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אגרות קודש
 ב"ה,  י' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

לכבוד הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח היום בקשר עם הכינוס ארצי 

שיתקיים איה"ש ביום א' חג הגאולה הבע"ל, וזו נוסחו:

כינוס רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש שבאה"ק, כפר חב"ד.

זכות בעל השמחה יגן ויצליח הכינוס במטרתו העיקרית לחזק ולהרחיב הרשת בתוככי כל מוסדות 

חב"ד ועניניו, שתחדיר בהמחונכים והמחונכות ממסירות נפש בעל השמחה והתלהבות חסידותית לתורתנו 

ומצותי' ויפרצו ימה וקדמה וצפונה ונגבה עדי לגאולה הקרובה ממש על ידי משיח צדקנו.

בברכת הצלחה,

מנחם שניארוסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו, ובודאי יודיעו לכאן ובפרטיות הדרושה מהנעשה בזה.

 בכבוד ובברכת חג הגאולה,

מזכיר
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¯a„ÈÂ'גֹו הוי' צּוה אׁשר הּתֹורה חּקת זאת וגֹו' .1הוי' «¿«≈ְֲֲֲִֶַַָָָָָָֹֻ
מתחיל נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּדּיּוקי ְְִִִִִֵֵֵַַוידּועים

ּתֹורה' הוי'2מ'לּקּוטי ּפעמים ב' נאמר זֹו ׁשּבמצוה מה , ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אׁשר וכֹופל חֹוזר ואחרּֿכ הוי', וידּבר אֹומר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּדבתחּלה

הּדּיּוק ידּוע ּגם הוי'). חּקת3צּוה זאת ׁשּכתּוב מה ֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
הּפרה, חּקת זאת למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֻהּתֹורה,

ּׁשּנאמר מה להבין4עלּֿדר צרי ּגם הּפסח. חּקת זאת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ
הּפרה ּדׂשריפת הענין מהּו אדּמה, ּדפרה הענין ,5ּפרטי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻ

ּכלי אל חּיים מים עליו ּדונתן הענין .6ּומהּו ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

C‡הּוא והינּו7הענין חקיקה. לׁשֹון הּוא הּתֹורה ּדחּקת , «ְְְְְֲִִַַַָָָָֻ
היא ׁשּׁשם ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה היא ׁשהּתֹורה ְְְְִִֶֶַָָָָָּכמֹו
נתלּבׁשה ׁשהּתֹורה מה ּדיׁשנֹו החקיקה. אֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּבבחינת

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר הּכתב, ּנכּתבה8ּבאֹותּיֹות ׁשהּתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
אמרּו אחר ּובמקֹום לבנה, אׁש עלּֿגּבי ׁשחֹורה ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָּבאׁש

ז"ל לבנה9חכמינּו ּבאׁש נכּתבה ׁשהּתֹורה להפ ּגם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּׁשהּתֹורה מה הּוא זה ׁשּכל ׁשחֹורה, אׁש ְֵֵֶֶֶַַַַָָָעלּֿגּבי
ּבאה ׁשהּתֹורה ועד הּכתב. ּבאֹותּיֹות ְְְְְִִֶַַַַָָָָָנתלּבׁשה

ּבּתֹורהּב ּגם ׁשּנתלּבׁשה יֹותר, למּטה ּגם התלּבׁשּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
נּתנה ּבפרּוׁשּה ּדהּתֹורה מה10ׁשּבעלּֿפה, ּגם אבל . ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

והיּו ׁשּנתאחדּו אף הּכתב, ּבאֹותּיֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּׁשּנתלּבׁשה
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אֿב.)1 יט, א'תרכא.)2פרשתנו ס"ע א'תריז. ע' ה) (כרך פרשתנו אוה"ת תרפ. ע' ח"ב תקס"ה סה"מ ג. נז, שם פרשתנו. ריש לקו"ת

ובכ"מ. שיג. ע' עטר"ת רד. ס"ע תרע"ח סה"מ מא. ע' ח"א תער"ב המשך קלא. ע' תרנ"ה סה"מ א'תתסט. ע' ו) לקו"ת)3(כרך

ובכ"מ. תערב. ע' שם תקס"ה סה"מ פרשתנו. ב.)4ריש פי"ט, שמו"ר וראה מג. יב, ה.)5בא שם, יז.)6פרשתנו לקו"ת)7שם,

א). (נו, שם סה"א.)8פרשתנו פ"ו שקלים ירוש' יב. פ"צ, תהלים מדרש (ו). ט פ"ה, שהש"ר יב. פ"ג, דב"ר בראשית. ר"פ תנחומא

ועוד. שחורות). (ד"ה טז ה, שה"ש ב. לג, ברכה פרש"י א. קלב, ח"ג א. פד, זח"ב סה"ג. פ"ח ב.)9סוטה רכו, הקדמת)10זח"ב

תורה יב. כד, משפטים עה"פ הגדול מדרש א. ה, ברכות וראה דע. ד"ה לפיה"מ בהקדמתו ועד"ז תורה. משנה לספר הרמב"ם
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'B‚ 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê 'B‚Â 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ1. «¿«≈¬»»¿…À««»¬∆ƒ»¬»»
,e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯ È˜eic ÌÈÚe„ÈÂזה בפסוק ושאלו במאמרישדייקו ƒƒƒ≈«≈¿ƒ≈

שלהם Bz¯‰'החסידות ÈËewÏ'Ó ÏÈÁ˙Ó2,על הזקן אדמו"ר מאמרי «¿ƒƒƒ≈»
הדיוקים ואחד BÊהואויקראֿבמדברֿדברים, ‰ÂˆÓaL ‰Óפרה מצות «∆¿ƒ¿»

·'בתורה�‡Ó¯אדומה ∆¡«
‰lÁ˙·c) 'ÈÂ‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»

¯ÓB‡הפסוק,'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ≈«¿«≈¬»»
CkŒ¯Á‡Âזה פסוק בהמשך ¿««»

‡L¯עצמו ÏÙBÎÂ ¯ÊBÁ≈¿≈¬∆
('ÈÂ‰ ‰eˆמהויש להבין ƒ»¬»»

זו?. לכפילות Úe„Èהטעם Ìb«»«
˜eic‰3במאמריהנוסף שנזכר «ƒ

זה פסוק על »Ó‰החסידות
·e˙kLאדומה,על פרה מצות ∆»

אחת מצוה שהיא למרות

‰Bz¯‰,מסויימת ˙wÁ ˙‡Ê…À««»
מדבר שהכתוב שמשמעו ביטוי

כל בעודעל כולה התורה

dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«»≈
¯ÓÈÓÏלומר לפסוק, לו, היה ¿≈«

ŒÏÚ ,‰¯t‰ ˙wÁ ˙‡Ê…À««»»«
¯Ó‡pM ‰Ó C¯c4˙‡Ê ∆∆«∆∆¡«…

ÁÒt‰ ˙wÁכאן נאמר ולמה À««∆«
התורה"?. חוקת »Ìb"זאת

ÔÈ�Ú‰ ÈË¯t ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿»
¯Ùc,‰n„‡ הולך‰ שהפסוק ¿»»¬À»

הבאים בפסוקים »e‰Óומפרט
ÔÈ�Ú‰,הפנימית המשמעות »ƒ¿»

החסידות תורת עלֿפי

‰¯t‰ ˙ÙÈ¯Nc5e‰Óe , ƒ¿≈««»»«
ÂÈÏÚ Ô˙�Âc ÔÈ�Ú‰הציווי »ƒ¿»ƒ¿»«»»

לאחר הפרה אפר על לתת

‡Ïשריפתה ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ∆
ÈÏk6. ∆ƒ

ÔÈ�Ú‰ C‡האמורים הדיוקים על בחסידות,e‰7‡והמענה המבואר פי על «»ƒ¿»
‰˜È˜Á ÔBLÏ ‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙wÁcמתפרש לא "חוקת" הביטוי כלומר, ¿À««»¿¬ƒ»

ומבאר. שהולך כפי חקיקה לשון גם משמעו אלא וציווי חוק בלשון ¿»¿e�È‰Âרק
d¯B˜Óe dL¯La ‡È‰ ‰¯Bz‰L BÓkבאלוקות למעלה הרוחני ¿∆«»ƒ¿»¿»¿»

‰¯Bz‰L ‰Ó B�LÈc .‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ÌML∆»ƒƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»¿∆¿«∆«»
רוחניים ורצון חכמה והיא הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו היא שבעצם

כך ולשם למטה התורה את להוריד הקדושֿברוךֿהוא שרצה «¿»¿LaÏ˙�ƒ‰אלא
‰k˙·,התורה ˙Bi˙B‡aהעליונה החכמה את להעביר אמצעי המהווים ¿ƒ«¿»

לנבראים גם העליון הרצון ואת

לעולם ועד תחתונים ועולמות

הגשמי »¬»¿Ó‡ÓÎe¯הזה
Ï"Ê e�È˙Ba¯8‰¯Bz‰L «≈«∆«»

ŒÏÚ ‰¯BÁL L‡a ‰·zÎpƒ¿¿»¿≈¿»«
ÌB˜Ó·e ,‰�·Ï L‡ Èab«≈≈¿»»¿»
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¯Á‡9 «≈»¿¬»≈«
‰¯Bz‰L CÙ‰Ï Ìb«¿≈∆∆«»
ŒÏÚ ‰�·Ï L‡a ‰·zÎ�ƒ¿¿»¿≈¿»»«
‰Ê ÏkL ,‰¯BÁL L‡ Èab«≈≈¿»∆»∆
ז"ל שחכמינו הללו הדימויים

התורה שבה הצורה לגבי נקטו

על שחור של בצורה אם נכתבה

על לבן של בצורה או לבן גבי

שחור Ó‰גבי ‡e‰«
‰LaÏ˙� ‰¯Bz‰M∆«»ƒ¿«¿»

·˙k‰ ˙Bi˙B‡aהמהווים ¿ƒ«¿»
למטה. לירידתה »¿ÚÂ„אמצעי

‰‡a ‰¯Bz‰L∆«»»»
‰hÓÏ Ìb ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿«¿«»
Ìb ‰LaÏ˙pL ,¯˙BÈ≈∆ƒ¿«¿»«

L ‰¯Bza,‰tŒÏÚa «»∆¿«∆
‰�z� dLe¯Ùa ‰¯Bz‰c10 ¿«»¿≈»ƒ¿»

שבכתב התורה דברי עם וביחד

הדברים של הפירוש גם ניתן

תפילין מצות (למשל, בעלֿפה

"וקשרתם בקצרה, בתורה כתובה

בין לטוטפות והיו ידך על לאות

ניתנו שבעלֿפה ובתורה עיניך"

לעשות כיצד רבות הלכות

שבכתב התורה של והפירוש שבכתב) לתורה פירוש שכולן תפילין ולהניח

ונתלבשה ירדה שהתורה העובדה עצם על נוספת ירידה הוא שבעלֿפה בתורה

הכתיבה. LaÏ˙pM‰באותיות ‰Ó Ìb Ï·‡העליונה Bi˙B‡a˙התורה ¬»««∆ƒ¿«¿»¿ƒ
ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰Â e„Á‡˙pL Û‡ ,·˙k‰11,נפרדות לא שהאותיות כך «¿»«∆ƒ¿«¬¿»«¬»ƒ
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 כה.................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ
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 אק...........................חוקתלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

 

  נביאים וכתובים   )יז

  דק..........................................נה-נד-נג  פרקיםתהל, א פרק מלכים א

  יבמות משניות  )יח
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 יאק...........................................................יומאמסכת  עקבעין י  )יט

 

   עם ביאורים דהנמסכת   )כ

  יבק............................................................מף עד ד לדמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 מבק..............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כב

 מבק..............................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

 מגק...............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד
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   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 מוק............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

 ומק..........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

 מזק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 מחק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

 חמק........................................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

 מטק.......................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 נאק...................................... הק פרביאורים לפרקי אבות   )לב

 נבק..............................................חומש לקריאה בציבור  )לג

 נחק...................................חוקתלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

 נטק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות צות מסדר   )לה



ה

fenz 'i ,zweg zyxt zay .c"qa

.d"nyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

¯a„ÈÂ'גֹו הוי' צּוה אׁשר הּתֹורה חּקת זאת וגֹו' .1הוי' «¿«≈ְֲֲֲִֶַַָָָָָָֹֻ
מתחיל נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּדּיּוקי ְְִִִִִֵֵֵַַוידּועים

ּתֹורה' הוי'2מ'לּקּוטי ּפעמים ב' נאמר זֹו ׁשּבמצוה מה , ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אׁשר וכֹופל חֹוזר ואחרּֿכ הוי', וידּבר אֹומר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּדבתחּלה

הּדּיּוק ידּוע ּגם הוי'). חּקת3צּוה זאת ׁשּכתּוב מה ֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
הּפרה, חּקת זאת למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֻהּתֹורה,

ּׁשּנאמר מה להבין4עלּֿדר צרי ּגם הּפסח. חּקת זאת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ
הּפרה ּדׂשריפת הענין מהּו אדּמה, ּדפרה הענין ,5ּפרטי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻ

ּכלי אל חּיים מים עליו ּדונתן הענין .6ּומהּו ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

C‡הּוא והינּו7הענין חקיקה. לׁשֹון הּוא הּתֹורה ּדחּקת , «ְְְְְֲִִַַַָָָָֻ
היא ׁשּׁשם ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה היא ׁשהּתֹורה ְְְְִִֶֶַָָָָָּכמֹו
נתלּבׁשה ׁשהּתֹורה מה ּדיׁשנֹו החקיקה. אֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּבבחינת

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר הּכתב, ּנכּתבה8ּבאֹותּיֹות ׁשהּתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
אמרּו אחר ּובמקֹום לבנה, אׁש עלּֿגּבי ׁשחֹורה ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָּבאׁש

ז"ל לבנה9חכמינּו ּבאׁש נכּתבה ׁשהּתֹורה להפ ּגם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּׁשהּתֹורה מה הּוא זה ׁשּכל ׁשחֹורה, אׁש ְֵֵֶֶֶַַַַָָָעלּֿגּבי
ּבאה ׁשהּתֹורה ועד הּכתב. ּבאֹותּיֹות ְְְְְִִֶַַַַָָָָָנתלּבׁשה

ּבּתֹורהּב ּגם ׁשּנתלּבׁשה יֹותר, למּטה ּגם התלּבׁשּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
נּתנה ּבפרּוׁשּה ּדהּתֹורה מה10ׁשּבעלּֿפה, ּגם אבל . ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

והיּו ׁשּנתאחדּו אף הּכתב, ּבאֹותּיֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּׁשּנתלּבׁשה
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אֿב.)1 יט, א'תרכא.)2פרשתנו ס"ע א'תריז. ע' ה) (כרך פרשתנו אוה"ת תרפ. ע' ח"ב תקס"ה סה"מ ג. נז, שם פרשתנו. ריש לקו"ת

ובכ"מ. שיג. ע' עטר"ת רד. ס"ע תרע"ח סה"מ מא. ע' ח"א תער"ב המשך קלא. ע' תרנ"ה סה"מ א'תתסט. ע' ו) לקו"ת)3(כרך

ובכ"מ. תערב. ע' שם תקס"ה סה"מ פרשתנו. ב.)4ריש פי"ט, שמו"ר וראה מג. יב, ה.)5בא שם, יז.)6פרשתנו לקו"ת)7שם,

א). (נו, שם סה"א.)8פרשתנו פ"ו שקלים ירוש' יב. פ"צ, תהלים מדרש (ו). ט פ"ה, שהש"ר יב. פ"ג, דב"ר בראשית. ר"פ תנחומא

ועוד. שחורות). (ד"ה טז ה, שה"ש ב. לג, ברכה פרש"י א. קלב, ח"ג א. פד, זח"ב סה"ג. פ"ח ב.)9סוטה רכו, הקדמת)10זח"ב

תורה יב. כד, משפטים עה"פ הגדול מדרש א. ה, ברכות וראה דע. ד"ה לפיה"מ בהקדמתו ועד"ז תורה. משנה לספר הרמב"ם
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'B‚ 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê 'B‚Â 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ1. «¿«≈¬»»¿…À««»¬∆ƒ»¬»»
,e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯ È˜eic ÌÈÚe„ÈÂזה בפסוק ושאלו במאמרישדייקו ƒƒƒ≈«≈¿ƒ≈

שלהם Bz¯‰'החסידות ÈËewÏ'Ó ÏÈÁ˙Ó2,על הזקן אדמו"ר מאמרי «¿ƒƒƒ≈»
הדיוקים ואחד BÊהואויקראֿבמדברֿדברים, ‰ÂˆÓaL ‰Óפרה מצות «∆¿ƒ¿»

·'בתורה�‡Ó¯אדומה ∆¡«
‰lÁ˙·c) 'ÈÂ‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»

¯ÓB‡הפסוק,'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ≈«¿«≈¬»»
CkŒ¯Á‡Âזה פסוק בהמשך ¿««»

‡L¯עצמו ÏÙBÎÂ ¯ÊBÁ≈¿≈¬∆
('ÈÂ‰ ‰eˆמהויש להבין ƒ»¬»»

זו?. לכפילות Úe„Èהטעם Ìb«»«
˜eic‰3במאמריהנוסף שנזכר «ƒ

זה פסוק על »Ó‰החסידות
·e˙kLאדומה,על פרה מצות ∆»

אחת מצוה שהיא למרות

‰Bz¯‰,מסויימת ˙wÁ ˙‡Ê…À««»
מדבר שהכתוב שמשמעו ביטוי

כל בעודעל כולה התורה

dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«»≈
¯ÓÈÓÏלומר לפסוק, לו, היה ¿≈«

ŒÏÚ ,‰¯t‰ ˙wÁ ˙‡Ê…À««»»«
¯Ó‡pM ‰Ó C¯c4˙‡Ê ∆∆«∆∆¡«…

ÁÒt‰ ˙wÁכאן נאמר ולמה À««∆«
התורה"?. חוקת »Ìb"זאת

ÔÈ�Ú‰ ÈË¯t ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿»
¯Ùc,‰n„‡ הולך‰ שהפסוק ¿»»¬À»

הבאים בפסוקים »e‰Óומפרט
ÔÈ�Ú‰,הפנימית המשמעות »ƒ¿»

החסידות תורת עלֿפי

‰¯t‰ ˙ÙÈ¯Nc5e‰Óe , ƒ¿≈««»»«
ÂÈÏÚ Ô˙�Âc ÔÈ�Ú‰הציווי »ƒ¿»ƒ¿»«»»

לאחר הפרה אפר על לתת

‡Ïשריפתה ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ∆
ÈÏk6. ∆ƒ

ÔÈ�Ú‰ C‡האמורים הדיוקים על בחסידות,e‰7‡והמענה המבואר פי על «»ƒ¿»
‰˜È˜Á ÔBLÏ ‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙wÁcמתפרש לא "חוקת" הביטוי כלומר, ¿À««»¿¬ƒ»

ומבאר. שהולך כפי חקיקה לשון גם משמעו אלא וציווי חוק בלשון ¿»¿e�È‰Âרק
d¯B˜Óe dL¯La ‡È‰ ‰¯Bz‰L BÓkבאלוקות למעלה הרוחני ¿∆«»ƒ¿»¿»¿»

‰¯Bz‰L ‰Ó B�LÈc .‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ÌML∆»ƒƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»¿∆¿«∆«»
רוחניים ורצון חכמה והיא הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו היא שבעצם

כך ולשם למטה התורה את להוריד הקדושֿברוךֿהוא שרצה «¿»¿LaÏ˙�ƒ‰אלא
‰k˙·,התורה ˙Bi˙B‡aהעליונה החכמה את להעביר אמצעי המהווים ¿ƒ«¿»

לנבראים גם העליון הרצון ואת

לעולם ועד תחתונים ועולמות

הגשמי »¬»¿Ó‡ÓÎe¯הזה
Ï"Ê e�È˙Ba¯8‰¯Bz‰L «≈«∆«»

ŒÏÚ ‰¯BÁL L‡a ‰·zÎpƒ¿¿»¿≈¿»«
ÌB˜Ó·e ,‰�·Ï L‡ Èab«≈≈¿»»¿»
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¯Á‡9 «≈»¿¬»≈«
‰¯Bz‰L CÙ‰Ï Ìb«¿≈∆∆«»
ŒÏÚ ‰�·Ï L‡a ‰·zÎ�ƒ¿¿»¿≈¿»»«
‰Ê ÏkL ,‰¯BÁL L‡ Èab«≈≈¿»∆»∆
ז"ל שחכמינו הללו הדימויים

התורה שבה הצורה לגבי נקטו

על שחור של בצורה אם נכתבה

על לבן של בצורה או לבן גבי

שחור Ó‰גבי ‡e‰«
‰LaÏ˙� ‰¯Bz‰M∆«»ƒ¿«¿»

·˙k‰ ˙Bi˙B‡aהמהווים ¿ƒ«¿»
למטה. לירידתה »¿ÚÂ„אמצעי

‰‡a ‰¯Bz‰L∆«»»»
‰hÓÏ Ìb ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿«¿«»
Ìb ‰LaÏ˙pL ,¯˙BÈ≈∆ƒ¿«¿»«

L ‰¯Bza,‰tŒÏÚa «»∆¿«∆
‰�z� dLe¯Ùa ‰¯Bz‰c10 ¿«»¿≈»ƒ¿»

שבכתב התורה דברי עם וביחד

הדברים של הפירוש גם ניתן

תפילין מצות (למשל, בעלֿפה

"וקשרתם בקצרה, בתורה כתובה

בין לטוטפות והיו ידך על לאות

ניתנו שבעלֿפה ובתורה עיניך"

לעשות כיצד רבות הלכות

שבכתב התורה של והפירוש שבכתב) לתורה פירוש שכולן תפילין ולהניח

ונתלבשה ירדה שהתורה העובדה עצם על נוספת ירידה הוא שבעלֿפה בתורה

הכתיבה. LaÏ˙pM‰באותיות ‰Ó Ìb Ï·‡העליונה Bi˙B‡a˙התורה ¬»««∆ƒ¿«¿»¿ƒ
ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰Â e„Á‡˙pL Û‡ ,·˙k‰11,נפרדות לא שהאותיות כך «¿»«∆ƒ¿«¬¿»«¬»ƒ
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eb'ו 'ied dev xy` dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

על11לאחדים נֹוסף ּדבר הּוא הּדיֹו הרי זאת ּבכל , ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹ
הּוא [ּכן מהּקלף ונפרד זר ּדבר הּוא ׁשהּדיֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּקלף,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ונפרד" "זר הּכּונה,12הּלׁשֹון לֹומר ויׁש . ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
ודֹומם, מּצֹומח הם הּדיֹו עֹוׂשין ׁשּמהם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּסממנים
וכלֿׁשּכן הּצֹומח והרי מהחי. ּבא הּוא הרי ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּקלף
ׁשּלכן ונפרד], זר ּדבר הּוא ה'ּבעלֿחי' לגּבי ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּדֹומם,
ׁשּנמחקה מגּלה ּגם ויׁש ּפֹורחֹות, אֹותּיֹות להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָאפׁשר
ּבזה, הּקׁשּורים ּדינים ּכּמה עם כּו', ׁשּנמחק ּתֹורה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוספר
האֹותּיֹות להפריד ּׁשאפׁשר מה הּוא הענין ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּכללּות
עלּֿדרֿמׁשל החקיקה, אֹותּיֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהּקלף.
האֹותּיֹות להפריד ׁשאיֿאפׁשר ּבאבן, החקּוקֹות ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָאֹותּיֹות

ּוביּה מיניּה הם האֹותּיֹות ּכי ּבאֹותּיֹות11מהאבן, אמנם . ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
אֹופּנים ב' ּכן ּגם יׁשנם ּגּופא ׁשּבמאמר13החקיקה (אף ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

היא ּדהאבן האֹותּיֹות ׁשחקיקת הא' מפרטם), אינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָזה
חקיקת ּוכמֹו לעבר. מעבר חקיקה והּב' הרגיל. ּדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
מעבר חקיקה ּבהם ׁשהיתה ּבּלּוחֹות ׁשהיּו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹותּיֹות

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשּבּלּוחֹות14לעבר, "וסמ מ"ם ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבהתאחדּות הם האֹותּיֹות הרי ׁשּבזה עֹומדין. היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּבנס
ׁשּבמקֹום ׁשּידּוע ואף ּבּה. הּנחקק האבן עם ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגמּורה

ּכ ּכל מבהיק האבן אין ענין15החקיקה הרי זאת ּבכל , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבתכלית ּבהתאחדּות הם ּׁשהאֹותּיֹות מה הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהחקיקה
על ׁשּקאי ׁשּבּתֹורה, החקיקה ענין וזהּו האבן. ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעם
ּומקֹורּה, ּבׁשרׁשּה היא ׁשהּתֹורה ּכמֹו ׁשּזהּו ְְְְִֶֶֶַַָָָָהּלּוחֹות,

ּבּת אחרּֿכ נמׁש למּטהּומּמּנּו ואחרּֿכ ׁשּבכתב, ֹורה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
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(וש"נ). שם משפטים ובכ"מ.)11שלימה פרשתנו. ריש תפג.)13שם.)12לקו"ת ע' תרס"ו המשך תרצ. ע' שם תקס"ה סה"מ

ובכ"מ. ואילך. 127 ע' ח"ח לקו"ש .63 ע' ה'שי"ת סה"מ א'תיט. ע' ח"ג תק. ע' ח"א תער"ב א.)14המשך קד, סה"מ)15שבת

שם. ה'שי"ת תרפט. ע' שם תקס"ה
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כדבר אתו ומאוחדות אתו מחוברות אלא כתובות הן שעליו מהקלף ונבדלות

‰¯Èאחד ˙‡Ê ÏÎaבסופו,ÛÏw‰ ÏÚ ÛÒB� ¯·c ‡e‰ BÈc‰ ¿»…¬≈«¿»»»««¿»
דברים שני של והתאחדות חיבור כאן יש ונפרדיםולמעשה ¿»∆BÈc‰Lשונים

"„¯Ù�Â ¯Ê" ÔBLl‰ ‡e‰ Ôk] ÛÏw‰Ó „¯Ù�Â ¯Ê ¯·c ‡e‰»»»¿ƒ¿»≈«¿»≈«»»¿ƒ¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a12LÈÂ . ¿ƒ≈»¿≈

ÌÈ�ÓÓq‰L ,‰�ek‰ ¯ÓBÏ«««»»∆««¿»ƒ
השונים ∆≈∆Ì‰nLהמרכיבים

BÈc‰ ÔÈNBÚלכתיבהÌ‰ ƒ«¿≈
ÛÏw‰Â ,ÌÓB„Â ÁÓBvÓƒ≈«¿≈¿«¿»

מעור a‡העשוי ‡e‰ È¯‰¬≈»
ŒÏÎÂ ÁÓBv‰ È¯‰Â .ÈÁ‰Ó≈«««¬≈«≈«¿»
Èa‚Ï ,ÌÓBc‰ ÔkL∆≈«≈¿«≈
¯Ê ¯·c ‡e‰ 'ÈÁŒÏÚa'‰««¬«»»»

„¯Ù�Âאחר מסוג בריאה והוא ¿ƒ¿»
כדי עד וכו' שונות תכונות עם

כדברים הוא ביניהם שהיחס כך

מזה זה ונפרדים ÔÎlLזרים ,[∆»≈
הדיו דבר של שבסופו מאחר

שונים דברים שני הם והקלף

¯LÙ‡יכול˙Bi˙B‡ ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿ƒ
˙BÁ¯Btשבו מצב וייתכן ¿

גבי מעל תפרחנה האותיות

ייעלמו, והאותיות ≈¿LÈÂהקלף
Ìbשל l‚Ó‰מציאות «¿ƒ»

‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰˜ÁÓpL∆ƒ¿¬»¿≈∆»
‰nk ÌÚ ,'eÎ ˜ÁÓpL∆ƒ¿«ƒ«»
,‰Êa ÌÈ¯eLw‰ ÌÈ�Ècƒƒ«¿ƒ»∆
אפשר וכיצד האם הלכות ופרטי

תורה ספר או מגילה לתקן

מהקלף נמחקו שלהן שהאותיות

‰Ó ‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏkL∆¿»»ƒ¿»«
„È¯Ù‰Ï ¯LÙ‡M∆∆¿»¿«¿ƒ

ÛÏw‰Ó ˙Bi˙B‡‰וההפרדה »ƒ≈«¿»
סוף ביניהם, וההתאחדות ההתחברות שלמרות מהעובדה כתוצאה אפשרית הזו

מזה. זה ונפרדים" "זרים לחלוטין שונים דברים בשני מדובר »Œ‰Óסוף
,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ÔkŒÔÈ‡Mונפרד זר דבר שהן כתובות אותיות לעומת ∆≈≈ƒ«¬ƒ»

חקוקות אותיות יש כתובות הן שעליו ‡Bi˙B˙מהקלף ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»ƒ
,Ô·‡a ˙B˜e˜Á‰כך כדי עד האבן עם אחת מציאות להיות שהפכו «¬¿∆∆

Ì‰ ˙Bi˙B‡‰ Èk ,Ô·‡‰Ó ˙Bi˙B‡‰ „È¯Ù‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ»ƒ≈»∆∆ƒ»ƒ≈
dÈ·e dÈ�ÈÓ11.עצמה מהאבן נפרד בלתי חלק היינו ובה, ‡Ì�Óממנה ƒ≈≈»¿»

‡Ùeb ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡aעצמןÌÈpÙB‡ '· Ôk Ìb Ì�LÈ13שתי ¿ƒ«¬ƒ»»∆¿»«≈«ƒ
החקיקה אותיות של Ê‰צורות ¯Ó‡ÓaL Û‡)לפרשת תורה' ב'לקוטי «∆¿«¬»∆

ÌË¯ÙÓ),חוקת B�È‡הם האופנים ‰‡Bi˙B˙ושני ˙˜È˜ÁL '‡‰ ≈¿»¿»»∆¬ƒ«»ƒ
ÏÈ‚¯‰ C¯c ÏÚ ‡È‰ Ô·‡‰c.האבן גבי על אותיות וחקקו שחרטו ¿»∆∆ƒ«∆∆»»ƒ

‰˜È˜Á 'a‰Âאותיות ÚÏ·¯של ¯·ÚÓהאבן של אחד לעברהמעבר ¿«¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
Ì‰aהשני. ‰˙È‰L ˙BÁela eÈ‰L ˙Bi˙B‡‰ ˙˜È˜Á BÓÎe¿¬ƒ«»ƒ∆»«∆»¿»»∆

,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Á¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
כי (בפרשת בתורה כמפורש

ההר מן משה וירד ..." תשא)

לוחות בידו, העדות לוחות ושני

ומזה מזה עבריהם, משני כתובים

כתובים" »¬»¿Ó‡ÓÎe¯הם
Ï"Ê e�È˙Ba¯14מאחר כי «≈«

נחקקו שבלוחות שהאותיות

הרי לעבר סופיתÌ"Óמעבר ≈
Ò�a ˙BÁelaL C"ÓÒÂ¿»∆∆«¿≈

ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰לא צורתן בגלל »¿ƒ
את שיחזיק סביב דבר שום היה

צורת את שיוצרות האבן חלקי

היו בנס ורק האלו האותיות

באבני קבועות הללו האותיות

לעבר. מעבר ∆«∆ÊaL‰הלוחות
בכלל החקיקה באותיות

לעבר מעבר החקוקות ובאותיות

‰Ìבפרט ˙Bi˙B‡‰ È¯‰¬≈»ƒ≈
ÌÚ ‰¯eÓb ˙e„Á‡˙‰a¿ƒ¿«¬¿»ƒ

da ˜˜Áp‰ Ô·‡‰חלק והן »∆∆«∆¿»»
ואין עצמה מהאבן נפרד בלתי

בין וחלוקה להבדלה מקום

והאבן. Úe„iLהאותיות Û‡Â¿«∆»«
ÔÈ‡ ‰˜È˜Á‰ ÌB˜ÓaL∆ƒ¿«¬ƒ»≈
Ck Ïk ˜È‰·Ó Ô·‡‰15, »∆∆«¿ƒ»»

חסרוןולכאורה גורמת החקיקה

באבן Ê‡˙מסויים ÏÎaהדבר ¿»…
המלאה בהתאחדות פוגם לא

והאבן, האותיות של אופןוהמוחלטת ‰e‡ובכל ‰˜È˜Á‰ ÔÈ�Ú È¯‰¬≈ƒ¿««¬ƒ»
.Ô·‡‰ ÌÚ ˙ÈÏÎ˙a ˙e„Á‡˙‰a Ì‰ ˙Bi˙B‡‰M ‰Ó«∆»ƒ≈¿ƒ¿«¬¿«¿ƒƒ»∆∆

È‡wL ,‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰ ÔÈ�Ú e‰ÊÂשמכוון,˙BÁel‰ ÏÚשבהם ¿∆ƒ¿««¬ƒ»∆«»∆»≈««
של ביותר הנעלית בצורה חקוקות היו לעבר,האותיות מעבר ∆∆e‰fLחקיקה,

,d¯B˜Óe dL¯La ‡È‰ ‰¯Bz‰L BÓkהחקוקות אותיות כלומר, ¿∆«»ƒ¿»¿»¿»
ומושלמת מלאה היא והאבן האותיות של שההתאחדות כזאת ענייןבצורה הם

באותיות וההתלבשות הירידה לפני ומקורה, בשורשה שהיא כפי התורה

epnÓeלמעלה התורה ומקור Bza¯‰משורש CkŒ¯Á‡ CLÓ� ƒ∆ƒ¿»««»«»
,·˙ÎaLהוא מחוברותשעניינה שאמנם הכתיבה עםאותיות ומאוחדות ∆ƒ¿»
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d"nyz'd ,fenz 'i ,zweg zyxt zay

ׁשּבּתֹורה ׁשהענינים ּוכמֹו ׁשּבעלּֿפה. ּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיֹותר
ּוכמאמר ׁשּבכתב, ּבּתֹורה הּוא מקֹורם הרי ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבעלּֿפה

ז"ל מנא16רּבֹותינּו ּבאֹורייתא, רמיזא ּדלא מידי ליּכא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּבנֹוגע ּגם הּוא כן ּכמֹו כּו', קרא ּדאמר מיּלי ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָהני
ּבחינת ּבּלּוחֹות, הּוא ׁשּמקֹורם ׁשּבכתב ּדתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלהענינים

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשּבּתֹורה. הּפסּוק17החקיקה 18על ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָ
הּתֹורה ּכל נרמזת ׁשּבּלּוחֹות ּכתּובים, הם ּומּזה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמּזה

ָֻּכּלּה.

‰p‰Âּוכתיב19ּכתיב אדם, הּתֹורה ספר20זאת זה ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשּיׁשנם הענינים ׁשּכל מּובן ׁשּמּזה אדם, ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָּתֹולדֹות
הּוא ועלּֿדרֿזה האדם. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנם ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ׁשּבּתֹורה, ּבחינֹות ּדהג' ּבּנּדֹוןּֿדידן, ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּגם
ּכן ּגם יׁשנם ׁשּבּתֹורה, החקיקה ּובחינת ׁשּבכתב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָותֹורה
ׁשּבעלֿ ּתֹורה ענין ּדהּנה הּוא, והענין האדם. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעבֹודת
ּבמעׂשה הוי' את ׁשעֹובדים מה הּוא האדם ּבעבֹודת ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָּפה
ּדכמֹו ׁשּבעלּֿפה. ּדתֹורה הענין ּבדגמת ׁשהּוא ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֻּבפעל,
הּספר על ּבדיֹו ׁשּנתלּבׁשה עד וירדה נסעה ,21ׁשהּתֹורה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

כן ּכמֹו ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה יֹותר ּבפרּוׁש ּבאה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָואחרּֿכ
ׁשעבֹודתֹו ּכדי הּנה הוי', את העֹובד ּבאדם ּגם ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּוא
לעֹולם ולבֹוא לירד האדם צרי ּבמעׂשה, ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתהיה
הּמצוֹות את לקּים אי לידע ּדבכדי זאת, ועֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹהּמעׂשה.
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א.)16 ט, תענית וראה א. רכא, זח"ג ואילך).)17ראה כג (ע' ס"א טז לכרך מילואים שלימה תורה וראה ה"א. פ"ו שקלים ירושלמי

טו.)18וש"נ. לב, ובכ"מ.)19תשא ב. כט, ח"ג ע"ב. ריש קיז, זח"ב וראה יד. יט, השיחות)20פרשתנו ס' וראה א. ה, בראשית

.111 ע' ב).)21ה'ש"ת (ח, פ"ד תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כמוסבר האבן, עם מחוברות החקיקה אותיות שבה במידה לא אך הקלף

ויורדתCkŒ¯Á‡Âלעיל נמשכת Bza¯‰התורה ¯˙BÈ ‰hÓÏ ¿««»¿«»≈«»
‰tŒÏÚaLאת אפילו בה ואין יותר עוד ומקורה משורשה שרחוקה ∆¿«∆

התורה ענייני גם שני מצד ואולם הכתיבה. אותיות של וההתאחדות החיבור

מהתורה חלק הם שבעלֿפה

משורש באים הם וגם עצמה

למעלה התורה ¿BÓÎeומקור
‰¯BzaL ÌÈ�È�Ú‰L∆»ƒ¿»ƒ∆«»

‰tŒÏÚaLשאינם למרות ∆¿«∆
הכתיבה כאותיות ≈¬‰¯Èמוגדרים

‰¯Bza ‡e‰ Ì¯B˜Ó¿»«»
¯Ó‡ÓÎe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯16‡kÈÏ «≈«≈»
‡ÊÈÓ¯ ‡Ïc È„ÈÓƒƒ¿…¿ƒ»

,‡˙ÈÈ¯B‡aשלא דבר אין ¿«¿»
בתורה ÈlÈÓמרומז È�‰ ‡�Ó¿»»≈ƒ≈

הללו,מנין הדברים הם

פה שבעל בתורה האמורים

'eÎ ‡¯˜ ¯Ó‡cשאמר ¿»«¿»
התורה ענייני שכל הרי הפסוק,

בעצםשבעלֿפה נובעים

וקשורים שבכתב מהתורה

בה ‰e‡ומחוברים ÔÎ BÓk¿≈
ÌÈ�È�Ú‰Ï Ú‚B�a Ìb«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ

·˙ÎaL ‰¯B˙cהם שאמנם ¿»∆ƒ¿»
אותיות ולא הכתיבה אותיות

יותר בדרגה הם ולכן החקיקה

קשורים הם זאת עם אבל נמוכה

החקיקה אותיות עם ומחוברים

הדבריםÌ¯B˜nLכיון של ∆¿»
שבכתב BzaL¯‰.שבתורה ‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁa ,˙BÁela ‡e‰«¿ƒ««¬ƒ»∆«»

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe17˜eÒt‰ ÏÚ18,בלוחות ומפרטהאמור ¿«¬««≈«««»
ביותר הנעלה באופן הייתה ÌÈ·e˙k,שהחקיקה Ì‰ ‰fÓe ‰fÓאומרים ƒ∆ƒ∆≈¿ƒ

ז"ל dlkחכמינו ‰¯Bz‰ Ïk ˙ÊÓ¯� ˙BÁelaLבתלמוד שנאמר וכפי ∆«ƒ¿∆∆»«»À»
של ואותיותיה דקדוקיה כתובים) (היו ודיבור דיבור כל "בין – ירושלמי

רק ולא החקיקה לעניין מחוברת שבכתב התורה כל שלמעשה ומכאן תורה"

הכתיבה. לעניין

·È˙k ‰p‰Â19·È˙Îe ,Ì„‡ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê20˙B„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê ¿ƒ≈¿ƒ…«»»»¿ƒ∆≈∆¿
‰fnL ,Ì„‡התורה בין המקשרים הללו הפסוקים Ô·eÓוהאדםמשני »»∆ƒ∆»

Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ôk Ìb Ì�LÈ ‰¯Bza Ì�LiL ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆∆¿»«»∆¿»«≈«¬«»»»
רק מעשית משמעות להם שיש אלה כולל התורה, מצוות ולכל הרוחנית

בעבודת משמעות יש וכדו', מסויים אדם ולגבי מסויים בזמן או מסויים במקום

זמן. ובכל מקום בכל אדם, כל של הרוחנית ה'

,Ô„ÈcŒÔBcpa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂשלנו שלושc‰‚'הנושא ¿«∆∆∆««ƒƒ»¿«
‰¯BzaL ˙B�ÈÁa,לעיל tŒÏÚaL‰המבוארות ‰¯Bzאפילו בה (שאין ¿ƒ∆«»»∆¿«∆

הכתיבה) «¿B˙Â¯‰אותיות
·˙ÎaL(הכתיבה (אותיות ∆ƒ¿»

‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁ·e¿ƒ««¬ƒ»
‰¯BzaL,(החקיקה (אותיות ∆«»

˙„B·Úa Ôk Ìb Ì�LÈ∆¿»«≈«¬«
Ì„‡‰שיבואר כפי הרוחנית, »»»
p‰c‰להלן. ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈

‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÔÈ�Úƒ¿«»∆¿«∆
‰Ó ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»«
'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL∆¿ƒ∆¬»»

,ÏÚÙa ‰NÚÓaוכוח ¿«¬∆¿…«
יחסית הנמוך הכוח הוא המעשה

בפועל המעשה שהרי האדם של

בדרגה והוא חיצוני דבר הוא

הפנימיים מהכוחות יותר נמוכה

של עניינו וזה והרגש השכל של

המעשה Ó‚„a˙כוח ‡e‰L∆¿À¿«
‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»∆¿«∆
לתורה ביחס נמוכה דרגה שהיא

לתורה ביחס וכלֿשכן שבכתב

ומקורה. בשורשה שהיא כפי

‰ÚÒ� ‰¯Bz‰L BÓÎcƒ¿∆«»»¿»
‰LaÏ˙pL „Ú ‰„¯ÈÂ¿»¿»«∆ƒ¿«¿»

„a¯Ùq‰ ÏÚ BÈ21,בתורה ƒ¿««≈∆
של גדולה ירידה שהיא שבכתב

הזקן רבנו (ובלשון רבות דרגות

ומשם יתברך... וחכמתו רצונו שהוא כבודה ממקום ירדה "התורה בתניא:

עד העולמות בהשתלשלות למדרגה ממדרגה המדרגות בסתר וירדה נסעה

ככולם התורה מצוות רוב שהן הזה עולם וענייני גשמיים בדברים שנתלבשה

ספרים וארבעה עשרים הספר על בדיו גשמיות אותיות ובצרופי והלכותיהן

וכתובים...") נביאים כאשרCkŒ¯Á‡Âשבתורה נוספת ירידה התורה ירדה ¿««»
¯˙BÈ Le¯Ùa ‰‡aפרטים ÔÎובתוספת BÓk ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza »»¿≈≈«»∆¿«∆¿≈

‰È‰z B˙„B·ÚL È„k ‰p‰ ,'ÈÂ‰ ˙‡ „·BÚ‰ Ì„‡a Ìb ‡e‰«»»»»≈∆¬»»ƒ≈¿≈∆¬»ƒ¿∆
רק אלאלא ודיבור ובמחשבה ובמידות ˆ¯CÈבשכל ,‰NÚÓa Ìb«¿«¬∆»ƒ

‰NÚn‰ ÌÏBÚÏ ‡B·ÏÂ „¯ÈÏ Ì„‡‰לשאר ביחס נחות עולם שהוא »»»≈≈¿»¿»««¬∆
ממנו. הנעלים הנפש Ê‡˙,כוחות „BÚÂשבכתב מתורה התורה של הירידה ¿…

נוספת מסיבה ירידה היא פה שבעל Ú„ÈÏלתורה È„Î·cלדעתCÈ‡ ¿ƒ¿≈≈«≈
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ז d"nyz'd ,fenz 'i ,zweg zyxt zay

ׁשּבּתֹורה ׁשהענינים ּוכמֹו ׁשּבעלּֿפה. ּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיֹותר
ּוכמאמר ׁשּבכתב, ּבּתֹורה הּוא מקֹורם הרי ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבעלּֿפה

ז"ל מנא16רּבֹותינּו ּבאֹורייתא, רמיזא ּדלא מידי ליּכא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּבנֹוגע ּגם הּוא כן ּכמֹו כּו', קרא ּדאמר מיּלי ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָהני
ּבחינת ּבּלּוחֹות, הּוא ׁשּמקֹורם ׁשּבכתב ּדתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלהענינים

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשּבּתֹורה. הּפסּוק17החקיקה 18על ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָ
הּתֹורה ּכל נרמזת ׁשּבּלּוחֹות ּכתּובים, הם ּומּזה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמּזה

ָֻּכּלּה.

‰p‰Âּוכתיב19ּכתיב אדם, הּתֹורה ספר20זאת זה ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשּיׁשנם הענינים ׁשּכל מּובן ׁשּמּזה אדם, ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָּתֹולדֹות
הּוא ועלּֿדרֿזה האדם. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנם ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ׁשּבּתֹורה, ּבחינֹות ּדהג' ּבּנּדֹוןּֿדידן, ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּגם
ּכן ּגם יׁשנם ׁשּבּתֹורה, החקיקה ּובחינת ׁשּבכתב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָותֹורה
ׁשּבעלֿ ּתֹורה ענין ּדהּנה הּוא, והענין האדם. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעבֹודת
ּבמעׂשה הוי' את ׁשעֹובדים מה הּוא האדם ּבעבֹודת ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָּפה
ּדכמֹו ׁשּבעלּֿפה. ּדתֹורה הענין ּבדגמת ׁשהּוא ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֻּבפעל,
הּספר על ּבדיֹו ׁשּנתלּבׁשה עד וירדה נסעה ,21ׁשהּתֹורה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

כן ּכמֹו ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה יֹותר ּבפרּוׁש ּבאה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָואחרּֿכ
ׁשעבֹודתֹו ּכדי הּנה הוי', את העֹובד ּבאדם ּגם ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּוא
לעֹולם ולבֹוא לירד האדם צרי ּבמעׂשה, ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתהיה
הּמצוֹות את לקּים אי לידע ּדבכדי זאת, ועֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹהּמעׂשה.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כמוסבר האבן, עם מחוברות החקיקה אותיות שבה במידה לא אך הקלף

ויורדתCkŒ¯Á‡Âלעיל נמשכת Bza¯‰התורה ¯˙BÈ ‰hÓÏ ¿««»¿«»≈«»
‰tŒÏÚaLאת אפילו בה ואין יותר עוד ומקורה משורשה שרחוקה ∆¿«∆

התורה ענייני גם שני מצד ואולם הכתיבה. אותיות של וההתאחדות החיבור

מהתורה חלק הם שבעלֿפה

משורש באים הם וגם עצמה

למעלה התורה ¿BÓÎeומקור
‰¯BzaL ÌÈ�È�Ú‰L∆»ƒ¿»ƒ∆«»

‰tŒÏÚaLשאינם למרות ∆¿«∆
הכתיבה כאותיות ≈¬‰¯Èמוגדרים

‰¯Bza ‡e‰ Ì¯B˜Ó¿»«»
¯Ó‡ÓÎe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯16‡kÈÏ «≈«≈»
‡ÊÈÓ¯ ‡Ïc È„ÈÓƒƒ¿…¿ƒ»

,‡˙ÈÈ¯B‡aשלא דבר אין ¿«¿»
בתורה ÈlÈÓמרומז È�‰ ‡�Ó¿»»≈ƒ≈

הללו,מנין הדברים הם

פה שבעל בתורה האמורים

'eÎ ‡¯˜ ¯Ó‡cשאמר ¿»«¿»
התורה ענייני שכל הרי הפסוק,

בעצםשבעלֿפה נובעים

וקשורים שבכתב מהתורה

בה ‰e‡ומחוברים ÔÎ BÓk¿≈
ÌÈ�È�Ú‰Ï Ú‚B�a Ìb«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ

·˙ÎaL ‰¯B˙cהם שאמנם ¿»∆ƒ¿»
אותיות ולא הכתיבה אותיות

יותר בדרגה הם ולכן החקיקה

קשורים הם זאת עם אבל נמוכה

החקיקה אותיות עם ומחוברים

הדבריםÌ¯B˜nLכיון של ∆¿»
שבכתב BzaL¯‰.שבתורה ‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁa ,˙BÁela ‡e‰«¿ƒ««¬ƒ»∆«»

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe17˜eÒt‰ ÏÚ18,בלוחות ומפרטהאמור ¿«¬««≈«««»
ביותר הנעלה באופן הייתה ÌÈ·e˙k,שהחקיקה Ì‰ ‰fÓe ‰fÓאומרים ƒ∆ƒ∆≈¿ƒ

ז"ל dlkחכמינו ‰¯Bz‰ Ïk ˙ÊÓ¯� ˙BÁelaLבתלמוד שנאמר וכפי ∆«ƒ¿∆∆»«»À»
של ואותיותיה דקדוקיה כתובים) (היו ודיבור דיבור כל "בין – ירושלמי

רק ולא החקיקה לעניין מחוברת שבכתב התורה כל שלמעשה ומכאן תורה"

הכתיבה. לעניין

·È˙k ‰p‰Â19·È˙Îe ,Ì„‡ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê20˙B„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê ¿ƒ≈¿ƒ…«»»»¿ƒ∆≈∆¿
‰fnL ,Ì„‡התורה בין המקשרים הללו הפסוקים Ô·eÓוהאדםמשני »»∆ƒ∆»

Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ôk Ìb Ì�LÈ ‰¯Bza Ì�LiL ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆∆¿»«»∆¿»«≈«¬«»»»
רק מעשית משמעות להם שיש אלה כולל התורה, מצוות ולכל הרוחנית

בעבודת משמעות יש וכדו', מסויים אדם ולגבי מסויים בזמן או מסויים במקום

זמן. ובכל מקום בכל אדם, כל של הרוחנית ה'

,Ô„ÈcŒÔBcpa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂשלנו שלושc‰‚'הנושא ¿«∆∆∆««ƒƒ»¿«
‰¯BzaL ˙B�ÈÁa,לעיל tŒÏÚaL‰המבוארות ‰¯Bzאפילו בה (שאין ¿ƒ∆«»»∆¿«∆

הכתיבה) «¿B˙Â¯‰אותיות
·˙ÎaL(הכתיבה (אותיות ∆ƒ¿»

‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁ·e¿ƒ««¬ƒ»
‰¯BzaL,(החקיקה (אותיות ∆«»

˙„B·Úa Ôk Ìb Ì�LÈ∆¿»«≈«¬«
Ì„‡‰שיבואר כפי הרוחנית, »»»
p‰c‰להלן. ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈

‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÔÈ�Úƒ¿«»∆¿«∆
‰Ó ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»«
'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL∆¿ƒ∆¬»»

,ÏÚÙa ‰NÚÓaוכוח ¿«¬∆¿…«
יחסית הנמוך הכוח הוא המעשה

בפועל המעשה שהרי האדם של

בדרגה והוא חיצוני דבר הוא

הפנימיים מהכוחות יותר נמוכה

של עניינו וזה והרגש השכל של

המעשה Ó‚„a˙כוח ‡e‰L∆¿À¿«
‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»∆¿«∆
לתורה ביחס נמוכה דרגה שהיא

לתורה ביחס וכלֿשכן שבכתב

ומקורה. בשורשה שהיא כפי

‰ÚÒ� ‰¯Bz‰L BÓÎcƒ¿∆«»»¿»
‰LaÏ˙pL „Ú ‰„¯ÈÂ¿»¿»«∆ƒ¿«¿»

„a¯Ùq‰ ÏÚ BÈ21,בתורה ƒ¿««≈∆
של גדולה ירידה שהיא שבכתב

הזקן רבנו (ובלשון רבות דרגות

ומשם יתברך... וחכמתו רצונו שהוא כבודה ממקום ירדה "התורה בתניא:

עד העולמות בהשתלשלות למדרגה ממדרגה המדרגות בסתר וירדה נסעה

ככולם התורה מצוות רוב שהן הזה עולם וענייני גשמיים בדברים שנתלבשה

ספרים וארבעה עשרים הספר על בדיו גשמיות אותיות ובצרופי והלכותיהן

וכתובים...") נביאים כאשרCkŒ¯Á‡Âשבתורה נוספת ירידה התורה ירדה ¿««»
¯˙BÈ Le¯Ùa ‰‡aפרטים ÔÎובתוספת BÓk ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza »»¿≈≈«»∆¿«∆¿≈

‰È‰z B˙„B·ÚL È„k ‰p‰ ,'ÈÂ‰ ˙‡ „·BÚ‰ Ì„‡a Ìb ‡e‰«»»»»≈∆¬»»ƒ≈¿≈∆¬»ƒ¿∆
רק אלאלא ודיבור ובמחשבה ובמידות ˆ¯CÈבשכל ,‰NÚÓa Ìb«¿«¬∆»ƒ

‰NÚn‰ ÌÏBÚÏ ‡B·ÏÂ „¯ÈÏ Ì„‡‰לשאר ביחס נחות עולם שהוא »»»≈≈¿»¿»««¬∆
ממנו. הנעלים הנפש Ê‡˙,כוחות „BÚÂשבכתב מתורה התורה של הירידה ¿…

נוספת מסיבה ירידה היא פה שבעל Ú„ÈÏלתורה È„Î·cלדעתCÈ‡ ¿ƒ¿≈≈«≈
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ׁשּבעל ּתֹורה עלֿידי זה הרי וכּמבארּבפעל, ּדוקא. ּֿפה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּקדׁש' הּמצוֹות,22ּב'אּגרת את לקּים אי לידע ּדבכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

לּתֹורה ּוזקּוקים ׁשּבכתב, מּתֹורה זה לדעת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָאיֿאפׁשר
ּדוקא עצמּה, ׁשּבעלּֿפה ּובּתֹורה ּדוקא. ְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבעלּֿפה
מבאר ׁשּבעלּֿפה ּדבּתֹורה ׁשּבּה, ההלכה ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחלק
ולכן ּבדּיּוק. מצוה ּכל לקּים צריכין אי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָּבפרטּיּות
ׁשּבעלּֿפה לּתֹורה ׁשּיכת ּבפעל ּבמעׂשה הוי' ְְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבֹודת
מה הּוא האדם, ּבעבֹודת ׁשּבכתב ּתֹורה וענין ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּדוקא.
ויראה, ּדאהבה ּפנימית ּבעבֹודה הוי' את ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשעֹובדים
ׁשּבּתֹורה ּדכמֹו ׁשּבכתב. ּדתֹורה הענין ּבדגמת ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
לאחדים, והיּו ּבּקלף מתאחדֹות האֹותּיֹות הרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבכתב
ויראת הוי' ּדאהבת הּפנימית ּבעבֹודה ּגם הּוא כן ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָּכמֹו
ּבאלקּות. מתאחד האדם הרי זֹו עבֹודה ׁשעלֿידי ְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהוי',
ּבּתֹורה מקֹורּה הּנ"ל הּפנימית ּדהעבֹודה זאת, ְְְְֲִִַַַַָָָָֹועֹוד

ּדכתיב אחד,23ׁשּבכתב, הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
ּכתיב הּפנימית24ואחרּֿכ העבֹודה ולכן גֹו'. ואהבּת ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

וענין ּדוקא. ׁשּבכתב לּתֹורה ׁשּיכת כּו' הוי' ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּדאהבת
מה הּוא האדם, ּבעבֹודת ׁשּבּתֹורה החקיקה ְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָּבחינת
ּבלּבֹו, מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל חקּוקה הוי' ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּׁשעבֹודת
ׁשּכתב ּוכמֹו ּביניהם, לחּלק ׁשאיֿאפׁשר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבאפן

(ּבטבעֹו)25הרמּב"ם רֹוצה מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּפנימית העבֹודה ּבין החּלּוק ׁשּזהּו הּמצוֹות. ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלעׂשֹות
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˙BÂˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ïבמעשה‰¯Bz È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,ÏÚÙa ¿«≈∆«ƒ¿¿…«¬≈∆«¿≈»
‡˜Âc ‰tŒÏÚaLמתורה בשונה בפרטיות, מבוארות התורה הלכות בה ∆¿«∆«¿»

לדעת יכול אינו שהאדם כך כדי עד בקיצור כתובות המצוות שבה שבכתב

בפועל. במעשה המצוות את לקיים איך שבכתב התורה «…¿»¿nÎÂ·‡¯מפסוקי
'L„w‰ ˙¯b‡'a22,שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
הזקן לרבנו ≈¿È„Î·c¿ƒהתניא

Ú„ÈÏלדעת˙‡ Ìi˜Ï CÈ‡ ≈«≈¿«≈∆
¯LÙ‡ŒÈ‡ ,˙BÂˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿»
·˙ÎaL ‰¯BzÓ ‰Ê ˙Ú„Ï»««∆ƒ»∆ƒ¿»

BzÏ¯‰בלבד, ÌÈ˜e˜Êe¿ƒ«»
‰¯Bz·e ‡˜Âc ‰tŒÏÚaL∆¿«∆«¿»«»

,dÓˆÚ ‰tŒÏÚaLכוונהה ∆¿«∆«¿»
שבכתבלירידה התורה של

‰ÎÏ‰‰ ˜ÏÁÏ ‡˜Âc«¿»¿≈∆«¬»»
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz·c ,daL∆»¿«»∆¿«∆
CÈ‡ ˙eiË¯Ùa ¯‡·Ó¿…»ƒ¿»ƒ≈
‰ÂˆÓ Ïk Ìi˜Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈»ƒ¿»

˜ei„aומפרט שמאריך וכפי ¿ƒ
הקודש': ב'אגרת הדברים את

הוא ברוך העליון רצון ..."

שבתורה מצוות בתרי"ג המלובש

ואינו ונעלם טמיר הוא שבכתב

שבעלֿפה בתורה אלא מתגלה

משל דרך על תפילין מצות כמו

וקשרתם שבכתב בתורה שנאמר

בין לטוטפות והיו ידך על לאות

ונעלם סתום מאמר והוא עיניך

ומה איך הכתוב פירש שלא

הוא והיכן טוטפות ומהו לקשור

שפירשה עד ידך ועל עיניך בין

לקשור שצריך שבעלֿפה תורה

מעור יהיו והבתים פרשיות ד' ובתוכם הראש על בתים וד' היד על אחד בית

שאר וכל דווקא שחורות עור של ברצועות ומקושרים דווקא ומרובעים מעובד

ולא דווקא הזרוע היא ידך ועל בעלֿפה שנאמרו התפילין עשיית הלכות פרטי

עשה מצוות בין שבתורה מצוות וכן המצח. ולא קודקוד זה עיניך ובין היד כף

שבעל תורה ידי על אלא ומפורשות וידועות גלויות אינן תעשה לא מצוות בין

היא מה פירש ולא מלאכה תעשה לא בשבת שנאמר תעשה לא כמצוות פה

טלטול ולא הידועות מלאכות ל"ט שהן נתפרש שבעלֿפה ובתורה מלאכה

מצוות בין עשה מצוות בין המצות כל הן בהן וכיוצא כבידות. וקורות אבנים

שבעל תורה ידי על אלא וידועות וגלויות מפורשות ולא סתומות הן תעשה לא

BzÏ¯‰פה...". ˙ÎiL ÏÚÙa ‰NÚÓa 'ÈÂ‰ ˙„B·Ú ÔÎÏÂ¿»≈¬«¬»»¿«¬∆¿…««∆∆«»
.‡˜Âc ‰tŒÏÚaL∆¿«∆«¿»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ·˙ÎaL ‰¯Bz ÔÈ�ÚÂ,הרוחנית‰Ó ‡e‰ ¿ƒ¿«»∆ƒ¿»«¬«»»»«

˙ÈÓÈ�t ‰„B·Úa 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚLהנפש של הפנימיים הכוחות עם ∆¿ƒ∆¬»»«¬»¿ƒƒ
חיצוני) כוח שהוא המעשה מכוח (בשונה והרגש השכל «¬»¿c‡‰·‰שהם

‰‡¯ÈÂ,'ה ויראת ה' ÎaL˙·.אהבת ‰¯B˙c ÔÈ�Ú‰ ˙Ó‚„a ‡e‰L ¿ƒ¿»∆¿À¿«»ƒ¿»¿»∆ƒ¿»
הוא שבכתב לתורה ה' ויראת ה' באהבת העבודה בין ¿BÓÎcƒוהדמיון

È¯‰ ·˙ÎaL ‰¯BzaL∆«»∆ƒ¿»¬≈
˙B„Á‡˙Ó ˙Bi˙B‡‰»ƒƒ¿«¬
,ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰Â ÛÏwa«¿»¿»«¬»ƒ
באותיות שאפילו לעיל כמבואר

באותיות רק ולא הכתיבה,

בין התאחדות יש החקיקה,

והקלף, ‰e‡האותיות ÔÎ BÓk¿≈
˙ÈÓÈ�t‰ ‰„B·Úa Ìb«»¬»«¿ƒƒ
,'ÈÂ‰ ˙‡¯ÈÂ 'ÈÂ‰ ˙·‰‡c¿«¬«¬»»¿ƒ¿«¬»»
È¯‰ BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»¬≈
˙e˜Ï‡a „Á‡˙Ó Ì„‡‰»»»ƒ¿«≈∆¡…
ממנו וירא ה' את האוהב שהרי

בקדושֿברוךֿהוא, ודבוק מחובר

עמו. ומאוחד אליו ¿BÚÂ„בטל
˙‡Êהעבודה בין נוסף קשר יש , …

לתורה ה' ויראת ה' אהבת של

כיון «¬«¿B·Ú‰c„‰שבכתב
d¯B˜Ó Ï"p‰ ˙ÈÓÈ�t‰«¿ƒƒ««¿»
·È˙Îc ,·˙ÎaL ‰¯Bza23 «»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ

'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¬»»
Œ¯Á‡Â ,„Á‡ 'ÈÂ‰ e�È˜Ï‡¡…≈¬»»∆»¿««

·È˙k Ck24.'B‚ z·‰‡Â »¿ƒ¿»«¿»
ÔÎÏÂהיא זו שעבודה כיוון ¿»≈

הרי שבכתב בתורה מפורש ציווי

˙ÈÓÈ�t‰ ‰„B·Ú‰»¬»«¿ƒƒ
˙ÎiL 'eÎ 'ÈÂ‰ ˙·‰‡c¿«¬«¬»»«∆∆

‡˜Âc ·˙ÎaL ‰¯BzÏוהיא «»∆ƒ¿»«¿»
לעיל.עניין המבואר הכתיבה אותיות

Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁa ÔÈ�ÚÂ,ברוחניות‡e‰ ¿ƒ¿«¿ƒ««¬ƒ»∆«»«¬«»»»
,BaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰˜e˜Á 'ÈÂ‰ ˙„B·ÚM ‰Ó«∆¬«¬»»¬»¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ

,Ì‰È�Èa ˜lÁÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÔÙ‡aביותר ופנימית עמוקה שייכות וזו ¿…∆∆ƒ∆¿»¿«≈≈≈∆
שאיֿאפשר חקוקות הן שבה והאבן האותיות בין המוחלטת ההתאחדות כמו

האותיות בין ולחלק וכךלהפריד ממש אחת מציאות הן אלא האבן ובין

שני כאן שיש לומר מקום שאין עד יהודי כל של בלבו חקוקה ה' עבודת

ממש אחת במציאות מדובר אלא שמתאחדים שונים kL˙·דברים BÓÎe¿∆»«
Ì"aÓ¯‰25לעשות ומסרב לאשתו גט לתת שהחייב למעשה הלכה בפסק »«¿«

כופין ביתֿדין גטזאת, כנתינת נחשב לא והדבר אני רוצה שיאמר עד אותו

כיוון לרצונו (BÚ·Ëa)בניגוד ‰ˆB¯ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏkL∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆¿ƒ¿
˙BÂˆn‰ Ïk ˙BNÚÏבאהבה העבודה שגם ואף שלו. האמיתי הרצון וזה «¬»«ƒ¿
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ּדבעבֹודה חקיקה, ׁשּבבחינת לעבֹודה ויראה ְְְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָּדאהבה
האדם הרי זֹו עבֹודה ׁשעלֿידי אף הּנה ויראה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּדאהבה
ב' ּכאן יׁש עדין זאת ּבכל ּכּנ"ל, ּבאלקּות ְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹמתאחד

הוי' את העֹובד האדם ּגּופא.26ּדברים, והעבֹודה , ְְֲֲִֵֶָָָָָָָָָָ
ּכל הרי חקיקה, ׁשּבבחינת ּבעבֹודה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
נעלה ענין הּוא זה ׁשענין הוי'. עבֹודת רק היא ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָמציאּותֹו

ׁשםיֹו אדם ׁשל ׁשּמחׁשבּתֹו ּבמקֹום ּׁשאמרּו מּמה ּגם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָתר
נמצא אדם27הּוא ׁשל ׁשּמחׁשבּתֹו ּבמקֹום ּׁשאמרּו ּדמה , ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבאֹותֹו נמצא ׁשהּוא ּבזה, הּכּונה הרי נמצא, הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשם
אין הרי החקיקה, ענין ּכׁשאֹומרים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקֹום.
ׁשּכל מּזֹו יתרה אּלא הּמקֹום, ּבאֹותֹו נמצא ׁשהּוא רק ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזה
האבן ׁשענין טֹוב, האבן רק היא ׁשּבחקיקה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמציאּות
איתן ּבחינת הּוא האדם ּבנפׁש ּדאבן) ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(החזק

ּבארּכה28ׁשּבּנׁשמה ּכּמבאר ׁשּבזה הּפרּוׁשים ּכל עם , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
והּגאּלה הּמאסר ּבעל נמצא'29ּבמאמרי הּוא 'ׁשם וענין . ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָֻ

לא מציאּותֹו ׁשּכל אצלֹו ׁשּנרּגׁש הּוא זה) לענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ(ּבנֹוגע
ּבנֹוגע לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּמצאֹו. מאמּתת אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנמצא
ּבׁשרׁשּה ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ׁשּמּבחינת הּתֹורה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלענין
אחרּֿכ נמׁש החקיקה, אֹותּיֹות ּבבחינת ְְְֲִִִִִַַַַָָָָּומקֹורּה
ׁשּבעלֿ ּבּתֹורה יֹותר למּטה ואחרּֿכ ׁשּבכתב, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשּמּבחינת האדם, לעבֹודת ּבנֹוגע ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפה,
הּפנימית, ּבעבֹודה אחרּֿכ נמׁש ׁשּבנפׁשֹו, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָהחקיקה
ּבפעל. ּבמעׂשה ּגם אחרּֿכ נמׁש זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּומּמּנה
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ואילך).)26 סע"א (מח, פל"ז ב). (מד, פל"ה תניא וש"נ.)27ראה סל"ח. הוספות קה"ת) (הוצאת ראה.)28כש"ט ר"פ לקו"ת ראה

ובכ"מ. (וש"נ). ס"א איתן ערך צ"צ הליקוטיםֿדא"ח (גם))29ס' (נדפס פ"ג החסידות לימוד קונטרס .74 .58 ע' תש"ג סה"מ
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בלב חקוק זה אין עדיין לעיל, כמבואר האדם, עם ומאוחדת מחוברת ויראה

החקיקה אותיות כמו ‰elÁ˜האדם e‰fLההבדל‰„B·Ú‰ ÔÈa ∆∆«ƒ≈»¬»
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡c ˙ÈÓÈ�t‰ביותר עמוק פנימי עניין היא שגם למרות «¿ƒƒ¿«¬»¿ƒ¿»

‰p‰ ,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡c ‰„B·Ú·c ,‰˜È˜Á ˙�ÈÁ·aL ‰„B·ÚÏ«¬»∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿«¬»¿«¬»¿ƒ¿»ƒ≈
BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚL Û‡«∆«¿≈¬»
„Á‡˙Ó Ì„‡‰ È¯‰¬≈»»»ƒ¿«≈
˙‡Ê ÏÎa ,Ï"pk ˙e˜Ï‡a∆¡…««¿»…
ÌÈ¯·c '· Ô‡k LÈ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»¿»ƒ

מזה, זה ונבדלים «««‰‡„Ìשונים
'ÈÂ‰ ˙‡ „·BÚ‰26, »≈∆¬»»

‡Ùeb ‰„B·Ú‰Âוכמו עצמה ¿»¬»»
שאפילו התניא בספר שמבואר

העובד גמור צדיק של בנשמתו
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È¯‰ ,‰˜È˜Áבטל האדם ¬ƒ»¬≈
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˙„B·Ú ˜¯ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ«¬«
'ÈÂ‰מציאות להיות מבלי ¬»»
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הגלויות והפעולות מהכוחות שלמעלה הנפש לעצם שהכוונה ומבארים בנשמה

הנפש k¯‡a‰של ¯‡·nk«¿…»«¬À»
È¯Ó‡Óaהריי"צ ÏÚaהרבי ¿«¬»≈««

‰l‡b‰Â ¯Ò‡n‰29שימי ««¬»¿«¿À»
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ÔÈ�ÚÏ Ú‚B�a) '‡ˆÓ� ‡e‰ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»
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לגמרי. לאלוקות בטל

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
,‰¯Bz‰ ÔÈ�ÚÏ Ú‚B�aשיש ¿≈«¿ƒ¿««»
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ט d"nyz'd ,fenz 'i ,zweg zyxt zay

ּדבעבֹודה חקיקה, ׁשּבבחינת לעבֹודה ויראה ְְְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָּדאהבה
האדם הרי זֹו עבֹודה ׁשעלֿידי אף הּנה ויראה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּדאהבה
ב' ּכאן יׁש עדין זאת ּבכל ּכּנ"ל, ּבאלקּות ְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹמתאחד

הוי' את העֹובד האדם ּגּופא.26ּדברים, והעבֹודה , ְְֲֲִֵֶָָָָָָָָָָ
ּכל הרי חקיקה, ׁשּבבחינת ּבעבֹודה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
נעלה ענין הּוא זה ׁשענין הוי'. עבֹודת רק היא ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָמציאּותֹו

ׁשםיֹו אדם ׁשל ׁשּמחׁשבּתֹו ּבמקֹום ּׁשאמרּו מּמה ּגם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָתר
נמצא אדם27הּוא ׁשל ׁשּמחׁשבּתֹו ּבמקֹום ּׁשאמרּו ּדמה , ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבאֹותֹו נמצא ׁשהּוא ּבזה, הּכּונה הרי נמצא, הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשם
אין הרי החקיקה, ענין ּכׁשאֹומרים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקֹום.
ׁשּכל מּזֹו יתרה אּלא הּמקֹום, ּבאֹותֹו נמצא ׁשהּוא רק ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזה
האבן ׁשענין טֹוב, האבן רק היא ׁשּבחקיקה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמציאּות
איתן ּבחינת הּוא האדם ּבנפׁש ּדאבן) ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(החזק

ּבארּכה28ׁשּבּנׁשמה ּכּמבאר ׁשּבזה הּפרּוׁשים ּכל עם , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
והּגאּלה הּמאסר ּבעל נמצא'29ּבמאמרי הּוא 'ׁשם וענין . ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָֻ

לא מציאּותֹו ׁשּכל אצלֹו ׁשּנרּגׁש הּוא זה) לענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ(ּבנֹוגע
ּבנֹוגע לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּמצאֹו. מאמּתת אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנמצא
ּבׁשרׁשּה ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ׁשּמּבחינת הּתֹורה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלענין
אחרּֿכ נמׁש החקיקה, אֹותּיֹות ּבבחינת ְְְֲִִִִִַַַַָָָָּומקֹורּה
ׁשּבעלֿ ּבּתֹורה יֹותר למּטה ואחרּֿכ ׁשּבכתב, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשּמּבחינת האדם, לעבֹודת ּבנֹוגע ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפה,
הּפנימית, ּבעבֹודה אחרּֿכ נמׁש ׁשּבנפׁשֹו, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָהחקיקה
ּבפעל. ּבמעׂשה ּגם אחרּֿכ נמׁש זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּומּמּנה
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ובכ"מ. (וש"נ). ס"א איתן ערך צ"צ הליקוטיםֿדא"ח (גם))29ס' (נדפס פ"ג החסידות לימוד קונטרס .74 .58 ע' תש"ג סה"מ
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תמוז. י"בֿי"ג 'ÌLהם ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«»
ÔÈ�ÚÏ Ú‚B�a) '‡ˆÓ� ‡e‰ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»

‰Êלגבי לעיל לאמור בניגוד ∆
שם אדם של שמחשבתו "במקום

נשאר שהאדם נמצא" הוא

לעניין הנה עצמו, בפני מציאות

הדבר) פירוש שהאדם‰e‡זה

מוחלט בביטול לאלוקות מתבטל

כך כדי ‡ˆBÏעד Lb¯pL∆ƒ¿»∆¿
‡ˆÓ� ‡Ï B˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ…ƒ¿»

B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡של ∆»≈¬ƒ«ƒ»¿
שכל וכיוון הקדושֿברוךֿהוא,

מהמציאות היא מציאותו

מציאות היא שרק האלוקית

שום לו שאין מובן אמיתית,

והוא משלו עצמאית מציאות

לגמרי. לאלוקות בטל

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
,‰¯Bz‰ ÔÈ�ÚÏ Ú‚B�aשיש ¿≈«¿ƒ¿««»

המקבילים שלבים כמה בה

של ה' בעבודת האמורות לדרגות

‰Bz¯‰האדם ˙�ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««»
‡È‰L BÓkdL¯La ¿∆ƒ¿»¿»

˙Bi˙B‡ ˙�ÈÁ·a d¯B˜Óe¿»ƒ¿ƒ«ƒ
‰˜È˜Á‰,נעלית הכי בדרגה התורה Bza¯‰שהיא CkŒ¯Á‡ CLÓ� «¬ƒ»ƒ¿»««»«»

,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza ¯˙BÈ ‰hÓÏ CkŒ¯Á‡Â ,·˙ÎaLלאחר ∆ƒ¿»¿««»¿«»≈«»∆¿«∆
על אבל ירידה אמנם שהיא למטה מלמעלה לדרגה מדרגה התורה של הירידה

נמוכות בדרגות גם ובאדם בעולם ופועלת ומתגלית נמשכת התורה זה ידי

‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁanL ,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ Ú‚B�a Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«¿≈««¬«»»»∆ƒ¿ƒ««¬ƒ»
CkŒ¯Á‡ CLÓ� ,BLÙ�aLעם שלו וההתאחדות והשייכות הקשר ∆¿«¿ƒ¿»««»

גם ‰ÈÓÈ�t˙הקדושֿברוךֿהוא ‰„B·Úaבביטול חדורה תהיה היא שגם »¬»«¿ƒƒ
ה'חקיקה', של Ìbובהתאחדות CkŒ¯Á‡ CLÓ� ‰Ê È¯‰ ‰pnÓeƒ∆»¬≈∆ƒ¿»««»«

ÏÚÙa ‰NÚÓaעומק לעומת חיצוניות שהוא בפועל המעשה שאפילו ¿«¬∆¿…«
המלאה. ובהתאחדות נעלה הכי בביטול חדור יהיה הוא גם הנפש ופנימיות
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Ì�Ó‡ּגם למעלה ׁשהּוא האדם ּבנפׁש ענין יׁשנֹו »¿»ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
מּמה זה ויּובן החקיקה. אֹותּיֹות ְְֲִִִִִֶַַַָָמּבחינת
האבן, על החקּוקֹות אֹותּיֹות ּבענין לעיל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנתּבאר
הרי זאת ּבכל אבל ּוביּה. מיּניּה היא האֹותּיֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹׁשחקיקת
האֹותּיֹות מּבחינת למעלה היא עצמּה ׁשהאבן ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָמּובן,
ּדאף להּנמׁשל, ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ּבּה. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנחקקֹות
ּבאפן ּבנפׁשֹו חקּוקה היא ּומצוֹות ּדתֹורה ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָֹׁשהעבֹודה
ּבדגמת ׁשהיא עצמּה, הּנפׁש הרי זאת ּבכל ּוביּה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּדמיניּה

ׁשּבּנׁש איתן ּבחינת ּבענין וכּנ"ל למעלההאבן, היא מה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
חקיקה. ׁשל ּבאפן ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה מּבחינת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹּגם

ז"ל חכמינּו קדמה30ּוכמאמר יׂשראל ׁשל ׁשּמחׁשבּתן ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּמחׁשבּתן והינּו, הּתֹורה, למחׁשבת אפּלּו ּדבר, ְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָלכל
ּגם ׁשּבּתֹורה, נעלית הכי לּבחינה ּגם קדמה יׂשראל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל
החקיקה ּבאֹותּיֹות ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה היא ׁשהּתֹורה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָלכמֹו
יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא הּנׁשמֹות ּדׁשרׁש ּוביּה. מיּניּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהם
ׁשּלכן ׁשּבּתֹורה. החקיקה מּבחינת ּגם מּתֹורה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלמעלה
לּוחֹות אפּלּו החקיקה) (ּבחינת הּלּוחֹות ׁשּיהיּו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָּבכדי

הּוא אלקים מכּתב והּמכּתב לאחרי31ראׁשֹונֹות, רק היה , ְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָֹ
ּבהר מׁשה ׁשהיה ּולאחרי לנׁשמע, נעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקּדמת

יֹום החקיקה,32ארּבעים ּבחינת ׁשּגם מּובן זה ׁשּמּכל , ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ענין הרי הענין, ּבכללּות אבל ירידה. ׁשל ענין זה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהרי
ׁשּכל מה הּוא האדם, ּבנפׁש והן ּבּתֹורה הן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהחקיקה,
נחקקּו ׁשּבֹו הּדבר הּוא החקיקה אֹותּיֹות ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָמציאּותן

ִָהאֹותּיֹות.

e‰ÊÂהחקיקה ּבחינת ׁשאת גֹו', הּתֹורה חּקת זאת ¿∆ְֲִִֶֶַַַַָָֹֻ
הּכתב אֹותּיֹות ּבבחינת להמׁשי צריכין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָׁשּבּתֹורה
זה ּגּלּוי ימׁש ׁשּבכתב ּומּתֹורה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻּדהינּו
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וש"נ. שלה). ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש וידבר)30באגרות ד"ה בֿג. יט, שה"ש לקו"ת וראה פי"ד. תדבא"ר ד. פ"א, ב"ר

ובכ"מ. ואילך). רכט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו סיני במדבר טז.)31גו' לב, כה.)32תשא ט, עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÈ�Ú B�LÈ Ì�Ó‡ופנימי עמוק יותר ועוד נעלה יותר ‰‡„Ìעוד LÙ�a »¿»∆¿ƒ¿»¿∆∆»»»
‰nÓ ‰Ê Ô·eÈÂ .‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙�ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»¿»∆ƒ«
˙˜È˜ÁL ,Ô·‡‰ ÏÚ ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«ƒ«¬«»∆∆∆¬ƒ«

dÈ·e dÈpÈÓ ‡È‰ ˙Bi˙B‡‰מציאות (ולא עצמה ובאבן האבן מתוך »ƒƒƒ≈≈
ונבדלת). ÏÎaנפרדת Ï·‡¬»¿»

˙‡Êוהאבן שהאותיות למרות …
ממש אחת מציאות ≈¬‰¯Èהם

‡È‰ dÓˆÚ Ô·‡‰L ,Ô·eÓ»∆»∆∆«¿»ƒ
˙Bi˙B‡‰ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ

da ˙B˜˜Áp‰נבוא ואם «∆¿»»
האבן דרגת בין ולחלק לפרט

כי למסקנה נגיע האותיות לדרגת

המושלמת, ההתאחדות למרות

נחשבת עצמה האבן סוף סוף

בה שחקוקות מהאותיות יותר

עצמו הדבר היא האבן (כי

בה). נוספו ∆fÓeƒ‰והאותיות
ÏLÓp‰Ï Ú‚B�a Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿«ƒ¿»

ה', L‰בעבודת Û‡c‰„B·Ú ¿«∆»¬»
‡È‰ ˙BÂˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿ƒ

BLÙ�a ‰˜e˜Áהאדם של ¬»¿«¿
dÈ·e dÈ�ÈÓc ÔÙ‡aוהיא ¿…∆¿ƒ≈≈

ממש, אחת כמציאות ובו ממנו

LÙp‰ È¯‰ ˙‡Ê ÏÎa¿»…¬≈«∆∆
˙Ó‚„a ‡È‰L ,dÓˆÚ«¿»∆ƒ¿À¿«
ÔÈ�Úa Ï"pÎÂ ,Ô·‡‰»∆∆¿««¿ƒ¿«
,‰ÓLpaL Ô˙È‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«≈»∆«¿»»

‰ÏÚÓÏ ‡È‰מהתורה בדרגה ƒ¿«¿»
‰¯Bz‰ ˙�ÈÁaÓ Ìbבדרגה «ƒ¿ƒ««»

ביותר È‰L‡הנעלית BÓk¿∆ƒ
‰˜È˜Á ÏL ÔÙ‡aבשורשה ¿…∆∆¬ƒ»

e�ÈÓÎÁומקורה. ¯Ó‡ÓÎe¿«¬«¬»≈
Ï"Ê30נברא שהעולם במדרש «

ישראל ובשביל התורה בשביל

אל "דבר נאמר שבתורה וכיוון

ישראל' בני את ו'צו ישראל' בני

(במעלה קדמו שישראל מובן

ומכאן לתורה, Ï‡¯NÈומדריגה) ÏL Ôz·LÁnLוהמחשבה הרצון ∆«¬«¿»∆ƒ¿»≈
ישראל בני של ועבודתם למציאותם הקדושֿברוךֿהוא של «¿̃«„Ó‰העליונה

,‰¯Bz‰ ˙·LÁÓÏ elÈÙ‡ ,¯·c ÏÎÏלישראל והמחשבה והרצון ¿»»»¬ƒ¿«¬∆∆«»
של העליונה ולמחשבה לרצון לתורהקודמים ,e�È‰Âהקדושֿברוךֿהוא ¿«¿

˙ÈÏÚ� ÈÎ‰ ‰�ÈÁaÏ Ìb ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL Ôz·LÁnL∆«¬«¿»∆ƒ¿»≈»¿»««¿ƒ»¬ƒ«¬≈

˙Bi˙B‡a d¯B˜Óe dL¯La ‡È‰ ‰¯Bz‰L BÓÎÏ Ìb ,‰¯BzaL∆«»«ƒ¿∆«»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ
dÈ·e dÈpÈÓ Ì‰L ‰˜È˜Á‰בהקדושֿברוךֿהוא מושרשת שהתורה כפי «¬ƒ»∆≈ƒ≈≈

מאד. ופנימית נעלית B˙eÓˆÚaבדרגה ‡e‰ ˙BÓLp‰ L¯Lcשל ¿…∆«¿»¿«¿
ÈÁaÓ�˙הקדושֿברוךֿהוא Ìb ,‰¯BzÓ ‰ÏÚÓlL C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰וכלֿשכן «¬ƒ»∆«»
קודמת ישראל של שמחשבתן

בדרגות שהיא כפי לתורה

יותר. È„Îaהנמוכות ÔÎlL∆»≈ƒ¿≈
˙�ÈÁa) ˙BÁel‰ eÈ‰iL∆ƒ¿«¿ƒ«

‰˜È˜Á‰עשרת אותיות של «¬ƒ»
האבן בלוחות ‡elÙהדברות (¬ƒ
˙B�BL‡¯ ˙BÁeÏשבעניינים) ƒ

למעלת הגיעו לא מסויימים

נאמר שעליהן השניות), הלוחות

zÎÓ·בתורה ·zÎn‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿«
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡31˜¯ ‰È‰ , ¡…ƒ»»«

‰NÚ� ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«¿»««¬∆
ÚÓL�Ïבני של פעולה שהיא ¿ƒ¿«
È‰L‰ישראל, È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»»

ÌÈÚa¯‡ ¯‰a ‰LÓ…∆»»«¿»ƒ
ÌBÈ32,הלוחותכהכנה לקבלת

ÌbL Ô·eÓ ‰Ê ÏknL∆ƒ»∆»∆«
‰Ê È¯‰ ,‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««¬ƒ»¬≈∆

‰„È¯È ÏL ÔÈ�Úהתורה של ƒ¿»∆¿ƒ»
פעולתם ידי על שלשאפשרית

למעלה שהם ישראל בני

eÏÏÎa˙מהתורה. Ï·‡¬»ƒ¿»
,ÔÈ�Ú‰את לפרט ניכנס לא אם »ƒ¿»

שהיא כפי החקיקה של המעלה

כפי החקיקה לגבי ישראל בבני

בתורה כללי‰¯Èשהיא באופן ¬≈
‰¯Bza Ô‰ ,‰˜È˜Á‰ ÔÈ�Úƒ¿««¬ƒ»≈«»
‡e‰ ,Ì„‡‰ LÙ�a Ô‰Â¿≈¿∆∆»»»
ÏL Ô˙e‡ÈˆÓ ÏkL ‰Ó«∆»¿ƒ»∆
‡e‰ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»
e˜˜Á� BaL ¯·c‰«»»∆∆¿¿

˙Bi˙B‡‰לאותיות ואין »ƒ
לעצמן. ונפרדת נבדלת מציאות

e‰ÊÂהכתוב של הפנימי ÈÁa�˙הפירוש ˙‡L ,'B‚ ‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê ¿∆…À««»∆∆¿ƒ«
·˙k‰ ˙Bi˙B‡ ˙�ÈÁ·a CÈLÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»∆«»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ«¿»

·˙ÎaL ‰¯Bza e�È‰cבביטול חדורים יהיו הכתיבה אותיות שגם ¿«¿«»∆ƒ¿»
החקיקה, עניין של Ê‰ובהתאחדות Èelb CLÓÈ ·˙ÎaL ‰¯BzÓeגם ƒ»∆ƒ¿»À¿«ƒ∆
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d"nyz'd ,fenz 'i ,zweg zyxt zay

ׁשּבעלּֿפה האדם,33ּבּתֹורה ּבנפׁש ּגם ועלּֿדרֿזה . ְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אֹותּה להמׁשי צריכין האדם ׁשּבנפׁש החקיקה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבחינת
ימׁש הּפנימית ּומהעבֹודה ּפנימּיים, ּדכחֹות ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֻּבעבֹודה
צריכין זה ׁשענין זאת, ועֹוד ּבפעל. ּבמעׂשה ּגם זה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹּגּלּוי
ּבגּלּוי ׁשּיהיה לזה ּדנֹוסף ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ּגם ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻלהמׁשי

זאת ואֹומר ּבאצּבעֹו ּדמראה ּבאפן ׁשּכל34ּבעֹולם, , ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
הּזהר ּוכמאמר הּתֹורה, היא העֹולם אסּתּכל35מציאּות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּבגּלּוי ׁשּיהיה זאת, עֹוד הּנה עלמא, ּוברא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּבאֹורייתא
הּוא העֹולם מציאּות ׁשּכל הּתֹורה, חּקת זאת ְִֶַַָָָָָָֹֻּבעֹולם
ּבּזהר ּדאיתא ׁשּמה ואף חקיקה. ׁשל ּבאפן ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹאלקּות
לתֹורה היא הּכּונה עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָאסּתּכל
ּכתיב ּבאֹורייתא ׁשם, ּבּזהר ׁשּממׁשי ּוכמֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּבכתב.

ּוברא36ּבּה מּלה ּבהאי אסּתּכל אֹור, יהי אלקים וּיאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבאֹורייתא, ּבּה ּדכתיב ּומּלה מּלה ּבכל וכן האֹור. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָאת
זה ׁשּכל מּלה, ההּוא ועבד קדׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאסּתּכל
ׁשּבכתב. ּבּתֹורה הּוא ּומּלה) מּלה ּכל וכן אֹור, ְְְִִִִֵֶַָָָָָ(יהי
קׁשּורה היא ׁשּבכתב ּתֹורה ּבחינת ּגם הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאףֿעלּֿפיֿכן
הּתֹורה. נֹותן עם ּובפרט ׁשּבּתֹורה, החקיקה ּבחינת ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעם
צריכים לכן עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא ׁשאסּתּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּומּכיון
אלקּות הּוא העֹולם מציאּות ׁשּכל העֹולם ּבכל ְְְֱִֶַָָָָָָֹלגּלֹות
אֹו לבנֹו הּזקן אדמּו"ר ּוכמאמר חקיקה. ׁשל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹּבאפן

והּוא37לנכּדֹו ּבאלקן) (ּדעם הּקֹורה את רֹואה ׁשאינֹו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָ
ּׁשּכל מה ׁשּזהּו ּבּנפעל, הּפֹועל הּכח את רק ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹרֹואה
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‰tŒÏÚaL ‰¯Bza33הכתיבה מאותיות נמוכה יותר עוד דרגה שהיא «»∆¿«∆
החקיקה. עניין יחדור בה גם זאת ‰‡„Ì,ובכל LÙ�a Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿∆∆»»»

Ì„‡‰ LÙ�aL ‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁaLוקשורה ביותר נעלית דרגה שהיא ∆¿ƒ««¬ƒ»∆¿∆∆»»»
בהרחבה לעיל כמבואר הנפש ‡d˙Bבעצם CÈLÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆגם ¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ÌÈiÓÈ�t ˙BÁÎc ‰„B·Úa»¬»¿…¿ƒƒƒ
לא אך הנפש של התגלות שהם

הנפש, «¬«≈B·Ú‰Óe„‰עצם
˙ÈÓÈ�t‰כאמור שהיא «¿ƒƒ
של ה'העבודה ויראת ה' אהבת

Ìb ‰Ê Èelb CLÓÈÀ¿«ƒ∆«
ÏÚÙa ‰NÚÓaשאפילו ¿«¬∆¿…«

הנחותים הכוחות של בפעולות

וניכר חדור יהיה גם האדם של

והדבקות המוחלט הביטול

באלוקות. המוחלטת

,˙‡Ê „BÚÂזו לא מזו, יתירה ¿…
צריך החקיקה שעניין בלבד

בכל ומתגלה נמשך להיות

האדם של והפעולות הכוחות

ˆ¯ÔÈÎÈאלא ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆¿ƒƒ
CÈLÓ‰Ïולגלות Ìbולהוריד ¿«¿ƒ«

ÛÒB�c ,Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»À¿»
‰È‰iL ‰ÊÏהחקיקה עניין ¿∆∆ƒ¿∆

ÔÙ‡a ,ÌÏBÚa Èel‚a¿ƒ»»¿…∆
¯ÓB‡Â BÚaˆ‡a ‰‡¯Óc¿«¿∆¿∆¿»¿≈

˙‡Ê34,לעיני נראה שיהיה …
אפשר שיהיה כך כדי עד בשר

כל כי "זהו" ולומר עליו להצביע

ויכיר יידע כולו «∆ÏkLהעולם
‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»ƒ
¯‰f‰ ¯Ó‡ÓÎe ,‰¯Bz‰35 «»¿«¬««…«

הקדושֿ העולם בריאת שבעת

ÓÏÚ‡,ברוךֿהוא ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡את וברא בתורה הסתכל ∆¿«≈¿«¿»»»»¿»
מציאות שכל ונמצא הבית) את ובונה הבניין בתכנית שמביט (כבנאי העולם

מהתורה נובעת Ê‡˙,העולם „BÚ ‰p‰החקיקה עניין והמשכת גילוי ƒ≈…
מזו יתירה משמעו ‰Bz¯‰,בתורה ˙wÁ ˙‡Ê ÌÏBÚa Èel‚a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ»»…À««»

בעולם ניכר ÏLשיהיה ÔÙ‡a ˙e˜Ï‡ ‡e‰ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ»»¡…¿…∆∆
‰˜È˜Áמציאות כל לו שאין עד מוחלט בביטול לאלוקות בטל העולם וכל ¬ƒ»

משלו. עצמאית

‡˙È‡c ‰nL Û‡Âמובא¯‰faשהקדושֿברוךֿהואÏkzÒ‡ ¿«∆«¿ƒ»«…«∆¿«≈
‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a,העולם את וברא בתורה ‰È‡הסתכל ‰�ek‰ ¿«¿»»»»¿»««»»ƒ

·È˙k ‡˙ÈÈ¯B‡a ,ÌL ¯‰fa CÈLÓnL BÓÎe .·˙ÎaL ‰¯B˙Ï¿»∆ƒ¿»¿∆«¿ƒ«…«»¿«¿»¿ƒ

כתוב ‡da36,¯Bבתורה È‰È ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡iÂהקדושֿברוךֿהוא »«…∆¡…ƒ¿ƒ
‰lÓ È‡‰a ÏkzÒ‡(בתורה) זו ÏÎaבמלה ÔÎÂ .¯B‡‰ ˙‡ ‡¯·e ∆¿«≈¿«ƒ»»»∆»¿≈¿»
·È˙Îc ‰lÓe ‰lÓשכתוב‡˙ÈÈ¯B‡a da,בתורהÏkzÒ‡ ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿»∆¿«≈
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„˜בתורה מלה lÓ‰באותה ‡e‰‰ „·ÚÂאת ועשה À¿»¿ƒ¿»««ƒ»

ההיא, במלה Ê‰הכתוב ÏkL∆»∆
הסתכלות( אחרי האור בריאת

Ïkבמילים ÔÎÂ ,¯B‡ È‰È¿ƒ¿≈»
‰¯Bza ‡e‰ (‰lÓe ‰lÓƒ»ƒ»«»

·˙ÎaLנשאלת כן ואם ∆ƒ¿»
עניין מה ביןהשאלה ההשוואה

"קודשאֿ לעניין החקיקה אותיות

באורייתא אסתכל בריךֿהוא

זה עניין והרי עלמא" וברא

שירדה כפי לתורה מתייחס

דרגה שהיא שבכתב תורה להיות

אותיות מאשר נמוכה יותר

מתקשר זה עניין ואיך החקיקה

בחינת של והמשכה לירידה

ומקור (שורש החקיקה אותיות

להשפיע באלוקות) התורה

הוא זה על המענה הנה בעולם?.

למרות‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛאשר ««ƒ≈
שתורה כך על מדובר שאכן

לבריאת ה'תכנית' היא שבכתב

דבר‰¯Èהעולם של לאמיתו ¬≈
·˙ÎaL ‰¯Bz ˙�ÈÁa Ìb«¿ƒ«»∆ƒ¿»
היא הדרגות שבחילוקי אף

ולא הכתיבה אותיות בחינת

גם החקיקה È‰ƒ‡אותיות
˙�ÈÁa ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ¿ƒ«
,‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»∆«»

ÌÚ Ë¯Ù·eהקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»ƒ
‰¯Bz‰ Ô˙B�תורת הם שבתורה הדרגות וכל התורה חלקי שכל מובן שהרי ≈«»

ÈÈ¯B‡a˙‡ה'. ÏkzÒ‡L ÔÂÈkÓeאותיות שבכתב, בתורה כי (אם ƒ≈»∆∆¿«≈¿«¿»
ÓÏÚ‡,החקיקה) ‡¯·eמהתורה נובעת העולם מציאות דבר של ובסופו »»»¿»

ÌÏBÚ‰ ÏÎa ˙Bl‚Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏפרטיו כל על e‡ÈˆÓ˙כולו ÏkL »≈¿ƒƒ¿«¿»»»∆»¿ƒ
ÌÏBÚ‰הכלל מן יוצא È˜Á˜‰בלי ÏL ÔÙ‡a ˙e˜Ï‡ ‡e‰ולאמיתו »»¡…¿…∆∆¬ƒ»

מציאות שום לו ואין לקדושֿברוךֿהוא במציאות בטל כולו העולם דבר של

משלו. B�·Ïעצמאית Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯Ó‡ÓÎeאדמו"ר דובער רבי ¿«¬««¿«»≈ƒ¿
BcÎ�Ïהאמצעי B‡37קרוב הצמחֿצדק אדמו"ר מענדל מנחם רבי ¿∆¿

‰Bw¯‰להסתלקותו ˙‡ ‰‡B¯ B�È‡Lהבניין שעהשל באותה שהה בו ∆≈∆∆«»
ÏÚBt‰ Ák‰ ˙‡ ˜¯ ‰‡B¯ ‡e‰Â (Ô˜Ï‡a ÌÚc)של כוחו ∆«¿¿¿∆«∆«…««≈
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ׁשּבעלּֿפה האדם,33ּבּתֹורה ּבנפׁש ּגם ועלּֿדרֿזה . ְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אֹותּה להמׁשי צריכין האדם ׁשּבנפׁש החקיקה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבחינת
ימׁש הּפנימית ּומהעבֹודה ּפנימּיים, ּדכחֹות ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֻּבעבֹודה
צריכין זה ׁשענין זאת, ועֹוד ּבפעל. ּבמעׂשה ּגם זה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹּגּלּוי
ּבגּלּוי ׁשּיהיה לזה ּדנֹוסף ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ּגם ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻלהמׁשי

זאת ואֹומר ּבאצּבעֹו ּדמראה ּבאפן ׁשּכל34ּבעֹולם, , ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
הּזהר ּוכמאמר הּתֹורה, היא העֹולם אסּתּכל35מציאּות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּבגּלּוי ׁשּיהיה זאת, עֹוד הּנה עלמא, ּוברא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּבאֹורייתא
הּוא העֹולם מציאּות ׁשּכל הּתֹורה, חּקת זאת ְִֶַַָָָָָָֹֻּבעֹולם
ּבּזהר ּדאיתא ׁשּמה ואף חקיקה. ׁשל ּבאפן ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹאלקּות
לתֹורה היא הּכּונה עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָאסּתּכל
ּכתיב ּבאֹורייתא ׁשם, ּבּזהר ׁשּממׁשי ּוכמֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּבכתב.

ּוברא36ּבּה מּלה ּבהאי אסּתּכל אֹור, יהי אלקים וּיאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבאֹורייתא, ּבּה ּדכתיב ּומּלה מּלה ּבכל וכן האֹור. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָאת
זה ׁשּכל מּלה, ההּוא ועבד קדׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאסּתּכל
ׁשּבכתב. ּבּתֹורה הּוא ּומּלה) מּלה ּכל וכן אֹור, ְְְִִִִֵֶַָָָָָ(יהי
קׁשּורה היא ׁשּבכתב ּתֹורה ּבחינת ּגם הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאףֿעלּֿפיֿכן
הּתֹורה. נֹותן עם ּובפרט ׁשּבּתֹורה, החקיקה ּבחינת ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעם
צריכים לכן עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא ׁשאסּתּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּומּכיון
אלקּות הּוא העֹולם מציאּות ׁשּכל העֹולם ּבכל ְְְֱִֶַָָָָָָֹלגּלֹות
אֹו לבנֹו הּזקן אדמּו"ר ּוכמאמר חקיקה. ׁשל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹּבאפן

והּוא37לנכּדֹו ּבאלקן) (ּדעם הּקֹורה את רֹואה ׁשאינֹו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָ
ּׁשּכל מה ׁשּזהּו ּבּנפעל, הּפֹועל הּכח את רק ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹרֹואה
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‰tŒÏÚaL ‰¯Bza33הכתיבה מאותיות נמוכה יותר עוד דרגה שהיא «»∆¿«∆
החקיקה. עניין יחדור בה גם זאת ‰‡„Ì,ובכל LÙ�a Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿∆∆»»»

Ì„‡‰ LÙ�aL ‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁaLוקשורה ביותר נעלית דרגה שהיא ∆¿ƒ««¬ƒ»∆¿∆∆»»»
בהרחבה לעיל כמבואר הנפש ‡d˙Bבעצם CÈLÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆגם ¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ÌÈiÓÈ�t ˙BÁÎc ‰„B·Úa»¬»¿…¿ƒƒƒ
לא אך הנפש של התגלות שהם

הנפש, «¬«≈B·Ú‰Óe„‰עצם
˙ÈÓÈ�t‰כאמור שהיא «¿ƒƒ
של ה'העבודה ויראת ה' אהבת

Ìb ‰Ê Èelb CLÓÈÀ¿«ƒ∆«
ÏÚÙa ‰NÚÓaשאפילו ¿«¬∆¿…«

הנחותים הכוחות של בפעולות

וניכר חדור יהיה גם האדם של

והדבקות המוחלט הביטול

באלוקות. המוחלטת

,˙‡Ê „BÚÂזו לא מזו, יתירה ¿…
צריך החקיקה שעניין בלבד

בכל ומתגלה נמשך להיות

האדם של והפעולות הכוחות

ˆ¯ÔÈÎÈאלא ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆¿ƒƒ
CÈLÓ‰Ïולגלות Ìbולהוריד ¿«¿ƒ«

ÛÒB�c ,Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»À¿»
‰È‰iL ‰ÊÏהחקיקה עניין ¿∆∆ƒ¿∆

ÔÙ‡a ,ÌÏBÚa Èel‚a¿ƒ»»¿…∆
¯ÓB‡Â BÚaˆ‡a ‰‡¯Óc¿«¿∆¿∆¿»¿≈

˙‡Ê34,לעיני נראה שיהיה …
אפשר שיהיה כך כדי עד בשר

כל כי "זהו" ולומר עליו להצביע

ויכיר יידע כולו «∆ÏkLהעולם
‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»ƒ
¯‰f‰ ¯Ó‡ÓÎe ,‰¯Bz‰35 «»¿«¬««…«

הקדושֿ העולם בריאת שבעת

ÓÏÚ‡,ברוךֿהוא ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡את וברא בתורה הסתכל ∆¿«≈¿«¿»»»»¿»
מציאות שכל ונמצא הבית) את ובונה הבניין בתכנית שמביט (כבנאי העולם

מהתורה נובעת Ê‡˙,העולם „BÚ ‰p‰החקיקה עניין והמשכת גילוי ƒ≈…
מזו יתירה משמעו ‰Bz¯‰,בתורה ˙wÁ ˙‡Ê ÌÏBÚa Èel‚a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ»»…À««»

בעולם ניכר ÏLשיהיה ÔÙ‡a ˙e˜Ï‡ ‡e‰ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ»»¡…¿…∆∆
‰˜È˜Áמציאות כל לו שאין עד מוחלט בביטול לאלוקות בטל העולם וכל ¬ƒ»

משלו. עצמאית

‡˙È‡c ‰nL Û‡Âמובא¯‰faשהקדושֿברוךֿהואÏkzÒ‡ ¿«∆«¿ƒ»«…«∆¿«≈
‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a,העולם את וברא בתורה ‰È‡הסתכל ‰�ek‰ ¿«¿»»»»¿»««»»ƒ

·È˙k ‡˙ÈÈ¯B‡a ,ÌL ¯‰fa CÈLÓnL BÓÎe .·˙ÎaL ‰¯B˙Ï¿»∆ƒ¿»¿∆«¿ƒ«…«»¿«¿»¿ƒ

כתוב ‡da36,¯Bבתורה È‰È ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡iÂהקדושֿברוךֿהוא »«…∆¡…ƒ¿ƒ
‰lÓ È‡‰a ÏkzÒ‡(בתורה) זו ÏÎaבמלה ÔÎÂ .¯B‡‰ ˙‡ ‡¯·e ∆¿«≈¿«ƒ»»»∆»¿≈¿»
·È˙Îc ‰lÓe ‰lÓשכתוב‡˙ÈÈ¯B‡a da,בתורהÏkzÒ‡ ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿»∆¿«≈
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„˜בתורה מלה lÓ‰באותה ‡e‰‰ „·ÚÂאת ועשה À¿»¿ƒ¿»««ƒ»

ההיא, במלה Ê‰הכתוב ÏkL∆»∆
הסתכלות( אחרי האור בריאת

Ïkבמילים ÔÎÂ ,¯B‡ È‰È¿ƒ¿≈»
‰¯Bza ‡e‰ (‰lÓe ‰lÓƒ»ƒ»«»

·˙ÎaLנשאלת כן ואם ∆ƒ¿»
עניין מה ביןהשאלה ההשוואה

"קודשאֿ לעניין החקיקה אותיות

באורייתא אסתכל בריךֿהוא

זה עניין והרי עלמא" וברא

שירדה כפי לתורה מתייחס

דרגה שהיא שבכתב תורה להיות

אותיות מאשר נמוכה יותר

מתקשר זה עניין ואיך החקיקה

בחינת של והמשכה לירידה

ומקור (שורש החקיקה אותיות

להשפיע באלוקות) התורה

הוא זה על המענה הנה בעולם?.

למרות‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛאשר ««ƒ≈
שתורה כך על מדובר שאכן

לבריאת ה'תכנית' היא שבכתב

דבר‰¯Èהעולם של לאמיתו ¬≈
·˙ÎaL ‰¯Bz ˙�ÈÁa Ìb«¿ƒ«»∆ƒ¿»
היא הדרגות שבחילוקי אף

ולא הכתיבה אותיות בחינת

גם החקיקה È‰ƒ‡אותיות
˙�ÈÁa ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ¿ƒ«
,‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»∆«»

ÌÚ Ë¯Ù·eהקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»ƒ
‰¯Bz‰ Ô˙B�תורת הם שבתורה הדרגות וכל התורה חלקי שכל מובן שהרי ≈«»

ÈÈ¯B‡a˙‡ה'. ÏkzÒ‡L ÔÂÈkÓeאותיות שבכתב, בתורה כי (אם ƒ≈»∆∆¿«≈¿«¿»
ÓÏÚ‡,החקיקה) ‡¯·eמהתורה נובעת העולם מציאות דבר של ובסופו »»»¿»

ÌÏBÚ‰ ÏÎa ˙Bl‚Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏפרטיו כל על e‡ÈˆÓ˙כולו ÏkL »≈¿ƒƒ¿«¿»»»∆»¿ƒ
ÌÏBÚ‰הכלל מן יוצא È˜Á˜‰בלי ÏL ÔÙ‡a ˙e˜Ï‡ ‡e‰ולאמיתו »»¡…¿…∆∆¬ƒ»

מציאות שום לו ואין לקדושֿברוךֿהוא במציאות בטל כולו העולם דבר של

משלו. B�·Ïעצמאית Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯Ó‡ÓÎeאדמו"ר דובער רבי ¿«¬««¿«»≈ƒ¿
BcÎ�Ïהאמצעי B‡37קרוב הצמחֿצדק אדמו"ר מענדל מנחם רבי ¿∆¿

‰Bw¯‰להסתלקותו ˙‡ ‰‡B¯ B�È‡Lהבניין שעהשל באותה שהה בו ∆≈∆∆«»
ÏÚBt‰ Ák‰ ˙‡ ˜¯ ‰‡B¯ ‡e‰Â (Ô˜Ï‡a ÌÚc)של כוחו ∆«¿¿¿∆«∆«…««≈
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ׁשהרי חקיקה. ׁשל ּבאפן אלקּות הּוא העֹולם ְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָֹֹמציאּות
מּׁשּום זה הרי הּקֹורה, את ראּו נכּדֹו אֹו ׁשּבנֹו מה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָּגם
ּדדוקא הּתֹורה, עלּֿפי קֹורה ׁשל מציאּות היא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשהּקֹורה

מזּוזֹות ּוׁשּתי ּומׁשקֹוף ּתקרה הּׁשעּור38ּכׁשּיׁש ויׁשנֹו , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָ
מהּֿׁשאין39ּֿבּמקֹום מזּוזה, מצות לקּים יכֹולים אז כּו' ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מזּוזה. לקּבע חּיּוב ׁשּום אין ּבּנפעל הּפֹועל הּכח על ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּכן
הּמזֹון, ּברּכת לקּים ּבכדי הרי לאכילה, ּבנֹוגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָּוכמֹו

ּדוקא ּכׁשעּור לאכֹול ׁשּכתּוב40צרי ואכלּת41ּכמֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָ
חּיב הּוא ראׁשֹונה לברכה ּבנֹוגע וגֹו'. ּוברכּת ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָוׂשבעּת

ּבמּׁשהּו ּגם על42ּבזה ּגם לבר מחּיב הּוא כן ּוכמֹו , ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֻ
נהנה הּגּוף ואין מּמּנּו נהנית ׁשהּנׁשמה ּדבר ׁשהּוא ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהריח

ּבזה43מּמּנּו להיֹות צרי אחרֹונה לברכה ּבנֹוגע אבל , ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ועד ּכזית עד עצמם על מדקּדקים ׁשּיׂשראל ורק ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשעּור,

ּגם44ּכביצה הּוא ועלּֿדרֿזה ׁשעּור. הּוא זה ּגם אבל , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבזה להיֹות צרי מזּוזה מצות לקּים ּדכדי לקֹורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבנֹוגע
ּגם קֹורה ׁשל מציאּות היא ׁשהּקֹורה הרי ּדוקא, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשעּור
רֹואה ׁשאינֹו הּזקן אדמּו"ר אמר זאת ּובכל ּתֹורה, ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלּֿפי
ּכי ּבּנפעל, הּפֹועל ּכח את רק רֹואה והּוא הּקֹורה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאת
ׁשל ּבאפן אלקּות - העֹולם מציאּות ּכל היה ְְְֱִֶֶֶָָָָָֹֹאצלֹו

ֲִָחקיקה.

e‰ÊÂ45ּבענין ּדוקא הּתֹורה חּקת זאת ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְִֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבחינת להמׁשי ּׁשּצריכים מה ּכי אדּמה, ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֻּפרה
ּבגלּוי זה הרי וכּו' הּכתב אֹותּיֹות ּבבחינת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָהחקיקה
הּוא ּכּלּה הּתֹורה ּכל ּכללּות ּדהרי אדּמה, ּפרה ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֻֻּבענין
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.182 ס"ב.)38ע' סרפ"ז שם סי"ד. סרפ"ו יו"ד טושו"ע ה"דֿה. שם ה"א. פ"ו מזוזה הל' טושו"ע)39רמב"ם ה"ב. שם רמב"ם

סי"ג. סרפ"ו ס"ו)40שם סקפ"ד או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"ח. פ"ה ברכות הל' רמב"ם ב. מט, שם גמ' א. מה, ברכות משנה

שם.)41(ס"ב). ברכות גמ' י. ח, ה"י.)42עקב פ"ח לאדה"ז ברה"נ סדר ס"א. סר"י שם טושו"ע הי"ב. פ"ג שם ברכות)43רמב"ם

ובשוה"ג. 8* הערה 149 ע' חי"ד לקו"ש רפ"ח. ברכות רמב"ן וראה ב. ב.)44מג, כ, ובכ"מ.)45ברכות .33 שבהערה מקומות
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הבורא שברא,ÏÚÙpaהקדושֿברוךֿהוא, עלe‰fLהבריאה הסתכלות «ƒ¿»∆∆
הגשמית המציאות את כלל רואה איננו שהמביט כזה במבט העולם גשמיות

הגשמיות את ומקיים שברא האלוקי הכוח את רק e‡ÈˆÓ˙אלא ÏkM ‰Ó«∆»¿ƒ
‰˜È˜Á ÏL ÔÙ‡a ˙e˜Ï‡ ‡e‰ ÌÏBÚ‰בטלה שהגשמיות כך »»¡…¿…∆∆¬ƒ»

ואין מוחלט בביטול לאלוקות

הנבדלת משלה מציאות שום לה

ומבאר ומוסיף מאלוקות. ונפרדת

העולם מציאות של שהביטול

שהעולם משמעו אין לאלוקות

בפועל קיימים לא והנבראים

B‡ B�aL ‰Ó Ìb È¯‰L∆¬≈««∆¿
,‰¯Bw‰ ˙‡ e‡¯ BcÎ�∆¿»∆«»

‰Ê È¯‰דמיון או טעות לא ¬≈∆
‰È‡אלא ‰¯Bw‰L ÌeMÓƒ∆«»ƒ

ÈtŒÏÚ ‰¯B˜ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»«ƒ
,‰¯Bz‰נפקאֿמינה לכך ויש «»

מעשית «¿»¿Â„c˜‡הלכתית
LiLkקיימת גשמית מציאות ¿∆≈

ÈzLeשל ÛB˜LÓe ‰¯˜zƒ¿»«¿¿≈
˙BÊeÊÓ38,הגדרה שיוצר דבר ¿

הפתח" "צורת של הלכתית

ÌB˜na ¯eÚM‰ B�LÈÂ39 ¿∆¿«ƒ«»
אמות מדל"ת קטן חדר שהרי

ממזוזה ÌÈÏBÎÈפטור Ê‡ 'eÎ»¿ƒ
‰ÊeÊÓ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ïפי על ¿«≈ƒ¿«¿»
בתורה, הפסוקה »Œ‰Óההלכה

ÏÚ ÔkŒÔÈ‡Mוהכרת ראיית ∆≈≈«
Ák‰הרוחני ‰ÏÚBtהאלוקי «…««≈

ÏÚÙpaהנבראים את ומהווה «ƒ¿»
·eiÁ ÌeL ÔÈ‡בתורה הלכתי ≈ƒ
‰ÊeÊÓ Úa˜Ïשהכרת ומכאן ƒ¿…«¿»

כתוצאה בנפעל הפועל כוח

אין לאלוקות הנבראים מביטול

קיימים. לא שהנבראים È„Îaכוונתה È¯‰ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ú‚B�a BÓÎe¿¿≈««¬ƒ»¬≈ƒ¿≈
Ìi˜Ïשל המצוה Âc˜‡את ¯eÚLk ÏBÎ‡Ï CÈ¯ˆ ,ÔBÊn‰ ˙k¯a40 ¿«≈ƒ¿««»»ƒ∆¡¿ƒ«¿»

·e˙kL BÓk41'B‚Â zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Âפחות אכילה ועל ¿∆»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»¿
מההלכה בשונה המזון, ברכת לברך חובה אין שביעה »≈¿Ú‚B�aמשיעור

e‰MÓa Ìb ‰Êa ·iÁ ‡e‰ ‰�BL‡¯ ‰Î¯·Ï42גם כלשהי, כמות ƒ¿»»ƒ»«»»∆«¿«∆
להשביע, כדי בה שאין ‰¯ÁÈכזו ÏÚ Ìb C¯·Ï ·iÁÓ ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈¿À»¿»≈««»≈«

epnÓ ‰�‰� Ûeb‰ ÔÈ‡Â epnÓ ˙È�‰� ‰ÓLp‰L ¯·c ‡e‰L43, ∆»»∆«¿»»∆¡≈ƒ∆¿≈«∆¡∆ƒ∆

ממנו שפחות מסויים שיעור בו ואין הגשמי למזון ביחס רוחני דבר אכן והוא

לברך חובה Êa‰אין ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰�B¯Á‡ ‰Î¯·Ï Ú‚B�a Ï·‡¬»¿≈«ƒ¿»»«¬»»ƒƒ¿»∆
¯eÚLברכת לברך התורה מן חובה אין שביעה כדי של מהשיעור פחות ועל ƒ
Ï‡¯NiLהמזון, ˜¯Âוהם ומחמירים ÌÓˆÚמהדרים ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó ¿«∆ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ««¿»

על גם המזון ברכת ומברכים

של ÚÂ„כמות ˙ÈÊk „Ú«¿«ƒ¿«
‰ˆÈ·k44משיעור פחות שהיא ¿≈»
‰e‡שביעה, ‰Ê Ìb Ï·‡¬»«∆
¯eÚLהמתייחס מוגדר ƒ

קיימת. ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂלמציאות
,‰¯B˜Ï Ú‚B�a Ìb ‡e‰ ‰Ê∆«¿≈«¿»
שאיננו הזקן רבנו אמר שעליה

של הגשמית המציאות את רואה

הפועל ה"כוח את אלא הקורה

שבה Ìi˜Ïבנפעל" È„Îcƒ¿≈¿«≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊeÊÓ ˙ÂˆÓƒ¿«¿»»ƒƒ¿

‰Êaאת קובעים שבו בחדר »∆
Âc˜‡מסוייםeÚL¯המזוזה ƒ«¿»

ממנו, פחות ≈¬‰¯Èולא
˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ‰¯Bw‰L∆«»ƒ¿ƒ

‰¯B˜ ÏLבעולם Ìbהקיימת ∆»«
˙‡Ê ÏÎ·e ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ«ƒ»¿»…
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯Ó‡»««¿«»≈
‰¯Bw‰ ˙‡ ‰‡B¯ B�È‡L∆≈∆∆«»

¯˜הגשמית ‰‡B¯ ‡e‰Â¿∆«
,ÏÚÙpa ÏÚBt‰ Ák ˙‡∆…««≈«ƒ¿»

BÏˆ‡ Èkהזקן אדמו"ר בעיני ƒ∆¿
בהכרת שלו הנעלית הדרגה ולפי

אלוקות Ïkוהשגת ‰È‰»»»
˙e˜Ï‡ - ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»¡…

‰˜È˜Á ÏL ÔÙ‡aוביטול ¿…∆∆¬ƒ»
המהווהמוחלט הפועל" ל"כוח

אותו.

e‰ÊÂ45‰¯t ÔÈ�Úa ‡˜Âc ‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê ·e˙kM ‰Ó Ìb ¿∆««∆»…À««»«¿»¿ƒ¿«»»
,‰n„‡נאמר (ולכן כולה התורה בכל ששייך כללי בעניין שמדובר אף ¬À»

הפרה") חוקת "זאת ולא התורה" חוקת ÌÈÎÈ¯vM"זאת ‰Ó Èkƒ«∆¿ƒƒ
'eÎÂ ·˙k‰ ˙Bi˙B‡ ˙�ÈÁ·a ‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁa CÈLÓ‰Ïשגם ¿«¿ƒ¿ƒ««¬ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»¿

באלוקות) התורה ומקור בשורש רק ולא שבכתב, (תורה הכתיבה באותיות

לעיל, כמבואר החקיקה, עניין ניכר t¯‰יהיה ÔÈ�Úa ÈeÏ‚a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿»¿ƒ¿«»»
,‰n„‡והמצות התורה ענייני מבשאר ‰Bz¯‰יותר Ïk ˙eÏÏk È¯‰c ¬À»«¬≈¿»»«»
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d"nyz'd ,fenz 'i ,zweg zyxt zay

ל יהיה ולא מּפי46אנכי ל יהיה ולא אנכי ׁשּלכן , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֹ
ׁשמענּום אנכי47הּגבּורה טֹוב, ועׂשה מרע סּור ּבחינת , ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹ

ּכל ּכֹולל ל יהיה ולא מצוֹותֿעׂשה, רמ"ח ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹּכֹולל
לאֿתעׂשה מצוֹות ּבפרה46ׁשס"ה ּבגלּוי הּוא זה וענין . ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹ

ונתן וענין רצֹוא, ּבחינת הּוא הּפרה ּדׂשריפת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֻאדּמה,
ׁשֹוב ּבחינת הּוא ּכלי אל חּיים מים הּוא45עליו זה וענין . ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

יׁשנן ּכּלּה הּתֹורה ּדבכל אדּמה, ּפרה ּבענין ּדוקא ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻֻּבגלּוי
הּקׁשּורֹות ויׁשנן מרע, ּדסּור הענין עם הּקׁשּורֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָמצוֹות

וע יׁשנםּבענין הרי אדּמה ּבפרה מהּֿׁשאיןּֿכן טֹוב, ׂשה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ענין והן הּפרה, ׂשרפת הרצֹוא, ענין הן הענינים, ב' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבזה
הענינים ׁשּׁשני ועד ּכלי, אל חּיים מים עליו ונתן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשֹוב,
ּכן ּגם ׁשּזהּו ּוב"ן. ּדמ"ה הּיחּוד ּבחינת ּביחד, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַהם

ׁשם ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ה'צמח48(ּכּמבאר אדמֹו"ר ּבהּגהת ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה עבדי49צדק') ׁשל ׂשיחתן יפה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּבּתי
אּלא נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹּכפּולה
ּב"ן ׁשם חּבּור ענין הּוא אליעזר ׁשל ּפרׁשה ּכי ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּברמיזה,

מ"ה .50לׁשם ְֵַ

e‰ÊÂהּתֹורה ּכל ּכללּות היא אדּמה ּפרה ּׁשּפרׁשת מה ¿∆ְֲִֶַַַָָָָָָָָֻ
ּדר הּוא מצוה ּבכל ּוב"ן ּדמ"ה הּיחּוד ּכי ְְְִִִֶֶַַַָָָֻּכּלּה,
מהֿ ּפרטית, ּבחינה היא זֹו ּבמצוה זה ׁשּיחּוד ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּפרטי,
חּיים, ּומים העפר עלֿידי הרי אדּמה, ּבפרה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּׁשאיןּֿכן
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רפ"כ.)46 שם.)47תניא תניא רע"א. כד, ואילך.)48מכות סע"ב רמז)49נו, שם יל"ש מב. כד, שרה חיי פרש"י ח. פ"ס, ב"ר

קלז,)50קט. ואילך. א קלה, שרה חיי ואילך. ד עט, לך תו"ח ואילך. ג צא, דא"ח עם סידור ואילך. לו ע' ח"א תקס"ג סה"מ ראה

ובכ"מ. ואילך. ב קכז, שם אוה"ת ואילך. ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÈÎ�‡ ‡e‰ dlk46,הדב מעשרתשתי הראשונות רות À»»…ƒ¿…ƒ¿∆¿
Ìe�ÚÓLהדברות, ‰¯e·b‰ ÈtÓ EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÈÎ�‡ ÔÎlL47, ∆»≈»…ƒ¿…ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»¿«¬

הדברות שאר שאת (אף התורה כל נכללת שבהם בכך הגדולה חשיבותם בגלל

ההתגלות את לסבול יכולים היו לא כי רבינו משה מפי שמעו ישראל בני

ושתי העצומה) האלוקית

את בתוכן כוללות הללו הדברות

העניינים eÒ¯כל ˙�ÈÁa¿ƒ«
Ú¯Ó("לך יהיה NÚÂ‰("לא ≈»«¬≈
·BË,("אלוקיך ה' ÈÎ�‡»…ƒ(אנכי

Œ˙BÂˆÓ Á"Ó¯ Ïk ÏÏBk≈»¿«ƒ¿
ÏÏBk EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰NÚ¬≈¿…ƒ¿∆¿≈
Œ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰"ÒL Ïk»»»ƒ¿…

‰NÚ˙46. «¬∆
‰Ê ÔÈ�ÚÂהתורה כללות של ¿ƒ¿»∆

בקיום מרע" "סור בין והשילוב

טוב" ו"ועשה תעשה לא מצוות

עשה מצוות ‰e‡בקיום
,‰n„‡ ‰¯Ùa ÈeÏ‚a¿»¿»»¬À»
‡e‰ ‰¯t‰ ˙ÙÈ¯Ncƒ¿≈««»»
Ô˙�Â ÔÈ�ÚÂ ,‡Bˆ¯ ˙�ÈÁa¿ƒ«»¿ƒ¿«¿»«
ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ

·BL ˙�ÈÁa ‡e‰45לגבי ¿ƒ«
המרכבה של הקודש חיות

"רצוא רצות שהן העליונה

כל של ה' בעבודת וגם ושוב".

בין שילוב להיות צריך יהודי

והשאיפה התשוקה ה"רצוא",

עד הדביקות בתכלית בה' לדבוק

ה'שוב' ובין הנפש, כלות כדי

שיוכל כדי בגוף הנשמה חיי של

כנשמה ומצוות בתורה לעסוק

בפועל. הנפש כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם ‰e‡בגוף ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆
Ô�LÈ dlk ‰¯Bz‰ ÏÎ·c ,‰n„‡ ‰¯t ÔÈ�Úa ‡˜Âc ÈeÏ‚a¿»«¿»¿ƒ¿«»»¬À»ƒ¿»«»À»∆¿»
˙B¯eLw‰ Ô�LÈÂ ,Ú¯Ó ¯eÒc ÔÈ�Ú‰ ÌÚ ˙B¯eLw‰ ˙BÂˆÓƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿≈»¿∆¿»«¿

,·BË ‰NÚÂ ÔÈ�Úaלה המיוחד לסוג שייכת מהן אחת ŒÔÈ‡MŒ‰Óוכל ¿ƒ¿««¬≈«∆≈
,‡Bˆ¯‰ ÔÈ�Ú Ô‰ ,ÌÈ�È�Ú‰ '· ‰Êa Ì�LÈ È¯‰ ‰n„‡ ‰¯Ùa Ôk≈¿»»¬À»¬≈∆¿»»∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«»»

‰¯t‰ ˙Ù¯Nאת מסמלת והיא למעלה מלמטה לעלות שטבעה באש ¿≈««»»
למעלה, להתעלות ÌÈiÁהשאיפה ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙�Â ,·BM‰ ÔÈ�Ú Ô‰Â¿≈ƒ¿««¿»«»»«ƒ«ƒ

ÈÏk Ï‡האש לטבע ובניגוד למטה מלמעלה לרדת הוא המים טבע והרי ∆∆ƒ
הפרה עשיית ובסדר והתיישבות, רוגע מסמלים המים בוערת, תשוקה שמסמל

תעשה לא מצוות וקיום מרע" "סור גם הדברים שני של שילוב יש האדומה

ה"שוב" שהוא עשה מצוות וקיום טוב" ה"עשה וגם ה"רצוא" »¿ÚÂ„שהוא
Ô"·e ‰"Óc „eÁi‰ ˙�ÈÁa ,„ÁÈa Ì‰ ÌÈ�È�Ú‰ È�MLכאשר ∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈¿««¿ƒ««ƒ¿««

הגימטרייא ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי כתוב הוי' שם

ה"א, אותיות במילוי כתוב הוי' שם וכאשר (45) מ"ה היא הללו האותיות של

ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו

הללו האותיות של הגימטרייא

עניינו – ולענייננו .(52) ב"ן היא

המשכה הוא מ"ה שם של

מאלוקות למטה, מלמעלה

ידי על "שוב" בחינת לעולמות,

ב"ן שם של ועניינו מצוותֿעשה

למעלה, מלמטה העלאה הוא

בחינת לאלוקות, מעולמות

לא מצוות ידי על "רצוא"

באש הפרה ובשריפת תעשה,

עם בכלי האפר ונתינת אחד מצד

שילוב היה שני מצד חיים מים

העניינים. שני Ìbשל e‰fL∆∆«
ÈËewÏ'a ¯‡·nk) Ôk≈«¿…»¿ƒ≈

ÌL '‰¯Bz48˙‰b‰a »»¿«»«
('˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡«¿«∆«∆∆
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿«≈

Ï"Ê49ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ «»»ƒ»»∆
Ô˙¯BzÓ ˙B·‡ Èza È„·Ú«¿≈»≈»ƒ»»
‰L¯t È¯‰L ,ÌÈ�a ÏL∆»ƒ∆¬≈»»»

¯ÊÚÈÏ‡ ÏLאברהם עבד ∆¡ƒ∆∆
להיות רבקה את להביא שהלך

יצחק Bza¯‰,אשת ‰ÏeÙk¿»«»
פרטיה כל ÈÙebעל ‰a¯‰Â¿«¿≈≈

‰¯Bzועיקריות יסודיות הלכות »
התורה �e�zבמצוות ‡Ï…ƒ¿

,‰ÊÈÓ¯a ‡l‡פרטי לגבי הקודש' ב'אגרת הזקן רבנו מדברי לעיל כמובא ∆»ƒ¿ƒ»
הוא הדבר וטעם ועוד, תפילין מצות של ‡ÊÚÈÏ¯ההלכות ÏL ‰L¯t Èkƒ»»»∆¡ƒ∆∆

Ô"a ÌL ¯eaÁ ÔÈ�Ú ‡e‰רבקה של Ó"‰עניינה ÌLÏ50של עניינו ƒ¿«ƒ≈«¿≈«
וחסידות). בקבלה בהרחבה (כמבואר יצחק
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,‰n„‡ ‰¯Ùa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙ÈË¯t ‰�ÈÁa ‡È‰ BÊ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«∆≈≈¿»»¬À»

¯ÙÚ‰ È„ÈŒÏÚ È¯‰"ה"רצוא של באה הפרה שריפת בעקבות שנוצר ¬≈«¿≈∆»»
ÌÈiÁ('ב"ן') ÌÈÓe,('מ"ה') "שוב" הוא eaÁ¯שעניינם ˙eÏÏk ‡e‰ «ƒ«ƒ¿»ƒ
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ל יהיה ולא מּפי46אנכי ל יהיה ולא אנכי ׁשּלכן , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֹ
ׁשמענּום אנכי47הּגבּורה טֹוב, ועׂשה מרע סּור ּבחינת , ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹ

ּכל ּכֹולל ל יהיה ולא מצוֹותֿעׂשה, רמ"ח ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹּכֹולל
לאֿתעׂשה מצוֹות ּבפרה46ׁשס"ה ּבגלּוי הּוא זה וענין . ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹ

ונתן וענין רצֹוא, ּבחינת הּוא הּפרה ּדׂשריפת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֻאדּמה,
ׁשֹוב ּבחינת הּוא ּכלי אל חּיים מים הּוא45עליו זה וענין . ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

יׁשנן ּכּלּה הּתֹורה ּדבכל אדּמה, ּפרה ּבענין ּדוקא ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻֻּבגלּוי
הּקׁשּורֹות ויׁשנן מרע, ּדסּור הענין עם הּקׁשּורֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָמצוֹות

וע יׁשנםּבענין הרי אדּמה ּבפרה מהּֿׁשאיןּֿכן טֹוב, ׂשה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ענין והן הּפרה, ׂשרפת הרצֹוא, ענין הן הענינים, ב' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבזה
הענינים ׁשּׁשני ועד ּכלי, אל חּיים מים עליו ונתן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשֹוב,
ּכן ּגם ׁשּזהּו ּוב"ן. ּדמ"ה הּיחּוד ּבחינת ּביחד, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַהם

ׁשם ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ה'צמח48(ּכּמבאר אדמֹו"ר ּבהּגהת ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה עבדי49צדק') ׁשל ׂשיחתן יפה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּבּתי
אּלא נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹּכפּולה
ּב"ן ׁשם חּבּור ענין הּוא אליעזר ׁשל ּפרׁשה ּכי ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּברמיזה,

מ"ה .50לׁשם ְֵַ

e‰ÊÂהּתֹורה ּכל ּכללּות היא אדּמה ּפרה ּׁשּפרׁשת מה ¿∆ְֲִֶַַַָָָָָָָָֻ
ּדר הּוא מצוה ּבכל ּוב"ן ּדמ"ה הּיחּוד ּכי ְְְִִִֶֶַַַָָָֻּכּלּה,
מהֿ ּפרטית, ּבחינה היא זֹו ּבמצוה זה ׁשּיחּוד ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּפרטי,
חּיים, ּומים העפר עלֿידי הרי אדּמה, ּבפרה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּׁשאיןּֿכן
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רפ"כ.)46 שם.)47תניא תניא רע"א. כד, ואילך.)48מכות סע"ב רמז)49נו, שם יל"ש מב. כד, שרה חיי פרש"י ח. פ"ס, ב"ר

קלז,)50קט. ואילך. א קלה, שרה חיי ואילך. ד עט, לך תו"ח ואילך. ג צא, דא"ח עם סידור ואילך. לו ע' ח"א תקס"ג סה"מ ראה

ובכ"מ. ואילך. ב קכז, שם אוה"ת ואילך. ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÈÎ�‡ ‡e‰ dlk46,הדב מעשרתשתי הראשונות רות À»»…ƒ¿…ƒ¿∆¿
Ìe�ÚÓLהדברות, ‰¯e·b‰ ÈtÓ EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÈÎ�‡ ÔÎlL47, ∆»≈»…ƒ¿…ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»¿«¬

הדברות שאר שאת (אף התורה כל נכללת שבהם בכך הגדולה חשיבותם בגלל

ההתגלות את לסבול יכולים היו לא כי רבינו משה מפי שמעו ישראל בני

ושתי העצומה) האלוקית

את בתוכן כוללות הללו הדברות

העניינים eÒ¯כל ˙�ÈÁa¿ƒ«
Ú¯Ó("לך יהיה NÚÂ‰("לא ≈»«¬≈
·BË,("אלוקיך ה' ÈÎ�‡»…ƒ(אנכי

Œ˙BÂˆÓ Á"Ó¯ Ïk ÏÏBk≈»¿«ƒ¿
ÏÏBk EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰NÚ¬≈¿…ƒ¿∆¿≈
Œ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰"ÒL Ïk»»»ƒ¿…

‰NÚ˙46. «¬∆
‰Ê ÔÈ�ÚÂהתורה כללות של ¿ƒ¿»∆

בקיום מרע" "סור בין והשילוב

טוב" ו"ועשה תעשה לא מצוות

עשה מצוות ‰e‡בקיום
,‰n„‡ ‰¯Ùa ÈeÏ‚a¿»¿»»¬À»
‡e‰ ‰¯t‰ ˙ÙÈ¯Ncƒ¿≈««»»
Ô˙�Â ÔÈ�ÚÂ ,‡Bˆ¯ ˙�ÈÁa¿ƒ«»¿ƒ¿«¿»«
ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ

·BL ˙�ÈÁa ‡e‰45לגבי ¿ƒ«
המרכבה של הקודש חיות

"רצוא רצות שהן העליונה

כל של ה' בעבודת וגם ושוב".

בין שילוב להיות צריך יהודי

והשאיפה התשוקה ה"רצוא",

עד הדביקות בתכלית בה' לדבוק

ה'שוב' ובין הנפש, כלות כדי

שיוכל כדי בגוף הנשמה חיי של

כנשמה ומצוות בתורה לעסוק

בפועל. הנפש כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם ‰e‡בגוף ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆
Ô�LÈ dlk ‰¯Bz‰ ÏÎ·c ,‰n„‡ ‰¯t ÔÈ�Úa ‡˜Âc ÈeÏ‚a¿»«¿»¿ƒ¿«»»¬À»ƒ¿»«»À»∆¿»
˙B¯eLw‰ Ô�LÈÂ ,Ú¯Ó ¯eÒc ÔÈ�Ú‰ ÌÚ ˙B¯eLw‰ ˙BÂˆÓƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿≈»¿∆¿»«¿

,·BË ‰NÚÂ ÔÈ�Úaלה המיוחד לסוג שייכת מהן אחת ŒÔÈ‡MŒ‰Óוכל ¿ƒ¿««¬≈«∆≈
,‡Bˆ¯‰ ÔÈ�Ú Ô‰ ,ÌÈ�È�Ú‰ '· ‰Êa Ì�LÈ È¯‰ ‰n„‡ ‰¯Ùa Ôk≈¿»»¬À»¬≈∆¿»»∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«»»

‰¯t‰ ˙Ù¯Nאת מסמלת והיא למעלה מלמטה לעלות שטבעה באש ¿≈««»»
למעלה, להתעלות ÌÈiÁהשאיפה ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙�Â ,·BM‰ ÔÈ�Ú Ô‰Â¿≈ƒ¿««¿»«»»«ƒ«ƒ

ÈÏk Ï‡האש לטבע ובניגוד למטה מלמעלה לרדת הוא המים טבע והרי ∆∆ƒ
הפרה עשיית ובסדר והתיישבות, רוגע מסמלים המים בוערת, תשוקה שמסמל

תעשה לא מצוות וקיום מרע" "סור גם הדברים שני של שילוב יש האדומה

ה"שוב" שהוא עשה מצוות וקיום טוב" ה"עשה וגם ה"רצוא" »¿ÚÂ„שהוא
Ô"·e ‰"Óc „eÁi‰ ˙�ÈÁa ,„ÁÈa Ì‰ ÌÈ�È�Ú‰ È�MLכאשר ∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈¿««¿ƒ««ƒ¿««

הגימטרייא ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי כתוב הוי' שם

ה"א, אותיות במילוי כתוב הוי' שם וכאשר (45) מ"ה היא הללו האותיות של

ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו

הללו האותיות של הגימטרייא

עניינו – ולענייננו .(52) ב"ן היא

המשכה הוא מ"ה שם של

מאלוקות למטה, מלמעלה

ידי על "שוב" בחינת לעולמות,

ב"ן שם של ועניינו מצוותֿעשה

למעלה, מלמטה העלאה הוא

בחינת לאלוקות, מעולמות

לא מצוות ידי על "רצוא"

באש הפרה ובשריפת תעשה,

עם בכלי האפר ונתינת אחד מצד

שילוב היה שני מצד חיים מים

העניינים. שני Ìbשל e‰fL∆∆«
ÈËewÏ'a ¯‡·nk) Ôk≈«¿…»¿ƒ≈

ÌL '‰¯Bz48˙‰b‰a »»¿«»«
('˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡«¿«∆«∆∆
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿«≈

Ï"Ê49ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ «»»ƒ»»∆
Ô˙¯BzÓ ˙B·‡ Èza È„·Ú«¿≈»≈»ƒ»»
‰L¯t È¯‰L ,ÌÈ�a ÏL∆»ƒ∆¬≈»»»

¯ÊÚÈÏ‡ ÏLאברהם עבד ∆¡ƒ∆∆
להיות רבקה את להביא שהלך

יצחק Bza¯‰,אשת ‰ÏeÙk¿»«»
פרטיה כל ÈÙebעל ‰a¯‰Â¿«¿≈≈

‰¯Bzועיקריות יסודיות הלכות »
התורה �e�zבמצוות ‡Ï…ƒ¿

,‰ÊÈÓ¯a ‡l‡פרטי לגבי הקודש' ב'אגרת הזקן רבנו מדברי לעיל כמובא ∆»ƒ¿ƒ»
הוא הדבר וטעם ועוד, תפילין מצות של ‡ÊÚÈÏ¯ההלכות ÏL ‰L¯t Èkƒ»»»∆¡ƒ∆∆

Ô"a ÌL ¯eaÁ ÔÈ�Ú ‡e‰רבקה של Ó"‰עניינה ÌLÏ50של עניינו ƒ¿«ƒ≈«¿≈«
וחסידות). בקבלה בהרחבה (כמבואר יצחק

,dlk ‰¯Bz‰ Ïk ˙eÏÏk ‡È‰ ‰n„‡ ‰¯t ˙L¯tM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»»«»»¬À»ƒ¿»»«»À»
Ô"·e ‰"Óc „eÁi‰ Èkכפי אלו בחינות שתי בין העמוק הפנימי החיבור ƒ«ƒ¿««

באלוקות למעלה Ê‰שהוא „eÁiL ,ÈË¯t C¯c ‡e‰ ‰ÂˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»∆∆¿»ƒ∆ƒ∆
,‰n„‡ ‰¯Ùa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙ÈË¯t ‰�ÈÁa ‡È‰ BÊ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«∆≈≈¿»»¬À»
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מוגה בלתי

בזהר‡ איתא – השבת יום מעלת אודות ממשיך1. השבת שיום כלומר, יומין", כולהו מתברכין ש"מיניה
שלאחריו. השבוע ימי כל על ברכה

מתברכין "מיניה הלשון מדיוק בהםedlekוהנה, שיש לימים בנוגע גם הוא שהמדובר מובן, dlrnיומין",

zcgeinוהמשכה ברכה מקבלים שבהם, המיוחדת המעלה עם אלו, ימים שגם השבוע, ימי עם קשורה שאינה
השבת. מיום

ולדוגמא:

בימי קביעותם מצד מיוחדת מעלה בעלי ימים שקביעותוycegdישנם השבת, ביום אינה זו מעלה אשר ,

יום עם ביניהם קשר כל אין שלכאורה אלא עוד, ולא בחודש. אחר דימיzaydביום השלימות עם הקשור
reayd.

כל על והמשכה ברכה נמשכת השבת שמיום קובעת – חיים" ו"תורת אור" "תורה – שהתורה מכיון אמנם,
החודש, ימי מצד נוספת מעלה בהם שיש ימים אותם על גם היא הברכה שהמשכת מובן, שלאחריו, השבוע ימי

השבת. מיום מתברך זה עילוי שגם היינו,

בכחו שלכן, יותר, גדול עילוי ישנו השבת שביום נמצא, שכן, מעלהjxalומכיון בהם שיש הימים את גם
מיוחדת.

בנוגע השבת מיום ברכה המשכת שיש מצינו כן שבתzerxe`nlוכמו – ולדוגמא השבוע, במשך שיהיו
"אויפרופעניש": – החתונה שלפני

אין אבל זה, ביום שנעשה מאורע זהו החתונה, מתקיימת שבו המסויים היום עם קשר לה אין – "חתונה"
עד" עדי "בנין שלאחריֿזה, הימים לכל נוגע זה שמאורע אלא עוד, ולא היום. של תוכנו עם קשר ומכיון2לו .

החתונה. שלפני השבת ליום החתונה בין קשר כל אין לכאורה, הרי שכן,

לעילוי עד שבו, העילויים כל עם החתונה, יום גם הרי – יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה מכיון אמנם,
השבת ביום ולכן, שלפניו, השבת מיום והמשכה ברכה מקבל עד", עדי שלdlerד"בנין ענין לתורה, החתן

dilr.שבדבר הפירושים כל עם ,

מיום והמשכה ברכה מקבלים – השבת ביום שאינה מיוחדת חשיבות בהם שיש ענינים שגם מובן, זה ומכל
בכחו שלכן, יותר, גדול עילוי ישנו השבת שביום לומר בהכרח שכן, ומכיון אותם.jxalהשבת,

תמוז:· י"בֿי"ג שלפני השבת – זו שבת – לעניננו ובנוגע .
עוד, ולא דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הגאולה ימי – מיוחדת מעלה להם יש תמוז י"בֿי"ג הימים

הידוע במכתבו הגאולה בעל שכותב כפי – ישראל דכלל גאולה שזוהי הקב"ה3אלא גאל בלבד אותי "לא :

כלומר, יכונה", ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי כל את גם אם כי תמוז, בי"ב
הנמצא יהודי גם שהם, מקום בכל ישראל בני לכל גאולה lazשזוהי ievwaאלא בגשמיות, תבל קצוי רק לא ,

ישראל ד"בשם ענין שזהו – ברוחניות תבל קצוי .dpeki"4גם

כאשר שייך "גאולה" של המושג – מישראל ואחד אחד דכל גאולה שזוהי לומר שייך כיצד [לכאורה,
" היה לחפשי,xq`nלפניֿזה ויצא במאסר תחילה שהיה מכיון בלבד", ל"אותי הדבר שייך ובמילא, ,"

מכיון – יכונה" ישראל בשם אשר ל"את עד הקדושה", תורתנו מחבבי "כל מהמהֿשאיןֿכן במאסר, היו שלא
גאולה?! של ענין אצלם שייך

תורתנו מחבבי כל את גם אם כי כו' גאל בלבד אותי "לא במכתבו והגאולה המאסר בעל כתב ואףֿעלֿפיֿכן,
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א.1) פח, שם ב. סג, ח"ב
ביאוה"ז2) וילך. ד ד, פקודי לקו"ת וראה ברכות. שבע ברכת נוסח

ואילך. קפח ס"ע שם ולהצ"צ ואילך. ד לז, וארא לאדהאמ"צ

אג"ק3) ואילך. 263 ע' תש"ח ואילך. קמו ע' תרפ"ח בסה"מ נדפס
ואילך. פ ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר

ואילך.4) 329 ס"ע ח"ח לקו"ש ראה

'eb 'ied dev xy` dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

מ"ה יחּוד ענין ׁשּזהּו וׁשֹוב, הרצֹוא חּבּור ּכללּות ְְִִִֶֶַַָָָָהּוא
ּדיצחק51ּוב"ן לּׁשּדּו ּבנֹוגע ּכן ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

יהיה זה וכל ּוב"ן. ּדמ"ה החּבּור ּכללּות ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָורבקה
אּתה ּכי ליצחק יאמרּו ּדלעתידֿלבא לעתידֿלבא, ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹֹֹּבגלּוי

רּנה52אבינּו ּולׁשֹוננּו ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא אז ּבביאת53, ְְְִִִִִֵֵַָָָָ
מּמׁש. ּובקרֹוב צדקנּו ְְְִִֵַַָָמׁשיח
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א'תרטז.)51 ע' ה) (כרך פרשתנו אוה"ת תרעג. ע' שם תקס"ה סה"מ ג. נו, פרשתנו ג.)52לקו"ת כא, ויצא תו"א א. פט, שבת

ובכ"מ. ואילך. ד כד, ויצא ואילך. ג י, תולדות א.)53תו"ח לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ô"·e ‰"Ó „eÁÈ ÔÈ�Ú e‰fL ,·BLÂ ‡Bˆ¯‰51שהוא כפי רק לא »»»∆∆ƒ¿«ƒ««
הענין. ופנימיות ובעצם בכללות אלא מסוים פרטי בעניין

‡e‰L ‰˜·¯Â ˜ÁˆÈc CecMÏ Ú‚B�a Ôk Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«≈¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆
כן ‰eaÁ¯גם ˙eÏÏk¿»«ƒ

Ô"·e ‰"Ócפרט רק ולא ¿««
מסוים.

ÈeÏ‚a ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿∆¿»
Œ„È˙ÚÏc ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒ¿»ƒ
Èk ˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È ‡·Ï»……¿¿ƒ¿»ƒ

e�È·‡ ‰z‡52,כמאמר «»»ƒ
"אמר לברכה: זכרונם חכמינו

רבי אמר נחמני בר שמואל רבי

אתה יכירנו לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו אתה 'כי דכתיב מאי יונתן:

הקדושֿברוךֿהוא לו יאמר לבא לעתיד שמך, מעולם גואלנו אבינו ה'

קדושת על ימחו עולם, של ריבונו לפניו: אמר לי. חטאו בניך לאברהם:

ימחו עולם של ריבונו לפניו: אמר חטאו. בניך (לאברהם): ליה אמר שמך...

של ריבונו לפניו: אמר לי. חטאו בניך ליצחק: לו אמר שמך... קדושת על

פתחו בניך... ולא 'בני' עולם!

אתה ליצחק) ישראל (בני ואמרו

בתורת כך על ומוסבר אבינו.

לבוא לעתיד שאכן החסידות

של המיוחדת המעלה תתגלה

ויש ויעקב, אברהם לגבי יצחק

יצחק של המיוחד לקשר רמז

עם הצחוק שם על שנקרא

זמן על שהרי לבוא לעתיד

כתוב ¯p‰הגאולה e��BLÏe e�Èt ˜BÁN ‡ÏnÈ Ê‡53˙‡È·a »ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜·e e�˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ובעל מרץ הרי"ז שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א סיון, שז"ע נתקבל, ותוכנו אודות יסוד מפלגה בלתי מפלגתית באה"ק ת"ו.

וכמדומה כבר כתבתי לו בכגון דא, שהתחלה בזה צריכה להיות דוקא מאלו הנמצאים באה"ק 

ת"ו, שאז ביד אלו הנמצאים מחוץ לה גם הם לעשות בזה, ומובן שדוקא בחדשים אלו, שלפני בחירות יש 

חשש להתנגדות מוגברת מכו"כ חוגים, אפילו מאלו שזמן רב לפני בחירות, אולי לא היו מתנגדים בגלוי 

וק"ל.

ומובן שהנ"ל אמור בהנוגע ליסוד מפלגה, אבל אין פוטר כלל את כאו"א שהיכולת בידו לעשות 

הכל בענינים על מפלגתים )ולא כביטויו בלתי מפלגתים(, כוונתי - עניני הפצת היהדות המסורתית, אשר 

באה"ק ת"ו כר נרחב לפעולות מסוג זה, ובפרט בתוככי הנוער.

ומובן הפלא התמי' והצער על מיעוט הפעולות בכגון דא וחוששני שלא רק מיעוט אלא מיעוטא 

דמיעוטא ופחות מזה, וקשה להאריך בדבר המצער ובפרט בריחוק מקום, שהרי הודיעו חז"ל אל תדין את 

חברך כו'.

ויהי רצון כיון שנמצאים אנו בחדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא 

מפרשת  כמובן  זה,  לאחרי  הבאים  ולדורות  ולשנים  ההיא  בעת  הרבים  גאולת  בזה  היתה  אשר  ישראל, 

המאסר והגאולה, יביאו זה בפועל בפעולות באותם השטחים עליהם מסר נפשו הק' הם הפצת היהדות 

בכלל והפצת המעינות ביחוד שכל השייכים ויודעים עד"ז מחויבים בזה.

וכיון שלהצלחת העבודה צריכים מנוחה שמחה וטוב לבב הנה רועה ישראל השי"ת יאר פניו ויגאל 

את כאו"א בתכ"י מכל ענינים המבלבלים וימלאו את כל הנ"ל מתוך הרחבה אמיתית הן בגשמיות והן 

ברוחניות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.



טו

.d"nyz'd fenz c"ei ,zweg zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

בזהר‡ איתא – השבת יום מעלת אודות ממשיך1. השבת שיום כלומר, יומין", כולהו מתברכין ש"מיניה
שלאחריו. השבוע ימי כל על ברכה

מתברכין "מיניה הלשון מדיוק בהםedlekוהנה, שיש לימים בנוגע גם הוא שהמדובר מובן, dlrnיומין",

zcgeinוהמשכה ברכה מקבלים שבהם, המיוחדת המעלה עם אלו, ימים שגם השבוע, ימי עם קשורה שאינה
השבת. מיום

ולדוגמא:

בימי קביעותם מצד מיוחדת מעלה בעלי ימים שקביעותוycegdישנם השבת, ביום אינה זו מעלה אשר ,

יום עם ביניהם קשר כל אין שלכאורה אלא עוד, ולא בחודש. אחר דימיzaydביום השלימות עם הקשור
reayd.

כל על והמשכה ברכה נמשכת השבת שמיום קובעת – חיים" ו"תורת אור" "תורה – שהתורה מכיון אמנם,
החודש, ימי מצד נוספת מעלה בהם שיש ימים אותם על גם היא הברכה שהמשכת מובן, שלאחריו, השבוע ימי

השבת. מיום מתברך זה עילוי שגם היינו,

בכחו שלכן, יותר, גדול עילוי ישנו השבת שביום נמצא, שכן, מעלהjxalומכיון בהם שיש הימים את גם
מיוחדת.

בנוגע השבת מיום ברכה המשכת שיש מצינו כן שבתzerxe`nlוכמו – ולדוגמא השבוע, במשך שיהיו
"אויפרופעניש": – החתונה שלפני

אין אבל זה, ביום שנעשה מאורע זהו החתונה, מתקיימת שבו המסויים היום עם קשר לה אין – "חתונה"
עד" עדי "בנין שלאחריֿזה, הימים לכל נוגע זה שמאורע אלא עוד, ולא היום. של תוכנו עם קשר ומכיון2לו .

החתונה. שלפני השבת ליום החתונה בין קשר כל אין לכאורה, הרי שכן,

לעילוי עד שבו, העילויים כל עם החתונה, יום גם הרי – יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה מכיון אמנם,
השבת ביום ולכן, שלפניו, השבת מיום והמשכה ברכה מקבל עד", עדי שלdlerד"בנין ענין לתורה, החתן

dilr.שבדבר הפירושים כל עם ,

מיום והמשכה ברכה מקבלים – השבת ביום שאינה מיוחדת חשיבות בהם שיש ענינים שגם מובן, זה ומכל
בכחו שלכן, יותר, גדול עילוי ישנו השבת שביום לומר בהכרח שכן, ומכיון אותם.jxalהשבת,

תמוז:· י"בֿי"ג שלפני השבת – זו שבת – לעניננו ובנוגע .
עוד, ולא דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הגאולה ימי – מיוחדת מעלה להם יש תמוז י"בֿי"ג הימים

הידוע במכתבו הגאולה בעל שכותב כפי – ישראל דכלל גאולה שזוהי הקב"ה3אלא גאל בלבד אותי "לא :

כלומר, יכונה", ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי כל את גם אם כי תמוז, בי"ב
הנמצא יהודי גם שהם, מקום בכל ישראל בני לכל גאולה lazשזוהי ievwaאלא בגשמיות, תבל קצוי רק לא ,

ישראל ד"בשם ענין שזהו – ברוחניות תבל קצוי .dpeki"4גם

כאשר שייך "גאולה" של המושג – מישראל ואחד אחד דכל גאולה שזוהי לומר שייך כיצד [לכאורה,
" היה לחפשי,xq`nלפניֿזה ויצא במאסר תחילה שהיה מכיון בלבד", ל"אותי הדבר שייך ובמילא, ,"

מכיון – יכונה" ישראל בשם אשר ל"את עד הקדושה", תורתנו מחבבי "כל מהמהֿשאיןֿכן במאסר, היו שלא
גאולה?! של ענין אצלם שייך

תורתנו מחבבי כל את גם אם כי כו' גאל בלבד אותי "לא במכתבו והגאולה המאסר בעל כתב ואףֿעלֿפיֿכן,
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א.1) פח, שם ב. סג, ח"ב
ביאוה"ז2) וילך. ד ד, פקודי לקו"ת וראה ברכות. שבע ברכת נוסח

ואילך. קפח ס"ע שם ולהצ"צ ואילך. ד לז, וארא לאדהאמ"צ

אג"ק3) ואילך. 263 ע' תש"ח ואילך. קמו ע' תרפ"ח בסה"מ נדפס
ואילך. פ ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר

ואילך.4) 329 ס"ע ח"ח לקו"ש ראה

'eb 'ied dev xy` dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

מ"ה יחּוד ענין ׁשּזהּו וׁשֹוב, הרצֹוא חּבּור ּכללּות ְְִִִֶֶַַָָָָהּוא
ּדיצחק51ּוב"ן לּׁשּדּו ּבנֹוגע ּכן ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

יהיה זה וכל ּוב"ן. ּדמ"ה החּבּור ּכללּות ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָורבקה
אּתה ּכי ליצחק יאמרּו ּדלעתידֿלבא לעתידֿלבא, ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹֹֹּבגלּוי

רּנה52אבינּו ּולׁשֹוננּו ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא אז ּבביאת53, ְְְִִִִִֵֵַָָָָ
מּמׁש. ּובקרֹוב צדקנּו ְְְִִֵַַָָמׁשיח
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6

א'תרטז.)51 ע' ה) (כרך פרשתנו אוה"ת תרעג. ע' שם תקס"ה סה"מ ג. נו, פרשתנו ג.)52לקו"ת כא, ויצא תו"א א. פט, שבת

ובכ"מ. ואילך. ד כד, ויצא ואילך. ג י, תולדות א.)53תו"ח לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ô"·e ‰"Ó „eÁÈ ÔÈ�Ú e‰fL ,·BLÂ ‡Bˆ¯‰51שהוא כפי רק לא »»»∆∆ƒ¿«ƒ««
הענין. ופנימיות ובעצם בכללות אלא מסוים פרטי בעניין

‡e‰L ‰˜·¯Â ˜ÁˆÈc CecMÏ Ú‚B�a Ôk Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«≈¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆
כן ‰eaÁ¯גם ˙eÏÏk¿»«ƒ

Ô"·e ‰"Ócפרט רק ולא ¿««
מסוים.

ÈeÏ‚a ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿∆¿»
Œ„È˙ÚÏc ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒ¿»ƒ
Èk ˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È ‡·Ï»……¿¿ƒ¿»ƒ

e�È·‡ ‰z‡52,כמאמר «»»ƒ
"אמר לברכה: זכרונם חכמינו

רבי אמר נחמני בר שמואל רבי

אתה יכירנו לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו אתה 'כי דכתיב מאי יונתן:

הקדושֿברוךֿהוא לו יאמר לבא לעתיד שמך, מעולם גואלנו אבינו ה'

קדושת על ימחו עולם, של ריבונו לפניו: אמר לי. חטאו בניך לאברהם:

ימחו עולם של ריבונו לפניו: אמר חטאו. בניך (לאברהם): ליה אמר שמך...

של ריבונו לפניו: אמר לי. חטאו בניך ליצחק: לו אמר שמך... קדושת על

פתחו בניך... ולא 'בני' עולם!

אתה ליצחק) ישראל (בני ואמרו

בתורת כך על ומוסבר אבינו.

לבוא לעתיד שאכן החסידות

של המיוחדת המעלה תתגלה

ויש ויעקב, אברהם לגבי יצחק

יצחק של המיוחד לקשר רמז

עם הצחוק שם על שנקרא

זמן על שהרי לבוא לעתיד

כתוב ¯p‰הגאולה e��BLÏe e�Èt ˜BÁN ‡ÏnÈ Ê‡53˙‡È·a »ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜·e e�˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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ומקום, מקום בכל ולפרסמו לשלחו וצוה המכתב, על שמו את וחתם יכונה", ישראל בשם אשר את וגם כו'
- דפוס של באופן לפרסום ישראל].zexecl5עד כלל עבור הגאולה יום הוא תמוז שי"ב – הדברים ותוכן ,

החגים": "חג שזהו – תמוז די"בֿי"ג המעלה בביאור להוסיף ויש

אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי "6ידועים – כסלו בי"ט הזקן אדמו"ר של הגאולה חג mibgdאודות bgוכפי ,"
ד"חגים" ה"חג" הוא כסלו וי"ט וסוכות, שבועות דפסח טובים' ה'ימים ג' על קאי ש"חגים" ונתבאר שנתפרש

החגים". "חג – אלו

אלו בנוגעwqtובדברים גם אדמו"ר מו"ח elyכ"ק dle`bl" שזהו – תמוז mibgdבי"בֿי"ג bgלאור ובפרט ."
" הוא תמוז די"בֿי"ג הגאולה שבעל mewnהעובדה `lnnבתואר הפירושים ככל כסלו, די"ט הגאולה בעל של "

מקום" הדברים7"ממלא נדפסו וכבר פעמים, כמה שדובר ).8(כפי

השבת זו, לשבת ולא תמוז, י"בֿי"ג הגאולה לימי לכאורה, שייך, לעיל האמור כל הגאולה.iptlyוהנה, ימי
השבת מיום מתברכים תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי גם הרי יומין", כולהו מתברכין ש"מיניה מכיון אמנם,

המעלה גודל מובן ומזה efשלפניהם, zaycשבכוחה –jxal.תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי את

העיקר"‚ הוא "המעשה – בפועל למעשה בנוגע האמור מכל ההוראה .9:

הראשונה, בפעם שהיו הענינים כל ונשנים חוזרים אזי ושנה, שנה מדי תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי באים כאשר
הנ"ל. במכתבו הגאולה בעל כדברי ויהדות, התורה הפצת עניני בכל והתחזקות הוספה – ותוכנם נקודתם אשר

להיות צריכים בשנה שנה שמדי אלא עוד, ielireולא dtqedכפי – תמוז י"בֿי"ג הגאולה דימי הענינים בכל
הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר מאיר10שמבאר היה שלא יותר עליון חדש אור . . ומאיר יורד ושנה שנה ש"בכל

בקודש" "מעלין – לכך בהתאם האדם עבודת גם להיות צריכה ובמילא, כזה", עליון אור עולם מימי ,11עדיין

" רק לא חיל"ekliכלומר, אל של12מחיל באופן היא עצמה שההליכה זאת, עוד אלא ,dilr" –oilrn."בקודש

של באופן תמוז י"בֿי"ג הגאולה דימי העבודה עניני כל היו שעברה בשנה שגם למרות פשוטות: ובאותיות
שלפניֿזה, בשנים הגאולה לימי בנוגע כן וכמו כו', ובעומק ברוחב באורך פרטים, ופרטי הפרטים בכל שלימות,
מובן, הרי יותר", עליון חדש "אור נמשך זו שבשנה מכיון מכלֿמקום, – הראשונה בפעם הגאולה לימי עד

הגאולהsiqedlשצריכים דימי העבודה עניני ferבכל xziae z`y xzia.

תמוז, י"בֿי"ג שלפני השבת ביום – לזה efוההכנה zayהענינים לכל בנוגע הברכה נמשכת ממנה אשר ,

כדי זו והמשכה ברכה לנצל יש ולכן, זו. בשנה תמוז י"בֿי"ג הגאולה די"בֿי"גsiqedlדימי העבודה עניני בכל
שלפניֿזה. השנים כל במשך תמוז י"בֿי"ג הגאולה בימי שהיה ממה יותר נעלה באופן תמוז,

גם„ להיות צריכה לזה, ונוסף ושנה. שנה בכל תמוז י"בֿי"ג שלפני השבת ליום שייך לעיל האמור כל .

תורת ועלֿפי אופנים, בכמה להיות יכולה זו קביעות שכן, החודש, בימי השבת דיום מהקביעות הוראה
לקונו13הבעלֿשםֿטוב האדם בעבודת הוראה ממנו ללמוד יש ובמילא, פרטית, בהשגחה הוא ופרט פרט שכל

החודש. בימי השבת דיום מהקביעות גם והוראה לימוד שיש מובן, –

– הגאולה ימי שלפני השבת יום חל זו בשנה אשרixiyraובכן, והחשיבות העילוי גודל ומובן בתמוז.
שכתוב מה עלֿפי – זו פרטי,14בקביעות לדבר בקשר נאמר זה שענין אף שכן, לה'", קודש יהיה "העשירי
בנוגע מזה למדים oiprמכלֿמקום, lklבמספר העילויixiyr15שהוא בו שיש בתמוז, עשירי – ובנידוןֿדידן ,

לה'". קודש יהיה ד"העשירי המיוחד
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שפב.5) ע' שם אג"ק ראה
ח"ה6) לקו"ש וראה ל. ע' ח"ז שם אג"ק בהקדמה. - יום" "היום

ואילך. 436 ע'
הל'7) ה"כ. פ"ד המקדש כלי הל' רמב"ם ועוד. ב. קג, כתובות

ה"ז. פ"א מלכים
תשד"מ8) (התוועדויות בתחלתה תשד"מ מ"ח כ"ף שיחת גם ראה

ועוד. ואילך). 459 ע' ח"א
מ"ז.9) פ"א אבות

סי"ד.10)
רע"ב.11) קסב, זח"ג וש"נ. א. כח, ברכות
או"ח12) אדה"ז שו"ע בסופן. ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תהלים

ס"א. סקנ"ה
וש"נ.13) ואילך. סקי"ט הוספות כש"ט בארוכה ראה
לב.14) כז, בחוקותי
וש"נ.15) .290 ס"ע ח"ו לקו"ש ראה
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בזה: ענין ועוד

החודש. לימי שנחלק כפי תהלים שיעור אמירת – הגאולה בעל והפיץ ופרסם תבע אשר הענינים בין

נפעל – הפצה של באופן ומקום מקום בכל הדבר פרסום אףֿעלֿפיֿכן, אבל לכן, מקודם גם היתה זו [תקנה
הידוע עלֿדרך – שמו על הדבר נקרא ולכן, הגאולה, בעל (בשער16עלֿידי הבעלֿשםֿטוב" "ופירש בענין

שמו על נקרא מכלֿמקום, ז"ל, חכמינו בדברי כבר מפורש זה שענין שאףֿעלֿפי בתחילתו), והאמונה היחוד
שעלֿידו מכיון הבעלֿשםֿטוב, "yxtzpשל "yxitהדבר, – הפצה].hiixtyrbxrcp`p`tהבעלֿשםֿטוב" מלשון ," ©©

נאמר - הראשון בקאפיטל בחודש, דעשירי תהלים שיעור בהתחלת ובזה17והנה, גו'". נפשי בשלום "פדה : ַ
ד" הכתוב פשטות שכן, – תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי עם והשייכות הקשר בגלוי iytpמודגש melya dctהוא "

ענין –dle`bd.

הידועה הקודש באגרת הזקן אדמו"ר שכתב מה עלֿפי – יותר עוד מודגש זה בי"ט18וענין גאולתו אודות
כו'" בשלום יצאתי . . נפשי בשלום פדה בפסוק תהלים בספר "כשקריתי .19כסלו:

חל תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי מתברכים שממנו השבת שיום זו, שנה בקביעות המיוחדת המעלה וזוהי
ixiyra"ד באופן היא תמוז י"בֿי"ג הגאולה לימי הברכה שהמשכת – iytpבתמוז melya dctבא שהדבר כפי ,"

ביטוי lretaeלידי ieliba"מעשה הוי שפתיו ד"עקימת באופן נפשי", בשלום "פדה הפסוק אמירת .20עלֿידי

רבותינו בדרושי שכתוב מה עלֿפי כמובן – הגאולה ימי עם הקשורה לעבודה בנוגע הוראה למדים ומזה
הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר מביאור החל נפשי", בשלום "פדה בענין אדמו"ר21נשיאינו בדרושי ובארוכה ,

הפדיה,22האמצעי ענין עמדי", היו ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום ד"פדה הענינים פרטי כל את שמבאר ,

הפסוק על צדק' ה'צמח אדמו"ר ברשימות גם וכמבואר מלחמה), של באופן (לא דוקא שלום של 23ובאופן

הירושלמי דברי "כי24אודות הואmiaxaבפירוש כו', דוד ביד נא "נפלה התפללו אבשלום שאנשי עמדי" היו
שיפלו שבקשו עמדי, היו ומחלוקתם ריבם ("בשעת עמדי" היו ברבים כי לי, מקרב בשלום פדה אומר שדוד

נהפך25בידי" עצמו המנגד שגם – לדורנו בנוגע וההוראה דוד, של לנצחונו התפללו אבשלום אנשי שגם ,(

בעל למאמרי עד נשיאינו, רבותינו במאמרי הביאורים פרטי שאר לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה ומסייע, עוזר להיות
הגאולה.

ימיה שלפני השבת ביום שנמשכים והברכות הכוחות כל את ויקבל יקח ואחד אחד כל אשר ויהיֿרצון .
– זו בשנה המיוחד הענין והן יומין", כולהו מתברכין ד"מיניה הענין כללות הן – תמוז י"בֿי"ג הגאולה
שנתבארו כפי תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי עם הקשורים העבודה עניני בכל לעסוק כדי בתמוז, בעשירי הקביעות

תלמידיו. עלֿידי שנרשמו בשיחותיו וכן הגאולה, בעל של במכתביו הדברים

הידוע במכתבו הגאולה בעל של כולכם26ובלשונו הכן "עמדו הענינים.27: בכל הוי'" ברכת לקבל . .

"נעים ישראל, מלך דוד שאמר נפשי" בשלום ד"פדה מהענין אשר ישראל"28והעיקר, מלכא29זמירות דוד ,
ממש בקרוב נזכה – משיחzenilylמשיחא עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה נפשי", בשלום ד"פדה הענין

שמיא"30צדקנו ענני עם "ארו ומיד, תיכף ממש, בקרוב וכאמור, ד"אחישנה"31, באופן ,32,

ימי עם הקשורים העבודה עניני בכל מוסיפים כאשר ממהריםdle`bdובפרט שעלֿידיֿזה – תמוז י"בֿי"ג
גופא. ב"אחישנה" "אחישנה" של באופן שתהיה והשלימה, האמיתית הגאולה את יותר עוד
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(16.21 הע' 354 ע' ח"ח .40 הע' 64 ע' ח"ז לקו"ש
יט.17) נה,
וש"נ.18) צח. ע' אדה"ז אג"ק כסלו. י"ט – יום" "היום
ועוד.19) סי"א. ש.ז. וישלח ש"פ שיחת גם ראה
א.20) סה, סנהדרין
סוס"ד.21)
ואילך.22) א מט, ח"א תשובה שערי
רט.23) ע' אור יהל
ה"ח.24) פ"א סוטה

שם.25) קה"ע
ח"ד26) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ב. שצז, ח"ב קונטרסים סה"מ
רעט. ע'
ואילך.27) 283 ע' ח"ו לקו"ש ראה
א.28) כג, ש"ב
פ"ד.29) שהש"ר ראה
ד.30) נה, שם תשובה שערי ראה
יג.31) ז, דניאל
א.32) צח, סנהדרין
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בזה: ענין ועוד

החודש. לימי שנחלק כפי תהלים שיעור אמירת – הגאולה בעל והפיץ ופרסם תבע אשר הענינים בין

נפעל – הפצה של באופן ומקום מקום בכל הדבר פרסום אףֿעלֿפיֿכן, אבל לכן, מקודם גם היתה זו [תקנה
הידוע עלֿדרך – שמו על הדבר נקרא ולכן, הגאולה, בעל (בשער16עלֿידי הבעלֿשםֿטוב" "ופירש בענין

שמו על נקרא מכלֿמקום, ז"ל, חכמינו בדברי כבר מפורש זה שענין שאףֿעלֿפי בתחילתו), והאמונה היחוד
שעלֿידו מכיון הבעלֿשםֿטוב, "yxtzpשל "yxitהדבר, – הפצה].hiixtyrbxrcp`p`tהבעלֿשםֿטוב" מלשון ," ©©

נאמר - הראשון בקאפיטל בחודש, דעשירי תהלים שיעור בהתחלת ובזה17והנה, גו'". נפשי בשלום "פדה : ַ
ד" הכתוב פשטות שכן, – תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי עם והשייכות הקשר בגלוי iytpמודגש melya dctהוא "

ענין –dle`bd.

הידועה הקודש באגרת הזקן אדמו"ר שכתב מה עלֿפי – יותר עוד מודגש זה בי"ט18וענין גאולתו אודות
כו'" בשלום יצאתי . . נפשי בשלום פדה בפסוק תהלים בספר "כשקריתי .19כסלו:

חל תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי מתברכים שממנו השבת שיום זו, שנה בקביעות המיוחדת המעלה וזוהי
ixiyra"ד באופן היא תמוז י"בֿי"ג הגאולה לימי הברכה שהמשכת – iytpבתמוז melya dctבא שהדבר כפי ,"

ביטוי lretaeלידי ieliba"מעשה הוי שפתיו ד"עקימת באופן נפשי", בשלום "פדה הפסוק אמירת .20עלֿידי

רבותינו בדרושי שכתוב מה עלֿפי כמובן – הגאולה ימי עם הקשורה לעבודה בנוגע הוראה למדים ומזה
הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר מביאור החל נפשי", בשלום "פדה בענין אדמו"ר21נשיאינו בדרושי ובארוכה ,

הפדיה,22האמצעי ענין עמדי", היו ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום ד"פדה הענינים פרטי כל את שמבאר ,

הפסוק על צדק' ה'צמח אדמו"ר ברשימות גם וכמבואר מלחמה), של באופן (לא דוקא שלום של 23ובאופן

הירושלמי דברי "כי24אודות הואmiaxaבפירוש כו', דוד ביד נא "נפלה התפללו אבשלום שאנשי עמדי" היו
שיפלו שבקשו עמדי, היו ומחלוקתם ריבם ("בשעת עמדי" היו ברבים כי לי, מקרב בשלום פדה אומר שדוד

נהפך25בידי" עצמו המנגד שגם – לדורנו בנוגע וההוראה דוד, של לנצחונו התפללו אבשלום אנשי שגם ,(

בעל למאמרי עד נשיאינו, רבותינו במאמרי הביאורים פרטי שאר לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה ומסייע, עוזר להיות
הגאולה.

ימיה שלפני השבת ביום שנמשכים והברכות הכוחות כל את ויקבל יקח ואחד אחד כל אשר ויהיֿרצון .
– זו בשנה המיוחד הענין והן יומין", כולהו מתברכין ד"מיניה הענין כללות הן – תמוז י"בֿי"ג הגאולה
שנתבארו כפי תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי עם הקשורים העבודה עניני בכל לעסוק כדי בתמוז, בעשירי הקביעות

תלמידיו. עלֿידי שנרשמו בשיחותיו וכן הגאולה, בעל של במכתביו הדברים

הידוע במכתבו הגאולה בעל של כולכם26ובלשונו הכן "עמדו הענינים.27: בכל הוי'" ברכת לקבל . .

"נעים ישראל, מלך דוד שאמר נפשי" בשלום ד"פדה מהענין אשר ישראל"28והעיקר, מלכא29זמירות דוד ,
ממש בקרוב נזכה – משיחzenilylמשיחא עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה נפשי", בשלום ד"פדה הענין

שמיא"30צדקנו ענני עם "ארו ומיד, תיכף ממש, בקרוב וכאמור, ד"אחישנה"31, באופן ,32,

ימי עם הקשורים העבודה עניני בכל מוסיפים כאשר ממהריםdle`bdובפרט שעלֿידיֿזה – תמוז י"בֿי"ג
גופא. ב"אחישנה" "אחישנה" של באופן שתהיה והשלימה, האמיתית הגאולה את יותר עוד
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רעט. ע'
ואילך.27) 283 ע' ח"ו לקו"ש ראה
א.28) כג, ש"ב
פ"ד.29) שהש"ר ראה
ד.30) נה, שם תשובה שערי ראה
יג.31) ז, דניאל
א.32) צח, סנהדרין
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בא צדקנו שמשיח cineומכיון skizבענין עוד צורך יהיה לא בתמוז, בי"ז שקביעותה הבאה, בשבת הרי –

הרמב"ם כפסקֿדין "נדחה", עתידים33של האלו הצומות "כל :lhailענין עוד ומוסיף המשיח", -34לימות

להיות עתידים שהם אלא עוד, dgnye"ולא oeyy inie miaeh miniשנאמר הרביעי35, צום צבאות, ה' אמר "כה
טובים", ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו'

ענין כללות היה זה שבגלל ההפכי הענין שיתבטל בלבד זו לא כלומר, אהבו", והשלום "והאמת ומסיים:
והגלות אלא36החורבן ,daxc`,"אהבו והשלום "האמת –

ממש. דידן ובעגלא דברים, של כפשוטם טפחים, מעשרה למטה – לנו תהיה כן

Óז"ל רבותינו מאמר עלֿפי – הפעם עוד ולזרז לעורר המקום כאן אודות37. – למזורזין" אלא מזרזין "אין
פאר ברוב ומקום, מקום בכל תמוז י"בֿי"ג הגאולה דימי ההתוועדויות לעריכת הדרושות ההכנות כל סיום

מלך" הדרת עם "ברוב .38והדר,

שלמעלה באופן יכלתם, מכפי ולמעלה יכלתם כפי המתאים, באופן זה בענין ההתעסקות את ישלימו ובודאי
והגבלה. ממדידה

ווא "ווי ישראל בני של בקשתם שתקויים – המדינה,והעיקר בשפת אפילו דייקא, "נאו" נאו", משיח נט ָ
לבב. וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל הקודש, בלשון ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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בסופן.33) תעניות הל'
וש"נ.34) ואילך. 413 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה
יט.35) ח, זכרי'

ב.36) ט, יומא ראה
א.37) כג, מכות וראה ו. פ"ז, במדב"ר ב. ה, נשא ספרי
יד,38) וש"נ.משלי בערכו. תלמודית אנציקלופדי' וראה כח.
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
„Â·Î‰ È��ÚÂ ¯‡·‰ ÏÚ È"˘¯Â Ï"ÊÁ È¯·„

אומרים במדבר1חז"ל ישראל לבני שסיפקה שהבאר ,

– מרים פטירת לאחר מיד ולכן, מרים, בזכות היתה מים,

לעדה" מים היה אהרן,2"ולא בזכות היו הכבוד וענני ;

כבוד...". ענני נסתלקו אהרן "מת וכאשר

וענני מרים, פטירת לאחר גם הבאר היתה זאת למרות

שאומרים כפי שאחרֿכך, כיון אהרן, מות לאחר הכבוד

"1חז"ל –exfg."משה בזכות שניהם

התורה, על בפירושו רש"י שגם נראה, ראשון במבט

על הללו: חז"ל דברי את מקבל מקרא, של פשוטו לימוד

שכל2הפסוק "מכאן רש"י מפרש לעדה", מים היה "ולא

הפסוק ועל מרים", בזכות הבאר להם היה שנה 3מ'

מצטט הוא הכנעני" ונסתלקו4"וישמע אהרן שמת "שמע :

לאחר היתה שהבאר מוצאים, זאת עם יחד כבוד"; ענני

בתורה בהמשך שמסופר כפי מרים, הנס5פטירת (בענין

שמפרש וכפי הנחלים"), "אשד המיליםi"yxשל על

מואב" בשדה הגיא.. משה6"ומבמות מת שם "כי –mye

הבאר". בטלה

הבאר שאת הסברא את מקבל שרש"י נראה, מכך

משה בזכות ברוךֿהוא הקדושֿ מזה,7החזיר ומסתבר ,

משה בזכות חזרו הכבוד ענני הגיוני8שגם זה אין שהרי –

ולא הבאר, להחזרת רק הועילה משה של שזכותו לומר

הכבוד. ענני להחזרת

התורה מספרת הבאר על תמוה: זה לפי כיצד9אך

וירב משה... על ויקהלו לעדה מים היה ש"ולא – חזרה

את "קח למשה הקדושֿברוךֿהוא אמר ואז העם...",

הסלע. מן מים היו שוב ולבניֿישראל המטה..."

לא וכן בתורה, מוזכר אין הכבוד ענני לגבי ואילו

רש"י, izneבפירוש cvik?!"חזרו"

מרים מות לאחר הבאר שביטול כשם להבין: יש וכן

ענני סילוק גם כך העם...", וירב משה... על ל"ויקהלו גרם

לזעזוע לגרום לכאורה, צריך, היה אהרן מות לאחר הכבוד

לבניֿישראל שהיו שומעים איננו ומדוע ישראל, בני אצל

כבוד" ענני ש"נסתלקו כך על ?10טענות

.·
˙ÂÓ ¯Á‡Ï ‰Ï Â˜˜„Ê‰ ‡Ï˘ ÌÈ��Ú‰ Ï˘ Ì˙ÏÚÂ˙

Ô¯‰‡
לא מקרא של פשוטו שלפי לומר, היה ניתן לכאורה

אהרן פטירת עם הסתלקותם לאחר הכבוד ענני ,11שבו

היה לא – פשוטה לכך כדלהלן:jxevוהסיבה בעננים, עוד

קודםֿלכן בני12כבר את הקיפו שהעננים רש"י הסביר

הם: כך ידי ועל למטה", למעלה.. רוחות.. "מד' ישראל

ושמש" שרב בהם יכה "לבל ישראל בני על הגנו ;13(א)

אחרֿכך רש"י שאומר כפי בכסותם14(ב) שפים "היו –

"לנחותם (ג) כדי לפניהם הלך נוסף וענן אותם"; ומגהצים

מזיקים:15הדרך" מפני ולהגן הדרך את ליישר וֿ(ד)

נחשים והורג הנמוך את ומגביה הגבוה את "מנמיך

.16ועקרבים"

ישראל בני הזדקקו לא כבר אהרן פטירת לאחר אבל

כיוון העננים, למענם שעשו מה נמצאלכל ההר" ש"הר

אדום" ארץ גבול "על קרוב17כבר המדבר, בקצה ,

של ושמש" "שרב זה שבמקום וברור ישוב, למקומות

יותר. הרבה חלשים המדבר

פטירת הזמן: בגלל גם אלא המקום, בגלל רק לא וזאת

לחודש" באחד החמישי "בחודש היתה חודש18אהרן –
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ועוד.1) לה. טז, בשלח מכילתא שה. פי' דברים ספרי א. ט, תענית

ב.2) כ, פרשתנו

מ.3) לג, מסעי יג. כו, פינחס לקמן כט. כ, לפנ"ז ועד"ז א. כא, פרשתנו

ו. י, עקב

רע"א).4) (ג, בר"ה" "כדאיתא

ובפרש"י.5) ואילך טז כא, יֿיא. כ, פרשתנו רש"י

כ.6) שם,

שרים7) חפרוה יח: שם, רש"י וראה שם. שפ"ח oxd`eראה dynראה)

שניהן). בזכות וחזרה :1 שבהערה במקומות

(8.39 ,38 הערה לקמן הנסמן טו: שם, שפ"ח ראה

ואילך.9) ב כ, פרשתנו

כא,10) פרשתנו (רש"י אהרן מיתת לאחרי כו' לאחוריהם שחזרו מה כי

" מפני כ"א) כבוד, ענני הסתלקות מחמת (לא הי' שם) ועקב פינחס dnglnד.

שהי' שם) פרשתנו רש"י (לשון והריdnkזו" כבוד. ענני סילוק לאחרי זמן

שמשו בפנים.dnklהעננים כדלקמן דברים,

מביא11) זה מטעם ש(גם) ושם, .16 הערה 74 ע' חי"ג לקו"ש עד"ז ראה

" בשם ממית" נחש "וכי השאלה ח) כא, (פרשתנו שאלהepizeaxרש"י כי –

כבוד שענני "רבותינו" ע"פ רק היא נחשיםexfgזו הורגים והיו משה) (בזכות

ע"ד משא"כ בפנים), אבלhytd(כדלקמן העננים. שחזרו (ע"ע) מפורש שאינו

בפנים. לקמן בארוכה ראה

לד.12) י, בהעלותך

ד,13) ישעי' וראה שם. מטושו"ע תרכה, ר"ס או"ח שו"ע אדה"ז לשון

ו.

ד.14) ח, עקב

כא.15) יג, בשלח

שם.16) בהעלותך פרש"י

לז.17) לג, מסעי כג. כ, פרשתנו

לח.18) שם, מסעי
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.d`nhe
:mc dz`xe dywnd oipra dyrn d`ian `xnbdàðéáà øa àìéL¦¨©£¦¨

áøc déúååk àcáeò ãáòax zhiyk dyrnl dkld bdp - £©§¨§¨¥§©
.cg` meil dcp `id ixd dzaif inia d`exe dywndyçð à÷ ék¦¨¨

áøc déLôð,ax ly ezxiht zrya -déì øîàaxìéæ ,éqà áøì ©§¥§©¨©¥§©©¦¦
déòpöel` eiyrn xizqie ripviy `pia` xa `liyl xen` jl - ©§¥

dywndy wgvi iax zhiyk miaxa zexedl xefgie ,izhiyk bdepy
,mei eze`a elit` llk dxeq` dpi` dzaif iniaúééö àì éàåm`e - §¦Ÿ¨¦

,ea xefgi `le jl rnyi `ldééøbmrh ixaca eze` jeyne xexb - ¨§¥
j` ,y"ixa 'diixb' iq` axl xn` ax .ea xefgiy zei`xaeøáñ àeä¨©

ydéì øîà déécb,z"ilca 'diicb' el xn` axy xaqe drh iq` ax - ©§¥¨©¥
el rnyi `l m`y xnel ezpeeky xeaq dide ,'dzxkd' oeyln

.iecipa edzixki
áøc déLôð çðc øúa,ax ly ezewlzqd xg` -îàdéì øiq` ax ¨©§¨©§¥§©¨©¥

,`pia` xa `liyláø déa øãäc Ca øãäoky ,jbdpnn ja xefg - £©¨©£©¥©

.wgvi iaxk zexedl ea xfg envr axøãäc àúéà íà ,déì øîà̈©¥¦¦¨©£©
déa,ea xfg ax ok` m` -éì øîà äåä éãéãì,z`f xne` did il - ¥§¦¦£¨¨©¦

.ecinlz ip` ixdyúééö àìiq` axl `pia` xa `liy rny `l - Ÿ¨¦
ok zngn .ea xfg `ledéécâ.`pia` xa `liy z` iq` ax dcip - ©§¥

déì øîà,iq` axl `pia` xa `liyàz÷éìcî øî éôzñî àìå- ¨©¥§Ÿ¦§§¥©¦§¥§¨
.wfpze ize` dcpn dz`y jilr citw`y ,izlgbn `xiizn jpi` m`d

,déì øîàoky ,jzcitwn `xiizn ipi`àðà`ed ip` -ïa éñéà ¨©¥£¨¦¦¤
àeäc ,äãeäémb dpeknd -ïa éñéà àeäc ,äéøà øeb ïa éñéà §¨§¦¦¤©§¥§¦¦¤

àLçðc àúéñà ,ìàììäî ïa éñéà àeäc ,ìàéìîbip` ixde - ©§¦¥§¦¦¤©£©§¥£¦¨¦§¨¨
,zyegp ly zyzknkàa÷ø déa èéìL àìcda hley `ly - §Ÿ¨¦¥¦§¨

.oeawixàðàå ,déì øîà`ed ip`e -àðëea ,àðéáà øa àìéL ¨©¥©£¨¦¨©£¦¨§¨
àìæøôc,lfxa ly ilrk ip`y -àLçðc àúéñà øaúîcxaeyd - §©§§¨§©§©£¦¨¦§¨¨

.zyegpd zyzkn z`
ìçL[dlg-]éîéîça deìéiò .éqà áø,mg ilega edeqipkd - £©©©¦©§©©£¦¥

éøéøwî de÷tà,xw ilegn ede`ived -éøéø÷a deìéiòedeqipkd - ©§©¦§¦¥©§©¦§¦¥
,xw ilegaéîéîçî de÷tà,mg ilegn ede`ived -áøc déLôð çð ©§©¥£¦¥¨©§¥§©

éqà.iq` ax xhtp - ©¦
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
„Â·Î‰ È��ÚÂ ¯‡·‰ ÏÚ È"˘¯Â Ï"ÊÁ È¯·„

אומרים במדבר1חז"ל ישראל לבני שסיפקה שהבאר ,

– מרים פטירת לאחר מיד ולכן, מרים, בזכות היתה מים,

לעדה" מים היה אהרן,2"ולא בזכות היו הכבוד וענני ;

כבוד...". ענני נסתלקו אהרן "מת וכאשר

וענני מרים, פטירת לאחר גם הבאר היתה זאת למרות

שאומרים כפי שאחרֿכך, כיון אהרן, מות לאחר הכבוד

"1חז"ל –exfg."משה בזכות שניהם

התורה, על בפירושו רש"י שגם נראה, ראשון במבט

על הללו: חז"ל דברי את מקבל מקרא, של פשוטו לימוד

שכל2הפסוק "מכאן רש"י מפרש לעדה", מים היה "ולא

הפסוק ועל מרים", בזכות הבאר להם היה שנה 3מ'

מצטט הוא הכנעני" ונסתלקו4"וישמע אהרן שמת "שמע :

לאחר היתה שהבאר מוצאים, זאת עם יחד כבוד"; ענני

בתורה בהמשך שמסופר כפי מרים, הנס5פטירת (בענין

שמפרש וכפי הנחלים"), "אשד המיליםi"yxשל על

מואב" בשדה הגיא.. משה6"ומבמות מת שם "כי –mye

הבאר". בטלה

הבאר שאת הסברא את מקבל שרש"י נראה, מכך

משה בזכות ברוךֿהוא הקדושֿ מזה,7החזיר ומסתבר ,

משה בזכות חזרו הכבוד ענני הגיוני8שגם זה אין שהרי –

ולא הבאר, להחזרת רק הועילה משה של שזכותו לומר

הכבוד. ענני להחזרת

התורה מספרת הבאר על תמוה: זה לפי כיצד9אך

וירב משה... על ויקהלו לעדה מים היה ש"ולא – חזרה

את "קח למשה הקדושֿברוךֿהוא אמר ואז העם...",

הסלע. מן מים היו שוב ולבניֿישראל המטה..."

לא וכן בתורה, מוזכר אין הכבוד ענני לגבי ואילו

רש"י, izneבפירוש cvik?!"חזרו"

מרים מות לאחר הבאר שביטול כשם להבין: יש וכן

ענני סילוק גם כך העם...", וירב משה... על ל"ויקהלו גרם

לזעזוע לגרום לכאורה, צריך, היה אהרן מות לאחר הכבוד

לבניֿישראל שהיו שומעים איננו ומדוע ישראל, בני אצל

כבוד" ענני ש"נסתלקו כך על ?10טענות

.·
˙ÂÓ ¯Á‡Ï ‰Ï Â˜˜„Ê‰ ‡Ï˘ ÌÈ��Ú‰ Ï˘ Ì˙ÏÚÂ˙

Ô¯‰‡
לא מקרא של פשוטו שלפי לומר, היה ניתן לכאורה

אהרן פטירת עם הסתלקותם לאחר הכבוד ענני ,11שבו

היה לא – פשוטה לכך כדלהלן:jxevוהסיבה בעננים, עוד

קודםֿלכן בני12כבר את הקיפו שהעננים רש"י הסביר

הם: כך ידי ועל למטה", למעלה.. רוחות.. "מד' ישראל

ושמש" שרב בהם יכה "לבל ישראל בני על הגנו ;13(א)

אחרֿכך רש"י שאומר כפי בכסותם14(ב) שפים "היו –

"לנחותם (ג) כדי לפניהם הלך נוסף וענן אותם"; ומגהצים

מזיקים:15הדרך" מפני ולהגן הדרך את ליישר וֿ(ד)

נחשים והורג הנמוך את ומגביה הגבוה את "מנמיך

.16ועקרבים"

ישראל בני הזדקקו לא כבר אהרן פטירת לאחר אבל

כיוון העננים, למענם שעשו מה נמצאלכל ההר" ש"הר

אדום" ארץ גבול "על קרוב17כבר המדבר, בקצה ,

של ושמש" "שרב זה שבמקום וברור ישוב, למקומות

יותר. הרבה חלשים המדבר

פטירת הזמן: בגלל גם אלא המקום, בגלל רק לא וזאת

לחודש" באחד החמישי "בחודש היתה חודש18אהרן –
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ועוד.1) לה. טז, בשלח מכילתא שה. פי' דברים ספרי א. ט, תענית

ב.2) כ, פרשתנו

מ.3) לג, מסעי יג. כו, פינחס לקמן כט. כ, לפנ"ז ועד"ז א. כא, פרשתנו

ו. י, עקב

רע"א).4) (ג, בר"ה" "כדאיתא

ובפרש"י.5) ואילך טז כא, יֿיא. כ, פרשתנו רש"י

כ.6) שם,

שרים7) חפרוה יח: שם, רש"י וראה שם. שפ"ח oxd`eראה dynראה)

שניהן). בזכות וחזרה :1 שבהערה במקומות

(8.39 ,38 הערה לקמן הנסמן טו: שם, שפ"ח ראה

ואילך.9) ב כ, פרשתנו

כא,10) פרשתנו (רש"י אהרן מיתת לאחרי כו' לאחוריהם שחזרו מה כי

" מפני כ"א) כבוד, ענני הסתלקות מחמת (לא הי' שם) ועקב פינחס dnglnד.

שהי' שם) פרשתנו רש"י (לשון והריdnkזו" כבוד. ענני סילוק לאחרי זמן

שמשו בפנים.dnklהעננים כדלקמן דברים,

מביא11) זה מטעם ש(גם) ושם, .16 הערה 74 ע' חי"ג לקו"ש עד"ז ראה

" בשם ממית" נחש "וכי השאלה ח) כא, (פרשתנו שאלהepizeaxרש"י כי –

כבוד שענני "רבותינו" ע"פ רק היא נחשיםexfgזו הורגים והיו משה) (בזכות

ע"ד משא"כ בפנים), אבלhytd(כדלקמן העננים. שחזרו (ע"ע) מפורש שאינו

בפנים. לקמן בארוכה ראה

לד.12) י, בהעלותך

ד,13) ישעי' וראה שם. מטושו"ע תרכה, ר"ס או"ח שו"ע אדה"ז לשון

ו.

ד.14) ח, עקב

כא.15) יג, בשלח

שם.16) בהעלותך פרש"י

לז.17) לג, מסעי כג. כ, פרשתנו

לח.18) שם, מסעי
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"מחמשה שהרי בו, נחלש שהחום לזמן יותר קרוב אב,

ואילך באב חמה"yyzעשר של .19כוחה

מדברי לכך סתירה נחi"yxואין המסביר20בפרשת ,

ואלול אב חצי החמה ימות ל"סוף היא הכוונה שב"חום"

שהעולם תשרי xzeiaוחצי mgשלהי קשי21.. קייטא

" בלשונו: רש"י מדייק שם שהרי, חםmlerdyמקייטא"

"לפי mngzpביותר", xakyבחום הבריות וגוף האויר כל

עליו" שעבר של22הקיץ החום ואילו ,ynyd zgixf

שרואים כפי ואילך, באב עשר מחמשה נחלש כשלעצמה

במציאות.

ש כיון עליו")crובעניננו, שעבר (ב"קיץ אהרן למות

הרי השמש, חום מפני ישראל בני על העננים l`הגנו

וכיוון – עליו" שעבר הקיץ בחום הבריות גוף "נתחמם...

בעצמה השמש זריחת אין ואילך באב עשר שמחמשה

"לבל הכבוד לענני ישראל בני הזדקקו לא כלֿכך, גדולה

ושמש". שרב בהם יכה

כך כל צורך ישראל לבני היה לא גם תפקידיכך בשאר

בכסותם שפים "היו הכבוד שענני בכך (א) העננים:

של23ומגהצים..." מקרה קורה היה שם אם שהרי ,

חדש בגד לקנות יכולים היו מעליך", בלתה "שמלתך...

שבסביבה העולם אומות מערי לא24באחת כבר כן (ב) ;

כיוון דרכם, את להם יורה שענן לנס להזדקק הכרח היה

(ג) וכדומה. סלולות דרכים יש שבה לסביבה כבר שהגיעו

בהיותם ועקרבים" נחשים ב"הורג צורך היה לא וכן

ישוב למקומות .25קרובים

ההרים את ליישר לכאורה היה צריך שהענן למרות

ההר" "הר על רש"י שמסביר וכפי "ואףֿעלֿפי26וכו', –

נשארו שלושה ההרים, את ומשוה לפניהם הולך שהענן

שהענן רואים שמכך משה...", לקבורת נבו והר בהן...

הגיעו כאשר אהרן, מות לאחר גם ישראל בני אל נלווה

משה. הסתלק ששם נבו, להר

ההרים כל שיישור בדוחק, אםֿכי להסביר, ניתן זאת

שהענן לומר מכריחנו אינו הענן עלֿידי נבו) מהר (חוץ

אירע זה שדבר אלא לשם, הגיעו כאשר ישראל לפני הלך

לפניהם שהלך ימים ג' במהלך כן, עוד27לפני ,iptlפטירת

בעתיד. טובתם את להבטיח כדי אהרן,

שלא ההרים את רש"י מונה שבו הסדר יובן זה לפי

לפי אשר בעוד ההר", והר נבו.. והר סיני.. "הר יושרו:

להיכתב נבו" "הר צריך היה המאורעות "הרxg`lסדר

– ההר"

שבהקדמתו להסביר אפשר לעיל לאמור שבהתאם אלא

הר שהשארת לכך, רש"י רומז ההר הר לפני נבו הר את

בזמן הענן עלֿידי נעשתה לא משה לקבורת מיושר לא נבו

xzei xge`nאלא – ישראל בני לשם הגיעו כאשר –eze`a

אהרן. לקבורת ההר הר את השאיר שבו זמן

.‚
˙ÂÓ ¯Á‡Ï Ì‚ È"�· ˙‡ ÂÂÈÏ ÌÈ��Ú‰˘ ¯ÓÂÏ Á¯Î‰‰

Ô¯‰‡
בניאבל את ללוות המשיכו שהעננים לומר הכרח קיים

שכן: אהרן, מות לאחר ישראל

רק בפשטות, הכוונה, אין הדרך" ב"לנחותם (א)

את להם להורות בכלל אלא במדבר, תעיה מפני לשמרם

שילכו הקדושֿברוךֿהוא רוצה שבה ולכן28הדרך, ,

היו שהרי אהרן, מות לאחר גם לענן ישראל בני הזדקקו

מסעות עוד .miaxלהם

בפירוש מציין רש"י "חזרו29(ב) אהרן מות שלאחר ,

חזרה – מסעות" שבע סוף.. ים דרך `lלאחוריהם

xacnd30.

הגויים, ממלחמות גם ישראל בני על הגנו העננים (ג)

עמלק במלחמת רש"י שהסביר שב"31כפי ,`veהלחם

"צא היא: הכוונה oprdבעמלק" onמובן ומכך בו", והלחם

אומות יכלו לא בעננים מוקפים ישראל בני היו עוד שכל

בם להלחם כן32העולם לפני רש"י הסביר שכבר כפי ,33,

ש"היו בליסטראות" ואבני ה"חצים את קולט היה שהענן

זורקים". מצרים
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א.19) לא, תענית

כב.20) ח,

יומא").21) במס' ששנינו ("כמו שם נח ברש"י צויין – רע"א כט, יומא

(22i"yxt.שילהי ד"ה שם יומא

סיפר23) משה הרי – אהרן מיתת לאחרי תורה במשנה נאמר שזה ואף

שהותם במשך שהי' מה .xacnaאז

ב.24) עה, יומא ראה

"במדבר25) וברש"י) יט א, דברים וראה טו. ח, (עקב ממש"נ להעיר

והנורא". הגדול מ"מדבר יצאו כבר והרי – ועקרב" שרף נחש והנורא הגדול

כב.26) כ, פרשתנו

לה.27) י, בהעלותך פרש"י

מיתת28) דלאחרי ג) (ג, יהושע פרש"י וראה שם. בשלח פרש"י ראה

הענן). (במקום הדרך להם מראה הארון הי' משה

(29.10 הערה לעיל נסמן

ה.30) כא, פרשתנו ראה

ט.31) יז, בשלח

ד"32) באופן (ובפרט בישראל להלחם יכול הי' שעמלק עמלק"xabeומה

תי' כבר יא) שם, –i"yx" – גו' ה' היש השואלים שבנ"י ח) (פסוק ekilydשם

הענן "שהי' יח) (כה, תצא ברש"י וכמפורש לענן, חוץ – ".ohletמעליו"

שפשוט מאֿמד) א, דברים מדֿמה. יד, (שלח וגו'" לעלות כש"ויעפילו ועד"ז

ה סעיף סוף בפנים לקמן וראה ה'. ציווי היפך הי' שהרי לענן, מחוץ שהי'

.59 והערה

יא)33) לב, האזינו רש"י וראה יט. (יד, בשלח בפרש"י – ד. יט, יתרו

ואכ"מ. שם. בשלח רש"י מפרש"י בארוכה ראה אבל קבלם. שהמלאך

zweg zyxt - zegiyÎihewl

וילחם הכנעני.. "וישמע אהרן מות לאחר מיד ולפיכך,

רש"י34בישראל" שמפרש וכפי ש"נסתלקו35, שבראותם ,

בישראל". להלחם רשות ש"נתנה חשבו הכבוד", ענני

ישראל על הכבוד ענני של בהגנתם צורך היה כך, אם

הבאות. במלחמות גם

רק היה לא המסעות במ"ב הענן של תפקידו (ד)

התורה כך על שמרחיבה כפי גם, אלא ללכת, לאן להראות

בהעלותך להודיע36בפ' ,iznוdnkonf,"ו"יסעו "יחנו"

לארץ לכניסה עד המסעות בכל צורך בו שהיה דבר

ישראל.

הפסוק על ועיקר: נגד37(ה) לה' אותם "והוקע :

) אומרxg`lהשמש" אהרן) אתi"yxמות מודיע "השמש :

ltwpהחוטאים oprdרש"י עליו". זורחת והחמה מכנגדו

בפירוש איפוא, אהרן38אומר מות לאחר גם היה שהענן ,39

השמש. מפני והגן

בשום מוזכר אין מדוע בעינה: הקושיא אפוא נשארה

הסתלקותם גרמה לא ומדוע חזרו, הכבוד שענני מקום

ישראל? אצל לזעזוע

.„
"„Â·Î È��Ú"Â ,Ì˙Ò "ÌÈ��Ú"

תחילה ולהבין להקדים יש הדברים, את להבין כדי

במספר התורה: על בפירושו רש"י של בלשונו ושינוי דיוק

"ענני40מקומות – לעננים קורא ובאחריםceakהוא ,"41,

סתם. "עננים"

המספרים חז"ל במדרשי גם נמצאים אלו ביטויים שני

מהם בחלק העננים: שבעת "שבעה42על היא הגירסא

ובאחרים וכדומה, היו" ענני43עננים היו"ceak"שבעה

התורה על בפירושו בוחר רש"י "שבעה44וכדומה. לכתוב

כתובים..." עננים

קיים בפשטות כדלהלן: הוא לכך שההסבר לומר ויש

ענני לבין סתם עננים בין כבוד"eakcהבדל "ענני :

של כבודם את להראות היא מטרתם שכל משמעותם,

ולדאוג45ישראל להגן היה שתפקידם עננים, היו כלומר, .

mdikxvlחיבתם נגלים מכך כתוצאה כי אם ישראל, של

היתה מטרתם שכל נוספים, עננים והיו ישראל. של וכבודם

הקדושֿברוךֿ שמכבד הכבוד את לפרסם – "כבוד" לשם

ישראל. את הוא

ענני הם העננים כל שלא מובן, הענןceakמכך :

ועקרבים" נחשים והורג הגבוה... את `46eppiש"מנמיך

הוא תפקידו שהרי הכבוד, לאפשרigxkdמענני כדי

או השמש חום מפני שהגן הענן גם וכך במדבר, הליכה

מפני היה לא אשר מלחמה, בשעת העולם אומות מפני

נחוצים בענינים להם להועיל כדי אלא ישראל של כבודם

"ענן" בלשון אלו במקומות רש"י מתבטא ולפיכך ביותר.

(סתם).

הענן" מן צא – בעמלק הלחם "וצא ;30לדוגמא:

מקבלם" והענן חצים.. ואע"פ32"זורקים ..– ההר "הר ;

ההרים" את ומשוה לפניהם הולך השמש25שהענן "נגד ;

עליו" זורחת והחמה נקפל... הענן הנחשלים36–.. "כל ;

פולטן..." הענן שהיה ..– .45אחריך

אהרן מות עם שהסתלקו העננים אצל זאת, לעומת

ענני "נסתלקו הביטוי: הענניםceak)cala"(47נמצא רק –

ישראל, של לכבודם צרכי48הענניםle`שהיו את שסיפקו

ישראל ענני49בני .ceakשל פשוטו לפי חזרו, לא אכן אלו
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א.34) כא, פרשתנו

ואילך,35) 199 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה (וראה מ לג, מסעי

מעולם "ועמלק בפרשתנו מוסיף ולאידך בפרשתנו, רש"י הביאו שלא הטעם

כו'"). רצועה

ואילך.36) לו מ, פקודי וראה ואילך. יז ט,

כמ"פ,37) כמדובר הרי – אגדה" מ"מדרש שמביאו ואף ד. מהlkכה,

הוא עה"ת בפרש"י אגדהeheytשהובא או מקרא xwnd`של ixac zayiind

)i"yx.ח ג, ).n"kaeבראשית

מפורש38) ומשכילi"yxtaוכן שפ"ח (וראה לענן" "חוץ יג כג, תצא

שם. יהושע בפרש"י מוכח וכן שם). לדוד

שם.39) בלק לדוד ומשכיל שפ"ח ריב"א, חזקוני, ראה

לג,40) מסעי יג. כו, פינחס א. כא, כט. כ, פרשתנו מג. כג, אמור פרש"י

ו. י, ד. ח, עקב מ.

בפנים.41) לקמן ראה

לאח"ז).42) שם ראה אבל הם". עננים ("שבעה כא יג, בשלח מכילתא

"ענני לפנ"ז למ"ש בהמשך בא (אבל ב במדבר תנחומא לד. י, בהעלותך ספרי

ועוד. סע"ב. שב, זח"ג כבוד").

בשלח43) מכילתא א. פ"ד, סוטה תוספתא יב. במדבר ג. בשלח תנחומא

פ"א, במדב"ר שם. בהעלותך זוטא ספרי רפי"ד. המשכן דמלאכת ברייתא שם.

וראה ועוד. א). (נה, תכ"א תקו"ז סע"א. רפג, זח"ג תכז. רמז פקודי יל"ש ב.

א. קג, זח"ג

"והקיפם44) י) (לב, האזינו מרש"י ג"כ ולהעיר שם. ".mippraבהעלותך

ענני שבעת אגדה.. "ומדרש י) (טז, יחזקאל לזהceakברש"י (נוסף אבל כו'".

הפשט ע"ד אינו לנ"ך פרש"י כמ"פ, כמדובר הרי) אגדה". "מדרש k"kשהוא

עה"ת. פירש"י כמו –

לקמן45) וראה לשכינה. כינוי הוא ש"כבוד" – כו' הדרוש ע"ד משא"כ

.48 הערה

יח.46) כה, תצא

אהרן47) "וכן א) (ז, קהלת מפרש"י להעיר oprאבל cenraהערה וראה ."

.44

גם48) עשןi"yxnלהעיר וענני רקיע "ענני ונסתלקו): ד"ה א (ט, תענית

עננים ועוד)`opiושאר א'תתיד ע' ח"ט (שד"ח השקו"ט ידוע (אבל כבוד" של

לרש"י). הוא לתענית הפי' אם

כפשוטו49) כב) (כ, פרשתנו פרש"י אתי ולפ"ז שם. בלק שפ"ח גם ראה

ההר" "הר לפני נבו" "הר רש"י שכותב ומה בסופו. ס"ב בפנים כנ"ל דלא –

תשל"ז. חקת ש"פ בשיחת נת' –
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ההר" "הר לפני נבו" "הר רש"י שכותב ומה בסופו. ס"ב בפנים כנ"ל דלא –

תשל"ז. חקת ש"פ בשיחת נת' –
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על תלונות ישראל לבני היו לא מדוע מובן וכך מקרא,

ענני שלceakהסתלקות בארה בענין להם שהיו כפי ,

מרים.

הרא"ם קושית את לתרץ אפשר הרי50בכך השואל: ,

מלמטה ואחד מלמעלה ואחד רוחות מד' היו ,15העננים

רש"י שמפרש וכפי לעננים, דומה בסוכות51והסוכה "כי :

– ceakהושבתי ipprלהיות צריכות לסוכה גם אפוא היו ,"

ואילו רוחותיה", מד' וד' מלמטה ואחד מלמעלה "אחד

היא שלישית52ההלכה ודופן שלמות דפנות בשתי שדי

טפח? בה שיש

לענן זכר עושים אין מדוע – לקושייתו להוסיף ויש

"לפניהם"? שהיה השביעי

עושים שאנו הזכר הדברים: מובנים לעיל האמור לפי

ל"ענני רק היאceak"53הוא מטרתם שכל העננים –wx

"כבוד" חלק54לשם וכן "לפניהם", שהיה הענן ואילו ;

גם שימשו האחרים, העננים שלmikxvl55מששת אחרים

ישראל. עם

גם כך, קשורxtqnאם איננו הסוכה ענניxtqnlדפנות

– שינויים בכך שהיו לומר יש כאשר ובמיוחד הכבוד,

הענן היה – מסויים מצד בהגנה צורך היה לא שבו במסע

ענן זה .ceakdמצד

.‰
"ÌÁÏ‰Ï ˙Â˘¯ ‰�˙�" :È"˘¯ Ï˘ Â�Â˘Ï· ˜ÂÈ„‰
לעיל שהובא בפירושו, רש"י של דיוקו גם יובן זה לפי

" על ג), הכנעני"(סעיף כבוד34וישמע ענני "שנסתלקו –

שנתנה לכאורהzeyxוכסבור שהרי – בישראל" להלחם

החידוש את להזכיר צריך רש"י "שנתנהixwirdהיה

zeyxde zexyt`dבני היו כאשר שהרי – בישראל" להלחם

היה בעננים, כן, לפני מוקפים, להלחםixyt`Îizlaישראל

בם.

זה דיוק מובן כבוד"56עתה ענני ש"נסתלקו לאחר גם :

העולםxzepעדיין אומות מפני ישראל על שהגן הענן

ענני שנסתלקו שכיוון חשב, הכנעני אך מלחמה, בשעת

ceakdכך כלֿ מגלה איננו כבר הקדושֿברוךֿהוא –ceak

ש"נתנה לכך הוכחה זאת הרי להלחםzeyxלישראל,

כל חל לא למלחמה לאפשרות בקשר אך בישראל",

.57שינוי

שהכנעני ייתכן כיצד להקשות: בבני58ואין יילחם

חוצפתו שכן, – הענן? עלֿידי מוגנים הם כאשר ישראל

והוא וכו', ממש שטות לכדי עד זה בפרט אותו הובילה

בו להלחם כדי הענן מתוך ייצאו ישראל שבני .59חשב

לפניֿכן רש"י פירוש לפי הוא33ובמיוחד כאן שהכנעני

קודםֿלכן כבר נלחם אשר זה היה הלוא ועמלק – עמלק

פולטן" שהענן – אחריך "הנחשלים ישראל אפילו60בבני ,

"היו zene`dכאשר lk..וירד קפץ בכם.. להלחם יראים

ישראלdeekpy"...59אףֿעלֿפי עם התמודד שוב והוא ,

ה ללא "קפץ", של מוגניםבאופן היו שהם בכך תחשבות

הענן. עלֿידי

.Â
Í¯Âˆ ‰Ê· ‰È‰ ‡Ï ,Ì‰ÓÚ ÌÈÏ„‚Â ÌÈˆ‰‚ÓÂ ÌÈÙ˘

ÈÁ¯Î‰
לבין כבוד" "ענני בין ההבדל אודות שלעיל ההסבר על

אומר רש"י הרי לשאול: ניתן סתם, ceakש"ענני13עננים

כמו קטניהם ואף אותם.. ומגהצים בכסותם שפים היו

אלו תפקידים ושני עמהם", לבושן גדל היה גדלים שהיו

ולא אדם, בני כצרכי הנחוצים הדברים בין לכאורה היו

בלבד כבוד של ?!61ענין

שהרי, כלל. קושיא זו אין דבר של לאמיתו אך

zehytaגדל היה קטניהם.. "ואף באמרו מתכוון רש"י אין ,

הכבוד ענני של תפקידיהם להמשך עמהם" כי62לבושן ,
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תרכה.50) סו"ס לטאו"ח ב"ח שם. לדרך וצידה גו"א וראה שם. בהעלותך

.147 ע' חל"ב לקו"ש וראה שם. (א"א) פרמ"ג

"כמין51) יח) (ט, בהעלותך מרש"י ולהעיר שם. שםdkeqאמור אבל – "

על שהי' בענן רש"יokyndהמדובר לשון וכדיוק שם, הכתובים (כמשמעות

גבי על (רק) נמשך והי' הענן"), dcedi"עמוד ipa..crשובה אומר שמשה

ואכ"מ. וכו'".

ס"ב.52) סתר"ל או"ח טושו"ע ב. ו, סוכה

"ענני53) רש"י לשון שם.ceakכדיוק ותיב"ע ת"א בין מהשינוי ולהעיר ."

במצות54) יותר ציוה "למה שם בב"ח שהקשה מה ג"כ מתורץ עפ"ז

לענין (לא זכר הוא סוכה כי – כו') ובאר מן (כמו חסדים" משאר יותר סוכה..

של לענין כ"א) צרכים, הספקת שם.ceakשל לקו"ש וראה .

שהי'55) שם, (ובפרמ"ג הגבוה מנמיך הי' שלמטה דזה שם ב"ח ראה

אבל נחשים). מפני זהi"yxtaמגין ע"י נעשה זה שכל לד) (י, בהעלותך

שם. לדרך בצידה וכמ"ש ש"לפניהם",

שם.56) ח"ח לקו"ש – באו"א ביאור ראה

המכביש57) שלהם התייר הלך אי' א): (פ"ד, סוטה מתוספתא להעיר אבל

הדרך. את להם

שהי'58) יחֿכ), כ, (פרשתנו אדום וכן ועוג. סיחון אהרןiptlועד"ז מיתת

כבוד. ענני וסילוק

שיוכלו59) לא אבל כנ"ל, כו' החצים מפני להגין רק הועילו העננים כי

"gvplבנ"י ט) (יז, בשלח מפרש"י וכדמוכח כו'. ארצו ולכבוש מןv`האויב

ממנו "וישב אפ"ל הי' שלכן בנדו"ד, בפועל גם הי' וכן בו". והלחם הענן

יצאו בפשטות מדין, ומלחמת ועוג סיחון במלחמת וכן א). כא, (פרשתנו שבי"

טו. טז, יחזקאל מרש"י ולהעיר הענן. מן בנ"י

יח.60) כה, תצא פרש"י

פ"ד,61) שהש"ר יא. פ"ז, דב"ר כג. מזמור תהלים (מדרש שבכ"מ ובפרט

" הגירסא בשלח.oprdיא) פ' דר"כ (פסיקתא בהגירסא בוחר ורש"י כו'", שף

"ענני שם) עקב ביל"ש ".ceakהובא

היו62) "ולא הקודמת בהערה שצויינו המדרשים מלשון מוכח וכן

– כו'" הזה החלזון גדלים.. רקle`(הקטנים) כבוד ענני ע"ד ע"ז`k"gנזכר ,

zweg zyxt - zegiyÎihewl

– כבוד?! ענני לבין עמהם" לבושן "גדל בין הקשר מהו

שבהם רש"י, מציין הלבושים, על דברו כדי שתוך אלא

נס לעננים)cxtpהיה קשר (ללא גופם עם ביחד שגדלו ,

שלi"yxכדברי הזה "כלבוש ".enrשגדלhnegשם

לפירושו כהמשך זאת מביא שרש"י לכך [הסיבה

כאן שבדיוק היא, בכסותם..." שפים היו כבוד ש"ענני

כל ללבוש יכלו הגדולים אמנם השאלה: להתעורר עשויה

לא ש"שמלתך מפני בגדים, אותם –dzlaהזמן מעליך"

הבגדים, אותם את במדבר ללבוש הקטנים יכלו כיצד אך

הקדושֿ עשה שכאן רש"י, אומר לכן גדלים? הם בעוד

עמהם"]. לבושן גדל ש"היה נס, ברוךֿהוא

ש" ceakוהענין ipprומגהצים בכסותם שפים היו

יכלו הכבוד" "ענני ללא גם שהרי – הכרחי היה לא אותם"

בדרכים והגיהוץ השיפוי את לבצע במדבר ישראל בני

הרגילות.

ש"שמל לכך הכרחיבדומה נס היה לא בלתה" לא תך

בגדים לעצמם להשיג יכלו שהרי –miycgמן או ,

מצרים63ה"שמלות" ביציאת עמם לקחו שהם ,64הרבות

להם שהיה וכדומה, הכבשים מצמר הכנתם עלֿידי או

לפעם מפעם שהו כאשר בגד קניית עלֿידי או ממקניהם,

ישוב מקום .65בקרבת

באמצעות דוקא ו"מגהצים" ה"שפים" שענין וכיוון

מהם לחסוך כדי אלא לישראל, הכרחי היה לא כבוד ענני

לעוצם – לכבוד אמיתי סימן עצמו זה הרי קל, טורח

לענני הדבר קשור ולכן ישראל. את מכבד שה' הכבוד

ceak.

.Ê
Ô¯‰‡ ˙ÂÎÊ·Î ‡Ï ,‰˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÎ¯ˆ ˙Ï·˜

ÌÈ¯ÓÂ
רש"י אם להבין: יש הבאר"6עדיין ש"בטלה אומר

הבאר ששיבת סובר, שהוא נראה הרי משה, לפטירת קשור

כך, ואם – א') בסעיף לעיל (כאמור משה בזכות היתה

משה? בזכות כבוד ענני חזרו לא מדוע

כל מקרא, של פשוטו לפי כדלהלן: זאת להסביר ויש

למה דומה אינו משה, באמצעות ישראל שקבלו מה

ומרים, אהרן באמצעות ענניmzekfayשקבלו ישראל קבלו

שמשה, אלא ומים, on`pכבוד drexkלכל לישראל דאג ,

הכרחיים.miigxkdd,onfaצרכיהם שהיו

שענין רואים, הדברים: יומתקו דאגdfוכך שמשה –

בזכות התלוי כענין היה לא – ישראל lhaznd,66לצרכי

נע זה אלא הזכות, בעל של פטירתו באופןלאחר שה

לא שכבר או זאת, יקבלו הסתלקותו לאחר שגם המבטיח

בכך: צורך להם יהא

בני הרי הבאר", "בטלה משה מות שלאחר פי על אף

לירדן קרובים היו כבר כי לבאר, נזקקו לא כבר ;67ישראל

פירש כבר המן, לגבי גם ש"כשמתi"yx68וכך שלמרות ,

המן פסק אדר בז' גםcxilnמשה מן להם היה זאת (בכל

כך) ביוםewtzqpeאחר בו שלקטו xnerdממן eaixwdy cr

oqipa xyr dyya."

.Á
¯Á‡Ï Ì‚ ˙ÂÎ˘Ó� ¯Â„‰ È‡È˘� Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ

Ì˙¯ÈËÙ
ודור, דור בכל ישראל לנשיאי בקשר ללמוד יש מכך

את רואים אין בשר בעיני כאשר הסתלקותם, לאחר שגם

משה, מות לאחר למן (בדומה גלוי באופן השפעתם

היה נראה העולם על כאןwqtyשבמבט הרי – מלירד)

ש" המפורסם, הכלל mzirxnקיים o`v lrn ecxti `l"69;

ומשמש עומד כאן ש"אף מפני רק לא וזאת

)mexnn"(70גם אלא – בשר בעיני לראות אין זאת שאת –

ישראלzelertyמפני עבור הקימו שהם אלו, וענינים

פעולה הם הזה, בעולם בחיים ממשיכיםzkynpבהיותם –

הסתלקותם. לאחר גם זאת "לקבל"

.Ë
ÊÂÓ˙ ‚"ÈŒ·"È ‰ÏÂ‡‚‰ ‚Á ÔÈ·Ï ˙‡Ê ÔÈ· ¯˘˜‰

של הגאולה חג לבין זה ענין שבין המיוחד הקשר זהו

רבות בשנים החל תמוז, י"בֿי"ג אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק

מתברכין (שמיני' חוקת פ' של השבוע שהרי71בימי – (

הרבי: בגאולת בולט באופן מתגלה זה ענין
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תכבוסת". צריכין היו ש"לא

של63) באופן הי' והרי ושמלות". זהב וכלי כסף ("כלי לה יב, בא

וזהב). כסף הכלי ריבוי ע"ד – יג יג, בא פרש"י וראה לו). (שם, "וינצלם"

שם.64) עקב הראב"ע כמ"ש

ענין65) אי"ז – כבוד לענני שייך עמהם" גדל ד"הי' את"ל גם ועפ"ז,

הכרחי.

כבוד66) ענני ונסתלקו מרים, מיתת לאחרי לעדה" מים הי' "ולא כמו

אהרן. מיתת לאחרי

ועוד.67) פרשתנו. סוף

אכלוהו68) שם, ר"י ולדעת שם. (ממכילתא לה טז, dpyבשלח c"iאחר

משה!). מיתת

נ"ע69) מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו ע"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

ישראל חכמי בס' נדפס – תרפ"א) ניסן (ב' שלו הראשון ליארצייט ָבמכתבו

קמא. ע' ח"א נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות א. לג, תרפ"ד) (נ.י.

סע"ב.70) יג, סוטה

א.71) פח, ב. סג, זח"ב
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ש"שמל לכך הכרחיבדומה נס היה לא בלתה" לא תך
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הכרחיים.miigxkdd,onfaצרכיהם שהיו

שענין רואים, הדברים: יומתקו דאגdfוכך שמשה –

בזכות התלוי כענין היה לא – ישראל lhaznd,66לצרכי

נע זה אלא הזכות, בעל של פטירתו באופןלאחר שה

לא שכבר או זאת, יקבלו הסתלקותו לאחר שגם המבטיח

בכך: צורך להם יהא

בני הרי הבאר", "בטלה משה מות שלאחר פי על אף

לירדן קרובים היו כבר כי לבאר, נזקקו לא כבר ;67ישראל

פירש כבר המן, לגבי גם ש"כשמתi"yx68וכך שלמרות ,

המן פסק אדר בז' גםcxilnמשה מן להם היה זאת (בכל

כך) ביוםewtzqpeאחר בו שלקטו xnerdממן eaixwdy cr

oqipa xyr dyya."

.Á
¯Á‡Ï Ì‚ ˙ÂÎ˘Ó� ¯Â„‰ È‡È˘� Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ

Ì˙¯ÈËÙ
ודור, דור בכל ישראל לנשיאי בקשר ללמוד יש מכך

את רואים אין בשר בעיני כאשר הסתלקותם, לאחר שגם

משה, מות לאחר למן (בדומה גלוי באופן השפעתם

היה נראה העולם על כאןwqtyשבמבט הרי – מלירד)

ש" המפורסם, הכלל mzirxnקיים o`v lrn ecxti `l"69;

ומשמש עומד כאן ש"אף מפני רק לא וזאת

)mexnn"(70גם אלא – בשר בעיני לראות אין זאת שאת –

ישראלzelertyמפני עבור הקימו שהם אלו, וענינים

פעולה הם הזה, בעולם בחיים ממשיכיםzkynpבהיותם –

הסתלקותם. לאחר גם זאת "לקבל"

.Ë
ÊÂÓ˙ ‚"ÈŒ·"È ‰ÏÂ‡‚‰ ‚Á ÔÈ·Ï ˙‡Ê ÔÈ· ¯˘˜‰

של הגאולה חג לבין זה ענין שבין המיוחד הקשר זהו

רבות בשנים החל תמוז, י"בֿי"ג אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק

מתברכין (שמיני' חוקת פ' של השבוע שהרי71בימי – (

הרבי: בגאולת בולט באופן מתגלה זה ענין
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תכבוסת". צריכין היו ש"לא

של63) באופן הי' והרי ושמלות". זהב וכלי כסף ("כלי לה יב, בא

וזהב). כסף הכלי ריבוי ע"ד – יג יג, בא פרש"י וראה לו). (שם, "וינצלם"

שם.64) עקב הראב"ע כמ"ש

ענין65) אי"ז – כבוד לענני שייך עמהם" גדל ד"הי' את"ל גם ועפ"ז,

הכרחי.

כבוד66) ענני ונסתלקו מרים, מיתת לאחרי לעדה" מים הי' "ולא כמו

אהרן. מיתת לאחרי

ועוד.67) פרשתנו. סוף

אכלוהו68) שם, ר"י ולדעת שם. (ממכילתא לה טז, dpyבשלח c"iאחר

משה!). מיתת

נ"ע69) מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו ע"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

ישראל חכמי בס' נדפס – תרפ"א) ניסן (ב' שלו הראשון ליארצייט ָבמכתבו

קמא. ע' ח"א נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות א. לג, תרפ"ד) (נ.י.

סע"ב.70) יג, סוטה

א.71) פח, ב. סג, זח"ב
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תמוז י"בֿי"ג של והגאולה שהנצחון במוחש, רואים

תתקיים ההיא במדינה שאפילו לכך שגרמה ההם, בימים

נמשכת פעולה היא – היהדות והפצת התורה crהחזקת

dfd meidשל דורות שלושה להקמת הביא כבר זה דבר ,

כך שעל ההיא, במדינה ומצוות תורה שומרי יהודים

זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו ש"לא התורה קובעת

עולם" ועד מעתה .72זרעך...

מספר כבר שהיו כאלה שאפילו רואים, יתרֿעלֿכן:

החמורmiwzepnדורות המצב עקב – ויהדות מתורה ר"ל

ממשיכים אלו גם – ההיא במדינה האיומים והתנאים

הגאולה מפעולת crdfd"לקבל" meidאותם מעורר וזה ,

eiykr.ויהדות תורה של לחיים שבים והם לתשובה,

חג של הפעולות של כדבעי עשייה ובאמצעות

כללי,73הגאולה באופן והפצתן ויהדות תורה חיזוק ,

החסידות מעיינות הפצת – גרמא שהזמן ענין ובמיוחד

משיחא, מלכא דא מר" ל"קאתי הדבר יביא – חוצה

אמן. בימינו במהרה

,n"ehn t"y i`ven zegiyn)
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א.72) פה ב"מ כא. נט, ישעי'

(נדפס73) תרפ"ח תמוז י"ב – הראשונה לחגיגה הגאולה בעל מכתב ראה

ועוד). (263 (ע' ותש"ח קמו) (ע' תרפ"ח בסה"מ
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כה

מאמרי חז"ל

שופר שנסדק ודבקו, פסול1.

גבורות  הוא  עיקרו  כי  שלם,  להיות  צריך  שופר 
גבוהות  אלה  גבורות  בשרשן.  שהן  כמו  ממותקות2, 
ותיקון,  שבירה  שלפני  מהבחינה  והן  מחסד,  הרבה 

במקום שלא היתה שבירה כלל.
)ליקוטים ואגרות עמ' ר(

כמה שיעור תקיעה . . כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן 
ולכאן3.

בידו — ביד ימין, חסד, מדתו של אברהם. כי המכוון 
היא להמשיך גבורות הממותקות בחסד.

משני  ראיה  שיש  היינו   — ולכאן  לכאן  ויראה 
הצדדים, כמו שאמר אברהם4 ה' יראה . . בהר ה' יראה, 

שתי פעמים יראה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שנה(

כמה שיעור תקיעה . . כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן 
ולכאן.

מדת  ביד  האוחז  דרך  על  הוא   — בידו  שיאחזנו 
משפט5, כי השופר הוא מאילו של יצחק6, גבורה. 

ממתיקים  יעקב  של  והרחמים  אברהם  של  והחסד 
לפני  שהוא  לאברהם,   — לכאן  צדדיו:  משני  אותו 

יצחק. ולכאן — ליעקב, שהוא אחרי יצחק.
וירא"ה לכא"ן ולכא"ן — גימטריא אברה"ם יעק"ב.

להמשיך  היא  המכוון  כי  דו"ד,  מספר   — י"ד 
למלכות, מדתו של דוד המלך. כמאמר7 כדי שתמליכוני 

עליכם . . ובמה בשופר.
)ליקוטים ואגרות עמ' שנה(

1( שם כז, א במשנה.
2 פרי עץ חיים שער ראש השנה פ"ב.

3( שם, ב.
4( וירא כב, יד.

5( תפלת מוסף של ימים נוראים.
6( ראש השנה טז, א.

7( שם.

כל מלאכת עבודה לא תעשו, יצתה תקיעת שופר . . 
שהיא חכמה ואינה מלאכה8.

התהו,  עולם  של  הניצוצות  בירור  היא   — מלאכה 
שנפלו בשבירה. השבירה היתה בז"א ובמלכות, ואותם 
שייכת  לא  בהם  ולכן  במוחין,  לא  אך  לתקן,  צריכים 

מלאכה, רק חכמה, היינו מוחין בכלל.
זהו שתקיעת שופר היא חכמה ולא מלאכה, כי היא 
מגיעה בחכמה ובינה - והיינו דהשופר עצמו הוא בינה, 

והקול היוצא ממנו הוא חכמה.
זהו דכתיב9 מן המיצר קראתי י"ה ענני במרחב י"ה, 
רחב10,  השני  וצדו  צר  אחד  שצדו  השופר,  על  דקאי 

וכתיב שם י"ה דוקא, שהוא חכמה ובינה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רעט(

יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת, שהיא חכמה ואינה 
מלאכה31.

יש לבאר את הקשר בין שופר לפת,
כי רדיית הפת מן התנור, שיהיה מה לאכול, תלויה 
בשופר,  תוקעים  כשישראל  והיינו  שופר.  בתקיעת 
של  מזונותיו  כל  רז"ל11  וכמאמר  מזונות.  להם  נמשך 

אדם קצובים לו מראש השנה.
זהו דכתיב12 תקעו בחודש שופר . . כי חוק לישראל 
הוא - על ידי תקיעת שופר נעשה חוק ומזון, היינו פת 

לחם, כמו שכתוב13 הטריפני לחם חוקי.
הוא  )שהרי  בבינה  הוא  כי שופר  הוא,  הדבר  וטעם 
ובינה היא מקור הגבורות,  יצחק14, גבורה,  מאילו של 
ככתוב15 אני בינה לי גבורה(, ופת הוא בחכמה )כי לחם 
דלא  רעין  תרין  הם  ובינה  שחכמה  ומכיון  חסד(.  הוא 

מתפרשין16, לכן, כשיש שופר, בינה, יש פת, חכמה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רפא, עמ' רפו(

8( פנחס כט, א. ראש השנה כט, ב.
9( תהלים קיח, ה.

10( ראה זח"ב ס, א.
11( ביצה טז, א.

12( תהלים פא, ד.
13( משלי ל, ח. ביצה שם.

14( ראש השנה טז, א.
15( משלי ח, יד.

16( זח"ג ד, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהןכו

חוברת י 

והגיעו כמה מאות   - נוסף, כמובן, על קרובי המשפחה   - אורחים רבים התאספו מהערים הסמוכות 

מברקים1. בערב החגיגי שערכנו בביתנו השתתפו נציגי הקהילה המרכזית של המחוז, ובנוסף לכך כל בית־

כנסת בפני־עצמו2 )כל בית־כנסת הוגדר כקהילה נפרדת קטנה( שלח אף הוא נציגים מחבריו. רבים מהם 

הגיעו עם נשותיהם.

כל זאת - אין לשכוח - בתקופה שבה אסור היה לקיים קשר כלשהו עם מנהיגים דתיים )או כפי שנקראו 

היה לאבד משרה באשמת קשר שכזה. אך הציבור לא התחשב בסיכון,  וניתן  פולחן"(,  "כוהני  ברוסית: 

ומספר רב של רופאים ומשפטנים נכבדים, שתפסו משרות בכירות ב"איספולקום" ובמועצת העיר, הגיעו 

לשמחה ובילו בביתנו כל הלילה3.

שירות המברקים עבד באותו יום במיוחד כדי להביא את מברקי הברכה שהגיעו. למשך יומיים אלו אף 

ניתנה הרשות לקבל מברקים בלשון־הקודש4 - שפה שהשימוש בה כבר היה אסור בתכלית האיסור. מטבע 

הדברים, גם אנו עצמנו כתבנו בלשון־הקודש5, וקיבלנו תכתובות בשפה זו. ניתנה אף הוראה שכל המברקים 

המיועדים עבור שניאורסון והקשורים לחתונה לא יעברו צנזורה.

כל זאת - בתקופה שבה כל רב פחד ללכת ברחוב בחופשיות, בשל עוצמת החשדנות שבה היו מביטים 

לעברו!

בכלל, את אווירת ההתוועדות של הקהל באותו לילה - לא ניתן להביע בכתב.

נוסף על הצער הניכר מעצם אי־השתתפותנו בשמחת נישואי בננו בכורנו, ריחפה באוויר ביתנו התחושה 

שלא נזכה להתראות עמו במהרה, וגעגועים - היו גם היו6. היה זה מצב בלתי־ניתן לתיאור; ייסורים במובן 

הכללי והאישי כאחד.

בעלי רקד יחד עם חותנו7 ועם אחיו8 )כולם כבר בעולם האמת(. על־אף שסברנו שמניין המתכנסים 

לא יגיע אפילו לשלושים, בשל מצב־הרוח האיום ששרר באותם ימים, בפועל השתתפו כשלוש־מאות איש.

ריקודם של הרבנים נמשך זמן רב, ובמשך כל הזמן עמד כל הקהל וצפה בהם, ללא יכולת לעצור בעד 

הדמעות. זה היה סוג השמחה ששרר שם.

1( בלקוטי לוי יצחק שבהערה הקודמת ע' תמ: "לפי חשבוני הדיפעשין ששלחו לך ביחוד מפה, וממקומות אחרים, יגיעו לכמה מאות. אם כי אינך יודע ממי 

ומי המה, יען עד היום מגיעים אלינו מכתבים מכמה מקומות שונות ששלחו דיפעשן אליך ביום חתונתך, וחשבו כי גם אנחנו נסענו".

2( בלקוטי לוי יצחק שם: "כל הגבאים כמעט מכל הבהמ"ד דפה, ושארי ראשי וחשובי הקהל, מכל המינים, וניכר הי' על פניהם, הצהלה והשמחה רבה".

3( בלקוטי לוי יצחק שם "כל הלילה היתה השמחה גדולה מאד, בכלי זמר וריקודים ומחולות וכדומה, עד אור הבקר".

4( בלקוטי לוי יצחק שם: "אפילו בהבי־דואר הי' המולה ביום הזה מרבוי הדיפעשין בלה"ק ובלשון המדינה".

5( בלקוטי לוי יצחק שם: "מכל המון הדיפעשין ]=המברקים[ שהגיעוך, חפצי מאד שהדיפעש שלי ]נדפס לקמן ע' 000[, שיש בו מאה ואחד תיבות, יהי' 

שמור אצלך, כי נכתב מקירות לבי, ומעומק נפשי )מוסגר לך פה העתק ממנו, כי כתבנו בלה"ק(, ותשמרנו לאורך ימים ושנים טובים ונעימים, ותקוותי 

להשי"ת שיקויימו עליכם כל האמור בו לטוב לכם כל הימים".

6( בלקוטי לוי"צ שם ע' רעו )סיום מכתב ערב שבת הגדול, תרצ"ב(: "...או וויא עס ווילט זיך זעהען זיך מיט אייך ]= עד כמה עזה תשוקתי להתראות 

ֵאר". אתכם[ אהוביי יחיו, אין די ּבַ

7( הרה"ג ר' מאיר שלמה הלוי ינובסקי ז"ל, רב ומנהל ישיבה ברומנובסקי ואח"כ בניקולייב. נמנה על ה"יושבים" בחצר אדמו"ר מהר"ש, והיה מחסידיו 

ולאחר־מכן מחסידי אדמו"ר מוהרש"ב. נפטר כ"ג אלול תרצ"ז )?(.

8( הרה"ג ר' שמואל שניאורסון. שני מכתבים שכתב אל הרבי והרבנית, בהם הוא מספר על מהלך שמחת החתונה בדנייפרופטרובסק, נדפסו ב"מכתבי 

החתונה" - קה"ת תשנ"ט - ע' כא ואילך )נדפס גם לקמן ע' 000(.



כז

ה'  צוה  אשר  התורה1  חוקת  זאת   – ב  יט, 
פרה  אליך  ויקחו  ישראל  בני  אל  דבר  לאמור 
אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה 

עליה עול

אדמה לעתיד כשיקיצו ישני  ויקחו אליך פרה אדמה.  א. 
כה(  לו,  )יחזקאל  שנאמר  משה,  פרת  באפר  יטהרם  אדמה 
תמימה,  אדמה  וזהו  וטהרתם,  טהורים  מים  עליכם  וזרקתי 
אין בה מום  אשר  המתים, כשיחיו המתים.  תמימה אותיות 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.
בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

העשירית  הפרה  ידי  על  אדומה,  דפרה  הטהרה  בנוגע  ב. 
ואהרן  שמשה  שמכיון  לומר,  יש  המשיח2,  מלך  שיעשה 
ידי  על  יהיו  אדומה  דפרה  העבודה  פרטי  כל  הרי,  עמהם3, 

אהרן הכהן4 – כי:
הטעם לכך שעשיית הפרה היתה על ידי אלעזר בן אהרן5, 
הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את עשיית  מצוותה בסגן6, 

הפרה על ידי אהרן, שאין קטיגור נעשה סניגור כו'7.
אמנם, לעתיד לבוא, שאז יושלם לגמרי התיקון על חטא 
העגל, כמ"ש8 "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", לא שייך 
טעם זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה, שהרי, כהן 
שירצה"9,  מה  כל  מקריב  להקריב  שירצה  עת  "כל  גדול, 
ופשיטא – כפי שמבין גם בן חמש למקרא – שאהרן לא יוותר, 

1( יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן 

)ועיין פרשת משפטים סימן קצה דכתב  שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. 

צותה  מה  מפני  לישראל  להם  מגלה  הקב"ה  לבוא  לעתיד  חז"ל  דרשו  וז"ל  בחיי  רבינו 

התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2( רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג. נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק כח עמוד 

131 ואילך. ושם נסמן. )עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו(.

3( ראה יומא ה, ב. תוס' ד"ה אחד – פסחים קיד, סוף עמוד ב.

4( עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו הערה 2. סימן קז הערה 

60, דפרטי העבודה נעשה על ידי הכהן, אבל הציווי וההוראה באה לעתיד על ידי מלך 

המשיח, עיין שם.

5( חוקת יט, ג.

6( פירוש רש"י על הפסוק.

7( פירוש רש"י שם )השני(.

8( זכרי' יג, ב.

9( רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה יב.

ח"ו, על העבודה דעשיית הפרה, שכן, למרות ענוותנותו כו', 
ירצה שעבודת הפרה תהי' בתכלית השלימות על ידי עבודתו 
השינוי  מהעדר  יותר  נעלה  )באופן  שינה"10  ד"לא  באופן 

בעבודת שאר הכהנים(.
"וזרקתי  פרה(  דפרשת  )בהפטרה  היעוד11  לקיום  וזוכים 
ובלשון  אתכם",  אטהר  גו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
המשנה12 "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר 
מלך  שיעשה  העשירית  הפרה  ידי  על  כאמור,  כו'",  אתכם 

המשיח.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 671 

)הנחה בלתי מוגה(

וביום  השלישי  ביום  בו  יתחטא  הוא  וגו'  במת  הנוגע  ג. 
יש בזה הפסוק רמז  יא-יב(.  יט,  וגו' )במדבר  השביעי יטהר 
גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה יוכל אדם לטהר את עצמו 
לשמור  מנת  על  ומלמד  ולומד  התורה  בהתמדת  כשדבק 
ולעשות ולקיים, וכבר אמרו רז"ל )בראשית רבה ח, ב( יומו 
של הקב"ה אלף שנים, וכוונתם כי הימים אשר היו בתחילת 
לששת  רומזים  בראשית  ימי  שבעת  הש"י  שברא  היצירה 
)ראה  שבת  שכולו  לעולם  הרומז  חרוב14  וחד  שנה13  אלפים 
סנהדרין צז, א( הרי שכל יום מהימים האלה רמז לאלף שנה 

כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית )ב, ג( עיין שם.
השלישי  יום  שהוא  השלישי  באלף  נתנה  התורה  והנה 
והמתחטא ביום השלישי כלומר שמתחטא ומטהר את עצמו 
מהתורה הנתנה ביום השלישי אזי ביום השביעי יטהר כי אז 
תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא יום השבת יום שכולו שבת 
ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי אזי ביום השביעי 
לא יטהר כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת )עבודה זרה 

ג, א(.
של"ה עה"ת

ד. ויאמר ה' אל משה עשה לך. יש ללמוד תחיית המתים 
מקל וחומר מנחש הנחשת, ומה נחש הנחשת שהטילו מיתה 
תחיית  וחי,  הנחש  אל  והביט  שנאמר  חיים  הקב"ה  בו  עשה 

המתים שכולו חיים על אחת כמה וכמה.
זוהר – ילקוט ראובני

10( ספרי ופירוש רש"י בהעלותך ח, ג. וראה אור התורה בהעלותך עמוד שכז. ועוד.

11( יחזקאל לו, כה.

12( יומא בסופה.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שנה:  אלפים  לששת  רומזים  בראשית  ימי  שבעת   )13

התורה פרשת בראשית סימן רלז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  וכו':  חרוב  וחד  שנה  אלפים  לששת  רומזים   )14

פרשת בחוקותי סימן פז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חוקת
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אחריה להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ‡EÈÏ.ּבּה? eÁ˜ÈÂ∑(רבה לעֹולם(במדבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ¿ƒ¿≈∆ְָ
ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ּפרה :ׁשמ על נקראת ÓÈÓz‰.היא ‰n„‡∑ׁשּתי ּבּה היּו ׁשאם ּבאדמימּות, ּתמימה ׁשּתהא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּפסּולה – ׁשחֹורֹות .ׂשערֹות ְְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 229 'nr g"ig y"ewl oiieri)

ּתמימה אדּמה פרה אליָך ויקחּו . . הּתֹורה חּקת ב־ג)זאת (יט, �ַֹֻ�ַ�ְְִָ�ֵֶ�ָ�ֲָֻ�ְִָ�ָ
ּבּמדרׁש אי' אדּמה ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, ׁשל(במדב"ר ּופרׁשה עמדּתי, אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמלך ׁשלמה ׁשאפילּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּבּמדרׁש מצינּו ע"ה רּבנּו מׁשה ּגּבי כן, ּפי על ואף מּמּני". רחֹוקה והיא אחּכמה אמרּתי ּופׁשּפׁשּתי וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּפרה

ועוד) שם למ(במדב"ר ּפרה טעם הּקּב"ה ּגּלה ּבאם ּבאּור, וצריְך ּפרה". טעם מגּלה אני לָך למׁשה הּקּב"ה לֹו "אמר לא: מּדּוע ׁשה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יׂשראל? לכלל ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, הּמלְך. ׁשלמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹהּׂשיגּה

נקראה ׁשּלכן ׂשכלית. מהּׂשגה ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותם יסֹודם ּבסברא, לנּו הּמּובנים אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻוהּבאּור

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה יתר ּבגּלּוי נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּפרה,

ימסרּו לא מצוה, לאיזה ח"ו מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשּבאם מחׁשבה איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאְך

ּבטעמים נתלּבׁשה ׁשּלא אחת מצוה הּפחֹות לכל ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ּפרה טעם נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻנפׁשם

ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ּכח יהיה זה, ידי ועל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׂשכלּיים,

לא ׁשּמציאּותֹו ּדכיון לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל הּבּטּול, ּבתכלית להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו ע"ה, רּבנּו מׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹרק

ּבמציאּותֹו ׁשהּונח היינּו ּפרה, טעם ׁשהּׂשיג הּכּונה וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשי"ת נפׁש המסירּות אצלֹו הרי מהׁשי"ת, ּכלל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָנפרדת

לאלֹוקּות. הּבּטּול ּפׁשּוטה ְְִֵַַָָָּבהּנחה

ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ב)ּפרה יט, ּובוּדאי(רש"י ּבּמדּבר ימיו ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרת "ּבּמדּבר" מּלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

אֹומרים זה על ּביֹותר? ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי איְך לֹומר: עלּול אדם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּגם

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים זֹו ּפרה ּומאפר מים, אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, נעׂשית ׁשהּפרה יֹודע, הוי ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלֹו:

ּופרה.ּכל רמב"ןּפרה ָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«

:‡¯È�ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואּמֹות ׁשהּׂשטן לפי הּתֹורה. חּקת זאת ְְִֶַַַָָָֹֻֻ(ב)

הּמצוה מה לֹומר יׂשראל את מֹונין ְְִִִֵֶַַַָָָָהעֹולם

מּלפני היא ּגזרה חּקה, ּבּה ּכתב לפיכ ְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֻהּזאת,

רׁש"י לׁשֹון אחריה, להרהר רׁשּות ל ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָואין

סז:): (יומא רּבֹותינּו ְִִֵֵַמּדברי

¯·Îeויקרא) הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבענין ּכתבּתי ¿»ְְְְִִִִֵַַַַַָָ

מֹונין ׁשּיהיּו לאּמֹות ּטעם מה ח) ְִִֶַַַָֻטז

ויׁש ׁשיכּפרּו הּקרּבנֹות מּׁשאר יֹותר ּבזאת ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹאֹותנּו

מּפני ּכי והּיֹולדת, הּזב ּכקרּבנֹות ׁשיטהרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמהם

נזּבחת ׁשהיא להם יראה ּבחּוץ נעׂשית ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהיֹותּה

להעביר ׁשהיא והאמת הּׂשדה. ּפני על ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלּׂשעירים

ּבחּוץ: ניחֹוח ּכריח ּוׂשרפתּה טמאה ְְְִֵֵַַַַָָָֻרּוח

ÌÚËÂּכי נחׁש, ׁשל ּבעטיֹו הּמת, טמאת ¿««ְְְִֵֶֶַַָָֻ

הּדין, מן יטּמאּו לא ּבנׁשיקה ְְְְִִִִִִַַַָָֹהּנפטרים

ּולכ מטּמאין. אינן צּדיקים ׁשאמרּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָוהּוא

הּכתּוב ‰Bz¯‰,אמר ˙wÁ ˙‡Êהּנחקקת ּכלֹומר ַַָָ…À««»ְְֶֶֶַַ

היא ּכן על ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה והיא הּתֹורה ְְִִִֵֶֶַַַָָמן

לאלעזר ונּתנה הּדין, מּמּדת אדּמה והיא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֻּפרה

הּסגן אבל זר, ידי על אפּלּו לפניו ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָלהעׂשֹות

ׁשּלא ּכּונתֹו, על ׁשּתעׂשה ּכדי מעׂשיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיראה

והּׂשטן: ּכאּמֹות רעה מחׁשבה בּה ְְְֲַַַָָָָָָָָֻיחׁשבּו

‰L¯t‰Â,הּכהנים ּתֹורת ּתׁשלּום הּזאת ¿«»»»ְֲִַַַַֹֹ

ּכהּנה, מּתנֹות אחר ּכאן ְְְְְִַַַָָָֻונכּתבה

כהן ידי על יׂשראל ׁשל טהרתן ׁשּגם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹומר

וטעם ‰'ּתהיה. ‰eˆ ¯L‡ ‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê ְְִֶַַ…À««»¬∆ƒ»

(שמות ה' אל עלה אמר מׁשה ואל ְְֲֵֶֶֶַַַָּכטעם

ּבני אל ּדּבר מסרס, ּכמֹו הּוא אֹו א), ְְְֵֵֶַָֹכד

לאמר: ה' צּוה אׁשר הּתֹורה חּקת זאת ְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֻיׂשראל

"¯ac"הע הּוא מׁשה ּכי "ּדּברּו", ּקר.ולא «≈ְְִִֶַָָֹ

ּבּמדּבר‡EÈÏ,וטעם כן ׁשּיעׂשּו ְַַ≈∆ְֲִֵֶַַָ

ׁשּתהיה יצּוה י) (בפסוק כן ואחרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָלׁשעּתם,

כן ׁשּיעׂשּו עֹולם, לחּקת ולּגר יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻלבני

וגו' ז זית ׁשמן אלי ויקחּו וכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָלדֹורֹותם.

לדֹורֹותם עֹולם חּקת כן ואחרי כ), כז ְְֲֵֵַַָָֻ(שמות

כא): פסוק (שם

(‚ ˜ÂÒÙ·) ,Ìz˙�e ¯Ó‡Âלהכניס ונתּת, ולא ¿»«¿«∆ְְְְִַַָָֹ

יצּוּו ׁשניהם ּכי לכבֹודֹו עּמֹו ְְְֲִִִֵֶַַֹאהרן

אמר אֹו לפניו. לׁשחט "Ìz˙�e"לאלעזר ְְְְִֶַָָָָָֹ¿«∆

אלעזר ּכי והּטעם ּולדֹורֹות, עכׁשיו ְְְְְִִֶַַַַַָָָלרּבים,

לֹו ׁשּיּתנּוה יּקחּנה ּדין ּבית מּיד ְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּׁשֹוחט

ׁשּׁשנינּו ּכענין ּדעּתם, ועל ּבהכׁשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתעׂשה

עׂשה הראׁשֹונה עׂשאן, ּומי מ"ה) פ"ג ֲִִָָָָָָ(פרה

מעזרא ׁשבע עזרא, עׂשה והּׁשנּיה רּבינּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשה

ּכהן ויֹוחנן הּצּדיק ׁשמעֹון עׂשאן, ּומי ,ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹואיל

וכו': ׁשּתים ׁשּתים עׂשּו ְְִִַַָָּגדֹול

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy

(â)õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä øæòìà-ìà dúà ízúðe§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´
:åéðôì dúà èçLå äðçnì©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡∑(ספרי)ּבּסגן ÁnÏ�‰.מצותּה ıeÁÓŒÏ‡∑(ספרי סח מחנֹות(יומא לׁשלׁש ÂÈ�ÙÏ.חּוץ d˙‡ ËÁLÂ∑יומא) ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»¿»»
רֹואהמב) ואלעזר ׁשֹוחט רמב"ן.זר ְְֵֶֶָָָ

(ã)çëð-ìà äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨¨−¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ È�t ÁÎ�ŒÏ‡∑הּדם הּזאת ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים ׁשל ּבמזרחֹו עֹומד ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
כח) .(יומא

(ä)-úàå døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨¨−§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ§¤
:óøNé dLøt-ìò dîc̈½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰�Án‰ŒÏ‡∑ּומצרע קרי ּובעל זב אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ מׁשּלח טמא ׁשאין ׁשכינה, ‰Ô‰k.למחנה ‡ÓËÂ ∆««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ¿»≈«…≈
·¯Ú‰Œ„Ú∑"אלֿהּמחנה יבא ואחר עדֿהערב "וטמא ודרׁשהּו: .סרסהּו «»»∆ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ç)íéna BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
úøîLîì ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤

:àåä úàhç äcð éîì§¥¬¦¨−©¨¬¦«
i"yx£‰�ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג לכל(פרה מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד מתחּלקת: חלקים לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

וזה להּטהר, הּצריכין וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ היה מׁשמרֹות ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשמרֹות,

d˙Èג ˜tÈÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôe�z˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈ�ÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה dkLÓ ˙È È‰B�ÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

iÓa‡ז d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡�‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡�‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

Ú�ˆÈÂט ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LB�ÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�ÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רׁש"י. לׁשֹון ּבּסגן, מצותּה הּכהן. אלעזר אל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ג)

ּבּסגן הּמצוה חּיּוב ׁשּיהיה לֹומר הּכּונה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָואין

הֹוראת אּלא הדיֹוט, כהן אֹו ּגדֹול מּכהן ְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹיֹותר

ּבאלעזר ׁשּתהיה ראׁשֹונה ּבפרה היתה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָׁשעה

הּסגן: היה ְְַַָָוהּוא

ÔBLÏÂעל ולּמד הּכתּוב ּבא ח) (חקת ספרי ¿»ְְִִִֵַַָָ

ׁשּכן, ּתדע ּבּסגן, עׂשּויה ׁשּתהא ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָהּפרה

הּפרה. את ׂשֹורף ואלעזר קּים אהרן ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

,Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙B‡ Ìz˙�eנעׂשית זֹו ¿«∆»∆∆¿»»«…≈ֲֵַ

ּדברי ּגדֹול, ּבכהן הּפרֹות ּכל ּוׁשאר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּבאלעזר

ׁשמעֹון ורּבי יהּודה ורּבי יֹוסי רּבי מאיר, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָרּבי

נעׂשיתור זֹו אֹומרים יעקב ּבן אליעזר ּבי ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַֹ

ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין הּפרֹות ּכל ּוׁשאר ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹּבאלעזר

הדיֹוט: ְְֵֶֹּבכהן

ÔÈ�Ú‰Âסֹודּה לעמק הּזאת הּמצוה ּכי לֹומר ¿»ƒ¿»ְְִִֶַַַָָֹֹ

ולא ׁשּבכהנה, לּגדֹול להּנתן ְְְְִִֵֶַָָָָֹֻראּויה

הּוא ּכי לגדּלתֹו הּוא ואּולי לאהרן, ְְְְֲִִִַַָָֹֻנּתנה

רצה ולא ּבמקּדׁשֹו, המכּפר וחסידֹו ה' ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹקדֹוׁש

אלעזר להכּתיר היה אֹו חּוץ, עבֹודת לֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָלּתן

הּמצוֹות מן אחת ּבמצוה אביו ּבחּיי ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָּולחנכֹו

ּכדברי העגל לענׁש היה אֹו גדֹולה, ּכהּנה ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻׁשל

הּדרׁשן: מׁשה ְִֶַַַָרּבי

‰p‰Âנביא אהרן ּגם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה ¿ƒ≈ֲִַַַָָָָָֹ

יּתנּו רּבינּו ּומׁשה והּוא הּזאת, ְְְִִֵֶַַַָֹּבּמצוה

אחרי הּכהּנה ּגדֹול ׁשהּוא לאלעזר ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֻאֹותּה

רמז וזה הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח והּוא ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹאהרן

הּכהן והּוא הּכהּנה ּבגדֹול ׁשּתעׂשה ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֻלדֹורֹות

ַָהּגדֹול:

ÔÎÂחּטאת ּפרת מ"א) פ"ד (פרה ׁשנינּו ¿≈ִַַָָָ

ורּבי ּפסּולה, ּגדֹול ּבכהן ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּׁשחטּה

(מב:), יֹומא ּבמּסכת ּובגמרא מכׁשיר. ְְְְִִֶֶַַָָָָיהּודה

Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙B‡ Ìz˙�eאל אֹותּה ¿«∆»∆∆¿»»«…≈ֶָ

דאמרי איּכא לאלעזר, לדֹורֹות ולא ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹאלעזר

לדֹורֹות דאמרי ואיּכא הדיֹוט, ּבכהן ְְְְְְְִֵֵֶַָֹלדֹורֹות

והּנכֹון מׁשנתנּו סתם והּוא ּגדֹול, ְְְְְִֵֵַַָָָֹּבכהן

הדיֹוט, ּבכהן לדֹורֹות האֹומר ּולדברי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹּבּטעם.
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(â)õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä øæòìà-ìà dúà ízúðe§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´
:åéðôì dúà èçLå äðçnì©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡∑(ספרי)ּבּסגן ÁnÏ�‰.מצותּה ıeÁÓŒÏ‡∑(ספרי סח מחנֹות(יומא לׁשלׁש ÂÈ�ÙÏ.חּוץ d˙‡ ËÁLÂ∑יומא) ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»¿»»
רֹואהמב) ואלעזר ׁשֹוחט רמב"ן.זר ְְֵֶֶָָָ

(ã)çëð-ìà äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨¨−¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ È�t ÁÎ�ŒÏ‡∑הּדם הּזאת ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים ׁשל ּבמזרחֹו עֹומד ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
כח) .(יומא

(ä)-úàå døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨¨−§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ§¤
:óøNé dLøt-ìò dîc̈½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰�Án‰ŒÏ‡∑ּומצרע קרי ּובעל זב אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ מׁשּלח טמא ׁשאין ׁשכינה, ‰Ô‰k.למחנה ‡ÓËÂ ∆««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ¿»≈«…≈
·¯Ú‰Œ„Ú∑"אלֿהּמחנה יבא ואחר עדֿהערב "וטמא ודרׁשהּו: .סרסהּו «»»∆ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ç)íéna BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
úøîLîì ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤

:àåä úàhç äcð éîì§¥¬¦¨−©¨¬¦«
i"yx£‰�ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג לכל(פרה מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד מתחּלקת: חלקים לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

וזה להּטהר, הּצריכין וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ היה מׁשמרֹות ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשמרֹות,

d˙Èג ˜tÈÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôe�z˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈ�ÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה dkLÓ ˙È È‰B�ÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

iÓa‡ז d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡�‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡�‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

Ú�ˆÈÂט ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LB�ÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�ÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רׁש"י. לׁשֹון ּבּסגן, מצותּה הּכהן. אלעזר אל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ג)

ּבּסגן הּמצוה חּיּוב ׁשּיהיה לֹומר הּכּונה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָואין

הֹוראת אּלא הדיֹוט, כהן אֹו ּגדֹול מּכהן ְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹיֹותר

ּבאלעזר ׁשּתהיה ראׁשֹונה ּבפרה היתה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָׁשעה

הּסגן: היה ְְַַָָוהּוא

ÔBLÏÂעל ולּמד הּכתּוב ּבא ח) (חקת ספרי ¿»ְְִִִֵַַָָ

ׁשּכן, ּתדע ּבּסגן, עׂשּויה ׁשּתהא ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָהּפרה

הּפרה. את ׂשֹורף ואלעזר קּים אהרן ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

,Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙B‡ Ìz˙�eנעׂשית זֹו ¿«∆»∆∆¿»»«…≈ֲֵַ

ּדברי ּגדֹול, ּבכהן הּפרֹות ּכל ּוׁשאר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּבאלעזר

ׁשמעֹון ורּבי יהּודה ורּבי יֹוסי רּבי מאיר, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָרּבי

נעׂשיתור זֹו אֹומרים יעקב ּבן אליעזר ּבי ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַֹ

ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין הּפרֹות ּכל ּוׁשאר ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹּבאלעזר

הדיֹוט: ְְֵֶֹּבכהן

ÔÈ�Ú‰Âסֹודּה לעמק הּזאת הּמצוה ּכי לֹומר ¿»ƒ¿»ְְִִֶַַַָָֹֹ

ולא ׁשּבכהנה, לּגדֹול להּנתן ְְְְִִֵֶַָָָָֹֻראּויה

הּוא ּכי לגדּלתֹו הּוא ואּולי לאהרן, ְְְְֲִִִַַָָֹֻנּתנה

רצה ולא ּבמקּדׁשֹו, המכּפר וחסידֹו ה' ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹקדֹוׁש

אלעזר להכּתיר היה אֹו חּוץ, עבֹודת לֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָלּתן

הּמצוֹות מן אחת ּבמצוה אביו ּבחּיי ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָּולחנכֹו

ּכדברי העגל לענׁש היה אֹו גדֹולה, ּכהּנה ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻׁשל

הּדרׁשן: מׁשה ְִֶַַַָרּבי

‰p‰Âנביא אהרן ּגם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה ¿ƒ≈ֲִַַַָָָָָֹ

יּתנּו רּבינּו ּומׁשה והּוא הּזאת, ְְְִִֵֶַַַָֹּבּמצוה

אחרי הּכהּנה ּגדֹול ׁשהּוא לאלעזר ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֻאֹותּה

רמז וזה הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח והּוא ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹאהרן

הּכהן והּוא הּכהּנה ּבגדֹול ׁשּתעׂשה ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֻלדֹורֹות

ַָהּגדֹול:

ÔÎÂחּטאת ּפרת מ"א) פ"ד (פרה ׁשנינּו ¿≈ִַַָָָ

ורּבי ּפסּולה, ּגדֹול ּבכהן ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּׁשחטּה

(מב:), יֹומא ּבמּסכת ּובגמרא מכׁשיר. ְְְְִִֶֶַַָָָָיהּודה

Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙B‡ Ìz˙�eאל אֹותּה ¿«∆»∆∆¿»»«…≈ֶָ

דאמרי איּכא לאלעזר, לדֹורֹות ולא ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹאלעזר

לדֹורֹות דאמרי ואיּכא הדיֹוט, ּבכהן ְְְְְְְִֵֵֶַָֹלדֹורֹות

והּנכֹון מׁשנתנּו סתם והּוא ּגדֹול, ְְְְְִֵֵַַָָָֹּבכהן

הדיֹוט, ּבכהן לדֹורֹות האֹומר ּולדברי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹּבּטעם.
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הּכתּוב, מּגזרת למׁשמרת נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה, מקּדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהר
למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה �c‰.ׁשּנאמר: ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי ּבי",(איכה "וּיּדּוֿאבן ב): "ליּדֹות(זכריה : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿≈ƒ»ְְְִֵֶֶַַַַָָ

זריקה לׁשֹון הּגֹוים" ‰Â‡.אתֿקרנֹות ˙‡hÁ∑לֹומר "חּטאת", הּכתּוב קראּה הלכֹותיה ּולפי ּכפׁשּוטֹו; חּטּוי לׁשֹון ְְְִִֶַַָ«»ƒְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ּבהנאה להאסר ּכקדׁשים .ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

(é)-ãò àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©
úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä̈¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§¨−§ª©¬

:íìBò¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)øäèé éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¦§¨®
:øäèé àì éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑(הּזה (ס"א הּפרה .ּבאפר ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈
ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®
:Bá Búàîè ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬«

i"yx£LÙ�a ˙Óa∑,ּבהמה נפׁש להֹוציא האדם, נפׁש ׁשל מת? טמאתואיזה (ולא הּזאה צריכה טמאתּה ׁשאין ¿≈¿∆∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻֻ
ּדם רביעית זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר עב)ׁשבעה). nË‡.(חולין '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ּבלא ּבטבילה אפּלּו לעזרה נכנס אם ְְְִִִֵֶֶַָָָָ∆ƒ¿«ƒ≈ְְְֲֲִִִִִָָָָָֹ

ּוׁשביעי ׁשליׁשי ·B.הּזאת B˙‡ÓË „BÚ∑ׁשּטבל רמב"ן.אףֿעלּֿפי ְְִִִִַַָÀ¿»ִֶַַַָ

(ãé)ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§¨−¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ּבתֹוכֹו ׁשהּמת רמב"ן.ּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

È˙י ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È�·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈ�Èa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא ‡L�‡„ ‡LÙ� ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»
:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג È„ ‡L�‡„ ‡LÙ�· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡�kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

Ïkיד ‡�kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L�‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡�kLÓa Èc ÏÎÂ ‡�kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אחר, ּכהן ׁשם היה ׁשּלא לפי ּבאלעזר ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹצּוה

אליו: קדם הּקטן אחיו ׁשּיהיה הגּון אינֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכי

הּכרת הּכתּוב הזּכיר טּמא. ה' מׁשּכן את ְְִִִִֵֵֶַַַָָ(יג)

ואמר ּבסתם nË‡,הּזה '‰ ÔkLÓ ˙‡ ְְִֶַַָָ∆ƒ¿«ƒ≈

הּטּמאה, מן ּבּמקּדׁש הזהיר ׁשּכבר ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻּבעבּור

לא קדׁש ּבכל ד) יב (ויקרא ׁשאמר ְְֶֶַָָֹֹּכמֹו

ׁשם הזּכיר ּכי תבא, לא הּמקּדׁש ואל ְְְִִִִִֶַָָָָֹֹתּגע

טֹוהרּבטמאה ּבימי הּיֹולדת ּכאּׁשה הּקּלה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻ

הּטמאים. ּבכל הּדין והּוא ּבתֹולדתּה, ְְְְְִִֵֶַַָָָׁשהּוא

טז), יז (שם הּטבילה ּכן ּגם הזּכיר ְְְִִִֵַַָָּוכבר

עֹונֹו, ונׂשא ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס לא ְְְְְֲִִֵַָָָָֹֹואם

מּמּנּו. הּמזהר על ּבעברֹו עֹונֹו ׁשּיּׂשא ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֻּכלֹומר

הּנֹוגע ּכי הּמת, ּבטמאת ּכאן אמר ְְְִִֵֵַַַַַָָָֻּולפיכ

ּבגדיו ׁשיכּבס ּפי על אף יתחּטא ולא ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמת

לא ּכאּלּו הּמׁשּכן מטּמא יחׁשב ּבּמים ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹורחץ

ׁשהחּטּוי רק לפרׁש צרי היה ולא ּכלל. ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹטבל

טעם וזה ּבטהרתֹו, ·B,מעּכב B˙‡ÓËּכלֹומר ְְְֳֵֶַַַָָÀ¿»ְַ

עֹודּנּו הּנטהרים ּכׁשאר ׁשּטבל ּפי על ְְִִִִֶֶַַַַָָָאף

עליו: זֹורק לא נדה מי ּכי ִִֵֵַָָָָֹטמא

ÔÎzÈÂּבמת הּנֹוגע ּכל וטעמֹו לאיׁש, ׁשּירמז ¿ƒ»≈ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

מׁשּכן את [אׁשר] יתחּטא ולא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹּבנפׁש

אֹו ׁשי"ן ּבחסרֹון וכמֹוהּו ונכרתה. טּמא ְְְְְְִִִֵֶָָה'

עא (תהלים ּגבּורתי יבֹוא לכל אׁשר, ְְֲִֶֶַָָָמּלת

ד), לט (בראשית ּבידֹו נתן לֹו יׁש וכל ְְֶַָָָיח),

ּכן: ורּבים כ), יח (שמות בּה ילכּו הּדר ְְִֵֵֶֶֶַַָאת

וטעם Ï‰‡a.(יד) ˙eÓÈ Èk Ì„‡ּכי אדם ְַַ»»ƒ»¿…∆ִָָ

ׁשּדּבר אֹו ּבאהל, עּתה והּוא ְִֵֶֶַָָָֹימּות

ּבחּוץ ימּות אם הּדין והּוא ּבהוה, ְִִֶַַַַָָֹהּכתּוב

לאהל. ÏÎÂוהכניסּוהּו Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk ְְִִֶָֹ»«»∆»…∆¿»

,Ï‰‡a ¯L‡עצמֹו והאהל ׁשּבתֹוכֹו הּכלים ¬∆»…∆ְְְִֵֶֶַַָֹ

על והּזה יח) (פסוק ׁשאמר ּכמֹו הּזה, ְְְִֶֶַַַַַָָּבּכלל

אׁשר הּנפׁשֹות ועל הּכלים ּכל ועל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹהאהל

הּכתּוב והזּכיר ׁשם. ׁשהּוא‰‡‰Ï,היּו להּגיד ְְִִַָָָ»…∆ְִֶַ

מּפני ועֹוד הּזיה. וצרי ׁשבעה טמא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָעצמֹו

ודּבר ּבּמדּבר אהלים יֹוׁשבי יׂשראל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשהיּו

הּמצוה ּכי ּבהוה אבלהּכתּוב ּולדֹורֹות, מּיד ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

ׁשּמביאים הּמאהילים ּולכל לבית הּדין ְְְֲִִִִִִֶַַַַָהּוא

הּנפׁשֹות ועל הּכלים ּכל על הּטמאה ְְְִֵֶַַַַַָָָֻאת

טמאה מקּבל המחּבר הּבית ׁשאין אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּׁשם,

ּכלל: ְְְַָּבעצמֹו

‰p‰Âואהל מּגע טמאת ּבמת הּכתּוב הזּכיר ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶַַַָָֹֻ

רּבֹותינּו אבל מּׂשא, ּבֹו הזּכיר ְְֲִִֵַַָָֹולא

הּנבלה מן וחֹומר ּבקל אֹותֹו ּדֹורׁשין ְְְִִֵֶַַָָ(ספרי)

הּוא וכן ּכמּגע. ׁשבעה לטמאת אֹותֹו ְְְְְְִִֵַַַָָֻּומרּבים

הּמת ּבאדם ּכי הזּכיר הּכתּוב, ּפׁשט ְְְְִִִִֵַַַָָָּכפי

ּוכבר ּבמּגע, והּזיה ׁשבעה טמאת ְְְְְְִַַַַָָָָָָֻוהּׁשחּוט

מּמׁש הּנגיעה הּתֹורה מּגע ּכי ידּוע ְִִַַַַַַָָָָהּוא

אֹותֹו: ׁשּיּׂשא אחר ּדבר ידי על ְְְִִֵֵֶַַַָָָָוהּנגיעה
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(åè):àeä àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«
i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה מקּבל(חולין ׁשאין מדּבר, הּכתּוב חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

צמיד יׁש אם הא הּוא. טמא – ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין אם לפיכ מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֻטמאה
טהֹור – עליו וכן∑ÏÈ˙t.ּפתיל עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון נתחּברּתי(בראשית נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי עם: ִָָָָ»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַַָֹֻ

.אחֹותי ֲִ

(æè)úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ È�tŒÏÚ∑(עב –(חולין אהל ׁשם ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: ודֹופק, ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: רּבֹותינּו «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבנגיעה ׁשם הּמת רמב"ן.מטּמא ְְִִֵֵַַָָ

(æé)íéî åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²©¬¦
:éìk-ìà íéiçרמב"ן ©¦−¤¤«¦

ß fenz 'd ipy mei ß

(çé)ìäàä-ìò äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ
òâpä-ìòå íL-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©

:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´©§¦¦®
øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬

:áøòä¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי)טהרתֹו ּגמר .הּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

ÚÈÈLטו ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

a¯Á‡טז ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L�‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ� ÏÚÂ ‡i�Ó Ïk ÏÚÂ ‡�kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(חולין אמרּו רּבֹותינּו הּׂשדה. ּפני על ְְֵֵֶַַַָָ(טז)

ּופׁשּוטֹו ודֹופק. ּגֹולל לרּבֹות ÏÚעב.) ְְְֵֵַ«

È�t,ּבנגיעה הּמת מטּמא אהל ׁשם ׁשאין הּׂשדה ¿≈ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חכמים ּדעת על ודֹופק ּגֹולל ואין רׁש"י. ְְֲִִֵֵֵַַַַָָלׁשֹון

הּנזיר ואין הלכה, הּוא אבל הּכתּוב, מן ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָנדרׁש

מקּדׁש טמאת על עליו חּיבין ואין עליו ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻמגּלח

אבל ‰O„‰"וקדׁשיו. È�t ÏÚ"לרּבֹותינּו הּוא ְֲָָָָ«¿≈«»∆ְֵַ

ּפני על ׁשּנפל חרב ּבחלל ׁשּיּגע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכפׁשּוטֹו,

ּומּפני עליו, מאהיל ּדבר ׁשם ואין ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהּׂשדה

מדרׁש: בֹו עׂשּו ְִִָָיּתּורֹו

Ck(:נג) ּגדֹול ּכהן ּבפרק ּבנזירּות ÏÎÂאמרּו »ְְְִִֵֶֶָָֹ¿…

,‰„O‰ È�t ÏÚ ÚbÈ ¯L‡על הּמאהיל זה ¬∆ƒ««¿≈«»∆ֲִֶַַַ

ּפני על נֹוגע הּוא עליו הּמאהיל ּכי ְֲִִֵֵֵַַַַַָָהּמת,

וא"ו חסר חרב" "ּבחלל להם ויהיה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה,

ׁשאמר ּומּפני חרב". ‰O„‰""ּובחלל È�t" ְֲִֵֶֶֶַַַָ¿≈«»∆

יׁשמעאל רּבי ּבֹו ּדרׁש "הּׂשדה" אמר ְְִִֵֶַַַַָָָָֹולא

אּמֹו, ּבמעי עּבר להֹוציא עֹוד, שם) ְְִִִֵָֻ(חולין

ּפ על ואינּה ּבלּועה טמאה הּמקֹום:ׁשהיא ני ְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

.·¯Á ÏÏÁa ¯Ó‡Â,ּבהוה הּכתּוב ּדּבר ּכי ¿»««¬«∆∆ִִֵֶַַָֹ

אגרֹוף. אֹו אבן לחלל הּדין ְְֲִֶֶֶַַַוהּוא

ׁשהּׁשחּוטֹות הּבהמֹות ּכנגד ּומת, חלל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָוהזּכיר

(נזיר ורּבֹותינּו מטּמאה. והּנבלה ְְְְְְֵֵַַַָָטהֹורֹות

לֹומר יּתּורֹו מּפני מדרׁש ּבֹו עׂשּו ְְִִִֵַָָנג:)

להּׁשוֹות אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא ּכחלל, ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהחרב

אבֹות אבי נעׂשה ׁשהּוא לֹומר והחרב, ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָהחלל

וכלים אדם ּומטּמא עצמֹו ּכּמת ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻלּטמאה

ׁשבעה: ְְִַָֻטמאת

‰‡¯p‰Âׁשהּוא ּובּגמרא, ּבּמׁשנה הּסגיֹות מן ¿«ƒ¿∆ְְְִִֶַַַָָָֻ

אבל ּכּמת, ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְֲֵֵַַַַַָָמטּמא

בֹו מצאּו ׁשּמא ּבאהל, לטּמא ּכמֹוהּו ְְְֵֵֶֶַָָָֹאינֹו

ּבאהל הּכתּוב מן Ï‰‡a",מעּוט ˙eÓÈ Èk Ì„‡" ְִִֶַָֹ»»ƒ»¿…∆

החרב היה ואם עצמֹו. האדם על רק ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

הּכהנים היּו ּבאהל, מטּמא ּבּמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנטמא

טמא החרב ׁשּבכּלן הּבּתים, ּבכל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻאסּורים

ּבאהל: אֹותם מטּמא ְְְְִֵֶֶַָֹויהיה

ÔÎÂהחרב ׁשאין נד:), (שם ּבּגמרא עֹוד נראה ¿≈ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

הּזאת להצריכֹו אדם מטּמא ּבּמת ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָהּנֹוגע

הּנֹוגע הּזה ׁשהאדם ּפי על אף ּוׁשביעי ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשליׁשי

הּׁשני ׁשּבּכתּוב מּפני זה, והיה לטמאה. אב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבֹו

ועל ּכתּוב יח) (פסוק האהל על והּזה ְְִֶֶַַַָָָָֹׁשאמר

אמר ולא בּמת, אֹו בחלל אֹו ּבעצם ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּנֹוגע

ּכחלל החרב הרי ּכן ואם חרב. בחלל ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹו

לטּמא לא אבל ׁשבעה, טמאת ּבמּגע ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָֹֻלטּמא

מגּלח הּנזיר ואין הּזאה, להצריכֹו ולא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּבאהל,

והּוא ּכלל. מּמּגעֹו מזהר הּכהן ואין ְְְְִֵֵַַָָָָָֹֻעליו,

ואנחנּו רּבֹותינּו. מּדברי והּנראה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָהּקרֹוב

ּבטהרת ידענּו ולא הּגלּות טמאי ְְְְֲֳֵֵֵַַַַָָָֹּבעֹונֹותינּו

הּׁשם ויזרק מּמרֹום רּוח עלינּו יערה עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּקדׁש,

רצֹון יהי וכן אמן ונטהר, טהֹורים מים ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָעלינּו

בימינּו: ְְִֵֵָָּבמהרה

ענינֹו אין ּכלי. אל חּיים מים עליו ונתן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ(יז)

על מים ויּתן ּתחּלה ּבכלי האפר ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּיּתן

ׁשהּנֹותן טז:) (סוטה רּבֹותינּו ׁשּנּו ׁשּכ ֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר,

ּדקּדקּו ּפסּול, הּמים ּכ ואחר ּתחּלה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָאפר

"ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ".ּבכלי חּיּותן ׁשּתהא «ƒ«ƒ∆∆ƒְְִִֵֶַָ

מעפר לּטמא ולקחּו אמר ׁשּלא מּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹואּולי

חּיים. מים עליו ונתן ּכלי אל החּטאת ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׂשרפת

ׁשהיּו חּיים מים האפר על ונתן ּפרּוׁשֹו, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאבל

עד ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשיערב לֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּכלי,

עליו: צפין הּמים ְִִִֶַַָָָׁשּיהיּו
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(åè):àeä àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«
i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה מקּבל(חולין ׁשאין מדּבר, הּכתּוב חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

צמיד יׁש אם הא הּוא. טמא – ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין אם לפיכ מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֻטמאה
טהֹור – עליו וכן∑ÏÈ˙t.ּפתיל עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון נתחּברּתי(בראשית נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי עם: ִָָָָ»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַַָֹֻ

.אחֹותי ֲִ

(æè)úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ È�tŒÏÚ∑(עב –(חולין אהל ׁשם ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: ודֹופק, ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: רּבֹותינּו «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבנגיעה ׁשם הּמת רמב"ן.מטּמא ְְִִֵֵַַָָ

(æé)íéî åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²©¬¦
:éìk-ìà íéiçרמב"ן ©¦−¤¤«¦

ß fenz 'd ipy mei ß

(çé)ìäàä-ìò äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ
òâpä-ìòå íL-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©

:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´©§¦¦®
øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬

:áøòä¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי)טהרתֹו ּגמר .הּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

ÚÈÈLטו ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

a¯Á‡טז ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L�‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ� ÏÚÂ ‡i�Ó Ïk ÏÚÂ ‡�kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(חולין אמרּו רּבֹותינּו הּׂשדה. ּפני על ְְֵֵֶַַַָָ(טז)

ּופׁשּוטֹו ודֹופק. ּגֹולל לרּבֹות ÏÚעב.) ְְְֵֵַ«

È�t,ּבנגיעה הּמת מטּמא אהל ׁשם ׁשאין הּׂשדה ¿≈ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חכמים ּדעת על ודֹופק ּגֹולל ואין רׁש"י. ְְֲִִֵֵֵַַַַָָלׁשֹון

הּנזיר ואין הלכה, הּוא אבל הּכתּוב, מן ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָנדרׁש

מקּדׁש טמאת על עליו חּיבין ואין עליו ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻמגּלח

אבל ‰O„‰"וקדׁשיו. È�t ÏÚ"לרּבֹותינּו הּוא ְֲָָָָ«¿≈«»∆ְֵַ

ּפני על ׁשּנפל חרב ּבחלל ׁשּיּגע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכפׁשּוטֹו,

ּומּפני עליו, מאהיל ּדבר ׁשם ואין ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהּׂשדה

מדרׁש: בֹו עׂשּו ְִִָָיּתּורֹו

Ck(:נג) ּגדֹול ּכהן ּבפרק ּבנזירּות ÏÎÂאמרּו »ְְְִִֵֶֶָָֹ¿…

,‰„O‰ È�t ÏÚ ÚbÈ ¯L‡על הּמאהיל זה ¬∆ƒ««¿≈«»∆ֲִֶַַַ

ּפני על נֹוגע הּוא עליו הּמאהיל ּכי ְֲִִֵֵֵַַַַַָָהּמת,

וא"ו חסר חרב" "ּבחלל להם ויהיה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה,

ׁשאמר ּומּפני חרב". ‰O„‰""ּובחלל È�t" ְֲִֵֶֶֶַַַָ¿≈«»∆

יׁשמעאל רּבי ּבֹו ּדרׁש "הּׂשדה" אמר ְְִִֵֶַַַַָָָָֹולא

אּמֹו, ּבמעי עּבר להֹוציא עֹוד, שם) ְְִִִֵָֻ(חולין

ּפ על ואינּה ּבלּועה טמאה הּמקֹום:ׁשהיא ני ְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

.·¯Á ÏÏÁa ¯Ó‡Â,ּבהוה הּכתּוב ּדּבר ּכי ¿»««¬«∆∆ִִֵֶַַָֹ

אגרֹוף. אֹו אבן לחלל הּדין ְְֲִֶֶֶַַַוהּוא

ׁשהּׁשחּוטֹות הּבהמֹות ּכנגד ּומת, חלל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָוהזּכיר

(נזיר ורּבֹותינּו מטּמאה. והּנבלה ְְְְְְֵֵַַַָָטהֹורֹות

לֹומר יּתּורֹו מּפני מדרׁש ּבֹו עׂשּו ְְִִִֵַָָנג:)

להּׁשוֹות אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא ּכחלל, ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהחרב

אבֹות אבי נעׂשה ׁשהּוא לֹומר והחרב, ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָהחלל

וכלים אדם ּומטּמא עצמֹו ּכּמת ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻלּטמאה

ׁשבעה: ְְִַָֻטמאת

‰‡¯p‰Âׁשהּוא ּובּגמרא, ּבּמׁשנה הּסגיֹות מן ¿«ƒ¿∆ְְְִִֶַַַָָָֻ

אבל ּכּמת, ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְֲֵֵַַַַַָָמטּמא

בֹו מצאּו ׁשּמא ּבאהל, לטּמא ּכמֹוהּו ְְְֵֵֶֶַָָָֹאינֹו

ּבאהל הּכתּוב מן Ï‰‡a",מעּוט ˙eÓÈ Èk Ì„‡" ְִִֶַָֹ»»ƒ»¿…∆

החרב היה ואם עצמֹו. האדם על רק ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

הּכהנים היּו ּבאהל, מטּמא ּבּמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנטמא

טמא החרב ׁשּבכּלן הּבּתים, ּבכל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻאסּורים

ּבאהל: אֹותם מטּמא ְְְְִֵֶֶַָֹויהיה

ÔÎÂהחרב ׁשאין נד:), (שם ּבּגמרא עֹוד נראה ¿≈ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

הּזאת להצריכֹו אדם מטּמא ּבּמת ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָהּנֹוגע

הּנֹוגע הּזה ׁשהאדם ּפי על אף ּוׁשביעי ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשליׁשי

הּׁשני ׁשּבּכתּוב מּפני זה, והיה לטמאה. אב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבֹו

ועל ּכתּוב יח) (פסוק האהל על והּזה ְְִֶֶַַַָָָָֹׁשאמר

אמר ולא בּמת, אֹו בחלל אֹו ּבעצם ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּנֹוגע

ּכחלל החרב הרי ּכן ואם חרב. בחלל ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹו

לטּמא לא אבל ׁשבעה, טמאת ּבמּגע ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָֹֻלטּמא

מגּלח הּנזיר ואין הּזאה, להצריכֹו ולא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּבאהל,

והּוא ּכלל. מּמּגעֹו מזהר הּכהן ואין ְְְְִֵֵַַָָָָָֹֻעליו,

ואנחנּו רּבֹותינּו. מּדברי והּנראה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָהּקרֹוב

ּבטהרת ידענּו ולא הּגלּות טמאי ְְְְֲֳֵֵֵַַַַָָָֹּבעֹונֹותינּו

הּׁשם ויזרק מּמרֹום רּוח עלינּו יערה עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּקדׁש,

רצֹון יהי וכן אמן ונטהר, טהֹורים מים ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָעלינּו

בימינּו: ְְִֵֵָָּבמהרה

ענינֹו אין ּכלי. אל חּיים מים עליו ונתן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ(יז)

על מים ויּתן ּתחּלה ּבכלי האפר ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּיּתן

ׁשהּנֹותן טז:) (סוטה רּבֹותינּו ׁשּנּו ׁשּכ ֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר,

ּדקּדקּו ּפסּול, הּמים ּכ ואחר ּתחּלה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָאפר

"ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ".ּבכלי חּיּותן ׁשּתהא «ƒ«ƒ∆∆ƒְְִִֵֶַָ

מעפר לּטמא ולקחּו אמר ׁשּלא מּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹואּולי

חּיים. מים עליו ונתן ּכלי אל החּטאת ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׂשרפת

ׁשהיּו חּיים מים האפר על ונתן ּפרּוׁשֹו, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאבל

עד ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשיערב לֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּכלי,

עליו: צפין הּמים ְִִִֶַַָָָׁשּיהיּו
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(ë)àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
÷øæ-àì äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²«ŸŸ©¬

:àeä àîè åéìò̈−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑ּבׁשבּועֹות ּכדאיתא כּו'? מׁשּכן נאמר לּמה מקּדׁש, נאמר טז)אם רמב"ן.(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

(àë)åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, טמאה(נדה טמא – חּטאת מי ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה טהֹור, ׁשהּמּזה אמרּו רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּיהא עד מטּמאין ׁשאינן ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ּכן ּׁשאין מה ׁשעליו, ּבגדים לטּמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחמּורה

הּזאה ׁשעּור ÓËÈ‡.ּבהן 'B‚Â Ú‚p‰Â∑ּבגדים ּכּבּוס טעּון .ואין ִֶַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)àîèz úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬
ô :áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ׁשּנטמא הּזה יטמאהּטמא ‰Ú‚p˙.ּבּמת LÙp‰Â∑מת ּבטמא Ú‰Œ„Ú¯·.ּבֹו ‡ÓËz∑ ¿…¬∆ƒ«ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»«»»∆
והלכֹותיה מׁשמעּה לפי ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע הּטמאה אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, .מּכאן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

וזהּו: הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו העּתקּתי אּגדה ‡EÈÏ(á)ּומדרׁש eÁ˜ÈÂ∑נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם מּׁשּלהם, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
מּׁשּלהם לכּפרה זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל ‡„n‰.הּזהב ‰¯Ù∑:אמרּו .מל ׁשל ּפּלטין ׁשּטּנף ׁשפחה לבן מׁשל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ»»¬À»ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

העגל על ּותכּפר ּפרה ּתבא ּכ הּצֹואה, ּותקּנח אּמֹו ׁשם∑‡„n‰.ּתבא א)על ׁשהחטא(ישעיה כּתֹולע", יאּדימּו "אם : ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¬À»ְְִִֵֵֶַַַַָ
אדם ויחזרּו∑ÓÈÓz‰.קרּוי עליהם ּותכּפר זֹו ּתבא – מּומין ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ּתמימים ׁשהיּו יׂשראל ׁשם על ָָֹ¿ƒ»ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ÏÚ.לתּמּותם ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑:ׁשמים על מעליהם ׁשּפרקּו ‰Ô‰k(â)ּכׁשם ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑,אהרן על ׁשּנקהלּו ּכׁשם ְַָ…»»»∆»…ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ∆∆¿»»«…≈ְְֲֲִֵֶַַֹ

סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין ידֹו, על זֹו עבֹודה נעׂשית לא העגל את עׂשה ׁשאהרן ּולפי העגל. לעׂשֹות ּכהן, ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהּוא
(ã)‰¯t‰Œ˙‡ Û¯NÂ∑:העגל ׁשּנׂשרף ˙ÚÏB˙(å)ּכׁשם È�Le ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ∑ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ¿»«∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆¿≈¿ƒ»«ְְְִִֶֶֶַָָֹֹ

יׁשּפיל וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם, נמֹו ואזֹוב האילנֹות מּכל הּגבּה הּוא וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו איׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻאלפי
לֹו: ויתּכּפר ותֹולעת, ּכאזֹוב עצמֹו ּפקּדה∑ÓLÓÏ¯˙(è)את ל ׁשאין לפרענּות, לדֹורֹות ׁשמּור העגל ׁשּפׁשע ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַ¿ƒ¿∆∆ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ

ׁשּנאמר העגל, מּפקּדת ּבּה לב)ׁשאין ּכ(שמות ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ׁשהעגל ּוכׁשם וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. העֹוסקין ּכל מטּמאה לּטמא(שם)ּפרה "ולקחּו ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני "וּיזר : ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וגֹו'" החּטאת ׂשרפת .מעפר ְְֲֵֵַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגל על ּותכּפר ּפרה כב)ּתבֹוא יט, ּביׂשראל,(רש"י מיתה היה לא העגל חטא ׁשּלּולא המפרׁשים, זכּוּבארּו ּתֹורה ּבמּתן ּכי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ויׁש מת. טמאת מּמילא ּבדרְך מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן מת; ּולטמאת למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלאְך ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻל"חרּות

לגמרי, הּמות ּבּטּול ּתהיה הּטהרה ׁשּׁשלמּות לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: מלְך יעׂשה העׂשירית ׁשהּפרה הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלֹומר,

לנצח". הּמות ִֶֶַַַָָ"ּבּלע

ÈˆzLÈÂכ È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

‡eÈc˙‡כא ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L�‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם nË‡,(כ) '‰ Lc˜Ó ˙‡ Èkאת ּכאׁשר ְַַƒ∆ƒ¿«ƒ≈ֲֶֶַ

צּפֹור קן יּקרא ּכי ּכמֹו טּמא, ה' ְְִִִִִֵֵַַָמקּדׁש

והזּכיר הרּבים. וחבריו ו), כב (דברים ְְְֲִִִֵֶַַָָָלפני

הּכרת רּבֹותינּוהּכתּוב ּדעת ועל ּפעמים, ׁשני ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

מֹועד אהל ּבמׁשּכן לחּיבֹו הּוא טז:) ְְְְִֵֶַַֹ(שבועות

עֹולמים: ּבית ְְִִֵַָּובמקּדׁש

¯LÙ‡Âקדׁשי ה'" "מקּדׁש ּכי ּפׁשּוטֹו, ּכפי ¿∆¿»ְְְְִִִֵַָ

מּזבח ּבׂשר ּבאֹוכל ּכרת חּיב ּכבר ּכי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּקרּבן,

ז (ויקרא עליו וטמאתֹו לה' אׁשר ְְְֲִֶַַָָָָֻהּׁשלמים

יתחּטא ׁשּלא מי על ּגם עֹוד חּיב וכאן ְְִִֶַַַַָָָֹכ),

ּפי על אף הּׁשביעי ּובּיֹום הּׁשליׁשי ְְִִִִִַַַַַַּבּיֹום

ּפרּוׁש ויהיה ‰'"ׁשּטבל. Lc˜Ó",'ה קדׁשי ְְִֵֶֶַָƒ¿«ְֵָ

כט): יח (לעיל מּמּנּו מקּדׁשֹו את ְְְִִֶֶּכמֹו

‰p‰.וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על ּבּפרׁשה הּכרת ƒ≈ְְְִֵַַַַָָָָָָָָֻ

הראׁשֹון הּכרת ּכי ּבפׁשּוטֹו, ּבעיני ְְְִִִֵֵַַַָָָוהּנכֹון

ּבנפׁש, ּבמת הּנֹוגע ּכל ׁשאמר ּכמֹו ּבמת ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבנֹוגע

ּובּקבר, ּבעצם נגעּו ׁשּלא ּבמאהילים ּגם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּׁשני

טעם hÁ˙È‡,ּכי ‡ÏÂ ‡ÓËÈ ¯L‡ LÈ‡Âואיׁש ִַַ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿…ƒ¿«»ְִ

יתחּטא. ולא הּנזּכרים אּלה ּבכל יטמא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאׁשר

ׁשּיהיה יּתכן האמת, ּדר ‰'"ועל Lc˜Ó" ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָƒ¿«

הּמקּדׁש: למקּדׁש ְְְִִֶֶַַָרמז

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑לחּיים ּפרׁשּו ואּלּו מדּבר מתי מתּו ׁשּכבר הּׁשלמה, ÌÈ¯Ó.עדה ÌL ˙ÓzÂ∑(כ"ח נסמכה(מ"ק לּמה »»≈»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ«»»»ƒ¿»ְְִָָָ

מיתת אף מכּפרת), אדּמה ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ּקרּבנֹות מה :ל לֹומר אדּמה? ּפרה לפרׁשת מרים ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻמיתת
מכּפ ÌÈ¯Ó.רתצּדיקים ÌL ˙ÓzÂ∑(שם)ׁשאינֹו ה'"? "עלּֿפי ּבּה: נאמר לא מה ּומּפני מתה. ּבנׁשיקה היא אף ְִִֶֶַַ«»»»ƒ¿»ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נאמר ּובאהרן מעלה. ׁשל ּכבֹוד לג)ּדר מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי רמב"ן.: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

a„ÓÏ¯‡א ‡zL�k Ïk Ï‡¯NÈ È�· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

צן. מדּבר העדה ּכל יׂשראל ּבני וּיבאּו ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹ(א)

מתי מתּו ׁשּכבר ׁשלמה, עדה ְְֵֵֵֵֵֵֶָָָָָהעדה,

וכן רׁש"י. לׁשֹון לחּיים, ּפרׁשּו ואּלּו ְְְְְִִִֵֵַַָָָמדּבר

ּבבֹואם ּכן להזּכיר ּצר מה ּכן ואם ר"א. ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּדעת

אמר, ור"א כב). (פסוק ההר הר אל כן ְֲֵֵֶַַָָָֹאחרי

להּלחם אדֹום יצא ּכי ּבעבּור זה הזּכיר ְְֱֲִִִִִֵֶַָָָּכי

ּבבֹואם איׁש מהם נפקד ׁשּלא הּכתּוב הזּכיר ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּבם

אדֹום: ֱִֵמעיר

B�È‡Âנלחם ולא מעליו נטּו יׂשראל ּכי נכֹון, ¿≈ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

הּכתּוב מנהג ּכי ּבעיני והּנכֹון ּכלל. ְְְְִִֵַַַַַָָָּבם

עדת ּכל וּיבאּו הּתלּונֹות, ּבמקֹום ּכן ְְְְֲִֵַַַַָָָֹלהזּכיר

אלים ּבין אׁשר סין מדּבר אל יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָּבני

ּבני עדת ּכל וּיסעּו א), טז (שמות סיני ְְֲִִֵֵַַָָּובין

א), יז (שם ּברפידים וּיחנּו למסעיהם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָיׂשראל

וכןיֹודיע ּבתלּונה, ּכּלם היּו ּכי הּכתּוב נּו ְְִִִֵֵַָָָָֻ

יד (לעיל קֹולם את וּיּתנּו העדה ּכל ְִִֵֶַַָָָָָוּתּׂשא

(שם מּמחרת יׂשראל ּבני עדת ּכל וּיּלנּו ְְֲֳִִִֵֵַַָָָָֹא),

להֹודיע ההר, הר אל ּבבֹואם ּכן ואמר ו). ְְְִֵֶַַָָָָֹיז

ּכמֹו ה', קדֹוׁש אהרן ׁשל ּבהסּפדֹו ּכּלם ְְְְֲֵֶֶֶַָָֹֻׁשהיּו

וגו' יׂשראל ּבית ּכל אהרן את וּיבּכּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאמר

(פסוק העדה ּכל לעיני ואמר כט), ְְֵֵֵַָָָָ(פסוק

ׁשהזּכיר ראיתי ט) (יט רּבה סיני ּובמדּבר ְְְִִִִִִֶַַַָָכז).

הּׁשני ּבּכתּוב וכו' ׁשלמה עדה הּזה ְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשֹון

הּתלּונה מּפני הראׁשֹון ּכי ּבלבד, ההר ְְְְִִִִֵַָָָָָֹּבהר

ּפרׁשּתי: ּכאׁשר ְֱֲִֵֶֶַַַנאמר

.L„˜a ÌÚ‰ ·LiÂ ÌÚËÂּכאׁשר ּכי לֹומר ¿«««≈∆»»¿»≈ֲִֶַַ

מרים. מתה קדׁש עד צין ּבמדּבר ְְְְְִִִִֵֵַַָָָנכנסּו

ימים ׁשם ׁשּיׁשבּו ּבעבּור ׁשאמר ר"א ְְֲִֶֶַַָָָָָָוטעה

ּבֹו ּכתּוב אׁשר קדׁש ּכי ּכתּוב. כן ּכי ֲִִִֵֵֶַָָָרּבים

רּבים ימים בקדׁש וּתׁשבּו מו) א ְְִִֵֵַַָָ(דברים

והּוא ּברנע קדׁש הּוא יׁשבּתם, אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּכּימים

ּבּׁשנה המרּגלים נׁשּתּלחּו ּומּׁשם ּפארן, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּבמדּבר

ּבמדּבר הּוא זה קדׁש אבל חזרּו, וׁשם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהּׁשנּיה

מתה וׁשם הארּבעים ּבׁשנת ׁשם ּובאּו ְְְִִִֵַַָָָָָָצין

הם: מפרׁשים ּומקראֹות ְְְִִִֵָָָֹמרים,

‡ËÁ‰אינֹו מריבה ּבמי ואהרן ּבמׁשה «≈¿ְְְְֲִֵֵֶַָֹ

ּפרׁש ורׁש"י ּבּכתּוב. ְְְִִֵֵֵַַַָמתּפרסם

אֹותם ׁשּצּוה מּפני יב) יא Ìz¯a„Âבפסוקים ְִִֵֶָָ¿ƒ«¿∆

(Á ˜ÂÒÙ·) ,ÚÏq‰ Ï‡,והּכיתם אמר ולא ∆«∆«ְְִִֶַָֹ

מתקּדׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ּדּברּו ְְִִִֵֶַַָָָָׁשאּלּו

ׁשאינֹו זה סלע ּומה ואֹומרים העדה כל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלעיני

הּקדֹוׁש ׁשל ּדברֹו מקּים מדּבר ואינֹו ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָׁשֹומע

וכּמה: ּכּמה אחת על אנּו הּוא ְַַַַַָָָָּברּו

È¯·„Âמאחר ּכי נתחּורּו, לא אבל הם, אּגדה ¿ƒ¿≈ְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

ׁשּיּכה ּבמׁשמע יׁש הּמּטה את קח ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּצּוה

הּמּטה מה ּבלבד ּבדּבּור רצֹונֹו היה ואּלּו ְְְְִִִֶַַַַָָּבֹו,

(שמות ׁשאמר מצרים ּבמּכֹות וכן ּבידֹו. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּזה

,ּביד ּתּקח לנחׁש נהּפ אׁשר והּמּטה טו) ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָז

את נטה יאמר ולפעמים ּבֹו, להּכֹות ְְְְְִִֵֶַַָֹוהּוא

הּכתּוב ּכי ּבּמּטה, להּכֹות לֹומר ּורצֹונֹו ,ְְְִֶַַַַַָָיד

ּבדּבּור ּגדֹול הּנס ואין הּנׁשמע. ּבדבר ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָיקּצר

הּסלע: אצל ׁשוה הּכל ּכי מההּכאה, ִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיֹותר

„BÚÂמעלּתם נא) לב (דברים ּבזה אמר לּמה ¿ְְֶֶַַָָָָ

הּוא הּזה הּסלע אל ּבדּבּור והּצּואה ְְִִֶֶֶַַַַַָָּבי.

ּׁשּנזּכר ׁשֹומעתמה והיא ׁשּיאמרּו צּוה ּבּמעׂשה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹ

ּכי ּכדר הּזה, הּסלע מן מים יֹוציא הּׁשם ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַּכי

כז), כד (יהושע ה' אמרי ּכל את ׁשמעה ְְִִֵֵָָָהיא

י) (פסוק ׁשאמר ּכמֹו עׂשּו LÓ‰וכן eÏ‰˜iÂ ְְֵֶַָָ««¿ƒ∆

Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ ÚÏq‰ È�t Ï‡ Ï‰w‰ ˙‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…∆«»»∆¿≈«»««…∆»∆

לכּלן. כן ּבאמרֹו ׁשֹומעת הּסלע והּנה ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻוגו',

ּכבר הּזה, ּבחטא לּמפרׁשים רּבֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָוטענֹות

ׁשרמז והּסֹוד מהם. רּבים ּדברים ר"א ּבֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָָסתר

ּכּונתֹו אּבד מׁשה אם ּכי נכֹון, אינֹו הּוא ּגם ִִִֵֵֶַַָָָּבֹו

ולכן הּסלע, אל ּדּבר ולא העם מריבת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעבּור

והּכהּו וחזר הראׁשֹונה, ּבּפעם מים יצאּו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹלא

הּמים, ויצאּו ּבּכל הּדבקה ּבכּונה ׁשנּיה ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹּפעם

ראּוי אינֹו אבל הראׁשֹונה, ּבּפעם חטאּו ְֲִִֵֵַַַָָָָָהּנה

ּבזה È�LÈc˜‰Ï"ׁשּיאמר Èa Ìz�Ó‡‰ ‡Ï" ֶֶַָֹ…∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ

(·È ˜ÂÒÙ):ּכלל אמּונה חסרֹון ּכאן אין ּכי ,ְְֱִֵֶַָָ

¯"‰Â(פרקים משמנה פ"ד (סוף מׁשה ִֶַרּבי

רּבינּו מׁשה ּכי ואמר סברא, ּבֹו ְְִֵֶַַַָָָָסבר

הרגזנּות לצד ׁשּנטה הּוא חטאֹו הּׁשלֹום ְְְֶֶַַַָָָָָָָעליו

‰ÌÈ¯Bn,ּבאמרֹו ‡� eÚÓLהּׁשם עליו ּדקּדק ְְָƒ¿»«ƒְִֵֵַָָ

עדת לפני ּכֹועס ּכמֹוהּו אדם ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָיתּבר

וכל הּכעס, ּבֹו ראּוי ׁשאין ּבמקֹום יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּבני

הּׁשם, חּלּול ההּוא האיׁש ּבדין ּבזה ְִִִֵֵֶַַַָָּכּיֹוצא

למדין היּו ּומדבריו ּכּלם ׁשּמּתנּועֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻמּפני

העֹולם הצלחֹות אל ּבהם להּגיע מקּוין ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָוהיּו

הּכעס עליו יראה ואי הּבא, והעֹולם ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּזה

אם ּכי תבא ולא הרעֹות הּפעּולֹות מן ְְְִִִַָָָֹֹוהּוא

הּנפׁש: מּתכּונֹות רעה ְְִִֶֶַָָָמּתכּונה

Ï·‡(יד כז (להלן ּפי" "מריתם בֹו אמרּו ¬»ְְִִֶָ

מדּבר היה לא ׁשהּוא ׁשאבאר, ּכמֹו ְְֲֵֵֶֶַָָָֹהּוא

סכ אבלעם מעלה, לֹו ׁשאין מי עם ולא לים ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ

ּבן ּכיחזקאל היתה ׁשּבנׁשיהם קטנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

שירה (מכילתא החכמים ׁשּזכרּו ּכמֹו ְְֲִִֶַָָּבּוזי,

וכאׁשר יבחנּוהּו, יעׂשה אֹו ּׁשּיאמר מה וכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָֹג),

אין הּׁשלֹום עליו ׁשהּוא אמרּו ׁשּכעס ְֵֶֶַַָָָָָָראּוהּו

ׁשהּׁשם יֹודע ׁשהיה ולּולי מּדה ּפחיתּות ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבֹו

הכעסנּו וׁשאנחנּו הּמים ּבבּקׁשת עלינּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָּכעס

מצאנּו לא ואנחנּו ּכֹועס, היה לא יתּבר ְְֲִֵַַַָָָָָֹֹאֹותֹו

הענין, ּבזה אליו ּבדּברֹו ׁשּכעס יתעּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלּׁשם

ח) (פסוק אמר Ï‰˜‰Âאבל ‰hn‰ ˙‡ Á˜ ֲַָָ«∆««∆¿«¿≈

Ï‡ Ìz¯a„Â EÈÁ‡ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ‰„Ú‰ ˙‡∆»≈»«»¿«¬…»ƒ¿ƒ«¿∆∆

ÌÈÓ Ì‰Ï ˙‡ˆB‰Â ÂÈÓÈÓ Ô˙�Â Ì‰È�ÈÚÏ ÚÏq‰«∆«¿≈≈∆¿»«≈»¿≈»»∆«ƒ

.Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â ÚÏq‰ ÔÓƒ«∆«¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»

ּבֹו ׁשּנאמרּו הּתֹורה מּספקי ספק הּתרנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנה

חטא זה אי רּבים ּפעמים ונׁשאל רּבים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּדברים

ּבֹו ּׁשאמרנּו ּומה ּבֹו ּׁשּנאמר מה ּוראה ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָחטא,

ז"ל: ּדבריו אּלּו דרּכֹו. יֹורה והאמת ְְְְֱֲֵֶֶַַַָָָאנחנּו,

ÛÈÒB‰Âמריתם" אמר ׁשהּכתּוב הבלים. על הבל ¿ƒְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

ואמר ּדברֹו, על ׁשעברּו "Ï‡ּפי" ְְְִֶַַָָָ…

"Èa Ìz�Ó‡‰ּבעבּור הענׁש אין בֹו, האמינּו ׁשּלא ∆¡«¿∆ƒֱֲִֵֶֶֶַָֹֹ

מׁשה על הענׁש ׁשּיהיה ראּוי היה ויֹותר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכעס.

ּבחּנם. יד) לא (להלן החיל ּפקּודי על ְְְִִֵֶֶַַָָָּכׁשּקצף

ּכי ׁשּכעס, ּכלל סּפר לא �‡והּכתּוב eÚÓL" ְְִִֵֶַַַָָֹƒ¿»

"ÌÈ¯Bn‰'ה עם הייתם ממרים ּכדר ּתֹוכחת, «ƒְְֱִִִֶֶֶַַַ

מּימיו, ּכעס לא אהרן ּכי ועֹוד כד). ט ְֲִִַַָָָֹֹ(דברים

מעֹודֹו: הל ּובמיׁשֹור בׁשלֹום ְְִִֵַָָּכי

„BÚÂמאת ּגדֹול ּכעס היה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ¿ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

מׁשה. עם מריבה ּבעׂשֹותם עליהם ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָהּׁשם

ּכׁשאמרּו הּגדֹול חטאם ּבּמדּבר הּנסיֹונֹות ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּובכל

להיֹות ׁשּירצּו מּמצרים", העליתנּו ְְְֱִִִִִִֶֶַָָֻ"למה

עם מּלהיֹות ּפר ּבעבֹודת לׂשֹונאיהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָעבדים

וכן אביו, את העֹובד ּכבן אמרהאלהים ְְֱִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ה' את מאסּתם ּכי יען כ) יא (לעיל ְְִֶֶַַַַָהּכתּוב

זה לּמה לאמר לפניו וּתבּכּו ּבקרּבכם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹאׁשר

ּפחֹות אמרּו הראׁשֹונה ּובּפעם מּמצרים. ְְִִִִַַַָָָָָָָיצאנּו

אֹותי להמית מּמצרים העליתנּו זה לּמה ְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָמּזה,

והיה ג), יז (שמות ּבּצמא מקני ואת ּבני ְְְְִֶֶַַַָָָָָואת

ׁשאמר, ּכמֹו רּבה ואׁשמה ּגדֹול קצף ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָעליהם

ּבני ריב על ּומריבה מּסה הּמקֹום ׁשם ְְְִִִֵֵַַַַָָָָוּיקרא

יג) (פסוק מפרׁש ּכתּוב ּובכאן וגו'. ְְְִֵָָָָֹיׂשראל

,'‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È�· e·¯ ¯L‡ ‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰≈»≈¿ƒ»¬∆»¿≈ƒ¿»≈∆

ּומׁשה יֹוצרֹו. את רב הוי מּזה ּגדֹול ּפׁשע ְֲִֵֶֶֶֶַַָָּומה

ּבגללכם ה' התאּנף ּבי ּגם לז) א (דברים ְְְִִִֶַַַַַָאמר

הרעה ּכל וגרמּו חטאּו הם ּכן אם ְְְִֵֵֵָָָָָָֹלאמר,

הּמעׂשה ּבכל להם אין הרב ּולדברי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּזאת,

ּכלל: ופׁשע חטא ְְֵֶֶַַָָהּזה
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:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑לחּיים ּפרׁשּו ואּלּו מדּבר מתי מתּו ׁשּכבר הּׁשלמה, ÌÈ¯Ó.עדה ÌL ˙ÓzÂ∑(כ"ח נסמכה(מ"ק לּמה »»≈»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ«»»»ƒ¿»ְְִָָָ

מיתת אף מכּפרת), אדּמה ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ּקרּבנֹות מה :ל לֹומר אדּמה? ּפרה לפרׁשת מרים ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻמיתת
מכּפ ÌÈ¯Ó.רתצּדיקים ÌL ˙ÓzÂ∑(שם)ׁשאינֹו ה'"? "עלּֿפי ּבּה: נאמר לא מה ּומּפני מתה. ּבנׁשיקה היא אף ְִִֶֶַַ«»»»ƒ¿»ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נאמר ּובאהרן מעלה. ׁשל ּכבֹוד לג)ּדר מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי רמב"ן.: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

a„ÓÏ¯‡א ‡zL�k Ïk Ï‡¯NÈ È�· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

צן. מדּבר העדה ּכל יׂשראל ּבני וּיבאּו ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹ(א)

מתי מתּו ׁשּכבר ׁשלמה, עדה ְְֵֵֵֵֵֵֶָָָָָהעדה,

וכן רׁש"י. לׁשֹון לחּיים, ּפרׁשּו ואּלּו ְְְְְִִִֵֵַַָָָמדּבר

ּבבֹואם ּכן להזּכיר ּצר מה ּכן ואם ר"א. ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּדעת

אמר, ור"א כב). (פסוק ההר הר אל כן ְֲֵֵֶַַָָָֹאחרי

להּלחם אדֹום יצא ּכי ּבעבּור זה הזּכיר ְְֱֲִִִִִֵֶַָָָּכי

ּבבֹואם איׁש מהם נפקד ׁשּלא הּכתּוב הזּכיר ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּבם

אדֹום: ֱִֵמעיר

B�È‡Âנלחם ולא מעליו נטּו יׂשראל ּכי נכֹון, ¿≈ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

הּכתּוב מנהג ּכי ּבעיני והּנכֹון ּכלל. ְְְְִִֵַַַַַָָָּבם

עדת ּכל וּיבאּו הּתלּונֹות, ּבמקֹום ּכן ְְְְֲִֵַַַַָָָֹלהזּכיר

אלים ּבין אׁשר סין מדּבר אל יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָּבני

ּבני עדת ּכל וּיסעּו א), טז (שמות סיני ְְֲִִֵֵַַָָּובין

א), יז (שם ּברפידים וּיחנּו למסעיהם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָיׂשראל

וכןיֹודיע ּבתלּונה, ּכּלם היּו ּכי הּכתּוב נּו ְְִִִֵֵַָָָָֻ

יד (לעיל קֹולם את וּיּתנּו העדה ּכל ְִִֵֶַַָָָָָוּתּׂשא

(שם מּמחרת יׂשראל ּבני עדת ּכל וּיּלנּו ְְֲֳִִִֵֵַַָָָָֹא),

להֹודיע ההר, הר אל ּבבֹואם ּכן ואמר ו). ְְְִֵֶַַָָָָֹיז

ּכמֹו ה', קדֹוׁש אהרן ׁשל ּבהסּפדֹו ּכּלם ְְְְֲֵֶֶֶַָָֹֻׁשהיּו

וגו' יׂשראל ּבית ּכל אהרן את וּיבּכּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאמר

(פסוק העדה ּכל לעיני ואמר כט), ְְֵֵֵַָָָָ(פסוק

ׁשהזּכיר ראיתי ט) (יט רּבה סיני ּובמדּבר ְְְִִִִִִֶַַַָָכז).

הּׁשני ּבּכתּוב וכו' ׁשלמה עדה הּזה ְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשֹון

הּתלּונה מּפני הראׁשֹון ּכי ּבלבד, ההר ְְְְִִִִֵַָָָָָֹּבהר

ּפרׁשּתי: ּכאׁשר ְֱֲִֵֶֶַַַנאמר

.L„˜a ÌÚ‰ ·LiÂ ÌÚËÂּכאׁשר ּכי לֹומר ¿«««≈∆»»¿»≈ֲִֶַַ

מרים. מתה קדׁש עד צין ּבמדּבר ְְְְְִִִִֵֵַַָָָנכנסּו

ימים ׁשם ׁשּיׁשבּו ּבעבּור ׁשאמר ר"א ְְֲִֶֶַַָָָָָָוטעה

ּבֹו ּכתּוב אׁשר קדׁש ּכי ּכתּוב. כן ּכי ֲִִִֵֵֶַָָָרּבים

רּבים ימים בקדׁש וּתׁשבּו מו) א ְְִִֵֵַַָָ(דברים

והּוא ּברנע קדׁש הּוא יׁשבּתם, אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּכּימים

ּבּׁשנה המרּגלים נׁשּתּלחּו ּומּׁשם ּפארן, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּבמדּבר

ּבמדּבר הּוא זה קדׁש אבל חזרּו, וׁשם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהּׁשנּיה

מתה וׁשם הארּבעים ּבׁשנת ׁשם ּובאּו ְְְִִִֵַַָָָָָָצין

הם: מפרׁשים ּומקראֹות ְְְִִִֵָָָֹמרים,

‡ËÁ‰אינֹו מריבה ּבמי ואהרן ּבמׁשה «≈¿ְְְְֲִֵֵֶַָֹ

ּפרׁש ורׁש"י ּבּכתּוב. ְְְִִֵֵֵַַַָמתּפרסם

אֹותם ׁשּצּוה מּפני יב) יא Ìz¯a„Âבפסוקים ְִִֵֶָָ¿ƒ«¿∆

(Á ˜ÂÒÙ·) ,ÚÏq‰ Ï‡,והּכיתם אמר ולא ∆«∆«ְְִִֶַָֹ

מתקּדׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ּדּברּו ְְִִִֵֶַַָָָָׁשאּלּו

ׁשאינֹו זה סלע ּומה ואֹומרים העדה כל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלעיני

הּקדֹוׁש ׁשל ּדברֹו מקּים מדּבר ואינֹו ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָׁשֹומע

וכּמה: ּכּמה אחת על אנּו הּוא ְַַַַַָָָָּברּו

È¯·„Âמאחר ּכי נתחּורּו, לא אבל הם, אּגדה ¿ƒ¿≈ְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

ׁשּיּכה ּבמׁשמע יׁש הּמּטה את קח ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּצּוה

הּמּטה מה ּבלבד ּבדּבּור רצֹונֹו היה ואּלּו ְְְְִִִֶַַַַָָּבֹו,

(שמות ׁשאמר מצרים ּבמּכֹות וכן ּבידֹו. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּזה

,ּביד ּתּקח לנחׁש נהּפ אׁשר והּמּטה טו) ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָז

את נטה יאמר ולפעמים ּבֹו, להּכֹות ְְְְְִִֵֶַַָֹוהּוא

הּכתּוב ּכי ּבּמּטה, להּכֹות לֹומר ּורצֹונֹו ,ְְְִֶַַַַַָָיד

ּבדּבּור ּגדֹול הּנס ואין הּנׁשמע. ּבדבר ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָיקּצר

הּסלע: אצל ׁשוה הּכל ּכי מההּכאה, ִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיֹותר

„BÚÂמעלּתם נא) לב (דברים ּבזה אמר לּמה ¿ְְֶֶַַָָָָ

הּוא הּזה הּסלע אל ּבדּבּור והּצּואה ְְִִֶֶֶַַַַַָָּבי.

ּׁשּנזּכר ׁשֹומעתמה והיא ׁשּיאמרּו צּוה ּבּמעׂשה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹ

ּכי ּכדר הּזה, הּסלע מן מים יֹוציא הּׁשם ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַּכי

כז), כד (יהושע ה' אמרי ּכל את ׁשמעה ְְִִֵֵָָָהיא

י) (פסוק ׁשאמר ּכמֹו עׂשּו LÓ‰וכן eÏ‰˜iÂ ְְֵֶַָָ««¿ƒ∆

Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ ÚÏq‰ È�t Ï‡ Ï‰w‰ ˙‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…∆«»»∆¿≈«»««…∆»∆

לכּלן. כן ּבאמרֹו ׁשֹומעת הּסלע והּנה ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻוגו',

ּכבר הּזה, ּבחטא לּמפרׁשים רּבֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָוטענֹות

ׁשרמז והּסֹוד מהם. רּבים ּדברים ר"א ּבֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָָסתר

ּכּונתֹו אּבד מׁשה אם ּכי נכֹון, אינֹו הּוא ּגם ִִִֵֵֶַַָָָּבֹו

ולכן הּסלע, אל ּדּבר ולא העם מריבת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעבּור

והּכהּו וחזר הראׁשֹונה, ּבּפעם מים יצאּו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹלא

הּמים, ויצאּו ּבּכל הּדבקה ּבכּונה ׁשנּיה ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹּפעם

ראּוי אינֹו אבל הראׁשֹונה, ּבּפעם חטאּו ְֲִִֵֵַַַָָָָָהּנה

ּבזה È�LÈc˜‰Ï"ׁשּיאמר Èa Ìz�Ó‡‰ ‡Ï" ֶֶַָֹ…∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ

(·È ˜ÂÒÙ):ּכלל אמּונה חסרֹון ּכאן אין ּכי ,ְְֱִֵֶַָָ

¯"‰Â(פרקים משמנה פ"ד (סוף מׁשה ִֶַרּבי

רּבינּו מׁשה ּכי ואמר סברא, ּבֹו ְְִֵֶַַַָָָָסבר

הרגזנּות לצד ׁשּנטה הּוא חטאֹו הּׁשלֹום ְְְֶֶַַַָָָָָָָעליו

‰ÌÈ¯Bn,ּבאמרֹו ‡� eÚÓLהּׁשם עליו ּדקּדק ְְָƒ¿»«ƒְִֵֵַָָ

עדת לפני ּכֹועס ּכמֹוהּו אדם ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָיתּבר

וכל הּכעס, ּבֹו ראּוי ׁשאין ּבמקֹום יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּבני

הּׁשם, חּלּול ההּוא האיׁש ּבדין ּבזה ְִִִֵֵֶַַַָָּכּיֹוצא

למדין היּו ּומדבריו ּכּלם ׁשּמּתנּועֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻמּפני

העֹולם הצלחֹות אל ּבהם להּגיע מקּוין ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָוהיּו

הּכעס עליו יראה ואי הּבא, והעֹולם ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּזה

אם ּכי תבא ולא הרעֹות הּפעּולֹות מן ְְְִִִַָָָֹֹוהּוא

הּנפׁש: מּתכּונֹות רעה ְְִִֶֶַָָָמּתכּונה

Ï·‡(יד כז (להלן ּפי" "מריתם בֹו אמרּו ¬»ְְִִֶָ

מדּבר היה לא ׁשהּוא ׁשאבאר, ּכמֹו ְְֲֵֵֶֶַָָָֹהּוא

סכ אבלעם מעלה, לֹו ׁשאין מי עם ולא לים ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ

ּבן ּכיחזקאל היתה ׁשּבנׁשיהם קטנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

שירה (מכילתא החכמים ׁשּזכרּו ּכמֹו ְְֲִִֶַָָּבּוזי,

וכאׁשר יבחנּוהּו, יעׂשה אֹו ּׁשּיאמר מה וכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָֹג),

אין הּׁשלֹום עליו ׁשהּוא אמרּו ׁשּכעס ְֵֶֶַַָָָָָָראּוהּו

ׁשהּׁשם יֹודע ׁשהיה ולּולי מּדה ּפחיתּות ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבֹו

הכעסנּו וׁשאנחנּו הּמים ּבבּקׁשת עלינּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָּכעס

מצאנּו לא ואנחנּו ּכֹועס, היה לא יתּבר ְְֲִֵַַַָָָָָֹֹאֹותֹו

הענין, ּבזה אליו ּבדּברֹו ׁשּכעס יתעּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלּׁשם

ח) (פסוק אמר Ï‰˜‰Âאבל ‰hn‰ ˙‡ Á˜ ֲַָָ«∆««∆¿«¿≈

Ï‡ Ìz¯a„Â EÈÁ‡ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ‰„Ú‰ ˙‡∆»≈»«»¿«¬…»ƒ¿ƒ«¿∆∆

ÌÈÓ Ì‰Ï ˙‡ˆB‰Â ÂÈÓÈÓ Ô˙�Â Ì‰È�ÈÚÏ ÚÏq‰«∆«¿≈≈∆¿»«≈»¿≈»»∆«ƒ

.Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â ÚÏq‰ ÔÓƒ«∆«¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»

ּבֹו ׁשּנאמרּו הּתֹורה מּספקי ספק הּתרנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנה

חטא זה אי רּבים ּפעמים ונׁשאל רּבים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּדברים

ּבֹו ּׁשאמרנּו ּומה ּבֹו ּׁשּנאמר מה ּוראה ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָחטא,

ז"ל: ּדבריו אּלּו דרּכֹו. יֹורה והאמת ְְְְֱֲֵֶֶַַַָָָאנחנּו,

ÛÈÒB‰Âמריתם" אמר ׁשהּכתּוב הבלים. על הבל ¿ƒְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

ואמר ּדברֹו, על ׁשעברּו "Ï‡ּפי" ְְְִֶַַָָָ…

"Èa Ìz�Ó‡‰ּבעבּור הענׁש אין בֹו, האמינּו ׁשּלא ∆¡«¿∆ƒֱֲִֵֶֶֶַָֹֹ

מׁשה על הענׁש ׁשּיהיה ראּוי היה ויֹותר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכעס.

ּבחּנם. יד) לא (להלן החיל ּפקּודי על ְְְִִֵֶֶַַָָָּכׁשּקצף

ּכי ׁשּכעס, ּכלל סּפר לא �‡והּכתּוב eÚÓL" ְְִִֵֶַַַָָֹƒ¿»

"ÌÈ¯Bn‰'ה עם הייתם ממרים ּכדר ּתֹוכחת, «ƒְְֱִִִֶֶֶַַַ

מּימיו, ּכעס לא אהרן ּכי ועֹוד כד). ט ְֲִִַַָָָֹֹ(דברים

מעֹודֹו: הל ּובמיׁשֹור בׁשלֹום ְְִִֵַָָּכי

„BÚÂמאת ּגדֹול ּכעס היה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ¿ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

מׁשה. עם מריבה ּבעׂשֹותם עליהם ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָהּׁשם

ּכׁשאמרּו הּגדֹול חטאם ּבּמדּבר הּנסיֹונֹות ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּובכל

להיֹות ׁשּירצּו מּמצרים", העליתנּו ְְְֱִִִִִִֶֶַָָֻ"למה

עם מּלהיֹות ּפר ּבעבֹודת לׂשֹונאיהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָעבדים

וכן אביו, את העֹובד ּכבן אמרהאלהים ְְֱִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ה' את מאסּתם ּכי יען כ) יא (לעיל ְְִֶֶַַַַָהּכתּוב

זה לּמה לאמר לפניו וּתבּכּו ּבקרּבכם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹאׁשר

ּפחֹות אמרּו הראׁשֹונה ּובּפעם מּמצרים. ְְִִִִַַַָָָָָָָיצאנּו

אֹותי להמית מּמצרים העליתנּו זה לּמה ְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָמּזה,

והיה ג), יז (שמות ּבּצמא מקני ואת ּבני ְְְְִֶֶַַַָָָָָואת

ׁשאמר, ּכמֹו רּבה ואׁשמה ּגדֹול קצף ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָעליהם

ּבני ריב על ּומריבה מּסה הּמקֹום ׁשם ְְְִִִֵֵַַַַָָָָוּיקרא

יג) (פסוק מפרׁש ּכתּוב ּובכאן וגו'. ְְְִֵָָָָֹיׂשראל

,'‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È�· e·¯ ¯L‡ ‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰≈»≈¿ƒ»¬∆»¿≈ƒ¿»≈∆

ּומׁשה יֹוצרֹו. את רב הוי מּזה ּגדֹול ּפׁשע ְֲִֵֶֶֶֶַַָָּומה

ּבגללכם ה' התאּנף ּבי ּגם לז) א (דברים ְְְִִִֶַַַַַָאמר

הרעה ּכל וגרמּו חטאּו הם ּכן אם ְְְִֵֵֵָָָָָָֹלאמר,

הּמעׂשה ּבכל להם אין הרב ּולדברי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּזאת,

ּכלל: ופׁשע חטא ְְֵֶֶַַָָהּזה
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(á):ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑מרים ּבזכּות הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל .מּכאן, ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

(â)òåâa eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬
:ýåýé éðôì eðéçà©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£e�ÚÂ‚ eÏÂ∑ׁשּגוענּו ‡e�ÈÁ.הלואי ÚÂ‚a∑מּמּנה מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו ∑ÚÂ‚a.ּבמיתת ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ¿«
(ּבחֹולם "ּבגֹוע" להּנקד לֹו היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו יּתכן ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשם

.הוא"ו) ַָ

(ã)úeîì äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®¨´
:eðøéòáe eðçðà íL̈½£©−§§¦¥«

(ä)íB÷nä-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤©¨¬
àì äfä òøä|ïéà íéîe ïBnøå ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ¨¨−©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ§¦½©¬¦©−¦

ì:úBzL ¦§«

ÏÚב eL�k˙‡Â ‡zL�ÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

ÈÂÏeג ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆ�e¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡�Á‡„ ‡˙BÓa ‡�˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ¯‡ד ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡�¯ÈÚ·e ‡�Á�‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

È˙�‡ה ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡�ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈ�Bn¯Â ÔÈ�Ùe‚Â ÔÈ�È˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Óe,ׁשּכעס יתּבר ּבה' מצינּו לא ּׁשאמר «ְִִֶֶַַַַָָָָֹ

אמר ‰hn‰אבל ˙‡ Á˜ּכי ּדע וגו'. ֲַָָ«∆««∆ִַ

ּפי על אף ּדבר, ּבמחיתם צריכים ְְְֲִִִִֶַַַָָָָּכאׁשר

יכּפר רחּום והּוא ּבֹו, וחֹוטאים ְְְְְְִִִֵֶַַׁשּמתלֹוננים

ויּתן יזּכירּנּו ולא חמתֹו ּכל יעיר ולא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹעֹון

ּבנחת אמר הראׁשֹונים ּבּמים וכן ׁשאלתם. ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהם

אף וגו', העם לפני עבר ה) יז (שמות ְֲִֵַַָָֹרּוח

מּמּנה ׁשהזהיר ּומריבה מּסה ׁשם ׁשהיה ּפי ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָעל

ממטיר הנני ּבּמן, וכן טז). ו (דברים ְְְְִִִֵַַָּולדֹורֹות

ּבדר ד), טז (שמות הּׁשמים מן לחם ְִִֶֶֶֶֶַָָָלכם

הּׁשני ּבּדּבּור ּבּסֹוף ׁשאמר אּלא וחּבה, ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאהבה

הֹודיע ּתלּוּנת, את ׁשמעּתי יב) פסוק ְְִִֶַַָֹ(שם

חּנם, יתלֹוננּו ּכאׁשר אבל ּבלבד. חטאם ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָלהם

רמז עֹוד ּובכאן אּפֹו. חמת עליהם ְְֲֲִֵֶֶֶַַָֹיׁשּפ

ו) (פסוק ׁשּנאמר מּגפה, וחּיּוב ּגדֹול ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָלקצף

הּנזּכר, הּקהל אל ׁשרֹומז אליהם, ה' כבֹוד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוּירא

ּכאׁשר ּבּמּגפֹות, ההוה ה' יד מראה ְְֲֵֶֶֶַַַַַַֹוהּוא

(לעיל קרח ּוביֹום י) יד (לעיל ּבמרּגלים ְְְְִִֶַַַֹּתראה

על והּתמּה ז). יז (לעיל ּומּמחרת יט) ְֳִֵַַַָָטז

לב) קו (תהלים הּוא מלא מקרא ׁשהרי ְֲִֵֵֶַָָָהרב,

ּבעבּורם, למׁשה וּירע מריבה מי על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָוּיקציפּו

הּנסיֹונֹות עם הּזה החטא הּכתּוב ְְְְִִִֵֶֶַַַַָוימנה

ּבּמדּבר: ה' את ׁשּנּסּו ְְִִִֶֶַַָהּגדֹולים

·B¯w‰Âטֹוב והּוא ּבזה, ׁשּנאמרּו הּדברים מן ¿«»ְְְִִֶֶֶֶַָָ

חננאל רּבנּו ּדברי הם הּׁשֹואל, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַלדחֹות

י) (פסוק אמרם הּוא החטא ּכי ‰ÔÓׁשּכתב ְְִֵֶַַָָָ¬ƒ

,ÌÈÓ ÌÎÏ ‡ÈˆB� ‰f‰ ÚÏq‰ׁשּיאמרּו וראּוי «∆««∆ƒ»∆»ƒְְֶָֹ

טז (שמות ׁשאמרּו ּכדר מים, לכם ה' ְְִִֶֶֶֶַָָיֹוציא

וכן וגו', לאכל ּבׂשר ּבערב לכם ה' ּבתת ְְֱֵֵֶֶֶֶָָָָֹח)

עּמהם יעׂשה ה' ּכי יֹודיעּום הּנּסים ְֲִִִִִֶֶַַָָּבכל

ואהרן מׁשה ּכי העם חׁשבּו ואּולי ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹלהפליא,

הּזה, הּסלע מן מים להם הֹוציאּו ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבחכמתם

ּומעׂשה נא). לב (דברים אֹותי קּדׁשּתם לא ְְֲִִֶֶֶַַֹוזהּו

עמד הנני ו) יז (שמות אמר ּבּצּור, ְִִִֵַַָָֹהראׁשֹון

הּזקנים וׁשבעים ּבחֹורב, הּצּור על ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלפני

והּנס הּצּור על עֹומד הענן עּמּוד ְִֵֵֶַַַַָָרֹואים

אבל הּוא, הּגדֹול ה' מעׂשה ּכי ְְֲֲִִֵֵַַַָָמתּפרסם,

ואהרן: מׁשה ּבמאמר וטעּו ּדבר ראּו לא ְְְְֲֲֶַַַָָָָָֹֹּבכאן

ÔÎzÈÂלב (דברים ּבי" "מעלּתם ּבזה ׁשּיאמר ¿ƒ»≈ְְִֶֶֶַַָֹ

נקרא ההקּדׁש מן הּנהנה ּכי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָנא),

ׁשהּוא יד), כז (להלן ּפי" "מריתם וכן ְְְִִִֵֶֶָמעילה.

והּטעם לעיניהם, הּסלע אל ודּברּתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָצּוה

וּתמר מן ּדברי, ׁשּניתם אֹו ּבעיניהם, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשאתקּדׁש

צּויתי לא ּכי ו), ה (יחזקאל מׁשּפטי ְִִִִִֶַָֹאת

ויהיה ּככה. (ÂÒÙ˜ׁשּתאמרּו "Èa Ìz�Ó‡‰ ‡Ï" ְְְִֶֶָָֹ…∆¡«¿∆ƒ

(·È,חּזּוק לׁשֹון הּוא אֹו יׂשראל, ּבני אל ְְִִֵֵֵֶָָיֹוצא

ואמנה מן לעיניהם, להקּדיׁשני התחּזקּתם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלא

הּתקּועה הּיתד כג), יא (נחמיה המׁשררים ְְְִֵַַַַָָֹעל

כה): כב (ישעיה נאמן ְֱֶָָּבמקֹום

˙Ó‡‰Â.הּתֹורה מּסתרי ּגדֹול סֹוד הענין ּכי ¿»¡∆ְְִִִִֵַָָָָ

ו) יז (שמות לֹו אמר ּבראׁשֹונה ִִַָָָּכי

והּכית ּבחרב הּצּור על ׁשם לפני עמד ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹהנני

ּבחֹורב הּצּור על הּגדֹול ׁשמי ּכי יאמר ְְִִֵַַַַַָֹבּצּור,

ההר, ּבראׁש האֹוכלת האׁש ה' ּכבֹוד ְְֵֶֶֶָָָָֹׁשהּוא

וּיצאּו אחת ּפעם אּלא הּכה לא ּכן ְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹּובעבּור

והסּכימּו כן, לֹו ּפרׁש לא ּבכאן אבל רּבים, ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹמים

חטא, זה והּנה ּפעמים, ּבּצּור להּכֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַׁשניהם

אמר ּכן Èa",ועל Ìz�Ó‡‰ ‡Ï"אמּונה לׂשּום ְֵַַָ…∆¡«¿∆ƒֱָָ

"מריתם ונאמר הּנס. יעׂשה ּובאמּונה ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבׁשמי,

מקֹום ּבכל הּנקרא קדׁשֹו רּוח את מרּו ּכי ְְְִִִֶַַָָָָָּפי",

מעילה ואין ּבי", "מעלּתם אמר ּולכ ה'", ְְְְְִִִֵֶַַָָָ"ּפי

ׁשּקּור: ִֶָאּלא

‰p‰Âאמר וכן ּבּכתּוב, מפרׁש מזּכר החטא ¿ƒ≈ְְְְֵֵַַַָָָָֹֻ

אלֹוּה מּלפני ח) ז קיד (תהלים ְְֱִִֵֵַַהמׁשֹורר

ּתּוכל וכן מים. אגם הּצּור ההפכי ְְֲֲִִֵַַַַַָֹֹיעקב

ג (דברים ׁשאמר מׁשה ּבתפּלת זה ְְְִִִֵֶֶֶַַָלהתּבֹונן

לּׁשם התחּנן ּכי החּלֹות, אּתה אלהים ה' ְֱִִִִֵֵַַַַָָֹכד)

(ספרי) רּבֹותינּו ּדעת ועל לֹו. ׁשּימחל ְְְִִֵֶַַַַַָֹהּנכּבד

ויצאּו ּבּצּור ׁשהּכה יּתכן הּכעס, לֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמזּכירין

אל ותמהּו הּכעס, על ּכּונתֹו ּבמעּוט ְְְִִִֶַַַַַָָָטּפים

על ׁשניה ּפעם להּכֹות ׁשניהם והסּכימּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּדבר,

ׁשניהם: על החטא והּוא הזּכרּתי, ּכאׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַהּצּור

ÏÚÂטעם ‰ÚÏq.ּדעּתי Ï‡ Ìz¯a„Âעל ּכמֹו ¿«ְִַַַ¿ƒ«¿∆∆«∆«ְַ

אל צבאֹות ה' אמר ּכה וכן ְְֵֶֶַַַָָֹהּסלע,

יּובאּו ּבבלה הּמכנֹות ועל הּים ועל ְְְִֶַַַַַָָָָָֹֻהעּמדים

העדה לעיני ׁשּיאמרּו יצּוה כב). יט כז ְְְֵֵֵֶֶַָָֹ(ירמיה

מים להם יֹוציא ׁשהּׁשם ּכּלם נקהלים ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּבהיֹותם

עלי יקׁשה ואל עׂשה. וכן הּסלע, Ìz¯a„Âמן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ¿ƒ«¿∆

,Ì‰È�ÈÚÏ ÚÏq‰ Ï‡,לפניהם ּכמֹו טעמֹו ּכי ∆«∆«¿≈≈∆ְְֲִִֵֶַ

כל לעיני חנניה וּיאמר וכן ּכּלם, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשּיׁשמעּו

על את אׁשּבר ּככה ה' אמר ּכה לאמר ְֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹהעם

וכן יא), כח (שם וגו' ּבבל מל ְְְֵֶֶֶֶַַָֻנבכדנאּצר

ִַרּבים:

B‡טעם"Ì‰È�ÈÚÏ"הּדּבּור ׁשּיהיה ּבכאן, ַַ¿≈≈∆ְְִִֶֶַָ

לעיניהם, והּסלע ׁשם נקהלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבהיֹותם

י) (פסוק ּבעׂשּיה ׁשאמר LÓ‰ּכמֹו eÏ‰˜iÂ ְֲִֶַָָָ««¿ƒ∆

,ÚÏq‰ È�t Ï‡ Ï‰w‰ ˙‡ Ô¯‰‡Âּכאׁשר ּכי ¿«¬…∆«»»∆¿≈«»«ֲִֶַ

אמרּו ּבפנים ּפנים הּסלע וראּו ׁשם ְְְְֲִִִֶַַָָָָָנקהלּו

,ÌÈÓ ÌÎÏ ‡ÈˆB� ‰f‰ ÚÏq‰ ÔÓ‰ׁשהזּכירּו ּכמֹו ¬ƒ«∆««∆ƒ»∆»ƒְְִִֶ

יאמרּו ׁשּלא ו) בשלח (מכילתא ְֲִֶָֹֹחכמים

הקהל ּכמסרס, ׁשהּוא ויּתכן ׁשם. היּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעינֹות

ונתן לעיניהם ודּברּתם הּסלע אל העדה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאת

ֵָמימיו:

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy

(å)ãòBî ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiåô : ©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß fenz 'e iyily mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)éçà ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷E ©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½
íäì úàöBäå åéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®§«¥¨Æ¨¤¬
:íøéòa-úàå äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥¨−§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה יׂשראל(במדבר ׁשל ממֹונם על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשחס רמב"ן.מּכאן, ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©©Ÿ́¤
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì̈¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם)המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד �ÈˆB‡.זה ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ׁשּלא לפי ««¿ƒ¿ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒְִֶֹ
לפי אֹותֹו, מּכירין ּלכם?היּו מה להם: אֹומרים יׂשראל והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב הּסלע ׁשהל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

המן מֹוריהם, את מֹורים – ׁשֹוטים יוני לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ מים? לנּו ּתֹוציאּו סלע ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמאיזה
מים? לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו ׁשּלא הּזה, רמב"ן.הּסלע ְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ú¯˙Ïו ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח ‡zL�k ˙È L�Î‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰È�ÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zL�k ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

„Èט ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈ�Î‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i�·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t� ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ÂÈÓÈÓ.(ח) Ô˙�Âרּבים מים מּיד ׁשּיהיּו ְַַ¿»«≈»ְִִִִֶַַָ

יא) (פסוק ׁשאמר ּכמֹו מּמּנּו, ְְִִֶֶַָנֹובעים

,ÌÈa¯ ÌÈÓ e‡ˆiÂ,הרּבּוי על ּתאמר הּנתינה ּכי «≈¿«ƒ«ƒְִִִֵֵַַָָָ

ּפריֹו יּתן הּׂשדה ועץ יבּולּה הארץ ונתנה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמֹו

ּפריּה ּתּתן הּגפן הּׁשלֹום זרע ּכי ד), כו ְִִִֵֶֶֶַַַָָ(ויקרא

טּלם יּתנּו והּׁשמים יבּולּה את ּתּתן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהארץ

על ּכּלם יב), ח וכן(זכריה יבטיחם, הרּבּוי ְְִִֵֵַַָָֻ

יׁשטפּו: ּונחלים כ) עח (תהלים ְְִִָָֹּכתּוב

ÔÈ‡Âטעם"ÂÈÓÈÓ"ו"יּתן יבּולּה" "ּתּתן ּכמֹו ¿≈ַַ≈»ְְְִִֵֵָ

ּבֹו להיֹות הּסלע ּבטבע ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַַַּפריֹו",

ּכי מּמּנּו, יצאּו אׁשר הּמים טעמֹו אבל ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָמים,

יהיּו ּובֹו מים למעינֹו החלמיׁש הּׁשם ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָּבהפֹו

וכן "מימיו", ׁשמֹו על יּקראּו יצאּו ְְְְִִֵֵֵֶַָָּומּמּנּו

כה), כג (שמות מימי ואת לחמ את ְְְֵֵֶֶֶַַּובר

טז). לג (ישעיה נאמנים מימיו נּתן ְֱִִֵֶַָָָלחמֹו

מן לא יצאּו, הּסלע ׁשּמּגּוף להֹודיע ּכן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹואמר

רק רּבים מעינֹות ּכמנהג ּתחּתיו אׁשר ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהארץ

ההפכי ח) קיד (תהלים ּכתּוב וכן ְְְִֵֵֶַָָֹמאמצעֹו,

וחזר מים. למעינֹו חּלמיׁש מים אגם ְְְְֲִִִַַַַַָָָָהּצּור

‰ÚÏq.ואמר ÔÓ ÌÈÓ Ì‰Ï ˙‡ˆB‰Âאּתה ּכי ְַָ¿≈»»∆«ƒƒ«∆«ִַָ

הּסלע, מן הּמים להם ּתֹוציא ׁשם ְְִִִֶֶַַַַָָּבעֹוד

נֹובעי: אֹותם יראּו ׁשּכּלם ְְִִֶֶָָָֻ"להם",

,‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Âלׁשּתֹות אֹותם ׁשּתצּוה ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»ְְִֶֶַָ

הּנס. לפרסם זה וכל ,ְְְְֵֵֶֶַַָָלפני

ואת העדה את "וּיׁשק ּכן הזּכיר לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּובּמעׂשה

יא) (פסוק אמר אבל ‰Ú„‰ּבעירם", zLzÂ" ְֲִַָָָ«≈¿¿»≈»

,"Ì¯ÈÚ·eמים ּובראֹותם הּצּמאֹון מרב ּכי ¿ƒ»ְִִִִֵַַָָֹ

וׁשתּו: הּנחל על נפלּו מּיד נֹוזלים, ְְְִִִַַַַַָָָרּבים

ÏÚÂאמרּו מרים ׁשל ּבבארּה רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

היה אׁשר הּצּור הּוא הּזה הּסלע ֲִֶֶֶַַַַָָּכי

יפרׁשּו ּולפיכ היה"ÂÈÓÈÓ"ּבחֹורב, אׁשר ְְְְִֵָָ≈»ֲֶָָ

מרים. ּבמֹות מעינֹו נסּתם עּתה ּכי לתת, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּדרּכֹו

ׁשהיה מרים, ׁשל ּבבארּה לרּבֹותינּו הּכּונה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכי

נ ּבאר ּבכלמעֹולם נֹובע חּיים מים מקֹור ּסי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

אֹותֹו העלה עליו, הרצֹון ׁשם ׁשּיהיה ְֱִֶֶֶָָָָָָָמקֹום

ּבחֹורב ונבקע ׁשבע, ּבאר ּבמדּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָליׁשמעאל

הּמּסעים ּובּׁשאר ׁשם, ׁשהיה ההּוא הּצּור ְִִִֶַַַַָָָָָמן

וכאׁשר ׁשם, ׁשּיחנּו ּבמקֹום הּצּור מן ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָנֹובע

ידי על חזר ועּתה הּמעין, ּפסק הּצּדקת ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמתה

הּזה הּסלע מן נפּתח מקֹור לֹו להיֹות ְְְִִִֶֶֶַַַַמׁשה

ּׁשאמר מה והּוא ‰ÚÏq"ּבעצמֹו, Ï‡":הּנֹודע ְְְֶַַַָ∆«∆«ַַ

ÏÚÂלּמחנה סמּו סלע ׁשם היה הּפׁשט ּדר ¿«ְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אׁשר הּזה הסלע אל ודּברּתם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָוצּוה

הּסלע אל ודּברּתם לפרׁש, אפׁשר ּגם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלפניכם.

ׁשּיראּו: הראׁשֹון ּכלֹומר לעיניהם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָאׁשר

חלילה מים. לכם נֹוציא הּזה הּסלע המן ֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ(י)

מׁשה ּכי למניעּות, הּתמּה ׁשּיהיה ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָחלילה

ּכל מּמּנּו יּפלא לא ה' ּבית ּבכל הּנאמן ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹרּבינּו

ּגדֹולֹות ראּו עּמֹו יׂשראל וכל והּוא מה', ְְְְִִֵֵָָָָָּדבר

ּכן נעׂשה אׁשר הּוא ּכי ואף מּזֹו, ְְְֲֲִִִֵֶַַָָונפלאֹות

ואמרּו ּבחֹורב. ּבּצּור אחרת ּפעם ידֹו ְְְֵֶֶַַַַַָָעל

הנגלה ּכמֹו מתקּימֹות, ּתמיהֹות ׁשּיׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹהמפרׁשים

טו (ש"ב אּתה הרֹואה כז), ב (ש"א ְֲִִֵֶַָנגליתי

אׁשר העץ המן ב), כב (יחזקאל התׁשּפט ְֲֲֲִִֵֶָֹכז),

יא): ג (בראשית ִִִצּויתי

Ï·‡להֹוציא כח לנּו יׁש הּסלע המן ּכתב ר"א ¬»ְֲִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשאמר לפרׁש, ירצה מים. מּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָלכם

‰ÌÈ¯Bnלהם ‡� eÚÓLולמה האֹומרים ּבה' ֶָƒ¿»«ƒְְִַָָָ

הּזה, הרע הּמקֹום אל ה' קהל את ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָהבאתם

ׁשּנֹוציא ּבּטבע כח לנּו יהיה הּזה החּלמיׁש ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹהמן

הּוא ה' מאת ּכי ּתּכירּו רק מים, מּמּנּו ְֲִִִִֵֵֶַַַַאנחנּו

והביא מּמצרים אתכם הֹוציא אׁשר הּוא ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַּכי

יפרנס אׁשר והּוא הּזה הּמקֹום אל ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָאתכם

(שמות ּבּמן להן ׁשאמר ּכטעם וזה ּבֹו, ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָאתכם

ו) מארץטז אתכם הֹוציא ה' ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַוידעּתם

ְִִָמצרים:

ÈÙÏeהּסלע המן לׁשאלה, הּזֹו הה"א ּדעּתי ¿ƒְְֲִִִֵֵֶַַַַַָ

הּכתּוב ּכי לא, אם מים לכם נֹוציא ִִִִֶֶַַַָָֹהּזה

עץ ּבּה היׁש ולאו, הן ּבׁשאלה יפרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָּפעם

לא אם מצֹותיו התׁשמר כ), יג (לעיל אין ְְֲִִִִִַָֹֹאם

הזה לבּדֹו, הן יזּכיר ּופעם ב), ח ְְֲִֵֶַַַַ(דברים

את הידעּתם כט), מג (בראשית הּקטן ְְֲִֶֶֶַַַָֹאחיכם

ּבחדׁש האבּכה ה), כט (שם נחֹור ּבן ְֶֶֶֶַַָָָֹלבן

ג): ז (זכריה הּנזר ֲִִִֵַָהחמּׁשי

Ï·‡,הּנּסיֹון ׁשאלת להם הּזאת הּׁשאלה היתה ¬»ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

על ּתחׁשבּון מה הּמֹורים נא ׁשמעּו ְְְִִַַַַַָָאמר

מים לכם נֹוציא החזק הּזה הּסלע המן ֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָה'

ּבמרים הפליג לא, אם הּזה הּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹהיהיה
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(å)ãòBî ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiåô : ©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß fenz 'e iyily mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)éçà ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷E ©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½
íäì úàöBäå åéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®§«¥¨Æ¨¤¬
:íøéòa-úàå äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥¨−§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה יׂשראל(במדבר ׁשל ממֹונם על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשחס רמב"ן.מּכאן, ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©©Ÿ́¤
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì̈¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם)המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד �ÈˆB‡.זה ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ׁשּלא לפי ««¿ƒ¿ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒְִֶֹ
לפי אֹותֹו, מּכירין ּלכם?היּו מה להם: אֹומרים יׂשראל והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב הּסלע ׁשהל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

המן מֹוריהם, את מֹורים – ׁשֹוטים יוני לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ מים? לנּו ּתֹוציאּו סלע ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמאיזה
מים? לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו ׁשּלא הּזה, רמב"ן.הּסלע ְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ú¯˙Ïו ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח ‡zL�k ˙È L�Î‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰È�ÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zL�k ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

„Èט ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈ�Î‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i�·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t� ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ÂÈÓÈÓ.(ח) Ô˙�Âרּבים מים מּיד ׁשּיהיּו ְַַ¿»«≈»ְִִִִֶַַָ

יא) (פסוק ׁשאמר ּכמֹו מּמּנּו, ְְִִֶֶַָנֹובעים

,ÌÈa¯ ÌÈÓ e‡ˆiÂ,הרּבּוי על ּתאמר הּנתינה ּכי «≈¿«ƒ«ƒְִִִֵֵַַָָָ

ּפריֹו יּתן הּׂשדה ועץ יבּולּה הארץ ונתנה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמֹו

ּפריּה ּתּתן הּגפן הּׁשלֹום זרע ּכי ד), כו ְִִִֵֶֶֶַַַָָ(ויקרא

טּלם יּתנּו והּׁשמים יבּולּה את ּתּתן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהארץ

על ּכּלם יב), ח וכן(זכריה יבטיחם, הרּבּוי ְְִִֵֵַַָָֻ

יׁשטפּו: ּונחלים כ) עח (תהלים ְְִִָָֹּכתּוב

ÔÈ‡Âטעם"ÂÈÓÈÓ"ו"יּתן יבּולּה" "ּתּתן ּכמֹו ¿≈ַַ≈»ְְְִִֵֵָ

ּבֹו להיֹות הּסלע ּבטבע ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַַַּפריֹו",

ּכי מּמּנּו, יצאּו אׁשר הּמים טעמֹו אבל ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָמים,

יהיּו ּובֹו מים למעינֹו החלמיׁש הּׁשם ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָּבהפֹו

וכן "מימיו", ׁשמֹו על יּקראּו יצאּו ְְְְִִֵֵֵֶַָָּומּמּנּו

כה), כג (שמות מימי ואת לחמ את ְְְֵֵֶֶֶַַּובר

טז). לג (ישעיה נאמנים מימיו נּתן ְֱִִֵֶַָָָלחמֹו

מן לא יצאּו, הּסלע ׁשּמּגּוף להֹודיע ּכן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹואמר

רק רּבים מעינֹות ּכמנהג ּתחּתיו אׁשר ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהארץ

ההפכי ח) קיד (תהלים ּכתּוב וכן ְְְִֵֵֶַָָֹמאמצעֹו,

וחזר מים. למעינֹו חּלמיׁש מים אגם ְְְְֲִִִַַַַַָָָָהּצּור

‰ÚÏq.ואמר ÔÓ ÌÈÓ Ì‰Ï ˙‡ˆB‰Âאּתה ּכי ְַָ¿≈»»∆«ƒƒ«∆«ִַָ

הּסלע, מן הּמים להם ּתֹוציא ׁשם ְְִִִֶֶַַַַָָּבעֹוד

נֹובעי: אֹותם יראּו ׁשּכּלם ְְִִֶֶָָָֻ"להם",

,‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Âלׁשּתֹות אֹותם ׁשּתצּוה ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»ְְִֶֶַָ

הּנס. לפרסם זה וכל ,ְְְְֵֵֶֶַַָָלפני

ואת העדה את "וּיׁשק ּכן הזּכיר לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּובּמעׂשה

יא) (פסוק אמר אבל ‰Ú„‰ּבעירם", zLzÂ" ְֲִַָָָ«≈¿¿»≈»

,"Ì¯ÈÚ·eמים ּובראֹותם הּצּמאֹון מרב ּכי ¿ƒ»ְִִִִֵַַָָֹ

וׁשתּו: הּנחל על נפלּו מּיד נֹוזלים, ְְְִִִַַַַַָָָרּבים

ÏÚÂאמרּו מרים ׁשל ּבבארּה רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

היה אׁשר הּצּור הּוא הּזה הּסלע ֲִֶֶֶַַַַָָּכי

יפרׁשּו ּולפיכ היה"ÂÈÓÈÓ"ּבחֹורב, אׁשר ְְְְִֵָָ≈»ֲֶָָ

מרים. ּבמֹות מעינֹו נסּתם עּתה ּכי לתת, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּדרּכֹו

ׁשהיה מרים, ׁשל ּבבארּה לרּבֹותינּו הּכּונה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכי

נ ּבאר ּבכלמעֹולם נֹובע חּיים מים מקֹור ּסי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

אֹותֹו העלה עליו, הרצֹון ׁשם ׁשּיהיה ְֱִֶֶֶָָָָָָָמקֹום

ּבחֹורב ונבקע ׁשבע, ּבאר ּבמדּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָליׁשמעאל

הּמּסעים ּובּׁשאר ׁשם, ׁשהיה ההּוא הּצּור ְִִִֶַַַַָָָָָמן

וכאׁשר ׁשם, ׁשּיחנּו ּבמקֹום הּצּור מן ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָנֹובע

ידי על חזר ועּתה הּמעין, ּפסק הּצּדקת ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמתה

הּזה הּסלע מן נפּתח מקֹור לֹו להיֹות ְְְִִִֶֶֶַַַַמׁשה

ּׁשאמר מה והּוא ‰ÚÏq"ּבעצמֹו, Ï‡":הּנֹודע ְְְֶַַַָ∆«∆«ַַ

ÏÚÂלּמחנה סמּו סלע ׁשם היה הּפׁשט ּדר ¿«ְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אׁשר הּזה הסלע אל ודּברּתם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָוצּוה

הּסלע אל ודּברּתם לפרׁש, אפׁשר ּגם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלפניכם.

ׁשּיראּו: הראׁשֹון ּכלֹומר לעיניהם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָאׁשר

חלילה מים. לכם נֹוציא הּזה הּסלע המן ֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ(י)

מׁשה ּכי למניעּות, הּתמּה ׁשּיהיה ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָחלילה

ּכל מּמּנּו יּפלא לא ה' ּבית ּבכל הּנאמן ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹרּבינּו

ּגדֹולֹות ראּו עּמֹו יׂשראל וכל והּוא מה', ְְְְִִֵֵָָָָָּדבר

ּכן נעׂשה אׁשר הּוא ּכי ואף מּזֹו, ְְְֲֲִִִֵֶַַָָונפלאֹות

ואמרּו ּבחֹורב. ּבּצּור אחרת ּפעם ידֹו ְְְֵֶֶַַַַַָָעל

הנגלה ּכמֹו מתקּימֹות, ּתמיהֹות ׁשּיׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹהמפרׁשים

טו (ש"ב אּתה הרֹואה כז), ב (ש"א ְֲִִֵֶַָנגליתי

אׁשר העץ המן ב), כב (יחזקאל התׁשּפט ְֲֲֲִִֵֶָֹכז),

יא): ג (בראשית ִִִצּויתי

Ï·‡להֹוציא כח לנּו יׁש הּסלע המן ּכתב ר"א ¬»ְֲִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשאמר לפרׁש, ירצה מים. מּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָלכם

‰ÌÈ¯Bnלהם ‡� eÚÓLולמה האֹומרים ּבה' ֶָƒ¿»«ƒְְִַָָָ

הּזה, הרע הּמקֹום אל ה' קהל את ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָהבאתם

ׁשּנֹוציא ּבּטבע כח לנּו יהיה הּזה החּלמיׁש ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹהמן

הּוא ה' מאת ּכי ּתּכירּו רק מים, מּמּנּו ְֲִִִִֵֵֶַַַַאנחנּו

והביא מּמצרים אתכם הֹוציא אׁשר הּוא ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַּכי

יפרנס אׁשר והּוא הּזה הּמקֹום אל ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָאתכם

(שמות ּבּמן להן ׁשאמר ּכטעם וזה ּבֹו, ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָאתכם

ו) מארץטז אתכם הֹוציא ה' ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַוידעּתם

ְִִָמצרים:

ÈÙÏeהּסלע המן לׁשאלה, הּזֹו הה"א ּדעּתי ¿ƒְְֲִִִֵֵֶַַַַַָ

הּכתּוב ּכי לא, אם מים לכם נֹוציא ִִִִֶֶַַַָָֹהּזה

עץ ּבּה היׁש ולאו, הן ּבׁשאלה יפרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָּפעם

לא אם מצֹותיו התׁשמר כ), יג (לעיל אין ְְֲִִִִִַָֹֹאם

הזה לבּדֹו, הן יזּכיר ּופעם ב), ח ְְֲִֵֶַַַַ(דברים

את הידעּתם כט), מג (בראשית הּקטן ְְֲִֶֶֶַַַָֹאחיכם

ּבחדׁש האבּכה ה), כט (שם נחֹור ּבן ְֶֶֶֶַַָָָֹלבן

ג): ז (זכריה הּנזר ֲִִִֵַָהחמּׁשי

Ï·‡,הּנּסיֹון ׁשאלת להם הּזאת הּׁשאלה היתה ¬»ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

על ּתחׁשבּון מה הּמֹורים נא ׁשמעּו ְְְִִַַַַַָָאמר

מים לכם נֹוציא החזק הּזה הּסלע המן ֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָה'

ּבמרים הפליג לא, אם הּזה הּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹהיהיה
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(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåíéîòt eähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−©«£¨®¦
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥¨−§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑,"אלֿהּסלע "ודּברּתם אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא לפי טּפין, אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה לפי «¬»ƒְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא אמרּו: הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו יז)והּמה –(שמות ּבּצּור" "והּכית ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

והּכהּו סלע אֹותֹו להם .ונזּדּמן ְְְִִֵֶֶַַָָ

(áé)ízðîàä-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ¤«¡©§¤´
ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´

:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«
i"yx£Èa Ìz�Ó‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ּכעֹון עליהם: יאמרּו ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ּבלבד זה חטא ׁשאּלּולי הּכתּוב ּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, יּכנסּו ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור יא)ׁשאר יּׁשחט"(במדבר ּובקר "הצאן ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
מּפני הּכתּוב, עליו חס לא – יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס – ׁשּבּסתר לפי אּלא מּזֹו? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹקׁשה

הּׁשם זה,∑È�LÈc˜‰Ï.קּדּוׁש ּסלע מה ואֹומרים: העדה לעיני מקּדׁש הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ִֵַ¿«¿ƒ≈ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אנּו! וחמר קל מקֹום, ׁשל ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ˙·e‡È.ׁשאינֹו ‡Ï ÔÎÏ∑,ּבׁשבּועה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ»≈…»ƒְִָ

ג)ּכמֹו א ּכ(שמואל על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא ּבקפיצה, נׁשּבע עלי". לבית נׁשּבעּתי "לכן :. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים ב)הם ק"א יׂשראל(סנהדרין ׁשל ׁשּמֹוׁשיען ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו את ≈»≈¿ƒ»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּגזרּו לכ ּבּמים, א)לֹוקה ּתׁשליכהּו"(שמות היארה הּיּלֹוד "ּכלֿהּבן :.Ìa L„wiÂ∑,ידם על ואהרן מׁשה (זבחיםׁשּמתּו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ«ƒ»≈»ְֲֵֶֶַַָָֹֹ

ב) אֹומרקט"ו הּוא וכן הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין עֹוׂשה סח)ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא :(תהילים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
אֹומר הּוא וכן ,"מּמקּדׁשי אלהים י)"נֹורא אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי רמב"ן.: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ÙÈk‡יא ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ù�e ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zL�k ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
È�a È�ÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa Ôez�Ó‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

˜„Ìיג Ï‡¯NÈ È�a Bˆ� Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אליו יריבּו וכאׁשר אמנה, קטּני הם ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהּגיד

עּמהם הּׁשם יעׂשה ׁשּלא מחׁשבּתם מפני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא

יחֿכ) עח (תהלים ׁשּנאמר ּכענין ְְְְֱִִֶֶַַַלהפליא,

ׁשלחן לער אל היּוכל ּבלבבם, אל ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֻוינּסּו

(אבות אמרּו וכ ּתת. יּוכל לחם הגם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָּבּמדּבר,

להּקדֹוׁש אבֹותינּו נּסּו נסיֹונֹות עׂשר ד) ְְֲִִֵֶֶַָה

ּבּמדּבר: הּוא ְִַָָּברּו

BÓÎeּבמקֹומֹות הּנׁשאל ּבמחׁשבת הּׁשאלה ¿ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

(בראשית ּבנ את אׁשיב ההׁשב ְִִִֵֶֶַָָרּבים,

ּגלעד רמת אל הנל ּכן, רצֹונ אם ה), ְְְֲִִֵֵֵֶָָֹכד

עצת אם ה), יח (דהי"ב אחּדל אם ְְְֲִִִֶַָָָָלּמלחמה

מים לכם ׁשּנֹוציא מחׁשבּתכם אם ּכאן, אף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּכן,

ּכי הראית נגליתי, ּבהנגלה ּדעּתי וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֹמּזה.

העץ המן כט), כא (מ"א מּלפני אחאב ְְְֲִִִֵַַָָָָנכנע

ׁשאלֹות כּלם ּכי התׁשּפט, ,צּויתי אבלאׁשר , ְְֲֲֲִִִִִֵֶָָֹֻ

הּנׁשאל בֹו ׁשּיֹודה מפרסם ּבדבר לׁשאל ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֻענינם

בכם ּובחרּתי אבי לבית נגליתי אם ּכרחֹו. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָעל

ּובמנחתי, ּבזבחי תבעטּו ולּמה זה, ידעּתם ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָאם

העץהלה' מן אם וכן הּגמּולה. זאת ּתגמלּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

לּמה אֹו וּתחבא, וּתבׁש אכלּת צּויתי ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאׁשר

הרֹואה אבל האחרים. הּזה ּובּדר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּתתחּבא.

יֹועץ אם המסּפק, ּבדבר גמּורה ׁשאלה ְְְְִֵֵַַָָָָָָֻאּתה,

את אני רֹואה ּכלׁשֹון העיר, אל ּתׁשּוב ְֲִִִֶֶֶַָָָאּתה

ּפרׁשּתי ּוכבר קט.), קח: (כתובות אדמֹון ְְְְִִֵֵַַָּדברי

ד): (א ּבראׁשית ְְִֵֵֶּבסדר

ידם, על ואהרן מׁשה ׁשּמתּו ּבם. וּיּקדׁש ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ(יג)

ּבמקּדׁשיו דין עֹוׂשה הּוא ּברּו ְְִִֶֶַָָָָֻּכׁשהּקדֹוׁש

ׁשּנאמר הּברּיֹות, על ּומתקּדׁש מתירא ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָהּוא

אֹומר הּוא וכן אּקדׁש, ּבקרבי ג) י ְְִֵֵֵֶַָֹ(ויקרא

לׁשֹון ,מּמקּדׁשי אלהים נֹורא לו) סח ְֱִִִֶָָָֹ(תהלים

ר"א: ּפרׁש ּכן ּגם ִֵֵֵַַרׁש"י.

ep�È‡Âמׁשה מתּו לא עדין ּכי ּבעיני, נראה ¿≈∆ְְֲִִִֵֵֶֶַַֹ

לּברּיֹות מתּפרסם ואינּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַֹואהרן,

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיתירא הּזה ּבחטא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּימּותּו

ואביהּוא ּבנדב היה ּכאׁשר ּכ ידי על ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָהּוא

הּכתּוב ּכי ועֹוד ח). ו (ש"ב עּזה ְְִֶֶַָָֻּובפרץ

L„wiÂאמר '‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È�a e·¯ ¯L‡ ַָ¬∆»¿≈ƒ¿»≈∆«ƒ»≈

,Ìaּבקרבי מּלׁשֹון נתקּדׁש, ּבּמריבים ּכי »ְְְִִִִִִֵַַַָֹ

"וּיּכבד ׁשּיאמר לדבריהם היה וראּוי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּקדׁש,

ּפניהם": ְֵֶַעל

ÔBÎp‰Âהיה הראׁשֹון הּצּור מעׂשה ּכי ּבעיני, ¿«»ְֲִִֵֶַַַָָָ

ּכמֹולעיני ּבלבד, יׂשראל זקני ְְְְְִִִֵֵֵֵָָ

אמר ּובזה ז), ו יז (שמות ׁשם ְֶֶַָָָָֹׁשמפרׁש

ּכן על וגו', הּקהל את ואהרן מׁשה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹוּיקהילּו

ׁשּנגזרה האּלה מריבה מי ּכי הּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר

אֹותם הּמה אהרן ועל מׁשה על הּגזרה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבהם

מ הּׁשםמי את יׂשראל ּבני רבּו אׁשר ריבה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

(יחזקאל ׁשּכתּוב ּכענין כּלם, לעיני ּבם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻוּיּקדׁש

איביהם מארצֹות אתם וקּבצּתי כז) ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹלט

רּבים: ּגֹוים לעיני בם ְְְְִִִִֵֵַַָונקּדׁשּתי

Ú„Âעם מריבה להם היתה ּבראׁשֹונה ּכי ¿«ְְִִִִֶָָָָָָ

וּירב ב) יז (שמות ׁשאמר ּכמֹו ְֶֶֶַַָָמׁשה

עֹוד ד) פסוק (שם אמר וכן מׁשה, עם ְִֵֶַָָָהעם

ה' היׁש הּׁשם את מנּסים והיּו ּוסקלני, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻמעט

מריבים היּו ּבכאן אבל ז), פסוק (שם ְְְְֲִִִֵָָָּבקרּבנּו

ּכן ועל נּסיֹון, ּבכאן היה ולא מעלה ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹּכלּפי

הּגזרה ּבהם ׁשּנגזרה מריבה מי אּלה ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר

Ï‡¯NÈהּזאת, È�· e·¯ ¯L‡ ‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰ ַֹ≈»≈¿ƒ»¬∆»¿≈ƒ¿»≈

Ìa L„wiÂ '‰ הראׁשֹונים‡˙ ולא לעיניהם ∆«ƒ»≈»ְְִִֵֵֶָֹ

לעיני רק נתקּדׁש ולא הּׁשם את נּסּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאׁשר

ׁשני הּסלע ענין היֹות ּובעבּור יׂשראל. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָזקני

נענׁשּו מהם איזה על לבאר הצר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּפעמים,

ִִַַהּצּדיקים:

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy

ß fenz 'f iriax mei ß

(ãé)äk íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®³Ÿ
éçà øîàøLà äàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈£¤¬

:eðúàöî§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר אּלא אחוה? ּכאן להזּכיר ראה טו)מה :(בראשית »ƒƒ¿»≈ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לפרעֹו החֹוב אֹותֹו היה ׁשנינּו ועל "זרע יהיה Ïz‰ŒÏk‡‰."ּכיֿגר ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑מעל אביכם ּפירׁש לפיכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ«»»«¿»≈»«¿»»ְֲִִִֵֵֶַָ
לו)אבינּו יעקב(שם על והּטילֹו עליהם, הּמּטל חֹוב הּׁשטר מּפני – אחיו" יעקב מּפני אלֿארץ וּיל" רמב"ן.: ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

(åè)íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£e�Ï eÚ¯iÂ∑רּבֹות צרֹות יׂשראל∑e�È˙·‡ÏÂ.סבלנּו על ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר מצטערים ׁשהאבֹות .מּכאן, «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(æè)eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−
:Eìeáâ äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«

i"yx£e�Ï˜ ÚÓLiÂ∑אבינּו ׁשּברכנּו כז)ּבּברכה ונענים(בראשית צֹועקים ׁשאנּו יעקב", קֹול "הּקל :.C‡ÏÓ∑.מׁשה זה «ƒ¿«…≈ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿»ֶֶֹ
ואֹומר "מלאכים", קרּואים ׁשהּנביאים לו)מּכאן, ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

(æé)äzLð àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−
ãò ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬

:Eìáb øáòð-øLà£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ�∑הירּׁשה על לעֹורר ל עזראין לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ׁשל «¿¿»»¿«¿∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ארצ ּדר לעבר ·‡¯.מעט ÈÓ ‰zL� ‡ÏÂ∑(רבה מׁשה:(במדבר אמר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" "מי ְְֲֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈ִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּכאן להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא לׁשּתֹות, ּובאר לאכל מן ּבידינּו ׁשּיׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹאףֿעלּֿפי

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, מן יקנה לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי B‚Â'.לאכסנאי, CÏ� CÏn‰ C¯c∑אנּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ∆∆«∆∆≈≈¿ָ
לאכל ּולכאן לכאן יּטּו ולא ּבהמּתנּו את .חֹוסמים ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָֹֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑,"קלנּו וּיׁשמע אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם ׁשהֹוריׁשכם ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
אבי ׁשהֹוריׁשני ּבּמה עליכם אצא כז)ואני תחיה"(בראשית חרּב "ועל :. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

kÏÓ‡יד ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô�„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

·ÌÈ¯ˆÓטו ‡�·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡�˙‰·‡ e˙Á�e¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡�Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡�˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז ‡�˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡�ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡�Á�‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז Ï˜Áa ¯aÚ� ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ�¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ� ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL� ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚ�c „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ ÈËÒ�ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשמֹו, הּכתּוב הזּכיר לא אדֹום. מל אל ְְֱִִֶֶֶַָֹ(יד)

ועֹוג סיחֹון הזּכיר אבל .צר אין ְְֲִִִִֵֶָֹּכי

ידּועים היּו ּכי ּבעבּור ּבׁשמֹותם, האמֹורי ְְְֱֲִִִִֵַַָָָמלכי

לפניו להֹודֹות ּבּגֹוים, ׁשם ולהם ְְְְִִֵֶַָָָָּבגבּורה

ׁשּנאמר ּכמֹו להפליא, עּמנּו עׂשה ּכי ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָיתּבר

ּכי ּגדלים מלכים למּכה יזֿכ) קלו ְְְִִִֵַָֹ(תהלים

לעֹולם ּכי האמרי מל לסיחֹון חסּדֹו, ְְְְֱִִִֶֶַָָָֹלעֹולם

חסּדֹו: לעֹולם ּכי הּבׁשן מל ּולעֹוג ְְְְִֶֶַַַָָָחסּדֹו,

‚‰�Óeהּמלכים ּגדֹולי ׁשם להזּכיר הּכתּוב ƒ¿«ְְְְִִֵֵַַַָָ

ׁשהזּכיר ּכענין ארצם, את ירׁשנּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאׁשר

צדק אדֹוני האמרי מלכי חמׁשת ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּביהֹוׁשע

ּוּפראם חברֹון מל והֹוהם ירּוׁשלים ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָמל

מל ויפיע ירמּות מלמל ּודביר לכיׁש  ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ

(שם חצֹור מל ויבין ג) י (יהושע ְְִֶֶֶָָעגלֹון

(שם ּבמסּפר הזּכירם הּמלכים ּוׁשאר א), ְְְְְִִִִַָָָָיא

וּיאמר הּכתּוב ואמר בׁשמֹות. לא טֿכד) ְְֵֶַַַָָֹֹיב

אדֹוניהם עם עּמֹו ּכל נסמכּו ּכי אדֹום. ְְֱֲִִִֵֵֶַָָאליו

הּזה: ִֶַַּבּמיאּון
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ß fenz 'f iriax mei ß

(ãé)äk íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®³Ÿ
éçà øîàøLà äàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈£¤¬

:eðúàöî§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר אּלא אחוה? ּכאן להזּכיר ראה טו)מה :(בראשית »ƒƒ¿»≈ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לפרעֹו החֹוב אֹותֹו היה ׁשנינּו ועל "זרע יהיה Ïz‰ŒÏk‡‰."ּכיֿגר ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑מעל אביכם ּפירׁש לפיכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ«»»«¿»≈»«¿»»ְֲִִִֵֵֶַָ
לו)אבינּו יעקב(שם על והּטילֹו עליהם, הּמּטל חֹוב הּׁשטר מּפני – אחיו" יעקב מּפני אלֿארץ וּיל" רמב"ן.: ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

(åè)íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£e�Ï eÚ¯iÂ∑רּבֹות צרֹות יׂשראל∑e�È˙·‡ÏÂ.סבלנּו על ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר מצטערים ׁשהאבֹות .מּכאן, «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(æè)eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−
:Eìeáâ äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«

i"yx£e�Ï˜ ÚÓLiÂ∑אבינּו ׁשּברכנּו כז)ּבּברכה ונענים(בראשית צֹועקים ׁשאנּו יעקב", קֹול "הּקל :.C‡ÏÓ∑.מׁשה זה «ƒ¿«…≈ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿»ֶֶֹ
ואֹומר "מלאכים", קרּואים ׁשהּנביאים לו)מּכאן, ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

(æé)äzLð àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−
ãò ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬

:Eìáb øáòð-øLà£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ�∑הירּׁשה על לעֹורר ל עזראין לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ׁשל «¿¿»»¿«¿∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ארצ ּדר לעבר ·‡¯.מעט ÈÓ ‰zL� ‡ÏÂ∑(רבה מׁשה:(במדבר אמר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" "מי ְְֲֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈ִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּכאן להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא לׁשּתֹות, ּובאר לאכל מן ּבידינּו ׁשּיׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹאףֿעלּֿפי

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, מן יקנה לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי B‚Â'.לאכסנאי, CÏ� CÏn‰ C¯c∑אנּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ∆∆«∆∆≈≈¿ָ
לאכל ּולכאן לכאן יּטּו ולא ּבהמּתנּו את .חֹוסמים ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָֹֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑,"קלנּו וּיׁשמע אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם ׁשהֹוריׁשכם ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
אבי ׁשהֹוריׁשני ּבּמה עליכם אצא כז)ואני תחיה"(בראשית חרּב "ועל :. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

kÏÓ‡יד ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô�„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

·ÌÈ¯ˆÓטו ‡�·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡�˙‰·‡ e˙Á�e¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡�Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡�˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז ‡�˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡�ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡�Á�‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז Ï˜Áa ¯aÚ� ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ�¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ� ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL� ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚ�c „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ ÈËÒ�ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשמֹו, הּכתּוב הזּכיר לא אדֹום. מל אל ְְֱִִֶֶֶַָֹ(יד)

ועֹוג סיחֹון הזּכיר אבל .צר אין ְְֲִִִִֵֶָֹּכי

ידּועים היּו ּכי ּבעבּור ּבׁשמֹותם, האמֹורי ְְְֱֲִִִִֵַַָָָמלכי

לפניו להֹודֹות ּבּגֹוים, ׁשם ולהם ְְְְִִֵֶַָָָָּבגבּורה

ׁשּנאמר ּכמֹו להפליא, עּמנּו עׂשה ּכי ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָיתּבר

ּכי ּגדלים מלכים למּכה יזֿכ) קלו ְְְִִִֵַָֹ(תהלים

לעֹולם ּכי האמרי מל לסיחֹון חסּדֹו, ְְְְֱִִִֶֶַָָָֹלעֹולם

חסּדֹו: לעֹולם ּכי הּבׁשן מל ּולעֹוג ְְְְִֶֶַַַָָָחסּדֹו,

‚‰�Óeהּמלכים ּגדֹולי ׁשם להזּכיר הּכתּוב ƒ¿«ְְְְִִֵֵַַַָָ

ׁשהזּכיר ּכענין ארצם, את ירׁשנּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאׁשר

צדק אדֹוני האמרי מלכי חמׁשת ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּביהֹוׁשע

ּוּפראם חברֹון מל והֹוהם ירּוׁשלים ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָמל

מל ויפיע ירמּות מלמל ּודביר לכיׁש  ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ

(שם חצֹור מל ויבין ג) י (יהושע ְְִֶֶֶָָעגלֹון

(שם ּבמסּפר הזּכירם הּמלכים ּוׁשאר א), ְְְְְִִִִַָָָָיא

וּיאמר הּכתּוב ואמר בׁשמֹות. לא טֿכד) ְְֵֶַַַָָֹֹיב

אדֹוניהם עם עּמֹו ּכל נסמכּו ּכי אדֹום. ְְֱֲִִִֵֵֶַָָאליו

הּזה: ִֶַַּבּמיאּון
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(èé)éîéî-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiåE ©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
éìâøa øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈§©§©¬

:äøáòà¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום רמב"ן.אין «≈»»ְִֵַָָ

(ë)ãák íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬¨¥−
:ä÷æç ãéáe§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|ìàøNé èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
ô :åéìòîרמב"ן ¥«¨¨«

ß fenz 'g iying mei ß

(áë):øää øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥¨−¬Ÿ¨¨«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ּבהן היה ׁשּלא לארץ, להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻ

ּבהן ׁשּכתּוב מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר עליהם, ּגזרה ׁשּנגזרה מאֹותם ד)אחד הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
¯‰‰ ההרים,∑‰¯ את ּומׁשוה לפניהם הֹול ׁשהענן ואףֿעלּֿפי ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ּגּבי על הר …»»ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

אהרן לקבּורת – ההר והר מׁשה. לקבּורת – נבֹו והר לתֹורה, – סיני הר ּבהן: נׁשארּו .ׁשלׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(âë)ìeáb-ìò øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬
-õøà:øîàì íBãà ¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑הּצּדיק וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ּכאן ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן כ)הּזה, ב מעׂשי"(ד"ה את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר" :. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ãë)øLà õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤£¤¬
:äáéøî éîì ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð̈©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«

(äë):øää øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

�q˜יט ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ È�a dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡�‡ ÈzL� CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈
:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

d˙eÓ„˜Ïכ ‰‡ÓB„‡ ˜Ù�e ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב Ï‡¯NÈ È�· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏË�e¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zL�k¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ L�k˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרים היּו מּתחּלה הּנה נעלה. ּבמסּלה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ(יט)

יּכנסּו ׁשּלא יׁשּתּמרּו רק ּבערים, ְְְִִִֶֶַַָָָֹֹלבא

ׁשּׁשֹוללים רב עם מחנֹות ּכדר ּובכרם ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָּבׂשדה

ּבדר ילכּו אבל ּבכרמים, ונכנסים הּגרנֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאת

והיּו הּיחיד, ּדר לא הרּבים ּדר ׁשהיא ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמל

להם אׁשר הּמים ּכלל יׁשּתּו ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹאֹומרים

ׁשּלא להם, ׁשלחּו כן אחרי לצרּכם. ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבּבארֹות

העֹולה ּבמסּלה ילכּו אבל ּכלל לערים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָיקרבּו

ואם לּכל, ּוכבּוׁשה סלּולה ׁשהיא ּכנען ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹלארץ

והּבהמֹות הם ּבּדרכים הּנהרֹות מימי ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָיׁשּתּו

על מהם, ׁשּנהנּו דמיהם יּתנּו ּבּנהר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבעברם

אמר c·¯,ּכן ÔÈ‡ ׁשּום¯˜ הפסד ּבזה ׁשאין ֵַָ«≈»»ְֵֵֶֶֶָ

ָָּדבר:

ÌÈ¯Á‡Âלא אם באר, מי נׁשּתה לא ּפרׁשּו, «¬≈ƒְְְִִֵֵֵֶֹֹ

יחזר למה ּכי נכֹון, ואינּנּו ְְְִִֵֶַָָָָֹּבדמים.

ּבּתחּלה: רצה ּׁשּלא מה לֹו ְְִִֶַַַָָָֹֹלׁשלח

BL¯„Óeמי נׁשּתה לא כב) חקת (תנחומא ƒ¿»ְִֵֶֹ

ׁשּכתב ּכמֹו מּכם, ונּקח ׁשּלנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָבאר

לאדֹום יׂשראל ואמרּו יז). (בפסוק Ú„רׁש"י ְְְֱִִֵֶַָָ«

.EÏ·b ¯·Ú� ¯L‡הארץ "אל לֹו הזּכירּו ולא ¬∆«¬…¿À∆ְְִִֶֶָָֹ

בהם יקּנא ׁשּלא לנּו", נֹותן אלהינּו ה' ְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאׁשר

ׁשּלקח לּולי היתה להם ּכי לאמר הארץ ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעל

הזּכירּו, לסיחֹון אבל ּבמרמה, ּוברּכתֹו ְְְְְְֲִִִִִָָָָּבכֹורתֹו

ה' אׁשר הארץ אל הּירּדן את אעבר אׁשר ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעד

ּבמׁשנה מׁשה ׁשהזּכיר ּכמֹו לנּו, נֹותן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָֹאלהינּו

כט) ב (דברים :תֹורה ָ

ּבזה, הּכתּוב קּצר מעליו. יׂשראל וּיט ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ(כא)

ה) ד ב (דברים נצטּוּו הּגבּורה מּפי ְְִִִִַַָּכי

ּפרׁש ּכאׁשר בם, ּתתּגרּו אל מאד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹונׁשמרּתם

לא ּכי מעליו, נטּו הּדּבּור ּפי ועל מׁשה. ְִִִֵֶֶַַָָָָֹלהם

הּניחם ׁשּלא ּכיון אחר ּדבר לעׂשֹות ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹיכלּו

ֲַֹלעבר:

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(åë)øæòìà-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤¤§¨¨´
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑,"לּמערה "הּכנס לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו והפׁשיטם הלּביׁשהּו ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי את ∆¿»»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ל אמר ּדלּוק. ונר מּצעת מּטה ראה וקמץ,ונכנס. – "ּפי "קמץ ּופׁשט, – "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד מּיד ועצם, – "עיני לב)"עצם מיתה(דברים – "אחי אהרן "ּכאׁשרֿמת : ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
לּה רמב"ן.ׁשּנתאּוית ְִִֶַָָ

(æë)øää øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈
:äãòä-ìk éðéòì§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה עּכב(במדבר לא לֹו, קׁשה ׁשהּדבר .אףֿעלּֿפי «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
äLî ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¤̄¤²

:øää-ïî øæòìàå§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם):להם אמר אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן יֹורדים ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
והראּוהּו רחמים מׁשה ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה את ועצר הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמת.

והאמינּו – ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת Ï‡¯NÈ.מלאכי ˙Èa Ïk∑ׁשלֹום רֹודף אהרן ׁשהיה לפי והּנׁשים; האנׁשים ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ…≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ
לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה ‚ÚÂ.ּומטיל Èk∑ּכן אם אּלא הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ׁשהמתרּגם אני אֹומר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָƒ»«ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מדרׁש על אּלא "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמתרּגם
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ג)ׁשּנסּתּלקּו השנה "וּיראּו"(ראש ּתקרי אל ּדהא,: לׁשֹון נֹופל זה לׁשֹון ועל "וּיראּו", אּלא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל אהרן, מת ׁשהרי לפי וּיראּו? לּמה הימּנּו. ּׁשּלמעלה למה טעם נתינת ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹלפי
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו אי, ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא אׁשר, לׁשֹון אּלא נֹופל ּדהא לׁשֹון כא)אין :(איוב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּלׁשֹון מּזה מפרׁשים והרּבה רּוחי". לאֿתקצר יד)"ואםֿמּדּוע ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה כט)ּומטיל כ, הּוא(רש"י החּדּוׁש ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין הּתבֹות ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה האנׁשים לגּבי ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים והינּו:ּכלׁשּגם יׂשראל". הּזכרים.ּכלּבית ּכל מרּבה - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל הּנׁשים.ּבית ּגם מרּבה - ְְִִֵֵֶַַַָָ

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|:éáL epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−¤«¦

i"yx£È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ∑הּׁשנה ּבראׁש ּכדאיתא כּו', ּכבֹוד ענני ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ג)ׁשמע מעֹולם(דף ועמלק . «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות ‰p‚·.רצּועת ·LÈ∑ׁשּנאמר עמלק, יג)זה ּבארץ(במדבר יֹוׁשב "עמלק : ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָֻֻ…≈«∆∆ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔepLaÏ˙Âכו È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ L�k˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

Ï‰¯כז e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zL�k Ïk È�ÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Á�e ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zL�k Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

ÓB¯c‡א ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡�Ú�k ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבגדי הם ּבגדיו. את אהרן את והפׁשט ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ(כו)

ּבנֹו אלעזר ּבהם ׁשּנתרּבה גדֹולה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻּכהּנה

מעׂשֹות אהרן ירד ּכאׁשר ּכי והּקרֹוב, ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָֹעּתה.

העלה הּנרֹות, והעלה הּקטרת והקטיר ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתמיד

ּכהּנה ּבגדי לבּוׁש ּכׁשהיה ההר הר אל ְְְִֵֶֶָָָָָָֹֻאֹותֹו

אֹותם: ְְִִָוהפׁשיט

ÏÚÂאׁשר הּמת ּתכריכי הלּביׁשֹו הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַ

החל ּבגּדי אלעזר את והפׁשיט לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהכין

ּביֹום עּמֹו עׂשה ּכאׁשר הּקדׁש ּבגּדי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהלּביׁשֹו

זֿט): ח (ויקרא ִִַהּמּלּואים

L¯„Óeאמרּו נּסים, ּבהם ׁשּנעׂשּו רּבֹותינּו ƒ¿«ְֲִִֵֶֶַַָָ

אהרן את להפׁשיט יכֹול מׁשה ְְֲִֵֶֶַַָָֹהיא

לעֹולם העליֹונים הם העליֹונים והלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹּכסדרן,

מעׂשה אּלא לעֹולם, הּתחּתֹונים הם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָוהּתחּתֹונים

מּבחּייו, יֹותר ּבמיתתֹו הּמקֹום לֹו עׂשה ְְִִִִֵַַָָָָָנּסים

ּכהּנה ּבגדי והפׁשיטֹו הּסלע אל מׁשה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָֻהעמידֹו

ּתחּתיהם: נלּבׁשים ׁשכינה ְְְְִִִִֵֵֶַָָּובגדי

(ÁÎ ˜ÂÒÙ) B�a ¯ÊÚÏ‡ ˙‡ Ì˙B‡ LaÏiÂ, ««¿≈»∆∆¿»»¿
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(åë)øæòìà-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤¤§¨¨´
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑,"לּמערה "הּכנס לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו והפׁשיטם הלּביׁשהּו ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי את ∆¿»»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ל אמר ּדלּוק. ונר מּצעת מּטה ראה וקמץ,ונכנס. – "ּפי "קמץ ּופׁשט, – "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד מּיד ועצם, – "עיני לב)"עצם מיתה(דברים – "אחי אהרן "ּכאׁשרֿמת : ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
לּה רמב"ן.ׁשּנתאּוית ְִִֶַָָ

(æë)øää øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈
:äãòä-ìk éðéòì§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה עּכב(במדבר לא לֹו, קׁשה ׁשהּדבר .אףֿעלּֿפי «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
äLî ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¤̄¤²

:øää-ïî øæòìàå§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם):להם אמר אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן יֹורדים ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
והראּוהּו רחמים מׁשה ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה את ועצר הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמת.

והאמינּו – ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת Ï‡¯NÈ.מלאכי ˙Èa Ïk∑ׁשלֹום רֹודף אהרן ׁשהיה לפי והּנׁשים; האנׁשים ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ…≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ
לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה ‚ÚÂ.ּומטיל Èk∑ּכן אם אּלא הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ׁשהמתרּגם אני אֹומר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָƒ»«ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מדרׁש על אּלא "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמתרּגם
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ג)ׁשּנסּתּלקּו השנה "וּיראּו"(ראש ּתקרי אל ּדהא,: לׁשֹון נֹופל זה לׁשֹון ועל "וּיראּו", אּלא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל אהרן, מת ׁשהרי לפי וּיראּו? לּמה הימּנּו. ּׁשּלמעלה למה טעם נתינת ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹלפי
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו אי, ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא אׁשר, לׁשֹון אּלא נֹופל ּדהא לׁשֹון כא)אין :(איוב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּלׁשֹון מּזה מפרׁשים והרּבה רּוחי". לאֿתקצר יד)"ואםֿמּדּוע ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה כט)ּומטיל כ, הּוא(רש"י החּדּוׁש ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין הּתבֹות ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה האנׁשים לגּבי ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים והינּו:ּכלׁשּגם יׂשראל". הּזכרים.ּכלּבית ּכל מרּבה - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל הּנׁשים.ּבית ּגם מרּבה - ְְִִֵֵֶַַַָָ

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|:éáL epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−¤«¦

i"yx£È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ∑הּׁשנה ּבראׁש ּכדאיתא כּו', ּכבֹוד ענני ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ג)ׁשמע מעֹולם(דף ועמלק . «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות ‰p‚·.רצּועת ·LÈ∑ׁשּנאמר עמלק, יג)זה ּבארץ(במדבר יֹוׁשב "עמלק : ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָֻֻ…≈«∆∆ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔepLaÏ˙Âכו È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ L�k˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

Ï‰¯כז e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zL�k Ïk È�ÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Á�e ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zL�k Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

ÓB¯c‡א ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡�Ú�k ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבגדי הם ּבגדיו. את אהרן את והפׁשט ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ(כו)

ּבנֹו אלעזר ּבהם ׁשּנתרּבה גדֹולה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻּכהּנה

מעׂשֹות אהרן ירד ּכאׁשר ּכי והּקרֹוב, ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָֹעּתה.

העלה הּנרֹות, והעלה הּקטרת והקטיר ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתמיד

ּכהּנה ּבגדי לבּוׁש ּכׁשהיה ההר הר אל ְְְִֵֶֶָָָָָָֹֻאֹותֹו

אֹותם: ְְִִָוהפׁשיט

ÏÚÂאׁשר הּמת ּתכריכי הלּביׁשֹו הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַ

החל ּבגּדי אלעזר את והפׁשיט לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהכין

ּביֹום עּמֹו עׂשה ּכאׁשר הּקדׁש ּבגּדי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהלּביׁשֹו

זֿט): ח (ויקרא ִִַהּמּלּואים

L¯„Óeאמרּו נּסים, ּבהם ׁשּנעׂשּו רּבֹותינּו ƒ¿«ְֲִִֵֶֶַַָָ

אהרן את להפׁשיט יכֹול מׁשה ְְֲִֵֶֶַַָָֹהיא

לעֹולם העליֹונים הם העליֹונים והלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹּכסדרן,

מעׂשה אּלא לעֹולם, הּתחּתֹונים הם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָוהּתחּתֹונים

מּבחּייו, יֹותר ּבמיתתֹו הּמקֹום לֹו עׂשה ְְִִִִֵַַָָָָָנּסים

ּכהּנה ּבגדי והפׁשיטֹו הּסלע אל מׁשה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָֻהעמידֹו

ּתחּתיהם: נלּבׁשים ׁשכינה ְְְְִִִִֵֵֶַָָּובגדי

(ÁÎ ˜ÂÒÙ) B�a ¯ÊÚÏ‡ ˙‡ Ì˙B‡ LaÏiÂ, ««¿≈»∆∆¿»»¿
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ּבידם, ּכנענים לתת להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את וׁשּנה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּנגב",
ׁשּנאמר: סתם", "נתּפּלל אמרּו: ּכנען; לׁשֹון ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם יׂשראל ראּו ּכנענין, אינם ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהם

ּבידי" הּזה אתֿהעם ּתּתן ‰‡˙¯ÌÈ."אםֿנתן C¯c∑ׁשּנאמר המרּגלים, ּבּה ׁשהלכּו הּנגב בּנגב".(שם)ּדר "וּיעלּו : ְִִִֵֶֶַָָָָֹ∆∆»¬»ƒְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּנאמר לפניהם, הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדר האתרים" ּדר" אחר: יּדבר מנּוחה")(שם להם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" :. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

È·L epnÓ aLiÂ∑אחת ׁשפחה אּלא מדרש)אינּה בשם .(ילקוט «ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã83 'nr g"lg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

wlnrA mgNdl KxCd©¤¤§¦¨¥©£¨¥

ּביׂשראל וּיּלחם האתרים ּדרְך יׂשראל ּבא ּכי . . הּכנעני ִ�ְֲִַַַֽ�ְִַוּיׁשמע �ָ�ְִָ�ֵ�ֲֶֶָָֽ�ִִַ�ֶָ�ְְִָ�ֵ
לפניהם.. הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדרְך . . ד"א . . המרּגלים ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדרְך – האתרים ובפרש"י)ּדרְך א. (כא, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נגד לּמלחמה מתיּצבים יׂשראל ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ּב"ּדרְך הּפי' ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש

אֹותֹו. ּומנּצחים לקדּׁשה הּמנּגד זה) הלעּומת (ּכחֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֻעמלק

היה ׁשּתפקידם הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ּפי ׁשעל ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"ּדרְך

האדם את מסית הרע הּיצר ּכאׁשר ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ּפי ׁשעל (עבֹודה הּטבע ּבדרְך הּקּלה הּדרְך ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלמצֹוא

ׂשכל, ידי על היא מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ערְך ּופחיתּות והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות ידי על עּמֹו האדם לֹוחם הּתֹומ"צ, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻנגד

וכּו'. מלחמה ְְְִִֵַָָּתכסיסי

ּברית ארֹון הּגדֹול", "הּתּיר על וסֹומְך הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה נפׁש הּמסירת עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ"ּדרְך

מּפניָך". מׂשּנאיָך וינּוסּו אֹויבָך ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי מּמילא, ּבדרְך האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹה',

עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'

לנּצחֹו אפׁשר אז ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ּתכסיסים ידי על נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּכאׁשר

ודעת. טעם ּפי ׁשעל עבֹודה ידי על ְֲִֵֶַַַַַַַָָּגם

על רק הּוא לבּטלֹו הּדרְך – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ודעת, מּטעם למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאּולם

ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת רמב"ןידי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכסדרן הּבגדים את להלּביׁש יכֹול היא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָוכי

לאהרן הּמקֹום לֹו חלק ּגדֹול ּכבֹוד אבל ְְְֲֲֶַַַָָָָָָָֹלאלעזר,

ׁשכינה ּבגדי ׁשּנלּבׁשּו מּבחּייו, יֹותר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּבמיתתֹו

אהרן את והפׁשיט מׁשה וחזר למּטה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּתחּלה

ּכסד ׁשנּויהּבגדים ּכ ּכסדרן, אלעזר והלּביׁש רן ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ

ו): א (מלואים ְּבת"כ

יהֹוׁשע ּבכּבּוׁשי מצינּו הּכנעני. וּיׁשמע ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֻ(א)

ּכתיב ועֹוד אחד ערד מל יד) יב ְְֲִֶֶֶָָ(יהושע

ּבארץ ּבּנגב יֹוׁשב והּוא מ) לג (להלן ְְֵֶֶֶֶַַַָּבּמּסעֹות

מעבר סתם ּכנען ארץ יּקרא לא והּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכנען,

ארץ ב) לד (להלן ׁשאמר ּכמֹו מזרחה, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָלירּדן

ׁשּיחלק ראּוי היה ּכי ועֹוד, לגבלתיה. ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֻּכנען

מּׁשבטי לאחד ערד מל ׁשל ארצֹו את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמׁשה

ארץ ּכי מקֹום ּבכל יסּפר והּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל,

לׁשני מׁשה נתן האמרי מלכי ׁשני ועֹוג ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹסיחֹון

וחצי הּמּטֹות ותׁשעת הּמּטה, וחצי ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַהּמּטֹות

הּירּדן את עברם אחרי נחלתם לקחּו ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמּטה

יׂשראל החרימּו ּכי נאמר, ואּולי ּכנען. ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבארץ

נכֹון. ואינֹו ּכלל. בּה יׁשבּו ולא ארצם ְְְְְֵֶַָָָָָֹאת

(פסוק עריהם את והחרמּתי מפרׁש רׁש"י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

לגבֹוּה: ׁשללם ׁשהקּדיׁש ְְְִִֶַָָָב),

ÔBÎp‰Âיֹוׁשב הּוא ערד מל זה ּכי ּבעיני, ¿«»ְֲִֵֵֶֶֶַָ

ּכנען ּבארץ יּמה לּירּדן מעבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּנגב

לחברֹון סמּו יהּודה ּבני ּבגבּול הּירּדן יד ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָעל

יׂשראל ּבני ּבבֹוא מרחֹוק וׁשמע ּבּנגב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיא

להּלחם מֹואב ערבֹות אל האתרים ּדר ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָּובא

טעם וזה ׁשם, סּפר"ÚÓLiÂ",עּמהם ּולכ ְִֶֶַַָָ«ƒ¿«ְִֵָ

ּכי ּכנען", ּבארץ ּבּנגב יֹוׁשב "והּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָהּכתּוב

ונדרּו יׂשראל. מקֹום אל אחרת מארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָבא

ׁשּיחרימּו ּבידם אֹותֹו יּתן ׁשאם לה' נדר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

ׁשמע ּכי הּכתּוב וסּפר לה', להם אׁשר ְֲִִֵֶֶַַַָָָָּכל

אֹותֹו. וׁשּלמּו לה' נדר ונדרּו ּתפּלתם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָהּׁשם

ׁשּצּוה ּכמֹו מׁשה, ּבימי עּתה אֹותם הרגּו ְְִִִֵֶֶַָָָָּכי

האדם מן יחרם אׁשר חרם ּכל כט) כז ֲֳִֵֶֶַָָָָָ(ויקרא

לאֹוצר ׁשללם ּכל ונתנּו יּומת, מֹות יּפדה ְְְְִֶַָָָָָָֹלא

ה': ֵּבית

ÌÈÏL‰Âיׂשראל החרימּו ּכי לסּפר, ּבכאן עֹוד ¿ƒ¿ƒְְְֱִִִֵֵֶַָָ

ּבארץ ּבֹואם אחרי עריהם את ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָּגם

אׁשר נדרם את לקּים יהֹוׁשע, מֹות אחרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֻּכנען

מה והּוא חרמה. הערים ׁשם וּיקראּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָנדרּו,

חתן קיני ּובני טז) (א ׁשֹופטים ּבספר ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּׁשּנאמר

מדּבר יהּודה ּבני את הּתמרים מעיר עלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָמׁשה

יז) (פסוק ּכתּוב וׁשם ערד, ּבנגב אׁשר ְְְֲֲֶֶֶָָָָיהּודה

הּכנעני את וּיּכּו אחיו ׁשמעֹון את יהּודה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָוּיל

ׁשם את וּיקרא אֹותּה וּיחרימּו צפת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָיֹוׁשב

הּזה: הּנדר נׁשלם וׁשם חרמה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָהעיר

Ï·‡וזה ּבכאן, הענין להזּכיר הּכתּוב הׁשלים ¬»ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

(שמות הּמן ּברדת ׁשאמרה הּפרׁשה ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָּכענין

העדת לפני אהרן וּיּניחהּו לה) לד ְֲִִֵֵֵַַַָֹֻטז

ארּבעים הּמן את אכלּו יׂשראל ּובני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלמׁשמרת.

אכלּו הּמן את נֹוׁשבת ארץ אל ּבאם עד ְֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשנה

לאחר והּוא ּכנען, ארץ קצה אל ּבאם ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹעד

(יהושע הּפסח מּמחרת עד מׁשה ׁשל ֳִִֶֶֶַַַָָָמיתתֹו

ינחלּו אׁשר האנׁשים ׁשמֹות אּלה וכן יב). ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶָָה

נבּואה יז), לד (להלן וגו' הארץ את ְֶֶֶָָָָלכם

הּׁשם ׁשּיהיה יּתכן לא ּכי וקּימים, חּיים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיּו

ראּוי היה אבל הּספק על אנׁשים להם ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָמיחד

החלּוקה: ּבעת ליהֹוׁשע ְְֲִֵֶֶַַַָֻׁשיצּוה

Ìbעּתה יׂשראל ׁשהחרימּו לֹומר, הּוא נכֹון «ְֱִִֵֶֶַַָָָ

לפי עּמֹו ואת הּזה הּמל את מׁשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַּבימי

ואחרי חרמה, הּמלחמה מקֹום ׁשם וקראּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָחרב

מל את ּגם יהֹוׁשע המית הּירּדן את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעברם

אׁשר ּכנען מלכי עם כן אחרי מל אׁשר ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָערד

ּבעריהם ּבבאם יהּודה ּובני ההם, ּבּימים ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹמלכּו

חרמה, הערים ׁשם וקראּו ּכן ּגם אֹותם ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָהחרימּו

אבֹותם נדרּו אׁשר נדרם את הׁשלימּו ְְְֲֲִִִִֶֶָָָּכי

."Ì‰È¯Ú ˙‡ ÈzÓ¯Á‰Â"ּכאן אמר ּולכ‡¯˜iÂ ¿«¬«¿ƒ∆»≈∆ְַָָָ«ƒ¿»

,‰Ó¯Á ÌB˜n‰ ÌLוּיק ּכתּוב ׁשםוׁשם את רא ≈«»»¿»ְְִֵֶַָָָ

ערד, מּמל ׁשהיתה עיר ּכל ׁשם חרמה, ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָהעיר

ּגבֹוּה: מחרמי ׁשללם והיה נדרם הׁשלימּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּכי

‰p‰Âזּולתי אחת, ּבבת היה ּכאן הּנזּכר ּכל ¿ƒ≈ְְִִַַַַָָָָָָ

Ì‰È¯Ú"ׁשהזּכיר ˙‡Â"לעתיד ׁשהיה ְִִֶ¿∆»≈∆ִֶֶָָָ

אמר ּולכ ּבעריהם, ‡˙ּבבֹואם ÈzÓ¯Á‰Â ְְְֵֶַָָָָ¿«¬«¿ƒ∆

,Ì‰È¯Úּכי עריהם, ואת אתהם אמר ולא »≈∆ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ

ימּותּו ּבּמלחמה הם ּכי העתיד הּנדר ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהזּכיר

ּׁשּפרׁשנּו, למה נאֹות הּכתּוב ולׁשֹון יּתּמּו. ְְְְִֵֶַַַַָָָָוׁשם

ּבידם הּכנעני את וּיּתן לֹומר ראּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

הּמקֹום ׁשם וּיקראּו עריהם ואת אתהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוּיחרימּו

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(á)íòä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑לגבּה ׁשללם .אקּדיׁש ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

(â)íøçiå éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬
ô :äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«

i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑ׁשחזרּו הּדר הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו זֹו, מלחמה עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר א)להם לאחֹוריהם(דברים חזרּו וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו פ': (עיין ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמרפנחס) מּסעֹות, י)ׁשבע מת?(שם ּבמֹוסרה וכי אהרן". מת ׁשם מֹוסרה ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא ּבפניהם. הּוא ּכאּלּו והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם אּלא מת?! ההר ּבהר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹוהלא

ההרׁשבע הר עד מֹוסרה מן ‡„ÌB.מּסעֹות ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ּבארצֹו לעבר נתנם �ÌÚ‰ŒLÙ.ׁשּלא ¯ˆ˜zÂ ִֵֶַַַָָָָֹƒ¿…∆∆∆¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»
C¯ca∑חזרּו ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס קרֹובים היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח «»∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

אנקרוטלו"ר. לע"ז ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ הּיֹום, עד ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאבֹותינּו
קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ׁשּכל קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ּבּדר העם נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא

ּכגֹון קצרה, ּבמה ׁשם מפֹורׁש ּבמקרא, יא)נפׁש ּוכגֹון(זכריה ּבהם", נפׁשי "וּתקצר י): ּבעמל(שופטים נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
לקּבל רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ּכאדם נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם על הּקׁשה ּדבר וכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹיׂשראל",
וכבד הּוא ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר הּצער. אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאֹותֹו

ּכגֹון האדם, יא)על עלי,(זכריה ּגדלה בי" ּבחלה נפׁשם "וגם י): ּכל(איוב ּפרּוׁשֹו: ׁשל ּכללֹו ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו יכֹול ׁשאין לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור .לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(ä)íéøönî eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦
íçla äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì̈−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨©¤−¤

:ì÷ìwä©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד ‰e�˙ÈÏÚ.(במ"ר)הׁשוּו ‰ÓÏ∑ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם e�LÙ�Â∑לׁשֹון זה אף ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ»»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ְֶַ

ּומאּוס נפׁש ‰Ï˜Ïw.קּצּור ÌÁla∑(ה "קלֹו(ע"ז קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן הּזהלפי הּמן עתיד אמרּו: קל", ִִֶֶ«∆∆«¿…≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה ילּוד יׁש ּכלּום ּבמעינּו, .ׁשּיתּפח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ÒÓÓ¯ב Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

È˙ג ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡�Ú�k¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ� ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»

�ˆBה ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡�ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡�LÙ�Â ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכנעני ׁשּנתן לרמז הּכּנּויים חסר אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹחרמה,

ּומהם עּתה מהם מּיׂשראל, ׁשּנתנֹו מי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּביד

קּימּו והם ּתפּלתם את ׁשמע הּׁשם ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלעתיד.

נדרם: ְִֶָאת

.ÌÈ¯˙‡‰ C¯c Ï‡¯NÈ ‡a Èk ÌÚËÂעל ¿««ƒ»ƒ¿»≈∆∆»¬»ƒַ

המרּגלים ּבאּו ּכאׁשר ּכי אּונקלּוס, ְְְְֲִִֶַַַַַָּדעת

יֹוׁשבי ּבהם הרּגיׁשּו להם וחזרּו ּבנגב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָועלּו

יֹוׁשב ׁשהיה הּזה הּכנעני ּבהם וׁשמע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהארץ,

למחנה הּגיעֹו עד הם ׁשהלכּו ּבדר ּובא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּנגב

ּפרׁש: ויפה ְְִֵֵֶַָָיׂשראל,

e�È˙Ba¯Â,ׁשמע ּׁשמּועה מה ג.) (ר"ה אמרּו ¿«≈ְְַַָָָ

ּבפרׁשת הּכתּוב להם הקׁשה ְְִֶַַָָָָָֻּכי

מל הּכנעני וּיׁשמע מ) לג (להלן ְְֲִִִֶֶַַַַַַָהּמּסעים

ּבני ּבבא ּכנען ּבארץ ּבּנגב יֹוׁשב והּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹערד

ׁשּום ולא הּמלחמה ׁשם הזּכיר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹיׂשראל,

ּבמיתת היתה ׁשהּׁשמּועה אמרּו ּכן על ְְְְִֵֶַַַָָָָָָּדבר,

איבי ׁשמעּו ּכי יזּכיר ׁשם, הנזּכרת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹאהרן

להלחם ּבּה ונתעֹוררּו הּצּדיק ּבמיתת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל

יא) יט רבה (במדבר אמרּו וכן ְְִֵֶָָעּמהם.

ארצם ּכבׁש ולא עמלק. הּוא הּזה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּכנעני

עריהם: החרים אבל אֹותּה חּלק ְֱֲִִֵֵֶֶָָָֹולא

.È·L epnÓ aLiÂ,אחת ׁשפחה אּלא אינּה «ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

נתעֹוררּו רּבֹותינּו. מּדברי רׁש"י ְְְִִִִֵֵַַָלׁשֹון

יׂשראלהחכמים יהיּו ׁשּלא ּדעּתם מּפני ּבזה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

קלקלתם, ּבעת זּולתי מאֹויב ּכלל ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻמנּצחים

ׁשאמרּו מּפני הראׁשֹונה עמלק ּבמלחמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָּכגֹון

מּפני ּובּׁשניה ז), יז (שמות ּבקרּבנּו ה' ְְְְֲִִִֵֵֵַָהיׁש

(לעיל מּמּנה מׁשה ׁשהזהירם ּבמרּגלים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָחטאם

לא מצוה מלחמת ּבכל אבל מאֿמה), ְְְֲִִֶֶָָָֹיד

ּפרׁשּו ּולפיכ מׁשה. ימי ּכל איׁש מהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָנפקד

ּבידֹו, ׁשהיה הּׁשבי מּמּנּו וּיׁשּב הּזה, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב

מהם, יׂשראל אֹותּה ׁשּׁשבּו הּזֹו הּׁשפחה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהיא

ׁשהּוא כט) יב (שמות הּׁשבי ּבכֹור ְְְִִֶַּכלׁשֹון

אנׁשים מּמּנּו וּיׁשּב אמר לא ּכי הּׁשפחה, ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹּבכֹור

וטף: נׁשים ִַָָאֹו

ÏÚÂמהם הרג לא ּכי הּכתּוב ענין הּפׁשט, ּדר ¿«ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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(á)íòä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑לגבּה ׁשללם .אקּדיׁש ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

(â)íøçiå éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬
ô :äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«

i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑ׁשחזרּו הּדר הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו זֹו, מלחמה עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר א)להם לאחֹוריהם(דברים חזרּו וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו פ': (עיין ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמרפנחס) מּסעֹות, י)ׁשבע מת?(שם ּבמֹוסרה וכי אהרן". מת ׁשם מֹוסרה ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא ּבפניהם. הּוא ּכאּלּו והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם אּלא מת?! ההר ּבהר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹוהלא

ההרׁשבע הר עד מֹוסרה מן ‡„ÌB.מּסעֹות ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ּבארצֹו לעבר נתנם �ÌÚ‰ŒLÙ.ׁשּלא ¯ˆ˜zÂ ִֵֶַַַָָָָֹƒ¿…∆∆∆¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»
C¯ca∑חזרּו ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס קרֹובים היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח «»∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

אנקרוטלו"ר. לע"ז ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ הּיֹום, עד ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאבֹותינּו
קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ׁשּכל קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ּבּדר העם נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא

ּכגֹון קצרה, ּבמה ׁשם מפֹורׁש ּבמקרא, יא)נפׁש ּוכגֹון(זכריה ּבהם", נפׁשי "וּתקצר י): ּבעמל(שופטים נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
לקּבל רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ּכאדם נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם על הּקׁשה ּדבר וכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹיׂשראל",
וכבד הּוא ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר הּצער. אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאֹותֹו

ּכגֹון האדם, יא)על עלי,(זכריה ּגדלה בי" ּבחלה נפׁשם "וגם י): ּכל(איוב ּפרּוׁשֹו: ׁשל ּכללֹו ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו יכֹול ׁשאין לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור .לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(ä)íéøönî eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦
íçla äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì̈−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨©¤−¤

:ì÷ìwä©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד ‰e�˙ÈÏÚ.(במ"ר)הׁשוּו ‰ÓÏ∑ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם e�LÙ�Â∑לׁשֹון זה אף ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ»»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ְֶַ

ּומאּוס נפׁש ‰Ï˜Ïw.קּצּור ÌÁla∑(ה "קלֹו(ע"ז קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן הּזהלפי הּמן עתיד אמרּו: קל", ִִֶֶ«∆∆«¿…≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה ילּוד יׁש ּכלּום ּבמעינּו, .ׁשּיתּפח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ÒÓÓ¯ב Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

È˙ג ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡�Ú�k¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ� ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»

�ˆBה ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡�ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡�LÙ�Â ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכנעני ׁשּנתן לרמז הּכּנּויים חסר אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹחרמה,

ּומהם עּתה מהם מּיׂשראל, ׁשּנתנֹו מי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּביד

קּימּו והם ּתפּלתם את ׁשמע הּׁשם ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלעתיד.

נדרם: ְִֶָאת

.ÌÈ¯˙‡‰ C¯c Ï‡¯NÈ ‡a Èk ÌÚËÂעל ¿««ƒ»ƒ¿»≈∆∆»¬»ƒַ

המרּגלים ּבאּו ּכאׁשר ּכי אּונקלּוס, ְְְְֲִִֶַַַַַָּדעת

יֹוׁשבי ּבהם הרּגיׁשּו להם וחזרּו ּבנגב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָועלּו

יֹוׁשב ׁשהיה הּזה הּכנעני ּבהם וׁשמע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהארץ,

למחנה הּגיעֹו עד הם ׁשהלכּו ּבדר ּובא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּנגב

ּפרׁש: ויפה ְְִֵֵֶַָָיׂשראל,

e�È˙Ba¯Â,ׁשמע ּׁשמּועה מה ג.) (ר"ה אמרּו ¿«≈ְְַַָָָ

ּבפרׁשת הּכתּוב להם הקׁשה ְְִֶַַָָָָָֻּכי

מל הּכנעני וּיׁשמע מ) לג (להלן ְְֲִִִֶֶַַַַַַָהּמּסעים

ּבני ּבבא ּכנען ּבארץ ּבּנגב יֹוׁשב והּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹערד

ׁשּום ולא הּמלחמה ׁשם הזּכיר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹיׂשראל,

ּבמיתת היתה ׁשהּׁשמּועה אמרּו ּכן על ְְְְִֵֶַַַָָָָָָּדבר,

איבי ׁשמעּו ּכי יזּכיר ׁשם, הנזּכרת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹאהרן

להלחם ּבּה ונתעֹוררּו הּצּדיק ּבמיתת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל

יא) יט רבה (במדבר אמרּו וכן ְְִֵֶָָעּמהם.

ארצם ּכבׁש ולא עמלק. הּוא הּזה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּכנעני

עריהם: החרים אבל אֹותּה חּלק ְֱֲִִֵֵֶֶָָָֹולא

.È·L epnÓ aLiÂ,אחת ׁשפחה אּלא אינּה «ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

נתעֹוררּו רּבֹותינּו. מּדברי רׁש"י ְְְִִִִֵֵַַָלׁשֹון

יׂשראלהחכמים יהיּו ׁשּלא ּדעּתם מּפני ּבזה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

קלקלתם, ּבעת זּולתי מאֹויב ּכלל ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻמנּצחים

ׁשאמרּו מּפני הראׁשֹונה עמלק ּבמלחמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָּכגֹון

מּפני ּובּׁשניה ז), יז (שמות ּבקרּבנּו ה' ְְְְֲִִִֵֵֵַָהיׁש

(לעיל מּמּנה מׁשה ׁשהזהירם ּבמרּגלים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָחטאם

לא מצוה מלחמת ּבכל אבל מאֿמה), ְְְֲִִֶֶָָָֹיד

ּפרׁשּו ּולפיכ מׁשה. ימי ּכל איׁש מהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָנפקד

ּבידֹו, ׁשהיה הּׁשבי מּמּנּו וּיׁשּב הּזה, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב

מהם, יׂשראל אֹותּה ׁשּׁשבּו הּזֹו הּׁשפחה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהיא

ׁשהּוא כט) יב (שמות הּׁשבי ּבכֹור ְְְִִֶַּכלׁשֹון

אנׁשים מּמּנּו וּיׁשּב אמר לא ּכי הּׁשפחה, ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹּבכֹור

וטף: נׁשים ִַָָאֹו

ÏÚÂמהם הרג לא ּכי הּכתּוב ענין הּפׁשט, ּדר ¿«ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ



zwgמב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ ׁשּניהם(במ"ר)∑‡˙ ּבארס האדם את ‡˙ÌÚ‰Œ.ׁשּׂשֹורפים eÎM�ÈÂ∑על ׁשּלקה נחׁש יבא ≈«¿»ƒ«¿»ƒְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ֶַָָָָָֹ
טֹובה, מּכפּויי ויּפרע עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל נחׁש יבא ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהֹוצאת

טעמים לכּמה להם מׁשּתּנה אחד .ׁשּדבר ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æ)ýåýéá eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ
ìltúiå Lçpä-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå̈½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬

:íòä ãòa äLî¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk zegiy ihewl)

מּלמחֹול אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ז)מּכאן כא, אברהםמּכאן(רש"י "וּיתּפּלל לעיל ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מעל ענׁש להסיר ּכדי למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ּכי אבימלְך". את אלקים וּירּפא האלקים ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹאל

ותּקּונם, העם טֹובת על התּפּלל מׁשה אבל העםהּנמחל. למחל"ּבעד ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הּנחׁשים), הסרת על רק (לא מחילה" ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבטֹובתֹו.ּגמּורה רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קפידה ּבּלב נׁשאר ׁשּלא ּכְך , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£Ò�ŒÏÚ∑ּכ וכןעל ּבלע"ז, פירק"א ׁשּקֹורין ל)לֹונס, עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים יג): :(שם «≈ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
"נס" קֹוראֹו ולראיה, לאֹות ּגבּה ׁשהּוא ּולפי רבה)∑CeLp‰ŒÏk."ׂשאּוֿנס"; היה(במדבר נֹוׁשכֹו, חמֹור אֹו ּכלב אפּלּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ»«»ְֲֲִֶֶָָ

ּובנׁשיכת ּבעלמא. ראּיה אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת הּנחׁש נׁשיכת אלא .והֹול ּומתנונה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹנּזֹוק
להתרּפאֹות, הּנחׁש נׁשּו ממהר היה ׁשּלא וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש "והיה – "והּביט" נאמר: ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּנחׁש
ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן אּלא מחּיה? אֹו ממית נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו מּביט ּכן אם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא

נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים היּו לאו ואם מתרּפאים, היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבם את ּומׁשעּבדין .מעלה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
:éçå úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤¨¨«

i"yx£˙LÁp LÁ�∑(שם)ואני נחׁש, קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר לא ¿«¿…∆ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל רמב"ן.אעׂשּנּו ְֱֵֶֶֶֶַָָֹ

nÚ‡ו ˙È e˙ÈÎ�e ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז ‡�·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡�Èˆ� CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡�pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

d˙Èח ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ�˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

‡˙ט ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ�„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ� „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ�„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מעּטים מהם ׁשבה אבל אדם, ׁשּום הּזה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּכנעני

הּכל, את הׁשיבּו ּבידם אֹותֹו הּׁשם נתן ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹוכאׁשר

הּזה, הּכתּוב והזּכיר איׁש, מהם נפקד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹולא

ּגבר ּכי מּתחּלה יׂשראל ׁשראּו מּפני ּכי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלהֹודיע

ׁשללם ּכל להחרים הּזה הּנדר נדרּו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָהּכנעני

ּכי עֹוד, ׁשּנאמר ויּתכן ּבקֹולם. ה' וּיׁשמע ְְְִִִֵֶַַַַָָֹלה'

מארץ ׁשּבא ּבעבּור הּזה הּכנעני על הּׁשם ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָקצף

אלהים, ירא ולא ּביׂשראל להּלחם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמרחּקים

אֹותֹו הגּביר ּכן על לחרם, ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָורצה

לה': להחרימֹו ׁשּיּדרּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֶַַָמּתחּלה,

לֹו נאמר לא נחׁשת. נחׁש מׁשה וּיעׂש ְְֱֶֶֶַַַַַֹ(ט)

מׁשה אמר אּלא נחׁשת, ׁשל ְֲֶֶֶֶַַָָלעׂשֹותֹו

אעׂשּנּו אני נחׁש, לי אמר הּוא ּברּו ֱֲִִֶֶַַָָָָָהּקדֹוׁש

לׁשֹון זה הּלׁשֹון, על נֹופל לׁשֹון נחׁשת, ְֵֶֶֶַַָָָׁשל

ולא ח). לא (ב"ר רּבֹותינּו מּדברי ְְִִִֵֵַַֹרׁש"י

לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהרי זה, ֲֲִִֵֶֶַָָֹהבינֹותי

אּלא "נחׁש" לֹו Û¯N".הזּכיר EÏ ‰NÚ"אבל ְִִֶָָָ¬≈¿»»ֲָ

העצם ׁשם אחר מׁשה הל ּכי לֹומר ְִֵֶֶֶַַַַַָָָּדעּתם

לֹו: ֲֶאׁשר

‰‡¯p‰Âהּוא ּכי הּזה, הּדבר ּבסֹוד ּבעיני ¿«ƒ¿∆ְְִֵֶַַַָָ

ּבתֹו נס מעׂשיה ׁשּכל הּתֹורה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָמּדרכי

ּבּמחליא, החֹולי ותרפא ּבּמּזיק הּנזק ּתסיר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָנס,

ה' ּבוּיֹורהּו א) ויסע (מכילתא ׁשהזּכירּו ְְְִִֵֶַּכמֹו

ּבּמים אליׁשע ּבמלח וכן כה) טו (שמות ְְֱִִֵֵֶַַַָעץ

ׁשּכל הרפּואֹות, מּדרכי וידּוע כא). ב ְְְִֵֶַַָָָ(מ"ב

אֹו אֹותם ּבראֹותם יסּתּכנּו הארס ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנׁשּוכי

הּׁשֹוטה הּכלב נׁשּוכי ּכי עד ּדמּותם, ְְְִִֵֶֶֶַַַָּבראֹות

ּבמים יּביטּו אם הּׁשֹוטֹות הּבהמֹות ׁשאר ְְְְִִִֵֵַַַַָוכן

הּמּזיק אֹו הּכלב ּבבּואת ׁשם להם ִֵֶֶֶֶַַַַָָָָיראה

ּומזּכר הרפּואֹות ּבספרי ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְְִֵֶָָָָֻוימּותּו,

אֹותם יׁשמרּו וכן (פד.). יֹומא ּבמּסכת ְְְְְִֵֶֶַַָָָָּבגמרא

ׁשּלא ,הּנֹוׁש ׁשם ּבפניהם מהזּכיר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהרֹופאים

ּבּמחׁשבה ּתדּבק נפׁשם ּכי ּכלל אֹותם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָיזּכרּו

אֹותם. ׁשּתמית עד ּכלל מּמּנה תּפרד ולא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹההיא

הּתֹולדה, מּפלאֹות מנּסה ּדבר הזּכירּו ְְְְִִִִֶַָָָָָֻּוכבר

ּבחליֹו ׁשּנׁשּתּטה אחרי הּׁשֹוטה הּכלב נׁשּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּכי

יראה זכּוכית ּבכלי ׁשּלֹו הּׁשּתן יקּבל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֻאם

ּתעביר ואם קטּנים, ּכלבים ּגּורי ּדמּות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָּבּׁשּתן

ׁשּום ּבהם ּתמצא לא ּותסּננם, ּבמטלית ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהּמים

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iyiy meil inei xeriy

ß fenz 'h iyiy mei ß

(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)éðt-ìò øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©§¥´
:LîMä çøænî áàBî½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּבֹו והעי"ן ּבמטאטא, הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי עּיים. ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, כח)יסֹוד ברד"(ישעיה "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ארץ אל נבֹו הר את ׁשם העֹוברים מעבר ּדר ְְְְְִִַָָָָָָ»¬»ƒְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אמֹורי לארץ מֹואב ארץ ּבין מפסיק ׁשהּוא ‰ÓM.ּכנען, Á¯ÊnÓ ·‡BÓ È�tŒÏÚL∑מֹואב ארץ ׁשל .ּבמזרחּה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָ«¿≈»ƒƒ¿««»∆ְְִֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA 'Ipg£¦¨§ª§¨

העברים ּבעּיי ִ�ֲָָֽ�ְִֵ�ֲַַֽוּיחנּו
הּוא חרּבה לׁשֹון ועי עּיים, ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא – העברים ובפרש"י)ּבעּיי יא. (כא, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָֹֻ

מצינּו ולא ּבּכתּוב ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ׁשמם, לפרׁש צריְך ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש

הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ְֲִֵֵֵֶַַַָׁשּיפרׁש

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה למקֹום קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻלרׁש"י

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)àöiä øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑וכן ׁשּלהם, מצר סֹוף ב)ּתחּום וסֹוף(דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.ÔB�¯‡ ¯·ÚÓ∑הּקיפּו ƒ¿À»¡ƒְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ≈≈∆«¿ִִ
מֹואב ארץ ׁשל ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ׁשּבאּו עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ‰iˆ‡.ארץ ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«…≈

È¯Ó‡‰ Ï·bÓ∑ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד מֹואב לגבּול ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, מּגבּול יֹוצאה רצּועה ƒ¿À»¡…ƒְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּבארצם. לעבר רׁשּות להם נתנּו לא והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ולא יׂשראל חנּו וׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמֹואב;

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, ּפירׁשּה ׁשּלא ּפי על יא)ואף אבה".(שופטים ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם : ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
רמזּה ב)ּומׁשה לעבר(דברים נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים והּמֹואבים ּבׂשעיר הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּכן מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם רמב"ן.ּבתֹו ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈
:ïBðøà íéìçpä-úàå§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑ּכׁשּמסּפרי ה'. מלחמת ּבספר יאמר ּבּה, ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה לאבֹותינּו,על ׁשּנעׂשּו נּסים ם «≈≈»«ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

a‡·˙:י B¯Le Ï‡¯NÈ È�a eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏË�e¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á�„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

„Ê¯„:יב ‡ÏÁ�a B¯Le eÏË� ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג ÔB�¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË� ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB�¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ù�c ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿
:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB�¯‡ ÈÏÁ� ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ויׁשּתהּו הּזכּוכית לכלי ּוכׁשּתחזירם ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹרׁשם

הּכלבים ּגּורי ׁשם ותראה ּתחזר ּכׁשעה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹׁשם

הּנפׁש. ּכחֹות ּבפלאי הּוא אמת וזה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹמתארים,

נׁשּוכי ליׂשראל היה ראּוי ,ּכ זה ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּוכׁשּיהיה

יזּכרּו ולא נחׁש יראּו ׁשּלא הּׂשרפים ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹהּנחׁשים

ּברּו הּקדֹוׁש וצּוה ּכלל, לב על יעלּו ְְְֲִֵַַַָָָָֹולא

הּוא ׂשרף, ּדמּות להם לעׂשֹות למׁשה ְְֲֶֶַָָָהּוא

אֹותם: ִֵַָהּממית

Úe„ÈÂהעינים אדּומי הּׂשרפים הּנחׁשים ּכי ¿»«ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

הּנחׁשת ּכעין ׁשּגּופם הראׁש ְְֲֵֵֶֶַַָָֹרחבי

מצותֹו לקּים מׁשה מצא לא ולכן ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹּבצּוארם,

הּוא ּכי נחׁשת, נחׁש ׁשּיעׂשה ּבלּתי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָּבׂשרף

היה אחר מּדבר יעׂשנּו ואם ׂשרף, נחׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּדמּות

ׂשרף: ּדמּות ולא נחׁש ְְְָָָָֹּדמּות

‰Óeּכי הּלׁשֹון, על הּנֹופל הּלׁשֹון מן ּׁשאמרּו «ְִִֵֶַַַַָָָ

צּוה ּכי והּכלל, ּתּזיק. ּבלבד הּׁשם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָהזּכרת

ועׂשּו ּבּטבע הּממית ּבּמּזיק ׁשּיתרּפאּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּׁשם

ּבכּונה מּביט האדם ּוכׁשּיהיה ּוׁשמֹו, ְְְְְִִֶֶַַָָָָָּדמּותֹו

לגמרי, הּמּזיק ּכעין ׁשהּוא הּנחׁשת נחׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַאל

ּומחּיה: ממית הּׁשם ּכי להֹודיעם חי, ְְִִִֵֵֶַַַָָָהיה

ּובין מֹואב ּבין מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי ְְִֵֵַָָ(יג)

והיא למֹואב, עיר ׁשם ארנֹון היה ְְְֱִִִֵַָָָָֹהאמרי.

מֹואב, ּגבּול ּתחּלת האמרי ּתחּום ְְְְְֱִִַַָָֹּבתׁשלּום

מּמּנה. נֹוזלים נחלים על ְְִִִֶֶֶַָָיֹוׁשבת
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(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)éðt-ìò øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©§¥´
:LîMä çøænî áàBî½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּבֹו והעי"ן ּבמטאטא, הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי עּיים. ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, כח)יסֹוד ברד"(ישעיה "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ארץ אל נבֹו הר את ׁשם העֹוברים מעבר ּדר ְְְְְִִַָָָָָָ»¬»ƒְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אמֹורי לארץ מֹואב ארץ ּבין מפסיק ׁשהּוא ‰ÓM.ּכנען, Á¯ÊnÓ ·‡BÓ È�tŒÏÚL∑מֹואב ארץ ׁשל .ּבמזרחּה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָ«¿≈»ƒƒ¿««»∆ְְִֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA 'Ipg£¦¨§ª§¨

העברים ּבעּיי ִ�ֲָָֽ�ְִֵ�ֲַַֽוּיחנּו
הּוא חרּבה לׁשֹון ועי עּיים, ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא – העברים ובפרש"י)ּבעּיי יא. (כא, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָֹֻ

מצינּו ולא ּבּכתּוב ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ׁשמם, לפרׁש צריְך ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש

הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ְֲִֵֵֵֶַַַָׁשּיפרׁש

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה למקֹום קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻלרׁש"י

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)àöiä øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑וכן ׁשּלהם, מצר סֹוף ב)ּתחּום וסֹוף(דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.ÔB�¯‡ ¯·ÚÓ∑הּקיפּו ƒ¿À»¡ƒְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ≈≈∆«¿ִִ
מֹואב ארץ ׁשל ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ׁשּבאּו עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ‰iˆ‡.ארץ ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«…≈

È¯Ó‡‰ Ï·bÓ∑ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד מֹואב לגבּול ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, מּגבּול יֹוצאה רצּועה ƒ¿À»¡…ƒְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּבארצם. לעבר רׁשּות להם נתנּו לא והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ולא יׂשראל חנּו וׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמֹואב;

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, ּפירׁשּה ׁשּלא ּפי על יא)ואף אבה".(שופטים ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם : ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
רמזּה ב)ּומׁשה לעבר(דברים נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים והּמֹואבים ּבׂשעיר הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּכן מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם רמב"ן.ּבתֹו ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈
:ïBðøà íéìçpä-úàå§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑ּכׁשּמסּפרי ה'. מלחמת ּבספר יאמר ּבּה, ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה לאבֹותינּו,על ׁשּנעׂשּו נּסים ם «≈≈»«ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

a‡·˙:י B¯Le Ï‡¯NÈ È�a eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏË�e¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á�„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

„Ê¯„:יב ‡ÏÁ�a B¯Le eÏË� ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג ÔB�¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË� ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB�¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ù�c ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿
:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB�¯‡ ÈÏÁ� ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ויׁשּתהּו הּזכּוכית לכלי ּוכׁשּתחזירם ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹרׁשם

הּכלבים ּגּורי ׁשם ותראה ּתחזר ּכׁשעה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹׁשם

הּנפׁש. ּכחֹות ּבפלאי הּוא אמת וזה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹמתארים,

נׁשּוכי ליׂשראל היה ראּוי ,ּכ זה ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּוכׁשּיהיה

יזּכרּו ולא נחׁש יראּו ׁשּלא הּׂשרפים ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹהּנחׁשים

ּברּו הּקדֹוׁש וצּוה ּכלל, לב על יעלּו ְְְֲִֵַַַָָָָֹולא

הּוא ׂשרף, ּדמּות להם לעׂשֹות למׁשה ְְֲֶֶַָָָהּוא

אֹותם: ִֵַָהּממית

Úe„ÈÂהעינים אדּומי הּׂשרפים הּנחׁשים ּכי ¿»«ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

הּנחׁשת ּכעין ׁשּגּופם הראׁש ְְֲֵֵֶֶַַָָֹרחבי

מצותֹו לקּים מׁשה מצא לא ולכן ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹּבצּוארם,

הּוא ּכי נחׁשת, נחׁש ׁשּיעׂשה ּבלּתי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָּבׂשרף

היה אחר מּדבר יעׂשנּו ואם ׂשרף, נחׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּדמּות

ׂשרף: ּדמּות ולא נחׁש ְְְָָָָֹּדמּות

‰Óeּכי הּלׁשֹון, על הּנֹופל הּלׁשֹון מן ּׁשאמרּו «ְִִֵֶַַַַָָָ

צּוה ּכי והּכלל, ּתּזיק. ּבלבד הּׁשם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָהזּכרת

ועׂשּו ּבּטבע הּממית ּבּמּזיק ׁשּיתרּפאּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּׁשם

ּבכּונה מּביט האדם ּוכׁשּיהיה ּוׁשמֹו, ְְְְְִִֶֶַַָָָָָּדמּותֹו

לגמרי, הּמּזיק ּכעין ׁשהּוא הּנחׁשת נחׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַאל

ּומחּיה: ממית הּׁשם ּכי להֹודיעם חי, ְְִִִֵֵֶַַַָָָהיה

ּובין מֹואב ּבין מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי ְְִֵֵַָָ(יג)

והיא למֹואב, עיר ׁשם ארנֹון היה ְְְֱִִִֵַָָָָֹהאמרי.

מֹואב, ּגבּול ּתחּלת האמרי ּתחּום ְְְְְֱִִַַָָֹּבתׁשלּום

מּמּנה. נֹוזלים נחלים על ְְִִִֶֶֶַָָיֹוׁשבת
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וגֹו'" "אתֿוהב יסֹוד∑‡˙ÂŒ‰·.יסּפרּו והּוי"ו והב, יהב מן יאמר ּכן ועד, יעד, מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", "את ּכמֹו ְְְֵֶַָ∆»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּביםֿסּוף נּסים והרּבה להם יהב אׁשר את ּכלֹומר: ‡¯�ÔB.הּוא, ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑,יםֿסּוף ּבנּסי ׁשּמסּפרים ּכׁשם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ¿∆«¿»ƒ«¿ְְְְִִֵֵֶַַ

הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף ארנֹון, נחלי ּבנּסי לסּפר יׁש רמב"ן.ּכ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåìeáâì ïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−¦§¬
:áàBî¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑,ׁשם נחּבאים ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ׁשפ – אׁשד ."ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
חברֹו עם ּומדּבר מּזה ההר על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים וקצר עמק והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלפי
הּמערֹות מן נצא לעבר, הּנחל לתֹו (לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו הּנחל. ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהר
צד ׁשל ּובהר מֹואב, צד ׁשל ּבהר הּנקעים אֹותן והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם מהם ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבהרים
ארץ ׁשל ההר נזּדעזע לעבר, יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון לחּוץ. ּבֹולטין וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד היּו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאמֹורּיים
נקעים אֹותן לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל הר לצד ונתקרב ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָיׂשראל
"ונׁשען וזהּו: ּבֹו, ונדּבק מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ׁשההר ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהרגּום.

מֹואב". אינו.)לגבּול לׁשם)(בס"א ׁשּנכנס הּבאר ידי על אּלא האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על יׂשראל .(ועברּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

(æè)äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑?הּללּו הּנּסים לבני מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּכיצד? הּבאר. אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
והּבא למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר לאּמֹו". הֹודיע לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּנחלהּמׁשל לתֹו ירדה ר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשירה ואמרּו ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ואיברים, ּוזרֹועֹות ההרּוגים ּדם מּׁשם .והעלתה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(154 'nr bk zegiy ihewl)

לאּמֹו הֹודיע לּתינֹוק, ּפת טז)נתּת כא, ונֹותן(רש"י 'מחליפּה' מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק האם ׁשל ּתפקידּה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ה'אם',ּפתלּתינֹוק ּבאמצעּות ׁשּלא ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן הּקּב"ה ּכאן: ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

את ׁשאלּו הּזרֹועֹות, ואת הּדם את ראּו יׂשראל ּכאׁשר ּכְך: על לֹו הֹודיע והּקּב"ה יׂשראל. צרכי לכל ׁשּדֹואג נאמן הרֹועה ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמׁשה,

ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר והּוא ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר רמב"ןמׁשה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(æé):dì-eðò øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«
i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑ׁשהּבאר ּומּנין מעלה. ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו ¬ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ

ּבארה" "ּומּׁשם ׁשּנאמר להם? אּלא(במ"ר)הֹודיעה עּמהם? היתה ׁשנה ארּבעים מּתחּלת והלא היתה? מּׁשם וכי . ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
וכן הּנּסים. את לפרסם לה)ׁשּירדה נּתנה(שבת והּבאר ארּבעים, ּבסֹוף נאמרה הּזאת הּׁשירה – יׂשראל" יׁשיר "אז : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הימּנּו למעלה נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? לּכתב ראה ּומה ארּבעים, מּתחּלת .להם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

iÁÏ˙טו Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ� CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

·È¯‡טז ‡È‰ ‡¯Èa ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»ƒ≈»
·‰È‡Â ‡nÚ ˙È LB�k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡ Ècƒ¬«¿»¿…∆¿»«»¿≈«

:‡iÓ ÔB‰Ï¿«»

ÈwÒיז ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡¯È·≈»«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּפׁשט ודר ‰',(ידֿטו) ˙BÓÁÏÓ ¯ÙÒaׁשהיּו ְְֶֶַָ¿≈∆ƒ¿¬ֶָ

ּכֹותבים חכמים אנׁשים ההם ְֲֲִִִֵַָָָּבּדֹורֹות

הּדֹורֹות, ּבכל כן ּכי הּגדֹולֹות, הּמלחמֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָספר

ׁשּנֹוׂשאים מֹוׁשלים, נקראים היּו הּספרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּובעלי

הּנפלאיםּבהם והּנצחֹונֹות ּומליצֹות, מׁשלים ְְְְְִִִִִֶַַָָָ

לֹו ּכי לה' ההם הּמלחמֹות מיחסים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבעיניהם

היתה ּבמֹואב סיחֹון ּגבּורת והּנה ּבאמת. ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָהּמה

ּבּה ואמרּו ּבּספר, וכתבּוה ּבעיניהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָנפלאת

ÙeÒa‰מליצֹות ·‰Â ּבּה‡˙ ונׂשאּו וגו', ְִ∆»≈¿»ְְָָ

וגו'. חׁשּבֹון ּבֹואּו כז) פסוק (להלן ְֶָָמׁשל

והב: למֹואב ׁשהיּו הערים מן אחת עיר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוׁשם

,ÌÈÏÁp‰ „L‡Âנ ׁשהּנחלים הּנחל ּגריםמּדרֹון ¿∆∆«¿»ƒְְִִִִֶַַַַָָ

(דברים הּפסגה אׁשּדת מן ְְְְִִִִַַָָֹונמׁשכים,

והאׁשדֹות והּׁשפלה והּנגב ההר וכן יז), ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָג

ּובׂשערה ּבסּופה מן ּבסּופה, מ). י ְְְִִָָָָ(יהושע

ערי סיחֹון לכד ּכאׁשר והּנה ג). א ְֲִִֵֵֶַַָָ(נחום

מלחמֹות ׁשּקראּו ּבּספר הּמֹוׁשלים ּכתבּו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָמֹואב

ÙeÒa‰,ה', ·‰Â את‡˙ ה' נלחם ׁשּכתבּו אֹו ∆»≈¿»ְְִֶֶַָ

וׁשפ לארנֹון אׁשר הּנחלים ואת ּבסּופה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָוהב

האׁשד ונׁשען ער למֹוׁשב נטה אׁשר ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָהּנחלים

ּובסערה, ּבסּופה ה' הׁשמיד הּכל מֹואב, ְְְְִִִִַָָָָֹלגבּול

סּוסיו ּפרסֹות ּפתאֹום סיחֹון עליהם בא ְְֲִִִֵֶַָָּכי

(להלן אמרּו וכן ּכסּופה, וגלּגּליו נחׁשבּו ְְְְְְְְֵֶַַָָָָּכצר

מּקרית להבה מחׁשּבֹון יצאה אׁש ּכי כח) ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָפסוק

וגו': ִסיחֹון

‰p‰Â,הּמלחמֹות מּספר ראיה מביא הּכתּוב ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ליׂשראל, ואסּור מֹואב ּגבּול הּוא ארנֹון ְְְְְִִֵַָָָּכי

להם, מּתרין ארנֹון עד האׁשדֹות וכל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻוהּנחלים

עד ארצֹו ּכל מֹואב מּמל לקח סיחֹון ְִִִֶֶַַַָָָּכי

למֹואב ארנֹון ונׁשאר ּבכלל, ארנֹון ולא ְְְְְְְְִִַַַַַָֹארנֹון

ולראּובני טז) ג (דברים ּכדכתיב ּבֹו, יגּבל ְְְְְְִִִִֵָֹוהּוא

ּתֹו ארנֹון נחל ועד הּגלעד מן נתּתי ְְְְִִִִַַַַַַַָָָולּגדי

יח) יא (שופטים יפּתח אמר וכן ּוגבּול, ְְְִֵַַַַָָהּנחל

ּכי מֹואב ּבגבּול באּו ולא ארנֹון ּבעבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹוּיחנּון

מֹואב: ּגבּול ְְַָארנֹון

וטעם a‡¯‰.(טז) ÌMÓeפסוק) למעלה יחזר ְַַƒ»¿≈»ְְֲַַָֹ

ּומּׁשם ארנֹון מעבר חנּו ּכי לֹומר ְִִֵֵֶַַָָיד),

ּבארנֹון נכנסּו לא ּכי ּבארה, והּקיפּו ְְְְְְְִִִִֵַָָֹנסעּו

הּנׁשאר. מֹואב ּגבּול הּוא ּכי והלאה ְְְִִִֶַָָָָָּומּמּנּו
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הּזאת את־הּׁשירה יׂשראל יׁשיר יז)אז (כא, ָ�ִָ�ְִָ�ִֵֶַ�ַָ�ֹ
סּוף. ים קריעת ּבעת להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמצינּו

ּבׁשני רק מּדּוע לעּין הּקּב"הויׁש להם עזר ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו סּוף, ים ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

מאֹויביהם? ְְִִֵֵֶָוהּצילם

לֹומר: ְֵַויׁש

הּנּסים. ּבׁשאר היתה ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבׁשני

ּבאֹויביהם, נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס הי' העֹולם, מאּמֹות סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשאר

ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ְְְְֲִִִֵֶֶָֹּובאפן

ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' ּכתּוב סּוף ים ּבקריעת ּכן ׁשאין יד)מה יד, ּכלּום,(בשלח לעׂשֹות צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נלחם הּקּב"ה איְך . . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ּבפרׁשתנּו, ּכאן וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָונּצלּו

ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ְְְְִִִֵֵֶָָּבׁשבילם

נצטרְך ׁשּלא ּבאפן זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ׁשּלא יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹונס

הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה יאמרּו יׂשראל ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻל"ּפעּלה"

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§¨−©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ¯‡a∑זאתהיאהּבאראׁשרחפרּוהׂשרים–מׁשהואהרן.Ì˙�ÚLÓa∑ּבּמּטה.¯a„nÓe∑רמב"ן.נּתנהלהם ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִֶָָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨¨−©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ� ‰�znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑– העם נדיבי ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ּבטלה וׁשם מׁשה מת ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּובאין סימן אֹותֹו ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכל

וׁשבט ׁשבט ּכל חנית ׁשּנאמר∑ÁÓa˜˜.לפני "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה לג)עלּֿפי מחקק(דברים חלקת "ּכיֿׁשם : ְֲִֵֵֵֶֶַָָָƒ¿…≈ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו נזּכר ׁשּלא וכיון הּבאר. ידי על ׁשּלקה לפי זֹו? ּבׁשירה מׁשה נזּכר לא ולּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹספּון".
איני – לאו ואם ׁשם, אני – ׁשם אֹוהבי אם אמר: לסעּדה, אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻׁשל

!הֹול.‰bÒt‰ L‡¯∑"רמתא "ריׁש וכן∑bÒt‰.ּכתרּגּומֹו: ּגבּה, מח)לׁשֹון הגּביהּו(תהלים – ארמנֹותיה" "ּפּסגּו : ֵ…«ƒ¿»ְְֵַָָָƒ¿»ְְְְְְִֵֶַַַַָֹ
אחר:∑Ù˜L�Â‰.ארמנֹותיה ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא מדּבר, לׁשֹון והּוא יׁשימן ׁשּׁשמֹו הּמקֹום עלּֿפני הּפסּגה אֹותּה ְְֶַָ¿ƒ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון על והעֹומד טבריה, ׁשל ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, עלּֿפני הּבאר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹונׁשקפה,
ּתנחּומא רּבי ּדרׁש ּכ הּבאר, .והיא ְְְִִֵַַַַָָָ

ß fenz 'i ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ׁשּנאמר ּבמׁשה, הּׁשליחּות ּתֹולה אחר ב)ּובמקֹום מּמדּבר(דברים מלאכים "ואׁשלח : «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

nÚ‡יח ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁ�Ï‡יט ÔB‰nÚ ‡˙Á� ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁ�Óeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

kÏÓ‡כא ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואין הּנס, ׁשם על הּמקֹום ׁשם ּבכאן ְְְֵֵֵֵֵַַַָָוקֹורא

ּבּמּסעים: ּכן ְִֵַַָׁשמֹו

וטעם zÓ(יח) ¯a„nÓe.‰�,אּונקלּוס ּכדברי ְַַƒƒ¿»«»»ְְְְִֵ

מן ּכי יאמר ּבׁשירֹות, יבא קצר לׁשֹון ְְִִִַָָָָֹֹוהּוא

הּמּתנה וצּמאֹון צּיה ארץ הּוא אׁשר ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהּמדּבר

הּנחלים ּומן לנחלים הּמּתנה ּומן לנּו, ְְִִִִִַַַַָָָָָֹהּזאת

הארץ ּפני על הּנׁשקפה הּפסּגה עד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלבמֹות,

ולא אחר נחל ּבּה אין יׁשימֹון, ילל ּכּלה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֻׁשהיא

מרים ׁשל ּבארּה והּוא זה. זּולתי נֹובע ְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹור
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הּזאת את־הּׁשירה יׂשראל יׁשיר יז)אז (כא, ָ�ִָ�ְִָ�ִֵֶַ�ַָ�ֹ
סּוף. ים קריעת ּבעת להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמצינּו

ּבׁשני רק מּדּוע לעּין הּקּב"הויׁש להם עזר ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו סּוף, ים ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

מאֹויביהם? ְְִִֵֵֶָוהּצילם

לֹומר: ְֵַויׁש

הּנּסים. ּבׁשאר היתה ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבׁשני

ּבאֹויביהם, נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס הי' העֹולם, מאּמֹות סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשאר

ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ְְְְֲִִִֵֶֶָֹּובאפן

ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' ּכתּוב סּוף ים ּבקריעת ּכן ׁשאין יד)מה יד, ּכלּום,(בשלח לעׂשֹות צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נלחם הּקּב"ה איְך . . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ּבפרׁשתנּו, ּכאן וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָונּצלּו

ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ְְְְִִִֵֵֶָָּבׁשבילם

נצטרְך ׁשּלא ּבאפן זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ׁשּלא יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹונס

הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה יאמרּו יׂשראל ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻל"ּפעּלה"

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§¨−©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ¯‡a∑זאתהיאהּבאראׁשרחפרּוהׂשרים–מׁשהואהרן.Ì˙�ÚLÓa∑ּבּמּטה.¯a„nÓe∑רמב"ן.נּתנהלהם ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִֶָָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨¨−©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ� ‰�znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑– העם נדיבי ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ּבטלה וׁשם מׁשה מת ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּובאין סימן אֹותֹו ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכל

וׁשבט ׁשבט ּכל חנית ׁשּנאמר∑ÁÓa˜˜.לפני "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה לג)עלּֿפי מחקק(דברים חלקת "ּכיֿׁשם : ְֲִֵֵֵֶֶַָָָƒ¿…≈ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו נזּכר ׁשּלא וכיון הּבאר. ידי על ׁשּלקה לפי זֹו? ּבׁשירה מׁשה נזּכר לא ולּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹספּון".
איני – לאו ואם ׁשם, אני – ׁשם אֹוהבי אם אמר: לסעּדה, אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻׁשל

!הֹול.‰bÒt‰ L‡¯∑"רמתא "ריׁש וכן∑bÒt‰.ּכתרּגּומֹו: ּגבּה, מח)לׁשֹון הגּביהּו(תהלים – ארמנֹותיה" "ּפּסגּו : ֵ…«ƒ¿»ְְֵַָָָƒ¿»ְְְְְְִֵֶַַַַָֹ
אחר:∑Ù˜L�Â‰.ארמנֹותיה ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא מדּבר, לׁשֹון והּוא יׁשימן ׁשּׁשמֹו הּמקֹום עלּֿפני הּפסּגה אֹותּה ְְֶַָ¿ƒ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון על והעֹומד טבריה, ׁשל ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, עלּֿפני הּבאר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹונׁשקפה,
ּתנחּומא רּבי ּדרׁש ּכ הּבאר, .והיא ְְְִִֵַַַַָָָ

ß fenz 'i ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ׁשּנאמר ּבמׁשה, הּׁשליחּות ּתֹולה אחר ב)ּובמקֹום מּמדּבר(דברים מלאכים "ואׁשלח : «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

nÚ‡יח ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁ�Ï‡יט ÔB‰nÚ ‡˙Á� ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁ�Óeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

kÏÓ‡כא ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואין הּנס, ׁשם על הּמקֹום ׁשם ּבכאן ְְְֵֵֵֵֵַַַָָוקֹורא

ּבּמּסעים: ּכן ְִֵַַָׁשמֹו

וטעם zÓ(יח) ¯a„nÓe.‰�,אּונקלּוס ּכדברי ְַַƒƒ¿»«»»ְְְְִֵ

מן ּכי יאמר ּבׁשירֹות, יבא קצר לׁשֹון ְְִִִַָָָָֹֹוהּוא

הּמּתנה וצּמאֹון צּיה ארץ הּוא אׁשר ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהּמדּבר

הּנחלים ּומן לנחלים הּמּתנה ּומן לנּו, ְְִִִִִַַַַָָָָָֹהּזאת

הארץ ּפני על הּנׁשקפה הּפסּגה עד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלבמֹות,

ולא אחר נחל ּבּה אין יׁשימֹון, ילל ּכּלה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֻׁשהיא

מרים ׁשל ּבארּה והּוא זה. זּולתי נֹובע ְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹור
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וכן כ)קדמֹות", אֹומר:(במדבר הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל מּקדׁש מלאכים מׁשה "וּיׁשלח יא): "וּיׁשלח(שופטים : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
יׂשראל הּוא ׁשּמׁשה ּפֹותח, וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו הּכתּובים וגֹו'". אדֹום אלֿמל מלאכים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

הּכל הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ל לֹומר מׁשה, הם .ויׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i zegiy ihewl)

הּדֹור ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא לָך, כא)לֹומר כא, יׂשראל(רש"י הּוא ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות אּלה מּלים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

- קׁשה עדין אְך מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על יׂשראל" "וּיׁשלח לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם וכתבמּדּועויׂשראל הּכתּוב ׁשּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא לָך") ("לֹומר ללּמדנּו ּבא זה ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". רמב"ן"וּיׁשלח ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(áë)äzLð àì íøëáe äãNa ähð àì Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−
:Eìáb øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«

i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ׁשלֹום מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, להם לפּתח נצטּוּו ׁשּלא ּפי על .אף ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)ïçéñ óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ
äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨

:ìàøNéa íçliå©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙�Œ‡ÏÂ∑ּכיון ּגיסֹות. עליהם יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה מס, לֹו מעלין היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

אֹומרים ואּתם מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל להם: אמר ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשאמרּו
!?ּכ.Ï‡¯NÈ ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑סיחֹון היה ואם לכבׁשּה, יכֹולה ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון היתה אּלּו ָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

על מטריח אני מה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה ׁשּכן וכל לכבׁשֹו, יכֹול אדם ּכל אין חּלׁש, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבכפר
אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן לצאת הּמלחמה אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על לצּור זאת ּכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבני

וטף נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי לנגּדם, עֹומד ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם נפלּו, .וׁשם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

(äë)ìàøNé áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙�a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

Ï‡כב Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ� ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú� Èc „Ú ÏÊ� ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL�ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ù�e dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ L�Îe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ È�a „Ú ‡˜·È „Ú ‡�B�¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È�·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

ÈÂ˙·כה ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰�¯Ùk«¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבאר אֹו כו), כה יט (במדב"ר רּבֹותינּו ּדעת ְֵֵַַַַעל

ׁשאלּוהּו ולא הּגבּורה, מּפי מׁשה ּפי על ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹׁשּיצא

ואּתנה העם את אסף לֹו אמר והּׁשם ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׂשראל,

והלכּו מּמּנה יׁשטֹופּו ּונחלים מים, ְְְְִִִִֶֶָָָָָלהם

ְְִֶַלמרחּקים:

סיחֹון אל מלאכים יׂשראל וּיׁשלח ְְְִִִִֵֶַַַָָ(כאֿכב)

ּפי על אף .בארצ אעּברה ְְְְִֶֶַַַָוגו',

להם ּפתחּו לׁשלֹום להם לׁשלח נצטּוּו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

ּבע"ה אבאר ועֹוד רׁש"י. לׁשֹון ְְֲִֵַָָָּבׁשלֹום,

נצטּוּו האּמֹות ּבכל ּכי י) כ (דברים ְְְִִִַָָֻּבמקֹומֹו

ּומֹואב: מעּמֹון חּוץ לׁשלֹום, להם ְְִֵֶַַָָָֹלפּתח

Ï·‡לֹו ּׁשאמר מה ·‡¯ˆE"ּבאמת ‰¯aÚ‡" ¬»ֱֶֶֶַַָ∆¿¿»¿«¿∆

ּפּיּוס, ּדר מעצמֹו עֹוׂשה מׁשה היה ְִֵֶֶֶֶֶַָָזה

יׂשראל ׁשל ירּוׁשתם ועֹוג סיחֹון ארץ ְְְִִִֵֶֶֶָָָּכי

ׁשאם הּדין מן והיה היא, לאמרי ּכי ְְֱִִִִִִֶַָָָָָֹהיתה

העם ּכל ׁשּיהיה להם ּופתחּו ׁשלֹום ְְֲִֶֶֶַָָָָָָיענּו

מׁשה אבל ועבדּום. למס להם בּה ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָהּנמצא

ּכל יכּבׁשּו לא עּתה יׂשראל ּכי יֹודע ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ּכּבּוׁשם ּכל ׁשּיהיה חפץ והיה עממים, ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָעׂשרה

יחד, מֹוׁשבם ׁשּיהיה והלאה, לּירּדן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמעבר

חלב זבת היא אׁשר הּטֹובה הארץ ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָוׁשהיא

מּמּנּו ּבּקׁשּוהּו לא ׁשאם תראה הלא ְְְֲִִִִֶֶֶַֹֹּודבׁש,

אדם ׁשם מּניח היה לא ראּובן ּובני גד ְְְִֵֵֵַַָָָָָָֹּבני

לחרּבה: ׁשּתהיה ְְְִֶֶֶָָָאּלא

ÔÎÂּבספרי ּפרטׁשנּוי ,ל לתת רצט) (תבא ¿≈ְְְִִֵַָָָ

אמרּו ועֹוד ,מעצמ ׁשּנטלּת הּירּדן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָלעבר

ׁשאין קדּוׁשֹות, ּבעׂשר ח) ז (במדב"ר ְְֵֵֶֶֶַרּבֹותינּו

ּולׁשּכּון הּמקּדׁש לבית ראּוי הּירּדן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָעבר

(יהושע ׁשאמר ּבּכתּוב נראה וכן ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּׁשכינה,

וגו'. אחּזתכם ארץ טמאה אם וא יט) ְְְֲִֵֶֶֶַַָֻכב

הּוא ּכי ׁשלֹום, ּדברי עֹוג אל ׁשלחּו ְְְִִֵֶָָֹולא

לקראתם יצא סיחֹון את הּכּו ּכי ראה ְֲִִִִֶֶַָָָָָָּכאׁשר

ְִַָָלּמלחמה:

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(åë)íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À
:ïðøà-ãò Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©©§«Ÿ

i"yx£ÌÁÏ� ‡e‰Â∑('ב ס' ׁשּנאמר(חולין לפי להּכתב? הצר :(שם)לּמה ¿ƒ¿«ְְְֱִִֵֶֶַַָָָֻ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, מֹואב מּׁשל וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר ל"ח)"אל ליׂשרא(גיטין טהרה ידֹו .לועל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

B„iÓ∑(נ"ו רמב"ן.מרׁשּותֹו(ב"מ ƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ּבמֹואב סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה ‰ÌÈÏLn.על e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר כג)ּבלעם, "וּיּׂשא(במדבר : «≈ְְְִִִֶַַָָָָ…¿«…¿ƒְֱִִֶֶַַָָ
אמרּו∑‰ÌÈÏLn.מׁשלֹו" והם ּובעֹור, ÔBaLÁ.ּבלעם e‡a∑את וׂשכר והל לכבׁשּה, יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְָ«…¿ƒְְְְִֵָָ…∆¿ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבלק לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, כב)ּבלעם וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.Ô�Bk˙Â ‰�az∑ּבׁשם חׁשּבֹון ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹƒ»∆¿ƒ≈ְְֵֶ
עירֹו להיֹות .סיחֹון ְִִִ

(çë)äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò́̈½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹוןמּׁשּכבׁשּה.·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ»¿»»»
ארמי ּבלׁשֹון ּו"לחית" עברי, ּבלׁשֹון "ער" קרּוי הּמדינה אֹותּה BÓ‡·.ׁשם ¯Ú∑מֹואב ׁשל .ער ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָ»»ֶָָ

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ּבידֹו ׁשּיּמסרּו מֹואב את מֹואב∑LBÓk.ׁשּקּללּו אלהי מֹואב∑�˙Ô.ׁשם ׁשל ּבניו את .הּנֹותן ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶֶַָָָ
ÌËÈÏt∑'וגֹו ּבּׁשבית ּבנֹותיו ואת מחרב ּופלטים רמב"ן.נסים ¿≈ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

kÏÓ‡כו ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒ�e ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB�¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â È�a˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח ˜Ù� ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB�¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

„ÔÈÁÏÙכט ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙�·e ÔÈ¯Èˆ È‰B�a ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

האמרי מל סיחן עיר חׁשּבֹון ּכי ְֱִִִִֶֶֶָֹֹ(כוֿכח)

בֹו נלחמּו ּכאׁשר עּתה ּכלֹומר ְְֲֲִִֶַַַָהיא.

היתה, האמרי מל סיחֹון ׁשל עירֹו ְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָֹיׂשראל

ּבמל נלחם הּוא ּכי .הּמל מֹוׁשב עיר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַּכלֹומר

מל לפני עליהם מל אׁשר הראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָמֹואב

מל ׁשהּוא לבלק קדם "הראׁשֹון" אֹו ,ְִֶֶֶֶֶֶָָָֹמל

ארצֹו ּכל את סיחֹון וּיּקח ההיא, ּבעת ְְִִִֵֶַַַַָָָלמֹואב

הּכּבּוׁש, ּגבּול ּבתחּלת וחׁשּבֹון ארנֹון. ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַָמּידֹו

על יׂשראל הזהרּו ולא לאמרי, ּתחׁשב ּכן ְְְֱֲִִֵֵֵֵַַָָָֹֹֻעל

היא אׁשר הארץ על רק עּמֹון ּובני מֹואב ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָארץ

הּצּואה: ּבעת ְְֵַַָָָָּבידם

‡È·‰Âסיחֹון עיר חׁשּבֹון ּכי ראיה הּכתּוב ¿≈ƒְְִִִֶַָָָ

חׁשּבֹון ּבאּו יאמרּו הּמֹוׁשלים ּכי ְְְִִִֶַֹֹהיא,

לכד מֹואב ּבמל סיחֹון ׁשּנלחם ּבעת ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָוגו'.

כן ואחרי העיר, ונחרבה חׁשּבֹון עיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּתחּלה

יֹוׁשב אׁשר טעם וזה מלכּות, לבית אֹותּה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָּבנה

ּבספר נאמר וכן לד), פסוק (להלן ְְְְֱֵֵֶֶֶַּבחׁשּבֹון

מל אׁשר האמרי מל סיחֹון י) (יג ְֱֲִִֶֶֶַַָָֹֻיהֹוׁשע

ּבאּו לאמרי, אֹומרים הּמֹוׁשלים והיּו ְְְְְֱִִִֶַָָֹֹּבחׁשּבֹון.

חרּבנּה, אחרי ותּכֹונן ּתּבנה בּה, ותׁשבּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻחׁשּבֹון

עליה: הּמל אׁשר סיחֹון ֲִִֶֶֶֶַָָעיר

¯Á‡Âאת ׁשם אסף ּבחׁשּבֹון, סיחֹון ׁשּיׁשב ¿««ְְִֶֶֶַַָָָ

וארנֹון ארנֹון עד מֹואב מּגבּול וּילּכד ְְְְְִִֵַַַַָֹחילֹו

יצאה אׁש ּכי הּמֹוׁשלים, אמרּו ּכן על ְְְְִִִֵֵַַַָָָּבכלל.

מּקרית להבה ּבּה,מחׁשּבֹון יֹוׁשב אׁשר סיחֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לארנֹון, אׁשר הּבמֹות ּבעלי מֹואב ער ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָואכלה

הארץ ּבמֹות וכל ארנֹון עד מּמֹואב סיחֹון ְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּלכד

למֹורׁשה עֹולם ּובמֹות ּכענין הּבמֹות, ְְְֲִֵַַַָָָָָּובעלי

ב): לו (יחזקאל

Á˜ÏÂּכמֹו הּיּבֹוק, עד מארנֹון עּמֹון מּבני עֹוד ¿»«ְְְִֵֵַַַַַ

מׁשה וּיּתן כה) כד (יג ּביהֹוׁשע ֱִִֵֶֶֶַַַֻׁשּנאמר

ארץ וחצי הּגלעד ערי וכל יעזר וגו' גד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה

היה אׁשר הארץ והיא ערֹוער, עד עּמֹון ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָּבני

ׁשאמר ּכמֹו ליפּתח, ּתֹובע עּמֹון ּבני ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָמל

ארצי את יׂשראל לקח ּכי יג) יא ְְִִִֵֶַַָָ(שופטים

הּירּדן: ועד הּיּבק ועד ְְְְֵֵַַַַַַַֹמארנֹון

וטעם LBÓk.(כט) ÌÚ z„·‡ ·‡BÓ EÏ ÈB‡ ְַַ¿»»«¿»«¿

אלהֹו לכמֹוׁש עֹובד מֹואב עם היה ְֱִִֵַָָָֹּכי

ּובעת עם, מּכל יֹותר ּבֹו ּובטּוח ּבמֹות ְִֵֵֶַָָָָּבֹונה

הּכתּוב וכן והֹוׁשיענּו. קּומה לֹו אמר ְְִֵֵַַָָָָָצרתֹו

(ישעיה ׁשּכתּוב ּכמֹו מקֹום ּבכל ּבהם ְְְִֶֶַָָָָמזּכיר

על מֹואב נלאה ּכי נראה כי והיה יב), ְְְִִִִַָָָָָטז

יּוכל. ולא להתּפּלל מקּדׁשֹו אל ּובא ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּבמה

יחּדו וׂשריו ּכהניו ּבּגֹולה כמֹוׁש ויצא ְְְְְֱֲֶַַַָָָָָָָֹונאמר

מעלה ה' נאם למֹואב והׁשּבּתי ז), מח ְְְְֲִִֶַַָֻ(ירמיה

ּולכ לה). פסוק (שם לאלהיו ּומקטיר ְְִֵַָָָָֹבמה

ּבניו נתן כמֹוׁש ּכי לעג, ּדר הּמֹוׁשלים ְְְִִֶֶַַַַָָָֹיאמרּו

חרב, מּפני ונסים ּבֹורחים ּכלֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּפליטם,

ּבניו יּקראּו ּבֹו הּמאמינים ּכי ּבּׁשבית, ְְְֲִִִִִַַַָָָָֹּובנתיו

נכר אל ּבת וכן עּמֹו, יּקראּו ּכאׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּובנֹותיו

נתן ׁשּפרׁש רׁש"י ּכדברי ולא יא), ב ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ(מלאכי

מחרב: ּפלטים ּבניו ְִֵֵֵֶֶַָָהּנֹותן

‰È‰Âנ ּכמֹוכמֹוׁש עּמֹון, לבני ּגם עבד ¿»»ְְְֱִֵֶַַַ

את כד) יא (שופטים יפּתח ְִֵֶַָָׁשאמר

תירׁש, אֹותֹו אלהי ּכמֹוׁש יֹוריׁש ְְֱֲִִֶֶָֹאׁשר

ה) יא, (מלכיםֿא ּבארצם עֹוד להם ְְְֶַָָָָוהיה

לעּמֹון יפּתח הזּכיר אֹו עּמנים. ׁשּקץ ְְְְִִִִִִַַָֹֹֻמלּכם

מּמֹואב, יׂשראל ּׁשּתפׂשּו מה ּבעבּור ְְְֲִִֵֶַַָָָּכמֹוׁש,

ּבלק כה) פסוק (שם להם הזּכיר ְֲִִֶֶַָָָּכאׁשר

אלהיהם ּכמֹוׁש הּציל ׁשּלא לֹומר מֹואב, ְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹמל

יׂשראל. מּיד ארצם את מלּכם ּבלק ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹולא

רּבֹותינּו ּכדברי ׁשּנאמר מאד הּוא ְְְְִֵֵֶַַָֹֹוהגּון

וכּיֹוצא ּבלעם הּמֹוׁשלים ּכי יח), יט ְְְִִִֵַַָ(במדב"ר

מׁשל נֹוׂשאים ׁשהיּו הּקֹוסמים, מן ְְִִִֶַָָָּבֹו

ֲִַּבעתידֹות:



מז zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(åë)íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À
:ïðøà-ãò Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©©§«Ÿ

i"yx£ÌÁÏ� ‡e‰Â∑('ב ס' ׁשּנאמר(חולין לפי להּכתב? הצר :(שם)לּמה ¿ƒ¿«ְְְֱִִֵֶֶַַָָָֻ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, מֹואב מּׁשל וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר ל"ח)"אל ליׂשרא(גיטין טהרה ידֹו .לועל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

B„iÓ∑(נ"ו רמב"ן.מרׁשּותֹו(ב"מ ƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ּבמֹואב סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה ‰ÌÈÏLn.על e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר כג)ּבלעם, "וּיּׂשא(במדבר : «≈ְְְִִִֶַַָָָָ…¿«…¿ƒְֱִִֶֶַַָָ
אמרּו∑‰ÌÈÏLn.מׁשלֹו" והם ּובעֹור, ÔBaLÁ.ּבלעם e‡a∑את וׂשכר והל לכבׁשּה, יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְָ«…¿ƒְְְְִֵָָ…∆¿ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבלק לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, כב)ּבלעם וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.Ô�Bk˙Â ‰�az∑ּבׁשם חׁשּבֹון ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹƒ»∆¿ƒ≈ְְֵֶ
עירֹו להיֹות .סיחֹון ְִִִ

(çë)äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò́̈½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹוןמּׁשּכבׁשּה.·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ»¿»»»
ארמי ּבלׁשֹון ּו"לחית" עברי, ּבלׁשֹון "ער" קרּוי הּמדינה אֹותּה BÓ‡·.ׁשם ¯Ú∑מֹואב ׁשל .ער ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָ»»ֶָָ

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ּבידֹו ׁשּיּמסרּו מֹואב את מֹואב∑LBÓk.ׁשּקּללּו אלהי מֹואב∑�˙Ô.ׁשם ׁשל ּבניו את .הּנֹותן ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶֶַָָָ
ÌËÈÏt∑'וגֹו ּבּׁשבית ּבנֹותיו ואת מחרב ּופלטים רמב"ן.נסים ¿≈ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

kÏÓ‡כו ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒ�e ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB�¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â È�a˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח ˜Ù� ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB�¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

„ÔÈÁÏÙכט ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙�·e ÔÈ¯Èˆ È‰B�a ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

האמרי מל סיחן עיר חׁשּבֹון ּכי ְֱִִִִֶֶֶָֹֹ(כוֿכח)

בֹו נלחמּו ּכאׁשר עּתה ּכלֹומר ְְֲֲִִֶַַַָהיא.

היתה, האמרי מל סיחֹון ׁשל עירֹו ְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָֹיׂשראל

ּבמל נלחם הּוא ּכי .הּמל מֹוׁשב עיר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַּכלֹומר

מל לפני עליהם מל אׁשר הראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָמֹואב

מל ׁשהּוא לבלק קדם "הראׁשֹון" אֹו ,ְִֶֶֶֶֶֶָָָֹמל

ארצֹו ּכל את סיחֹון וּיּקח ההיא, ּבעת ְְִִִֵֶַַַַָָָלמֹואב

הּכּבּוׁש, ּגבּול ּבתחּלת וחׁשּבֹון ארנֹון. ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַָמּידֹו

על יׂשראל הזהרּו ולא לאמרי, ּתחׁשב ּכן ְְְֱֲִִֵֵֵֵַַָָָֹֹֻעל

היא אׁשר הארץ על רק עּמֹון ּובני מֹואב ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָארץ

הּצּואה: ּבעת ְְֵַַָָָָּבידם

‡È·‰Âסיחֹון עיר חׁשּבֹון ּכי ראיה הּכתּוב ¿≈ƒְְִִִֶַָָָ

חׁשּבֹון ּבאּו יאמרּו הּמֹוׁשלים ּכי ְְְִִִֶַֹֹהיא,

לכד מֹואב ּבמל סיחֹון ׁשּנלחם ּבעת ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָוגו'.

כן ואחרי העיר, ונחרבה חׁשּבֹון עיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּתחּלה

יֹוׁשב אׁשר טעם וזה מלכּות, לבית אֹותּה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָּבנה

ּבספר נאמר וכן לד), פסוק (להלן ְְְְֱֵֵֶֶֶַּבחׁשּבֹון

מל אׁשר האמרי מל סיחֹון י) (יג ְֱֲִִֶֶֶַַָָֹֻיהֹוׁשע

ּבאּו לאמרי, אֹומרים הּמֹוׁשלים והיּו ְְְְְֱִִִֶַָָֹֹּבחׁשּבֹון.

חרּבנּה, אחרי ותּכֹונן ּתּבנה בּה, ותׁשבּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻחׁשּבֹון

עליה: הּמל אׁשר סיחֹון ֲִִֶֶֶֶַָָעיר

¯Á‡Âאת ׁשם אסף ּבחׁשּבֹון, סיחֹון ׁשּיׁשב ¿««ְְִֶֶֶַַָָָ

וארנֹון ארנֹון עד מֹואב מּגבּול וּילּכד ְְְְְִִֵַַַַָֹחילֹו

יצאה אׁש ּכי הּמֹוׁשלים, אמרּו ּכן על ְְְְִִִֵֵַַַָָָּבכלל.

מּקרית להבה ּבּה,מחׁשּבֹון יֹוׁשב אׁשר סיחֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לארנֹון, אׁשר הּבמֹות ּבעלי מֹואב ער ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָואכלה

הארץ ּבמֹות וכל ארנֹון עד מּמֹואב סיחֹון ְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּלכד

למֹורׁשה עֹולם ּובמֹות ּכענין הּבמֹות, ְְְֲִֵַַַָָָָָּובעלי

ב): לו (יחזקאל

Á˜ÏÂּכמֹו הּיּבֹוק, עד מארנֹון עּמֹון מּבני עֹוד ¿»«ְְְִֵֵַַַַַ

מׁשה וּיּתן כה) כד (יג ּביהֹוׁשע ֱִִֵֶֶֶַַַֻׁשּנאמר

ארץ וחצי הּגלעד ערי וכל יעזר וגו' גד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה

היה אׁשר הארץ והיא ערֹוער, עד עּמֹון ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָּבני

ׁשאמר ּכמֹו ליפּתח, ּתֹובע עּמֹון ּבני ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָמל

ארצי את יׂשראל לקח ּכי יג) יא ְְִִִֵֶַַָָ(שופטים

הּירּדן: ועד הּיּבק ועד ְְְְֵֵַַַַַַַֹמארנֹון

וטעם LBÓk.(כט) ÌÚ z„·‡ ·‡BÓ EÏ ÈB‡ ְַַ¿»»«¿»«¿

אלהֹו לכמֹוׁש עֹובד מֹואב עם היה ְֱִִֵַָָָֹּכי

ּובעת עם, מּכל יֹותר ּבֹו ּובטּוח ּבמֹות ְִֵֵֶַָָָָּבֹונה

הּכתּוב וכן והֹוׁשיענּו. קּומה לֹו אמר ְְִֵֵַַָָָָָצרתֹו

(ישעיה ׁשּכתּוב ּכמֹו מקֹום ּבכל ּבהם ְְְִֶֶַָָָָמזּכיר

על מֹואב נלאה ּכי נראה כי והיה יב), ְְְִִִִַָָָָָטז

יּוכל. ולא להתּפּלל מקּדׁשֹו אל ּובא ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּבמה

יחּדו וׂשריו ּכהניו ּבּגֹולה כמֹוׁש ויצא ְְְְְֱֲֶַַַָָָָָָָֹונאמר

מעלה ה' נאם למֹואב והׁשּבּתי ז), מח ְְְְֲִִֶַַָֻ(ירמיה

ּולכ לה). פסוק (שם לאלהיו ּומקטיר ְְִֵַָָָָֹבמה

ּבניו נתן כמֹוׁש ּכי לעג, ּדר הּמֹוׁשלים ְְְִִֶֶַַַַָָָֹיאמרּו

חרב, מּפני ונסים ּבֹורחים ּכלֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּפליטם,

ּבניו יּקראּו ּבֹו הּמאמינים ּכי ּבּׁשבית, ְְְֲִִִִִַַַָָָָֹּובנתיו

נכר אל ּבת וכן עּמֹו, יּקראּו ּכאׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּובנֹותיו

נתן ׁשּפרׁש רׁש"י ּכדברי ולא יא), ב ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ(מלאכי

מחרב: ּפלטים ּבניו ְִֵֵֵֶֶַָָהּנֹותן

‰È‰Âנ ּכמֹוכמֹוׁש עּמֹון, לבני ּגם עבד ¿»»ְְְֱִֵֶַַַ

את כד) יא (שופטים יפּתח ְִֵֶַָָׁשאמר

תירׁש, אֹותֹו אלהי ּכמֹוׁש יֹוריׁש ְְֱֲִִֶֶָֹאׁשר

ה) יא, (מלכיםֿא ּבארצם עֹוד להם ְְְֶַָָָָוהיה

לעּמֹון יפּתח הזּכיר אֹו עּמנים. ׁשּקץ ְְְְִִִִִִַַָֹֹֻמלּכם

מּמֹואב, יׂשראל ּׁשּתפׂשּו מה ּבעבּור ְְְֲִִֵֶַַָָָּכמֹוׁש,

ּבלק כה) פסוק (שם להם הזּכיר ְֲִִֶֶַָָָּכאׁשר

אלהיהם ּכמֹוׁש הּציל ׁשּלא לֹומר מֹואב, ְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹמל

יׂשראל. מּיד ארצם את מלּכם ּבלק ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹולא

רּבֹותינּו ּכדברי ׁשּנאמר מאד הּוא ְְְְִֵֵֶַַָֹֹוהגּון

וכּיֹוצא ּבלעם הּמֹוׁשלים ּכי יח), יט ְְְִִִֵַַָ(במדב"ר

מׁשל נֹוׂשאים ׁשהיּו הּקֹוסמים, מן ְְִִִֶַָָָּבֹו

ֲִַּבעתידֹות:



zwgמח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ׁשּלהם Ô·ÈcŒ„Ú.מלכּות ÔBaLÁ וכן∑‡·„ מּׁשם, אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿«ƒ…ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹו איׁש, ּוממׁשלת ועל מלכּות לׁשֹון – ניר מּדיבן. ניר סר ּכלֹומר "עד", – "סר" ׁשל ּתרּגּום ּדיבן", (מלכים"עד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

יא) לדוידֿעבּדי"א היֹותֿניר "למען :.ÌÈMpÂ∑אֹותם ונּׁשים הּמֹוׁשלים: יאמרּו ּכ ׁשממה: לׁשֹון ּדגּוׁשה, .ׁשי"ן ְְְֱִִִַַַָ««ƒְְְְְִִִַַַָָָָָֹ
ÁÙ�Œ„Ú∑נפח עד .הׁשּמֹונּום «…«ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)LøBiå äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úà¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ּתפּלתֹו ּבכח אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: לכדּוה, המרּגלים «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ
להּלחם מׁשה .ׁשל ְִֵֶֶָֹ

(âì)íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeǟ§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
úéNò øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨

:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא ׁשּנאמר(נדה אברהם, ׁשל זכּותֹו לֹו ּתעמד ׁשּמא להּלחם, ירא מׁשה יד)ׁשהיה "וּיבא(בראשית : «ƒ»…ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ּכדרלעמר ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – ג)הּפליט" מל(דברים "רקֿעֹוג : ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר .הּבׁשן ְְִִִֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g zegiy ihewl)

להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, ּכל(רש"י ׁשּכן, ירא. היה מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. נראית "מׁשה" ּתבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ׁשראה מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי מּמּנּו, יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹיׂשראל,

זֹו. זכּות לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה רמב"ןאברהם, ְְֲֵֶַַָָָָָָֹ

ÔËÏeLל ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ� „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰�¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

BÚ‚לג ˜Ù�e Ô�˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿≈
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּמא ירא מׁשה היה ּכי אֹותֹו. ּתירא אל ִִֵֶֶַָָָָָ(לד)

ּבֹו ׁשּנאמר אברהם ׁשל זכּותֹו לֹו ְְֱֲֶֶֶַַַָָֹּתעמד

לאברם וּיּגד הּפליט וּיבא יג) יד ְְִֵַַַַַָָָֹ(בראשית

ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג והּוא ְְְִִִִִֶֶַָָָָהעברי,

רׁש"י לׁשֹון קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָאמרפל

יט): יט (במדב"ר רּבֹותינּו ְִִֵֵַמּדברי

e¯¯BÚ˙�מׁשה יירא ׁשּלא מּדעּתם ּבזה, ּגם ƒ¿¿ְִִֶֶֶַַָָָֹ

ה' עּמֹו ּכי ּבׂשר, מזרֹוע ְִִִֵַַָָרּבינּו

ותֹוהּו מאפס נגּדֹו ּכאין הּגֹוים וכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָֹאלהינּו

אל יׂשראל את הּמזהיר והּוא לֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַַָנחׁשבּו

ו), לא (דברים מּפניהם ּתערצּו ואל ְְְְִִֵֶַַַּתיראּו

ׁשּנאמר ּכענין ּביראתם, אֹותם הּמאׁשים ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָוהּוא

לא אליכם ואֹומר ל) כט א (שם ְְֲִֵֶַַַָֹּבמרּגלים

הּוא אלהיכם ה' מהם תיראּון ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַֹֹתערצּון

הּזכּות מּפני מׁשה נתירא אבל לכם, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָיּלחם

לֹו: ֶַָׁשּידע

ÏÚÂמׁשה ׁשל ּבדעּתֹו היה לא הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְֶֶֶֶַַָָָֹ

ועֹוג סיחֹון ארץ ליׂשראל עּתה ְְְְִִִֵֶֶַָָלהֹוריׁש

סיחֹון והּנה כב), כא פסוק (לעיל ּפרׁשּתי ְְֲִִִֵֵֶַַּכאׁשר

הּמדּבר יׂשראל לקראת עליצא ּבם וּילחם ה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

לפני ּתת החּלתי ראה הּׁשם הֹודיעֹו אז ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּכרחם,

לא), ב (דברים רׁש החל ארצֹו ואת סיחֹון ְְִֵֶֶַָָאת

אבל עּממים. ׁשבעה ּבכּבּוׁש התחיל מּכאן ְְְֲִִִִִִִַָָָָּכי

ּבקצה עיר והיא אדרעי, חילֹו ּכל אסף ְְְִִִִֵֵֶֶַָָעֹוג

ּכאׁשר מעליו לנטֹות יכֹולים יׂשראל והיּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָגבּולֹו,

אֹותֹו ּתירא אל לֹו אמר והּׁשם עׂשו, מעל ְִֵֵֵַַַַָָָָנטּו

נתּתי ביד ּכי מלחמה ּבֹו והתּגר אצלֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָול

אֹותֹו:

¯a„Ó·eלּמה ראיתי, לב) (יט רּבה סיני ¿ƒ¿«ִִִַַָָָָ

יׂשראל מעלּו ׁשּמא אמר ְְֲִִֵֵֶַָָָָָנתירא,

וכּלה ּבעברה, נתלכלכּו אֹו סיחֹון ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻּבמלחמת

וכן הּצּדיקים, ּכל יראת היא וכ ְְְִִִִֵַַַַָָָָאּגדה,

א): (ח ִַֻּביהֹוׁשע

zwg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(äì)Bì-øéàLä ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN̈¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑ּבברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּבהרֹואה, ««…ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

áë(à)øáòî áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈¥¥−¤
:Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקתפ"ז פרשת חסלת

Ú„לה dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ È�a eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

äð÷ 'îòá äñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì ú÷ç úùøôì äøèôä



מט zwg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(äì)Bì-øéàLä ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN̈¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑ּבברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּבהרֹואה, ««…ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

áë(à)øáòî áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈¥¥−¤
:Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקתפ"ז פרשת חסלת

Ú„לה dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ È�a eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

äð÷ 'îòá äñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì ú÷ç úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc - dcp(iying meil)

äàBømd ixd dly xdeh iniaïéøBäèoiae dcp z`nehn oia ,ixnbl ¨§¦
,daif z`nehn,ãìeä àöiL ãòel` ,dcil z`neha d`nh `id f`y ©¤¥¥©¨¨
.minkg ixacànèî øæòéìà éaøåmiie`xd minia d`ex m` dze` §©¦¡¦¤¤§©¥
.dcp z`nehl

Bì eøîàminkgøéîçäL íB÷îa äîe ,øæòéìà éaøìlr aezkd ¨§§©¦¡¦¤¤©§¨¤¤§¦
mc d`exyk epiidc ,dy`déôBLaminia [xrv `la-]ãìeä éðôlL §¦¤¦§¥©¨¨

mewn lkn ,`id d`nhy ,dcil mcew -ì÷éämc d`exyk dilr ¥¥
ãìeä øçàlL éôBLaoia ,ixnbl `id dxedhy ,dly xdeh inia - §¦¤§©©©¨¨

a ,ok m` ,daif z`nehn oiae zecp z`nehnì÷éäL íB÷îlr aezkd ¨¤¥¥
mc d`exyk dy`d,éLB÷aminia epiidc,ãìeä éðôlLcledy §¦¤¦§¥©¨¨

,iyewa d`ex `idy mincd z` xdhnì÷pL ïéc Bðéàd`exyk dilr ¥¦¤¨¥
mcãìeä øçàlL éLB÷a.dly xdeh inia - §¦¤§©©©¨¨

íäì øîà,xfril` iax'ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic'oicl eic - ¨©¨¤©©¨¦©¦¦§©¦
iyewd inil mdl ic ,xnelk ,cnlnd ly epick `diy cnlpd

wd inik eidiy dcild xg`lyixdy ,dcil mcewy iyeì÷éä änî¦©¥¥
äéìò,dcil mcewy iyewd inia dxdhl aezkd,äáéæ úàîehî ¨¤¨¦§©¦¨
ìáà`idäànhîa,äcð úàîeèdcil xg`y iyewa s` jkitle £¨¦©§¨§©¦¨

minia mc d`exyk `l` dxedh `id oi`y ,ok xnel yi xdeh inia
dcp z`nehl miie`xd minia d`exyk j` ,daif z`nehl miie`xd

.d`nh ef ixd
e minkg eayBì eøîà,xfril` iaxlEì ïéáéLî eðà éøälwd z` ¨§£¥¨§¦¦§

a xnegeì,øçà ïBLzeidl oicd on `al eic' eilr jextl lkez `ly ¨©¥
.'oecipkøéîçäL íB÷îa äîemc d`exyk dy`d lr aezkdéôBLa ©§¨¤¤§¦§¦

,ãìeä éðôlLmewn lkn ,d`nh `idyì÷éädilr,BnòL éLB÷a ¤¦§¥©¨¨¥¥§¦¤¦
a ,ok m` ,`id dxedh dcil mcew iyewa mc d`ex m`y ,epiidcíB÷î̈

ì÷éäLdy`d lr aezkd,ãìeä øçàlL éôBLamc d`ex m`y ¤¥¥§¦¤§©©©¨¨
`le dcp z`neha `l ,llk z`nhp dpi` xrv `la elit` xdeh inia

,daif z`nehaBnòL éLB÷a ì÷pL ïéc Bðéàxg`l `ad iyewa - ¥¦¤¨¥§¦¤¦
dcp z`neha `l ,llk dze` `nhi `ly ,dly xdeh inia dcild

.daif z`neha `le
íäì øîà,minkgl xfril` iaxeléôàm`ïéáéLî ízàlw il ¨©¨¤£¦©¤§¦¦
df xnegeBlek íBiä ìkjextl yi dfk ote`a s` oky ,melk jka oi` ¨©

,'ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic'epi` xnege lwd ly ezligz ixdy ©©¨¦©¦¦§©¦
,cled iptly iyewa dy`d lr aezkd lwidy meyn `l` oecip

,jextl yi `linneäéìò ì÷éä änîmcewy iyewa dxdhl aezkd ¦©¥¥¨¤¨
,cled,äcð úàîeè äànhî ìáà ,äáéæ úàîehîs` jkitle ¦§©¦¨£¨¦©§¨§©¦¨

`l` dxedh dpi`y ,ok xnel yi dly xdeh inia iyewa mc d`exyk
minia d`exyk la` ,daif z`nehl miie`xd minia d`exyk

.d`nh ef ixd dcp z`nehl miie`xd
:xfril` iax ly enrh z` zx`an `xnbdeäðéëæ àäa ,àáø øîà̈©¨¨§¨§¦§

gvpl leki ef dprha -eúéøîà åàì .ïðaøì øæòéìà éaøoi` m`d - ©¦¡¦¤¤§©¨¨¨©§¦
iM dX`e' (dk eh `xwie) daf iabl xn`pd aezkd on miyxec mz`§¦¨¦

aFf aEfidîc`l` `nhn aezkd oi`y ,'DzCp zr `lA miAx mini ¨¨¨¨¦©¦§Ÿ¤¦¨¨
z`dîcd`ex `idyàìå dîöò úîçî`ad mcd z`,ãìå úîçî ¨¨¥£©©§¨§Ÿ¥£©¨¨

énð éëäxdeh ini iabl xn`pd `xwnd z` yexcl mkl yi ok enk - ¨¦©¦
(f ai my) zclei ly,'äéîc øB÷nî äøäèå'xdhn aezkd oi`y §¨£¨¦§¨¤¨

z` `l`äéîcd`ex `idyàìå ,dîöò úîçî`idy mcd z` ¨¤¨¥£©©§¨§Ÿ
d`ex,ãìå úîçîinia iyewa mc dz`x m`y ip` xaeq jkitle ¥£©¨¨

.d`nh `id ixd dly xdeh
:xfril` iax zhiy lr dywn `xnbdàîéàiaxl el did dxe`kl - ¥¨

iyewa dy`d dz`x m`y ,xnel xfril`äcð éîéad`nh `dz ¦¥¦¨
,äcðxdhn aezkd oi`y 'dinc' zaizn cnel `edy x`azpy itke ¦¨

mc d`xz m` la` ,cled zngn `ad mcd z`äáéæ éîéa`dz ¦¥¦¨
,äøBäèxdhl yiy minkgl xfril` iax dceny lirl x`azp ixdy §¨

zeidl oicd on `al eic' dfa xne` `edy `l` ,xnege lwn dy`d
iaxe' dpynd oeyln eli`e ,daif z`nehn `l` dxdhl oi`y ,'oecipk
iyewa dy`d d`exy mc lk `nhn `edy rnyn '`nhn xfril`

.daif inia oiae dcp inia oia ,dly xdeh inia
:`xnbd zvxznàø÷ øîàinC lr aWY mini zWWe mFi miXWe' ¨©§¨§¦¦§¥¤¨¦¥¥©§¥
zaizne ,'dxdh'áLz'`dzy yexcl yi,ïìeëì úçà äáéLé ¨¢¨¥¥§¦¨©©§¨

z`nehl miie`xd minia oia ,el` mini lkl cg` oic `diy ,xnelk
xfril` iax xaeqe xg`ne ,daif z`nehl miie`xd minia oiae dcp
`linn ,d`nhl yi dcp z`nehl miie`xd minia mc dz`x m`y
ick ,daif z`nehl miie`xd minia d`exy mcd z` s` `nhn `ed

.mlekl cg` oic `diy

äðùî
cg`e .dcp ini zray d`nh ,mc ze`xl zlgznd dy` dxez oicn
`id ixd mda dz`x m`y ,'daif ini' mpd mdixg`ly mini xyr
mda dz`x m`y ,dcp inil zxfeg el` mini xg`le .daif d`nh

.mlerl oke .dcp ini zray zxteq aey
md mle` ,`ly minrte mc mda d`exy minrt ,el` dcp ini
,mc mda d`xz m`y ,dcp mcl miie`xy my lr ,dcp ini mi`xwp
mcl miie`xd mini mdy dpeekd ,'daif ini' mb jke .dcp `id ixd
miwelig dnke dnk .daif mc `ed ixd ,mc mda d`xz m`y ,daif

cp ini oia yiepzpyn .ef `ibeqa ex`eai mwlge ,daif ini oial d
zwfga `id izn ,dzaif iniae dzcp inia dy`d ly dpic z` x`az

.d`neh zwfga izne ,dxdh
íBé øNò ãçà ìkdy`d ,dcp ini zray xg`ly.äøäè ú÷æça ¨©©¨¨§¤§©¨¢¨
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המשך ביאור למס' נכה ליום ימישי עמ' ב



נ

לשבוע פרשת חוקת תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ד' תמוז
מפרק כג

עד סוף פרק כח 

יום רביעי - ז' תמוז
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שני - ה' תמוז
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' תמוז
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' תמוז
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' תמוז
מפרק מט

עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' תמוז
פרק כ 

מפרק נה עד סוף פרק נט

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 

fenz 'dÎ'c ipyÎoey`x mei Ð aiÎ`i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ד' ראשון יום
יוםראשוןֿשניד'ֿה'תמוז

,176 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéúåà 'éçá úîàá ìáà,ht 'nr cr:à"îá ù"îë
פרקיאֿיב

תמוז ה' שני יום
פרקיב ,ht 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéàåøáäù ÷ø áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

äìòîì àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦§©§¨
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòîzeize`k `ly - ©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`déøäLzeize`y di`x ± ¤£¥
dn `id mi`xapd lkyn daxda dlrnl od dlrnly xeaicd

yäNòð" úBiúBàå øîàîa§©£©§¦©£¤
àøáð ¯ "'Bâå eðîìöa íãà̈¨§©§¥§¦§¨

ãàä,ìëNå äîëç ìòa í ¨¨¨©©¨§¨¨¥¤
xeaicd zeize`ny oeeike -

ody ixd ,lkye dnkg mi`a

dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bàmc`dy ± £¦
eedzp lkye dnkgeìáäa©¤¤

:áéúëãk ,ãáì ïBéìòä- ¨¤§§©§¦§¦
aezky enk1:åétàa çtiå"©¦©§©¨

"íéiç úîLð2"lad"ne - , ¦§©©¦
deedzp ,mc`a gtepy ,df

.dnkge lky lra xeviíàå§¦
ïkladde xeaicdny ± ¥

dnkg lra mc` deedzp

,ixd ,lkyeìáäå øeacä©¦§¤¤
øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§
úîLðaL ìëOäå äîëçä©¨§¨§©¥¤¤§¦§©
úììBkä ,ïBLàøä íãà± ¨¨¨¦©¤¤

oey`xd mc` ly eznyp

zllekúBîLð ìk̈¦§
íéìBãb íäL ,íé÷écvä©©¦¦¤¥§¦

.úøMä éëàìnî`linne ± ¦©§£¥©¨¥
dbixcn `ed mdly lkyd

ladde xeaicdn deedzd df lke ± mik`lnd lkyn mb xzei dpeilr

,oeilrdúBëLîä úBðéça ïä Cøaúé Bøeac úBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦¦¦§¨¥¥§¦©§¨
Búeîöòå Búeäîa úBãçéîä ,Cøaúé åéúBcnî úeiçå úBçkŸ§©¦¦¨¦§¨¥©§ª¨§¨§©§

àeäL ,ãeçiä úéìëúa,jxazi ±õ÷ ïéàì äìòî äìòîì §©§¦©¦¤§©§¨©§¨§¥¥
.íéàøápaL äîëç úâøãnîoipra zekynpd zeize`d mb okle ± ¦©§¥©¨§¨¤©¦§¨¦

,mi`xap ly lkyde dnkgdéaâì "úBiúBà" íLa eàø÷ð àìå§Ÿ¦§§§¥¦§©¥
,íéàøápä,lkye dnkgn dhnly ,"zeize`" odl mi`xewy dn - ©¦§¨¦

dnkgd oiprn dlrn dlrnl od ,xen`k ,oky ,mi`xap iabl df oi`

,lkyde.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúé åéúBcî éaâì àlàze`xwp od ± ¤¨§©¥¦¨¦§¨¥¦§¨§©§¨
`l ody itk ,"zeize`" mya

miielibe zeize` xy`n xzei

.zecnn mikynpd,äpäå- §¦¥
d,dlrnly zeize`á"ë ïä¥

úeiç úBëLîä éðéî¦¥©§¨©
,äfî äæ íéðBL úBçëå§Ÿ¦¤¦¤
úBîìBòä ìk eàøáð ïäaL¤¨¤¦§§¨¨¨
ìëå íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦§¨
CkL ,íëBúaL íéàeøaä©§¦¤§¨¤¨
Búîëçå BðBöøa äìò̈¨¦§§¨§¨
íìBòä àøáì Cøaúé¦§¨¥¦§Ÿ¨¨
úBëLîä éðéî á"ëa± §¦¥©§¨

,zegekàì ,à÷åc úBðBL©§¨Ÿ
.øúBé àìå úBçtxy`n ± ¨§Ÿ¥

,a"kïä ïäå3úBiúBà á"ë §¥¥¦
ìå äôa úBòeáwä,ïBL- ©§§¤§¨

,mc`d ly epeylae eita

ïðúãkepcnly enk ± §¦§©
äøéöé øôñad"awdy ± §¥¤§¦¨

dta zeize`d z` raw

.oeyleáúëa ïúðeîúe]± §¨¨¦§¨
itk ,azka zeize`d zpenz

dxeza zeriten ody

zlaewnd ozxeva (xn`na)

,"c"ei"dn jynpd ewe dlrnln "c"ei" `id "e" :oebk ±ìò äøBî àéä¦¨©
,äëLîää øeiö,dkyndd ote` dfi`a -¯ [ïn÷ì øàaúiL Bîk ¦©©§¨¨§¤¦§¨¥§©¨

úBëLîä ïä ,íãàä LôðaL äáLçnäå øeacä úBiúBà íbL¤©¦©¦§©©£¨¨¤§¤¤¨¨¨¥©§¨
,ïúeîöòå ïúeänî ,LôpaL úBcnäå ìëOäîlkyd ly - ¥©¥¤§©¦¤©¤¤¦¨¨§©§¨

,zecnde:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
zecgeind `ed jexa yecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

,zeize` ze`xwp ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza

dxyr" zeize` ,xnelk .mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn

ze`xwp od ;mi`xap ly lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnl od "zexn`n

iabl `l j` ,zekynp od odn zeyecwd zecnd iabl wx "zeize`"

a"k od el`e (xzei `le zegt `l) zekynd ibeq a"k `wec mde (mi`xapd

a"ka mlerd z` `exal d"awd ly eznkge epevxa dlr jk ,oky ,zeize`d

.zekynd ibeq

i ,jkl m`zda ,mxaibeq a"k wx mpyiy oeeik :dl`y xxerzdl dlek

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
øåáãä úåéúåà 'éçá úîàá ìáà
äîëç úåäîå úåâøãîî äìòî äìòîì àéä äìòî ìù
åðéîìöá íãà äùòð 'åéúåàå øîàîá éøäù 'éàøáðä ìëùå
ïåéìòä ìáäá 'éôà åà ìëùå äîëç ìòá íãàä àøáð 'åâå
ìáäå øåáãä ë"àå íééç úîùð åéôàá çôéå 'éúëãë ãáì
íãà úîùðáù ìëùäå äîëçä øå÷î àåä ïåéìòä
íéìåãâ íäù íé÷éãöä úåîùð ìë úììåëä ïåùàøä
'éçá ïä 'úé åøåáéã úåéúåàù éôì åðééäå úøùä éëàìîî
åúåäîá úåãçåéîä 'úé åéúåãîî úåéçå úåçë úåëùîä

òåõ÷ ïéàì äìòî äìòîì àåäù ãåçéä úéìëúá åúåîö
úåéúåà íùá åàø÷ð àìå íéàøáðáù äîëç úâøãîî
ïîöòáå ïãåáëá 'úé åéúåãî éáâì àìà íéàøáðä éáâì
äæî äæ íéðåù úåçëå úåéç úåëùîä éðéî á"ë ïä äðäå
ìëå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë åàøáð ïäáù
àåøáì 'úé åúîëçå åðåöøá äìò êëù íëåúáù íéàåøáä
àìå úåçô àì à÷åã úåðåù úåëùîä éðéî á"ëá íìåòä
ïðúãë ïåùìå äôá úåòåá÷ä úåéúåà á"ë ïä ïäå øúåé
äëùîää øåéö ìò äøåî àéä áúëá ïúðåîúå] äøéöé 'ñá
ùôðáù äáùçîäå øåáãä úåéúåà íâù [ïî÷ì ù"îë
ïúåäîî ùôðáù 'åãîäå ìëùäî úåëùîä ïä íãàä

:à"îá ù"îë ïúåîöòå
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כ.1. ב, ˘ËÈÏ"‡2.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰רפ"ב ובח"א ואותיות" מ"מאמר דלמטה מדרי' שזהו מוכח "אפילו" מדקאמר "לכאורה :

פ"ד באגה"ת עפמש"נ והבי' – ית'! וחכמתו ממח' כו' ופנימי' מתוכיותו הוא גו' פנימי'˘˙ÏÁ‰דויפח מבחי' È¯„‰נמשכת Î"Á‡Â.'כו"˘"ÈÈÚ.

להלן.3. שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה
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תמוז ד' ראשון יום
יוםראשוןֿשניד'ֿה'תמוז

,176 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéúåà 'éçá úîàá ìáà,ht 'nr cr:à"îá ù"îë
פרקיאֿיב

תמוז ה' שני יום
פרקיב ,ht 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéàåøáäù ÷ø áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

äìòîì àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦§©§¨
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòîzeize`k `ly - ©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`déøäLzeize`y di`x ± ¤£¥
dn `id mi`xapd lkyn daxda dlrnl od dlrnly xeaicd

yäNòð" úBiúBàå øîàîa§©£©§¦©£¤
àøáð ¯ "'Bâå eðîìöa íãà̈¨§©§¥§¦§¨

ãàä,ìëNå äîëç ìòa í ¨¨¨©©¨§¨¨¥¤
xeaicd zeize`ny oeeike -

ody ixd ,lkye dnkg mi`a

dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bàmc`dy ± £¦
eedzp lkye dnkgeìáäa©¤¤

:áéúëãk ,ãáì ïBéìòä- ¨¤§§©§¦§¦
aezky enk1:åétàa çtiå"©¦©§©¨

"íéiç úîLð2"lad"ne - , ¦§©©¦
deedzp ,mc`a gtepy ,df

.dnkge lky lra xeviíàå§¦
ïkladde xeaicdny ± ¥

dnkg lra mc` deedzp

,ixd ,lkyeìáäå øeacä©¦§¤¤
øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§
úîLðaL ìëOäå äîëçä©¨§¨§©¥¤¤§¦§©
úììBkä ,ïBLàøä íãà± ¨¨¨¦©¤¤

oey`xd mc` ly eznyp

zllekúBîLð ìk̈¦§
íéìBãb íäL ,íé÷écvä©©¦¦¤¥§¦

.úøMä éëàìnî`linne ± ¦©§£¥©¨¥
dbixcn `ed mdly lkyd

ladde xeaicdn deedzd df lke ± mik`lnd lkyn mb xzei dpeilr

,oeilrdúBëLîä úBðéça ïä Cøaúé Bøeac úBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦¦¦§¨¥¥§¦©§¨
Búeîöòå Búeäîa úBãçéîä ,Cøaúé åéúBcnî úeiçå úBçkŸ§©¦¦¨¦§¨¥©§ª¨§¨§©§

àeäL ,ãeçiä úéìëúa,jxazi ±õ÷ ïéàì äìòî äìòîì §©§¦©¦¤§©§¨©§¨§¥¥
.íéàøápaL äîëç úâøãnîoipra zekynpd zeize`d mb okle ± ¦©§¥©¨§¨¤©¦§¨¦

,mi`xap ly lkyde dnkgdéaâì "úBiúBà" íLa eàø÷ð àìå§Ÿ¦§§§¥¦§©¥
,íéàøápä,lkye dnkgn dhnly ,"zeize`" odl mi`xewy dn - ©¦§¨¦

dnkgd oiprn dlrn dlrnl od ,xen`k ,oky ,mi`xap iabl df oi`

,lkyde.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúé åéúBcî éaâì àlàze`xwp od ± ¤¨§©¥¦¨¦§¨¥¦§¨§©§¨
`l ody itk ,"zeize`" mya

miielibe zeize` xy`n xzei

.zecnn mikynpd,äpäå- §¦¥
d,dlrnly zeize`á"ë ïä¥

úeiç úBëLîä éðéî¦¥©§¨©
,äfî äæ íéðBL úBçëå§Ÿ¦¤¦¤
úBîìBòä ìk eàøáð ïäaL¤¨¤¦§§¨¨¨
ìëå íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦§¨
CkL ,íëBúaL íéàeøaä©§¦¤§¨¤¨
Búîëçå BðBöøa äìò̈¨¦§§¨§¨
íìBòä àøáì Cøaúé¦§¨¥¦§Ÿ¨¨
úBëLîä éðéî á"ëa± §¦¥©§¨

,zegekàì ,à÷åc úBðBL©§¨Ÿ
.øúBé àìå úBçtxy`n ± ¨§Ÿ¥

,a"kïä ïäå3úBiúBà á"ë §¥¥¦
ìå äôa úBòeáwä,ïBL- ©§§¤§¨

,mc`d ly epeylae eita

ïðúãkepcnly enk ± §¦§©
äøéöé øôñad"awdy ± §¥¤§¦¨

dta zeize`d z` raw

.oeyleáúëa ïúðeîúe]± §¨¨¦§¨
itk ,azka zeize`d zpenz

dxeza zeriten ody

zlaewnd ozxeva (xn`na)

,"c"ei"dn jynpd ewe dlrnln "c"ei" `id "e" :oebk ±ìò äøBî àéä¦¨©
,äëLîää øeiö,dkyndd ote` dfi`a -¯ [ïn÷ì øàaúiL Bîk ¦©©§¨¨§¤¦§¨¥§©¨

úBëLîä ïä ,íãàä LôðaL äáLçnäå øeacä úBiúBà íbL¤©¦©¦§©©£¨¨¤§¤¤¨¨¨¥©§¨
,ïúeîöòå ïúeänî ,LôpaL úBcnäå ìëOäîlkyd ly - ¥©¥¤§©¦¤©¤¤¦¨¨§©§¨

,zecnde:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
zecgeind `ed jexa yecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

,zeize` ze`xwp ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza

dxyr" zeize` ,xnelk .mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn

ze`xwp od ;mi`xap ly lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnl od "zexn`n

iabl `l j` ,zekynp od odn zeyecwd zecnd iabl wx "zeize`"

a"k od el`e (xzei `le zegt `l) zekynd ibeq a"k `wec mde (mi`xapd

a"ka mlerd z` `exal d"awd ly eznkge epevxa dlr jk ,oky ,zeize`d

.zekynd ibeq

i ,jkl m`zda ,mxaibeq a"k wx mpyiy oeeik :dl`y xxerzdl dlek
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øåáãä úåéúåà 'éçá úîàá ìáà
äîëç úåäîå úåâøãîî äìòî äìòîì àéä äìòî ìù
åðéîìöá íãà äùòð 'åéúåàå øîàîá éøäù 'éàøáðä ìëùå
ïåéìòä ìáäá 'éôà åà ìëùå äîëç ìòá íãàä àøáð 'åâå
ìáäå øåáãä ë"àå íééç úîùð åéôàá çôéå 'éúëãë ãáì
íãà úîùðáù ìëùäå äîëçä øå÷î àåä ïåéìòä
íéìåãâ íäù íé÷éãöä úåîùð ìë úììåëä ïåùàøä
'éçá ïä 'úé åøåáéã úåéúåàù éôì åðééäå úøùä éëàìîî
åúåäîá úåãçåéîä 'úé åéúåãîî úåéçå úåçë úåëùîä

òåõ÷ ïéàì äìòî äìòîì àåäù ãåçéä úéìëúá åúåîö
úåéúåà íùá åàø÷ð àìå íéàøáðáù äîëç úâøãîî
ïîöòáå ïãåáëá 'úé åéúåãî éáâì àìà íéàøáðä éáâì
äæî äæ íéðåù úåçëå úåéç úåëùîä éðéî á"ë ïä äðäå
ìëå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë åàøáð ïäáù
àåøáì 'úé åúîëçå åðåöøá äìò êëù íëåúáù íéàåøáä
àìå úåçô àì à÷åã úåðåù úåëùîä éðéî á"ëá íìåòä
ïðúãë ïåùìå äôá úåòåá÷ä úåéúåà á"ë ïä ïäå øúåé
äëùîää øåéö ìò äøåî àéä áúëá ïúðåîúå] äøéöé 'ñá
ùôðáù äáùçîäå øåáãä úåéúåà íâù [ïî÷ì ù"îë
ïúåäîî ùôðáù 'åãîäå ìëùäî úåëùîä ïä íãàä
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כ.1. ב, ˘ËÈÏ"‡2.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰רפ"ב ובח"א ואותיות" מ"מאמר דלמטה מדרי' שזהו מוכח "אפילו" מדקאמר "לכאורה :

פ"ד באגה"ת עפמש"נ והבי' – ית'! וחכמתו ממח' כו' ופנימי' מתוכיותו הוא גו' פנימי'˘˙ÏÁ‰דויפח מבחי' È¯„‰נמשכת Î"Á‡Â.'כו"˘"ÈÈÚ.

להלן.3. שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה



fenzנב 'd ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ה' שני יום

ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)

ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ

øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî
çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä

åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå
:('åëå åúîëçå

mipey mi`xap ly jk lk mevr ieaix mdn deedzn cvik ,cala zekynd

.a"i wxt ,df wxta owfd epax z`f xiaqi - ipydn cg`

`"hily x"enc` w"k zxrd) cere" :f"treoaezzekix`- dfa onwl 'iad

'lzydd 'qa mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy dxe`klcdpte`exrya `le -

oipr 'ial ycwendcegid-

(`l`cer cegid oipr yibcny

lretae xzeimd mi`xapd lkc :

wxa"k."'eke zekynd

÷ø,dn ±íéàeøaäL ©¤©§¦
íäéðéîì íé÷lçúî± ¦§©§¦§¦¥¤

,mipeydúeììëaoin oebk ± ¦§¨
± "ig"d oin e` "xacn"d

i`xapa illkd lcadd

,dfd mlerd,úeèøôáe- ¦§¨
illk oina .miihxt mipinae

envr igd oina :enk ,cg`

- mipin ibeq lk mpyi

zeter ,zeige zenda

miax milcad - ,dnecke

jk lk ly dl` ,xetqn

:dyrp ,mipin daxdéãé ìò©§¥
íéôeøvä ééepLly ± ¦¥©¥¦

zeize`dy drya .zeize`

± miieqn sexivl zetxhvn

odyke ,dfk oin deedzn

± xg` sexivl zetxhvn

,xg` oin deedzníéôelçå§¦¦
.ìéòì økæpk ,úBøeîúe± §©¦§¨§¥

epyiy ,'` wxta xkfpk

,zxg` ze`a ztlgzn zg` ze`y ,zexenze mitelig ly oiprd

jynp ,"zexn`n dxyr"a mixkfp mpi` mdizenyy mi`xapde

zexn`n dxyrd zeize`y ici lr zexn`n dxyrn mzeig

,zexg` zeize`a zetlgznçëå úeiç úëLîä àéä úBà ìk ék¦¨¦©§¨©©§Ÿ©
,éèøt ãçéî]`"hily x"enc` w"k zxrdoeik ± dyw dxe`kle" : §ª¨§¨¦

f"nf milcaencinji`e ,mxagnegka[:"uxzne ?mxagl

äáz úBéäì äaøä úBiúBà eôøèöpLëemipey zegek ,xnelk ± §¤¦§¨§¦©§¥¦§¥¨
,cgia miaxéôk íéëLîpä úeiçå úBçk éðéî éeaø ãálî éæà£©¦§©¦¦¥Ÿ§©©¦§¨¦§¦

úàæ ãBò ,äázaL úBiúBàä øtñî,gek cer epyi ±ìò äìBòä ¦§©¨¦¤©¥¨Ÿ¨¨©
äðlk:`ede ,miihxtd zegekd lk lr dlerd ±ïBéìò çk úëLîä ª¨¨©§¨©Ÿ©¤§

úeiçäå úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä úéììk úeiçå§©§¨¦©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ§©©
,ïäéab ìò äìBòå úBiúBàä ìL úBièøt,miihxtd zegekd ly - §¨¦¤¨¦§¨©©¥¤

àéäå,illkd zeigde gekdn ef dkynd ±ïzôøöîe ïzøaçî± §¦§©¤§¨§¨¤§¨

,miihxtd zegekd z` ztxvne zxagnãçé4úeiçå çk òétLäì , ©©§©§¦©Ÿ©§©
Bììëì ,Bæ äáúa àøápä íìBòì,illk ote`a mlerl ±.åéèøôìå ¨¨©¦§¨§¥¨¦§¨§¦§¨¨

.mleray miihxtd mi`xapl ±á"ëî úBàå úBà ìkL éôìe) ääâä§¦¤¨¨¦
BðéàL éèøt ãçéî çëå úeiç úëLîä àéä ,äøBzä úBiúBà¦©¨¦©§¨©©§Ÿ©§ª¨§¨¦¤¥
Cëì ,úøçà úBàa CLîð¦§¨§©¤¤§¨
ìk ¯ áúëa ïúðeîz íb©§¨¨¦§¨¨
úãçéî äðeîúa àéä úBà¦¦§¨§ª¤¤

,úéèøtihxt xeiva - §¨¦
,cgeinäøBnäzpenz ± ©¨

d`xn ze`døeiö ìò©¦
äëLîääxeiv dfi`a ± ©©§¨¨

,dkyndd ote`eúelbúäå§¦§©
çkäå úeiçäå øBàä̈§©©§©Ÿ©
,Bæ úBàa CLîðå äìâpä©¦§¤§¦§¨§

éàälbúðå CLîð àeä C ¥¦§¨§¦§©¤
-LBãwä ìL åéúBcnî¦¦¨¤©¨
Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøä§§¨§¨

:('eëåepax `ian oldl - §
dnbec ,xtqd mipta ,owfd

cg` xn`nn mi`xap ji`

"riwx idi")5(lynl

miihxtd mi`xapd

.zenlerd ly miillkde

x"enc` w"k zxrd

`"hily" :lcebecegid oipr

md mipiprdy enk mb

miriwxd 'f lkc ,f"dera

minyd `av lke'ek zeig ±

riwx idic cg`d xn`nn

."!! 'ebe,"'Bâå òé÷ø éäé" :øîàîaL úBáúa ,ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨§¥¤§©£©§¦¨¦©§
ïäa eàøápL,"riwx idi" milna ±íéòé÷ø 'æ6íéîMä àáö ìëå ¤¦§§¨¤§¦¦§¨§¨©¨©¦

,minyay mi`xapd ±íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íäa øLà£¤¨¤§©£©©¥¦§¨
äëøáì7,íé÷çL" :,"miwgy" `xwpy riwxd -íéçø BaL ¦§¨¨§¨¦¤¥©¦

,ìeáæ ,'eëå íé÷écvì ïî úBðçBèå úBãîBò`xwpy riwxd - §§£¨©©¦¦§§
,"leaf",ïBëî ,'eëå çaæîe Lc÷nä úéáe íéìLeøé BaLriwxd - ¤§¨©¦¥©¦§¨¦§¥©§¨

,"oekn" `xwpy,"'eëå ãøa úBøöBàå âìL úBøöBà BaLyi ixd - ¤§¤¤§§¨¨§
epipr ,miriwxd zrayn cg` lklillkd,riwx `edy dnmipiprde

miihxtd± "leaf"a ,"'eke miigx" ± "miwgy"a :ea mi`vnpd

.d`ld jke "'eke milyexi"íéòé÷øä úeììkLillkd mzedn ± ¤§¨¨§¦¦
,miriwx xeza,elà úBáz úeììëa íéîi÷å íéiçå eàøáð¦§§§©¦§©¨¦¦§¨¥¥

"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaLidi" milna melbd illkd xe`a ± ¤§©£©§¦¨¦©§
xeza miriwxd zray eedzp ,'ebe "riwxllkmiriwx ly8;éèøôe§¨¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø áé ÷øôúåììëá íäéðéîì íé÷ìçúî íéàåøáäù

íéôåìéçå íéôåøéöä ééåðéù é"ò úåèøôáå
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù
úåéçäå 'åçëä éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå 'ììåëä úéììë úåéçå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå

* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
íééçø åáù íé÷çù
ïî úåðçåèå úåãîåò
åáù ìåáæ 'åëå íé÷éãöì
çáæîå ÷î"äáå íéìùåøé

úåììëù 'åëå ãøá úåøöåàå âìù úåøöåà åáù ïåëî 'åëå
åìà úåáéú úåììëá íéîéé÷å íééçå åàøáð íéòé÷øä
íéòé÷ø 'æáù íéàåøáä éèøôå 'åëå òé÷ø éäé øîàîáù
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.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצרף רש"י וכל' א'. ותיבה ונברא דבר נעשים יחד) (ומצרפתן זל"ז. שייכים שנעשים – חבר מלשון "(מחברתן) :

ב. כ, חגיגה אחת חתיכה –ÔÂÈÓ„‰ ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ ו.5.. א, ˘ËÈÏ"‡6.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ב (י, הזוהר "כפסק :

דלא בחגיגה להמפרשים סיוע ומזה הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב) (לב, ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ)

רפ"ג'. יסוה"ת הל' לרמב"ם מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר הפרק.7.פליגי לסוף שליט"א אדמו"ר כ"ק ביאור ראה ב. יב, Î"˜8.חגיגה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡כי בזה, הדיוק ספ"א".Ë¯Ù"וי"ל לעיל עיין וכו'). (שחקים בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים הרקיע
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תמוז ו' שלישי יום
פרקיב ,178 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîâåã î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

íéòé÷ø 'æaL íéàeøaä9,äæéàî íi÷å éçå íäî èøt ìk àøáð ©§¦¤§§¦¦¦§¨¨§¨¥¤§©§©¨¥¥¤
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fenzנד 'f iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ז' רביעי יום
פרקא ,180 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

æåîú'æ-'åéòéáøåéùéìùíåéfenz'firiaxmei

mda d`xp `ly minnecd

,zeig lk,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨
"øôò"å "ïáà" ïäéúBîLe± §¥¤¤¤§¨¨

,utgd ly ezeig `ed mydy

,oey`xd wxta xkfpkíä¥
'eë íéôelçc íéôelç¦¦§¦¦
,'eë úBøeîúc úBøeîúe- §¦§

zeize`dy ,xnelk

,xzeie dipy mrt zetlgzn

:ìéòì økæpkezeigy ,ixd - ©¦§¨§¥
od ,`xap lk ly eze`ivne

,"'d xac" ly zeize`d

ze`ivna lha `xapde

lky jk ,"'ied xac"l

zcge`ne dlha d`ixad

.jxazi ez`

'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©
älòúéå Cøaúé¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
,"daeyzd zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

`"hily iaxde ,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x

wqet - "jexr ogleyd lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn

.dxezc dlbpa

eizegiya dxni` dpyi

mcewd iaxd ly zeyecwd

zegiyd xtq) ocr eznyp

,(jli`e 142 cenr `"yz'd

md "`ipz"d iwlg drax`y

ogley'd iwlg drax` cbpk

.'jexr

ogley"ay iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

:dlbp it lr mbe zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd zeciqg it lr

daeyz) d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

izy od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

weqtay iptn (zeipyndyexitl ezncwdaxne`m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

- "d`vie" dligza ,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p

,minid ixac xcqa df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib

" did dligzayyxbie'g `wqt `"k dyxt ziy`xa dax yxcnae ,"mc`d z`

oiicr dlekiy ,"dyxbzpy l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk

oeyln ,"eizeevna epycw" did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl

oiyeciw enk dfy ,e"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw"

jk - ('i wxta oldl xne` `edy itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy

,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry - zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd

ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky ,"daeyz"l zekiiyd zpaen `linne

f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy gxkdd ony`l`- oiyexib

.daeyzd oiprdf iptldidiy ilan 'iedzcear oiprdidiyxyt` i`y ,"`ipz"a

dgley" - `hg ici lr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

ici lre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley" ,("mkn`daeyzixd ,

didy ,oiyexibd oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn` dk"

oipr zekiiy lr zyxetn di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl

iaxy zxne` (a ,et `nei) `xnbdy itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd

Î`l dgec daeyzy ,xne` opgei

weqtdn `iane ,dxezay dyrz

glyi od xn`l" (` ,b dinxi)

ez`n dklde ezy` z` yi`

,cer dil` aeyid xg` yi`l

"il` iaeye miax mirx zipf z`e

.`ed jexa yecwd xne` -

dgec daeyzd oipry ,xnelk

oipry ,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl oey`xd dlra aeyi `l" ly oiprd

.oiyexib ixg`y oiyeciwd oipr `ed daeyzdzekiiy o`kn ,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq ly iyilyd wlgddaeyzd zxb`ly iyilyd wlgl ,"

" - "jexr ogley"dxfrd oa`."miyp" ly mipiprd - "

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1ìL :äL ¤¤©§¨§¨§Ÿ¨
,íä äøtk é÷elç,`hgy `hg lr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - ¦¥©¨¨¥

ote` miiw ,miieqn beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi

dxtkd ote` mb ,xg` beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn

,xg` `ed:ãçà ìk íò äáeLúecgi .dxtkd ipte` zylya - §¨¦¨¤¨
:daeyzd oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mräNò úåöî ìò øáò̈©©¦§©£¥
,dniiwl aiiegn didy dyrÎzevn miiw `l ±áLådaeyza xfge ± §¨

;Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà,cin el milgen ,xnelk -ìò øáò ¥¨¦¨©¤£¦¨©©
äNòú àì úåöî,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac dyr ±áLå ¦§©Ÿ©£¤§¨

øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLz ¯dpi` dnvr daeyzd ± §¨¨§©¦¦§©¥
dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd dcnl qgia dwitqn

ly dpnfl cr ± eze` eyipri `ly drityn daeyzd ,dxiar

.xary dxiard lr xtkzn `ed ea ,mixetikd mei `ede ,dxtkd

ïéðòìc áb-ìò-óàc ,Leøt)iably zexnl ±äNò úåöî ,íei÷ ¥§©©©¦§¦§©¦¦§©£¥
äNòú àì úà äçBcL ,äìBãb2ea yiy oipr oncfnyk : - §¨¤¨¤Ÿ©£¤

Î`l lr xeariy ici lr ,xnelk ,dyrzÎ`le dyr ly micebipd

,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d f` dgec - dyrÎzevn miiwi dyrz

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
íéôåìéçã íéôåìéç íä øôòå ïáà ïäéúåîùå øôòå íéðáàë

:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá
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א.1. ובכ"מ.2.פו, ב. ג, יבמות

fenz 'f iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mi`lk :dnbecl ."dyr"d z` miiwl ick xacd z` miiwl el xzene

,dyrzÎ`l meiwn dlrnl `ed dyrÎzevn meiwy ixd ;ziviva

daeyz dwitqn dyrÎzevn zxiar lry ,mixne` ep` o`k eli`e

cala daeyz oi` dyrzÎ`l zxiar lre .jk lr xtkl ick cala

gxkdd on `l` ,dwitqn

myl xetik meil wwcfdl

cner ef dl`y - ?dxtk

oexztdne .xeztl owfd epax

mipiprd zeinipt mb oiap

meiw ici lr mixxerznd

dyrÎzevnmbtde

qg dxiar ici lr llegznd

,dyrzÎ`l lr melye

mipiprd zeiniptl m`zdae

rbepa dkldd wqt `a

cvik dyrÎzevn meiwl

Î`l zxiar lr zyxcpd dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl dilr

lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa :`ed dxvwa uexizd okez .dyrz

ici lr jynp mb ,xacd z` zeyrl d"awd ieeiv miiwn `edy jk

enk `id devn lk ,oky ,eytpae mipeilrd zenlera rtye xe` jk

) xa`:`"hily x"enc` w"k zxrdl"fx 'lke"3cbpk oixai` g"nx

jk ,ytpdn zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,("r"n g"nx

jexa seq oi` xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn lk

,xnelk) zyalzn jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed

- dyrÎzevn meiw ici lr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp

miiwn `edy dryay zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera

d"awd ieeiv meiw oipray - dilr xaer epi`y ici lr - dyrzÎ`l

l"f epinkg xn`nk ,zeyrl `ly ieeivd miiwn o`k mb `ed4ayi" :

) xky el mipzep einin dxiar xar `le:`"hily x"enc` w"k zxrd

(wx la`eli`kenk ,diyre dlert jxc df oi`y zeid ,"devn dyr

`ed - diyrÎi` ici lr - dlily ici lr `l` ,dyrÎzevna xacdy

g"nx ici lr xe` jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn

zeevn d"qy ici lr "d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn

o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l

efi` dl`y zxxerzne ,dyrzÎ`le dyr cgi miybtpyk ,eppipra

xacd z` dyriy ici lry xnel o`k jiiy `ly ixd ,zegcl odn

,dxezd ieeivl m`zda dyer ixd `ed ,oky ,"d`nehd gex" x`yiz

m` mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z` zegcl eilr devn dxezdy

o`k oi` seq seq ixd - dyrÎzevn zegcl eilr deevz dxezd

dyrndyrd dgec okl .f` xqgi ixd xe`de ,xe`d z` jiyniy

epyiy oexqgd :dyrzÎ`ld z`dyrzÎ`l miniiwnyk libx ote`a

.epyi - xe`d zkynd - dyr zevn ziiyr ly geeixde ,o`k oi` -

,dyr zevn lr dxiarl rbepa mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda

dxtkd didz - eytpae zenlera rtyde xe`d zkynd dxqg f`y

itle ,dyrzÎ`l lr dxiara xacdy itk ,xzei dlecb zyxcpd

lr dxiar lry - jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a `xnbd ixac

`ed xaqdd ,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l

ziwl`d ytpa xe` zkynda ,dyr zevn meiwa dpyiy zepeilrdy

,jiyndl xiqgdy xe`d ,oky ,dxtkd ici lr oewizl zpzip `l -

ieeiv lr xary lr xtkl ick wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd oi`

- devnd z` miiw `le 'd

daeyz dwitqn jk lre

lr dxiara ,eli`e .cala

dxtkd d`a ,dyrzÎ`l

z` owzl icklkdn

oeeike ,dlwlw dxiardy

dlerta - dxiard ici lry

mxbp ,dyrzÎ`ld lr -

okl ,dlrnl mbe eytpa mbt

owzl cala daeyza ic oi`

gxkdd on `l` ,xacd z`

mei ly dxtkl wwcfdl

eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle owzl egeka `ed `wecy ,xetik

:owfd epax xne` z`fe .dlrnleeðéäly oipra okl ±meiwdlecb ± ©§
,dyrzÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzÎ`ln dyr zevnìòL íeMî¦¤©

éLîî äNò úåöî íei÷ éãéíéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà C §¥¦¦§©£¥©§¦§¤©§¨¤§¦
øäfa áeúkL Bîk) àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäî5ç"îøc , ¥¤¨©¥¨§¤¨©Ÿ©¦§¨

ïéãewt,dyrd zeevn 248 ±àkìîc ïéøáà ç"îø ïepà248 od ± ¦¦¦§¨¥¨¦§©§¨
,"`kln" ze`xwpd zeliv`d mler ly zecn ± ("`kln" ixa`

gekd ekeza jiynne ytpd gekl ilk `ed xa`y myk ,xnelk

dkyndl ilke xa` `id devn lk jk ,ilk ynyn `ed eil` ytpdn

,ixd .devn dze` meiw ici lr zkynpd ,dlrnly zecndn zcgein

,mipeilrd zenlera rtye xe` mikiynn ,devn meiw ici lryíâå§©
,úé÷ìàä BLôð ìòjexa seq oi` zx`dn rtye xe` jiynn `ed - ©©§¨¡Ÿ¦

,devnd meiw ici lr ± `ed:íéøîBàL Bîkmixne` ep`y enk - §¤§¦
:devn meiw lr mikxan ep`y dkxaa;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"- £¤¦§¨§¦§¨

ici lry ,df mrh iptne .ytpd lr dyecw zkynp ,zeevn ici lry

iabl dyr zevn ly zepeilrd dpyi - ,rtye xe` jynp dyr zevn

,"dyrz `l" dgec "dyr"e ,dyrzÎ`l,äáeLz ïéðòì ìáàiabl - £¨§¦§©§¨
,dyr zevn lr xaryk owzl ick ,daeyzd oipróàzexnl ± ©

jk lr dwitqn dnvr daeyzdyãønL ìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©¤¨©
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîaz`f z` .d"awd - §©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

z` lilk zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn

,ixdy ,dyr zevn lr dxiardøBàä íB÷î ìkîjiynn didy ± ¦¨¨¨
,dyrd zevn meiw ici lrøcòð,daeyza xfgy ixg` mb ±,'eëå ¤§¨§

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe6÷eñt ìò7ìëeé àì úeòî" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¨§ª¨Ÿ©
,"'eëå Bà úéáøò ìL òîL úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úìozip `l - ¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©¤©§¦§

,daeyz miyeryk mb ,z`f owzlúBø÷ì äzòî øäæpL óàc§©¤¦§¨¥©¨¦§
íìBòì úéøçLå úéáøò ìL òîL úàéø÷xfeg `edy ,epiid ± §¦©§©¤©§¦§©£¦§¨

,rny z`ixw `exwl mcewn xiqgdy dn lr daeyzaBúáeLz ïéà¥§¨
;úçà íòt ìhaM äî ïwúì úìòBîzkynd ,oky .rny z`ixw - ¤¤§©¥©¤¦¥©©©©

ici lr jiynn didy rtyde xe`ddze`lr .dxqg ± rny z`ixw
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ע"ב.3. סוף כג, מט"ו.4.מכות פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקון זהר א.6.תיקוני כו, ה.7.ברכות א, קהלת



נה fenz 'f iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mi`lk :dnbecl ."dyr"d z` miiwl ick xacd z` miiwl el xzene

,dyrzÎ`l meiwn dlrnl `ed dyrÎzevn meiwy ixd ;ziviva

daeyz dwitqn dyrÎzevn zxiar lry ,mixne` ep` o`k eli`e

cala daeyz oi` dyrzÎ`l zxiar lre .jk lr xtkl ick cala

gxkdd on `l` ,dwitqn

myl xetik meil wwcfdl

cner ef dl`y - ?dxtk

oexztdne .xeztl owfd epax

mipiprd zeinipt mb oiap

meiw ici lr mixxerznd

dyrÎzevnmbtde

qg dxiar ici lr llegznd

,dyrzÎ`l lr melye

mipiprd zeiniptl m`zdae

rbepa dkldd wqt `a

cvik dyrÎzevn meiwl

Î`l zxiar lr zyxcpd dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl dilr

lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa :`ed dxvwa uexizd okez .dyrz

ici lr jynp mb ,xacd z` zeyrl d"awd ieeiv miiwn `edy jk

enk `id devn lk ,oky ,eytpae mipeilrd zenlera rtye xe` jk

) xa`:`"hily x"enc` w"k zxrdl"fx 'lke"3cbpk oixai` g"nx

jk ,ytpdn zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,("r"n g"nx

jexa seq oi` xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn lk

,xnelk) zyalzn jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed

- dyrÎzevn meiw ici lr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp

miiwn `edy dryay zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera

d"awd ieeiv meiw oipray - dilr xaer epi`y ici lr - dyrzÎ`l

l"f epinkg xn`nk ,zeyrl `ly ieeivd miiwn o`k mb `ed4ayi" :

) xky el mipzep einin dxiar xar `le:`"hily x"enc` w"k zxrd

(wx la`eli`kenk ,diyre dlert jxc df oi`y zeid ,"devn dyr

`ed - diyrÎi` ici lr - dlily ici lr `l` ,dyrÎzevna xacdy

g"nx ici lr xe` jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn

zeevn d"qy ici lr "d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn

o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l

efi` dl`y zxxerzne ,dyrzÎ`le dyr cgi miybtpyk ,eppipra

xacd z` dyriy ici lry xnel o`k jiiy `ly ixd ,zegcl odn

,dxezd ieeivl m`zda dyer ixd `ed ,oky ,"d`nehd gex" x`yiz

m` mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z` zegcl eilr devn dxezdy

o`k oi` seq seq ixd - dyrÎzevn zegcl eilr deevz dxezd

dyrndyrd dgec okl .f` xqgi ixd xe`de ,xe`d z` jiyniy

epyiy oexqgd :dyrzÎ`ld z`dyrzÎ`l miniiwnyk libx ote`a

.epyi - xe`d zkynd - dyr zevn ziiyr ly geeixde ,o`k oi` -

,dyr zevn lr dxiarl rbepa mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda

dxtkd didz - eytpae zenlera rtyde xe`d zkynd dxqg f`y

itle ,dyrzÎ`l lr dxiara xacdy itk ,xzei dlecb zyxcpd

lr dxiar lry - jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a `xnbd ixac

`ed xaqdd ,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l

ziwl`d ytpa xe` zkynda ,dyr zevn meiwa dpyiy zepeilrdy

,jiyndl xiqgdy xe`d ,oky ,dxtkd ici lr oewizl zpzip `l -

ieeiv lr xary lr xtkl ick wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd oi`

- devnd z` miiw `le 'd

daeyz dwitqn jk lre

lr dxiara ,eli`e .cala

dxtkd d`a ,dyrzÎ`l

z` owzl icklkdn

oeeike ,dlwlw dxiardy

dlerta - dxiard ici lry

mxbp ,dyrzÎ`ld lr -

okl ,dlrnl mbe eytpa mbt

owzl cala daeyza ic oi`

gxkdd on `l` ,xacd z`

mei ly dxtkl wwcfdl

eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle owzl egeka `ed `wecy ,xetik

:owfd epax xne` z`fe .dlrnleeðéäly oipra okl ±meiwdlecb ± ©§
,dyrzÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzÎ`ln dyr zevnìòL íeMî¦¤©

éLîî äNò úåöî íei÷ éãéíéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà C §¥¦¦§©£¥©§¦§¤©§¨¤§¦
øäfa áeúkL Bîk) àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäî5ç"îøc , ¥¤¨©¥¨§¤¨©Ÿ©¦§¨

ïéãewt,dyrd zeevn 248 ±àkìîc ïéøáà ç"îø ïepà248 od ± ¦¦¦§¨¥¨¦§©§¨
,"`kln" ze`xwpd zeliv`d mler ly zecn ± ("`kln" ixa`

gekd ekeza jiynne ytpd gekl ilk `ed xa`y myk ,xnelk

dkyndl ilke xa` `id devn lk jk ,ilk ynyn `ed eil` ytpdn

,ixd .devn dze` meiw ici lr zkynpd ,dlrnly zecndn zcgein

,mipeilrd zenlera rtye xe` mikiynn ,devn meiw ici lryíâå§©
,úé÷ìàä BLôð ìòjexa seq oi` zx`dn rtye xe` jiynn `ed - ©©§¨¡Ÿ¦

,devnd meiw ici lr ± `ed:íéøîBàL Bîkmixne` ep`y enk - §¤§¦
:devn meiw lr mikxan ep`y dkxaa;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"- £¤¦§¨§¦§¨

ici lry ,df mrh iptne .ytpd lr dyecw zkynp ,zeevn ici lry

iabl dyr zevn ly zepeilrd dpyi - ,rtye xe` jynp dyr zevn

,"dyrz `l" dgec "dyr"e ,dyrzÎ`l,äáeLz ïéðòì ìáàiabl - £¨§¦§©§¨
,dyr zevn lr xaryk owzl ick ,daeyzd oipróàzexnl ± ©

jk lr dwitqn dnvr daeyzdyãønL ìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©¤¨©
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîaz`f z` .d"awd - §©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

z` lilk zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn

,ixdy ,dyr zevn lr dxiardøBàä íB÷î ìkîjiynn didy ± ¦¨¨¨
,dyrd zevn meiw ici lrøcòð,daeyza xfgy ixg` mb ±,'eëå ¤§¨§

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe6÷eñt ìò7ìëeé àì úeòî" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¨§ª¨Ÿ©
,"'eëå Bà úéáøò ìL òîL úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úìozip `l - ¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©¤©§¦§

,daeyz miyeryk mb ,z`f owzlúBø÷ì äzòî øäæpL óàc§©¤¦§¨¥©¨¦§
íìBòì úéøçLå úéáøò ìL òîL úàéø÷xfeg `edy ,epiid ± §¦©§©¤©§¦§©£¦§¨

,rny z`ixw `exwl mcewn xiqgdy dn lr daeyzaBúáeLz ïéà¥§¨
;úçà íòt ìhaM äî ïwúì úìòBîzkynd ,oky .rny z`ixw - ¤¤§©¥©¤¦¥©©©©

ici lr jiynn didy rtyde xe`ddze`lr .dxqg ± rny z`ixw
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äáåùúä úøâà
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
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ע"ב.3. סוף כג, מט"ו.4.מכות פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקון זהר א.6.תיקוני כו, ה.7.ברכות א, קהלת



fenzנו 'g iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ח' חמישי יום

,`v 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úåöî äðäå,182 'nr cr:äàøéî à"ë

dn ,ixd mipt lkxyt`yokle ,cala daeyza owzn `ed ± owzl el

z` miiql ick sqep xac oi`e ,ezxtk myl cala daeyz dwitqn

.dxtkdòøä ÷aãpL éãé ìò ,äNòú àì úåöî ìò øáBòäå§¨¥©¦§©Ÿ©£¤©§¥¤¦§©¨¨
aBLôðe` xeaic ici lr e` dyrn ici lr rx ly dlert dyeryk ± §©§

ici lr dpd ,daygn ici lr

,dfäìòîì íât äNBò¤§¨§©§¨
dávç øB÷îe dLøLa± §¨§¨§ª§¨

,dnypd ly'éc íéLeála)©§¦§
,äiNòc úBøéôñiyeala - §¦©£¦¨

mleray zexitq xyr

,diyrdáeúkL Bîk§¤¨
øäæ éðewúa8ïéLeáì" : §¦¥Ÿ©§¦

ïéçøt eäépîc ,ïBì úðéwz§¦©§¦©§¨§¦
"'eëå àLð éðáì ïéúîLð± ¦§¨¦¦§¥¨¨§

,odl zpwzd miyeal

zegxet mdny ,"zexitq"l

mi`ex .(mc` ipal zenyp

epyiy ,df "xdf ipewiz"n ep`

"zexitq"l miyeal ly oipr

,zeytpd ze`a mdny

dyrp dxiar ici lryke

,ytpd yxeya mb mbt jk ici lr dyrp ± ytpa mbtCëì,okl ±ïéà §¨¥
äìòîì àìå BLôðì äøtkly dzernyn ,oldl xn`iy itk ± ©¨¨§©§§Ÿ§©§¨

zewpl dgeka oi` cala daeyz dpd ,mbtd iewipe zxqd `id "dxtk"

,dlrnle ytpa mbtd z`,íéøetkä íBé ãò.xtkn envr meidy - ©©¦¦
:áeúkL Bîkxetik meil rbepa -9:úBàîhî Lãwä ìò øtëå" §¤¨§¦¤©©Ÿ¤¦ª§

"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå íäéòLtîe ìàøNé éða10"'ä éðôì" ¯ §¥¦§¨¥¦¦§¥¤§¦§¥¦§¨¦§¥
.à÷éc±iptlmyn ,'ied myn dlrnl ,dlrnl epiid "iptl" .`wec 'd ©§¨

dbixcnne mewnn d`a ,xetik mei ly dxdhdy ixd .mkzxdh `eaz

mda dbixcnde mewndn dlrnl `ed okl xy` ,'ied myn dlrnly

dpyi okle ± dyrzÎ`l lr mixaery ici lr deedznd mbtd rbet

dyr zevn lr dxiaray ,`vei mipt lk lr .ef dxiar lr dxtkd f`

`n xzei xeng xac epyi.dyrzÎ`l lr dxiara xyãîìì ïéà ïëìå§¨¥¥¦§Ÿ
ïàkîdaeyz miyeryk ± dyr zevnay zxne`d `ziixadn ± ¦¨

± xetik meia wx dxtkd d`a dyrzÎ`la eli`e ,mewna el oilgen

cenll xyt` i`àl÷ íeLª¨
,äNò úåöîa íBìLå ñç©§¨§¦§©£¥

èøôáecenll xeq`y ± ¦§¨
`lew mey,äøBz ãeîìúa§©§¨

cenil ly dyrd zevna -

,dxezeøîà äaøcàå§©§©¨¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø11: ©¥¦§¨¦§¨¨
àeä-Ceøa-LBãwä øzå± ¦¥©¨¨

,zeniieqn zeaiqpaìò± ©
enk zexeng zexiaräãBáò£¨
ïäL óà ,'eëå äøæs` ± ¨¨§©¤¥

oyperyúBúéîe úBúéøk§¦¦
ìò øzå àìå ,ïéc-úéa¥¦§Ÿ¦¥©
.(äøBz ãeîìz ìeha± ¦©§¨
:`ziixaa xne` oldløáò̈©

-úéa úBúéîe úBúéøk ìò©§¦¦¥
ïécoypery zexiar lr ± ¦

- oic zia ici lr dzin e` zxk,ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz- §¨§©¦¦¦
,el` zexiar lr dlrnln ypridl `ly,Leøt) ïé÷øîî ïéøeqéå§¦¦§¨§¦¥

,`ed "oiwxnn" -lî àeäå ,äøtkä ïéøîBbäôéèLe ä÷éøî ïBL §¦©©¨¨§¦§§¦¨§¦¨
ì àéä äøtk ék ,Lôpä çöçöìCeìëì çp÷nL ,çep÷ ïBL §©§¥©©¤¤¦©¨¨¦§¦©¤§©¥©¦§

,(àèçäwitqn `l ,oic zia zezine zezixk ly zexiaray ixd - ©¥§
mb yxcp `l` ,xetik meie daeyz ly mipipr ici lr dyrpy iewipd

,olvil `pngx mixeqi ici lr wexinde iewipdøîàpL12ézã÷ôe" : ¤¤¡©¨©§¦
."íðBò íéòâðáe íòLt èáLáodilry el`k zexiar opyiy ixd ± §¥¤¦§¨¦§¨¦£¨

zezixk oypery zexiard ,ode ± l"x oixeqi ici lr iewipd yxcp

.oic zia zezineì ïàk ãòàúéøaä ïBL.`nei zkqn seqay - ©¨§©¨©§¨

äáeLzä úåöî ,äpäå13 §¦¥¦§©©§¨
úáéæò àéä äøBzä ïî¦©¨¦£¦©

ãáìa àèçäzaifr ± ©¥§¦§©
oipr `id ,cala `hgd

,dxezd on daeyzd

àúéàãk)aezky itk ± ¦§¦¨
ïéøãäðñc â ÷øt àøîba14 ©§¨¨¤¤§©§¤§¦
ïîéñ óBñ ètLî ïLçáe§Ÿ¤¦§¨¦¨

ãì15úeãò ïéðòì16,(- §¦§©¥
`hgd z` afer `ed m`y
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

:àúééøáä ì"ëò

à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå
ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
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טז.9.בהקדמה.8. טז, מות ל.10.אחרי טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה כג.12.ירושלמי פט, ˘ËÈÏ"‡13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כותב" :

בתוכן דתשובה דס"ל מורה הל' דפשטות - ה"ב) פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא „ÈÊÚ·˙"מצוה"

‰ÂˆÓ ‡ËÁ‰להרמב"ן רק ולא - בתחלתה) ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת

היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, החוטאÈ�ÙÏ(נצבים שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה תשובה, הל'

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ובסהמ"צ שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני ÌÚמחטאו

'‰·Â˘˙‰.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה ב.14.". ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מקדושין הביא "לא

ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט,

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא

fenz 'g iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

edixd ± zecrl leqt eze` dyry `hg eze` lr xfeg epi`e cala

zecrl xyk17,ãBò áeLé ìáì ,íìL áìa Baìa øîâiL eðéäc§©§¤¦§Ÿ§¦§¥¨¥§©¨
Cøaúé Búeëìîa ãøîì ,äìñëì18ãBò øáòé àìå ,lr ±úåöî §¦§¨¦§Ÿ§©§¦§¨¥§Ÿ©£Ÿ¦§©

Cìnä,mler ly ekln ± ©¤¤
d"awdïä ,íBìLå ñç©§¨¥

äNò úåöîa19úåöîa ïä §¦§©£¥¥§¦§©
äNòú àì20øwéò eäæå . Ÿ©£¤§¤¦©
ì Leøt,"äáeLz" ïBL- ¥§§¨
,xnelkììëa 'ä ìà áeL ¨¤§¨

Bãáòì ,BLôð ìëáe Baì¦§¨©§§¨§
ìåBîk ,åéúBöî ìk øîL §¦§Ÿ¨¦§¨§

áeúkL21òé" :òLø áæ ¤¨©£Ÿ¨¨
,åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc©§§¦¨¤©§§Ÿ¨

;"'Bâå 'ä ìà áLéåweqtd - §¨Ÿ¤§
eaey `hazn dna :xne`

ryxdy dna ± d"awd l`

,zncewd ekxc z` afer

zeaygn z` afer `hegde

.ely `hgdúLøôáe§¨¨©
íéávð22:áéúkaezk -23: ¦¨¦§¦

é÷ìà 'ä ãò záLå"E §©§¨©¡Ÿ¤
"'Bâå Eááì ìëa ,'Bâå Bì÷á zòîLå24ixd ± .25daeyzd oipry §¨©§¨§Ÿ§§¨§¨§§

zeyridl jixvy xac ,elewa drinyd ici lr ,'d l` aeyl ,`ed

aezk mb jke .ald lka26:é÷ìà 'ä ãò ìàøNé äáeL";"'Bâå E- ¨¦§¨¥©¡Ÿ¤§
aezk oke27:éìà 'ä eðáéLä""'Bâå E28.,mixen`d miweqtd lkn ± £¦¥¥¤§

`le eizeevn z` miiwl ,'d l` aeyl `ed daeyzd oipry xexa

.zexiar mey zeyrlàìå§Ÿ
äáeLzäL ,ïBîää úòãk§©©¤¨¤©§¨

.úéðòzä àéälr ± ¦©©£¦
.xary zexiardéî elôàå©£¦¦

úBúéøk ìò øáòL¤¨©©§¦
øîbL ,ïéc-úéa úBúéîe¦¥¦¤§©
éãé ìò àéä Búøtk©¨¨¦©§¥

,íéøeqélirl xkfpk - ¦¦
,`nei zkqna `ziixadn

àeä-Ceøa ¯ LBãwäL eðéä©§¤©¨¨
íéøeqé åéìò àéáî± ¥¦¨¨¦¦

xnb md dl` mixeqie

,ezxtkáeúkL Bîëe)11: §¤¨
¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe"¨©§¦§¥¤§

,(à÷éã "ézã÷ôe"- ¨©§¦©§¨
d"awdyz` `ian

mixeqid,eðéäå29izn - §©§
xnbl mixeqi d"awd `ian

df ixd ,dxtkd'ä ìà BáeLa ,Cøaúé åéðôì äéeöø BúáeLzLk§¤§¨§¨§¨¨¦§¨¥§¤
íénë"å àzúìc àúeøòúàa éæà ,äáäàî BLôðå Baì ìëa§¨¦§©§¥©£¨£©§¦§¨¨¦§©¨§©©¦
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äáåùúä úøâà
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :‡Ï·) היא תשובה - דברים ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי

- בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים - מחילה ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום תעניות·Ú"Ù,ולכן שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו לא "ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת

ÏÏÎ."שסד מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין .".18:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הדברים המשך "כל

ענין צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל -ÈÏÏÎהמקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב "דלא

בדוגמא [והוא בפוסקים עליו˘·˜ÌÂÈע"ז יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת צ"ל ג"כ Î"Á‡Âהמצות ˘"ÓÂÚוכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול

דרכו - יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': שמביא בהכתובים ושבת·ÏÏÎגם פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,ֶַ

בקולו במל"ת".Â‚Â'(בכלל), הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - (ציוויו ˘ËÈÏ"‡19.("פרט") ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שבזה" :

עליו". מקבל ובכ"ז - ועשה קום ˘ËÈÏ"‡:20.צ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על משא"כ�ÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, עשיית

ז.21. נה, ˘ËÈÏ"‡:22.ישעיה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא

·ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד לבבך'".È˘גו'. 'בכל דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו 23.ללמוד

ב. ל, לומר"24.נצבים ש"יש שליט"א, הרבי כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם

ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני Î"˜25.שזה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין - ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף

וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ הרי"פ בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה ב.26.בסמ"ק יד, כב.27.הושע ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הכרח"

הפסוקים ד' (ÂÈ„Â˜כל (דחלק‰˜„ÌÈסדרם ב"ה הוי' שם השפעת מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה -‰ÈÂ'נביא גו' חבל גו' עמו

העלאת צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל יעזובÏ"�‰Îכמשל ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .

ÂÎ¯„ Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב גו'˘·Ï·גו' ושבת ועז"נ - כו' (ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï) התבוננות (ראשונה) ה' -¯˜גו'. חסרונו) בזה

שובה כו'Ï‡¯˘Èועז"נ שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). פונה˘¯˘(שם - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ועיקר

ועז"נ - כו'). הכחות ‰'בכל Â�·È˘‰:שנאמר והסדר, הענין ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·-

) שלום בקש מ"ע) רמ"ח איברין, לרמ"ח נק'È¯Á‡Ïדפליג שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó,מלמטלמ"ע

וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה - מלמעלמ"ט בבי'Ê"Îואח"כ טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - תשובות

Ú"Ù·מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו - וכאן -'„

ורא ה' חלול הד' וכפרה - כפרה א)]".חלקי (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה התשובהÏÎ"מוסיף מצות

תלוי' כריתות על למלאותה·‡„Ìגם ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב כו'".ÂÚÓ¯¯כי
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :‡Ï·) היא תשובה - דברים ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי

- בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים - מחילה ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום תעניות·Ú"Ù,ולכן שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו לא "ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת

ÏÏÎ."שסד מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין .".18:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הדברים המשך "כל

ענין צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל -ÈÏÏÎהמקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב "דלא

בדוגמא [והוא בפוסקים עליו˘·˜ÌÂÈע"ז יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת צ"ל ג"כ Î"Á‡Âהמצות ˘"ÓÂÚוכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול

דרכו - יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': שמביא בהכתובים ושבת·ÏÏÎגם פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,ֶַ

בקולו במל"ת".Â‚Â'(בכלל), הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - (ציוויו ˘ËÈÏ"‡19.("פרט") ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שבזה" :

עליו". מקבל ובכ"ז - ועשה קום ˘ËÈÏ"‡:20.צ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על משא"כ�ÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, עשיית

ז.21. נה, ˘ËÈÏ"‡:22.ישעיה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא

·ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד לבבך'".È˘גו'. 'בכל דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו 23.ללמוד

ב. ל, לומר"24.נצבים ש"יש שליט"א, הרבי כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם

ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני Î"˜25.שזה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין - ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף

וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ הרי"פ בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה ב.26.בסמ"ק יד, כב.27.הושע ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הכרח"

הפסוקים ד' (ÂÈ„Â˜כל (דחלק‰˜„ÌÈסדרם ב"ה הוי' שם השפעת מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה -‰ÈÂ'נביא גו' חבל גו' עמו

העלאת צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל יעזובÏ"�‰Îכמשל ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .

ÂÎ¯„ Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב גו'˘·Ï·גו' ושבת ועז"נ - כו' (ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï) התבוננות (ראשונה) ה' -¯˜גו'. חסרונו) בזה

שובה כו'Ï‡¯˘Èועז"נ שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). פונה˘¯˘(שם - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ועיקר

ועז"נ - כו'). הכחות ‰'בכל Â�·È˘‰:שנאמר והסדר, הענין ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·-

) שלום בקש מ"ע) רמ"ח איברין, לרמ"ח נק'È¯Á‡Ïדפליג שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó,מלמטלמ"ע

וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה - מלמעלמ"ט בבי'Ê"Îואח"כ טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - תשובות

Ú"Ù·מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו - וכאן -'„

ורא ה' חלול הד' וכפרה - כפרה א)]".חלקי (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה התשובהÏÎ"מוסיף מצות

תלוי' כריתות על למלאותה·‡„Ìגם ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב כו'".ÂÚÓ¯¯כי
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epyi dxiara ik ,`ed (aezk) xac ly enrh .daeyzdn wlg edf

zeyrl de`zde oevxde ,"seb"d `ed dxiard dyrn ."dnyp"e "seb"

ixd eilr ,daeyz dyer `edy drya ."dnyp"d `ed ,dxiard z`

z` dpd .dxiard ly "dnyp"d z` mbe "seb"d z` mb lhal

,xard lr dhxgd ici lr milhan - de`zde oevxd z` - "dnyp"d

ixd `ed xrv .dxiard z` dyry lr xrhvn `ede el dxegy

eid ezaiqay beprzd z` lhan dxiard lr xrvde ,beprzn jtidd

z` mb lhal ixd ,la` ,mikixv .dxiar dze`a de`zde oevxd ea

ixde - ef dxiar zeyrln `adl rpnidl jkae ,dxiard ly "seb"d

.dxiard "seb" `edy ,dxiard dyrn z` lhaiy dyrn o`k oi`

df - "dyrn ied eizty zniwr"e ,eita `iven `edy iecied dpd

wlg `edy iecied oipr edf ,mipt lk lr .dxiard "seb" z` lhan

.daeyzdn wlg opi` zeiprz eli`e .daeyzdnáeúkM äîe©¤¨
ìàBéa33,"'Bâ éëááe íBöa íëááì ìëa éãò eáeL" :ixd aezk - §¥¨©§¨§©§¤§¦§¦

wlgk ziprzd oipr o`k

,"il` eaey"neðéädf ixd ± ©§
ickìháì±w"k zxrd §©¥

`"hily x"enc`ly oipr :

cizrzaifr ± daeyze)

xard,(äøæâpL äøæbä± ©§¥¨¤¦§§¨
,f`éãé ìò øBcä ïBò ÷øîì§¨¥£©©§¥

.äaøàa íéøeqéicky ± ¦¦§©§¤
yxcp ,dxifbd z` lhal

oi` j` .ziprzd oipr

.daeyzn wlg ziprzdeäæå§¤
úBiðòz ìëa íòhä©©©§¨©£¦
äøö ìk ìò ïépòúnL¤¦§©¦©¨¨¨
,øeavä ìò àáz àlL- ¤Ÿ¨Ÿ©©¦

lhal ick d`a ziprzdy

fbd zxv z`.dxiBîëe§
øzñà úlâîa áeúkL34± ¤¨¦§¦©¤§¥

xefbl dywia xzq`y

.ond zxifb lhal ick ziprz

øôñå ç÷Bøä øôñ íLàøáe ,øñenä éøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥©¨§Ÿ¨¥¤¨¥©§¥¤
úBúéîe úBúéøk ìò øáBòì íéôebñå úBiðòz äaøä ,íéãéñç£¦¦©§¥©£¦§¦¦¨¥©§¦¦

ïéc úéa35ïëå ,,zeiprz daxd mi`ian md ±,äìháì òøæ àéöBîì ¥¦§¥§¦¤©§©¨¨
äøBza áeúkL Bîk ,íéîL éãéa äúéî áiçL36,ïðBàå øò éab ¤©¨¦¨¦¥¨©¦§¤¨©¨©¥¥§¨

`hg did mda -dficia dzin ly yperd z` `iad xy` dfe ,

,minyBðéãå,dlhal rxf `ivend ly ±äæ ïéðòì úBúéøk éáiçk §¦§©¨¥§¦§¦§¨¤
lr xary inl zeiprz daxd mixen`d xqend ixtq mi`ian okle ±

,dxtkd xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy ,dxe`kl ixd .df `hg

ixd xn`p ,lirl eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp zezixk iaiigay

mixeqid `wec md ,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd mixeqidy

envr lr lawn `edy zeiprzd `le ,dlrnln mc`d lr mi`iany

:owfd epax xiaqn ± ?mixeqi xezaíéøeqé Lðòî ìöpì éãk ,eðéä©§§¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦
;íBìLå ñç äìòî ìL) -:`"hily x"enc` w"k zxrdoipr ¤©§¨©§¨

eilr xfbp `ny ,(xard lr `edy ± daeyz `le ± (l"pk) cizrlc

,zeiprzd ici lr jkn lvpii ,mixeqi ly yper dlrnln melye qg

;BLôð úøtk øîb øäîìe æøæì éãk íâåzeiprzd gka yi dfay - §©§¥§¨¥§©¥§©©¨©©§
,xefrlék ,äáäàî BLôðå Baì ìëa 'ä ìà áL Bðéà éìeà íâå§©©¥¨¤§¨¦§©§¥©£¨¦

:äàøiî íà"miptd mink"d oi` f`y -xenbl xfer ,dlrnly ¦¦¦§¨
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äáåùúä úøâà
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù
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יט.30. כז, ז.31.משלי ה, ˘ËÈÏ"‡:32.נשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה

דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן (·Ï‡הכוונה היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות ˘Ï‡גם

דברים), וידוי שם משא"כ‡Ï‡הוזכרו כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים – מחילה ובקשת שוידוי

ענין הוא "ולכן·Ú"Ùהתענית, - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,‡Ïסהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו

.17 הערה לעיל ראה - שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות יב.33.להצ"צ טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וביותר" :

מ" הקושיא ועכצÌÈÙÂ‚ÈÒתגדל כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל אחרת." הכוונה שכאן זֿו.36."ל לח, וישב

fenz 'h iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ט' שישי יום
פרקב ,182 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë êà á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

oipra mixeqi envr lr lawn `ed okle ,mixeqi ici lr ezxtk

zeiprzd37iaiiga) dxtkd z` mixnebd mixeqid oipr ,mvra j` .

mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd oi` (oic zia zezine zezixk

.ezxtk z` xenbl ick ,dlrnln olvil `pngx mc`d lr mi`iany

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
aefrl ,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

ici lr `ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z`

ixeqil dpeekd oi` ± (oic zia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi

,envr lr xfeb mc`dy zeiprz

mixeqil ,`id dpeekd `l`

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd

,zeiprz mey jkBì ìçîpL¤¦§©
ìò øáòM äî éøîâì§©§¥©¤¨©©

Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤
,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨

Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦
ïécä íBéa øác éöçå øác̈¨©£¦¨¨§©¦

äæ ìò BLðòì,e`hg lr ± §¨§©¤
,àaä íìBòa íBìLå ñç©§¨¨¨©¨
ïécä ïî éøîâì øèôðå§¦§©§©§¥¦©¦

íðîà .àaä íìBòaick ± ¨¨©¨¨§¨
'ä éðôì ïBöøì äéäiL¤¦§¤§¨¦§¥
åéðôì áéáçå ävøîe§ª¤§¨¦§¨¨
,àèçä íã÷k Cøaúé¦§¨¥§Ÿ¤©¥§
BðB÷ì çeø úçð úBéäì¦§©©©§

BúãBáòî,jk myl ±äéä ¥£¨¨¨
éøöäìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¦§¨¦¨§¨¨

äl÷ äNò úåöî ìò elôà£¦©¦§©£¥©¨
úúéîe úøk da ïéàL¤¥¨¨¥¦©

,ïéc-úéa`iadl eilr did ,efk dyr zevn lr xar edyinyk mb - ¥¦
leki eidyk ± dler oaxw,ezaeyzl sqepa ± zepaxw aixwdl miBîk§

÷eñt ìò íéðäk úøBúa äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eLøcL1 ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§©Ÿ£¦©¨
;"Bì äöøðå",dyr zevn lr xary in lr dvxn dlerdy - §¦§¨

,íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba àúéàãëåzxne` `xnbdy enke - §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
migaf zkqn ly oey`x wxta2,äNò úåöî ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©¦§©£¥

íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©¨Ÿ¤§¨¨
ïéèéì÷øt éãé ìò Bñiôe Cìna çøqL,miplczy ±,Bì ìçîe- ¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦¨©

,jlndçìBL ïë-ét-ìò-óà,jlna gxqy df ±äçðîe ïBøBc ©©¦¥¥©¦§¨
åéðôìick ,jlnd iptl ±Cìnä éðt úBàøì Bì ävøúiLmb jk ± §¨¨¤¦§©¤¦§§¥©¤¤

± e`hg lr el elgne daeyz dyry ixg`y ,dler oaxw ly epipr

enk d"awd iptl aiage dvexn didiy ick dpzn oaxwd deedn

.`hgy iptl didyìe)ïBL± §
lr zxne`y `xnbd

`idy "dler"d,"úøtëî"§©¤¤
äøBza áeúkM äî ïëå§¥©¤¨©¨
¯ "åéìò øtëì Bì äöøðå"§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéàoi` - ¥©¨©©§
d`ad eytp zxtkl dpeekd

,daeyzd ici lràlà± ¤¨
:`id dpeekd'ä éðôì øtëì§©¥¦§¥

,BðB÷ì çeø úçð úBéäì- ¦§©©©§
lk d"awd iptl dgnizy

,`hgd awr drtyd

lr aed` aey didi `hegde

,`hgy iptl enk d"awd

,àøîba íL àúéàãk- ¦§¦¨¨©§¨¨
,my zxne` `xnbdy itk

xak dzidy ixg`y

"dler"d d`a ,dxtkdxeza

,oexecáeúkL Bîëe3: §¤¨
.("ïBöøì äéäé íéîz"± ¨¦¦§¤§¨

k"dler"d oaxw ly epipr l

dxtkd oky ,zevxl `ed

df lk .df iptl dzid xak

aixwdl mileki eidyk did

eyry ixg`y ,zepaxw

iptl enk aiage dvexn zeidl ick oaxw `iadl mikixv eid ,daeyz

,`hgdàeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨§¨¦¨¥©©£¦
àøîba áeúkL Bîk ,ïaø÷ íB÷îa4:`id dprznd zltzy - ¦§¨§¨§¤¨©§¨¨
èòîúpL éîãå éaìç èeòî àäiL",mevd ici lr ±elàk ¤§¥¦¤§¦§¨¦¤¦§©¥§¦

éðôì ézáø÷ä"'eëå E,oaxw ly oipr `ed ziprzd oipry ,ixd ± ¦§©§¦§¨¤§
.`hgd iptl enk d"awd iptl dvexn zeidlänëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨

ì÷ øác ìòL ,íéàøBîàå íéàpz,lw `hg lr ±íépòúî eéä ©¨¦¤¡¨¦¤©¨¨©¨¦§©¦
Bîk ,ãàî äaøä úBiðòz5øézî äéäL äéøæò ïa øæòìà éaø ©£¦©§¥§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨©¦

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

äáåùúä úøâà
êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë

ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
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.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אדה"ז בי' כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

לתשו' להגיע – אולי וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על תפלה (קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות –

– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. לכאו"אÈ˜ÂÏÈÁמעולה כו' התעניות הגוף·Ú"Ùמספר בטוש ע"ד פכ"ט ח"א ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .

התבוננות)". וע"י הקליפה – הגוף חומריות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם ד.1.(אלא א, ב.2.ויקרא כא.3.ד, כב, א.4.אמור יז, ברכות

ה"ח.5. פ"ב ביצה ירושלמי
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פרקב ,182 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë êà á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

oipra mixeqi envr lr lawn `ed okle ,mixeqi ici lr ezxtk

zeiprzd37iaiiga) dxtkd z` mixnebd mixeqid oipr ,mvra j` .

mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd oi` (oic zia zezine zezixk

.ezxtk z` xenbl ick ,dlrnln olvil `pngx mc`d lr mi`iany

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
aefrl ,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

ici lr `ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z`

ixeqil dpeekd oi` ± (oic zia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi

,envr lr xfeb mc`dy zeiprz

mixeqil ,`id dpeekd `l`

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd

,zeiprz mey jkBì ìçîpL¤¦§©
ìò øáòM äî éøîâì§©§¥©¤¨©©

Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤
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äæ ìò BLðòì,e`hg lr ± §¨§©¤
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äl÷ äNò úåöî ìò elôà£¦©¦§©£¥©¨
úúéîe úøk da ïéàL¤¥¨¨¥¦©

,ïéc-úéa`iadl eilr did ,efk dyr zevn lr xar edyinyk mb - ¥¦
leki eidyk ± dler oaxw,ezaeyzl sqepa ± zepaxw aixwdl miBîk§

÷eñt ìò íéðäk úøBúa äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eLøcL1 ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§©Ÿ£¦©¨
;"Bì äöøðå",dyr zevn lr xary in lr dvxn dlerdy - §¦§¨

,íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba àúéàãëåzxne` `xnbdy enke - §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
migaf zkqn ly oey`x wxta2,äNò úåöî ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©¦§©£¥

íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©¨Ÿ¤§¨¨
ïéèéì÷øt éãé ìò Bñiôe Cìna çøqL,miplczy ±,Bì ìçîe- ¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦¨©

,jlndçìBL ïë-ét-ìò-óà,jlna gxqy df ±äçðîe ïBøBc ©©¦¥¥©¦§¨
åéðôìick ,jlnd iptl ±Cìnä éðt úBàøì Bì ävøúiLmb jk ± §¨¨¤¦§©¤¦§§¥©¤¤

± e`hg lr el elgne daeyz dyry ixg`y ,dler oaxw ly epipr

enk d"awd iptl aiage dvexn didiy ick dpzn oaxwd deedn

.`hgy iptl didyìe)ïBL± §
lr zxne`y `xnbd

`idy "dler"d,"úøtëî"§©¤¤
äøBza áeúkM äî ïëå§¥©¤¨©¨
¯ "åéìò øtëì Bì äöøðå"§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéàoi` - ¥©¨©©§
d`ad eytp zxtkl dpeekd

,daeyzd ici lràlà± ¤¨
:`id dpeekd'ä éðôì øtëì§©¥¦§¥

,BðB÷ì çeø úçð úBéäì- ¦§©©©§
lk d"awd iptl dgnizy

,`hgd awr drtyd

lr aed` aey didi `hegde

,`hgy iptl enk d"awd

,àøîba íL àúéàãk- ¦§¦¨¨©§¨¨
,my zxne` `xnbdy itk

xak dzidy ixg`y

"dler"d d`a ,dxtkdxeza

,oexecáeúkL Bîëe3: §¤¨
.("ïBöøì äéäé íéîz"± ¨¦¦§¤§¨

k"dler"d oaxw ly epipr l

dxtkd oky ,zevxl `ed

df lk .df iptl dzid xak

aixwdl mileki eidyk did

eyry ixg`y ,zepaxw

iptl enk aiage dvexn zeidl ick oaxw `iadl mikixv eid ,daeyz

,`hgdàeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨§¨¦¨¥©©£¦
àøîba áeúkL Bîk ,ïaø÷ íB÷îa4:`id dprznd zltzy - ¦§¨§¨§¤¨©§¨¨
èòîúpL éîãå éaìç èeòî àäiL",mevd ici lr ±elàk ¤§¥¦¤§¦§¨¦¤¦§©¥§¦

éðôì ézáø÷ä"'eëå E,oaxw ly oipr `ed ziprzd oipry ,ixd ± ¦§©§¦§¨¤§
.`hgd iptl enk d"awd iptl dvexn zeidlänëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨

ì÷ øác ìòL ,íéàøBîàå íéàpz,lw `hg lr ±íépòúî eéä ©¨¦¤¡¨¦¤©¨¨©¨¦§©¦
Bîk ,ãàî äaøä úBiðòz5øézî äéäL äéøæò ïa øæòìà éaø ©£¦©§¥§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨©¦
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äáåùúä úøâà
êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë

ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
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.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אדה"ז בי' כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

לתשו' להגיע – אולי וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על תפלה (קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות –

– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. לכאו"אÈ˜ÂÏÈÁמעולה כו' התעניות הגוף·Ú"Ùמספר בטוש ע"ד פכ"ט ח"א ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .

התבוננות)". וע"י הקליפה – הגוף חומריות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם ד.1.(אלא א, ב.2.ויקרא כא.3.ד, כב, א.4.אמור יז, ברכות

ה"ח.5. פ"ב ביצה ירושלמי



fenzס 'i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י' קודש שבת יום
פרקג ,av 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîëç äðäå â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

íéîëçå ,úaLa äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé äøt àäzL¤§¥¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨§©¨©£¨¦
äçî àìå BzðëL ìL Búøt ïk äàöé úçà íòôe ,íéøñBà§¦©©©©¨§¨¥¨¨¤§¤§§Ÿ¦¨

,da,jkn rpnizy -,úBîBvä éðtî åépL eøçLäå,mvy -ìò ¨§ª§£¦¨¦§¥©©
;åéøáç éøác íi÷ àlL- ¤Ÿ¦¥¦§¥£¥¨

.df xac exq`y minkgd

øîàL òLBäé éaø ïëå6: §¥©¦§ª©¤¨©
úéa íëéøácî éðLBa"§¦¦¦§¥¤¥
åépL eøçLäå ,"éànL©©§ª§£¦¨

;úBîBvä éðtîlr mvy - ¦§¥©
,i`ny zia lr jk `hazdy

úçà íòt àðeä áøå§©¨©©©©
ìL äòeöø Bì äëtäúð¦§©§¨§¨¤
'î äpòúäå ,ïélôz§¦¦§¦§©¨

úBîBö7;úBaø äpäëå± §¨¥¨©
zeiprz ± .mipey mi`pza

ly oipr eid `l el`

ly oipr `l mbe ,daeyz

z` xenbl ick mixeqi

dl` eid `l ixdy ± dxtkd

xnb miyxecd el`k mi`hg

`l` ,mixeqi ici lr dxtk

,oaxw mewna e`a zeiprzd

.`hgd iptl enk d"awd iptl aiage dvexn zeidl ickãBñé ìòå§©§
äæxnb miyxec mpi`y milw mi`hg lr mb zeiprz ly oipr yiy ± ¤

ceqi lr dpd ,oaxw mewna od zeiprzd `l` ,mixeqi ici lr dxtk

,df,úîàä úîëç ét ìò åéãéîìúì ì"æ é"øàä ãnìitk - ¦¥¨£¦©§©§¦¨©¦¨§©¨¡¤
,dlawd zxez z`xwpy,íéàèçå úBðBò änëì úBîBvä øtñî¦§©©§©¨£©£¨¦

àìå úøk ïäa ïéàL óà©¤¥¨¤¨¥§Ÿ
,íéîL éãéa äúéî- ¦¨¦¥¨©¦

lr dxtk xnb yxcp mday

,mixeqi iciñòkä ìò Bîk§©©©©
à"ð÷miying d`n ±

,zg`eelôàå ;'eëå úBiðòz©£¦§©£¦
Bîk ïðaøc øeqéà ìò©¦§©¨¨§

íðéé íúñ,ieb ly oii ± §¨¥¨
â"ò äpòúéylye miray ± ¦§©¤

ìò ïëå ;'eëå úBiðòz©£¦§§¥©
ïðaøc äNò úåöî ìeha¦¦§©£¥§©¨¨

älôz Bîk8à"ñ äpòúé ¯ §§¦¨¦§©¤
zg`e miyy ±.'eëå úBiðòz©£¦§

úéðòzä ãBñ ,ììk Cøãå§¤¤§¨©©£¦
äàìôð älâñ àéä¦§ª¨¦§¨¨
ïBéìòä ïBöø úelbúäì§¦§©§¨¤§
ïaøwä Bîk ,àeä-Ceøä§©¨§¨

Ba øîàpL9çBçéð çéø" : ¤¤¡©¥©¦©
,"'äì.d"awl gex zgp - ©

äéòLéa áeúkL Bîëe10,"'äì ïBöø íBéå íBö àø÷z äæìä" : §¤¨¦©§¨£¨¤¦§¨§¨©
ììkî,ixd ±:ïBöø íBé àeä äöøpä íBväL ¦§¨¤©©¦§¤¨

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤

did ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw

dler oaxw aixwdl ,daeyza

lr dxiara mb ,`hgd lr

ly epipre ,dlw dyrÎzevn

dvxpe" didiy ick did oaxwd

ievx daeyza xfegd didiy ,"el

iptl enk d"awd iptl aiage

epl oi`y ,zrk ixd ,`hgd

z` mci lr `iadl zepaxw

ziprzd `a ± "el dvxpe"d

cnil df ceqi lr .oaxwd mewna

znkgl m`zda ,l"fix`d

oi`y dl`k mb ,mi`hge zepeer ly ax xtqn lr zenevd xtqn z` ,dlawd

.miny icia dzine zxk yper mdilr

íéðBøçàä øñenä éîëç ,äpäå,l"fix`d ixg`y ±e÷ìçð± §¦¥©§¥©¨¨©£¦¤§§

,mdizerica,íéøîBà Léc :úBaø íéîòt ãçà àèç àèçL éîa§¦¤¨¨¥§¤¨§¨¦©§¥§¦
éøvLúBaø íéîòt àèç BúBàì úBîBvä øtñî úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©¦§©©§¥§§¨¦©

;àèç øLà øtñnä éôk§¦©¦§¨£¤¨¨
,äìháì òøæ àéöBnä ïBâk§©¦¤©§©¨¨
Løôîä úBîBvä øtñnL¤¦§©©©§Ÿ̈

,df `hg lr ±éðewúa§¦¥
ïä ì"æ é"øàäî äáeLz§¨¥¨£¦©¥

ã"ô,rax`e mipeny ±

äæa àèç íàå ,úBiðòz©£¦§¦¨¨¨¤
íéîòt íéøNò Bà øNò¤¤¤§¦§¨¦
éøö ,ìLî Cøc ìòC ©¤¤¨¨¨¦
íéøNò Bà øNò úBðòúäì§¦§©¤¤¤§¦
,íìBòì ïëå ,ã"ô íéîòt§¨¦§¥§¨
zeiprzd xtqn cinzy -

,`hg eze` lr xary minrtd xtqn itl `ed ,`hg lklàéîec± §¨
,enkúàhç ïaø÷c,ze`hgd lk :`"hily x"enc` w"k zxrd ± §¨§©©¨

;íòôe íòt ìk ìò àéáäì áiçL.`hgy -Léåinkg oia ± ¤©¨§¨¦©¨©©©©§¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù

äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç
ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
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ב.6. כב, א.7.חגיגה כה, קטן ˘ËÈÏ"‡:8.מועד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח "אין

א) כ, ח"א רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא וביאור],·ÂËÈ˘Ù˙סק"ו, שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת דתפלה

כו'".Ú"ÎÏכי ס"א להתענות האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן הם התפלה ג.9.זמני א, ה.10.ויקרא נח,

fenz 'i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xqendïénãî,mieeyn ±úåöî ìò äàaä äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò §©¦¦§¨¤§¨§©¨©¨¨©¦§©
äNò1øtkúî ¯ äNò úBöî änk ìò øáò elôàc ,dvxzne ± £¥©£¦¨©©©¨¦§£¥¦§©¥

,d"awd iptlíéçáæc àn÷ ÷øt àøîba àúéàãk ,úçà äìBòa2 §¨©©¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
zxne` `xnbdy enk -

zkqn ly oey`x wxta

.migafúìa÷îä äòøëäå§©§¨¨©§ª¤¤
,äæaly zericd izy oia - ¨¤

`id ,xqend inkg

éôk íéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦§¦
,äæ àèçc úBîBvä øtñî¦§©©§¥§¤

eðéäc:oebk ±á"ðømiz`n ± §©§
minrt yly ,mipye miyng

drax`e mipenyìò úBîBö©
òøæ úáëL úàöBä¨©¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçminrt yly mevi ,minrt daxd mdilr xary ± £¨¦©£
.`hg eze`l reawd zenevd xtqnkíòhäåminrt yly recn ± §©©©

,`wecçð úLøt óBñ LBãwä øäfa áúkM äî ét ìò àeä3: ©¦©¤¨©©Ÿ©©¨¨¨©Ÿ©

,àeä-êéøa-àLã÷ én÷ Lð øa áçc ïåék"iptl `heg mc`yk - ¥¨§¨©©©¥ª§¨§¦
,d"awdàãç àðîæ,`hg eze` `hegy dpey`xd mrta ±ãéáò ¦§¨£¨¨¦

,'eë eîéLøeze` dipy mrt `hg m` .dlrnl myex dyer df - §¦
± xdfa my xne` ± `hg

,myexd wfgznàðîæ¦§¨
äàúéìzmrt `hg m` ± §¦¨¨

,`hg eze` ziyily

àîúk àeää èMtúà¦§©¥©¦§¨
àc àøèñì àc àøèqî¦¦§¨¨§¦§¨¨

,"'eëmzkd hytzn -

cvn `hgd zeawra mbtde

myex df oi` :xnelk ,cv l`

,cala wfg myex e` ,cala

l` cvn xcegd mbt `l`

,cvéøö Cëìøtñî C §¨¨¦¦§©
â ïk íb úBîBvä.'eëå íéîòt 'mrta e`hg ici lry oeeik ± ©©¥§¨¦§

mbtd ly xzeia dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg eze` ziyilyd

.dlrnl
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מיכאל שי'

שלום וברכה!

במענה לשאלתו במ"ש אודות השינוים בבית רבקה, להחליף גיל התלמידים וכו'.

הנה מובן וגם פשוט, שהסברא שתהיינה כתות מגיל מבוגר יותר, טובה היא במאד מאד, ומכמה 

טעמים, אבל ביחד עם זה ג"כ מובן ופשוט, שאין מקום לעשות מין מסחר בכזה, ז.א. שישלחו תלמידות 

בית רבקה למוסד חינוך אחר, שהרי האחריות הוא על מוסד ב"ר שיתחנכו גם הקטנות דוקא בחינוך על 

טהרת הקדש, ואין כאן מקום לחילוף זו בזו, כי אם להגדיל ולהוסיף כתות מבוגרות, וביחד עם זה לחפש 

אמצעים להוצאה הנוספת עי"ז, אבל פשוט שלא לשלוח תלמידות מהמוסד מאיזה גיל שתהיינה, וק"ל.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.

ת"ח במיוחד על רשימת הת' העובדים בחינוך וכו' ובכלל על כתבו בהצלחת העבודה ותקותי חזקה 

שעוד יותר יש, והרבה יותר, ממה להיות בשמחה מפירות העמל שלו ושל שאר אנ"ש שי' שבמרוקו. ובודאי 

שזה יוסיף בכאו"א מהם כח ואומץ לא רק להמשיך בעבוה"ק אלא להוסיף כהנה וכהנה וזכות הרבים-ות 

מסייעתם וכ"ק רבותינו נשיאינו מעוררים ר"ר להצלחתם בכהנ"ל מתוך בריאות שמחה וטוב לבב ולברכה 

ולהצלחה גם בענינים הפרטים.



היום יום . . . סב

ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

יִחידּות,  ּבִ ֶאְצלֹו  ְהיֹותֹו  ּבִ יֹוֵתר,  ּבְ ַהְמֹקָרִבים  דֹוִלים  ַהּגְ ַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ּתֹוָרה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבַ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ָכָסיו ְוכּו'. ַוּיַ י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ בֹו. ַוּיִ ְלַמּצָ
ה ַמה  רּוְך הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ְרָנָסה ּוַמה ּשֶׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ַוֲעבֹוָדה ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֵרְך ֶאת ַמה ּשֶׁ ה ה' ִיְתּבָ ה ָצִריְך, ַיֲעׂשֶ ַאּתָ ּשֶׁ

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ל, ִהיא ִמְצָוה  ֶרְך ָמׁשָ ְצֹות ַעְצָמם. ִמְצַות ְצָדָקה, ַעל ּדֶ ּמִ ּבַ יף ׁשֶ ּקִ כֹות ַעל ְיֵדי ַהּמַ ְצֹות ִנְמׁשָ ַהּמִ
ְמֹאד ָלֵתת ֹקֶדם  ה זֹו[ ָנכֹון ּבִ יּבָ ם ְצָדָקה. ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ׁשֵ ְצֹות ִנְקָראֹות ּבְ ל ַהּמִ ר ּכָ ּכֹוֶלֶלת, ֲאׁשֶ
רֹוב, ַמה  יף ַהּקָ ל ָמקֹום ָהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין ּכֵ ּשֶׁ

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף סדר, און 
דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין מסודרים, דָאס 
זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען געהַאט א זמן קבוע 
אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט קיין רשות בייטען 
דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען געדארפט זָאגען א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל אחי 
ובראשו אדמו"ר  יונגעלייט  ָאנפירען מיט חסידישע  ועד אויף  רבינו, און א באזונדער 

האמצעי.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סג היום יום . . . 

ָתן  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא ֹראׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָהָיה ָלֶהם  ָביו, ִנּגּוָניו. ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ַמֲאָמָריו, ִמְכּתָ ִרים. ֹזאת רֹוִאים ּבְ ֵהם ִיְהיּו ְמֻסּדָ ֶאת ַהֲחִסיִדים ׁשֶ
יֹון  ַמן ְלֹלא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר ּכָ

ק. יֹון  ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְבֹראׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְבֹראׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  ֲאׁשֶ ָהָיה "ְלַמַען  לֹום  ַהּשָׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ְסיֹונֹות, ֵאינֹו ּבְ ַהּנִ ֶדל ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ָכל ּגֹ יתֹו". ַהְינּו, ּדְ ָניו ְוֶאת ּבֵ ר – "ֶאת ּבָ ֵפרּוׁשֹו ְיַחּבֵ ה" – ּכְ ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשֶׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה פאר 
זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

טּוַח ְלָכְך הּוא  יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. ִלְתֹמְך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט אין 
א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן א מצוה 
שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז ער דער 
כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות איז דָאס 

על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ין ָאָדם  ּבֵ קֹום ְוֵהן ִמְצָוה ׁשֶ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ָנה ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ֵהן ִמְצָוה ׁשֶ ּוָ ל ּכַ ׁשֶ ְלָמקֹום, ֲהֵרי ֶזה ּבְ
ֲעָלה  ַח. ִיְתרֹון ַהּמַ ּלֵ ל ַהְמׁשַ ְמָצא, הּוא ּכֹחֹו ׁשֶ ּנִ ִליַח ֵהיָכן ׁשֶ ל ַמְעָלה. ׁשָ ִליַח ׁשֶ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא ׁשָ

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ב תמוז ד' ראשון יום הזה בזמן כהנים טומאת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰ïéãòå úîa òâBð äéä íà¦¨¨¥©§¥©£©¦

ìlçî éøäL ...úçà àlà áiç Bðéà ¯ øçà úîa òâðå ,Bãéa únä©¥§¨§¨©§¥©¥¥©¨¤¨©©¤£¥§ª¨

.ãîBòå§¥

במחלוקת שנויה זו ב)הלכה מב, אין(נזיר לעולם רבה, לדעת :

מחולל הוא שהרי שנטמא, לאחר במת נגיעה על מתחייב הנזיר

אמור הדין יוסף רב לדעת אך יחלל'. 'לא משום כאן ואין ועומד

אינה אחר במת נגיעה ואז במת אוחז עדיין הנזיר כאשר רק

יש הראשון, המת את שעזב לאחר אך הטומאה, על מוסיפה

אחר אדם בו יגע אם כי במת, שוב שנוגע בשעה טומאה תוספת

חייב ולכן ימים), (שבעת עצמו במת כנוגע יטמא שעה באותה

זו. טומאה תוספת על

שהרי עליו השיג והראב"ד יוסף, כרב פסק כאן הרמב"ם

הטמא אין שלעולם כרבה ופסק כרבה'. הלכה – יוסף ורב 'רבה

הכהנים על אין זה שלפי והוסיף, נוספת, טומאה משום מתחייב

מתים. טמאי כבר כולם שהרי למת, טומאה חיוב בזמנינו

מרבבה' ה'דגול ס"ב)וכתב שע"ב סי' להתיר(יו"ד יש זה לפי כי

ראשונים מחלוקת שכן נכרים, קברי על לעבור בימינו לכהנים

והרמ"א מטמאים, נכרים קברי האם להחמיר(שם)היא כתב

קברי שמא א) ספקא': 'ספק כאן יש האמור לפי אך מספק,

אין שבזמנינו כראב"ד הלכה שמא ב) מטמאים. אינן נכרים

טומאה. איסור

לדעת שגם לומר יש כי וכתב בו חזר מרבבה' ה'דגול אך

בדבר. להקל ואין מדרבנן, להיטמא אסורים הראב"ד

ה'תשע"ב תמוז ה' שני יום הכנסת בבית תספורת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰úøæòa ?BøòN çlâî ïëéäå§¥¨§©¥©§¨§¤§©

çút" :øîàpL ,çeút äøæòä çút äéäiL ãò çlâî Bðéàå ...íéLpä©¨¦§¥§©¥©©¤¦§¤¤©¨£¨¨¨©¤¤¡©¤©

.àeä Lc÷î ïBéæa äfL ,çútä ãâðk çlâiL àì ¯ "ãòBî ìäàŸ¤¥Ÿ¤§©¥©§¤¤©¤©¤¤¦§¦§¨

כן ואם בזיון, כדרך נחשב קדוש במקום שגילוח מכאן

תשמיש בו לעשות שאין הכנסת בבית להסתפר אסור לכאורה

פי"א)בזיון תפילה הל' .(רמב"ם

חמד' ב'שדי תמה זה י)ולפי הכנסת, בית מע' דינים על(אסיפת

בית בתוך לקטן ראשונה תגלחת לעשות בירושלים המנהג

תגלחת והיא מאחר שאולי וכתב, בזיון? דרך זה והרי הכנסת

בראשו, פאות לקטן מניחים הראשונה בתגלחת כי מצוה

את בהם להכיל מרווחים בתים בירושלים היו לא ימים ובאותם

בבית זו תגלחת התירו בציבור, השמחה את לעשות הקהל

הכנסת.

נלמד הגילוח איסור שהרי זה ביאור על לתמוה יש ולכאורה

בבית אסורה זאת ובכל התורה, מן מצוה שהיא הנזיר מתגלחת

בזיון! משום המקדש

שכתבו לה)ויש סי' ח"ה דעת התגלח(יחוה לא הנזיר שאמנם

קדושה שבמקום ומכאן הנשים, בעזרת התגלח הרי אך בעזרה,

וכיון תגלחת, של לביזיון לחשוש אין נשים כעזרת פחותה

להר שהרי הכנסת, בית מקדושת חמורה כולו הבית הר שקדושת

במנעלו להכנס אסור ה"אֿב)הבית פ"ז בהב"ח לבית(הל' ואילו

מותר ה"ו)הכנסת פי"א תפילה בית(הל' של נשים בעזרת אם הרי ,

הכנסת. בבית שכן כל מצוה, תגלחת הותרה המקדש

היא הנזיר שתגלחת בנימוק זו ראיה לדחות אפשר שני, מצד

אלא המקדש, בבית דוקא לעשותה וחייבים מהתורה מצוה

אך הנשים, בעזרת אלא בעזרה אותה עושים אין בזיון שמשום

לדבר ודוגמא הנשים. בעזרת אף אסורה אחרת תגלחת כל

מותרת, ולכן במקדש לעשותה שבהכרח קדשים אכילת ממצות

הקטנים תגלחת גם כן ואם במקדש. אסורה סתם אכילה אך

הכנס בבית לעשותה חובה בזיוןשאין משום לאוסרה יש ת

מעט לגזוז חשובים אנשים לכבד מקום, ומכל המקום.

הכנסת בבית מותרת וודאי ע'מהשערות קנד גליון וישראל', אהרן ('בית

.קיט)

ה'תשע"ב תמוז ו' שלישי יום הבית' ל'בדק הגוי נדבת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰:øîàL éBb¤¨©

lì ìôBð Bðéàå ;Bøãð éôk ïúBð ..'éìò éîc'ïî ïéìa÷î ïéàL ,äkL ¨©¨©¥§¦¦§§¥¥©¦§¨¤¥§©§¦¦

äNòi äîe ..íéìLeøé ÷ãa Bà úéaä ÷ãa ÷fçì øãð Bà äáãð íééBbä©¦§¨¨¤¤§©¥¤¤©©¦¤¤§¨©¦©¥¨¤

äàøiM äîa ïéc úéa eäeàéöBé ¯ ìàøNé úòc ìò øãð íà ..??ïää¤¦¨©©©©¦§¨¥¦¥¦§©¤¥¨¤

,'ézøãð íéîMì' :øîà íàå ;íéìLeøé ÷ãáe úéaä ÷ãaî õeç ,ïäì̈¤¦¤¤©©¦¤¤§¨©¦§¦¨©©¨©¦¨©§¦

.eæðbé¦¨§

משנה': ה'לחם והקשה

נדבה הגוים" מן מקבלים "שאין כאן הרמב"ם דברי לכאורה,

עניים מתנות בהלכות לדבריו סותרים ולירושלים, הבית לבדק

ה"ח) ממנו(פ"ח מקבלים אין הבית לבדק שהתנדב "גוי :

מסוים הדבר היה לו. מחזירין אין ממנו לקחו ואם לכתחילה,

מסוים דבר להם יהא שלא כדי לו, מחזירין אבן או קורה כגון

מהגוי! מקבלים אין מסוים דבר שרק היינו במקדש",

' הגוי אמר שאם הרמב"ם כתב כאן נדרתי',minylועוד:

הבית 'בדק שאינם לדברים בנדבותיו להשתמש אפשר שאי כיון

כתב מדוע להקשות יש זה ולפי יגנזו, – ירושלים' ובדק

מעילה הט"ו)בהלכות הקדישו(פ"ה הבית לבדק אם גוים, "קדשי :

בערכין הגמרא מדברי והרי בהם", ב)מועלין שדמי(ה, עולה ,

הרמב"ם כדברי ואם בהם, מועלין אין להגנז שדינם גוי נדבת

בהם? מועלין מדוע יגנזו, הקדש לשם הגוי שנדרי כאן

וביאר:

מפרט ואינו ומעריך נודר שהגוי באופן הרמב"ם מדבר כאן

אומרים אנו ואין ישראל" דעת על "נדר אלא מטרה לאיזה

לבדק לנדב מהגוי מונעת שהתורה כיון הבית לבדק שכוונתו
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'דבר הן ממנו מקבלים ולכן וגו'"), לבנות ולנו לכם ("לא הבית

לכל אותו מוציאים דין ובית מסוים' שאינו 'דבר והן מסוים'

בהלכות אבל ירושלים. ובדק הבית מבדק חוץ להם, שיראה דבר

ב"גוי מדובר עניים ziadמתנות wcal acpzdyואז במפורש "

ממנו לקחו אם בדיעבד אך כלל, ממנו מקבלים אין לכתחילה

כי מחזירים, אין מסוים' 'שאינו ודבר לו, מחזירים מסוים' 'דבר

כיון בירושלים", וזכרון וצדקה חלק אין "ולכם שנאמר אף

להתיר. יש ניכר, אינו וה'זכרון' שה'חלק'

מועלים גוי שקדשי מעילה, בהלכות הרמב"ם שכתב ומה

ובדבר הבית לבדק היא שנתינתו פירש כאשר רק זה הרי – בהם

בה משתמשים אלא נגנזת אינה נתינתו שאז מסוים', 'שאינו

בה. מועלים ולכן הבית לבדק

ה'תשע"ב תמוז ז' רביעי יום שמים? כיצד

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰íéñëpa äéä̈¨©§¨¦

úeñk äæ ãáòì ç÷lé íà' :íéøbzä eøîàå ,úBiìbøîe íéãáòå äîäa§¥¨©£¨¦©§¨¦§¨§©©¨¦¦¦¨©§¤¤¤§

ìLa,ñìèàì da eðézîz íà ¯ Bæ äøôe ;äàî àeä çéaLî ,íéL ¦§Ÿ¦©§¦©¥¨¨¨¦©§¦¨¨©§¨

ìkä ïéøëBî ?ïéNBò ãöék àlà .ïäì ïéòîBL ïéà ...äøNò úçaLî§©©©£¨¨¥§¦¨¤¤¨¥©¦§¦©Ÿ

.àeäL änk ,BúòLáe BîB÷îa¦§¦§¨©¨¤

נכסים מהלווה גובים שכאשר חוב גביית לגבי נפסק וכן

במקום בעדם לקבל שניתן המחיר לפי מעריכים החוב לפירעון

או ובשווקים בעיירות למוכרו לחזור שיצטרך "ולא זו ובשעה

שיתייקר" או קונים לו שימצאו עד ס"ט)לעכבו קא סי' חו"מ .(שו"ע

הסמ"ע לדעת בדבר: הפוסקים סק"ט)ונחלקו השומא(שם ,

מחירו כפי epiptlנעשית dpew did eli`אין שבפועל אף כעת

במקום שונה השער שכאשר אלא למעט באו ולא עתה, קונה

תקף זה מחיר אך הנוכחי השער לפי נקבע המחיר אחר, בזמן או

הט"ז לדעת אך מיד. לממשו ניתן לא בפועל אם המחיר(שם)גם

שעה. באותה בפועל הנכס את למכור האפשרות לפי נקבע

הזקן סק"ג)אדמו"ר קו"א סי"ט, הלוואה הסמ"ע,(הל' כדעת נוקט

זו: לשיטה שמביא ההוכחה וזו

בגמרא ב)נאמר צט, חמישים(ב"מ של חבילה מהקדש שהנוטל

חבילה בקניית אך זוז הוא יחידה כל של מחירה כאשר תמרים,

– ותשעה ארבעים ומשלמים אחד זוז של להנחה זוכים שלמה

חמישים. להקדש משלם

ושעתו מקומו לפי המחיר נקבע בהקדש הרי להקשות: ויש

בלבד, ותשעה ארבעים ההקדש ירוויח החבילה כל ובמכירת

מטבע הרי חמישים, יקבל נפרדות ביחידות תימכר שאם ואף

של המחיר כן ואם מה, זמן מתארכת כזו שמכירה הדברים

בלבד! ותשעה ארבעים הוא 'שעתו'

לשלול בא ושעתו' 'מקומו של שהכלל לומר בהכרח אלא

יותר גבוה שער להשיג וכדי נמוך הנוכחי השער שבו מצב רק

להשיג ניתן הנוכחי השער לפי הרי כאן אך להמתין. יש

לוקח הדבר שלמעשה אלא נפרדות, יחידות במכירת חמישים

השער לפי נקבע שהשווי הסמ"ע דברי צדקו זה ולפי זמן,

שווי את ולממש קונה להשיג כדי זמן דרוש לא אם אף הנוכחי

בפועל. הנכס

ה'תשע"ב תמוז ח' חמישי יום מאליה חלה לא קדושה

:ÂÎ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰Léc÷î íãà ïéà¥¨¨©§¦

.íìBòì àa àlL øác̈¨¤Ÿ¨§¨

תנא לדעת התמלאו, כך ואחר ריקים שובך או בור המקדיש

א)קמא עט, בתרא בא(בבא שלא דבר מקדיש אדם שאין כיון

מה את הקדיש לא ההקדשה, בעת היתה לא והתוספת לעולם,

בר' אליעזר ר' לדעת ואילו בתוספת. מעילה ואין שהתמלא

נחשב הנוסף וגם לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם שמעון

הקדש.

קנוי השובך או הבור שבתוך מה הדעות לכל הרמב"ן: וביאר

ומסביר מעילה. דין בכך יש האם רק היא והמחלוקת להקדש

אמנם כי מעילה כאן אין ת"ק שלדעת בדבריו, רי"ד התוס'

כיון אבל חצר, מדין בשובך או שבבור מה את קונה ההקדש

בהקדשה ולא בעקיפין להקדש שהגיע מאליו' הבא 'רווח שזהו

מקדיש "אני אמר שהקדיש בעת אם אף מעילה כאן אין ישירה,

מקדיש אדם שאין עליהם קדושה חלה לא לבוא", והעתיד אלו

בהם מתפשטת הקדושה שאין שכן וכל לעולם, בא שלא דבר

החושן' ה'קצות כתב וכן ר)מאליה. .(סי'

הזקן אדמו"ר דברי את זה בהקשר להוסיף תורהויש (ליקוטי

מטות) כךפרשת ואחר בפה שמקדישו ידי על הוא קרבן כמו ..." :

עולותיהם וכתיב לרצון יהיה תמים כמ"ש אותו, מעלה הקרבן

תחלה בפה להקדישו שצריך והטעם מזבחי. על לרצון וזבחיהם

ע"י מתעלה הוא הקרבן כמו הנדור שהדבר שכמו דיקא...

מקיף. אור עליו ממשיך שעי"ז מקדישו שהאדם הפה קדושת

'מקדיש' לשון oiyecwdוזהו enk,מקיף אור המשכת שהוא ,

יחוד". דייקא אח"כ זה וע"י

כתב הרגצ'ובי סו)והגאון תורה, אדון(מכתבי שם שנקרא "כיון :

עליהם חולmixacaהעולם מנהג בהן הנוהג וכל נתקדשו בלבד

מעל".

שלא כיון אבל להקדש קנוי אכן הדבר קמא תנא לפי כן ואם

לעולם, בא טרם בפה ההקדשה בעת כי בפה הקדש כאן היה

בו. מועלין אין

ה'תשע"ב תמוז ט' שישי יום שטות? או חסידות

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰Léc÷é àì íìBòì§¨Ÿ©§¦

éøçé àìå íãààlà ...úeèL àlà ,úeãéñç Bæ ïéàå ...åéñëð ìk ,í ¨¨§Ÿ©§¦¨§¨¨§¥£¦¤¨§¤¨

.Lîçî øúBé øfôé àì ,úBåöîa BðBîî øfôîä ìk̈©§©¥¨§¦§Ÿ§©¥¥¥Ÿ¤

עניים מתנות ה"ה)בהלכות העני(פ"ז "בא הרמב"ם: כותב



סה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

'דבר הן ממנו מקבלים ולכן וגו'"), לבנות ולנו לכם ("לא הבית

לכל אותו מוציאים דין ובית מסוים' שאינו 'דבר והן מסוים'

בהלכות אבל ירושלים. ובדק הבית מבדק חוץ להם, שיראה דבר

ב"גוי מדובר עניים ziadמתנות wcal acpzdyואז במפורש "

ממנו לקחו אם בדיעבד אך כלל, ממנו מקבלים אין לכתחילה

כי מחזירים, אין מסוים' 'שאינו ודבר לו, מחזירים מסוים' 'דבר

כיון בירושלים", וזכרון וצדקה חלק אין "ולכם שנאמר אף

להתיר. יש ניכר, אינו וה'זכרון' שה'חלק'

מועלים גוי שקדשי מעילה, בהלכות הרמב"ם שכתב ומה

ובדבר הבית לבדק היא שנתינתו פירש כאשר רק זה הרי – בהם

בה משתמשים אלא נגנזת אינה נתינתו שאז מסוים', 'שאינו

בה. מועלים ולכן הבית לבדק

ה'תשע"ב תמוז ז' רביעי יום שמים? כיצד

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰íéñëpa äéä̈¨©§¨¦

úeñk äæ ãáòì ç÷lé íà' :íéøbzä eøîàå ,úBiìbøîe íéãáòå äîäa§¥¨©£¨¦©§¨¦§¨§©©¨¦¦¦¨©§¤¤¤§

ìLa,ñìèàì da eðézîz íà ¯ Bæ äøôe ;äàî àeä çéaLî ,íéL ¦§Ÿ¦©§¦©¥¨¨¨¦©§¦¨¨©§¨

ìkä ïéøëBî ?ïéNBò ãöék àlà .ïäì ïéòîBL ïéà ...äøNò úçaLî§©©©£¨¨¥§¦¨¤¤¨¥©¦§¦©Ÿ

.àeäL änk ,BúòLáe BîB÷îa¦§¦§¨©¨¤

נכסים מהלווה גובים שכאשר חוב גביית לגבי נפסק וכן

במקום בעדם לקבל שניתן המחיר לפי מעריכים החוב לפירעון

או ובשווקים בעיירות למוכרו לחזור שיצטרך "ולא זו ובשעה

שיתייקר" או קונים לו שימצאו עד ס"ט)לעכבו קא סי' חו"מ .(שו"ע

הסמ"ע לדעת בדבר: הפוסקים סק"ט)ונחלקו השומא(שם ,

מחירו כפי epiptlנעשית dpew did eli`אין שבפועל אף כעת

במקום שונה השער שכאשר אלא למעט באו ולא עתה, קונה

תקף זה מחיר אך הנוכחי השער לפי נקבע המחיר אחר, בזמן או

הט"ז לדעת אך מיד. לממשו ניתן לא בפועל אם המחיר(שם)גם

שעה. באותה בפועל הנכס את למכור האפשרות לפי נקבע

הזקן סק"ג)אדמו"ר קו"א סי"ט, הלוואה הסמ"ע,(הל' כדעת נוקט

זו: לשיטה שמביא ההוכחה וזו

בגמרא ב)נאמר צט, חמישים(ב"מ של חבילה מהקדש שהנוטל

חבילה בקניית אך זוז הוא יחידה כל של מחירה כאשר תמרים,

– ותשעה ארבעים ומשלמים אחד זוז של להנחה זוכים שלמה

חמישים. להקדש משלם

ושעתו מקומו לפי המחיר נקבע בהקדש הרי להקשות: ויש

בלבד, ותשעה ארבעים ההקדש ירוויח החבילה כל ובמכירת

מטבע הרי חמישים, יקבל נפרדות ביחידות תימכר שאם ואף

של המחיר כן ואם מה, זמן מתארכת כזו שמכירה הדברים

בלבד! ותשעה ארבעים הוא 'שעתו'

לשלול בא ושעתו' 'מקומו של שהכלל לומר בהכרח אלא

יותר גבוה שער להשיג וכדי נמוך הנוכחי השער שבו מצב רק

להשיג ניתן הנוכחי השער לפי הרי כאן אך להמתין. יש

לוקח הדבר שלמעשה אלא נפרדות, יחידות במכירת חמישים

השער לפי נקבע שהשווי הסמ"ע דברי צדקו זה ולפי זמן,

שווי את ולממש קונה להשיג כדי זמן דרוש לא אם אף הנוכחי

בפועל. הנכס

ה'תשע"ב תמוז ח' חמישי יום מאליה חלה לא קדושה

:ÂÎ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰Léc÷î íãà ïéà¥¨¨©§¦

.íìBòì àa àlL øác̈¨¤Ÿ¨§¨

תנא לדעת התמלאו, כך ואחר ריקים שובך או בור המקדיש

א)קמא עט, בתרא בא(בבא שלא דבר מקדיש אדם שאין כיון

מה את הקדיש לא ההקדשה, בעת היתה לא והתוספת לעולם,

בר' אליעזר ר' לדעת ואילו בתוספת. מעילה ואין שהתמלא

נחשב הנוסף וגם לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם שמעון

הקדש.

קנוי השובך או הבור שבתוך מה הדעות לכל הרמב"ן: וביאר

ומסביר מעילה. דין בכך יש האם רק היא והמחלוקת להקדש

אמנם כי מעילה כאן אין ת"ק שלדעת בדבריו, רי"ד התוס'

כיון אבל חצר, מדין בשובך או שבבור מה את קונה ההקדש

בהקדשה ולא בעקיפין להקדש שהגיע מאליו' הבא 'רווח שזהו

מקדיש "אני אמר שהקדיש בעת אם אף מעילה כאן אין ישירה,

מקדיש אדם שאין עליהם קדושה חלה לא לבוא", והעתיד אלו

בהם מתפשטת הקדושה שאין שכן וכל לעולם, בא שלא דבר

החושן' ה'קצות כתב וכן ר)מאליה. .(סי'

הזקן אדמו"ר דברי את זה בהקשר להוסיף תורהויש (ליקוטי

מטות) כךפרשת ואחר בפה שמקדישו ידי על הוא קרבן כמו ..." :

עולותיהם וכתיב לרצון יהיה תמים כמ"ש אותו, מעלה הקרבן

תחלה בפה להקדישו שצריך והטעם מזבחי. על לרצון וזבחיהם

ע"י מתעלה הוא הקרבן כמו הנדור שהדבר שכמו דיקא...

מקיף. אור עליו ממשיך שעי"ז מקדישו שהאדם הפה קדושת

'מקדיש' לשון oiyecwdוזהו enk,מקיף אור המשכת שהוא ,

יחוד". דייקא אח"כ זה וע"י

כתב הרגצ'ובי סו)והגאון תורה, אדון(מכתבי שם שנקרא "כיון :

עליהם חולmixacaהעולם מנהג בהן הנוהג וכל נתקדשו בלבד

מעל".

שלא כיון אבל להקדש קנוי אכן הדבר קמא תנא לפי כן ואם

לעולם, בא טרם בפה ההקדשה בעת כי בפה הקדש כאן היה

בו. מועלין אין

ה'תשע"ב תמוז ט' שישי יום שטות? או חסידות

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰Léc÷é àì íìBòì§¨Ÿ©§¦

éøçé àìå íãààlà ...úeèL àlà ,úeãéñç Bæ ïéàå ...åéñëð ìk ,í ¨¨§Ÿ©§¦¨§¨¨§¥£¦¤¨§¤¨

.Lîçî øúBé øfôé àì ,úBåöîa BðBîî øfôîä ìk̈©§©¥¨§¦§Ÿ§©¥¥¥Ÿ¤

עניים מתנות ה"ה)בהלכות העני(פ"ז "בא הרמב"ם: כותב
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ידו, השגת כפי לו נותנין משגת הנותן יד ואין מחסורו די ושאל

כתב לא שם אך המובחר", מן מצוה נכסיו חמשית עד וכמה?

xeq`yזה דין הביא לא מדוע לתמוה: ויש מחומש. יותר לתת

צדקה? בהלכות – מקומו עיקר זהו לכאורה והרי שם

המשניות בפירוש הרמב"ם מדברי קשה א)ועוד א, "ולא(פאה :

ממונו, מחמשית יותר (לצדקה) לתת okיתחייב dyr m` cal

zeciqg zcina"ש מבואר כאן הרי ותמוה: ."zeciqg ef oi`

שטות"! אלא

לומר: ויש

וביקש העני שבא במקרה הרמב"ם מדבר המשניות בפירוש

חסידות ממידת חומש, עד אלא לתת חיוב שאין ואף מחסורו, די

מדובר כאן אך העני, לצורך שהוא כיון מכך, יותר לתת יכול

עניים צורך לידו נזדמן שלא היינו במצוות", ממונו "המפזר על

נאמר כך ועל מיוזמתו, אחרות למצוות או לעניים מפזר אלא

מחומש. יותר לבזבז שאין

יותר יבזבז "אל דין את הרמב"ם הביא לא זה ומטעם

העני ש"בא מדובר שם כי עניים, מתנות בהלכות מחומש"

ממידת מחומש יותר לתת הרוצה ובזה מחסורו" די ושאל

בידו הרשות א)חסידות א, פאה זרעים .(תורת

מחומש" יותר יבזבז "אל דין הרמב"ם שלדעת מבארים ויש

שכך ונראה מצוות. ושאר בהקדש רק אלא צדקה לגבי נאמר לא

כתב ולכן הרמב"ם. בדעת ערוך' ה'שלחן ס"א)הבין רמט :(סי'

אין ואם העניים, צורך כפי יתן משגת ידו אם נתינתה: "שיעור

הרי המובחר", מן מצוה נכסיו חומש עד יתן כ"כ משגת ידו

מצוות שזו העניים צורך כפי מחומש, יותר יתן משגת ידו שאם

גם כי אסרו להקדיש ורק זאת, אסרו לא וחז"ל מהתורה צדקה

גדולים סכומים להקדיש עניין אין תורה אמדין יו"ד משה, (אגרות

קמג) .סי'

ה'תשע"ב תמוז י' קודש שבת שלו שאינו דבר אוסר אדם אין

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰BðéàL øác Lc÷î íãà ïéà¥¨¨§©¥¨¨¤¥

,Bðôb Lc÷ ¯ Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb Ckñîä ,Cëéôì ;BlL¤§¦¨©§©¥©§©©¥§¨¤£¥¦¥©§

.äàeázä äLc÷úð àìå§Ÿ¦§©§¨©§¨

שמעון ור' יוסי כר' פוסק מ"ה)הרמב"ם פ"ז אדם(כלאים שאין

לא - חברו תבואת על גפנו המסכך ולכן שלו, שאינו דבר אוסר

חברו. תבואת נאסרה

התוספות אין)וכתבו ד"ה ב מג, התלוי(יבמות באיסור שרק

זרה לעבודה חברו בהמת השוחט כגון הל'במחשבה, רמב"ם (ראה

ה"א) פ"ח תלויע"ז אינו האיסור אם אבל חברו, של את אוסר אינו ,

בשרי בתבשיל חלב הנותן (כגון במעשה אלא ורצון במחשבה

כלאים, לענין ואף שלו. שאינו במה גם אוסר אדם חברו), של

במחשבה, נקבע האיסור כי שלו שאינה תבואה אוסר אדם אין

ששנינו מ"ו)כמו פ"ה רק(כלאים בכלאים נאסר בכרם הגדל שירק

בקיומו. רוצה בעליו אם

הר"ש לדעת שם)אך יכול(כלאים במחשבה התלוי בדבר גם

שמצינו כמו שלו, שאינו דבר א)לאסור נו, חטאת(ב"ק פרת לענין

חבירו בפרת מלאכה שהעושה מלאכה) בה נעשית אם (הנפסלת

לרצונו. נעשית המלאכה אם רק הוא שהפסול אף פסלה,

היא הכתוב גזירת כי אסרה לא חבירו תבואת על גפנו והמסכך

ובעבודה אחר". של ולא - כרמך תזרע של"לא אסר לא זרה

עליו. זרה' עבודה 'תקרובת שם אין שלו שאינו בדבר כי חבירו,

איגר הגר"ע ס"ב)ומבאר רנ"ג סי' א"ח לש"ע מחלוקת(בהגהותיו את

הראשונים:

של באיסור חבירו של אוסר אדם שאין סובר הר"ש גם

גם לו שנדרש מעשה כל התוספות שלדעת אלא מחשבה,

רק הר"ש לדעת אבל שלו, אינו אם אוסר אינו רצון או מחשבה

(כמו שלו שאינו אוסר אינו במחשבה, הוא האיסור עיקר אם

חברו ובשל זרה עבודה כאן אין מחשבתו שללא זרה בעבודה

ונדרש המעשה הוא שעיקרו באיסור אבל מועלת), מחשבתו אין

שהמלאכה חטאת בפרת (כמו חברו בשל גם אוסר רצונו, גם

רצון). גם שנדרש רק הפוסלת היא

ולכן התערובת, מעשה הוא האיסור עיקר בכלאים: גם וכך

חברו. של את לאסור יכול היה הכתוב גזירת אלמלא

zexifp zekld - fenz 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd fenz 'iÎ'c -

ה'תשע"ב תמוז ד' ראשון יום

zExifp zFkld¦§§¦
גּפרק ¤¤

יֹום‡. ׁשלׁשים נזירּות, 'הריניסתם ׁשאמר: מי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
נזיר 'הריני אמר: ואפּלּו יֹום; מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
ׁשלׁשים נזיר זה הרי - הרּבה' הרּבה מאד עד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזירּות

זמן. ּפרׁש לא ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַֹיֹום,
יֹום·. נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפרׁש

ׁשלׁשים נזיר זה הרי - 'עׂשרים' אֹו ימים', 'עׂשרה אֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹאחד',
הלכהיֹום זה, ודבר יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין ,ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ

הּקּבלה. ִִַַָָמּפי
'אחד‚. ׁשאמר: ּכגֹון - יֹום מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפרׁש

- ׁשנה' 'מאה אֹו יֹום', 'מאה אֹו 'ארּבעים', אֹו ְְִִֵֵַָָָָָֹּוׁשלׁשים',
יֹותר ולא ּפחֹות לא ׁשּפרׁש, ּכּזמן נזיר זה .הרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשלׁשים„. נזיר זה הרי אחת', ׁשעה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאֹומר:
זה הרי - אחת' וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹיֹום;

ׁשעֹות נֹוזרין ׁשאין יֹום, ּוׁשלׁשים אחד .נזיר ְְִִִֵֶֶָָָֹ
נז‰. 'הריני ּפלֹוני'האֹומר: מקֹום ועד מּכאן לאיר אם - ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ

נתּכּון ׁשּלא ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי ,ּבּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק
ּגדֹולה לנזירּות אּלא הדרך]זה זמן.[כטורח ּפרׁש לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

יֹום, מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם - ּבּדר החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹואם
יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר היתה ואם יֹום; ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

הּימים. ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי
.Âאֹו 'ׁשלׁש' אֹו נזירֹות', ׁשּתי נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי

ׁשלׁשים מהן נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'ארּבע'
קרּבנֹותיו,יֹום ּומביא מגּלח - ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ;ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹ

מאה נזיר 'הריני אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּומתחיל
מֹונה זה הרי - הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאלף
נזירֹותיו. מנין ׁשּיׁשלים עד אֹו ׁשּימּות, עד אחת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָאחת

.Êנזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה' ימֹות ּכמנין נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
הּׁשנה ימֹות ׁשלׁשּכמנין מֹונה - החּמה ׁשנת ּפרׁש אם : ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

יֹום; ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמאֹות
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הּלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואם
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזירֹות;
ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּבכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.

החּמ ׁשני ורב מֹוניןאדם, יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
מֹונין יֹום וחמּׁשים ארּבע מאֹות ׁשלׁש לבנה ׁשני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלּה,
הּלבנה. לׁשנת אּלא סתם, 'ׁשנה' העם ּכל קֹורין ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָלּה,

.Áׁשּתי נזיר זה הרי ּומחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
וׁשעהנזירֹות נזיר 'הריני אֹו אחד', ויֹום נזיר 'הריני אמר: ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

הרי - ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ׁשּתים; נזיר זה הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחת'

נזיר זה הרי - ועֹוד' ואחת, נזיר, 'הריני ׁשּתים; נזיר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזה
נזיר זה הרי - וׁשּוב' ועֹוד, ואחת, נזיר, 'הריני נזירֹות; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁש
זה הרי - אחד' ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני נזירֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹארּבע

יֹום. ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות ְְְִִִֶֶַַָָֹנזיר
.Ëׁשּנזר מעידין אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים כּתי ׁשּתי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמי

ׁשּתים נזיר זה הרי - חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ;ׁשּתים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבׁשּתים. העידּו ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשּבכלל

.Èּבין אחת, ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנזר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
זֹו אחר זֹו נזירׁשּנזר הריני הּיֹום, נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון , ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

נׁשאל ּכ ואחר קרּבן, והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום',
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
ּגּלח ואפּלּו ּכּפרתֹו, הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָׂשערֹו
והראׁשֹונה הראׁשֹונה, אחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ׁשהּתירּה, ּכיון מעּקרּה.אינּה; אינּה ּכאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
.‡Èימי ּכל נזיר 'הריני אֹו לעֹולם', נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי

עֹולם נזיר זה הרי - ׁשנה'חּיי' אלף נזיר 'הריני אמר: ואם ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשנה. אלף ֶֶָָָָָהאדם
.·Èקצּוב זמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין לזמןּומה ׁשהּנזיר ? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

נדר ימי "ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו, ימי סֹוף עד לגּלח אסּור - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקצּוב
ּונזיר הּימם". מלאת עד ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער ְְְֲִִִַַַַַַָֹֹֹֹנזרֹו,
חדׁש עׂשר מּׁשנים ּבתער מקל ׂשערֹו, הכּביד אם - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם
ּכׁשּיגּלח, ּבהמֹות ׁשלׁש קרּבנֹותיו ּומביא חדׁש, עׂשר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשנים
עליו כבד ּכי יגּלח, אׁשר לּימים ימים מּקץ "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
מּפי הלכה זה, ודבר היה. עֹולם נזיר ואבׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוגּלחֹו",
טמאה קרּבן מביא זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקּבלה.

קצּוב. לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּומגּלח
.‚Èאּלא ּבנזיר, נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשמׁשֹון

הּטמאה מן הפריׁשֹו לו]הּמלא האסור היה[מן וכיצד ; ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ
להּטּמא היה ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור היה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּדינֹו?

הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתים.
.„Èנזיר זה הרי - ּכׁשמׁשֹון' נזיר 'הריני ׁשאמר: מי ,ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

עׂשר ׁשנים ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּתגלחת ּומן הּיין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָמן
למתים להּטּמא ּומּתר עֹולם, נזירי ּכׁשאר אמר:חדׁש ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

נזיר. אינֹו ׁשמׁשֹון', ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ'לא
נדרֹו, על להּׁשאל יכֹול אינֹו - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּומי

היתה לעֹולם ׁשמׁשֹון כיׁשּנזירּות להתיר, יכולת [מבלי ְְְְִִֶָָָ
המלאך] מפי .נצטווה

.ÂË,'ּדלילה 'ּכבעל מנֹוח', ּבן ּכׁשמׁשֹון נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
עיניו' את ּפלׁשּתים ׁשּנּקרּו 'ּכמי עּזה', ּדלתֹות ׁשעקר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ּכמי
ׁשּנעׂשּו ׁשאפׁשר ּפי על אף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אחר לאיׁש אּלּו .מעׂשים ְֲִִֵֵַַ
.ÊËהיה עֹולם נזיר הרמתי, האֹומר:ׁשמּואל ,לפיכ ; ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ
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zExifp zFkld¦§§¦
גּפרק ¤¤

יֹום‡. ׁשלׁשים נזירּות, 'הריניסתם ׁשאמר: מי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
נזיר 'הריני אמר: ואפּלּו יֹום; מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
ׁשלׁשים נזיר זה הרי - הרּבה' הרּבה מאד עד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזירּות

זמן. ּפרׁש לא ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַֹיֹום,
יֹום·. נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפרׁש

ׁשלׁשים נזיר זה הרי - 'עׂשרים' אֹו ימים', 'עׂשרה אֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹאחד',
הלכהיֹום זה, ודבר יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין ,ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ

הּקּבלה. ִִַַָָמּפי
'אחד‚. ׁשאמר: ּכגֹון - יֹום מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפרׁש

- ׁשנה' 'מאה אֹו יֹום', 'מאה אֹו 'ארּבעים', אֹו ְְִִֵֵַָָָָָֹּוׁשלׁשים',
יֹותר ולא ּפחֹות לא ׁשּפרׁש, ּכּזמן נזיר זה .הרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשלׁשים„. נזיר זה הרי אחת', ׁשעה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאֹומר:
זה הרי - אחת' וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹיֹום;

ׁשעֹות נֹוזרין ׁשאין יֹום, ּוׁשלׁשים אחד .נזיר ְְִִִֵֶֶָָָֹ
נז‰. 'הריני ּפלֹוני'האֹומר: מקֹום ועד מּכאן לאיר אם - ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ

נתּכּון ׁשּלא ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי ,ּבּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק
ּגדֹולה לנזירּות אּלא הדרך]זה זמן.[כטורח ּפרׁש לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

יֹום, מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם - ּבּדר החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹואם
יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר היתה ואם יֹום; ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

הּימים. ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי
.Âאֹו 'ׁשלׁש' אֹו נזירֹות', ׁשּתי נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי

ׁשלׁשים מהן נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'ארּבע'
קרּבנֹותיו,יֹום ּומביא מגּלח - ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ;ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹ

מאה נזיר 'הריני אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּומתחיל
מֹונה זה הרי - הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאלף
נזירֹותיו. מנין ׁשּיׁשלים עד אֹו ׁשּימּות, עד אחת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָאחת

.Êנזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה' ימֹות ּכמנין נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
הּׁשנה ימֹות ׁשלׁשּכמנין מֹונה - החּמה ׁשנת ּפרׁש אם : ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

יֹום; ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמאֹות
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הּלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואם
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזירֹות;
ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּבכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.

החּמ ׁשני ורב מֹוניןאדם, יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
מֹונין יֹום וחמּׁשים ארּבע מאֹות ׁשלׁש לבנה ׁשני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלּה,
הּלבנה. לׁשנת אּלא סתם, 'ׁשנה' העם ּכל קֹורין ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָלּה,

.Áׁשּתי נזיר זה הרי ּומחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
וׁשעהנזירֹות נזיר 'הריני אֹו אחד', ויֹום נזיר 'הריני אמר: ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

הרי - ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ׁשּתים; נזיר זה הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחת'

נזיר זה הרי - ועֹוד' ואחת, נזיר, 'הריני ׁשּתים; נזיר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזה
נזיר זה הרי - וׁשּוב' ועֹוד, ואחת, נזיר, 'הריני נזירֹות; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁש
זה הרי - אחד' ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני נזירֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹארּבע

יֹום. ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות ְְְִִִֶֶַַָָֹנזיר
.Ëׁשּנזר מעידין אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים כּתי ׁשּתי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמי

ׁשּתים נזיר זה הרי - חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ;ׁשּתים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבׁשּתים. העידּו ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשּבכלל

.Èּבין אחת, ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנזר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
זֹו אחר זֹו נזירׁשּנזר הריני הּיֹום, נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון , ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

נׁשאל ּכ ואחר קרּבן, והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום',
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
ּגּלח ואפּלּו ּכּפרתֹו, הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָׂשערֹו
והראׁשֹונה הראׁשֹונה, אחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ׁשהּתירּה, ּכיון מעּקרּה.אינּה; אינּה ּכאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
.‡Èימי ּכל נזיר 'הריני אֹו לעֹולם', נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי

עֹולם נזיר זה הרי - ׁשנה'חּיי' אלף נזיר 'הריני אמר: ואם ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשנה. אלף ֶֶָָָָָהאדם
.·Èקצּוב זמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין לזמןּומה ׁשהּנזיר ? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

נדר ימי "ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו, ימי סֹוף עד לגּלח אסּור - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקצּוב
ּונזיר הּימם". מלאת עד ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער ְְְֲִִִַַַַַַָֹֹֹֹנזרֹו,
חדׁש עׂשר מּׁשנים ּבתער מקל ׂשערֹו, הכּביד אם - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם
ּכׁשּיגּלח, ּבהמֹות ׁשלׁש קרּבנֹותיו ּומביא חדׁש, עׂשר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשנים
עליו כבד ּכי יגּלח, אׁשר לּימים ימים מּקץ "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
מּפי הלכה זה, ודבר היה. עֹולם נזיר ואבׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוגּלחֹו",
טמאה קרּבן מביא זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקּבלה.

קצּוב. לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּומגּלח
.‚Èאּלא ּבנזיר, נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשמׁשֹון

הּטמאה מן הפריׁשֹו לו]הּמלא האסור היה[מן וכיצד ; ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ
להּטּמא היה ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור היה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּדינֹו?

הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתים.
.„Èנזיר זה הרי - ּכׁשמׁשֹון' נזיר 'הריני ׁשאמר: מי ,ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

עׂשר ׁשנים ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּתגלחת ּומן הּיין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָמן
למתים להּטּמא ּומּתר עֹולם, נזירי ּכׁשאר אמר:חדׁש ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

נזיר. אינֹו ׁשמׁשֹון', ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ'לא
נדרֹו, על להּׁשאל יכֹול אינֹו - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּומי

היתה לעֹולם ׁשמׁשֹון כיׁשּנזירּות להתיר, יכולת [מבלי ְְְְִִֶָָָ
המלאך] מפי .נצטווה

.ÂË,'ּדלילה 'ּכבעל מנֹוח', ּבן ּכׁשמׁשֹון נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
עיניו' את ּפלׁשּתים ׁשּנּקרּו 'ּכמי עּזה', ּדלתֹות ׁשעקר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ּכמי
ׁשּנעׂשּו ׁשאפׁשר ּפי על אף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אחר לאיׁש אּלּו .מעׂשים ְֲִִֵֵַַ
.ÊËהיה עֹולם נזיר הרמתי, האֹומר:ׁשמּואל ,לפיכ ; ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ
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אלקנה', 'ּכבן חּנה', 'ּכבן הרמתי', ּכׁשמּואל נזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ'הריני
נזיר זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל', אגג את ׁשּׁשּסף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ'ּכמי
ּכאּלה ׁשּמעׂשיו אחר לאיׁש 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹולם;

ְִֵַנתּכּון'.
.ÊÈ- הּקּפה' 'מלא אֹו הּבית', מלא נזיר 'הריני ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻהאֹומר:

ּכל נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה 'לא אמר אם אֹותֹו: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
- מרּבה' זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,

ּבלבד יֹום ׁשלׁשים נזיר זה -הרי נדרּתי' 'סתם אמר: ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּכל נזיר ויהיה חרּדל, מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻרֹואין

מּׁשנים לגּלח לֹו ויׁש חדׁש,ימיו; עׂשר לׁשנים חדׁש עׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
עֹולם. נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'הארץ 'ּכעפר אֹו ראׁשי', ּכׂשער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאֹומר:
ּכמנין נזירּות עלי 'הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים' 'ּכחֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
הּים'. חֹול 'ּכמנין אֹו הארץ', עפר 'ּכמנין אֹו ראׁשי', ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹׂשער
ׁשנּיה נזירּות למנֹות ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל יגּלח ,ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹלפיכ

ׁשּימּות עד וכן ויגּלח; יֹום ותגלחתׁשלׁשים ּתגלחת ּובכל . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
נטמא, אֹו ׁשתה ואם למתים; מּטּמא ולא ּבּיין, ׁשֹותה אינֹו -ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לֹוקה. זה הרי - הּתגלחת ּביֹום ְְֲֲִִֵֶֶַַַאפּלּו
.ËÈאם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:

חּיב זה הרי - ואכלּה אכלּנה', אם נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכלּנה,
אכל]ּבנזירּות אחת,[-אם אחר אחת ּומֹונה ׁשאמר; ּכּמנין ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָ

ּומביא ׁשלׁשים, ּכל ּבסֹוף ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מהן אחת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכל
ְְָָקרּבנֹותיו.

ד ¤¤ּפרק

יֹום‡. טהרה ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר' 'הריני ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:
יצא ׁשלׁשים, ּביֹום ּגּלח ואם ּוׁשלׁשים; 'הריניאחד אמר: . ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום אּלא מגּלח אינֹו יֹום', ׁשלׁשים .נזיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּביֹום·. הראׁשֹונה את מגּלח - נזירֹות ׁשּתי ׁשּנדר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי

ואחד ׁשּׁשים ּביֹום הּׁשנּיה ואת ואחד, אתׁשלׁשים ּגּלח ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּׁשים; ּביֹום הּׁשנּיה את מגּלח ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהראׁשֹונה
עֹולה ׁשלׁשים ׁשּיֹום יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה ּביֹום ּגּלח ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹואם

ׁשנּיה. נזירּות למנין אף ְְְְִִִַַָלֹו
והתחיל‚. ּבן', לי ּכׁשּיהיה ונזיר נזיר, 'הריני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָהאֹומר:

ואחר ׁשּלֹו, את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבנזירּות
ּבנֹו ׁשל מֹונה והריניּכ ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ּבנזירּות והתחיל יֹום', וכ ּכ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָנזיר
חֹוזר ּכ ואחר ּבנֹו, ׁשל את ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבן
אם ,לפיכ אחת. ּכנזירּות ׁשּתיהן והרי ׁשּלֹו, את ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומׁשלים

סֹותר ּבנֹו, ׁשל נזירּות ּבתֹו נטמא[=מתבטל]נטמא הּכל; ְְְְְִִִֵֶַָָֹ
סֹותר אינֹו נזירּותֹו, להׁשלים ּכׁשהתחיל ּבנֹו נזירּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַאחר
אם ׁשּלֹו? את מׁשלים ימים ּובכּמה ּבנֹו. נזירּות עד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָאּלא
מֹונה - יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד מּנזירּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹנׁשאר
נׁשאר ואם מּנזירּותֹו; ׁשּנׁשארּו הּימים ּומׁשלים ּבנֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָנזירּות
נזירּות אחר ׁשלׁשים מֹונה - יֹום מּׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִִִִֶַַָֹֹמּנזירּותֹו
יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לתגלחת ּתגלחת ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹּבנֹו,

נזיר„. והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

נׁשאר אם - ּבן לֹו ונֹולד ׁשּלֹו, ּבּנזירּות והתחיל יֹום', ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמאה
לא הּבן, ּכׁשּנֹולד יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים ׁשּנדר הּמאה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמן

ּכלּום ּבנֹו,הפסיד ׁשל ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶ
הּׁש ּומׁשלים קרּבנֹותיו, ּומביא ׁשּנׁשארּוּומגּלח יתר אֹו לׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּפחֹות הּמאה מן נׁשאר ואם לנזירּותֹו. ּומגּלח ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָמּנזירּותֹו,
ׁשבעים. עד סֹותר ְְִִִִֵַֹמּׁשלׁשים,

ּומׁשלים‰. ּבנֹו, ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַּכיצד?
ׁשלׁשים הּתגלחת מאחר למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹאת

מּיֹוםיֹום ׁשהן - ימים עׂשרה הּולד מּקדם מפסיד ונמצא .ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּולד. עד ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשבעים

.Â:ואמר וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:
ּופֹוסק, יֹום עׂשרים מֹונה - יֹום' מאה מעּתה נזיר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'הריני
לאחר ׁשּנדר הּנזירּות ׁשהיא יֹום, ׁשלׁשים למנֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹּומתחיל
ּומביא טהרה ּתגלחת מגּלח הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעׂשרים,
הּמאה להׁשלים ּכדי יֹום ׁשמֹונים ּומֹונה וחֹוזר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָקרּבנֹותיו,

קרּבנֹותיו ּומביא ּומגּלח ּבּסֹוף, .ׁשּנדר ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
.Ê'מעּתה נזיר והריני יֹום, עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר:

ּומֹונה וחֹוזר טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מֹונה -ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
עׂשרים לאחר ׁשּנדר הּנזירּות והיא אחרים, יֹום ;ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּומגּלח' ׁשלׁשים ּומֹונה ּופֹוסק, עׂשרים 'מֹונה ּתאמר: ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשאם
ּבין ואין ּבלבד, ימים עׂשרה ּבּה ׁשהתחיל מּנזירּות נׁשארּו -ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָ
יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לעֹולם טהרה לתגלחת טהרה ְְְְְֳֳִִִִַַַַָָָָָָֹּתגלחת

.Áהריני' ואמר: וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאמר:
נז עליו חלה לא - מעּתה' עֹולם ּבראׁשֹונהנזיר ׁשּנדר .ירּות ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ

.Ë,'יֹום עׂשרים לאחר ׁשמׁשֹון נזיר 'הריני אמר: אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכן
זאת לנזירּות מגּלח אינֹו - מעּתה' נזיר 'הריני ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹוחזר

ּבאחרֹונה .ׁשּנדר ֲֶַַָָָ
.Èהרי - מיתתי' לפני אחד יֹום נזיר אני 'הרי ׁשאמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

לעֹולם ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות אסּור .זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.‡Èּבחל אם - בֹו' ּבא ּדוד ׁשּבן ּבּיֹום נזיר 'הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר:

- נדר טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם לעֹולם. אסּור זה הרי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָנדר,
אסּור ואיל מּכאן מּתר, טֹוב יֹום אֹותֹו אֹו ׁשּבת ְִֵַָָָָָָֻאֹותּה

לאלעֹולם אֹו טֹוב, ויֹום ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר ; ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ
עליו חלה לא - ׁשּנדר ּבּיֹום ספק והּוא והֹואיל ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיבֹוא;
עליו חלה - ואיל מּכאן להקל. נזירּות ׁשּספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָנזירּות,
נזירּות מפקעת אינּה ספק, ׁשהיא הּבאה וׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנזירּות;

עליו. ֶָָָָׁשחלה
.·È- טהרה ּתגלחת ּגּלח ולא נזירּותֹו, ימי ׁשּׁשלמּו ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹנזיר

ּכׁשהיה למתים ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
אֹו ׁשתה אֹו ּגּלח ואם עליו; נזירּות ּדקּדּוקי וכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמּקדם,

לֹוקה .נטמא, ְִֶָ
.‚Èנדר ׁשאינֹו ודּמה ּבנזיר, ׁשּנדר הּתרמי נֹוהג והיה , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשהּוא והֹורהּו לחכם, ׁשאל זמן ּולאחר יין, וׁשתה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּבנדרֹו
וׁש ׁשּנדר;נדר, מּׁשעה מֹונה זה הרי - ּבנזירּות חּיב הּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּתר. ּבהם ׁשּנהג ּכּימים אּסּור ׁשּינהג סֹופרים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּדברי
.„Èעׂשרה ּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?

לחכם ׁשאל הּׁשלׁשים ּולאחר יֹום, עׂשרים אּסּור ונהג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹימים,
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ּכנגד ׁשּׁשאל, מּיֹום ימים עׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואסר
נטמא אֹו ּגּלח אֹו ׁשתה ואם הּתר; ּבהם ׁשּנהג ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעׂשרה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין האּלּו, ימים ְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבעׂשרת
.ÂËמעּוטה ּבנזירּות אמּורים? ּדברים ּבנזירּותּבּמה אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ

ׁשעבר ּפי על אף ּבנזירּות, יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבה
ּבעצמֹו, אּסּור נהג לא ואם ימיה; ּכל המרּבה נזירּותֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻעל

נזקקין ּכלל[=מתייחסים]אין נדרו]לֹו .[להתיר ְְִִֵָָ
.ÊËלאּלּו ּומֹודיעין ּבֹו, וכּיֹוצא לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל

להן ׁשּיֹורּו אֹו הּתֹורה, מן חּיבין ׁשאינן ּבנדרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמזלזלין
ּדין ּבית אֹותֹו את מנּדין - ּפתח להן ׁשּיפּתחּו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלהקל,

.ההדיֹוט ְֶַ
.ÊÈוהביאה הּנזירּות, ימי וׁשלמּו ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּכ ואחר ּדמּה, ונזרק הּבהמֹות מן אחת ונׁשחטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָקרּבנֹותיה,
להפר; יכֹול אינֹו ּגּלחה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּבעלּה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמע

אמּורים?וא ּדברים ּבּמה יפר. זה הרי זריקה, קדם ם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּפי על אף יפר - טמאה ּבתגלחת אבל טהרה; ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבתגלחת
עדין ׁשהיא מּפני טמאה, ּתגלחת ׁשל הּקרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּקרבּו

אחרת. נזירּות למנֹות ְְְִִִֶֶַָצריכה

הּפרק ¤¤

מינין‡. הּטמאה,[=דברים]ׁשלׁשה - לנזיר אסּורין ְְְֲִִִִַָָָֹֻ
אבל ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, מן והּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהּתגלחת,
מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל אֹו ּתמרים ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשכר
ׁשל הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, עליו ׁשּנאסר זה וׁשכר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

הּיין. ֲִֶַַַֹּתערבת
מן·. -הּיֹוצא הּפרי מן ּכּזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּכּזית ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ענבים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והן הּזּוגין, ׁשהן - הּפרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּפסלת
וכן לֹוקה; זה הרי - אֹותן ׁשּזֹורעין הּפנימּיין והן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהחרצּנים,

רביעית ׁשתה ׁשהּוא[הלוג]אם קרּוׁש מּיין ּכּזית אכל אֹו יין, ְִִִִִִִֶַַַַַָָָָ
זה הרי - הּפרי ּפסלת ׁשהּוא חמץ רביעית ׁשתה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּפרי,

והּלּולביןלֹו העלין, אבל רכים]קה. ּגפנים[ענפים ּומי , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
מהענפים] והּסמדר[שיוצא התהוותו], בראשית הרי[הגפן - ְְֲֵַַָ

מן אּלא ּפרי, ּפסלת ולא ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֻאּלּו
נחׁשבין. הן ְִֵֵֶָָהעץ

ׁשּצרף‚. הרי ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין הּגפן, אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכל
מן ואכל וזג, וחרצּנים ּבסר עם יבׁשים עם לחים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹענבים
ׁשאכל עד זה, אחר זה אכלן אם וכן לֹוקה; - ּכּזית ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּתערבת
יין הּתערבת מן רביעית ׁשתה אם וכן לֹוקה. - ּכּזית הּכל ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹמן

לֹוקה. ֶֶָֹוחמץ,
ּבנזיר„. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר, ייןּדבר ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻ

מן וׁשתה יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנתערב
הּכל וטעם הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרכן הּצּמּוקין וכן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּתערבת,
ׁשּיהיה עד לֹוקה; אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹטעם
ואכל ּביצים, ׁשלׁש ּבכדי ּכּזית ּבּתערבת האסּור ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמּדבר
ּכמֹו אדם, ּבכל הּׁשוין האּסּורין ּכׁשאר - ּביצים ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹּכׁשלׁש

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו

והית‰. ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ּפרסוכן ּבכדי יין רביעית ה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ביצים] שש של ככר חצי - פרוסה ּכדי[מלשון ואכל הּפת, ְְִֵַַַָמן

זה ועל לֹוקה; זה הרי - יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּפרס,
ּדבר לאסר - ענבים" מׁשרת "וכל ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
טעמֹו ׁשּיהיה והּוא הּיין; ּכטעם וטעמֹו הּיין, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשּנתערב

מאכלֹות. אּסּורי ּכׁשאר ְֲִִֵַַָָָּומּמׁשֹו,
.Âטעם ׁשם ואין ּבֹו, וכּיֹוצא ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב

לנזיר מּתר זה הרי - ודם.יין מחלב חמּור זה יהיה לא ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
.Êזה הרי - ּפרס ּבכדי רביעית ׁשם ואין יין, טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

סֹופרים מּדברי ּומּכיןאסּור מאכלֹות; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מרּדּות. מּכת אכל, אם ְִַַַַָאֹותֹו

.Áוכּזית זג, וכּזית חרצן, וכּזית ענבים, ּכּזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
מּמּנּו וׁשתה אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּמּוקים,
ּבלאו מהן אחד ׁשּכל מלקּיֹות; חמׁש לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻרביעית

ּדברֹו",אחד יחל "לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
ּכּזית אֹו זג, ּכּזית אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
ענבים, מּׁשּום אֹו זג מּׁשּום אחת ׁשּתים; לֹוקה - ְֲֲִִִִִֶַַַַָָענבים

ׁשּגּלח לנזיר הּדין והּוא ּדברֹו". יחל "לא מּׁשּום אֹוואחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּבֹו, המיחד האּסּור על אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּנטמא,
ּדברֹו". יחל "לא ׁשהּוא הּנדרים ּבכל הּׁשוה האּסּור על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחת

.Ëאּלא לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹנזיר
ּבפניאחת החמץ ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹ

ּכ אּלא יׁשּתה', לא וחמץ יׁשּתה לא 'יין ּכתּוב ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעצמֹו;
יׁשּתה לא ּכלֹומר: - יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹּכתּוב:
החמיצּו; ואפּלּו הּׁשכר, והּוא הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיין
לֹוקה אינֹו - אחד ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהֹואיל

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַעל
.Èּכּלֹו הּיֹום ּכל יין ׁשֹותה ׁשהיה ׁשהּואנזיר ּפי על אף - ִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אחת אּלא לֹוקה אינֹו ּורביעית, רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב
התרּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדברֹו", יחל ּד"לא ואחת יין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹמּׁשּום
'אל ּתׁשּתה', 'אל לֹו: ואמרּו ּורביעית, רביעית ּכל על ְְְְְִִִִִֶַַַָָּבֹו
מּדברי ואחת. אחת ּכל על חּיב - ׁשֹותה והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּתׁשּתה',

ּבמֹוׁשב לעמד לּנזיר ׁשאסּור יין,ל-][בסמיכותסֹופרים, ׁשֹותי ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
חכמים: אמרּו לפניו; מכׁשֹול ׁשהרי - הרּבה מּמּנּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָויתרחק

יקרב'. לא לּכרם ְִִֶֶַַָֹ'סביב
.‡Èּבזּוג ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ׂשערה ׁשּגּלח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר

אם[=מספריים] וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה, ׁשּקּצצּה והּוא ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּמתּגּלח ואחד המגּלח ואחד לֹוקה. ּבידֹו, אםּתלׁשּה [ולוקה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מּמּנהסייע] הּניח ואם ראׁשֹו"; על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ,ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ּתער. ּכעין זה ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ראׁשּה את לכף ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכדי

.·Èסם ראׁשֹו על הּׂשער,[=תכשיר]העביר את ׁשּמּׁשיר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּבּטל אבל לֹוקה; אינֹו - ׂשערֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשיר

ראׁשֹו". ׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹ"ּגּדל
.‚Èאּלא הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ׂשערֹו, ּכל ׁשּגּלח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר
'אלאחת לֹו: ואמרּו וׂשערה, ׂשערה ּכל על ּבֹו התרּו ואם ; ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָ

ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּתגּלח',
.„Èנפל ואם - ּבצּפרניו וחֹוכ ּבידיו, ׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָנזיר
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ּכנגד ׁשּׁשאל, מּיֹום ימים עׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואסר
נטמא אֹו ּגּלח אֹו ׁשתה ואם הּתר; ּבהם ׁשּנהג ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעׂשרה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין האּלּו, ימים ְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבעׂשרת
.ÂËמעּוטה ּבנזירּות אמּורים? ּדברים ּבנזירּותּבּמה אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ

ׁשעבר ּפי על אף ּבנזירּות, יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבה
ּבעצמֹו, אּסּור נהג לא ואם ימיה; ּכל המרּבה נזירּותֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻעל

נזקקין ּכלל[=מתייחסים]אין נדרו]לֹו .[להתיר ְְִִֵָָ
.ÊËלאּלּו ּומֹודיעין ּבֹו, וכּיֹוצא לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל

להן ׁשּיֹורּו אֹו הּתֹורה, מן חּיבין ׁשאינן ּבנדרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמזלזלין
ּדין ּבית אֹותֹו את מנּדין - ּפתח להן ׁשּיפּתחּו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלהקל,

.ההדיֹוט ְֶַ
.ÊÈוהביאה הּנזירּות, ימי וׁשלמּו ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּכ ואחר ּדמּה, ונזרק הּבהמֹות מן אחת ונׁשחטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָקרּבנֹותיה,
להפר; יכֹול אינֹו ּגּלחה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּבעלּה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמע

אמּורים?וא ּדברים ּבּמה יפר. זה הרי זריקה, קדם ם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּפי על אף יפר - טמאה ּבתגלחת אבל טהרה; ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבתגלחת
עדין ׁשהיא מּפני טמאה, ּתגלחת ׁשל הּקרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּקרבּו

אחרת. נזירּות למנֹות ְְְִִִֶֶַָצריכה

הּפרק ¤¤

מינין‡. הּטמאה,[=דברים]ׁשלׁשה - לנזיר אסּורין ְְְֲִִִִַָָָֹֻ
אבל ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, מן והּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהּתגלחת,
מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל אֹו ּתמרים ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשכר
ׁשל הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, עליו ׁשּנאסר זה וׁשכר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

הּיין. ֲִֶַַַֹּתערבת
מן·. -הּיֹוצא הּפרי מן ּכּזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּכּזית ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ענבים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והן הּזּוגין, ׁשהן - הּפרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּפסלת
וכן לֹוקה; זה הרי - אֹותן ׁשּזֹורעין הּפנימּיין והן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהחרצּנים,

רביעית ׁשתה ׁשהּוא[הלוג]אם קרּוׁש מּיין ּכּזית אכל אֹו יין, ְִִִִִִִֶַַַַַָָָָ
זה הרי - הּפרי ּפסלת ׁשהּוא חמץ רביעית ׁשתה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּפרי,

והּלּולביןלֹו העלין, אבל רכים]קה. ּגפנים[ענפים ּומי , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
מהענפים] והּסמדר[שיוצא התהוותו], בראשית הרי[הגפן - ְְֲֵַַָ

מן אּלא ּפרי, ּפסלת ולא ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֻאּלּו
נחׁשבין. הן ְִֵֵֶָָהעץ

ׁשּצרף‚. הרי ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין הּגפן, אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכל
מן ואכל וזג, וחרצּנים ּבסר עם יבׁשים עם לחים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹענבים
ׁשאכל עד זה, אחר זה אכלן אם וכן לֹוקה; - ּכּזית ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּתערבת
יין הּתערבת מן רביעית ׁשתה אם וכן לֹוקה. - ּכּזית הּכל ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹמן

לֹוקה. ֶֶָֹוחמץ,
ּבנזיר„. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר, ייןּדבר ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻ

מן וׁשתה יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנתערב
הּכל וטעם הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרכן הּצּמּוקין וכן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּתערבת,
ׁשּיהיה עד לֹוקה; אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹטעם
ואכל ּביצים, ׁשלׁש ּבכדי ּכּזית ּבּתערבת האסּור ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמּדבר
ּכמֹו אדם, ּבכל הּׁשוין האּסּורין ּכׁשאר - ּביצים ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹּכׁשלׁש

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו

והית‰. ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ּפרסוכן ּבכדי יין רביעית ה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ביצים] שש של ככר חצי - פרוסה ּכדי[מלשון ואכל הּפת, ְְִֵַַַָמן

זה ועל לֹוקה; זה הרי - יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּפרס,
ּדבר לאסר - ענבים" מׁשרת "וכל ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
טעמֹו ׁשּיהיה והּוא הּיין; ּכטעם וטעמֹו הּיין, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשּנתערב

מאכלֹות. אּסּורי ּכׁשאר ְֲִִֵַַָָָּומּמׁשֹו,
.Âטעם ׁשם ואין ּבֹו, וכּיֹוצא ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב

לנזיר מּתר זה הרי - ודם.יין מחלב חמּור זה יהיה לא ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
.Êזה הרי - ּפרס ּבכדי רביעית ׁשם ואין יין, טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

סֹופרים מּדברי ּומּכיןאסּור מאכלֹות; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מרּדּות. מּכת אכל, אם ְִַַַַָאֹותֹו

.Áוכּזית זג, וכּזית חרצן, וכּזית ענבים, ּכּזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
מּמּנּו וׁשתה אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּמּוקים,
ּבלאו מהן אחד ׁשּכל מלקּיֹות; חמׁש לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻרביעית

ּדברֹו",אחד יחל "לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
ּכּזית אֹו זג, ּכּזית אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
ענבים, מּׁשּום אֹו זג מּׁשּום אחת ׁשּתים; לֹוקה - ְֲֲִִִִִֶַַַַָָענבים

ׁשּגּלח לנזיר הּדין והּוא ּדברֹו". יחל "לא מּׁשּום אֹוואחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּבֹו, המיחד האּסּור על אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּנטמא,
ּדברֹו". יחל "לא ׁשהּוא הּנדרים ּבכל הּׁשוה האּסּור על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחת

.Ëאּלא לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹנזיר
ּבפניאחת החמץ ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹ

ּכ אּלא יׁשּתה', לא וחמץ יׁשּתה לא 'יין ּכתּוב ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעצמֹו;
יׁשּתה לא ּכלֹומר: - יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹּכתּוב:
החמיצּו; ואפּלּו הּׁשכר, והּוא הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיין
לֹוקה אינֹו - אחד ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהֹואיל

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַעל
.Èּכּלֹו הּיֹום ּכל יין ׁשֹותה ׁשהיה ׁשהּואנזיר ּפי על אף - ִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אחת אּלא לֹוקה אינֹו ּורביעית, רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב
התרּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדברֹו", יחל ּד"לא ואחת יין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹמּׁשּום
'אל ּתׁשּתה', 'אל לֹו: ואמרּו ּורביעית, רביעית ּכל על ְְְְְִִִִִֶַַַָָּבֹו
מּדברי ואחת. אחת ּכל על חּיב - ׁשֹותה והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּתׁשּתה',

ּבמֹוׁשב לעמד לּנזיר ׁשאסּור יין,ל-][בסמיכותסֹופרים, ׁשֹותי ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
חכמים: אמרּו לפניו; מכׁשֹול ׁשהרי - הרּבה מּמּנּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָויתרחק

יקרב'. לא לּכרם ְִִֶֶַַָֹ'סביב
.‡Èּבזּוג ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ׂשערה ׁשּגּלח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר

אם[=מספריים] וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה, ׁשּקּצצּה והּוא ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּמתּגּלח ואחד המגּלח ואחד לֹוקה. ּבידֹו, אםּתלׁשּה [ולוקה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מּמּנהסייע] הּניח ואם ראׁשֹו"; על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ,ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ּתער. ּכעין זה ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ראׁשּה את לכף ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכדי

.·Èסם ראׁשֹו על הּׂשער,[=תכשיר]העביר את ׁשּמּׁשיר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּבּטל אבל לֹוקה; אינֹו - ׂשערֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשיר

ראׁשֹו". ׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹ"ּגּדל
.‚Èאּלא הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ׂשערֹו, ּכל ׁשּגּלח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר
'אלאחת לֹו: ואמרּו וׂשערה, ׂשערה ּכל על ּבֹו התרּו ואם ; ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָ

ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּתגּלח',
.„Èנפל ואם - ּבצּפרניו וחֹוכ ּבידיו, ׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָנזיר
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חֹוׁשׁש אינֹו ׁשּלאׂשער, ואפׁשר להּׁשיר, ּכּונתֹו אין ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לא אבל ּבאדמהיּׁשיר. יחף ולא ּבמסרק, [מהסוגיסרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹֹ
שיער] עׂשהשמשירה ואם וּדאי; הּׂשער את ׁשּמּׁשיר מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹוקה. אינֹו ֵֵֶּכן,
.ÂËׁשבעה טמאת למת ׁשּנטמא ׁשהּואנזיר ּבטמאֹות ּבין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ

עליהן מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻמגּלח
לֹוקה. זה הרי -ֲֵֶֶ

.ÊËמלקּות חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - הרּבה ּפעמים למת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָנטמא
אּלא אֹותֹו מלקין ּדין ּבית אין לּׁשמים, ואחת אחת ּכל ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָעל
לֹוקה - מּטּמא והּוא ּופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָאחת;

ואחת אחת ּכל .על ְַַַַַָ
.ÊÈנׂשא אֹו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ּבידֹו, הּמת ועדין ּבמת נֹוגע היה אם אבל האהיל; ונגעאֹו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
על ּבֹו ׁשהתרּו ּפי על אף אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבמת

ועֹומד מחּלל ׁשהרי ּונגיעה; נגיעה .ּכל ְְְְֲִִֵֵֶָָָָֻ
.ÁÈאֹו מת, ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית, ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר

ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל סגורים]ׁשּנכנס ,[מתקנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לֹוק זה הרי - מּדעּתֹו מעליו הּתבה ּגג ּופרע חברֹו הּובא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
- יּטּמא" "לא מּׁשּום ואחת יבא", "לא מּׁשּום אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹׁשּתים:
ּכדרּכֹו, נכנס אם אבל ּכאחת. ּבאין ּוביאה טמאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהרי
אצּבעֹות אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת - לביאתֹו קֹודמת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻטמאתֹו
ּכּלֹו. ׁשּיבֹוא עד ּביאה, מּׁשּום חּיב ואינֹו נטמא, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻרגליו,

.ËÈואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס
הרי - ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע

לֹוקה טמאזה ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לּמקּדׁש. ְְִִֶַַָׁשּנכנס

.Îהּנזיר את לֹוקה,המטּמא הּנזיר מזיד, הּנזיר היה אם - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואם מכׁשֹול". תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
לֹוקה; מהן אחד אין מזיד, ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג הּנזיר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהיה
"וטּמא ׁשּנאמר: לפי הּנזיר? את המטּמא ילקה לא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹולּמה

מּדעּתֹו. עצמֹו ׁשּיטּמא עד לֹוקה ואינֹו נזרֹו", ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹראׁש
.‡Îתאחר "לא מּׁשּום אף לֹוקה עצמֹו, ׁשּטּמא טהֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹנזיר

אםלׁשּלמֹו" וכן מעׂשה; ועׂשה טהרה, נזירּות אחר ׁשהרי - ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הא תאחר". "לא מּׁשּום אף לֹוקה הּקברֹות, ּבבית ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹנזר
מּׁשּום מלקּיֹות: ארּבע לֹוקה עצמֹו ׁשּטּמא ׁשהּנזיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלמדּת,

יּטּמא" תאחר"לא "לא ּומּׁשּום ּדברֹו", יחל "לא ּומּׁשּום , ְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ
וטמאה ּביאה היתה אם - יבא" "לא ּומּׁשּום ְְְְְִִִַָָָָָֹֹֻלׁשּלמֹו",

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַַּכאחת,

ה'תשע"ב תמוז ה' שני יום

וּפרק ¤¤

רּבים‡. ימים אפּלּו - הּגפן מן יֹוצא ואכל יין, ׁשּׁשתה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנזיר
סֹותר אינֹו אם[=מבטל]- וכן אחד; יֹום אפּלּו נזירּותֹו, מימי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָ

רב נתּגּלח ּבזדֹון. ּבין ּבׁשגגה ּבין ראׁשֹו, ׂשער מעּוט ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹּגּלח
הּׂשערֹות מן נׁשאר ולא ּתער ּכעין ּבין ּבתער, ּבין - ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹֹראׁשֹו
ּגּלחּוהּו אפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין לעּקרן, ראׁשן לכף ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹּכדי

עד[=גזלנים]לסטים יֹום, ׁשלׁשים סֹותר זה הרי - ּבאנס ְְְֲִִִֵֵֶֶַֹֹ
למנֹות. מתחיל ּכ ואחר ּפרע; לֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָׁשּיהיה

נתּגּלח·. יֹום עׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכיצד?
יֹום ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו ׂשעררב ׁשּירּבה עד , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹ

ימי ּתׁשלּום יֹום ׁשמֹונים מֹונה יֹום, הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַֹֹראׁשֹו,
אֹותם וכל עליו,נזירּותֹו; נזירּות ּדקּדּוקי ּכל - יֹום הּׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ

הּמנין. מן לֹו עֹולין ׁשאין ְִִִֵֶֶַָָאּלא
טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר

ּומביא טמאה, ּתגלחת ּומגּלח הּכל, סֹותר - ּבאנס ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻּגֹויים
ׁשּנאמר: נזירּות, ימי למנֹות ּומתחיל טמאה, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֻקרּבנֹות
ימי מלאת ּביֹום נטמא ואפּלּו יּפלּו". הראׁשֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ"והּימים

הּכל. סֹותר הּיֹום, ּבסֹוף ְְִֵַַֹנזרֹו
טהרה„. קרּבנֹות הבאת יֹום ׁשהּוא מלאת, יֹום אחר ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹנטמא

ּבלבד יֹום ׁשלׁשים סתר - נטמא לא יעׂשה?אּלּו וכיצד . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
טמאה; ּתגלחת ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻמביא
טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָֹּומתחיל
מן אחד עליו ׁשּנזרק אחר נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומביא

הקרבנות]הּדמים ׁשאר[של מביא אּלא ּכלּום, סֹותר אינֹו - ְְִִֵֵֵֶַָָָ
ּכׁשּיטהר. ׁשּלֹו טהרה ְְְְֳִֶֶַָָָקרּבנֹות

אּלּו‰. ׂשער לגּדל ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא ׁשּלאחריו, ּבּיֹום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנטמא
ּפי על ואף ּכלּום, סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹּגּלח

ּגּלח לא לּהׁשעדין הּנטּפל וכל הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי ; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אליה] .[הקשור

.Âׁשּנדר ּבּיֹום מׁשליםנטמא אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
קרּבנֹו ׁשּיביא אחר הראׁשֹוניםעליהם "והּימים ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

נטמא אם ,לפיכ ראׁשֹונים. ימים ׁשם ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָיּפלּו",
הּקֹודמין. ּכל סֹותר - והלאה ְְְִִִִֵַָָָָמּׁשליׁשי

.Êנזירּות עליו חלה - מת טמא והּוא ּבנזיר, נטמאנדר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ
ׁשהה ואם לֹוקה. - ּגּלח אֹו יין, ׁשתה אֹו אחרת, ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּפעם
ׁשליׁשי ׁשּיּזה עד לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּבטמאתֹו

עֹולה ׁשּלֹו, ׁשביעי ויֹום ּבּׁשביעי. ויטּבל [=נחשב]ּוׁשביעי, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹ
טהֹור נזיר אבל טמא; והּוא ׁשּנדר לזה נזירּות, ימי מּמנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלֹו
והלאה. הּׁשמיני מּיֹום אּלא למנֹות מתחיל אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנטמא,

.Áעליו חלה נזירּות הּקברֹות, ּבבית והּוא ׁשּנדר ואפּלּומי ; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ׁשם. ׁשהּיתֹו על ולֹוקה לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ׁשם ְְִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהה
מּׁשם; ּכׁשּיצא ׂשערֹו מגּלח אינֹו ׁשם, יּזיר ׁשּלא ּבֹו התרּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואם
ׁשהּנזיר הּטמאֹות מן ּבאחת הּקברֹות ּבבית ׁשם נטמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻואם

טמאה. קרּבן מביא ואינֹו מגּלח אינֹו עליהן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻמגּלח
.Ëּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה לׁשם נזירות]נכנס שם ּובא[וקיבל , ְְְְִִִֵַָָָָָ

הּמעזיבה את עליו ּופרע ּפי[=הגג]חברֹו על אף - ונטמא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹוקה אינֹו ׁשם, חיוב][היוׁשּׁשהה בר אינו שבכניסתו אבלת ; ֲֵֶֶָָָָ

ׁשהה. אם מרּדּות, מּכת אֹותֹו ְִִַַַַָָמּכין
.Èאֹותן אין - ונכנס וחזר ימים וׁשהה הּקברֹות, מּבית ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָיצא

לֹו עֹולין ימיםהּימים ּומנה וטהר, וטבל והּזה יצא . ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ
ׁשּמנה הּימים אֹותן הרי - הּקברֹות לבית וחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּנזירּותֹו,
ׁשּלֹו ׁשביעי הרי ׁשּלֹו, ׁשמיני ּביֹום נכנס ואפּלּו לֹו; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַעֹולין
מן ּבאחת ׁשּנכנס, אחר ׁשם נטמא ואם הּמנין. מן לֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעֹולה
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וסֹותר טמאה, קרּבן מביא - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאֹות
טמאה. ּתגלחת ּומגּלח הּקֹודמין, ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻהּימים

.‡Èמן ּבאחת ׁשּנטמא נזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּתגלחת
ּבּׁשליׁשי עליו מּזה זה הרי עליהן, מגּלח ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאֹות
אחר ּבּׁשביעי וטֹובל ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ׂשער ּומגּלח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹּובּׁשביעי,

ׁשמׁשֹו ּומעריב מת, טמאי ּכל ּכדר לערבההּזיה [מחכה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בטהרה] שלב ׁשּתישהוא והן - ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

וכבׂש לחּטאת, ואחד לעֹולה אחד יֹונה, בני ׁשני אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתֹורים
למנֹות ּומתחיל הּקֹודמין, הּימים ּכל וסֹותר לאׁשם. ׁשנתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבן

ּבּיֹום. ּבֹו קרּבנֹותיו מביא ּבּׁשמיני, ּגּלח ואם ְְְְְִִִִִִֵַַַָָנזירּותֹו;
.·È?למנֹות מתחיל עֹולתֹוחּטאתֹומּׁשּיביאמאימתי אבל ; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מּלמנֹות.ואׁש אֹותֹו מעּכבין אין מֹו, ְְְֲִִִֵַַָ
.‚Èּכּמה ונתאחר טבל, ולא ּוׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי

למחר קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו, יעריב ּכׁשּיטּבל, - טבלימים . ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹ
עד למנֹות מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָוהעריב
ּכמֹו אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשּיביא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èּפתח לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח

האׁש על ׂשערֹו להׁשלי ולא טהרה]הּמקּדׁש, .[כתגלחת ְְְְְִִֵַַַָָָֹ
ּבּמדינה ׁשּגּלח להרֿהבית]ּובין ׂשערֹו[מחוץ ּבּמקּדׁש, אֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכל ּכאפר אסּור, ואפרֹו קבירה; וטעּון ּבהניה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָאסּור
האׁשם, ּדּוד ּתחת הׁשליכֹו אם - ּבּמקּדׁש והמגּלח ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּנקּברין.

ָָיצא.
.ÂËעל ּבֹו התרּו ׁשּלא ּבין - הרּבה טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻנזיר

אינֹו - ואחת אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּכל
אחד קרּבן אּלא טמאֹותיו על אמּורים?מביא ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הראׁשֹונה; טמאה קרּבנֹות ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנטמא
הבאת קדם טהרתֹו אחר ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואף
אחד. קרּבן אּלא מביא אינֹו - הּימים ּבאֹותן ונטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָחּטאתֹו,

חּטאתֹו, והביא וטהר נטמא אם ׁשנּיהאבל ּפעם ונטמא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
אׁשמֹו הביא לא ׁשעדין ּפי על אף - חּטאתֹו ׁשהביא ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחר

אחרֹות. ּבקרּבנֹות חּיב ְְְֲֵַָָָָועֹולתֹו,
.ÊËהיה ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר

הּכל, סֹותר - נטמא ידּועה ּבטמאה אם - נזרֹו ימי ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻּבתֹו
נזירּות ּומֹונה טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻּומביא

טהרה קרּבנֹות ּומביא נטמא,אחרת, הּתהֹום ּבטמאת ואם . ְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר סֹותר; ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָאינֹו

.ÊÈׁשהּוא נֹודע הּדמים, מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹואם
סֹותר - הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה, ּבטמאה ּבין - ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻֻטמא
ּפי על אף - הּדמים מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּכל;
סֹותר אינֹו היא, ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל ּגּלח, .ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈאפּלּו מּכירּה, אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻאיזֹו
העֹולם למתּבסֹוף אּלא הּתהֹום טמאת אמרּו ולא [במוות. ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻ

ׁשהרגֹו.טבעי] זה ּבֹו ידע ׁשהרי לא, - הרּוג אבל ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבלבד;
.ËÈמׁשקע נמצא הּתהֹום. טמאת זֹו אין ּגלּוי, הּמת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻנמצא

הּתהֹום טמאת זֹו הרי ּגּביו, על והּמים מערה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻּבקרקעית
ידּועה ּבצרֹורֹותׁשאינּה אֹו ּבתבן טמּון היה הרי[=אבנים]; , ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבאפלה ּבמים טמּון היה ידּועה; ׁשאינּה הּתהֹום טמאת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻזֹו
הּתהֹום טמאת אינּה הּסלעים, מוסתרּובנקיקי אינו [כי ְְְְִִִֵֵַַַָָֻ

.כראוי]

.Îקרּבנֹות והביא ּבמערה, וטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר
נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָֻטמאה,
על אף - לטּבל ּכׁשּירד הּמערה ּבקרקעית מׁשקע היה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמת

הּכל סתר - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ׁשהחזקּפי מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
להקר ירד וּדאי. ׁשּיטהר עד טמא, הּטמא וחזקת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻלטמאה,

הּמת[=להתקרר] נמצא ׁשּנגע; ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּנגע ׁשחזקתֹו טמא, ּבחזקת זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצף

צף. ׁשהּוא ֶֶָָּבזה

זּפרק ¤¤

סֹותר‡. ולא עליהן, מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש
לפי ׁשבעה; טמאת ּבהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻאת
מת ימּות "וכי אּלא לנפׁש", יטמא "וכי ּבֹו נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ואחר מת, ׁשל מעצמֹו ׁשהן ּבטמאֹות ׁשּיּטּמא עד - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻעליו"
ּכל ויּפלּו טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻּכ

הראׁשֹונים. ִִִַָָהּימים
עליהן·. מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות עואּלּו הּנפל,: ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ

הּמת; מּבׂשר ּכּזית ועל ּבגידין; אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפּלּו
נצל ּכּזית בהמשך]ועל מנין[מבואר רב ׁשהן עצמֹות ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּקב רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף מידההעצמֹות, של [שם ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשאיןקטנה] ּפי על ואף מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהן ׁשאין ּפי על אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהן
מת מּׁשל יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו, רב ולא ּבנינֹו רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל אחד; מּמת הּבאה הּׁשדרה ועל מתים; מּׁשני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מּמת הּבא הּמת מן אבר ועל אחד; מת ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּגלּגלת
הראּוי ּבׂשר עליהן ׁשּיׁש - אחד מאדם החי מן אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

ארּוכה ּבֹו כשהוא]לעלֹות ריפוי סיכויי חצי[=עם ועל ּבחי; ְֲֲֲִַַַַָ
איזה הּמת. רקב חפנים מלא ועל אחד; מּמת הּבא ּדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג
סרּוחה. לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבׂשר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא

ׁשיׁש‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא, הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין
ׁשלם ּכּלֹו אֹוויהיה ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל להחליד]ּבארֹון לֹו[שעשויה אין - ְֵֵֶֶֶֶַָ
נוספים]רקב דברים בו נתערבבו אּלא[שהרי רקב אמרּו ולא . ְְֶָָָָָָֹ
טבעי]למת ּדמֹו.[מוות חסר ׁשהרי הרּוג, להֹוציא - ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
ּכאחד„. מתים ׁשני אֹו[=ביחד]קברּו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ועּברּה ונקּברה ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו עּמֹו, ּוקברּום ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֻֻצּפרניו
וכן מטּמא; ׁשּלהן הרקב אין - עדּבמעיה הּמת טחן אם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

את טחן מאליו. ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה
ּכׁשהּוא ׁשהרקיב אֹו ּכּלֹו, ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻהּמת,
זה, לרקב נטמא ואם ספק; זה הרי - הּכל והרקיב ּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחי,

ּברבע נטמא אם וכן טמא. ספק הּבאֹות[הקב]הּוא עצמֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
טמא. ספק זה הרי - ּבאהלן הּגלּגלת מן אֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשדרה,

נזיר‰. נגע אם - ׁשּמנינּו טמאֹות עׂשרה הּׁשּתים אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל
האהילה אֹו עליה, הּנזיר האהיל אֹו נׂשאּה, אֹו מהן, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאחת
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וסֹותר טמאה, קרּבן מביא - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאֹות
טמאה. ּתגלחת ּומגּלח הּקֹודמין, ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻהּימים

.‡Èמן ּבאחת ׁשּנטמא נזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּתגלחת
ּבּׁשליׁשי עליו מּזה זה הרי עליהן, מגּלח ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאֹות
אחר ּבּׁשביעי וטֹובל ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ׂשער ּומגּלח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹּובּׁשביעי,

ׁשמׁשֹו ּומעריב מת, טמאי ּכל ּכדר לערבההּזיה [מחכה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בטהרה] שלב ׁשּתישהוא והן - ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

וכבׂש לחּטאת, ואחד לעֹולה אחד יֹונה, בני ׁשני אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתֹורים
למנֹות ּומתחיל הּקֹודמין, הּימים ּכל וסֹותר לאׁשם. ׁשנתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבן

ּבּיֹום. ּבֹו קרּבנֹותיו מביא ּבּׁשמיני, ּגּלח ואם ְְְְְִִִִִִֵַַַָָנזירּותֹו;
.·È?למנֹות מתחיל עֹולתֹוחּטאתֹומּׁשּיביאמאימתי אבל ; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מּלמנֹות.ואׁש אֹותֹו מעּכבין אין מֹו, ְְְֲִִִֵַַָ
.‚Èּכּמה ונתאחר טבל, ולא ּוׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי

למחר קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו, יעריב ּכׁשּיטּבל, - טבלימים . ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹ
עד למנֹות מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָוהעריב
ּכמֹו אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשּיביא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èּפתח לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח

האׁש על ׂשערֹו להׁשלי ולא טהרה]הּמקּדׁש, .[כתגלחת ְְְְְִִֵַַַָָָֹ
ּבּמדינה ׁשּגּלח להרֿהבית]ּובין ׂשערֹו[מחוץ ּבּמקּדׁש, אֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכל ּכאפר אסּור, ואפרֹו קבירה; וטעּון ּבהניה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָאסּור
האׁשם, ּדּוד ּתחת הׁשליכֹו אם - ּבּמקּדׁש והמגּלח ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּנקּברין.

ָָיצא.
.ÂËעל ּבֹו התרּו ׁשּלא ּבין - הרּבה טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻנזיר

אינֹו - ואחת אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּכל
אחד קרּבן אּלא טמאֹותיו על אמּורים?מביא ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הראׁשֹונה; טמאה קרּבנֹות ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנטמא
הבאת קדם טהרתֹו אחר ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואף
אחד. קרּבן אּלא מביא אינֹו - הּימים ּבאֹותן ונטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָחּטאתֹו,

חּטאתֹו, והביא וטהר נטמא אם ׁשנּיהאבל ּפעם ונטמא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
אׁשמֹו הביא לא ׁשעדין ּפי על אף - חּטאתֹו ׁשהביא ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחר

אחרֹות. ּבקרּבנֹות חּיב ְְְֲֵַָָָָועֹולתֹו,
.ÊËהיה ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר

הּכל, סֹותר - נטמא ידּועה ּבטמאה אם - נזרֹו ימי ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻּבתֹו
נזירּות ּומֹונה טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻּומביא

טהרה קרּבנֹות ּומביא נטמא,אחרת, הּתהֹום ּבטמאת ואם . ְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר סֹותר; ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָאינֹו

.ÊÈׁשהּוא נֹודע הּדמים, מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹואם
סֹותר - הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה, ּבטמאה ּבין - ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻֻטמא
ּפי על אף - הּדמים מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּכל;
סֹותר אינֹו היא, ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל ּגּלח, .ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈאפּלּו מּכירּה, אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻאיזֹו
העֹולם למתּבסֹוף אּלא הּתהֹום טמאת אמרּו ולא [במוות. ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻ

ׁשהרגֹו.טבעי] זה ּבֹו ידע ׁשהרי לא, - הרּוג אבל ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבלבד;
.ËÈמׁשקע נמצא הּתהֹום. טמאת זֹו אין ּגלּוי, הּמת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻנמצא

הּתהֹום טמאת זֹו הרי ּגּביו, על והּמים מערה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻּבקרקעית
ידּועה ּבצרֹורֹותׁשאינּה אֹו ּבתבן טמּון היה הרי[=אבנים]; , ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבאפלה ּבמים טמּון היה ידּועה; ׁשאינּה הּתהֹום טמאת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻזֹו
הּתהֹום טמאת אינּה הּסלעים, מוסתרּובנקיקי אינו [כי ְְְְִִִֵֵַַַָָֻ

.כראוי]

.Îקרּבנֹות והביא ּבמערה, וטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר
נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָֻטמאה,
על אף - לטּבל ּכׁשּירד הּמערה ּבקרקעית מׁשקע היה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמת

הּכל סתר - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ׁשהחזקּפי מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
להקר ירד וּדאי. ׁשּיטהר עד טמא, הּטמא וחזקת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻלטמאה,

הּמת[=להתקרר] נמצא ׁשּנגע; ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּנגע ׁשחזקתֹו טמא, ּבחזקת זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצף

צף. ׁשהּוא ֶֶָָּבזה

זּפרק ¤¤

סֹותר‡. ולא עליהן, מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש
לפי ׁשבעה; טמאת ּבהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻאת
מת ימּות "וכי אּלא לנפׁש", יטמא "וכי ּבֹו נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ואחר מת, ׁשל מעצמֹו ׁשהן ּבטמאֹות ׁשּיּטּמא עד - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻעליו"
ּכל ויּפלּו טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻּכ

הראׁשֹונים. ִִִַָָהּימים
עליהן·. מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות עואּלּו הּנפל,: ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ

הּמת; מּבׂשר ּכּזית ועל ּבגידין; אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפּלּו
נצל ּכּזית בהמשך]ועל מנין[מבואר רב ׁשהן עצמֹות ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּקב רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף מידההעצמֹות, של [שם ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשאיןקטנה] ּפי על ואף מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהן ׁשאין ּפי על אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהן
מת מּׁשל יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו, רב ולא ּבנינֹו רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל אחד; מּמת הּבאה הּׁשדרה ועל מתים; מּׁשני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מּמת הּבא הּמת מן אבר ועל אחד; מת ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּגלּגלת
הראּוי ּבׂשר עליהן ׁשּיׁש - אחד מאדם החי מן אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

ארּוכה ּבֹו כשהוא]לעלֹות ריפוי סיכויי חצי[=עם ועל ּבחי; ְֲֲֲִַַַַָ
איזה הּמת. רקב חפנים מלא ועל אחד; מּמת הּבא ּדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג
סרּוחה. לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבׂשר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא

ׁשיׁש‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא, הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין
ׁשלם ּכּלֹו אֹוויהיה ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל להחליד]ּבארֹון לֹו[שעשויה אין - ְֵֵֶֶֶֶַָ
נוספים]רקב דברים בו נתערבבו אּלא[שהרי רקב אמרּו ולא . ְְֶָָָָָָֹ
טבעי]למת ּדמֹו.[מוות חסר ׁשהרי הרּוג, להֹוציא - ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
ּכאחד„. מתים ׁשני אֹו[=ביחד]קברּו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ועּברּה ונקּברה ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו עּמֹו, ּוקברּום ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֻֻצּפרניו
וכן מטּמא; ׁשּלהן הרקב אין - עדּבמעיה הּמת טחן אם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

את טחן מאליו. ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה
ּכׁשהּוא ׁשהרקיב אֹו ּכּלֹו, ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻהּמת,
זה, לרקב נטמא ואם ספק; זה הרי - הּכל והרקיב ּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחי,

ּברבע נטמא אם וכן טמא. ספק הּבאֹות[הקב]הּוא עצמֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
טמא. ספק זה הרי - ּבאהלן הּגלּגלת מן אֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשדרה,

נזיר‰. נגע אם - ׁשּמנינּו טמאֹות עׂשרה הּׁשּתים אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל
האהילה אֹו עליה, הּנזיר האהיל אֹו נׂשאּה, אֹו מהן, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאחת
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האּלּו הּטמאֹות מן ואחת הּנזיר היה אֹו הּנזיר, על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
קרּבן ּומביא טמאה, ּתגלחת מגּלח זה הרי - אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבאהל

הּכל את וסֹותר ּבמּגעטמאה, מטּמא ׁשאינֹו הרקב, מן חּוץ ; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אם אבל אחד; ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, ׁשּיּגע אפׁשר ׁשאי -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מגּלח. - ּבאהלֹו נטמא אֹו ְְְְֳִֵַַָָָנׂשאֹו,
.Âנׂשאֹו אֹו ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכן

את וסֹותר טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
נטמאהּקֹודמין אם אבל ּבאהל. מטּמא אחד עצם ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
העּמים[-אדמה]ּבגּוׁש קבר[=חו"ל]ארץ ׁשּנחרׁש ּבׂשדה אֹו ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשהאהיל אֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן [אחדּבתֹוכּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָ
האהיל] - וכו'' 'השריגים תיכף: הנזיר]עליומהמפורט [על ָָ

על]ועל ע[וגם מּׁשּתים לעילׂשרהאחת שנמנו [הטומאות ְְְִֵֵֶַַַ
[- הפרק האילנֹות,[=ענפים]הּׂשריגיםבתחילת מן הּיֹוצאים ְִִִִִַַָָָ

הּפרעֹות בולטות]אֹו אֹו[אבנים מּטה אֹו הּגדר, מן הּיֹוצאֹות ְְִִֵַַַָָָ
ּבהן ׁשאין עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּגמל
הּמת מן ּדם ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹלא
ּבּגֹולל ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיא

המת] ארון ּבּדֹופק[כיסוי הארון]אֹו מטּמאין[צידי ׁשהן ְְִֵֵֶַַ
הּמת מן ּבאבר אֹו החי מן ּבאבר ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּגע

סֹותר. אינֹו זה הרי - ּכראּוי ּבׂשר עליהן ֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאין
.Êּומּזה ׁשבעה, טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף

מביא ולא טמאה, ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּוׁשביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּבׁשליׁשי
הּקֹודמין את סֹותר ולא איןקרּבנֹות, הּטמאה ימי ּכל אבל ; ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

נזירּותֹו.[=נחשבים]עֹולין ימי מּמנין לֹו ְְְִִִִֵַ
.Áמּזה אינֹו - ּבּמת הּנֹוגעים ּבּכלים אֹו הּמת, ּבאהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע

ּוׁשביעי אבלּבׁשליׁשי ּבנזיר; המיחד ּדין ׁשּזה לי, ויראה . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּבׁשליׁשי יּזה ׁשבעה, טמאת ּבכלים ׁשּנטמא אדם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכל
לי, יראה וכן מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּוׁשביעי,
ּכדי ּבכלים, נגע אם ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי מּזה ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה

נזירּותֹו. ימי מּמנין ּבּכלים טמאתֹו ימי לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּיעלּו
.Ëוהחלט ׁשּנצטרע חלּוטֹו[לטומאה]נזיר ימי ּכל - ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

מּצרעּתֹו[=טומאתו] ׁשּיטהר אחר ׁשּסֹופר סֹופרֹו ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשבעת
נזירּותֹו; מימי לֹו עֹולין אין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבין

הסּגר ימי דינו]אבל שהוחלט זב[שלפני אם וכן לֹו. עֹולין , ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
אף להן, עֹולין זיבתן ימי ּכל - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא. מּסיני למׁשה הלכה זה, ודבר טמאין. ׁשהן ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

.Èׁשּימי - טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאין
ימי ּבתֹו ּבמת נטמא ּכלּום; סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָֻטמאתֹו

הּקֹודמין ּכל את סֹותר - עֹומד,צרעּתֹו הּוא ּבנזירּותֹו ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
טמא. ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶַַָואף

.‡Èואסּור מצוה; ּובתגלחת מצוה, מת ּבטמאת מּתר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻֻהּנזיר
הרׁשּות ּכיין מצוה, הּיֹוםּביין ׁשּיׁשּתה ׁשּנׁשּבע מי ּכיצד? . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

חלה - ּבנזיר נדר ּכ ואחר לׁשּתֹות, עליו מצוה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיין,
ׁשהּוא לֹומר צרי ואין ּביין; ואסּור הּׁשבּועה, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנזירּות
סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאסּור

.·È?מצוה מת ּבטמאת מּתר הּוא ּבּדר,וכיצד מהּל היה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

לֹו, מּטּמא זה הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּופגע
הן.וקֹוברֹו קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים . ְְְְִִֵֵֵַָָָ

.‚Èּפי על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר
ואל טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ּכהן נזיריּטּמא היה ואפּלּו ׁשעה, קדּׁשת קדּׁשתֹו - ׁשּזה ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
עֹולם. קדּׁשת קדּׁשתֹו - והּכהן ְְְֵַַָָָֹֻֻעֹולם;

.„Èנזיר ואחד יֹום, ׁשלׁשים נזיר אחד נזירים, ׁשני בֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹּפגעּו
יֹום ׁשלׁשים נזיר יּטּמא - יֹום עֹולם,מאה נזיר אחד היה . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹ

ׁשּנזיר קצּוב; לזמן הּנזיר יּטּמא - קצּוב לזמן נזיר ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׁשני
מּזה. חמּורה קדּׁשתֹו ְֲִֶָָָֻעֹולם,

.ÂËמצוה ּבתגלחת מּתר הּוא ונרּפאוכיצד ׁשּנצטרע נזיר ? ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהרי ׂשערֹו; ּכל מגּלח זה הרי - נזירּות ימי ּבתֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּצרעּתֹו
ׂשערֹו" ּכל את "וגּלח ּבּמצרע: ׁשּנאמר עׂשה, מצות ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתגלחּתֹו
יכֹול אם - תעׂשה ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹוגֹו',
וידחה עׂשה יבֹוא לאו, ואם מּוטב; ׁשניהם, את לקּים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּתה
לא על עֹובר נזרֹו ּבימי ׁשּגּלח נזיר והלא תעׂשה. לא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹאת
ראׁשֹו" ׂשער ּפרע ּגּדל יהיה, "קדֹוׁש ׁשּנאמר: ועׂשה, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹתעׂשה
ועׂשה תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה אין מקֹום ּובכל -ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
לנזירּותֹו? הּנגע ּתגלחת ׁשל עׂשה ּדֹוחה ולּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּכמֹותֹו;
לֹו, עֹולין אין חלּוטֹו וימי ּבּצרעת, הּנזיר נטמא ׁשּכבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּפני

ׁשּב מאליו,ּכמֹו העׂשה ּובטל ּבהן, קדֹוׁש אינֹו והרי ארנּו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
על יעבר לא "ּתער ׁשהּוא תעׂשה, לא אּלא נׁשאר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹולא
אֹותֹו. ודחה הּצרעת, ּתגלחת ׁשל עׂשה ּבא ּולפיכ ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשֹו";

חּפרק ¤¤

נזירּותֹו,‡. ימי הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד טהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתגלחת
ואיל לחּטאת, וכבׂשה לעֹולה, ּכבׂש - ּבהמֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמביא

ּתקרבלׁשלמים לחּטאת הראּויה - ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא ; ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ
עֹולה. לעֹולה והראּויה ׁשלמים, לׁשלמים והראּויה ְְְְְְְִִִַָָָָָָָָָחּטאת,

עׂשרֹונֹות ׁשּׁשה הּׁשלמים, איל עם שםּומביא - [-האיפה ְְִִִִֵֵֶַָָ
חּלה,מידה] עׂשרים מהן אֹופה - סלת עּׂשרֹון ׁשליׁשי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּוׁשני

חּלֹות אפייתן]עׂשר לפני בשמן מּצֹות[בלולות רקיקי ועׂשרה ְֲִֵֶֶַַַָָ
אפייתם] לאחר בשמן ּברביעית[משוחים העׂשרים ּומֹוׁשח ;ְְִִִִֵֶַָ

ּבכלי העׂשרים ּומביא מּסיני. למׁשה הלכה זה, וׁשעּור ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשמן.
ֶָאחד.

.·ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָוׁשֹוחט
מגּלח ּכ ואחר החּטאתהּׁשלמים, ׁשּׁשחט אחר ּגּלח ואם ; ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשֹולקן אֹו הּׁשלמים, ּומבּׁשל יצא. העֹולה, ל[=בישואֹו ְְְִֵַַָָָָָָ
עלממושך] ונֹותן הּׁשלמים, זבחי ׁשל הרטב מן ולֹוקח .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּדּוד ּתחת לאׁש מׁשליכֹו ּכ ואחר הּׁשלמים;[=סיר]הּׂשער, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ
יצא. החּטאת, ּתחת הׁשליכֹו ְְִִִַַַַָָָואם

הּנזירים‚. ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ׂשערֹו? מגּלח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכן
את מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית; מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

לאׁש ׂשערן ּומׁשליכין ּבּמדינהׁשלמיהן, ּגּלח ואם [מחוץ. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
-למקדש] ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּבין ּבּמדינה, ׁשּגּלח ּובין יצא. ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפתח ׁשּיהיה עד מגּלח ואינֹו הּדּוד; ּתחת ׂשערֹו מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּוא
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ׁשּיגּלח לא - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהעזרה
הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָּכנגד

הּזרֹוע„. את הּכהן נֹוטל ּכ וחּלתואחר האיל, מן ּבׁשלה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה

ּומניפן יחדהּנזירה, ומניף הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכהן ְְִִַָָ
למתים.עמו] ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר .ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֻ
ממרט‰. על[=קרח]נזיר ואף ּתער; להעביר צרי אינֹו , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

מקריב זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ׂשער, לֹו ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
ּגּלח ולא קרּבנֹותיו, הביא ואם ויּטּמא. ויׁשּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו,
לערב; ּומּטּמא ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹראׁשֹו

הּדמים מן אחד עליו נתןׁשּמּׁשּיּזרק ׁשּלא ּפי על אף הּתר, - ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
לעּכב. ולא למצוה אּלּו, ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹעל

.Âלגּלח מצוה עליו, מעּכבת הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאף
מרּבה זמן לאחר ׁשּגּלחאפּלּו אֹו ּבתער, ׁשּלא ׁשּגּלח ונזיר ; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּגּלּוח, מצות קּים ולא ּכלּום, עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוׁשּיר
טמא. נזיר ּבין טהֹור, נזיר ִִֵֵֵָָָָּבין

.Êוגּלחֹוּגּלח וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻ
הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן עם אחת[או]ּכּלֹו ונׁשארה אחת ׁשּגּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻ

אין - אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח; מצות קּים זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּגּלּוח מצות ישנהּכאן הראש כשעל גילוח מצות ואין [הואיל ְִִַַָ

אחת] שערה .רק

.Áהּׁשלמים על ראשונים]ּגּלח ּפסּול[שהקריבם ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ
לֹו[הקרבן] עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו לא- [שהרי ְְְְִַָָָָֹ

נזירותו] ימי עדיין ונמצאתנשלמו החּטאת, על ּגּלח ;ְְִִַַַַָָ
הּׁשלמים הביא ּכ ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנׁשחטה
עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו - ּכמצותן וקרבּו ְְְְְְְְְִִַָָָָָָָָָֹוהעֹולה,

לֹו.
.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים, ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח

ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר
לֹו עלּו לא ּוזבחיו .ּפסּולה, ְְָָָָֹ

.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהן אחד ונמצא ׁשלׁשּתן, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח
ּכהלכתן ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא .ּכׁשרה, ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

.‡Èּכמי הּוא הרי - ּפסּולה' 'ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
יֹום ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ּכמֹוׁשּנתּגּלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ

הּפסּולה, הּתגלחת אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּבארנּו;
קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא

.·Èּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר שלאׁשלמי או לשמם [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
שנים] שתי בן ּכׁשריןהיה נדבה]- עֹולין[כשלמי ואין , ְְִִֵֵ

לחם, טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה; לׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלּבעלים
ב:]ולא תנופה ושוק]מּתנֹות[מצות חזה זרֹוע.[= ולא , ְְְַַָֹֹ
.‚Èמן הּכל - עּמהן הּבא והּלחם האּלּו, ּבהמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁש

שני]החּלין מעשר מכסף ּכמֹו[ולא הקּדׁש, נדרי ּכׁשאר , ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.„Èמעׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאֹומר:
נזיר זה הרי - אּלאׁשני' הּמעׂשר, מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

החּלין. ִִַֻמן
.ÂËאביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש

עליהן ּומגּלח קרּבנֹותלעצמֹו, על מגּלחת האּׁשה ואין ; ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשהיה מי ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה;
והּניח ּומת קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאביו
מנת על נזיר 'הריני אביו: מֹות אחר ואמר הּסתּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָהּמעֹות
הרי - לקרּבנֹותיו' אבי ׁשהפריׁש ּבּמעֹות קרּבנֹותי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאביא
נזירים, ואביו הּוא היה אם וכן קרּבנֹותיו. מהן מביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָזה
אחר הּבן ואמר האב, ּומת סתּומין, מעֹות אביו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהפריׁש
מביא זה הרי - אבי' מעֹות על מגּלח 'הריני אביו: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמֹות
מת לנדבה. הּמעֹות יּפלּו אמר, לא אם אבל מהן; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקרּבנֹותיו
מּפני הּסתּומין, הּמעֹות חֹולקין - רּבים ּבנים והּניח ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָהאב
חלקֹו. על לגּלח מהן אחד לכל ויׁש להן; ירּׁשה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהיא

ׁשנים. ּפי ּבהן נֹוטל ְְְִִֵֶַַָוהּבכֹור
.ÊËּבין קצּוב, זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבין

מגּלח זה הרי - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
אביו נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו .ּומביא ְְְְִִִִֵָָָ

.ÊÈאין ומת, טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות אביו ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֻהפריׁש
טהרה קרּבן ּבהן מביא לקרּבןהּבן האב הפריׁשן אם וכן ; ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אּלּו ׁשּדברים טמאה; ּתגלחת עליהן מגּלח הּבן אין ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻטהרה,
זבחי הביא ואם הן. לֹו.ספק עלּו לא ו, ְְִִֵֵֵָָָָֹ

.ÁÈקרּבנֹות להביא חּיב - נזיר' לגּלח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:
ׁשּירצה נזיר איזה ידי על ּומקריבן טהרה, אמר:ּתגלחת . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

לגּלח עלי 'הרי אמר: אם אֹו נזיר', קרּבנֹות חצי עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'הרי
ׁשּירצה, נזיר לאיזה הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - נזיר' ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחצי
'הרי אמר: אם אבל מּׁשּלֹו; קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָואֹותֹו
ׁשלם, נזיר קרּבנֹות מביא זה הרי - נזיר' חצי קרּבנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי

נזירּות. חצי לנּו ְֲִִֵֶָׁשאין
.ËÈחברֹו וׁשמע נזיר', לגּלח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאֹומר:

אחר נזיר לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - 'ואני' ;ואמר: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
'ואני, אמר: ואם ּבּנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
מהן אחד ּכל ּפּקחין, היּו אם חּיב. זה הרי נזיר', לגּלח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָועלי
לגּלח חּיבין כן, עׂשּו לא ואם חברֹו; ידי על קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמביא

אחרים. ְֲִִִֵנזירים
.Î:ואמר חברֹו וׁשמע נזיר', חצי לגּלח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהאֹומר:

ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר' חצי לגּלח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מׁשלים מהן אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא וזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזה,
קרּבנֹות חצי מביא זה לאו, ואם ּפּקחין; היּו אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָקרּבנֹותיו,
נזיר לאיזה קרּבנֹות חצי מביא וזה ׁשּירצה, נזיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלאיזה

.ׁשּירצה ְִֶֶ

ה'תשע"ב תמוז ו' שלישי יום

טּפרק ¤¤

נזירים‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות ,[אחרים]הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
נזירים קרּבנֹות ּבמֹותרן יביא - והֹותירּו מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָוהקריב
סתּומין מעֹות הפריׁש לנזירים. נזירים, ׁשּמֹותר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָאחרים;

לנדבה. הּמֹותרין יּפלּו - והֹותירּו ְְְְִִִִִִַָָָלנזירּותֹו,
מעֹות·. מֹותר - והֹותירּו לנזירּותֹו, מפרׁשין מעֹות ְְְְְִִִִִִַָָֹהפריׁש
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ׁשּיגּלח לא - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהעזרה
הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָּכנגד

הּזרֹוע„. את הּכהן נֹוטל ּכ וחּלתואחר האיל, מן ּבׁשלה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה

ּומניפן יחדהּנזירה, ומניף הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכהן ְְִִַָָ
למתים.עמו] ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר .ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֻ
ממרט‰. על[=קרח]נזיר ואף ּתער; להעביר צרי אינֹו , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

מקריב זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ׂשער, לֹו ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
ּגּלח ולא קרּבנֹותיו, הביא ואם ויּטּמא. ויׁשּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו,
לערב; ּומּטּמא ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹראׁשֹו

הּדמים מן אחד עליו נתןׁשּמּׁשּיּזרק ׁשּלא ּפי על אף הּתר, - ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
לעּכב. ולא למצוה אּלּו, ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹעל

.Âלגּלח מצוה עליו, מעּכבת הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאף
מרּבה זמן לאחר ׁשּגּלחאפּלּו אֹו ּבתער, ׁשּלא ׁשּגּלח ונזיר ; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּגּלּוח, מצות קּים ולא ּכלּום, עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוׁשּיר
טמא. נזיר ּבין טהֹור, נזיר ִִֵֵֵָָָָּבין

.Êוגּלחֹוּגּלח וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻ
הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן עם אחת[או]ּכּלֹו ונׁשארה אחת ׁשּגּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻ

אין - אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח; מצות קּים זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּגּלּוח מצות ישנהּכאן הראש כשעל גילוח מצות ואין [הואיל ְִִַַָ

אחת] שערה .רק

.Áהּׁשלמים על ראשונים]ּגּלח ּפסּול[שהקריבם ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ
לֹו[הקרבן] עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו לא- [שהרי ְְְְִַָָָָֹ

נזירותו] ימי עדיין ונמצאתנשלמו החּטאת, על ּגּלח ;ְְִִַַַַָָ
הּׁשלמים הביא ּכ ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנׁשחטה
עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו - ּכמצותן וקרבּו ְְְְְְְְְִִַָָָָָָָָָֹוהעֹולה,

לֹו.
.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים, ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח

ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר
לֹו עלּו לא ּוזבחיו .ּפסּולה, ְְָָָָֹ

.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהן אחד ונמצא ׁשלׁשּתן, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח
ּכהלכתן ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא .ּכׁשרה, ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

.‡Èּכמי הּוא הרי - ּפסּולה' 'ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
יֹום ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ּכמֹוׁשּנתּגּלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ

הּפסּולה, הּתגלחת אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּבארנּו;
קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא

.·Èּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר שלאׁשלמי או לשמם [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
שנים] שתי בן ּכׁשריןהיה נדבה]- עֹולין[כשלמי ואין , ְְִִֵֵ

לחם, טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה; לׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלּבעלים
ב:]ולא תנופה ושוק]מּתנֹות[מצות חזה זרֹוע.[= ולא , ְְְַַָֹֹ
.‚Èמן הּכל - עּמהן הּבא והּלחם האּלּו, ּבהמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁש

שני]החּלין מעשר מכסף ּכמֹו[ולא הקּדׁש, נדרי ּכׁשאר , ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.„Èמעׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאֹומר:
נזיר זה הרי - אּלאׁשני' הּמעׂשר, מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

החּלין. ִִַֻמן
.ÂËאביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש

עליהן ּומגּלח קרּבנֹותלעצמֹו, על מגּלחת האּׁשה ואין ; ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשהיה מי ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה;
והּניח ּומת קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאביו
מנת על נזיר 'הריני אביו: מֹות אחר ואמר הּסתּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָהּמעֹות
הרי - לקרּבנֹותיו' אבי ׁשהפריׁש ּבּמעֹות קרּבנֹותי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאביא
נזירים, ואביו הּוא היה אם וכן קרּבנֹותיו. מהן מביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָזה
אחר הּבן ואמר האב, ּומת סתּומין, מעֹות אביו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהפריׁש
מביא זה הרי - אבי' מעֹות על מגּלח 'הריני אביו: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמֹות
מת לנדבה. הּמעֹות יּפלּו אמר, לא אם אבל מהן; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקרּבנֹותיו
מּפני הּסתּומין, הּמעֹות חֹולקין - רּבים ּבנים והּניח ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָהאב
חלקֹו. על לגּלח מהן אחד לכל ויׁש להן; ירּׁשה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהיא

ׁשנים. ּפי ּבהן נֹוטל ְְְִִֵֶַַָוהּבכֹור
.ÊËּבין קצּוב, זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבין

מגּלח זה הרי - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
אביו נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו .ּומביא ְְְְִִִִֵָָָ

.ÊÈאין ומת, טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות אביו ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֻהפריׁש
טהרה קרּבן ּבהן מביא לקרּבןהּבן האב הפריׁשן אם וכן ; ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אּלּו ׁשּדברים טמאה; ּתגלחת עליהן מגּלח הּבן אין ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻטהרה,
זבחי הביא ואם הן. לֹו.ספק עלּו לא ו, ְְִִֵֵֵָָָָֹ

.ÁÈקרּבנֹות להביא חּיב - נזיר' לגּלח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:
ׁשּירצה נזיר איזה ידי על ּומקריבן טהרה, אמר:ּתגלחת . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

לגּלח עלי 'הרי אמר: אם אֹו נזיר', קרּבנֹות חצי עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'הרי
ׁשּירצה, נזיר לאיזה הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - נזיר' ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחצי
'הרי אמר: אם אבל מּׁשּלֹו; קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָואֹותֹו
ׁשלם, נזיר קרּבנֹות מביא זה הרי - נזיר' חצי קרּבנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי

נזירּות. חצי לנּו ְֲִִֵֶָׁשאין
.ËÈחברֹו וׁשמע נזיר', לגּלח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאֹומר:

אחר נזיר לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - 'ואני' ;ואמר: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
'ואני, אמר: ואם ּבּנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
מהן אחד ּכל ּפּקחין, היּו אם חּיב. זה הרי נזיר', לגּלח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָועלי
לגּלח חּיבין כן, עׂשּו לא ואם חברֹו; ידי על קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמביא

אחרים. ְֲִִִֵנזירים
.Î:ואמר חברֹו וׁשמע נזיר', חצי לגּלח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהאֹומר:

ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר' חצי לגּלח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מׁשלים מהן אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא וזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזה,
קרּבנֹות חצי מביא זה לאו, ואם ּפּקחין; היּו אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָקרּבנֹותיו,
נזיר לאיזה קרּבנֹות חצי מביא וזה ׁשּירצה, נזיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלאיזה

.ׁשּירצה ְִֶֶ

ה'תשע"ב תמוז ו' שלישי יום

טּפרק ¤¤

נזירים‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות ,[אחרים]הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
נזירים קרּבנֹות ּבמֹותרן יביא - והֹותירּו מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָוהקריב
סתּומין מעֹות הפריׁש לנזירים. נזירים, ׁשּמֹותר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָאחרים;

לנדבה. הּמֹותרין יּפלּו - והֹותירּו ְְְְִִִִִִַָָָלנזירּותֹו,
מעֹות·. מֹותר - והֹותירּו לנזירּותֹו, מפרׁשין מעֹות ְְְְְִִִִִִַָָֹהפריׁש
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הּמלח לים ילכּו החּטאת ּומֹותר עֹולה, יבֹואּו ְְֵֶַַַַַָָָָָָהעֹולה
טעּונין[לאיבוד] ואין ׁשלמים; יבֹואּו הּׁשלמים ּדמי ּומֹותר ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

אחד. ליֹום ונאכלין ְְֱִֶֶֶֶָָלחם,
יּפלּו‚. סתּומין, היּו אם - ומת לנזירּותֹו, מעֹות ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּמפריׁש

ילכּולנדבה חּטאת ּדמי עֹולה, עֹולה ּדמי - מפרׁשין היּו . ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹ
אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי הּמלח, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלים

לחם. טעּונין ְְִֵֶֶואין
להביא„. מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון הּסתּומין? הּמעֹות הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכיצד

'אּלּו אמר: אם אבל ּכלּום; אמר ולא קרּבנֹותיו, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹמהן
ּכמפרׁשין אּלּו הרי אמרלחֹובתי', אם לֹומר, צרי ואין ; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ּכמפרׁשין. ׁשהן ולׁשלמי', ּולחּטאתי לעֹולתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ'אּלּו
סתּומיןהּמפריׁש‰. ּכמעֹות היא הרי מּום, ּבעלת ;ּבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָ

ּפי על אף - ּכלי אֹו וזהב, ּכסף ׁשל לׁשֹון הּמפריׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוכן
ּכמעֹות הּוא הרי ולׁשלמי', ּולעֹולתי לחּטאתי 'ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר

ְִסתּומין.
.Â'לנזירּותי והּׁשאר לחּטאתי, 'אּלּו אֹוהאֹומר: ומת, , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

לים ילכּו חּטאת ּדמי - ּבעלּה לּה והפר אּׁשה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשהיתה
ׁשלמים. ּובחצין עֹולה ּבחצין יביא - והּׁשאר ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמלח,

.Êיבֹואּו עֹולה ּדמי - לנזירּותי' והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאמר:
לנדבה יּפלּו והּׁשאר .עֹולה, ְְְְִִַָָָָ

.Áׁשּדּמה והפריׁש[=חשב]מי ּבנזירּות, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִִֶֶַָָ
ואינֹו נדר זה ׁשאין והֹורהּו לחכם, ׁשאל ּכ ואחר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבנֹותיו,

יצאּו ׁשהפריׁש? ּבּקרּבנֹות ּיעׂשה מה - ּבנזירּות [לחולין]חּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו הקּדׁש, ׁשאינֹו הּוא, טעּות הקּדׁש ׁשּזה ּבעדר; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוירעּו

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.Ëּכ ואחר קרּבנֹותיה, והפריׁשה ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ותרעה ּתצא הּבהמה, היתה מּׁשּלֹו אם - ּבעלּה לּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהפר
אדםּבעדר ׁשאין היּו; ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּנ ּכגֹון ּכלּום, ּבהן לבעלּה ואין מּׁשּלּה לּההּקרּבנֹות ּתנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מה אּלא רׁשּות, ּבהן לּבעל יהיה ׁשּלא מנת על ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּתנה
עֹולה, ּתקרב והעֹולה ּתמּות, החּטאת - ּבהן ּתעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשּתרצה
טעּונים ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָוהּׁשלמים

ֶֶלחם.
.Èלנדבה יּפלּו לקרּבנֹותיה, סתּומין מעֹות היּוהפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָ

יבֹואּו עֹולה ּודמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמפרׁשין
ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּודמי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָָעֹולה,

לחם. ְִֶֶטעּונין
.‡Èואחר נזירּות, ימי ּבתֹו ונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

טמאה קרּבן מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ּכ. ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
.·È,קרּבנֹותיו עליו והפריׁש ּבנזיר, ּבנֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָהאיׁש

ׁשּגּלח אֹו קרֹוביו, אֹו הּוא ּומחה זֹו, ּבנזירּות הּבן רצה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא
ּתקרב והעֹולה ּתמּות, החּטאת - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָהּוא,
ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,

לחם יּפלּוטעּונין אּלּו הרי סתּומים, מעֹות לֹו הפריׁש . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָ
הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין מעֹות היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנדבה.
ואינן ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי עֹולה, יבֹואּו עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּודמי

אחד. ליֹום ונאכלין לחם ְְְֱִִֶֶֶֶָָטעּונין

.‚È,קרּבן והפריׁש ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָהאֹומר:
ואסּוריןוהּפילה ספק, הּקרּבנֹות הרי - וילדה וחזרה אׁשּתֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ועבֹודה .ּבגּזה ְֲִַָָ
.„Èּכיצד - הּוא מי ידּוע ואין מהן, אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשני

טהרה וקרּבן טמאה קרּבן מביאין קרּבנֹותיהן? ְְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֻמביאין
הּטמא, הּוא אני 'אם מהן: אחד ואֹומר נזירּותם, ימי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלאת
הּטהֹור, הּוא אני ואם ;ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה ְְְְְְֲֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻקרּבן

'ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה נזירּותקרּבן ימי וסֹופרין . ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
קרּבן ּומביאין וחֹוזרין אּלּו. קרּבנֹות מאחר ּגמּורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחרת
קרּבן - טמא ׁשהייתי הּוא אני 'אם מהן: אחד ואֹומר ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָטהרה,
אני ואם טהרתי; קרּבן וזה ,ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי ְְְְְְְֲֳֳִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאה
וזה ,ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור ְְְְְְֳִֶֶֶַַַָָָָָָֻהּוא
ּכלּום. ּבקרּבנֹותיהן הפסידּו ׁשּלא נמצאּו .'טהרת ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָֹקרּבן

.ÂËועֹולת העֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמת
והעֹולה מחֹובתי החּטאת הייתי, טמא 'אם ויאמר: ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבהמה,
העֹוף וחּטאת מחֹובתי העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָנדבה;
ואֹומר: טהרה קרּבן ּומביא אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָספק';
ואם חֹובה; וזֹו נדבה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טמא ְְְִִִִִֵָָָָָָָָָ'אם
ׁשאר וזה נדבה, וזֹו חֹובה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, ְְְְִִִֶָָָָָָָָָָטהֹור

אםקרּבני' אּלא טמאה, ּתגלחת מגּלח מּׁשניהן אחד ואין . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ראׁשם ּפאת מּקיפין אּלּו ׁשאין - נׁשים אֹו קטּנים היּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכן

ִֵָמּספק.
.ÊËׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכיצד

טמא, ׁשם טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּנזירים
וא אֹותן רֹואה מּבחּוץ אחד מּכםוהיה אחד את 'ראיתי ֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הּוא' מי יֹודע ואיני עּמהןׁשּנטמא, זה עד היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

רּבים, הן הרי ׁשלׁשה, ׁשהן ּכיון - טהֹורין ׁשניהן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבחצר,
ּברׁשּות טמאה ּכספק טהֹור; ספקן הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻורּבים

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָהרּבים
.ÊÈאֹו ׁשניהם, הּנזירים ּבׁשּׁשתקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה

הּדבר להם לאנסּתּפק 'אני מהם: אחד אמר אם אבל . ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מביא אינֹו ׁשּנטמא, עליו מעידין עדים ׁשני אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָנטמאתי'
'איני ּכאֹומר נטמאתי', 'לא ׁשאמר ׁשּזה ּפיהם; על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקרּבן
ׁשאינֹו ונמצא נזירּותי', על נׁשאלּתי ׁשּכבר ּבטמאה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמביא
ׁשתק אם אבל עצמֹו. ידי על נאמן ואדם העדים, את ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמכחיׁש
אחד, עד ּפי על אפּלּו קרּבן, מביא זה הרי - לֹו נסּתּפק ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
- ּבנזירּות' נדרּת 'ּבפני לאחד: ׁשאמר עד וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹו
נזירּות נֹוהג הכחיׁשֹו, לא ואם ּכלּום; חּיב אינֹו הכחיׁשֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹאם
ואיני ׁשּנזר, מּכם אחד 'ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ּפיו. ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
נזירּות נֹוהגין אֹותֹו, מכחיׁשין ואין הֹואיל - הּוא' מי ְְְֲִִִִִִֵֵַַיֹודע
והתרּו נטמא, אֹו יין וׁשתה עד, ּפי על נזירּות נהג ּפיו. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָעל

אחד. ּבעד הּנזירּות ׁשעּקר ּפי על אף לֹוקה, - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבֹו
.ÁÈמׁשּכב ׁשהיה ׁשםמת ׁשאין ּפי על אף - הּדר לרחב ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשהיא ּפי על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו עליו אּלא לעבר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
וספק הֹואיל טהֹור, זה הרי - נזיר מּׁשם ועבר ידּועה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻטמאה

טהֹור הרּבים מהדרך]ּברׁשּות נטה .[ואולי ְִִַָָ
.ËÈהיה אם אבל ּברגלֹו. ּבמהּל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
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ּברגליו, ׁשהמהּל טמא; זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוכב,
טעּון אבל יסיט; ׁשּלא אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפׁשר
יסיט, ׁשּלא אֹו יאהיל וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹו

הּדר לרחב הּמת .ׁשהרי ְֲֵֵֶֶֶַַַֹ

יּפרק ¤¤

ּולצרעּתֹו‡. לנזרֹו לֹו ועֹולה אחת, ּתגלחת מגּלח אדם ;אין ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ
את ּדֹוחה אינּה מצרע, ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹותגלחת
הּׁשנה ּבכל והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָהּנזירּות.
מצרע ספק ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהּזאת
ימים, ׁשבעת מֹונה זה הרי - ּבספק נטמא הּׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובסֹוף

ּבּׁשביעי מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי בסוףּומּזה [רק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַ
לאחרהשנה] אּלא למת, ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות יכֹול ואינֹו ;ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשהּוא מּפני ׁשנים; ׁשּתי לאחר ּבקדׁשים ואֹוכל ׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָארּבע
טמאה ותגלחת טהרה, ּתגלחת - ּתגלחֹות ארּבע לגּלח ְְְְְְְֳִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻצרי
ספק הּוא ׁשהרי המצרע, ׁשּמגּלח תגלחֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּספק,

ְָֹמצרע.
ראׁשֹונה,·. ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח - ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת

ואזֹוב ארז ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו ּבּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומגּלח
מצרעין ּכׁשאר הריוצּפרים מצרע, ולא מת טמא אינֹו אם ; ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵָָָֹֹֹ

ּבׁשנה וּדאי מצרע הּוא ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָֹהיא
ׁשנה וׁשֹוהה מצרע. ׁשל ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה,
ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָאחרת
ׁשּמא מצרעין, ּכׁשאר ׁשבעה אחר לגּלח יכֹול ׁשאינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמצרע
הרי זֹו, ׁשנּיה וׁשנה היה; וּדאי מת טמא אּלא מצרע ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאינֹו
תגלחֹות ׁשּתי ׁשּגּלח ּומאחר לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
וׁשֹוהה ּבּקדׁשים. לאכל ּומּתר הּצרעת, טהרת ׁשלמה ְְֱֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלּו,
ׁשּמא - ׁשליׁשית ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשנה
וׁשנה מת, טמא היה ולא ראׁשֹונה ּבׁשנה היה וּדאי ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָֹֹמצרע
ׁשנּיה וׁשנה חֹולטֹו, ימי ׁשהיא מּפני לֹו עלתה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹראׁשֹונה

מצרע ׁשל סֹופרֹו ימי ׁשהיא מּפני לֹו, עלתה [שבעהלא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ
לׁשהֹותימים-] צרי לפיכ ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבין

- לנזירּותֹו ׁשליׁשית ּתגלחת ּומגּלח ּבנזירּותֹו, ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשנה
ּומצרע היה וּדאי מת טמא ׁשּמא אֹו טהרה. ּתגלחת ְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהיא
ונמצאת ּולצרעּתֹו; לנזירּותֹו עֹולה אחת ּתגלחת ואין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוּדאי,
ׁשליׁשית ותגלחת צרעת, ּתגלחת ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָּתגלחת
ׁשהרי לֹו, עֹולה ׁשנים מּׁשלׁש אחת ואין טמאה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּתגלחת
רביעית ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ טמאה. ּתגלחת ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָֻהּׁשליׁשית
ספק, ּתגלחת ּבכל ּוׂשערֹו רביעית. ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבנזירּות,
ּבהניה. מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער - מּספק ּבהניה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאסּור

מצרע,‚. ספק ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עׂשר נדר אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכן
עד ּביין ׁשֹותה אינֹו זה הרי - ּבסֹופן טמאה ספק לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻונֹולד
עׂשר ּכל ּבסֹוף אחת ּתגלחֹות, ארּבע ּומגּלח ׁשנה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָארּבעים
לספק ּוׁשנּיה צרעּתֹו, ימי לספק ראׁשֹונה ּתגלחת - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשנים
ּורביעית טמאתֹו, לספק ּוׁשליׁשית מצרע, ׁשל סֹופרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹֻימי

טהרה. ְֳִַַָָּתגלחת
עׁשיר„. היה אם קרּבנֹותיו? זה מביא [שקרבנווכיצד ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

לאחריםבהמה] נכסיו ּכֹותב עוף], שקרבנו עני, ;[ונחשב ְֲִֵֵַָָ
מביא ּכ ואחר יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא עׁשיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמצרע

העֹוף בהמה]חּטאת חטאת כן שאין מה הספק, על [שבאה ַַָ
וכל - ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבתגלחת ּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָועֹולת

ספק ׁשהיא מּפני תאכל לא מהן, עֹוף חוליןחּטאת [שאם ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
נשחט] ולא נמלק והעוף הואיל נבילה ּבתגלחתהיא ּומביא ;ְְִִֵַַ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהמֹות, ׁשלׁש ׁשהּוא טהֹור, נזיר קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹרביעית
חּטאת‰. - הּתגלחֹות ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאת ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש

המצרע ׁשאין צרעּתֹו, לספק ׁשנּיה טמאתֹו; לספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻראׁשֹונה,
ׁשנּיה ּתגלחת לאחר אּלא קרּבנֹו ׁשליׁשיתמביא חּטאת וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּולצרעּתֹו; לנזרֹו עֹולה אחת ּתגלחת ׁשאין טמאתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻלספק
ׁשהּתגלחת היה, וּדאי מת ּוטמא וּדאי מצרע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹוׁשּמא
ׁשליׁשית ותגלחת ׁשּבארנּו, ּכמֹו לצרעּתֹו והּׁשנּיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה

צר ּולפיכ טמאה, טמאהּתגלחת קרּבן להביא י ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻֻ
ְִִַּבּׁשליׁשית.

.Âהּוא הראׁשֹונה על - עּמהן ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
אני, טמא ואם מחֹובתי, זֹו אני, טהֹור 'אם ואֹומר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה

ּובּׁשליׁשית ּבּׁשנּיה אֹומר הּוא וכן נדבה'; היא .הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
.Êאם' ואֹומר: ּומתנה רביעית, ּבתגלחת טהרה קרּבן ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומביא

חֹובה וזֹו נדבה, ראׁשֹונה עֹולה - הייתי גםטמא היה [אם ְְִִִֵָָָָָָָ
מצרע,מצורע] חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - הייתי מחלט ואם ;ְְְִִִִַָָָָָֹֻ

נדבה האמצעּיֹות ּוׁשּתים נזירּות, חֹובת טמאוזֹו גם היה [אם ְְְְְִִִֶַַָָָָ
עֹולהמת] - ּומצרע הייתי, מת מּטמאת טהֹור ואם .ְְְִִִִֵַָָָָֹֻ

ואחת מצרע לחֹובת אחת הּׁשנּיה, וכן חֹובה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹהראׁשֹונה
קרּבן והּׁשאר נדבה, ּורביעית ּוׁשליׁשית נזירּות, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָלחֹובת
חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - ּומצרע הייתי, מת טמא ואם ְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָָֹטהרתי.
טהרה'. ּתגלחת קרּבן וזה נדבה, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָצרעת,

.Áּבתגלחת לא מעּכבין אינם - והעֹולה האׁשם ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹאבל
וּדאי, מצרע הּוא אם אֹומר: נמצאת ּבצרעת. ולא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻטמאה,
היא העֹוף וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ּבמת נטמא ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ׁשעּמּה, ּבהמה ועֹולת ספק; ׁשהּוא מּפני תאכל ולא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּטאתֹו,

הּבהמה על ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ּתגלחת הואמּקרּבן [אם ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ואםטהור] נדבה. ּבהמה עֹולת הרי הּוא, מת טמא ואם .ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

ה חּטאת - הּוא מת ּוטמא מצרע, נזיראינֹו קרּבן עֹוף ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהרה קרּבן הביא והרי נדבה, ּבהמה ועֹולת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנטמא,
ּבהמה עֹולת - מצרע ולא מת, טמא אינֹו ואם ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּבאחרֹונה.
טהרה, ּתגלחת מחֹובת היא ראׁשֹונה ּבתגלחת ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהביא

נאכלת. לא והרי ספק, על ּבאה העֹוף ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחּטאת
.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

לא מּספק, מגּלח אינֹו האיׁש אבל אּׁשה. אֹו קטן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבׁשהיה
ונמצא הּוא, טהֹור ׁשּמא - צרעת ּתגלחת ולא טמאה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻּתגלחת

מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת מגּלחמּקיף אינֹו לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
אּלּו ּתגלחֹות ארּבע ׁשאין - ּבלבד טהרה ּתגלחת ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

למצוה. אּלא ְְְִֵֶַָָלעּכב,
.Èאחר עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ּבספק, ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנזיר

ּתגלחת ּומגּלח ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי מּזה מּצרעּתֹו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּיטהר
נזירותו]טמאה ימי ּכּלּה,[לאחר נזירּותֹו למנֹות ּומתחיל ; ְְְְִִִַָָֻֻ
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ּברגליו, ׁשהמהּל טמא; זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוכב,
טעּון אבל יסיט; ׁשּלא אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפׁשר
יסיט, ׁשּלא אֹו יאהיל וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹו

הּדר לרחב הּמת .ׁשהרי ְֲֵֵֶֶֶַַַֹ

יּפרק ¤¤

ּולצרעּתֹו‡. לנזרֹו לֹו ועֹולה אחת, ּתגלחת מגּלח אדם ;אין ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ
את ּדֹוחה אינּה מצרע, ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹותגלחת
הּׁשנה ּבכל והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָהּנזירּות.
מצרע ספק ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהּזאת
ימים, ׁשבעת מֹונה זה הרי - ּבספק נטמא הּׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובסֹוף

ּבּׁשביעי מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי בסוףּומּזה [רק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַ
לאחרהשנה] אּלא למת, ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות יכֹול ואינֹו ;ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשהּוא מּפני ׁשנים; ׁשּתי לאחר ּבקדׁשים ואֹוכל ׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָארּבע
טמאה ותגלחת טהרה, ּתגלחת - ּתגלחֹות ארּבע לגּלח ְְְְְְְֳִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻצרי
ספק הּוא ׁשהרי המצרע, ׁשּמגּלח תגלחֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּספק,

ְָֹמצרע.
ראׁשֹונה,·. ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח - ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת

ואזֹוב ארז ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו ּבּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומגּלח
מצרעין ּכׁשאר הריוצּפרים מצרע, ולא מת טמא אינֹו אם ; ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵָָָֹֹֹ

ּבׁשנה וּדאי מצרע הּוא ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָֹהיא
ׁשנה וׁשֹוהה מצרע. ׁשל ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה,
ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָאחרת
ׁשּמא מצרעין, ּכׁשאר ׁשבעה אחר לגּלח יכֹול ׁשאינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמצרע
הרי זֹו, ׁשנּיה וׁשנה היה; וּדאי מת טמא אּלא מצרע ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאינֹו
תגלחֹות ׁשּתי ׁשּגּלח ּומאחר לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
וׁשֹוהה ּבּקדׁשים. לאכל ּומּתר הּצרעת, טהרת ׁשלמה ְְֱֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלּו,
ׁשּמא - ׁשליׁשית ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשנה
וׁשנה מת, טמא היה ולא ראׁשֹונה ּבׁשנה היה וּדאי ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָֹֹמצרע
ׁשנּיה וׁשנה חֹולטֹו, ימי ׁשהיא מּפני לֹו עלתה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹראׁשֹונה

מצרע ׁשל סֹופרֹו ימי ׁשהיא מּפני לֹו, עלתה [שבעהלא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ
לׁשהֹותימים-] צרי לפיכ ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבין

- לנזירּותֹו ׁשליׁשית ּתגלחת ּומגּלח ּבנזירּותֹו, ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשנה
ּומצרע היה וּדאי מת טמא ׁשּמא אֹו טהרה. ּתגלחת ְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהיא
ונמצאת ּולצרעּתֹו; לנזירּותֹו עֹולה אחת ּתגלחת ואין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוּדאי,
ׁשליׁשית ותגלחת צרעת, ּתגלחת ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָּתגלחת
ׁשהרי לֹו, עֹולה ׁשנים מּׁשלׁש אחת ואין טמאה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּתגלחת
רביעית ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ טמאה. ּתגלחת ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָֻהּׁשליׁשית
ספק, ּתגלחת ּבכל ּוׂשערֹו רביעית. ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבנזירּות,
ּבהניה. מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער - מּספק ּבהניה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאסּור

מצרע,‚. ספק ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עׂשר נדר אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכן
עד ּביין ׁשֹותה אינֹו זה הרי - ּבסֹופן טמאה ספק לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻונֹולד
עׂשר ּכל ּבסֹוף אחת ּתגלחֹות, ארּבע ּומגּלח ׁשנה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָארּבעים
לספק ּוׁשנּיה צרעּתֹו, ימי לספק ראׁשֹונה ּתגלחת - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשנים
ּורביעית טמאתֹו, לספק ּוׁשליׁשית מצרע, ׁשל סֹופרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹֻימי

טהרה. ְֳִַַָָּתגלחת
עׁשיר„. היה אם קרּבנֹותיו? זה מביא [שקרבנווכיצד ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

לאחריםבהמה] נכסיו ּכֹותב עוף], שקרבנו עני, ;[ונחשב ְֲִֵֵַָָ
מביא ּכ ואחר יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא עׁשיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמצרע

העֹוף בהמה]חּטאת חטאת כן שאין מה הספק, על [שבאה ַַָ
וכל - ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבתגלחת ּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָועֹולת

ספק ׁשהיא מּפני תאכל לא מהן, עֹוף חוליןחּטאת [שאם ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
נשחט] ולא נמלק והעוף הואיל נבילה ּבתגלחתהיא ּומביא ;ְְִִֵַַ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהמֹות, ׁשלׁש ׁשהּוא טהֹור, נזיר קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹרביעית
חּטאת‰. - הּתגלחֹות ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאת ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש

המצרע ׁשאין צרעּתֹו, לספק ׁשנּיה טמאתֹו; לספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻראׁשֹונה,
ׁשנּיה ּתגלחת לאחר אּלא קרּבנֹו ׁשליׁשיתמביא חּטאת וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּולצרעּתֹו; לנזרֹו עֹולה אחת ּתגלחת ׁשאין טמאתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻלספק
ׁשהּתגלחת היה, וּדאי מת ּוטמא וּדאי מצרע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹוׁשּמא
ׁשליׁשית ותגלחת ׁשּבארנּו, ּכמֹו לצרעּתֹו והּׁשנּיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה

צר ּולפיכ טמאה, טמאהּתגלחת קרּבן להביא י ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻֻ
ְִִַּבּׁשליׁשית.

.Âהּוא הראׁשֹונה על - עּמהן ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
אני, טמא ואם מחֹובתי, זֹו אני, טהֹור 'אם ואֹומר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה

ּובּׁשליׁשית ּבּׁשנּיה אֹומר הּוא וכן נדבה'; היא .הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
.Êאם' ואֹומר: ּומתנה רביעית, ּבתגלחת טהרה קרּבן ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומביא

חֹובה וזֹו נדבה, ראׁשֹונה עֹולה - הייתי גםטמא היה [אם ְְִִִֵָָָָָָָ
מצרע,מצורע] חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - הייתי מחלט ואם ;ְְְִִִִַָָָָָֹֻ

נדבה האמצעּיֹות ּוׁשּתים נזירּות, חֹובת טמאוזֹו גם היה [אם ְְְְְִִִֶַַָָָָ
עֹולהמת] - ּומצרע הייתי, מת מּטמאת טהֹור ואם .ְְְִִִִֵַָָָָֹֻ

ואחת מצרע לחֹובת אחת הּׁשנּיה, וכן חֹובה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹהראׁשֹונה
קרּבן והּׁשאר נדבה, ּורביעית ּוׁשליׁשית נזירּות, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָלחֹובת
חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - ּומצרע הייתי, מת טמא ואם ְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָָֹטהרתי.
טהרה'. ּתגלחת קרּבן וזה נדבה, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָצרעת,

.Áּבתגלחת לא מעּכבין אינם - והעֹולה האׁשם ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹאבל
וּדאי, מצרע הּוא אם אֹומר: נמצאת ּבצרעת. ולא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻטמאה,
היא העֹוף וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ּבמת נטמא ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ׁשעּמּה, ּבהמה ועֹולת ספק; ׁשהּוא מּפני תאכל ולא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּטאתֹו,

הּבהמה על ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ּתגלחת הואמּקרּבן [אם ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ואםטהור] נדבה. ּבהמה עֹולת הרי הּוא, מת טמא ואם .ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

ה חּטאת - הּוא מת ּוטמא מצרע, נזיראינֹו קרּבן עֹוף ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהרה קרּבן הביא והרי נדבה, ּבהמה ועֹולת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנטמא,
ּבהמה עֹולת - מצרע ולא מת, טמא אינֹו ואם ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּבאחרֹונה.
טהרה, ּתגלחת מחֹובת היא ראׁשֹונה ּבתגלחת ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהביא

נאכלת. לא והרי ספק, על ּבאה העֹוף ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחּטאת
.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

לא מּספק, מגּלח אינֹו האיׁש אבל אּׁשה. אֹו קטן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבׁשהיה
ונמצא הּוא, טהֹור ׁשּמא - צרעת ּתגלחת ולא טמאה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻּתגלחת

מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת מגּלחמּקיף אינֹו לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
אּלּו ּתגלחֹות ארּבע ׁשאין - ּבלבד טהרה ּתגלחת ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

למצוה. אּלא ְְְִֵֶַָָלעּכב,
.Èאחר עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ּבספק, ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנזיר

ּתגלחת ּומגּלח ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי מּזה מּצרעּתֹו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּיטהר
נזירותו]טמאה ימי ּכּלּה,[לאחר נזירּותֹו למנֹות ּומתחיל ; ְְְְִִִַָָֻֻ
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ּומביא ׁשּנטמא; טמאה ּבספק הראׁשֹונים הּימים נפלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהרי
צרעת, קרּבן ׁשּיביא ּומאחר ּביין. וׁשֹותה טהרה, ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבנֹות

ּבּקדׁשים. ֳִֵַָאֹוכל
.‡Èוטהר ּבספק, מצרע והיה וּדאי מּספק[נרפא]נטמא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ׁשלמה נזירּותֹו ימי מֹונה - אחרצרעּתֹו לגלח יכול [ואינו ְְְְִֵֵֶַָָ
התגלחת] קרבנות להקריב יכול ואינו מצורע הוא שמא ,שבעה,

נגעֹו ספק ּתגלחת ׁשאין הּנגע; ּתגלחת מגּלח ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָואחר
ּתגלחת ׁשּבין ימים ׁשבעת מֹונה ּכ ואחר נזירּות. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדֹוחה
קרּבנֹותיו; ּומביא ּומגּלח ׁשנּיה, לתגלחת הראׁשֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹמצרע

ּכ ואחר ּוׁשביעי. ּבׁשליׁשי הּזה אם ּבּקדׁשים, מֹונהואֹוכל ְְְְֳִִִִִִִִֵֶַַַָָָ
ואחר טמאה; ּתגלחת ּומגּלח מת, לטמאת אחרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻֻׁשבעה

ּכּלּה. נזירּותֹו מֹונה ְִֶָָֻּכ
.·Èׁשּיטהר לאחר - ּבוּדאי ּומצרע טמא היה אם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן

ּבׁשליׁשי ּומּזה הראׁשֹונה, צרעת ּתגלחת מגּלח ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּצרעּתֹו,
קרבנותיו]ּוׁשביעי הבאת ּוזקנֹו[לצורך ראׁשֹו ּומגּלח , ְְְִִֵַַָֹ

קרּבנֹותיו ּומביא צרעת; ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת והיא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשביעי,
ׁשבעה וסֹופר ּבּקדׁשים. ואֹוכל נפרדיםּבּׁשמיני, [ימים ְְְְֳִִִִֵֵַַָָ

נזירותו] של טומאה ואחרלתגלחת טמאה; ּתגלחת ּומגּלח ,ְְְְִֵַַַַַַָֻ
וׁשֹותה טהרה קרּבן ּומביא ׁשלמה, נזירּות ימי סֹופר ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּכ

ְִַּביין.
.‚Èעֹולין הּטמאה ימי ׁשבעת ׁשאין ׁשבעה? סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻולּמה

מצרע ׁשל ותגלחת ּתגלחת ׁשּבין הּספירה ימי .ּבׁשבעת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
.„Èלא 'אם אֹו ,'וכ ּכ אעׂשה אם נזיר 'הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹהאֹומר:

מּנזירּות ּכזֹו ּונזירּות רׁשע, זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאעׂשה',
היא רוחם]רׁשעים מצב לפי ּדר[שנוזרים לה' הּנֹודר אבל ; ְֲִִֵֶֶַַָָ

אלהיו "נזר ּבֹו: נאמר והרי ּומׁשּבח, נאה זה הרי - ְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻקדּׁשה
ּבּנביא, הּכתּוב ּוׁשקלֹו לה'"; הּוא קדׁש וגֹו' ראׁשֹו ְְִַַַַָָָָֹֹעל

"ו לנזרים".ׁשּנאמר: ּומּבחּוריכם לנביאים, מּבניכם אקים ְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

minxge mikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמפרׁש
ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין (ד) בּתים; ערכי ּדין (ג) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָּבהמה;
חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחרים

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ¤¤ּפרק

ּכי‡. "איׁש ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם - ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים
מּׁשּום עליהן חּיבין לפיכ לה'"; נפׁשת ּבערּכ נדר, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיפלא

תאחר" ו"לא ּדברֹו", יחל מּפיו"לא הּיצא "ּככל ּומּׁשּום , ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹֹ
ֲֶַיעׂשה".

ּבּתֹורה·. מפרׁש ּכאׁשר ערכין, ּבדיני לדּון עׂשה ;ּומצות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ער' האֹומר: אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר: עלי',[אדם-]ואחד זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

והּוא ,הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ּפלֹוני ער' ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
יתר. ולא ּפחֹות לא ׁשּבּתֹורה, הּקצּוב ְֵֶַַַָָָָָָֹֹהּדבר

.‚הּנער היה אם ?הער הּוא אֹווכּמה יֹום ׁשלׁשים ּבן ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
זה הרי - עלי' זה ער' עליו: והאֹומר ,ער לֹו אין - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
אחד מּבן היה ּכלּום. חּיב ואינֹו זה', ּכלי ער' ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכאֹומר
חמּׁשה הּזכר ער - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשלׁשים
יֹום ׁשׁש ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשקלים,
ׁשקלים, עׂשרים הּזכר ער - עׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום ועׂשרים אחד ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. עׂשרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּנקבה
ׁשקלים, חמּׁשים הּזכר ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום וׁשּׁשים אחת ּבׁשנת ּומּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּנקבה
הּזכר ער - ׁשנים ּכּמה חיה אפּלּו מֹותֹו, יֹום עד ֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד

ׁשקלים. עׂשרה והּנקבה ׁשקלים, עׂשר ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָחמּׁשה
הּלדה„. מּיֹום לעת מעת האּלּו, הּׁשנים הּׁשקליםּכל וכל . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש, ּבׁשקל ׂשעֹורה- ועׂשרים מאֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּכמֹו סלע, אֹותֹו ועׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור; ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכסף

ׁשקלים. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו
.‰ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ּתֹורהטמטּום קצבה ׁשּלא , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

טמטּום ,לפיכ וּדאית; לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻער
אינֹו - אחר ׁשהעריכֹו אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס

ּכלּום. ְַָחּיב
.Âמערי אינֹו אבל ,נער 'ערּכיהּגֹוי ׁשאמר: ּגֹוי ּכיצד? . ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ויׂשראל ּכלּום; אמר לא - עלי' זה יׂשראלי ער' אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלי',
נֹותן - עלי' הּגֹוי ּפלֹוני ער' אֹו עלי', זה ּגֹוי ער' ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאמר:
הּׁשֹוטה ואת החרׁש את הּמערי וכן .הּנער הּגֹוי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפי

ׁשניו. לפי ונֹותן חּיב, -ְְִֵַָָָ
.Êיׂשראל ּכׁשאר ,ועֹור נער - ויהיההעבד יּפדה ואם ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ׁשּנדר. ער יּתן ִֵֵֶֶַָלֹו,
.Áאת הּמערי ואחד הּבריא, הּיפה את הּמערי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחד

החֹולה ׁשחיןהּכעּור מּכה הּנער היה אפּלּו אֹו[פצעים], ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּדם אֹו יד]סּומה ׁשניו,[קטוע לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש ְְִִֵֵֵָָָָ

ּבּתֹורה. ׁשּקצּוב ְֶַָָּכמֹו
.Ëּכערכים אינן 'ּדמיהּדמים אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

קטן ּפלֹוני אֹותֹו היה אפּלּו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָזה
ּׁשהּוא מה נֹותן - ּגֹוי אֹו אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום אֹו יֹומֹו, ְְְִֵֶֶַַֻּבן

ּבּׁשּוק. נמּכר עבד הּוא ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשוה,
.Èהּבית לבדק סתמן הּכל, - והּדמים ּכּלן [תחזוקתוהערכים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ויּפלּוהמקדש] ּבּמקּדׁש,[=ימסרו]; ׁשהיתה לּלׁשּכה הּכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
הּבית. ּבדק לקדׁשי ְְִֵֶֶֶֶַַָמּוכנת

.‡Èנדרֹו ּכפי נֹותן - ּפלֹוני' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: ;ּגֹוי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
נדר אֹו נדבה הּגֹויים מן מקּבלין ׁשאין לּלׁשּכה, נֹופל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, ּבדק אֹו הּבית ּבדק ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלחּזק
ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: לאלהינּו", ּבית ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלבנֹות

ּבירּוׁשלים". ְִִִַָָוזּכרֹון
.·Èּיעׂש נדרּומה אם נדר: מי ּדעת על הּגֹוי יּבדק ּבהן? ה ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

חּוץ להן, ּׁשּיראה ּבמה ּדין ּבית יֹוציאּוהּו - יׂשראל ּדעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
נדרּתי', 'לּׁשמים אמר: ואם ירּוׁשלים; ּובדק הּבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמּבדק

.יּגנזּו ְִָ
.‚Èּדמים ולא ער לא לֹו אין - הּגֹוססיןהּגֹוסס ורב הֹואיל ; ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹ
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ׁשל ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָלמיתה,
ׁשהערי אֹו אחר, והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
עלי' זה 'ּדמי אחר: ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: אֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו,
ער לא לֹו אין והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו -ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
האדם מן יחרם אׁשר חרם "ּכל נאמר: זה ועל ּדמים; ְְֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
ּכמת. הּוא הרי אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", לא -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

.„Èאֹו ּדמיהן, נדר אֹו אחרים, ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
מּנכסיו הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - .הּזיק ְְְִִִִֵַַַָָָֹ

.ÂËיׂשראל ּכׁשאר ונערכין, מעריכין ּולוּיים וקטןּכהנים . ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו ,והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע

נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימין, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
.ÊËׁשני לא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהערכין

עלי'הּמערי ערּכ' ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עׂשרים ּבן ּכיצד? . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
עׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן -ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי' ערּכ'ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ÊÈׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ּבערכים הּנדרים;וצרי ּכׁשאר , ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאר על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין

והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים
.ÁÈאחד ּכל ּכּלם, ער נֹותן - עלי' ּכּלם אּלּו ער' ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהאֹומר:

ׁשניו לפי עני;ואחד ער כּלם ידי על נֹותן עני, היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
עׁשיר. ער כּלם ידי על נֹותן עׁשיר, היה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם

.ËÈּכּמה וכן עלי', 'ערּכי ואמר: וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאֹומר:
ואחת אחת ּכל על חּיב - עלי',ּפעמים ערכי 'ׁשני אמר: . ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

- 'אלף' אפּלּו 'ארּבעה', אמר: אם וכן ערכין; ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנֹותן
ׁשּנדר. ּכּמנין ְִֵֶַַָָנֹותן

.Îסתם ער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,'ער עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאמר:
ׁשקלים ׁשלׁשה ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן -. ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

.‡Îאין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי', 'ערּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר:
לּתן חּיבין והעריהּיֹורׁשין הּכהן, לפני "והעמידֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּיֹורׁשין. יּתנּו ומת, ּבּדין עמד הּכהן". ְְִִִֵֵַַַַָָֹאֹותֹו
.·Îּומת ּבּדין, ׁשעמד ּפי על אף - עלי' 'ּדמי האֹומר: ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ׁשּיקּצצּו -[=יקצבו]קדם יׁשוה ּכּמה הּדּינין ויאמרּו ּדמיו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
- מת ּכ ואחר ּדמיו קצצּו ואם לּתן. חּיבין הּיֹורׁשין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאין

הּיֹורׁשין. ְְִִַיּתנּו
.‚Î,הּתֹורה מן קצּובין ׁשהערכין לדמים? הערכים ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּומה

קצּובין אינן .והּדמים ְְִִֵַָָ
.„Îאחר והּנער העֹור ּומת עלי', ּפלֹוני ער' האֹומר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לּתן הּיֹורׁשין חּיבין - ּבּדין הּנער קדםׁשעמד הּנער מת . ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּפטּור; זה הרי קּים, ׁשהּמערי ּפי על אף - ּבּדין ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיעמד
'ּדמי אמר: ּבּדין. עמידה צרי והּנער למת, ער ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
זה הרי - ּדמיו ׁשּיקצצּו קדם ּומת ּבּדין ועמד עלי', ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני

לּמתים. ּדמים ׁשאין ִִֵֵֶַָָּפטּור;

ה'תשע"ב תמוז ז' רביעי יום

בּפרק ¤¤

ׁשאמר:‡. אֹו עלי', 'עיני אֹו 'רגלי' אֹו ידי' ער' ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

יד אֹו'ער לּבי' ער' ּכלּום. אמר לא - עלי' 'עיניו אֹו זה' ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל 'ּכבדֹו אֹו לּבֹו' ער' אֹו עלי', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ'ּכבדי
אמר: אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל וכן ּכּלֹו; ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻער

ּכּלֹו ער נֹותן עלי', .'ערּכֹו ְֵֵֶֶַָֻ
עלי'·. חציי ער' ערּכֹו; חצי נֹותן עלי', ערּכי 'חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר:

ויחיה חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו, ער נֹותן -. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
ׁשמין‚. - עלי' ּפלֹוני יד 'ּדמי אֹו עלי', ידי 'ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:

ונֹותן יד, ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּבּיד, ׁשוה הּוא ּכּמה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו
ואםלהקּדׁש חמּׁשים, יׁשוה ּכּלֹו, הּוא נמּכר אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

לּלֹוקח יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיּמכר
להקּדׁש לׁשּלם יתחּיב זה נמצא - ארּבעים יׁשוה ּכלּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֶַָָָֹעׂשרה.
אֹו„. ראׁשֹו' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּכבדי אֹו ראׁשי' 'ּדמי ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹהאֹומר:

ּכּלֹו ּדמי נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל חציי'לּבֹו 'ּדמי האֹומר: וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
חצי נֹותן עלי', ּדמי 'חצי האֹומר: אבל ּכּלֹו; ּדמי נֹותן ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻעלי',

ָָּדמיו.
מׁשקלֹו‰. נֹותן - ּפלֹוני' 'מׁשקל אֹו עלי', 'מׁשקלי :האֹומר: ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

'מׁשקל אמר: ׁשּפרׁש. ּכמֹו - זהב זהב, ואם ּכסף, ּכסף, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאם
ונֹותן לׁשקל, ראּויה היא ּכּמה רֹואין - עלי' 'רגלי אֹו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹידי',
האּציל עד זה? לענין הּיד היא היכן ועד ׁשּפרׁש. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמין

עד[=מרפק] והרגל, ׁשּבנדרים,[=ברך]הארּכּבה; לפי ; ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻ
אדם. ּבני לׁשֹון אחר ְְְִֵַַָָהֹולכין

.Âקֹומתי' נֹותן[=גובהי]האֹומר: - זהב' אֹו ּכסף עלי, ִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּפרׁש;[=מקל]ׁשרביט מּמין קֹומתֹו, מלא נכּפף ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

מּמין הּנכּפף, ׁשרביט אפּלּו נֹותן - עלי' קֹומתי 'מלא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹאמר:
ֵֵֶׁשּפרׁש.

.Êהיה אם - מין מאיזה ּפרׁש ולא עלי', 'מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:
זהב; מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ונתּכּון ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻעׁשיר
עלי', 'קֹומתי אֹו 'רגלי' אֹו ידי' 'מׁשקל ּבאֹומר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהּוא
ּבעׁשירּות מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין מאיזה ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻולא
ּבאֹותֹו להּׁשקל ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו מׁשקלֹו נֹותן -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּפרֹות אפּלּו ׁשלמקֹום, אפּלּו קֹומתֹו, מלא ׁשרביט נֹותן וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹ
ודעּתֹו ממֹונֹו לפי הּכל .[=נדיבותו]עץ; ְְְִֵַַָֹ

.Áיׁשיבתי 'מקֹום אֹו עלי', 'יׁשיבתי עלי', 'עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהאֹומר:
ספק, אּלּו ּכל - עלי' 'הּקפי עלי', 'עביי עלי', 'רחּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי',

ממֹונֹו לפי מת,ּומביא ואם נתּכּונּתי'. ּכ 'לא ׁשּיאמר: עד ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות. ּפחֹות הּיֹורׁשין ְְְִִֶַַָיּתנּו

.Ë;ּכסף מּדינר יפחֹות לא ּכסף', מטּבע עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהאֹומר:
יפח לא נחׁשת', ּכסף'מטּבע מּמעה עלי[בנחושת]ֹות 'הרי . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחֹות לא [מתקןּברזל', ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עופות] ּכמֹולהברחת ההיכל, ּבגג למעלה ּבּמקּדׁש ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.Èיביא - מטּבע הזּכיר ולא זהב', אֹו ּכסף עלי 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאֹומר:

ּכדי[=גוש]לׁשֹון מׁשקלּה יהיה זהב, ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
וׁשכח הּמׁשקל, ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיאמר:

נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ׁשּיאמר: עד יביא - ּפרׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכּמה
.‡Èאֹו עלי', ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד
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ׁשל ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָלמיתה,
ׁשהערי אֹו אחר, והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
עלי' זה 'ּדמי אחר: ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: אֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו,
ער לא לֹו אין והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו -ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
האדם מן יחרם אׁשר חרם "ּכל נאמר: זה ועל ּדמים; ְְֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
ּכמת. הּוא הרי אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", לא -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

.„Èאֹו ּדמיהן, נדר אֹו אחרים, ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
מּנכסיו הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - .הּזיק ְְְִִִִֵַַַָָָֹ

.ÂËיׂשראל ּכׁשאר ונערכין, מעריכין ּולוּיים וקטןּכהנים . ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו ,והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע

נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימין, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
.ÊËׁשני לא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהערכין

עלי'הּמערי ערּכ' ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עׂשרים ּבן ּכיצד? . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
עׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן -ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי' ערּכ'ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ÊÈׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ּבערכים הּנדרים;וצרי ּכׁשאר , ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאר על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין

והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים
.ÁÈאחד ּכל ּכּלם, ער נֹותן - עלי' ּכּלם אּלּו ער' ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהאֹומר:

ׁשניו לפי עני;ואחד ער כּלם ידי על נֹותן עני, היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
עׁשיר. ער כּלם ידי על נֹותן עׁשיר, היה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם

.ËÈּכּמה וכן עלי', 'ערּכי ואמר: וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאֹומר:
ואחת אחת ּכל על חּיב - עלי',ּפעמים ערכי 'ׁשני אמר: . ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

- 'אלף' אפּלּו 'ארּבעה', אמר: אם וכן ערכין; ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנֹותן
ׁשּנדר. ּכּמנין ְִֵֶַַָָנֹותן

.Îסתם ער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,'ער עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאמר:
ׁשקלים ׁשלׁשה ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן -. ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

.‡Îאין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי', 'ערּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר:
לּתן חּיבין והעריהּיֹורׁשין הּכהן, לפני "והעמידֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּיֹורׁשין. יּתנּו ומת, ּבּדין עמד הּכהן". ְְִִִֵֵַַַַָָֹאֹותֹו
.·Îּומת ּבּדין, ׁשעמד ּפי על אף - עלי' 'ּדמי האֹומר: ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ׁשּיקּצצּו -[=יקצבו]קדם יׁשוה ּכּמה הּדּינין ויאמרּו ּדמיו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
- מת ּכ ואחר ּדמיו קצצּו ואם לּתן. חּיבין הּיֹורׁשין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאין

הּיֹורׁשין. ְְִִַיּתנּו
.‚Î,הּתֹורה מן קצּובין ׁשהערכין לדמים? הערכים ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּומה

קצּובין אינן .והּדמים ְְִִֵַָָ
.„Îאחר והּנער העֹור ּומת עלי', ּפלֹוני ער' האֹומר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לּתן הּיֹורׁשין חּיבין - ּבּדין הּנער קדםׁשעמד הּנער מת . ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּפטּור; זה הרי קּים, ׁשהּמערי ּפי על אף - ּבּדין ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיעמד
'ּדמי אמר: ּבּדין. עמידה צרי והּנער למת, ער ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
זה הרי - ּדמיו ׁשּיקצצּו קדם ּומת ּבּדין ועמד עלי', ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני

לּמתים. ּדמים ׁשאין ִִֵֵֶַָָּפטּור;

ה'תשע"ב תמוז ז' רביעי יום

בּפרק ¤¤

ׁשאמר:‡. אֹו עלי', 'עיני אֹו 'רגלי' אֹו ידי' ער' ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

יד אֹו'ער לּבי' ער' ּכלּום. אמר לא - עלי' 'עיניו אֹו זה' ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל 'ּכבדֹו אֹו לּבֹו' ער' אֹו עלי', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ'ּכבדי
אמר: אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל וכן ּכּלֹו; ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻער

ּכּלֹו ער נֹותן עלי', .'ערּכֹו ְֵֵֶֶַָֻ
עלי'·. חציי ער' ערּכֹו; חצי נֹותן עלי', ערּכי 'חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר:

ויחיה חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו, ער נֹותן -. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
ׁשמין‚. - עלי' ּפלֹוני יד 'ּדמי אֹו עלי', ידי 'ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:

ונֹותן יד, ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּבּיד, ׁשוה הּוא ּכּמה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו
ואםלהקּדׁש חמּׁשים, יׁשוה ּכּלֹו, הּוא נמּכר אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

לּלֹוקח יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיּמכר
להקּדׁש לׁשּלם יתחּיב זה נמצא - ארּבעים יׁשוה ּכלּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֶַָָָֹעׂשרה.
אֹו„. ראׁשֹו' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּכבדי אֹו ראׁשי' 'ּדמי ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹהאֹומר:

ּכּלֹו ּדמי נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל חציי'לּבֹו 'ּדמי האֹומר: וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
חצי נֹותן עלי', ּדמי 'חצי האֹומר: אבל ּכּלֹו; ּדמי נֹותן ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻעלי',

ָָּדמיו.
מׁשקלֹו‰. נֹותן - ּפלֹוני' 'מׁשקל אֹו עלי', 'מׁשקלי :האֹומר: ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

'מׁשקל אמר: ׁשּפרׁש. ּכמֹו - זהב זהב, ואם ּכסף, ּכסף, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאם
ונֹותן לׁשקל, ראּויה היא ּכּמה רֹואין - עלי' 'רגלי אֹו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹידי',
האּציל עד זה? לענין הּיד היא היכן ועד ׁשּפרׁש. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמין

עד[=מרפק] והרגל, ׁשּבנדרים,[=ברך]הארּכּבה; לפי ; ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻ
אדם. ּבני לׁשֹון אחר ְְְִֵַַָָהֹולכין

.Âקֹומתי' נֹותן[=גובהי]האֹומר: - זהב' אֹו ּכסף עלי, ִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּפרׁש;[=מקל]ׁשרביט מּמין קֹומתֹו, מלא נכּפף ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

מּמין הּנכּפף, ׁשרביט אפּלּו נֹותן - עלי' קֹומתי 'מלא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹאמר:
ֵֵֶׁשּפרׁש.

.Êהיה אם - מין מאיזה ּפרׁש ולא עלי', 'מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:
זהב; מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ונתּכּון ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻעׁשיר
עלי', 'קֹומתי אֹו 'רגלי' אֹו ידי' 'מׁשקל ּבאֹומר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהּוא
ּבעׁשירּות מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין מאיזה ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻולא
ּבאֹותֹו להּׁשקל ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו מׁשקלֹו נֹותן -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּפרֹות אפּלּו ׁשלמקֹום, אפּלּו קֹומתֹו, מלא ׁשרביט נֹותן וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹ
ודעּתֹו ממֹונֹו לפי הּכל .[=נדיבותו]עץ; ְְְִֵַַָֹ

.Áיׁשיבתי 'מקֹום אֹו עלי', 'יׁשיבתי עלי', 'עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהאֹומר:
ספק, אּלּו ּכל - עלי' 'הּקפי עלי', 'עביי עלי', 'רחּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי',

ממֹונֹו לפי מת,ּומביא ואם נתּכּונּתי'. ּכ 'לא ׁשּיאמר: עד ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות. ּפחֹות הּיֹורׁשין ְְְִִֶַַָיּתנּו

.Ë;ּכסף מּדינר יפחֹות לא ּכסף', מטּבע עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהאֹומר:
יפח לא נחׁשת', ּכסף'מטּבע מּמעה עלי[בנחושת]ֹות 'הרי . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחֹות לא [מתקןּברזל', ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עופות] ּכמֹולהברחת ההיכל, ּבגג למעלה ּבּמקּדׁש ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.Èיביא - מטּבע הזּכיר ולא זהב', אֹו ּכסף עלי 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאֹומר:

ּכדי[=גוש]לׁשֹון מׁשקלּה יהיה זהב, ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
וׁשכח הּמׁשקל, ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיאמר:

נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ׁשּיאמר: עד יביא - ּפרׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכּמה
.‡Èאֹו עלי', ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד
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- 'זהב' אֹו 'ּכסף', אֹו 'חמּׁשים', אֹו מנה', עלי 'הרי ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאֹומר:
ּדמים' 'חּיב הּנקראין הן הּבית,הּכל לבדק והערכין והּדמין ; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.·Èואחת חׁשיים, לׁשּכת אחת - ּבּמקּדׁש היּו לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָׁשּתי

לתֹוכּה נֹותנין חטא יראי - חׁשיים לׁשּכת הּכלים: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָלׁשּכת
לׁשּכת ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני וענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָּבחׁשאי,
לׁשלׁשים ואחת לתֹוכּה, זֹורקֹו ּכלי ׁשהתנּדב מי ּכל - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּכלים
לבדק צר ּבֹו ׁשּנמצא ּכלי ּכל אֹותּה: ּפֹותחין הּגזּברין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹיֹום
נֹופלין ּודמיהן נמּכרין, והּׁשאר אֹותֹו; מּניחין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָהּבית,

הּבית.[=מועברים] ּבדק ְְִִֶֶַַַללׁשּכת
.‚Èמזּבח לקדׁשי ּתרּומת[קרבנות]הצרכּו להן הסּפיקה ולא , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּלׁשּכה
ּדבר הּבית ּבדק ּבלׁשּכת מצאּו ולא הּבית, לבדק הצרכּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאם
הּמזּבח מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין אין - להן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהמסּפק

בקודש] .[שמעלין

ג ¤¤ּפרק

עד‡. ּבּדין עמד ולא עׂשרים, מּבן הּפחֹות את ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּמערי
מּבן ּפחֹות ער אּלא נֹותן אינֹו - עׂשרים על יתר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשיהיה

ההעמדהעׂשרים ּבזמן לא ,הער ּבזמן אּלא הער ׁשאין ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ִַּבּדין.

אם·. ,הּמערי ׁשּנֹותן הן - ּבּתֹורה הּקצּובין הערכין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּכל נֹותן - מּׁשגת ידֹו ואין עני, היה אם אבל עׁשיר; ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה

ונפטר אחד, סלע אפּלּו ּבידֹו, מהּנמצא "ואם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּנדר". יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על . . מערּכ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּוא

סלע‚. אּלא לֹו אין אם אחד, סלע אפּלּו נֹותן ׁשהּוא ?ּומּנין ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
הּקדׁש" ּבׁשקל יהיה ערּכ "וכל ׁשאיןׁשּנאמר: למדּת, הא - ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

חמּׁשים. על יֹותר ולא מּסלע, ּפחֹות ְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּבערכין
מּמּנּו„. לֹוקחין אין - סלע אפּלּו ּבידֹו נמצא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי

חֹוב עליו הּכל יּׁשאר אּלא מּסלע, ידֹוּפחֹות מצאה ואם ; ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָוהעׁשיר

והעׁשיר‰. עני ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו והעני, ׁשהערי ְְְֱֱֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָעׁשיר
עׁשיר ּבער חּיב זה הרי עני,- ּכׁשהּוא הערי אם אבל ; ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עני. ער נֹותן - והעני וחזר ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָוהעׁשיר
.Âוׁשמע עלי', ּפלֹוני ער' אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעׁשיר

ּבער חּיב העני הרי - עלי' זה ּׁשאמר 'מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני
ׁשלם ער ׁשהּוא העׁשיר,עׁשיר, את ׁשהערי עני אבל ; ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ּכפי ׁשהּוא עני, ּבער אּלא חּיב אינֹו - עלי' זה ער' ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:
ידֹו. ּתּׂשיג ֲִֶַָאׁשר

.Êׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני, ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה
מה ּכל מּמּנּו ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ּכּלֹו? הּקצּוב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהער
חּיב אינֹו - העׁשיר ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׁשגת ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּידֹו
חֹוב הער ׁשאר יּׁשאר - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלׁשּלם;

ׁשעליו הער ויׁשּלם ׁשּיעׁשיר עד .עליו, ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.Áסלעים',המפרׁש חמּׁשים עלי 'ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

יד ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו - סלעים' ׁשלׁשים עלי ּפלֹונית ער' ;אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

עד חֹוב עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל לֹוקחין ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָאּלא
ויּתן. ְֲִִֵֶַׁשּיעׁשיר

.Ëנּדֹון אינֹו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
נדרן ּפרׁשּו הרי ּדמים, ׁשחּיבי יד; ּכמיּבהּׂשג הן והרי ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּגמּור. מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש', עלי 'מנה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר
.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר:

ׁשקלים שבערכין]ׁשלׁשה ּכׁשאר[פחות יד ּבהּׂשג נּדֹון אּלא , ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ
ֲִִַַהּמעריכין.

.‡Èּבידֹו והיּו עלי', 'ערּכי ואמר וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאֹומר:
ידי יצא - לראׁשֹונה וסלע לּׁשנּיה, ּתׁשע ונתן סלעים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשר

הן ּכחֹובֹות לא ׁשהערכין מהׁשּתיהן; ׁשּכל ּפי על ׁשאף , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּגבה. ּׁשּגבה מה מאחר, הקּדׁש - לראׁשֹונה מׁשעּבד ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻּׁשּבידֹו
יצא ׁשנּיה ידי - לּׁשנּיה ואחת לראׁשֹונה, ּתׁשע נתן אם ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאבל
ידֹו אין והרי ּכלּום, ּבידֹו נׁשאר לא הּסלע, ּכׁשּנתן ׁשהרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבידֹו ּׁשהיה מה ּכל ׁשהרי - יצא לא ראׁשֹונה וידי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמּׁשגת;
נתנֹו, ולא סלע לֹו נׁשאר הּתׁשע ּוכׁשּנתן לראׁשֹונה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמׁשעּבד
ׁשאר עליו יּׁשאר ,לפיכ מּׁשגת. ּׁשּידֹו מה ּכל נתן לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהרי

ויׁשלים. ׁשּיעׁשיר עד ראׁשֹון, ְְֲִִִֵֶֶַַַער
.·Èּבידֹו היה ולא עלי', ערכי 'ׁשני ּפחֹותאּלהאֹומר: א ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

לׁשניהן, נתּפס אם ספק, הּדבר הרי - ערכין ׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּכדי
הּׁשני לער וחציֹו אחד לער לֹו ּׁשּיׁש מה חצי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָונֹותן
ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם מהן אחד ער יּתן אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויּפטר,

עד[בשביל] חֹוב עליו האחר הער ויּׁשאר מהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבאחד
ידֹו. הּׂשג ּכפי ּבעׁשירּות, אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּיּתן

.‚Èּפי על אף - נגנבּו אֹו ואבדּו ּדמיו, אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהּמפריׁש
עד ּבאחריּותן חּיב - אחריּותן' חּיּוב 'עלי אמר ְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא

הּגזּבר ליד ההּוא,ׁשּיּגיעּו ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן, ּפי על אף חּלין הן הרי - לה'" ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻקדׁש

הּגזּבר. ְְִַַָליד
.„Èמהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחּיבי

ּׁשּנדרּו מה ּכרהן הּמׁשּכֹוןּבעל להן להחזיר חּיבין ואין ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומן הּקרקע, מן להן הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָּבּיֹום
ּובהמה; ועבדים, הּבית, תׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּמּטלטלין,
כסּות ולא אׁשּתֹו, כסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ְְְְְְְְִִִִִֵַָֹֹֹונפרעין

ׁשּצבען בגדים ולא סנּדלים[בשבילם]ּבניו, ולא לׁשמן, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹ
הקּדיׁש לא נכסיו, ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן; ׁשּלקחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹחדׁשים

אּלּו. ֵֶאת
.ÂËנכס מּכל לֹו אֹוונֹותנין ערכין עליו ׁשּיׁש לזה - יו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

לֹו נֹותנין לֹו: ואין הּבית, לבדק מנה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּדמים
עליה, ליׁשב ּומּטה וסנּדלין, יד, וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתפּלין
נֹותנין עני, היה ואם עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּטה

ּומּפץ מּטה מזֹון[=מחצלת]לֹו לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְִִִַַָָָָָ
לא אבל לבּדֹו; לֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְֲִֵֶַָָָֹֹֹׁשלׁשים
ּובכסּותן. ּבמזֹונֹותיהן חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאׁשּתֹו

לֹו. הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ְְְְִֵֶָָָואין
.ÊËאֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו
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אבל לחל; ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,
טֹובים וימים לׁשּבתֹות .לא ְְִִַָָֹ

.ÊÈמין מּכל אּמנּות כלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻאם
חרׁשומין היה אם ּכיצד? מעצדין[=נגר]. ׁשני לֹו נֹותנין , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

קרש] ליישור מגרֹות[כלי מרּבין[מסור]ּוׁשּתי ּכלים לֹו היּו . ְְְִִֵֵֵָֻ
ּומּועטין אחד מן[אחד]מּמין מֹוכרין אין - ׁשני מּמין ְִִִִִִִִֵֵֶָָ

כלים ׁשני לֹו נֹותנין אּלא הּמּועטין, מן לֹו ולֹוקחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהמרּבין
הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין, ְְִִִֵֶַַָָֻמן

.ÁÈּפי על אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָהיה
לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה; אּלא מזֹונֹות לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין

הּכל יּמכר אּלא .ספינתֹו, ְִִֵֶַָָָֹ
.ËÈואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָהיה

הּוא מׁשּביח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח 'אם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּתּגרים:
לאטלס ּבּה ּתמּתינּו אם - זֹו ּופרה הבשר]מאה; ,[=שוק ְְִִֵַַָָָָָָ

למקֹום אֹותּה מעלין אם - זֹו ּומרּגלית עׂשרה; ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמׁשּבחת
אין - מעט' אּלא ׁשוה אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפלֹוני,
ּבמקֹומֹו הּכל מֹוכרין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא להן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹומעין
ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא, ּכמה ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָּובׁשעתֹו,
ׁשאין - הקּדׁש ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות לה'", קדׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההּוא,

ולא[=מייפים]מפרּכסין לּׁשּוק, ּבֹו ממּתינין ואין אֹותֹו, ְְְְְְִִִֵַַַֹ
מקֹומֹו אּלא להקּדׁש, אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָמֹוליכין

ְָּוׁשעתֹו.
.Îאבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליהן מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות
אֹותן מֹוכרין ּכ ואחר .ּובערב, ְְִֶֶַַָָָ

דּפרק ¤¤

'ׂשדה‡. הּנקראת היא מּמֹוריׁשיו, אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׂשדה
ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וׂשדה הּנקראת,[במתנה]אחּזה'; היא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ׂשדה והּמקּדיׁש מקנה'. ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ'ׂשדה
ּבּתֹורה. הּקצּוב הער הּוא ְְֵֶֶַַָָָָוערּכּה

ׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה
ּבּיד רחב]יזרעּנּו שהפיזור כלי באמצעות יקרב[ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ

לכל[יצופף] ׁשקל חמּׁשים ערּכֹו - אֹותּה ירחיק ולא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹזריעתֹו
ׂשדה הּמקּדיׁש ואחד הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשני
ׁשאין רעה ׂשדה אֹו ּכמֹותּה, יׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָטֹובה

אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ְֲִִֶַַָָָָֹּכמֹותּה
ׁשקלים‚. ּבהלכֹות ּבארנּו ּבּתֹורה,ּכבר האמּור ׁשהּׁשקל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּתֹורה, האמּורה והּגרה חכמים; ּבלׁשֹון 'סלע' הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועׂשּו הּׁשקל, על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ׁשני והּמעה מעין, ׁשׁש והּדינר דינרין, ארּבעה והּסלע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע;
ּפי על ׁשאף ּופּונדיֹון; סלע ׁשנה, לכל נמצא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָפּונדיֹונין.
הּפּונדיֹונֹות ּכׁשּיּתן - ּפּונדיֹונין וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן הּׁשלחני, מן סלע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻלּקח
הּכר„. הּוא - חמׁשהחמר ,והּלת לתכין; ׁשני והּוא , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

סאין איפֹות,עׂשרה עׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ׁשהּמקֹום ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. סאין ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבׁשּבּורֹו הּוא[שטחו]ׁשּיׁש אּמה, חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע והּוא סאה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
מאתים ּברּבּוע ׁשהּוא אּמה, אלף וׁשבעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבׁשּבּורֹו
אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות וׁשבעים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָארּבע

ׂשעֹורים". חמר "זרע והּוא ּכר, ּבית הּוא - ְְְִֵֵֶֶַֹֹּבקרּוב
ׂשדֹות‰. ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ׂשדהּכיצד ׁשהקּדיׁש הרי ? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

הּיֹובל מּׁשנת חּוץ ׁשנים ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחׁשּבֹון, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
סלעים ׁשמֹונה ׂשעֹורים" חמר "זרע לכל נֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹההקּדׁש,
עׂשר נֹותנין לפּדֹותּה, הּבעלים רצּו ואם ּפּונדיֹונֹות; ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּוׁשמֹונה
ּכל וכן חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ועׂשרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹסלעים
הּתֹוספת עם הּקרן ׁשּיהיה צרי ּבּתֹורה, האמּור ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש
אׁשּתֹו ּפדת אם וכן הּקרן; רביע ׁשהֹוסיף נמצא - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה
חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד אֹו מקּדיׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשל

.Âסלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן ׁשנים, ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר
אֹותּה ּפדּו הּבעלים ואם חמר; לכל ּפּונדיֹונֹות ,וארּבעה ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה, חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותנין

נֹותן ּכאחד.[מדי-]ואינֹו הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Êסלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר

לפּדֹותּה הּׁשניםּופּונדיֹון ּפי על הּכהן לֹו "וחּׁשב ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבׁשּתי לּיֹובל קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות",

יתר. אֹו ִֵָָׁשנים
.Áהּגזּבר רצה אם - וחדׁשים ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר

לכל ּפּונדיֹונין ּוׁשני ׁשקלים ׁשני ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלחׁשב
להקּדׁש חדׁשים מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר; זה הרי חמר, ,זרע ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
מחּׁשב אּתה ׁשנים - הּנֹותרֹות" הּׁשנים ּפי "על ְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואין ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָלהקּדׁש,
.Ëהּיֹובל לפני ׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ,ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ

ׁשנים מּׁשּתי ואינּהּבפחֹות מקּדׁשת, זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
ׁשקל חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנפּדית
יֹוצאה זֹו הרי - ּפדיּה לא ואם אֹותּה; ּפֹודה חמר, ְְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֹלכל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, ְְֲִִֵֵֶַַָֹלּכהנים
.Èמקּדׁשת אינּה עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׂשדהּו וכהןהקּדיׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

מ זֹו הרי עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו קּדׁשת;ולוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
.‡Èׁשּגֹואלין לעֹולם.[=פודים]ּכׁשם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.·Èּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ׂשדהּו את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

מחּׁשבין ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף
להקּדׁש ׁשקלחדׁשים חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ ; ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּיֹובל, ׁשאחר ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלכל
ּכלּום. גֹורע ְְֵֵַואינֹו

.‚Èלזריעה הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין .ּכׁשּמֹודדין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
נקעים אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם [שקעים]היּו ְְְְֲִִִִָָָָָָָ

עּמּה; נמּדדין אין - טפחים עׂשרה עמּקים מים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֻמלאים
עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות

.„Èמים ּבהם ואין יֹותר, אֹו עׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָהיּו
להן ּׁשראּוי מה להן ּומחּׁשבין עצמן, ּבפני נמּדדין [לפי- ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

השדה] כל של התעריף לפי ולא .שווים
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אבל לחל; ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,
טֹובים וימים לׁשּבתֹות .לא ְְִִַָָֹ

.ÊÈמין מּכל אּמנּות כלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻאם
חרׁשומין היה אם ּכיצד? מעצדין[=נגר]. ׁשני לֹו נֹותנין , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

קרש] ליישור מגרֹות[כלי מרּבין[מסור]ּוׁשּתי ּכלים לֹו היּו . ְְְִִֵֵֵָֻ
ּומּועטין אחד מן[אחד]מּמין מֹוכרין אין - ׁשני מּמין ְִִִִִִִִֵֵֶָָ

כלים ׁשני לֹו נֹותנין אּלא הּמּועטין, מן לֹו ולֹוקחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהמרּבין
הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין, ְְִִִֵֶַַָָֻמן

.ÁÈּפי על אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָהיה
לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה; אּלא מזֹונֹות לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין

הּכל יּמכר אּלא .ספינתֹו, ְִִֵֶַָָָֹ
.ËÈואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָהיה

הּוא מׁשּביח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח 'אם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּתּגרים:
לאטלס ּבּה ּתמּתינּו אם - זֹו ּופרה הבשר]מאה; ,[=שוק ְְִִֵַַָָָָָָ

למקֹום אֹותּה מעלין אם - זֹו ּומרּגלית עׂשרה; ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמׁשּבחת
אין - מעט' אּלא ׁשוה אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפלֹוני,
ּבמקֹומֹו הּכל מֹוכרין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא להן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹומעין
ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא, ּכמה ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָּובׁשעתֹו,
ׁשאין - הקּדׁש ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות לה'", קדׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההּוא,

ולא[=מייפים]מפרּכסין לּׁשּוק, ּבֹו ממּתינין ואין אֹותֹו, ְְְְְְִִִֵַַַֹ
מקֹומֹו אּלא להקּדׁש, אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָמֹוליכין

ְָּוׁשעתֹו.
.Îאבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליהן מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות
אֹותן מֹוכרין ּכ ואחר .ּובערב, ְְִֶֶַַָָָ

דּפרק ¤¤

'ׂשדה‡. הּנקראת היא מּמֹוריׁשיו, אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׂשדה
ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וׂשדה הּנקראת,[במתנה]אחּזה'; היא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ׂשדה והּמקּדיׁש מקנה'. ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ'ׂשדה
ּבּתֹורה. הּקצּוב הער הּוא ְְֵֶֶַַָָָָוערּכּה

ׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה
ּבּיד רחב]יזרעּנּו שהפיזור כלי באמצעות יקרב[ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ

לכל[יצופף] ׁשקל חמּׁשים ערּכֹו - אֹותּה ירחיק ולא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹזריעתֹו
ׂשדה הּמקּדיׁש ואחד הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשני
ׁשאין רעה ׂשדה אֹו ּכמֹותּה, יׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָטֹובה

אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ְֲִִֶַַָָָָֹּכמֹותּה
ׁשקלים‚. ּבהלכֹות ּבארנּו ּבּתֹורה,ּכבר האמּור ׁשהּׁשקל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּתֹורה, האמּורה והּגרה חכמים; ּבלׁשֹון 'סלע' הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועׂשּו הּׁשקל, על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ׁשני והּמעה מעין, ׁשׁש והּדינר דינרין, ארּבעה והּסלע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע;
ּפי על ׁשאף ּופּונדיֹון; סלע ׁשנה, לכל נמצא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָפּונדיֹונין.
הּפּונדיֹונֹות ּכׁשּיּתן - ּפּונדיֹונין וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן הּׁשלחני, מן סלע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻלּקח
הּכר„. הּוא - חמׁשהחמר ,והּלת לתכין; ׁשני והּוא , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

סאין איפֹות,עׂשרה עׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ׁשהּמקֹום ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. סאין ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבׁשּבּורֹו הּוא[שטחו]ׁשּיׁש אּמה, חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע והּוא סאה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
מאתים ּברּבּוע ׁשהּוא אּמה, אלף וׁשבעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבׁשּבּורֹו
אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות וׁשבעים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָארּבע

ׂשעֹורים". חמר "זרע והּוא ּכר, ּבית הּוא - ְְְִֵֵֶֶַֹֹּבקרּוב
ׂשדֹות‰. ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ׂשדהּכיצד ׁשהקּדיׁש הרי ? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

הּיֹובל מּׁשנת חּוץ ׁשנים ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחׁשּבֹון, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
סלעים ׁשמֹונה ׂשעֹורים" חמר "זרע לכל נֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹההקּדׁש,
עׂשר נֹותנין לפּדֹותּה, הּבעלים רצּו ואם ּפּונדיֹונֹות; ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּוׁשמֹונה
ּכל וכן חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ועׂשרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹסלעים
הּתֹוספת עם הּקרן ׁשּיהיה צרי ּבּתֹורה, האמּור ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש
אׁשּתֹו ּפדת אם וכן הּקרן; רביע ׁשהֹוסיף נמצא - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה
חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד אֹו מקּדיׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשל

.Âסלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן ׁשנים, ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר
אֹותּה ּפדּו הּבעלים ואם חמר; לכל ּפּונדיֹונֹות ,וארּבעה ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה, חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותנין

נֹותן ּכאחד.[מדי-]ואינֹו הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Êסלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר

לפּדֹותּה הּׁשניםּופּונדיֹון ּפי על הּכהן לֹו "וחּׁשב ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבׁשּתי לּיֹובל קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות",

יתר. אֹו ִֵָָׁשנים
.Áהּגזּבר רצה אם - וחדׁשים ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר

לכל ּפּונדיֹונין ּוׁשני ׁשקלים ׁשני ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלחׁשב
להקּדׁש חדׁשים מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר; זה הרי חמר, ,זרע ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
מחּׁשב אּתה ׁשנים - הּנֹותרֹות" הּׁשנים ּפי "על ְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואין ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָלהקּדׁש,
.Ëהּיֹובל לפני ׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ,ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ

ׁשנים מּׁשּתי ואינּהּבפחֹות מקּדׁשת, זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
ׁשקל חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנפּדית
יֹוצאה זֹו הרי - ּפדיּה לא ואם אֹותּה; ּפֹודה חמר, ְְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֹלכל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, ְְֲִִֵֵֶַַָֹלּכהנים
.Èמקּדׁשת אינּה עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׂשדהּו וכהןהקּדיׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

מ זֹו הרי עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו קּדׁשת;ולוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
.‡Èׁשּגֹואלין לעֹולם.[=פודים]ּכׁשם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.·Èּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ׂשדהּו את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

מחּׁשבין ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף
להקּדׁש ׁשקלחדׁשים חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ ; ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּיֹובל, ׁשאחר ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלכל
ּכלּום. גֹורע ְְֵֵַואינֹו

.‚Èלזריעה הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין .ּכׁשּמֹודדין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
נקעים אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם [שקעים]היּו ְְְְֲִִִִָָָָָָָ

עּמּה; נמּדדין אין - טפחים עׂשרה עמּקים מים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֻמלאים
עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות

.„Èמים ּבהם ואין יֹותר, אֹו עׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָהיּו
להן ּׁשראּוי מה להן ּומחּׁשבין עצמן, ּבפני נמּדדין [לפי- ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

השדה] כל של התעריף לפי ולא .שווים
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.ÂËהרי ּפרׁש, ׁשּלא ּפי על אף - אילנֹות מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה
מקּדיׁש הּוא יפה ּבעין הּמקּדיׁש, ׁשּכל האילנֹות; ּגם .הקּדיׁש ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָ
אֹותּה, מֹודדין - והּקרקע ּבׁשוייהן, האילנֹות את ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּומחּׁשבין

זר ּולכל ׁשנה לכל ּופּונדיֹון סלע ערּכּה ּכמֹוויהיה חמר, ע ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÊËהּנקראת והיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש
ּבׁשויּה אֹותּה ּפֹודין - האילנֹות'טרׁשין' את הּמקּדיׁש וכן ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין ְְִִִֵֶַָָּבלבד,
.ÊÈּפרׁש ולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹֹהיּו

את הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהאילנֹות
ׁשּביניהן האילנֹות ואת האילנֹותהּקרקע היּו אם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

אֹו ּבפחֹות, אֹו סאה, מּבית ּביתר אילנֹות ׁשלׁשה ּכל ְְְְְִִִֵֵָָָָָָֹנטּועין
ולא הּקרקע, את הקּדיׁש לא זה הרי - זה אחר זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהקּדיׁשן

ׁשּביניהן. האילנֹות ִֵֵֶֶֶָָאת
.ÁÈהקּדיׁש ּכ ואחר האילנֹות, ּפֹודההקּדיׁש - הּקרקע את ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

מּדתּה ּפי על הּקרקע ואת ּבׁשוייהן, האילנֹות .את ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈאּלא נפּדית, ולא הּיֹובל והּגיע אחּזתֹו, ׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּמקּדיׁש

ותהיה ּדמיה, את נֹותנין הּכהנים - הקּדׁש יד ּתחת היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
להן הּדמיםאחּזה ואֹותן ּפדיֹון; ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

הּבית.[=יימסרו]יּפלּו ּבדק להקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַ
.Îחֹוזרת זֹו הרי - הּיֹובל ׁשּיּגיע קדם הּמקּדיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגאלּה

וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּבית לבדק יּפל ׁשּנתן והער ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
ּב ּגאלּה ּבּיֹובלאם לאביו חֹוזרת זֹו הרי מקּדיׁש, ׁשל אבלנֹו . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

נכרי אֹו קרֹוביו, ׁשאר אֹו ּבּתֹו, אֹותּה ּגאלה שאינואם [זר, ְְְֲִִִָָָָָָ
חֹוזרתקרובו] מּידן, ּוגאלּה הּמקּדיׁש חזר אם - ההקּדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּיד

ּתחת והיא הּיֹובל הּגיע אּלא מּידן, ּגאלּה לא ואם לעֹולם; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹו
להקּדׁש, יֹוצאה זֹו הרי - נכרי אֹו קרֹובים ׁשאר אֹו הּבת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָיד
לּכהנים, אחּזה ּתהיה אּלא לעֹולם, לבעליה חֹוזרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻואינּה
אחּזתֹו". ּתהיה לּכהן . . בּיבל ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
ההקּדׁש מּיד נפּדית ׁשּכבר ּדמים, לּתן צריכין ּכהנים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין
ּבעליה. הן ּכאּלּו לּכהנים, ּתחזר אּלא מאחר; ערּכּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻולּקח

.‡Îהּמקּדיׁש היה אם אבל ּביׂשראל. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמה
הּיֹובל עליה עבר ואפּלּו לעֹולם; ּגֹואל זה הרי לוי, אֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכהן

הּיֹובל אחר אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ׁשּנאמר:ולא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ללוּים". ּתהיה עֹולם ְְְִִִֶַַָֻ"ּגאּלת

.·Îמּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה
הּדבר הרי - הּבעל ידי ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָההקּדׁש,

לּכהנים ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם קדמהספק, אם ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ
להֹוציא יכֹולין הּכהנים אין הּיֹובל, אחר ּבּה והחזיקה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
להֹוציא יכֹולה אינּה והחזיקּו, הּכהנים קדמּו ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמּידּה;

ִָָמּידם.
.‚Îוהּגיע ההקּדׁש, מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ׂשדהּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

היא והרי 'הֹואיל יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַֹֹֹהּיֹובל
יֹוצאה אּלא ּבּה'; וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹיֹוצאה

הּכהנים אחיו .לכל ְֲִֶַָָֹ
.„Îׁשּבּמׁשמר לּכהנים ּתּנתן ּבּיֹובל, לּכהנים הּׂשדה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכׁשּתצא

המקדש] בבית השבועית שבתורנות הכהנים ּבֹו[קבוצת ֶַָׁשּפגע

מׁשמר ׁשהרי ּבּׁשּבת, יֹובל ׁשל הּׁשנה ראׁש היה ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּיֹובל;
הּיֹוצא. לּמׁשמר ּתּנתן - נכנס ּומׁשמר ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצא

.‰Î- אֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
לּכהנים יֹוצאין בּיבל",אינן ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּיֹובל והּגיע הּטרׁשין, את הּמקּדיׁש אבל ׂשדה. אּלא לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ׁשּנאמר: לּכהנים, יֹוצאין אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא

נקראת. 'ׂשדה' וזֹו הּׂשדה", ְְְִֵֶֶַָָָָ"והיה
.ÂÎ,ּבדמיה אֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיצד

מי ּכל אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואין
חמׁש. מֹוסיף אינֹו הּמקּדיׁש, אֹותּה ּפדה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּירצה;

ודמים ערכים ּכׁשאר הּבית, לבדק הּיֹובל,ּופדיֹונּה ּוכׁשּיּגיע . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּגזּבר, מּיד ׁשּנפּדית ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתחזר
היא והרי נפּדית, ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹוהרי

חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאהיֹוצאה ואינּה לּמֹוכר, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ביובללּכהנים; [והרי ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

למקדיש] עוד להשתייך אמורה היתה לא .כבר

.ÊÎׁשּׁשמין ׂשדה אֹותּה[=מעריכים]ּכל למּכר להקּדׁש אֹותּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשעת ּבּבקר רצּופין, יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדמיה,
ּומסּימין ּפֹועלין; הכנסת ּבׁשעת ּובערב ּפֹועלין, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהֹוצאת

ׁשּומה,[=מציינים] היא ּובכ יפה היא ּכ' ואֹומרין: ְְְְִִִֶָָָָָָָמצריה,
ויּקח'. יבֹוא לּקח הרֹוצה ְִִֶַַָָָּכל

.ÁÎהּמֹוריׁשין[=קונה]הּלֹוקח מּׁשאר אֹו מאביו ׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָ
מֹוריׁשיו, אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין והקּדיׁשּה, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו,
מת ּכ ואחר מֹוריׁשיו, ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ׁשהקּדיׁשּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
את "ואם ׁשּנאמר: אחּזה, ּכׂשדה זֹו הרי - מֹוריׁשיו אֹו ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאביו
ראּויה ׁשאינּה ׂשדה אחּזתֹו", מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻׂשדה

לירׁשּה. לֹו ׁשראּויה זֹו יצאת - אחּזה ׂשדה ְְְְְֲִֵֶָָָָָָֻלהיֹות

ה'תשע"ב תמוז ח' חמישי יום
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הּוא,‡. לפּדֹותּה עליו מצוה - אחּזתֹו ׂשדה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻהּמקּדיׁש
השדה]ׁשהאדֹון אֹותֹו.[בעל ּכֹופין אין רצה, לא ואם קֹודם; ְִִֵֵֶָָָָֹ

ׁשאם - נֹוהגת יֹובל ׁשּמצות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּבּמה
אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּכהנים, ּתצא יגאלּנה, ולא יֹובל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיּגיע
אּלא לּכהנים, יֹוצאת אינּה ׁשהרי הּיֹובלֹות, ׁשּבטלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּתחּלה ּבּה לפּתח האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם להּפדֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹסֹופּה

ראשונית] מחיר ּכׁשאר[בהצעת ּבׁשויּה נפּדית והיא ,ְְְְְִִִֵָָָ
יגאל; אֹותּה, וגֹואל עליו ׁשּמֹוסיף מי נמצא אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָההקּדׁשֹות.
ואינֹו ּׁשאמר. מה ויּתן ,'הּגיעת' לֹו: אֹומרין לאו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָואם
ׁשּמֹוסיף החמׁש ׁשּיהיה ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ּבפחֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפֹותח

ְָּפרּוטה.
ללוֹות,·. אֹו מּׂשדֹותיו, אחרֹות ׂשדֹות למּכר האדֹון ְְְֲִִִֵָָָָָָֹרצה

ּבזמן ּבין ּבידֹו, הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ׂשדה לפּדֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכדי
נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג, לכלׁשהּיֹובל קֹודם והּוא ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּבמֹוכר ּכן ּׁשאין מה - ּגֹואל חציּה, לגאל רצה אם וכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאדם.
מּבהקּדׁש.[לחבירו]להדיֹוט ּבהדיֹוט חמר וזה ; ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
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ׁשאר‚. אֹו ׁשּלֹו, טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
רע. ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמּטלטלין
מֹוסיף - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו, אֹו הּמקּדיׁש, אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
לבדק והּדמים ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
מּבּתי ׁשהיה ּבין חֹומה, ערי ּבבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּבית.

פרוזה]החצרים בעיר לעֹולם.[בית נגאל זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַָָ
וקם„. חֹומה, עיר ּבית היה אם - ההקּדׁש מּיד אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט - חדׁש עׂשר ׁשנים הּגֹואל לפודהּביד [משתייך ְְְֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבידלצמיתות] והּוא הּיֹובל והּגיע החצרים, ּבית היה ואם ;ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

ּבּיֹובל. לבעליו חֹוזר - ְִֵֵֵַַָָהּגֹואל
על‰. אף - הּבית לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמקּדיׁש

עׂשה על ׁשעבר לקרבן]ּפי להקדישה לו ּׁשעׂשה[שהיה מה , ֲִֵֶֶַַַָָָ
ּומערי ּתמימה; ּכׁשהיא ונפּדית עליה, קדּׁשה וחלה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻעׂשּוי,
הּפֹודה ואין הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ּבדמיה, הּכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹותּה
ּׁשהיא למה לּמזּבח, להקריבּה מנת על אּלא ּפֹודה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹותּה
מזּבח מידי יֹוצא אינֹו לּמזּבח, הראּוי ּדבר ׁשּכל - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָראּויה

ְָלעֹולם.
.Âהּבית לבדק ּתמימים להקּדיׁש ׁשאסּור ׁשּנאמר:ּומּנין ? ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

מּפי אתֹו"; ּתעׂשה נדבה - וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"וׁשֹור
מראין הּדברים וכן הּבית. לבדק נדבה למדּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמּועה
לּמזּבח. מּום ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, קדּׁשת אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשאינּה
ואין הּבית, לבדק נדבה עֹוׂשה אּתה אֹותֹו - "אתֹו" ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹונאמר:

הּב ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים עֹוׂשה מּכללאּתה א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכעׂשה. הּוא הרי ֲֲֲֵֵֵַעׂשה,

.Êסתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקּדיׁש
הּמזּבח ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין: -ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
עֹולֹות; אֹותן ויקריבּו עֹולֹות, לצרכי יּמכרּו הּזכרים -ְְְְְְִִִֵַַָָָָ
ׁשלמים; אֹותן ויקריבּו ׁשלמים, לצרכי יּמכרּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָוהּנקבֹות

הּבית לבדק יּפלּו - הּבית.והּדמים לבדק הקּדׁשֹות ׁשּסתם , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לה', קרּבן מּמּנה יקריבּו אׁשר ּבהמה "ואם נאמר: זה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל
הראּוי ּכל ּכלֹומר: - קדׁש" יהיה לה', מּמּנּו יּתן אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכל

יקרב. הּמזּבח, ּגּבי על ְְְִִִֵֵַַַַַַלקרב
.Áּוסלתֹות ׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהקּדיׁש

אֹותֹו לצרכי יּמכרּו - הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָועֹופֹות
ויקרבּו זכרים, ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן; ויקריבּו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמין,

.עֹולֹות

.Ëהּתמימה הּבהמה ּודמי עצמן, אּלּו ּדמי יקרבּו מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּומּפני
הּבית לבדק נפליּפלּו אם לּמזּבח, הּקדֹוׁשה ׁשהּבהמה לפי ? ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

והּׁשמן והּיין והּסלת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּפדיֹון לּה יׁש מּום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה
את "והעמיד ׁשּנאמר: ּפדיֹון, להן אין ׁשּנפסלּו, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָוהעֹופֹות
ׁשּיׁשנֹו ּכל - אֹותּה" הּכהן והערי הּׁשם, לפני ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּבהמה
העמדה ּבכלל וׁשאינֹו ּפדיֹון; לֹו יׁש והערכה, העמדה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכלל

ּפדיֹון. לֹו אין ְְֲִֵַָָוהערכה,
.Èוהי סתם, נכסיו לאּמניןהקּדיׁש ׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן תה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

הקטורת] ברקיחת ויּקחּו[העוסקים ׁשּיחזרּו עד ְְְְְִִֶַַָָּבׂשכרן,
ּבׂשכרן, לאּמנין ּתּנתן זֹו הרי - ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻאֹותּה,

ּבנכסיו ׁשם יׁש אם עֹוׂשין וכן הּקטרת. ּבמֹותר ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו
הּקטרת. מּסממני ְְִֵֶֶַַָָֹאחד

.‡Èונפסלה מּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמקּדיׁש
ונפּדית נערכת זֹו הרי ּבהמה- ּכל "ואם נאמר: זה ועל ; ְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

את והעמיד - לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹטמאה,
ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹו'; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהּבהמה"

.·È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין - ּבחּיים ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל
ּבהן[לשם-]ּבין ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין הּבית ּבדק קדׁשי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב הראּויה ּתמימה אֹו הבית]מּום, לבדק ּכמֹו[-שהקדישה ְְְִִֵָָָָ
"והעמיד ׁשּנאמר: ּבּדין, העמדה צריכה זֹו הרי - ְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתּבאר
ׁשּתער קדם הּבהמה מתה אם ,לפיכ הּבהמה"; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת
אם אבל ּתּקבר. אּלא ׁשּמתה, אחר אֹותּה ּפֹודין אין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותּפדה,
ּכׁשאר ּתּפדה זֹו הרי הּבית, לבדק נבלה אֹו ׁשחּוטה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

.מּטלטלין ְְִִַ
.‚Èהרי - מפרּכסת היא ועדין ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשחט

ונערכת ּדבריה, לכל ּכחּיה "והעמידהיא ּבכלל היא והרי ; ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּתמּות. עד ,"ְֱִֶֶַָוהערי

.„Èּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי לדמיה, ּתמימה ּבהמה .הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עצמּה היא לּמזּבח', הקּדׁש זֹו ּבהמה 'ּדמי האֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
ׁשל רגלּה 'ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּתקרב.
קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח' הקּדׁש זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרה

תּפדה. ולא ּתקרב ּולפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻּבכּלּה
.ÂË,אֹותּה ׁשּיקריב למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין עֹוׂשין? ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻוכיצד

אבר אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין, ׁשהּנׁשמהודמיה אבר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה ּבֹו, כולה]ּתלּויה כהקדיש .[ונחשב ְְְְָָָָָֻֻ

.ÊËוהקּדיׁש לּקרב, ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ׁשאין ּובין ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין - לדמיו מאבריה ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאבר
ּבלבד אבר אֹותֹו ּדמי אּלא נתקּדׁש לא - ּבֹו ּתלּויה .הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הקּדׁש לּבּה 'ּדמי אֹו זֹו', ּפרה רגל 'ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ּבּה. ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - ְְְִִֵֵֶַַָָֻלּמזּבח'
.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור 'לב אֹו זה', עבד 'ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן

חּיב אינֹו - לּמזּבח' הקּדׁש 'ראׁשי ׁשאמר: אֹו אּלאלּמזּבח', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ראׁשֹו מחציתו]ּבדמי אבר[וממילא אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין ; ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ

בו] תלויה הנשמה ּבדמיו[כשאין ויביא נמּכר, היה ְְְִִִָָָָָָאּלּו
ְָָקרּבן.

.ÁÈמזּבח ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבדקּבּמה ּבקדׁשי אבל . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אֹו הקּדׁש', 'ּכבדֹו אֹו זה' חמֹור ראׁש 'ּדמי האֹומר: - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּבית
אבר והּוא הֹואיל - הקּדׁש' 'ּכבדֹו אֹו זה' עבד ראׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹ'ּדמי
הקּדׁש ׁשּכל ּכּלֹו; ּבדמי חּיב זה הרי ּבֹו, ּתלּויה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּנׁשמה

הּוא. ּדמים קדּׁשת הּבית, ְִִֶֶַַַָֻּבדק
.ËÈואם קרּבן; ּבערּכֹו מביא לּמזּבח', עלי 'ערּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

ּבהּׂשג נּדֹון אם - ספק הּדבר הרי ׁשלם, לער מּׁשגת ידֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין
יד, ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָיד,

נדר ולּמזּבח -הֹואיל לּמזּבח אחּזתֹו ׂשדה הּמקּדיׁש וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻ
ויׁש לּמזּבח; עֹולֹות ּבהם יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
ּפֹודין אֹו ּבּה, הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם - ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּדבר
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ׁשאר‚. אֹו ׁשּלֹו, טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
רע. ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמּטלטלין
מֹוסיף - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו, אֹו הּמקּדיׁש, אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
לבדק והּדמים ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
מּבּתי ׁשהיה ּבין חֹומה, ערי ּבבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּבית.

פרוזה]החצרים בעיר לעֹולם.[בית נגאל זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַָָ
וקם„. חֹומה, עיר ּבית היה אם - ההקּדׁש מּיד אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט - חדׁש עׂשר ׁשנים הּגֹואל לפודהּביד [משתייך ְְְֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבידלצמיתות] והּוא הּיֹובל והּגיע החצרים, ּבית היה ואם ;ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

ּבּיֹובל. לבעליו חֹוזר - ְִֵֵֵַַָָהּגֹואל
על‰. אף - הּבית לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמקּדיׁש

עׂשה על ׁשעבר לקרבן]ּפי להקדישה לו ּׁשעׂשה[שהיה מה , ֲִֵֶֶַַַָָָ
ּומערי ּתמימה; ּכׁשהיא ונפּדית עליה, קדּׁשה וחלה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻעׂשּוי,
הּפֹודה ואין הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ּבדמיה, הּכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹותּה
ּׁשהיא למה לּמזּבח, להקריבּה מנת על אּלא ּפֹודה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹותּה
מזּבח מידי יֹוצא אינֹו לּמזּבח, הראּוי ּדבר ׁשּכל - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָראּויה

ְָלעֹולם.
.Âהּבית לבדק ּתמימים להקּדיׁש ׁשאסּור ׁשּנאמר:ּומּנין ? ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

מּפי אתֹו"; ּתעׂשה נדבה - וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"וׁשֹור
מראין הּדברים וכן הּבית. לבדק נדבה למדּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמּועה
לּמזּבח. מּום ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, קדּׁשת אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשאינּה
ואין הּבית, לבדק נדבה עֹוׂשה אּתה אֹותֹו - "אתֹו" ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹונאמר:

הּב ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים עֹוׂשה מּכללאּתה א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכעׂשה. הּוא הרי ֲֲֲֵֵֵַעׂשה,

.Êסתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקּדיׁש
הּמזּבח ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין: -ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
עֹולֹות; אֹותן ויקריבּו עֹולֹות, לצרכי יּמכרּו הּזכרים -ְְְְְְִִִֵַַָָָָ
ׁשלמים; אֹותן ויקריבּו ׁשלמים, לצרכי יּמכרּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָוהּנקבֹות

הּבית לבדק יּפלּו - הּבית.והּדמים לבדק הקּדׁשֹות ׁשּסתם , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לה', קרּבן מּמּנה יקריבּו אׁשר ּבהמה "ואם נאמר: זה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל
הראּוי ּכל ּכלֹומר: - קדׁש" יהיה לה', מּמּנּו יּתן אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכל

יקרב. הּמזּבח, ּגּבי על ְְְִִִֵֵַַַַַַלקרב
.Áּוסלתֹות ׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהקּדיׁש

אֹותֹו לצרכי יּמכרּו - הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָועֹופֹות
ויקרבּו זכרים, ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן; ויקריבּו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמין,

.עֹולֹות

.Ëהּתמימה הּבהמה ּודמי עצמן, אּלּו ּדמי יקרבּו מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּומּפני
הּבית לבדק נפליּפלּו אם לּמזּבח, הּקדֹוׁשה ׁשהּבהמה לפי ? ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

והּׁשמן והּיין והּסלת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּפדיֹון לּה יׁש מּום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה
את "והעמיד ׁשּנאמר: ּפדיֹון, להן אין ׁשּנפסלּו, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָוהעֹופֹות
ׁשּיׁשנֹו ּכל - אֹותּה" הּכהן והערי הּׁשם, לפני ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּבהמה
העמדה ּבכלל וׁשאינֹו ּפדיֹון; לֹו יׁש והערכה, העמדה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכלל

ּפדיֹון. לֹו אין ְְֲִֵַָָוהערכה,
.Èוהי סתם, נכסיו לאּמניןהקּדיׁש ׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן תה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

הקטורת] ברקיחת ויּקחּו[העוסקים ׁשּיחזרּו עד ְְְְְִִֶַַָָּבׂשכרן,
ּבׂשכרן, לאּמנין ּתּנתן זֹו הרי - ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻאֹותּה,

ּבנכסיו ׁשם יׁש אם עֹוׂשין וכן הּקטרת. ּבמֹותר ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו
הּקטרת. מּסממני ְְִֵֶֶַַָָֹאחד

.‡Èונפסלה מּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמקּדיׁש
ונפּדית נערכת זֹו הרי ּבהמה- ּכל "ואם נאמר: זה ועל ; ְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

את והעמיד - לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹטמאה,
ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹו'; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהּבהמה"

.·È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין - ּבחּיים ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל
ּבהן[לשם-]ּבין ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין הּבית ּבדק קדׁשי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב הראּויה ּתמימה אֹו הבית]מּום, לבדק ּכמֹו[-שהקדישה ְְְִִֵָָָָ
"והעמיד ׁשּנאמר: ּבּדין, העמדה צריכה זֹו הרי - ְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתּבאר
ׁשּתער קדם הּבהמה מתה אם ,לפיכ הּבהמה"; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת
אם אבל ּתּקבר. אּלא ׁשּמתה, אחר אֹותּה ּפֹודין אין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותּפדה,
ּכׁשאר ּתּפדה זֹו הרי הּבית, לבדק נבלה אֹו ׁשחּוטה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

.מּטלטלין ְְִִַ
.‚Èהרי - מפרּכסת היא ועדין ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשחט

ונערכת ּדבריה, לכל ּכחּיה "והעמידהיא ּבכלל היא והרי ; ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּתמּות. עד ,"ְֱִֶֶַָוהערי

.„Èּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי לדמיה, ּתמימה ּבהמה .הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עצמּה היא לּמזּבח', הקּדׁש זֹו ּבהמה 'ּדמי האֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
ׁשל רגלּה 'ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּתקרב.
קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח' הקּדׁש זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרה

תּפדה. ולא ּתקרב ּולפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻּבכּלּה
.ÂË,אֹותּה ׁשּיקריב למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין עֹוׂשין? ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻוכיצד

אבר אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין, ׁשהּנׁשמהודמיה אבר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה ּבֹו, כולה]ּתלּויה כהקדיש .[ונחשב ְְְְָָָָָֻֻ

.ÊËוהקּדיׁש לּקרב, ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ׁשאין ּובין ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין - לדמיו מאבריה ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאבר
ּבלבד אבר אֹותֹו ּדמי אּלא נתקּדׁש לא - ּבֹו ּתלּויה .הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הקּדׁש לּבּה 'ּדמי אֹו זֹו', ּפרה רגל 'ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ּבּה. ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - ְְְִִֵֵֶַַָָֻלּמזּבח'
.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור 'לב אֹו זה', עבד 'ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן

חּיב אינֹו - לּמזּבח' הקּדׁש 'ראׁשי ׁשאמר: אֹו אּלאלּמזּבח', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ראׁשֹו מחציתו]ּבדמי אבר[וממילא אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין ; ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ

בו] תלויה הנשמה ּבדמיו[כשאין ויביא נמּכר, היה ְְְִִִָָָָָָאּלּו
ְָָקרּבן.

.ÁÈמזּבח ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבדקּבּמה ּבקדׁשי אבל . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אֹו הקּדׁש', 'ּכבדֹו אֹו זה' חמֹור ראׁש 'ּדמי האֹומר: - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּבית
אבר והּוא הֹואיל - הקּדׁש' 'ּכבדֹו אֹו זה' עבד ראׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹ'ּדמי
הקּדׁש ׁשּכל ּכּלֹו; ּבדמי חּיב זה הרי ּבֹו, ּתלּויה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּנׁשמה

הּוא. ּדמים קדּׁשת הּבית, ְִִֶֶַַַָֻּבדק
.ËÈואם קרּבן; ּבערּכֹו מביא לּמזּבח', עלי 'ערּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

ּבהּׂשג נּדֹון אם - ספק הּדבר הרי ׁשלם, לער מּׁשגת ידֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין
יד, ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָיד,

נדר ולּמזּבח -הֹואיל לּמזּבח אחּזתֹו ׂשדה הּמקּדיׁש וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻ
ויׁש לּמזּבח; עֹולֹות ּבהם יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
ּפֹודין אֹו ּבּה, הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם - ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּדבר
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וכּיֹוצא אּלּו ּבכל ודנין הקּדיׁש. ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹותּה
להחמיר. ְְִֶַָּבהן,

וּפרק ¤¤

'חרם‡. אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש זה 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
אמר אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים'; 'חרם אֹו הּבית', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלבדק

'הקּד נכסיו לּׁשמים'ּכל 'חרם אֹו הּבית', לבדק 'חרם אֹו ׁש', ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
סתם, 'חרם' אמר אם אבל הּבית. לבדק יּפלּו אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
"ּכל ׁשּנאמר: לּכהנים, חרמים ׁשּסתם - לּכהנים אּלּו ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

יהיה". ל - ּביׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָחרם
ּומּׁשפחֹותיו·. ּומעבדיו ּומּבקרֹו, מּצאנֹו אדם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרים

ולא ּבהמּתֹו, ּכל יחרים לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻהּכנענּיים,
מּׁשאר לֹו ׁשּיׁש מין ּכל ולא ׂשדֹותיו, ּכל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹּכל

ואםהּמּטלטלין ּובהמה"; מאדם לֹו, אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - נכסיו ּכל החרים אפּלּו הּכל, את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהחרים
הּבית. לבדק ׁשהחרים ּבין לּכהנים, ׁשהחרים ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻמחרמין;

מה‚. ּכל לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָוכל
לֹו ּכליּׁשּיׁש לֹומר צרי ואין ׁשּבראׁשֹו, ּתפּלין ואפּלּו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

חרם. אֹו הקּדׁש הּכל - ּובגדיו ְְֵֵֶֶַָָָֹֻאּמנּותֹו
.„- ׁשמים ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ּכהנים חרמי ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה

ויצאּו הּבית, לבדק הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ונפּדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש,
אּלא לעֹולם, ּפדיֹון להן אין - ּכהנים וחרמי לחּלין. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהּנכסים

ּכּתרּומה לּכהנים "לאנּתנין אֹומר: הּוא ּכהנים חרם ועל ; ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
יּגאל" ולא לּבעלים.יּמכר יּגאל ולא לאחר, יּמכר לא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹ

נּתנין‰. אּלּו הרי - מּטלטלין אֹו קרקע הּמחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָואחד
מׁשמר ׁשּבאֹותֹו ּכללּכהן - ּכהנים חרמי ׁשהחרים. ּבׁשעה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּדבריהם, לכל הקּדׁש הן הרי - הּבעלים ּבבית ׁשהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזמן
- לּכהן נתנן לה'"; הּוא קדׁשים קדׁש חרם, "ּכל ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּביׂשראל, חרם "ּכל ׁשּנאמר: ּדבריהן, לכל ּכחּלין הם ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻהרי

יהיה". ְְִֶל
.Â,הּיֹובל אחר ּבּה ׁשּזכה חרם ׂשדה לֹו ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכהן

הּכהנים לאחיו ויצאה מחרמת, זֹו הרי - ׁשּנאמר:והחרימּה , ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּכׂשדה לֹו, חרמֹו ׁשּׂשדה מלּמד - אחּזתֹו" ּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֻ"לּכהן

מחרמת. ּתהיה - החרימּה ׁשאם ליׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻאחּזה
.Êהיה אפּלּו - לֹוקח והקּדיׁשּה חרמֹו, ׂשדה הּכהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר

ׂשדה זֹו הרי - ׁשהחרימּוה הראׁשֹונים הּבעלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּבּיֹובל ׁשּמכרּה לּכהן וחֹוזרת אֹומקנה, קרקע אבל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהרי אֹותן, מחרימין אינן - ּולוּיים ּכהנים ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּטלטלין
ּבׂשדיהן: אֹומר ּומּטלטליןהּוא להם", הּוא עֹולם אחּזת "ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ּומּׂשדה לֹו אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: ּכחרמין, לקרקעֹות ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהקׁשּו
ֲָֻאחּזתֹו".

.Áמזּבח קדׁשי -]הּמקּדיׁש להקריבה שעליו קרבן [בהמת ְְְִִֵֵַַַָ
הּבהמה ותער עליהן, חל ההקּדׁש הרי - הּבית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדק
למה ּתקרב והּבהמה הּבית, לבדק ּדמיה ויּפלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָותּפדה,
לּמזּבח, הּבית ּבדק קדׁשי הּמקּדיׁש אבל ּבּתחּלה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּׁשהיתה
- לּכהנים החרימּה אֹו 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' זֹו 'הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹואמר:

קדׁשי על חל החרם ולא מזּבח הקּדׁש ואין ּכלּום, עׂשה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין הּבית; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק

.Ëּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר הקּדׁש זה 'ׁשֹור ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהאֹומר:
לּמזּבח, הקּדיׁשֹו ּבהנאה; מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבתֹו

לּמזּבח הקּדׁש זה הקּדׁשהרי זה 'הרי אמר: אם אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
עד]מעכׁשו ימות לא ּבתֹו[אם ּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר ְְְְְִֵַַַָָֹ

ּבתֹו הקּדיׁשֹו ואם ּבהנאה; אסּור זה הרי - יֹום ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹׁשלׁשים
מקּדׁש. אינֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵַַַָֹֻהּׁשלׁשים

.Èּגזּברין עּכּוב אּלא ּבּה אין הּבית, לבדק עֹולה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש
שוויה]ּבלבד להעריך נדרשים הגזברים הקרבתה .[שלפני ְִַ

עבר אם ,לפיכ ׁשּתּפדה. עד ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּדברי
ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָָָּוׁשחטּה

.‡Èּבין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין אדם ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרים
ּבדק חרמי ּבין ּכהנים ׁשהּואהּביתחרמי קדׁשים היּו ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

לבדק ּבין לּכהנים ּבין ּדמיהן את נֹותן ּבאחריּותן, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּיב
ּׁשהן. למה ׁשּיּפדּו, אחר הּקדׁשים אֹותן ויקרבּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבית;

.·Èנדבה באחריותה]היּו חייב ּפֹודין[שלא ּכיצד והחרימן, ְְְִִֵֶַָָָָ
להעלֹותּה זֹו, ּבבהמה לּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹותן?

ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן וכל ּבּה', חּיב ׁשאינֹו אחר]עֹולה ,[אפילו ְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשהיתה. ּכמֹו נדבה זֹו ּבהמה ְְְְְִֵֶַָָָָָיקריב

.‚Èׁשהיה ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
מחרם זה הרי - מּום ּבעל ׁשהיה ּבין צריּתמים ואין ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

לידֹו. ׁשּבא אחר לּׁשמים, הּכהן החרימֹו אם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלֹומר,
.„Èלּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותֹו? ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַָָָוכיצד

הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי זה, ּבידֹו[=האפשרות]ּבבכֹור ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָ
אֹותֹו הּנֹותן ּכל לרעֹו'. אֹו לקרֹובֹו ׁשּירצה, ּכהן לכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹלּתנֹו
הּדמים ויּפלּו ׁשּירצה; ּכהן לכל ויּתנּנּו הּבכֹור יּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשעּור,

הּבית. ְִֶֶַַלבדק
.ÂË,נדבה ׁשלמי ּכמחרים זה הרי - הּמעׂשר את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמחרים

ּבאחריּותֹו חּיב ׁשאינֹו .לפי ְְֲִֵֶַַָָ
.ÊËׁשקלֹו השקל]הּמקּדיׁש מחצית הרי[מטבע הּבית, לבדק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ

אם אבל קדׁש; אינן הּבית, לבדק ּבּכּורים הקּדיׁש קדׁש. ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹזה
קדׁש. אּלּו הרי לידֹו, ׁשּבאּו אחר הּכהן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהקּדיׁשן

.ÊÈּבֹו ׁשּתפין והּכהנים הּוא וׁשפחתֹו, עבּדֹו חצי ;הּמחרים ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָֹֻ
קדׁש ּכּלֹו עבּדֹו, חצי לּׁשמים החרים אֹו הקּדיׁש אם ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֻאבל
אֹו הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו הּמקּדיׁש וכל ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּכמֹו
קדׁש; ּגּופן הרי - עבדים ּבהן והיּו נכסיו ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמקּדיׁש

ׁשּיּפדּו. עד ּבהם, להנֹות אסּור ְִִֵֶֶַָָָָָלפיכ
.ÁÈּולהֹוציא מאחרים, ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

לחרּות בהקדש]אֹותן כזלזול יתפרש שלא מֹוכרין[כדי אּלא ; ְִֵֶַָָ
רצּו. אם לחרּות, אֹותן מֹוציאין ואחרים לאחרים, ֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָאֹותן

.ËÈקדׁש ּפרנסתֹו על הּיתר ּכל עבּדֹו, ידי וכיצדהּמקּדיׁש . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
והּוא ּופֹורע; ועֹוׂשה ואֹוכל, לֹווה זה? עבד מתּפרנס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא
עׂשה ׁשאם - ויפרע ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיעׂשה

הקּדׁש. קנה ראׁשֹון ראׁשֹון ְְִִִֵֶָָָּבפרּוטה,
.Îאּל הקּדיׁש לא - עצמֹו את הּואהּמקּדיׁש והרי ּדמיו, א ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
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לא ׁשהרי ולאכל, לעׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו; ּבדמי ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחּיב
ּכעבד ּגּופֹו .נתקּדׁש ְִֵֶֶַָ

.‡Îׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ּכגֹוןאין ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׂשדה אֹו העברּיים, וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו, ּבנֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשהחרים
ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין, אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻמקנתֹו

ׁשּלֹו. ּגּופֹו ֵֶֶׁשאין
.·Îּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם לֹואין היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

הּבעלים אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפּקדֹון
ּברׁשּות הּוא הרי ּבֹו, ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹיכֹולין

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ְְֶָָָָּבעליו
.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין. אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה

יכֹול זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם - ּבּה וכפר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחר,
עצמּה, ׁשהּקרקע הֹוציאּה: לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה ּברׁשּות היא .הרי ְְֲִִֵֶָָ
.„Îאין ׁשניהן - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו, את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגֹוזל

להקּדיׁש ׁשאינֹויכֹולין לפי וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי זה : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.

.‰Îּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת אחת ּכל ּדמי היּו אם - לֹו והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח
להקּדיׁש יכֹול הּמֹוכר ואין ׁשּפסק; ּכמי זה הרי קצּובין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

ּברׁשּותֹו אינּה ׁשהרי זֹו, נמכרה]ּדלעת אין[שכבר ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
ּברׁשּותֹו ׁשעדין מקּדׁשת, זֹו הרי - והקּדיׁשּה קצּובין, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻהּדמים

לשלם]היא כמה הקונה שידע לקחּה[עד לא ׁשּלקחּה, ׁשּזה : ְְִֶֶֶָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹּדר

.ÂÎלעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם 'מהאין ּכיצד? . ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מצֹודתי הדייגים]ּׁשּתעלה 'מה[רשת קדׁש', הּים ּׁשּתֹוציאמן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכלּום. אמר לא - חרם' הּפרֹות מן זֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹׂשדה
.ÊÎמּמ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר

מקּדׁשת אינּה - מּמּנּו ּולקחּה ׁשּכׁשהקּדיׁשּהמקּדׁשת', לפי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻ
לרׁשּותֹו. ּבאת ְִָֹלא

.ÁÎעֹוׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן
חּלין והּמֹותר -ואֹוכלת, לעֹוׂשיהן' ידי 'יקּדׁשּו לּה: אמר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הא קדׁש; ידיה מעׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהֹואיל
ׁשעֹוׂשה ּפרֹות ׁשּכל קדׁש', זה 'אילן לאֹומר: ּדֹומה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹלמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קדׁש. ְְֵֵֶֶַַָָֹֹלהּבא
.ËÎׁש זֹו 'ׂשדה לחברֹו: לכׁשאּקחּנההאֹומר ,ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עּתה ׁשהרי ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש' ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻמּמ
להקּדיׁשּה ּתהיּבידֹו לכׁשאפּדּנה ,ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו 'ׂשדה . ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ואפּלּו לפּדֹותּה: ּבידֹו ׁשהרי ּתקּדׁש, אֹותּה ּכׁשּיפּדה - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹקדׁש'
אחר לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי קצּוב, לזמן ממׁשּכנת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהיתה

ְַַהּזמן.
.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו, ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׂשּכיר

מעל הּׂשֹוכר, ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות; .ּופקעה ְְְִִֵַַַָָָָ
.‡Ïׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה

חּיב זה הרי - להקּדיׁשֹו' עלי 'הרי אמר אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
נדר מּׁשּום לעֹולם, ּכׁשּיבֹוא -להקּדיׁשֹו הקּדיׁש לא ואם ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ

ּדברֹו" יחל ו"לא לׁשּלמֹו" תאחר "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי
הּנדרים. ּכׁשאר יעׂשה", מּפיו, הּיצא "ּככל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּומּׁשּום

.·Ïמצֹודתי ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי 'הרי האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
זֹו' ׂשדה ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי 'הרי הּים', ,מן ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו', ּבׁשנה ׁשאׂשּתּכר ּכל לּׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'הרי
מה ּבהן לעׂשֹות חּיב זה הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכל
הּוא, נדרים ּבכלל - ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשאמר,

הקּדׁשֹות. ּבכלל ְְִֵֶַֹלא
.‚Ïזה לדבר אׁשרראיה "וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה - ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ׁשם ּלי נדרּת "אׁשר ונאמר: ,"ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי, ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
נזיר', ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר 'לא האֹומר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
- ּבנזיר נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ּבנזירּות, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹחּיב
וכזה ּבֹו, ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב ּבנזיר, ׁשּיּדר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהֹואיל

לדּון. ָָראּוי
.„Ïהקּדׁש אינֹו טעּות, ׁשחרהקּדׁש 'ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון מּביתי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיצא
הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב 'ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש;
ּבידי ׁשּתעלה יין ׁשל 'חבית הקּדׁש; אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
הּׁשמן מן יקר ׁשהּיין ּבין - ׁשמן ׁשל ועלת הקּדׁש', ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָראׁשֹונה
הקּדׁש. אינּה - הּיין מן יקר ׁשהּׁשמן ּבין מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאֹותֹו
וכן הקּדׁש. הּׁשנּיה הרי - ּכזֹו' 'זֹו ואמר: אחרת, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהתּפיס

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

זּפרק ¤¤

ּבעבדים‡. ולא ּבקרקעֹות, לא אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹההקּדׁשֹות
הקׁשּו והושוו]ׁשהרי ׁשאין[הוסמכו ּבׁשטרֹות ולא לקרקעֹות, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֻ
ממֹון הוכחה]ּגּופן רק הּכסף".[ומהווים את "ונתן ׁשּנאמר: , ְֱֶֶֶֶֶַַַָָָ

ואפּלּו ּכסף; ׁשּׁשוין הּמּטלטלין ׁשאר ואחד הּכסף, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
.[קליפות]סּבין ִֻ

חמׁש·. מֹוסיף קדׁשיו, הּפֹודה עצמֹו,ּכל הּמקּדיׁש ואחד ; ְְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואף ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש מֹוסיפין - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹאֹו
- ׁשּמֹוסיף והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהחמׁש,

להן. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהרי
את‚. ׁשּנתן מאחר אּלא מעּכב; החמׁש אין קדׁשיו, ְֳֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּבֹו להנֹות ּומּתר לחּלין, הקּדׁש יצא - סֹופריםהּקרן ּומּדברי . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
יּתן; ולא יפׁשע, ׁשּמא - החמׁש ׁשּיּתן עד להנֹות, לֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּפי על ואף לאכל, לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני - ּבּׁשּבת ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאבל

אֹותֹו. ּתֹובעין הּגזּברין והרי החמׁש, נתן לא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשעדין
הּמקּדיׁש„. ּפדה אם - ונפּדּו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

ההקּדׁשֹות ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף ׁשּפדהעצמֹו, והּמקּדיׁש ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא [מקריבלעצמֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּבתֹוספתהקרבן] ׁשחּיב הּוא ראׁשֹון, והקּדׁש ׁשּפדאּה. ,ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: חמׁש, עליו מֹוסיף אינֹו ׁשני, הקּדׁש אבל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹחמׁש;

ּכס חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ערּכ"ואם ף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
הּמתּפיס. לא הּמקּדיׁש, - ְְִִַַַַָָֹעליו"

ּבדק‰. ּבקדׁשי ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלפיכ
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לא ׁשהרי ולאכל, לעׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו; ּבדמי ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחּיב
ּכעבד ּגּופֹו .נתקּדׁש ְִֵֶֶַָ

.‡Îׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ּכגֹוןאין ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׂשדה אֹו העברּיים, וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו, ּבנֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשהחרים
ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין, אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻמקנתֹו

ׁשּלֹו. ּגּופֹו ֵֶֶׁשאין
.·Îּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם לֹואין היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

הּבעלים אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפּקדֹון
ּברׁשּות הּוא הרי ּבֹו, ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹיכֹולין

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ְְֶָָָָּבעליו
.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין. אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה

יכֹול זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם - ּבּה וכפר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחר,
עצמּה, ׁשהּקרקע הֹוציאּה: לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה ּברׁשּות היא .הרי ְְֲִִֵֶָָ
.„Îאין ׁשניהן - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו, את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגֹוזל

להקּדיׁש ׁשאינֹויכֹולין לפי וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי זה : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.

.‰Îּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת אחת ּכל ּדמי היּו אם - לֹו והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח
להקּדיׁש יכֹול הּמֹוכר ואין ׁשּפסק; ּכמי זה הרי קצּובין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

ּברׁשּותֹו אינּה ׁשהרי זֹו, נמכרה]ּדלעת אין[שכבר ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
ּברׁשּותֹו ׁשעדין מקּדׁשת, זֹו הרי - והקּדיׁשּה קצּובין, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻהּדמים

לשלם]היא כמה הקונה שידע לקחּה[עד לא ׁשּלקחּה, ׁשּזה : ְְִֶֶֶָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹּדר

.ÂÎלעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם 'מהאין ּכיצד? . ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מצֹודתי הדייגים]ּׁשּתעלה 'מה[רשת קדׁש', הּים ּׁשּתֹוציאמן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכלּום. אמר לא - חרם' הּפרֹות מן זֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹׂשדה
.ÊÎמּמ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר

מקּדׁשת אינּה - מּמּנּו ּולקחּה ׁשּכׁשהקּדיׁשּהמקּדׁשת', לפי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻ
לרׁשּותֹו. ּבאת ְִָֹלא

.ÁÎעֹוׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן
חּלין והּמֹותר -ואֹוכלת, לעֹוׂשיהן' ידי 'יקּדׁשּו לּה: אמר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הא קדׁש; ידיה מעׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהֹואיל
ׁשעֹוׂשה ּפרֹות ׁשּכל קדׁש', זה 'אילן לאֹומר: ּדֹומה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹלמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קדׁש. ְְֵֵֶֶַַָָֹֹלהּבא
.ËÎׁש זֹו 'ׂשדה לחברֹו: לכׁשאּקחּנההאֹומר ,ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עּתה ׁשהרי ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש' ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻמּמ
להקּדיׁשּה ּתהיּבידֹו לכׁשאפּדּנה ,ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו 'ׂשדה . ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ואפּלּו לפּדֹותּה: ּבידֹו ׁשהרי ּתקּדׁש, אֹותּה ּכׁשּיפּדה - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹקדׁש'
אחר לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי קצּוב, לזמן ממׁשּכנת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהיתה

ְַַהּזמן.
.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו, ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׂשּכיר

מעל הּׂשֹוכר, ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות; .ּופקעה ְְְִִֵַַַָָָָ
.‡Ïׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה

חּיב זה הרי - להקּדיׁשֹו' עלי 'הרי אמר אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
נדר מּׁשּום לעֹולם, ּכׁשּיבֹוא -להקּדיׁשֹו הקּדיׁש לא ואם ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ

ּדברֹו" יחל ו"לא לׁשּלמֹו" תאחר "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי
הּנדרים. ּכׁשאר יעׂשה", מּפיו, הּיצא "ּככל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּומּׁשּום

.·Ïמצֹודתי ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי 'הרי האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
זֹו' ׂשדה ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי 'הרי הּים', ,מן ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו', ּבׁשנה ׁשאׂשּתּכר ּכל לּׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'הרי
מה ּבהן לעׂשֹות חּיב זה הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכל
הּוא, נדרים ּבכלל - ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשאמר,

הקּדׁשֹות. ּבכלל ְְִֵֶַֹלא
.‚Ïזה לדבר אׁשרראיה "וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה - ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ׁשם ּלי נדרּת "אׁשר ונאמר: ,"ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי, ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
נזיר', ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר 'לא האֹומר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
- ּבנזיר נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ּבנזירּות, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹחּיב
וכזה ּבֹו, ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב ּבנזיר, ׁשּיּדר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהֹואיל

לדּון. ָָראּוי
.„Ïהקּדׁש אינֹו טעּות, ׁשחרהקּדׁש 'ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון מּביתי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיצא
הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב 'ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש;
ּבידי ׁשּתעלה יין ׁשל 'חבית הקּדׁש; אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
הּׁשמן מן יקר ׁשהּיין ּבין - ׁשמן ׁשל ועלת הקּדׁש', ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָראׁשֹונה
הקּדׁש. אינּה - הּיין מן יקר ׁשהּׁשמן ּבין מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאֹותֹו
וכן הקּדׁש. הּׁשנּיה הרי - ּכזֹו' 'זֹו ואמר: אחרת, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהתּפיס

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

זּפרק ¤¤

ּבעבדים‡. ולא ּבקרקעֹות, לא אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹההקּדׁשֹות
הקׁשּו והושוו]ׁשהרי ׁשאין[הוסמכו ּבׁשטרֹות ולא לקרקעֹות, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֻ
ממֹון הוכחה]ּגּופן רק הּכסף".[ומהווים את "ונתן ׁשּנאמר: , ְֱֶֶֶֶֶַַַָָָ

ואפּלּו ּכסף; ׁשּׁשוין הּמּטלטלין ׁשאר ואחד הּכסף, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
.[קליפות]סּבין ִֻ

חמׁש·. מֹוסיף קדׁשיו, הּפֹודה עצמֹו,ּכל הּמקּדיׁש ואחד ; ְְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואף ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש מֹוסיפין - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹאֹו
- ׁשּמֹוסיף והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהחמׁש,

להן. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהרי
את‚. ׁשּנתן מאחר אּלא מעּכב; החמׁש אין קדׁשיו, ְֳֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּבֹו להנֹות ּומּתר לחּלין, הקּדׁש יצא - סֹופריםהּקרן ּומּדברי . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
יּתן; ולא יפׁשע, ׁשּמא - החמׁש ׁשּיּתן עד להנֹות, לֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּפי על ואף לאכל, לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני - ּבּׁשּבת ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאבל

אֹותֹו. ּתֹובעין הּגזּברין והרי החמׁש, נתן לא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשעדין
הּמקּדיׁש„. ּפדה אם - ונפּדּו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

ההקּדׁשֹות ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף ׁשּפדהעצמֹו, והּמקּדיׁש ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא [מקריבלעצמֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּבתֹוספתהקרבן] ׁשחּיב הּוא ראׁשֹון, והקּדׁש ׁשּפדאּה. ,ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: חמׁש, עליו מֹוסיף אינֹו ׁשני, הקּדׁש אבל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹחמׁש;

ּכס חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ערּכ"ואם ף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
הּמתּפיס. לא הּמקּדיׁש, - ְְִִַַַַָָֹעליו"

ּבדק‰. ּבקדׁשי ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלפיכ
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ׁשהמיר אֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין [החליףהּבית, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אחרת] בבהמה לקרבן הכשרה ּכׁשהּואבהמה - מזּבח ְְְְִֵֵֶַָּבקדׁשי

- לעצמֹו הּתמּורה, את אֹו עליה ׁשחּלל הּׁשנּיה את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּפֹודה
חמׁש. מֹוסיף ִֵֶֹאינֹו

.Âעליו והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו, להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמפריׁש
אחר ּבאׁשם ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו [שלישי,חמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

השנייה] הבהמה נאבדה ונּתקהכי קרבן], מדין [נעקרה ְְִָ
קרבנו]הּבהמה הקריב שכבר לאחר עליה[שמצאה ׁשחּלל ְִֵֵֶֶַָָָ
ותפדה]לרעּיה מום בה שיפול עד ׁשּיתּבאר[שתרעה ּכמֹו ְְְִִִֵֶָָ

הֹואיל חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק היא הרי - ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּבמקֹומֹו
אינֹו אֹו אחרת, ּוקדּׁשה אחר ּגּוף היא והרי עֹולה קרּבן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיא
הראׁשֹון הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני חמׁש, עליה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמֹוסיף

חמׁש. עליו הֹוסיף ְִֶֶָָָֹׁשּכבר
.Êּתֹורה ּדנה ׁשּלא - ּתמּורה עֹוׂשין אין הּבית, ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי

מזּבח ּבקדׁשי אּלא חּליןּבתמּורה, ּבהמת לפניו היּו ּכיצד? . ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
'זֹו אֹו זֹו', חליפת 'זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּובהמת
ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - זֹו' ְְֲֲִֵַַַַַָָָֹּתמּורת
ויצאת קּימין; ּדבריו - זֹו' על מחּללת זֹו 'הרי אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזֹו',

הּׁש ונתּפסה לחּלין, הראׁשֹונה נּיה.הּבהמה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
.Áּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

עבר ואם ּבׁשוייהן; אּלא לכּתחּלה, אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
ּדינר מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
ּומּתר לחּלין, ויצא ּפדּוי זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשחּללֹו

ּבֹו וחּיבלהנֹות ּדמים, חקירת צרי ׁשהּוא סֹופרים ּומּדברי . ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדמיו. את ְְִֶַָָלהׁשלים

.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואמר: חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עׂשרה, ׁשוה היא ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהרי
אבל לחּלין; ויצאת נפּדית, זֹו הרי - זֹו' על מחּללת זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻֻ'הרי

החמּׁשה להׁשלים הראׁשֹונהצרי הּבהמה היתה אם וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
ּולהעבד, להּגזז לחּלין יצאת זֹו הרי - הּבית ּבדק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻקדׁשי
צרי סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה; ּדין ּתחּתיה הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָותּכנס
יׁשלים אֹו ׁשוה, עליה ׁשחּלל זֹו היתה אם ּדמים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחקירת

ֶָָּדמיה.
.Èאחר ּבאּו אפּלּו - ּבדמיה ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותּה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹׁשמּו

חֹוזר אינֹו יפה', היתה הקּדׁש 'ׁשל ואמרּו: מאה הֹואילּכן : ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ׁשמּו אם אבל ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחקירת
ׁשהּוא ּבכל הקּדׁש ׁשהּונה ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה

חֹוזר. -ֵ
.‡Èאכסרה ההקּדׁש את ּפֹודין שטחי]אין אּלא[אומדן , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

על ההקּדׁש יד ּפדה, ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחקירת
'טּלית הקּדׁש', ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו 'ּפרה ּכיצד? ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעליֹונה.
ההקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - הקּדׁש' ׁשל זֹו טּלית ּתחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו

יפה הּׁשנּיה היתה אם העליֹונה; הראׁשֹונה[=יקרה]על מן ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ
- יפה אינּה ואם וׁשֹותקין; הּגזּברין אֹותּה לֹוקחין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּביֹותר,
אם אבל חמׁש. ּומֹוסיף ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשלים
ּופרה הקּדׁש, ׁשל טּלית ּתחת סלעים ּבעׂשר זֹו 'טּלית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר:

ׁשל היתה אפּלּו - הקּדׁש' ׁשל ּפרה ּתחת סלעים ּבעׂשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזֹו
ונֹותן חמׁש מֹוסיף זה הרי עׂשרה, וׁשּלֹו חמּׁשה ׁשוה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהקּדׁש
ּוׁשנּיה, ּפדה. קצּובים ּבדמים ׁשהרי ּומחצה: סלעים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש טעּונה ְְְֵֵֶֶַָָֹאינּה
.·Èּבמנה מׁש - ההקּדׁש מּיד מנה]הּפֹודה לשלם ,[בשביל ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

מאתים, נֹותן - ּבמאתים ׁשעמד עד הּדמים לּתן הסּפיק ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
הּוא הּכסף ּבנתינת לֹו", וקם הּכסף, את "ונתן ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
עד הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ּבמאתים, מׁשכֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלֹו.

הדיֹוט ּכח יהיה לא מאתים; נֹותן - ּבמנה [שקונהׁשעמד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ונתחּיבבמשיכה] ּבמׁשיכה קנה והרי הקּדׁש, מּכח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחמּור

ִַָּבּדמים.
.‚Èעד למׁשכֹו, הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה

ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף; ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
ּבמאתים ההקּדׁש ולאוזכה הּדמים, ונתן ּבמנה, ּפדהּו . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד למׁשכֹו, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהסּפיק
'לא ּכאן, אֹומרין ואין נתן: ׁשּכבר הּמנה אּלא נֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
אינֹו ההדיֹוט ׁשאפּלּו - הקּדׁש' מּכח חמּור הדיֹוט ּכח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיהיה

ׁשּפרע מי ׁשּיקּבל עד ּבֹו, לחזר המבול..יכֹול דור [מאנשי ְֲִֵֶֶַַַַָָֹ
בדיבורו] עומד שאינו ממי יפרע ּבמקֹומֹו;הוא ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

ׁשּפרע. מי לקּבל ראּוי ההקּדׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָואין
.„Èׁשטרי אֹו אּׁשה, ּכתּבת עליו והיתה נכסיו, ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש

מן ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻּבעלי
חֹובֹו את חֹוב ּבעל ולא מפקיעההקּדׁש, ׁשההקּדׁש : ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

הּקרקע[=מסיר] ההקּדׁש ּכׁשּימּכר אבל ׁשּקדם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשעּבּוד
לגּבֹות ולאּׁשה חֹוב לבעל יׁש - לחּלין הּׂשדה ותצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּלֹו,

זֹו. קרקע על עֹומד ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמן
.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות לׁשני ּדֹומה? זה למה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהא

'עּמ לי אין ּודברים נכס]'ּדין ממך -[לגבות לּׁשני: ּומכר , ְִִִִִֵֵַַָָָ
טֹורפת הּׁשני.[=גובה]ׁשהיא מן ִִִֵֶֶֶַ

.ÊËאֹוו האּׁשה את מׁשּביעין האיׁש? זה קרקע ּפֹודין כיצד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מּנכסים לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, חֹובֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעלי

ּבּבקרמׁשעּבדים יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ; ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ואֹומרין: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּובערב,

ּכתּבתּה לאּׁשה לּתן מנת על לה]זֹו, המגיע את [שמקבל ְְִִֵַָָָָָֻ
חֹובֹו את חֹוב חסרות]ּולבעל מטבעות אפילו ואחר[שמקבל . ְְֶַַַַ

ׁשּלא ּכדי ּבדינר אפּלּו הּלֹוקח אֹותּה ולֹוקח אֹותּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּפֹודין
ּומגּבה הּפֹודה חֹוזר - ּפדיֹון' ּבלא יֹוצא 'הקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַֹֹיאמרּו
החֹוב היה ואפּלּו חֹובֹו, את חֹוב לבעל אֹו ּכתּבתּה ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻלאּׁשה
הרֹוצה אֹותּה, ּפֹודה ּכ מנת על ּתׁשעים: ׁשוה והּׂשדה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמאה

החֹוב היה אם אבל ּכגֹון[פי-]לפּדֹותּה. הּׂשדה, ּבדמי ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
- מאתים אּׁשה ּוכתּבת חֹוב עליו ויׁש מאה ׁשוה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשהיתה
ּפֹודין אּלא הּכתּבה, אֹו החֹוב לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאין

סתם מפסיד]אֹותּה חוב התנּו[ובעל ׁשאם בפני, [הגזברים, ְְִִֶָָ
שיש] ּכללהלוקח, נפּדית אינּה פודים]לּתן, יימצאו .[שלא ְְִִֵֵֵָָ

.ÊÈוגבת אׁשּתֹו, את ּגרׁש ּכ ואחר נכסיו, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּיּדירּנה עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה
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קנּוניא ׁשּמא רמאות]הנאה, ואין[תכנית ההקּדׁש; על עׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
על ויּׁשאל הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר היה רצה אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאֹומרין

לֹו. חֹוזר והיה לחכם ְְְֵֵֶָָָָהקּדׁשֹו
.ÁÈחֹוב לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן
עלעלי', קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה 'ּכלי אֹו: ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּפיההקּדׁש על ּגֹובה אינֹו חֹוב, ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹובֹות ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזה

.ËÈּבבריא אמּורים? ּדברים ׁשהקּדיׁשּבּמה החֹולה אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָ
- ּבידי' לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
מיתתֹו, ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן;
אמר: אם לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי - לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחֹוטא

'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה; ּבלא נֹוטל לֹו', אֹותּה [לא'ּתנּו ְְְְְִֵַָָָֹֹ
ו] בלבד, אמירתו היהמספיקה ּכן אם אּלא לֹו, נֹותנין ְִִֵֵֶָָָאין

הּצּואה. מּפני ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי מקּים, ׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבידֹו
הרי אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
וגֹובה נׁשּבע - ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ההקּדׁש. מן לא הּפֹודה, ְִִֵֶֶַַֹמן
.Îאֹו הקּדיׁשן, אֹו נכסיו, את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי

ּברּורה ראיה ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - .החרימן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ה'תשע"ב תמוז ט' שישי יום

ח ¤¤ּפרק

על‡. ולבּדק לחּפׂש נפנין ּדין ּבית ּבאדר, עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחמּׁשה
צּבּור ודֹורׁשיןצרכי עליהן ּובֹודקין הקּדׁשֹות; עניני ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

את וגֹובין החרמין, ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוחֹוקרין,
הּכל ׁשּיהיה ּכדי - ּבהן החּיב מּכל הּדמים ואת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערכין

אלהינּו. ּבית את לחּזק ׁשקלים, ּתרּומת עם ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹעתיד
ּבקיאין·. ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות, את ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאין

מחּיבי[=מומחים] ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ּכׁשּגֹובין וכן ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבּה וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין ּבׁשלׁשה. אֹותם ׁשמין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹערכין,
ּכׁשּמעריכין אבל ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין מּטלטלין, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּׁשאר
הּקרקע מן אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו הּקרקעֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאת
ּכהן: מהן ואחד ּבעׂשרה, אּלא אֹותן מעריכין אין - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו
ּדמי אֹו עלי, ּדמי האֹומר וכן ּבּפרׁשה. ּכתּוב "ּכהן" ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהרי
ּכּמה אֹותֹו ּכׁשּׁשמין - רגלי ּדמי אֹו ידי, ּדמי אֹו עלי, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּפלֹוני
ואחד ּבעׂשרה, ׁשמין - רגלֹו אֹו ידֹו ּדמי ּכּמה אֹו ׁשוה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא

ּכהן. ֵֵֶֹמהן
קרקעֹות‚. ׁשהיּו ּבין ההקּדׁש, מידי ההקּדׁשֹות את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשּפֹודין

לפּדֹות הּבאין ּכל ּבפני עליהן מכריזין - מּטלטלין אמראֹו . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבעׂשרים, אחד ואמר סלעים', ּבעׂשר ׁשּלי הן 'הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד:
אחד ואמר ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואמר
מּנכסיו ממׁשּכנין - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבחמּׁשים,

ונֹותנ ונמצאעׂשר, ארּבעים; ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות אֹותן ין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו חזר מּזה. וארּבעים מּזה עׂשר חמּׁשים, נֹוטל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָההקּדׁש
את ונֹותנין עׂשר, מּנכסיו ממׁשּכנין - ארּבעים ׁשל כן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחרי

הראׁשֹון ּבֹו חזר הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים; לבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹההקּדׁש
ּומֹוכרין ׁשנּיה, ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנתן
העׂשר ּבעל מּׁשל נפרעין מעׂשר, ּבפחֹות נפּדה אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו:

הּמֹותר .[=ההפרש]את ֶַָ
אם„. אבל זה; אחר זה ּבׁשחזרּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מׁשּלׁשין ּכאחת, ּכּלן ּכיצד?[=מחלקים]חזרּו ּבׁשוה. ּביניהם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּבעׂשרים, הּׁשני ואמר ּבעׂשר', ׁשּלי הּוא 'הרי הראׁשֹון: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר
והּׁשני הּׁשליׁשי ּבֹו וחזר ועׂשרים, ּבארּבע הּׁשליׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָואמר
ׁשני מּנכסי ּוממׁשּכנין ּבעׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו נֹותנין - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּכאחד
ארּבע ּגֹובה ההקּדׁש ונמצא ּבׁשבע; ׁשליׁשי ּומּנכסי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבׁשבע
ההקּדׁש ונמּכר ּכאחת, ׁשלׁשּתן חזרּו אם וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָועׂשרים.

מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מּנכסי ממׁשּכנין - סלעים]ּבׁשלׁש .[שבע ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
לעֹולם. זֹו ּדר על ְְֵֶֶַָוכן

חמׁש;‰. מֹוסיפין ׁשהן מּפני אדם, לכל קֹודמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּבעלים
עּלּוין על חמׁש מֹוסיפין הּפֹודין,[התוספת]ואין ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ׁשּנֹותנין מה על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: אחר ּובא ּבעׂשרים', ׁשּלנּו זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'הרי
חמׁש מֹוסיפין ׁשהם מּפני קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹּבעׂשרים'

ּבא ועׂשרים. חמׁש ּבאחתונֹותנין ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: אחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מֹוכרין ּכלּום, הֹוסיפּו ולא הּבעלים ׁשתקּו אם - ְְְְְְְִִִִִֶַָָֹועׂשרים'
על הּבעלים הֹוסיפּו ואם ועׂשרים. ּבחמׁש להם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹותֹו
ׁשׁש נֹותנין אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה אפּלּו ואחת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהעׂשרים
ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועׂשרים אחד אחת: ּופרּוטה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָועׂשרים
ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו חּיבין ׁשהן וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמעצמן,
ּבעׂשרים ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: הּׁשני ּבא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתחּלה.
רביעי ּובא וׁשלׁש', 'ּבעׂשרים ואמר: ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּוׁשנים',
'ּבעׂשרים ואמר: חמיׁשי ּובא וארּבע', 'ּבעׂשרים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָואמר:
אחת ּפרּוטה אפּלּו וחמׁש העׂשרים על הן והֹוסיפּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוחמׁש',
ּופרּוטה ועׂשרים חמׁש ּופרּוטה: ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין -ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ
ׁשאין לפי - ּבֹו חּיבין ׁשהן חמׁש ׁשל וחמׁש מעצמן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנתנּו
מה חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּבעלים
רצּו. אם האחרֹון ּׁשּנתן מה על מֹוסיפין ּתחּלה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּׁשּנתנּו

.Âׁשמּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ההקּדׁש[העריכו]ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשהּוא ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותֹו ׁשמּו אם אבל ממחין; ְְְְְֲִִֶָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
אפּלּו עּלּויֹו, על הּבעלים והֹוסיפּו האחרֹון, ּׁשּנתן מה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשוה
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה. ודינר ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֶָָָֹונֹותנין
.Ê,עׂשרים ּתחּלה הּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
קֹודמין הּבעלים - חמׁשּכלּום לּתן חּיבין הם ׁשאף : ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא ועׂשרים, ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועׂשרים,
אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ואם אחתקֹודם; נֹותנין ּפרּוטה, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

לעֹולם. זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּופרּוטה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
.Á- הּזה ּבּזמן מחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאין

ּבדקֹו את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו, מקּדׁש ׁשם ואםׁשאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדלת נֹועל ּבהמה, היתה אם - החרים אֹו הערי אֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש
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קנּוניא ׁשּמא רמאות]הנאה, ואין[תכנית ההקּדׁש; על עׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
על ויּׁשאל הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר היה רצה אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאֹומרין

לֹו. חֹוזר והיה לחכם ְְְֵֵֶָָָָהקּדׁשֹו
.ÁÈחֹוב לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן
עלעלי', קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה 'ּכלי אֹו: ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּפיההקּדׁש על ּגֹובה אינֹו חֹוב, ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹובֹות ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזה

.ËÈּבבריא אמּורים? ּדברים ׁשהקּדיׁשּבּמה החֹולה אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָ
- ּבידי' לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
מיתתֹו, ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן;
אמר: אם לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי - לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחֹוטא

'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה; ּבלא נֹוטל לֹו', אֹותּה [לא'ּתנּו ְְְְְִֵַָָָֹֹ
ו] בלבד, אמירתו היהמספיקה ּכן אם אּלא לֹו, נֹותנין ְִִֵֵֶָָָאין

הּצּואה. מּפני ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי מקּים, ׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבידֹו
הרי אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
וגֹובה נׁשּבע - ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ההקּדׁש. מן לא הּפֹודה, ְִִֵֶֶַַֹמן
.Îאֹו הקּדיׁשן, אֹו נכסיו, את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי

ּברּורה ראיה ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - .החרימן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ה'תשע"ב תמוז ט' שישי יום

ח ¤¤ּפרק

על‡. ולבּדק לחּפׂש נפנין ּדין ּבית ּבאדר, עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחמּׁשה
צּבּור ודֹורׁשיןצרכי עליהן ּובֹודקין הקּדׁשֹות; עניני ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

את וגֹובין החרמין, ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוחֹוקרין,
הּכל ׁשּיהיה ּכדי - ּבהן החּיב מּכל הּדמים ואת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערכין

אלהינּו. ּבית את לחּזק ׁשקלים, ּתרּומת עם ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹעתיד
ּבקיאין·. ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות, את ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאין

מחּיבי[=מומחים] ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ּכׁשּגֹובין וכן ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבּה וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין ּבׁשלׁשה. אֹותם ׁשמין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹערכין,
ּכׁשּמעריכין אבל ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין מּטלטלין, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּׁשאר
הּקרקע מן אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו הּקרקעֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאת
ּכהן: מהן ואחד ּבעׂשרה, אּלא אֹותן מעריכין אין - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו
ּדמי אֹו עלי, ּדמי האֹומר וכן ּבּפרׁשה. ּכתּוב "ּכהן" ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהרי
ּכּמה אֹותֹו ּכׁשּׁשמין - רגלי ּדמי אֹו ידי, ּדמי אֹו עלי, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּפלֹוני
ואחד ּבעׂשרה, ׁשמין - רגלֹו אֹו ידֹו ּדמי ּכּמה אֹו ׁשוה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא

ּכהן. ֵֵֶֹמהן
קרקעֹות‚. ׁשהיּו ּבין ההקּדׁש, מידי ההקּדׁשֹות את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשּפֹודין

לפּדֹות הּבאין ּכל ּבפני עליהן מכריזין - מּטלטלין אמראֹו . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבעׂשרים, אחד ואמר סלעים', ּבעׂשר ׁשּלי הן 'הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד:
אחד ואמר ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואמר
מּנכסיו ממׁשּכנין - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבחמּׁשים,

ונֹותנ ונמצאעׂשר, ארּבעים; ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות אֹותן ין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו חזר מּזה. וארּבעים מּזה עׂשר חמּׁשים, נֹוטל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָההקּדׁש
את ונֹותנין עׂשר, מּנכסיו ממׁשּכנין - ארּבעים ׁשל כן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחרי

הראׁשֹון ּבֹו חזר הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים; לבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹההקּדׁש
ּומֹוכרין ׁשנּיה, ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנתן
העׂשר ּבעל מּׁשל נפרעין מעׂשר, ּבפחֹות נפּדה אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו:

הּמֹותר .[=ההפרש]את ֶַָ
אם„. אבל זה; אחר זה ּבׁשחזרּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מׁשּלׁשין ּכאחת, ּכּלן ּכיצד?[=מחלקים]חזרּו ּבׁשוה. ּביניהם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּבעׂשרים, הּׁשני ואמר ּבעׂשר', ׁשּלי הּוא 'הרי הראׁשֹון: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר
והּׁשני הּׁשליׁשי ּבֹו וחזר ועׂשרים, ּבארּבע הּׁשליׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָואמר
ׁשני מּנכסי ּוממׁשּכנין ּבעׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו נֹותנין - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּכאחד
ארּבע ּגֹובה ההקּדׁש ונמצא ּבׁשבע; ׁשליׁשי ּומּנכסי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבׁשבע
ההקּדׁש ונמּכר ּכאחת, ׁשלׁשּתן חזרּו אם וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָועׂשרים.

מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מּנכסי ממׁשּכנין - סלעים]ּבׁשלׁש .[שבע ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
לעֹולם. זֹו ּדר על ְְֵֶֶַָוכן

חמׁש;‰. מֹוסיפין ׁשהן מּפני אדם, לכל קֹודמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּבעלים
עּלּוין על חמׁש מֹוסיפין הּפֹודין,[התוספת]ואין ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ׁשּנֹותנין מה על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: אחר ּובא ּבעׂשרים', ׁשּלנּו זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'הרי
חמׁש מֹוסיפין ׁשהם מּפני קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹּבעׂשרים'

ּבא ועׂשרים. חמׁש ּבאחתונֹותנין ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: אחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מֹוכרין ּכלּום, הֹוסיפּו ולא הּבעלים ׁשתקּו אם - ְְְְְְְִִִִִֶַָָֹועׂשרים'
על הּבעלים הֹוסיפּו ואם ועׂשרים. ּבחמׁש להם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹותֹו
ׁשׁש נֹותנין אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה אפּלּו ואחת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהעׂשרים
ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועׂשרים אחד אחת: ּופרּוטה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָועׂשרים
ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו חּיבין ׁשהן וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמעצמן,
ּבעׂשרים ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: הּׁשני ּבא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתחּלה.
רביעי ּובא וׁשלׁש', 'ּבעׂשרים ואמר: ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּוׁשנים',
'ּבעׂשרים ואמר: חמיׁשי ּובא וארּבע', 'ּבעׂשרים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָואמר:
אחת ּפרּוטה אפּלּו וחמׁש העׂשרים על הן והֹוסיפּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוחמׁש',
ּופרּוטה ועׂשרים חמׁש ּופרּוטה: ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין -ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ
ׁשאין לפי - ּבֹו חּיבין ׁשהן חמׁש ׁשל וחמׁש מעצמן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנתנּו
מה חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּבעלים
רצּו. אם האחרֹון ּׁשּנתן מה על מֹוסיפין ּתחּלה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּׁשּנתנּו

.Âׁשמּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ההקּדׁש[העריכו]ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשהּוא ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותֹו ׁשמּו אם אבל ממחין; ְְְְְֲִִֶָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
אפּלּו עּלּויֹו, על הּבעלים והֹוסיפּו האחרֹון, ּׁשּנתן מה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשוה
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה. ודינר ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֶָָָֹונֹותנין
.Ê,עׂשרים ּתחּלה הּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
קֹודמין הּבעלים - חמׁשּכלּום לּתן חּיבין הם ׁשאף : ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא ועׂשרים, ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועׂשרים,
אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ואם אחתקֹודם; נֹותנין ּפרּוטה, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

לעֹולם. זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּופרּוטה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
.Á- הּזה ּבּזמן מחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאין

ּבדקֹו את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו, מקּדׁש ׁשם ואםׁשאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדלת נֹועל ּבהמה, היתה אם - החרים אֹו הערי אֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש
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ּכסּות היּו ואם מאליה; ׁשּתמּות עד ּכלים,[=בגד]ּבפניה אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
יׁשליכן מּתכֹות, ּכלי אֹו מעֹות היּו ואם ׁשּירקבּו; עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּניחן

לאּבדן. ּכדי הּמלח ים הּגדֹול ְְְֵֶַַַַַָָָָלּים
.Ëוילכּו ּפֹודהּו לּמצוֹות, ׁשּנכנס עבד החרים אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַהקּדיׁש

ואם הּזה; זמן ׁשל וערכין ּדמים ּכׁשאר הּמלח לים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדמים
מעלין לא ּגֹוי, עבד ממיתה]היה להצילו הבור ולא[מן ְֲִֶֶַָָֹֹ
להרגו]מֹורידין .[לבור ִִ

.Èואפּלּו לכּתחּלה, הּזה ּבּזמן ההקּדׁשֹות לפּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר
ּדנּו וחכמים הּמלח. לים הּפרּוטה את ּומׁשלי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּבפרּוטה;
הּדבר. לפרסם ּכדי לזה, קרֹוב אֹו זּוזים ּבארּבעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּפדה

ּבזמן ּכמֹואבל ּבׁשויֹו אּלא לכּתחּלה יּפדה לא הּמקּדׁש, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‡Èנּתניןמי אּלּו הרי סתם, מּטלטלין הּזה ּבּזמן ׁשהחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מקֹום ּבאֹותֹו הּנמצאין ׂשדהלּכהנים החרים אם אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹ

חרם: אינּה - לּכהנים ׁשהחרימּה אֹו סתם, יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבארץ
החרים נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהגת, חרמים ׂשדה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
היא הרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ קרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלּכהנים

לּכהנים. ותּנתן יׂשראל, ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּכמּטלטלין
.·Èמצוֹות והערכין והחרמין ׁשההקּדׁשֹות ּפי על וראּויאף , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ולא יצרֹו לכף ּכדי אּלּו, ּבדברים עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלֹו
ּכילי ה'[=קמצן]יהיה את "ּכּבד נביאים: ּׁשּצּוּו מה ויקּים , ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

ולא הערי ולא הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף - "ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹמהֹונ
ואמרה: העידה הּתֹורה הרי ּכלּום; ּבכ אין מעֹולם, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהחרים

חטא". ב יהיה לא - לנּדר תחּדל ְְְְְְִִִֵֶֶַֹֹ"וכי
.‚Èנכסיו ּכל יחרים, ולא אדם יקּדיׁש לא והעֹוׂשהלעֹולם ; ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ

אׁשר "מּכל אֹומר: הּוא ׁשהרי - הּכתּוב ּדעת על עבר ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,
חסידּות, זֹו ואין חכמים. ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, אׁשר ּכל לא ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶָָֹלֹו",
לּברּיֹות; ויצטר ממֹונֹו, ּכל מאּבד זה ׁשהרי - ׁשטּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
חסיד חכמים: אמרּו ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה עליו. מרחמין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואין

מבּלי מּכלל ממֹונֹועֹולם[=מחריבי]ׁשֹוטה המפּזר ּכל אּלא . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
נביאים ׁשּצּוּו ּכמֹו ויהיה מחמׁש; יֹותר יפּזר לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבמצוֹות,
ּבדברי ּבין עֹולם, ּבדברי ּבין - ּבמׁשּפט" ּדבריו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָ"מכלּכל
ּתֹורה חסה הרי - ּבהן חּיב ׁשאדם ּבּקרּבנֹות אפּלּו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָתֹורה.

יד מּסת ּכפי ׁשּיביא ואמרה הּממֹון, [=יכולתועל ְְְִִִֶַַַָָָָָ
מחמתהכלכלית] אּלא ּבהן נתחּיב ׁשּלא לדברים וחמר קל ;ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּכמּתנת "איׁש ׁשּנאמר: לֹו. ּכראּוי אּלא ינּדר ׁשּלא - ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹנדרֹו
."ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ְְֱֲִֶֶַַָָָֹידֹו,

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשּׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשבּועֹות, הלכֹות וארּבעים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה נדרים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹׁשנים
וחרמים, ערכים הלכֹות ּפרקים; עׂשרה נזירּות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. ְְִָָׁשמֹונה

עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

בחרּתי פּקּודי ּכי לעזרני, יד .ּתהי ְְְְְִִִִִֵֶָָָָ

mirxf xtq `Ede iriaW xtq¥¤§¦¦§¥¤§¨¦
הלכֹות ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה הלכֹות ְְְְִִִֵֶַָׁשּבּגבּולין,
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פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹיׁש
אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ(א)
ׁשּלא (ד) ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹירק
ללּבׁש ׁשּלא (ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלעׂשֹות

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵַָּכלאים.

א ¤¤ּפרק

ׁש‡. לֹוקה,הּזֹורע - יׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכלאים"; תזרע לא ׂשד" ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

המנּכׁש·. אֹו הּזֹורע, מסביבותואחד מיותרים צמחים [מסיר ְְֵֵֶַַַַָ
ּוׂשעֹורההכלאים] אחת חּטה ׁשהיתה ּכגֹון - המחּפה אֹו ,ְְְְִֶֶַַַַָָָָ

וחּפה הארץ, על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאחת,
לֹוקה. זה הרי - ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹותן
ּבעציץ הּזֹורע אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ, הּזֹורע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואחד

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין נקּוב, ְִֵֶַַַַָׁשאינֹו
ּכלאי‚. לֹו לזרע לגֹוי לֹומר ּומּתר לגֹוי, ּכלאים לזרע ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֻאסּור

עֹוקרזרעים אּלא ּבׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּכלאי לזרע ליׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו קּים, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻאֹותן;
לכּתחּלה, הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ; ּבחּוצה ּבידֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים
קּבלה. ּדברי אּלּו, ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען

הראּויין„. זרעים אּלא זרעים, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָאין
אדם העּקריןלמאכל מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים, עׂשבים אבל ; ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
אין[=שורשים] - ּבהן וכּיֹוצא לרפּואה, אּלא ראּויין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן

זרעים ּכלאי מּׁשּום .ּבהן ְְִִִֵֶָָ
ּבכלל‰. הן הרי האילנֹות, לאּכלאי ׂשד" ּׁשּנאמר: מה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשהרּכיב ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ּכלאים". ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע
זה[=ענף]יחּור הרי - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג, ּתּפּוח ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַ

לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה מן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלֹוקה
מקֹום. ּבכל לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן, ירק הּמרּכיב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָוכן

.Âּכלאים אילנֹו לֹו ׁשּירּכיב הּגֹוי להּניח ליׂשראל .ואסּור ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
זרעי לערב מּתר וכן ּכאחד; אילן, וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא ּבאילנֹות, ּכלאים ל ׁשאין - ּכאחד ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה
.Êאף - ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּזֹורע

לזה ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל
לּטע ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ּוזרען; ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשעבר
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ׁשהרּכב הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב האילן מן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻיחּור
ְִִַּכלאים.

.Áהּוא מהן, האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּזרעֹונין
'ּתבּואה' והּכּסמין,הּנקרא החּטים, - מינין חמּׁשה והיא ; ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻ

הּנקרא הּוא מהן, והּׁשני והּׁשּפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׂשעֹורין,
- הּתבּואה מן חּוץ לאדם, הּנאכל זרעֹון ּכל והם ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ'קטנּיֹות';
והארז, והּדחן, והעדׁשים, והאפּונים, הּפֹול, ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
מהן, והּׁשליׁשי ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר, והּפרגין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻוהּׁשמׁשמין,
ראּויין ׁשאינן הּזרעֹונין ׁשאר והן ּגּנה'; 'זרעֹוני הּנקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
זרע ּכגֹון - אדם מאכל הּזרע אֹותֹו ׁשל והּפרי אדם, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָלמאכל
וכּיֹוצא לפת, וזרע והּקּצח, החציר וזרע והּׁשּומין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּבצלים
ּכל ּכׁשּיּזרעּו ּגּנה. זרעֹוני ּבכלל הּוא הרי ּפׁשּתן, וזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהם;
ׁשּלא זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ויצמחּו אּלּו, זרעֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמיני

'ירק'. ונקרא 'ּדׁשא', הּזרע, ְְִִֶֶֶַַָָָָנּכר
.Ëּכגֹון ׂשדֹות, מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים ּגּנה מּזרעֹוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש

והחרּדל ויׁשהּפׁשּתן זרעים'. 'מיני הּנקראין הן ואּלּו ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעים ּגּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדין והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות
הן ואּלּו ּבהן; וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים

ירקֹות'. 'מיני ְְִִִֵַָָהּנקראין

ב ¤¤ּפרק

מעׂשרים‡. אחד היה אם - אחר זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ועׂשרים ּבׁשלׁש ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹוארּבעה,

ׂשעֹורים ׁשל עדסאה המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
לֹוקה. זרע, ואם הּׂשעֹורים; על יֹוסיף אֹו החּטין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט

מעׂשרים·. לאחד מצטרף הּזרע, עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל
ּבּהוארּבעה ׁשּנתערב חּטים, ׁשל סאה ועׂשרים ׁשלׁש ּכיצד? . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

- ּפֹולים קּבין ּוׁשני עדׁשים, קּבין ּוׁשני ׂשעֹורין, קּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָׁשני
ויבר ּתערבת, ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהרי
והּפֹול, והעדׁשים ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמקצתּה

החּטים. עם ּכלאים ְִִִִִַַָֻּכּלן
ּדברים‚. ּבזה,ּבּמה זה ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

אֹו ּבקטנּיֹות, ּתבּואה ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנּיֹות מיני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹו
מהן אחד ׁשּנתערב ּגּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקטנּיֹות
מּמה וארּבעה מעׂשרים אחד ׁשעּורן ּבקטנּיֹות, אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתבּואה
ׁשל ּבסאה נתערב אם הּמין: מאֹותֹו סאה ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּׁשּזֹורעין
על יֹוסיף אֹו ׁשּימעט עד יזרע, לא - קטנית אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹּתבּואה

.הּתבּואה ְַָ
זֹורעין„. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?

מעׂשריםמּמּנּו אחד מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
חּיב קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
סאתים מּמּנּו זֹורעין ּגּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלמעט;
ׁשל סאה ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ימעט קטנית, ׁשל אֹו .ּתבּואה ְְְִִֵֶַָ
ׁשלׁשת‰. היה אם - ּפׁשּתן זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹלפיכ

למעט; צרי אינֹו לאו, ואם ימעט; זה הרי סאה, ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרבעים
ּפׁשּתן זרע סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית ּדרלפי ועל . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
האחרים. הּזרעים ּבכל מׁשערין ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָזה,

.Âנתּכּון ּובׁשּלא לערב, נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּמה
ׁשּנתערבּו. מינין הּׁשני ּבזרעלזרע זרע לערב נתּכּון אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

אחת חּטה היתה אפּלּו - ׁשּנתערבּו מינין הּׁשני לזרע אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר,
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לזרעּה. אסּורה ׂשעֹורים, ׁשל ּכרי ּבתֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.Ê- ּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּצמח הּמינין, מן מין ׂשדהּו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזֹורע
זה הרי - ּבּׂשדה וארּבעה מעׂשרים אחד האחר הּמין היה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם

ׁשּמא[יעקור]ילּקט העין, מראית מּפני ׁשּימעטּנּו, עד , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּצמח האחר הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה'; זרע 'ּכלאים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיאמרּו:
ּבתבּואה ּגּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה וקטנית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָּתבּואה
אינֹו מּכאן, ּפחֹות הּצֹומח היה ואם ּגּנה. ּובזרעֹוני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוקטנית

למעטֹו. ְֲִַָצרי
.Áאבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ׁשאין מראין ׁשהּדברים הּׂשדה,ּבזמן ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
למעט אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Ëותלּתן איסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
אדם למאכל ׁשּזהׁשּזרעּה - עׂשבים מיני ּבּה [מצבׁשעלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ו-] מזיק הנוסף הזרע שהרי בכוונה, נגרם לא ְִַמפסידשבוודאי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹהּוא.

.Èזרּועה ּבׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּובּמה
ערּוגֹות הּגרנֹותערּוגֹות מקֹום וכן סביב. ּגבּול לּה ועׂשה , ְְְְְֲֲִֵַָָָָָ

הּדבר ׁשהרי - לעקר אֹותֹו מחּיבין אין הרּבה, מינין ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשעלּו
הסיר ואם הּגרנֹות; ּבמקֹום צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע,
ּגּלה ׁשהרי אחד', מּמין חּוץ הּכל 'עקר לֹו: אֹומרין - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹמקצתן

הּׁשאר. ּבקּיּום רֹוצה ׁשהּוא ְְְִֶֶַַָּדעּתֹו
.‡Èסּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין הענפים]אין חיתוך ׁשל[מקום ְְְִֵֶַָָ

מדברית]ׁשקמה ּוצנֹון[תאנה לפת אגּדת הּטֹומן ּבּה. וכּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
מקצת היּו אם - הּגפן ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא

מגּל ואםאינֹוין,העלין ּבהׁשרׁשתן. רֹוצה אינֹו ׁשהרי חֹוׁשׁש; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
מּׁשּום חֹוׁשׁש - מגּלין העלין היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻאינן

ְִִַּכלאים.
.·Èּבארץ העּקרין ונׁשארּו הּזרע, וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׂשדה

לא - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף -ִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
העּקרין ׁשּיעקר עד אחר, מין ׂשדה ּבאֹותּה זֹורע .יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.‚Èקדם ׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה
ויתליעּו החּטים ׁשּיּפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיצמחּו

רוהּבארץ ׂשדהּו היתה אם ימים ׁשלׁשה ּכמֹו ואחר[במים], , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
צרי ואינֹו האחר. הּמין ויזרע ּבמחרׁשה, אֹותן יהּפ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכ
אּלא נעקרה; ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ּכּלּה, את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻלהּפ
ּכדי הּמטר קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר הּׂשדה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹחֹורׁש

ְִֶֶׁשּתרוה.
.„È,יהּפ - ׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָצמחּו

את וקרסמה לתֹוכּה, ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע; ּכ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחר
אחר מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - .הּצֹומח ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
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ׁשהרּכב הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב האילן מן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻיחּור
ְִִַּכלאים.

.Áהּוא מהן, האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּזרעֹונין
'ּתבּואה' והּכּסמין,הּנקרא החּטים, - מינין חמּׁשה והיא ; ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻ

הּנקרא הּוא מהן, והּׁשני והּׁשּפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׂשעֹורין,
- הּתבּואה מן חּוץ לאדם, הּנאכל זרעֹון ּכל והם ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ'קטנּיֹות';
והארז, והּדחן, והעדׁשים, והאפּונים, הּפֹול, ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
מהן, והּׁשליׁשי ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר, והּפרגין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻוהּׁשמׁשמין,
ראּויין ׁשאינן הּזרעֹונין ׁשאר והן ּגּנה'; 'זרעֹוני הּנקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
זרע ּכגֹון - אדם מאכל הּזרע אֹותֹו ׁשל והּפרי אדם, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָלמאכל
וכּיֹוצא לפת, וזרע והּקּצח, החציר וזרע והּׁשּומין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּבצלים
ּכל ּכׁשּיּזרעּו ּגּנה. זרעֹוני ּבכלל הּוא הרי ּפׁשּתן, וזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהם;
ׁשּלא זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ויצמחּו אּלּו, זרעֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמיני

'ירק'. ונקרא 'ּדׁשא', הּזרע, ְְִִֶֶֶַַָָָָנּכר
.Ëּכגֹון ׂשדֹות, מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים ּגּנה מּזרעֹוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש

והחרּדל ויׁשהּפׁשּתן זרעים'. 'מיני הּנקראין הן ואּלּו ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעים ּגּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדין והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות
הן ואּלּו ּבהן; וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים

ירקֹות'. 'מיני ְְִִִֵַָָהּנקראין

ב ¤¤ּפרק

מעׂשרים‡. אחד היה אם - אחר זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ועׂשרים ּבׁשלׁש ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹוארּבעה,

ׂשעֹורים ׁשל עדסאה המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
לֹוקה. זרע, ואם הּׂשעֹורים; על יֹוסיף אֹו החּטין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט

מעׂשרים·. לאחד מצטרף הּזרע, עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל
ּבּהוארּבעה ׁשּנתערב חּטים, ׁשל סאה ועׂשרים ׁשלׁש ּכיצד? . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

- ּפֹולים קּבין ּוׁשני עדׁשים, קּבין ּוׁשני ׂשעֹורין, קּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָׁשני
ויבר ּתערבת, ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהרי
והּפֹול, והעדׁשים ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמקצתּה

החּטים. עם ּכלאים ְִִִִִַַָֻּכּלן
ּדברים‚. ּבזה,ּבּמה זה ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

אֹו ּבקטנּיֹות, ּתבּואה ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנּיֹות מיני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹו
מהן אחד ׁשּנתערב ּגּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקטנּיֹות
מּמה וארּבעה מעׂשרים אחד ׁשעּורן ּבקטנּיֹות, אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתבּואה
ׁשל ּבסאה נתערב אם הּמין: מאֹותֹו סאה ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּׁשּזֹורעין
על יֹוסיף אֹו ׁשּימעט עד יזרע, לא - קטנית אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹּתבּואה

.הּתבּואה ְַָ
זֹורעין„. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?

מעׂשריםמּמּנּו אחד מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
חּיב קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
סאתים מּמּנּו זֹורעין ּגּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלמעט;
ׁשל סאה ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ימעט קטנית, ׁשל אֹו .ּתבּואה ְְְִִֵֶַָ
ׁשלׁשת‰. היה אם - ּפׁשּתן זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹלפיכ

למעט; צרי אינֹו לאו, ואם ימעט; זה הרי סאה, ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרבעים
ּפׁשּתן זרע סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית ּדרלפי ועל . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
האחרים. הּזרעים ּבכל מׁשערין ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָזה,

.Âנתּכּון ּובׁשּלא לערב, נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּמה
ׁשּנתערבּו. מינין הּׁשני ּבזרעלזרע זרע לערב נתּכּון אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

אחת חּטה היתה אפּלּו - ׁשּנתערבּו מינין הּׁשני לזרע אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר,
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לזרעּה. אסּורה ׂשעֹורים, ׁשל ּכרי ּבתֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.Ê- ּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּצמח הּמינין, מן מין ׂשדהּו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזֹורע
זה הרי - ּבּׂשדה וארּבעה מעׂשרים אחד האחר הּמין היה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם

ׁשּמא[יעקור]ילּקט העין, מראית מּפני ׁשּימעטּנּו, עד , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּצמח האחר הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה'; זרע 'ּכלאים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיאמרּו:
ּבתבּואה ּגּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה וקטנית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָּתבּואה
אינֹו מּכאן, ּפחֹות הּצֹומח היה ואם ּגּנה. ּובזרעֹוני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוקטנית

למעטֹו. ְֲִַָצרי
.Áאבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ׁשאין מראין ׁשהּדברים הּׂשדה,ּבזמן ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
למעט אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Ëותלּתן איסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
אדם למאכל ׁשּזהׁשּזרעּה - עׂשבים מיני ּבּה [מצבׁשעלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ו-] מזיק הנוסף הזרע שהרי בכוונה, נגרם לא ְִַמפסידשבוודאי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹהּוא.

.Èזרּועה ּבׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּובּמה
ערּוגֹות הּגרנֹותערּוגֹות מקֹום וכן סביב. ּגבּול לּה ועׂשה , ְְְְְֲֲִֵַָָָָָ

הּדבר ׁשהרי - לעקר אֹותֹו מחּיבין אין הרּבה, מינין ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשעלּו
הסיר ואם הּגרנֹות; ּבמקֹום צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע,
ּגּלה ׁשהרי אחד', מּמין חּוץ הּכל 'עקר לֹו: אֹומרין - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹמקצתן

הּׁשאר. ּבקּיּום רֹוצה ׁשהּוא ְְְִֶֶַַָּדעּתֹו
.‡Èסּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין הענפים]אין חיתוך ׁשל[מקום ְְְִֵֶַָָ

מדברית]ׁשקמה ּוצנֹון[תאנה לפת אגּדת הּטֹומן ּבּה. וכּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
מקצת היּו אם - הּגפן ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא

מגּל ואםאינֹוין,העלין ּבהׁשרׁשתן. רֹוצה אינֹו ׁשהרי חֹוׁשׁש; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
מּׁשּום חֹוׁשׁש - מגּלין העלין היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻאינן

ְִִַּכלאים.
.·Èּבארץ העּקרין ונׁשארּו הּזרע, וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׂשדה

לא - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף -ִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
העּקרין ׁשּיעקר עד אחר, מין ׂשדה ּבאֹותּה זֹורע .יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.‚Èקדם ׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה
ויתליעּו החּטים ׁשּיּפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיצמחּו

רוהּבארץ ׂשדהּו היתה אם ימים ׁשלׁשה ּכמֹו ואחר[במים], , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
צרי ואינֹו האחר. הּמין ויזרע ּבמחרׁשה, אֹותן יהּפ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכ
אּלא נעקרה; ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ּכּלּה, את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻלהּפ
ּכדי הּמטר קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר הּׂשדה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹחֹורׁש

ְִֶֶׁשּתרוה.
.„È,יהּפ - ׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָצמחּו

את וקרסמה לתֹוכּה, ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע; ּכ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחר
אחר מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - .הּצֹומח ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
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.ÂËיֹוצא אדם וכל הּכלאים; על מׁשּמעין ּבאדר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאחד
ּבֹו, עׂשר ּובחמּׁשה הּכלאים. מן אֹותן ּומנּקין ּולׂשדהּו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָלגּנתֹו

לבּדק ּומסּבבין ּדין, ּבית ׁשלּוחי .יֹוצאין ְְְְְִִִִֵֵַֹ
.ÊËּבּתים ּבעלי והיּו ּומׁשליכין, עֹוקרין היּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּבראׁשֹונה

את מפקירין ׁשּיהיּו התקינּו ׂשדֹותיהן. להן ׁשּמנּקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׂשמחין
אחר, מין ּבּה ׁשּימצאּו והּוא - ּכלאים ּבּה ׁשּמצאּו הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּבּה. יּגעּו לא מּכן, ּפחֹות אבל וארּבעה; מעׂשרים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד

.ÊÈלראֹות הּפסח, מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֻוחֹוזרין
לצמוח]האפיל המאחרים ׁשהנּצּו[הזרעים וכלאים ׁשּיצא. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

מּיד;[ביצבצו] עליהן יֹוצאין אּלא להן, ממּתינים אין -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
וארּבעה. מעׂשרים אחד ּבּה יׁש אם הּׂשדה, ּכל את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּומפקירין

ה'תשע"ב תמוז י' קודש שבת יום

ג ¤¤ּפרק

לצּורֹות‡. נפרד האחד הּמין ׁשּיהיה ּבּזרעים, מינין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש
עד הארץ, ׁשעֹובדין והעבֹודה הּמקֹומֹות ׁשּנּוי מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרּבה,
הֹואיל לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ּפי על ואף מינין; ּכׁשני ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיראה

ּבזה. זה ּכלאים אינן אחד, מין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָוהן
ׁשניהן·. וצּורת לזה זה ּדֹומין ׁשהן מינין, ׁשני ּבּזרעים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָויׁש

צּו להיֹות ׁשניקרֹובה והן הֹואיל כן, ּפי על ואף אחת; רה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
זה עם זה אסּורין אּלּו הרי .מינין, ֲֲִִִִֵֵֶֶ

ׂשדה,‚. עלׁשי עם והעלׁשין ּגּלים, חזרת עם החזרת ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכיצד?
והחרּדל הרים, ּכסּבר עם והּכסּבר ׂשדה, ּכרׁשי עם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻוהּכרׁשין
- הרמּוצה הּדלעת עם הּמצרית ּודלעת מצרי, חרּדל ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָעם

ּבזה זה ּכלאים עםאינן והּׂשעֹורים הּזּונין, עם החּטים וכן . ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּסּפיר, עם והּפֹול הּׁשּפֹון, עם והּכּסמין ׁשּועל, ְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֻׁשּבלת
עם והּקּׁשּות הּׁשעּועית, עם לבן ּופֹול הּטפח, עם ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹֻוהּפרקדן

הּתרֹובתֹור עם והּכרּוב והּתרדיןמדברי][כרובהּמלפפֹון, , ְְְְְְְְִִַַַַָָ
הּנּפּוס עם הּצנֹון אבל זה. עם זה ּכלאים אינן - הּלעֹונין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָעם

ללפת] ּדלעת[דומה עם יונית ּודלעת הּלפסן, עם והחרּדל ,ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָ
לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הרמּוצה ּדלעת עם אֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָמצרית

ּבזה. זה ּכלאים אּלּו ְֲִִֵֵֶֶַָהרי
ּבפרֹות„. אֹו ּבעלין לזה זה ׁשּדֹומין מינין ׁשני - ּבאילן ,וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

עם הּתּפּוח ּכיצד? ּכלאים. אּלּו הרי מינין, ׁשני והן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַהֹואיל
אף - הרימין עם והּׁשיזפין הּׁשקדים, עם והּפרסקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהחזרּור,
האּגסין אבל ּבזה; זה ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל
זה ּכלאים אינן - עזרּורין עם והּפריׁשין הּקרּוסטמלין, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָֻֻעם

ֶָּבזה.
ׁשהם‰. ּפי על אף - אחרֹות ואילנֹות זרעים ׁשם יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן

זה, ׁשל לעלין ּדֹומין זה ׁשל ועלין הֹואיל ּבטבען, מינין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָׁשני
ׁשּיראּו עד ּגדֹול ּדמיֹון זה ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ּפרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹו

אחד מּמין ּגונין זה;ּכׁשני עם זה לכלאים להן חׁשׁשּו לא - ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
העין. מראית אחר אּלא ּבכלאים הֹולכין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאין

.Âמּפני ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּצנֹון עם הּלפת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד?
אינן - הּנּפּוס עם והּלפת זה; ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּפרי
עם צנֹון אבל לעלין. ּדֹומין ׁשהעלין מּפני ּבזה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכלאים

ּדֹומה והּפרי לזה, זה ּדֹומין ׁשהעלין ּפי על אף - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנּפּוס
מּטעם רחֹוק זה ּפרי וטעם הֹואיל ּכלאים, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָלּפרי

ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּביֹותר. זה .ּפרי ְְְִֵֵֵֵֶַָֹ
.Êעם זה ּכלאים ׁשהן זרעים מיני ׁשני ּבין מרחיקין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּמה

נראין אם אבל מּזה; זה מבּדלין נראין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻזה?
אסּור זה הרי ּבערּבּובית, .ׁשּנזרעּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָ

.Áהּׂשדה ּגדל לפי הּכל - הּזאת ּבהרחקה יׁש רּבים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוׁשעּורין
הּיֹונקֹות וׁשּלּוח העלין, רחב ּולפי .[השורשים]הּנזרעת, ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ëמין זרּועה ׁשהיתה ׂשדהּו לזרעּכיצד? ּובּקׁש ּתבּואה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבית ּביניהן מרחיק - אחרת ּבׂשדה אחר ּתבּואה מין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבצּדּה

וחצירבע אּמֹות עׂשר על אּמה וחצי אּמֹות ּכעׂשר והּוא , ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
היה לא ואם הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאּמה
קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; הּזה, ּכּׁשעּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּביניהן

טפחים. ׁשּׁשה ְְִִָָּבתֹו
.Èירק זרּועה ׂשדהּו ירקהיתה ׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש , ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹ

טפחים ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - ּדלעת אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
ּופחֹות הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל
ּבתֹו קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָמּׁשעּור

ֶַטפח.
.‡Èוהּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשּתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה

רבע ּבית ּביניהן מרחיק - ּדלעת אֹו ירק .ׁשּבצּדּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
.·È,אמּורים ּדברים האּלּו?ּבּמה ּבּׁשעּורין להרחקה ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ורצה ירק, זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדֹות. ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָּבין
ּבין לעׂשֹות ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלזרע

ּתלם הּׁשּורה ּובין טפחים[חפירה]הּׂשדה ׁשּׁשה ארּכֹו אחד, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּכעמקֹו. ורחּבֹו ְְְְְִַָָּבלבד

.‚Èׁשּורההיתה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹ
ׁשּלּה ׁשהעלין ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה אפּלּו - ירק ׁשל ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאחת
ואם טפחים; ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ּומסּתּבכין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֻארּכין
- ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל העלין ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמׁשכּו
העלין יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת, ׁשּלפני הּתבּואה מן .יעקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
מּמין וׁשּורה זה, מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם לֹומר, צרי ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אחד, ּתלם ּביניהן להיֹות ׁשּדּיֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחר

.„Èמין והיה להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהרחיק
הּתבּואה, על ּתבּואה ׁשּנטת ּבין - זה מין ּגּבי על נֹוטה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה
על ּתבּואה אֹו הּתבּואה, על ירק אֹו ירק, ּגּבי על ירק ְְֵַַַַַָָָָָָָָאֹו

ּכּׁשעּור הרחיק ׁשהרי מּתר, הּכל - יונית,הּירק מּדלעת חּוץ ; ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּכמֹו מּלפניה יעקר - נטת אם ,לפיכ הרּבה; נמׁשכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÂËּבּור הּמינין ׁשני ּבין שוממה]היה ניר[שדה אֹו [שדה, ְִִִֵֵַָָ

ּגּפהחרושה] אֹו אבנים], מערימת ּגדר[גדר אֹו ,ּדר אֹו , ֵֶֶַָָ
עׂשרה עמק ׁשהּוא חריץ אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא
אֹו הארץ, על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָטפחים
לסמ מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻסלע

ה לּצד האחד והּמין מאּלּו, אחד לצד הֹואילהּמין ּׁשני; ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
זה מבּדלין נראין הן הרי ּביניהן, מבּדיל אּלּו מּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻואחד

ִֶמּזה.
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.ÊË?הּמבּדיל ּדבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה
- חּטים זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדהּו. ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּבׁשּזרע

ׂשעֹורים ּבצּדּה לזרע לחברֹו תזרעמּתר לא ׂשד" ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
נאמר ולא ּכלאים, ׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלאים";
ּבתֹו זרע אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכלאים". תזרע לא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"הארץ
עד הּׂשעֹורים זרע ּומׁש לחּטים, סמּו ׂשעֹורים ְְִִִִֵֶַַַַַָָָׂשדהּו
מּתר; זה הרי - ׂשעֹורים זרּועה ׁשהיא חברֹו לׂשדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּסמכֹו
חברֹו. ׂשדה סֹוף ׁשהן ׂשדהּו, ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמּפני

.ÊÈזרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
ׁשּלֹו, חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻחּטים
לזרע העם ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו; לׂשדה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹסמּו
אם ׂשדהּו לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּתלם
להׁשחתה ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא .ראּויה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ
מּמין ׁשהן אּלּו ׁשּורֹות ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ,ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ

ׁשּלֹו. ּבתֹו ׁשּירחיק עד ְְִֶֶֶַַָאחד,
.ÁÈמיני ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה

אחד; ּתלם אפּלּו וחריע, חרּדל ּביניהן יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתבּואה
ׁשּתי היּו אם אבל אחד. ּתלם מאּלּו זֹורעין ׁשהעם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּפני
אֹו חרּדל ּביניהן לזרע מּתר ירקֹות, מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
מן חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר - ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻחריע
ׁשל זוית היתה אם וכן אֹותּה. מּזיקין ׁשאינן מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּתבּואה,

זהזר הרי - ׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה ע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
מּזה זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני לֹומר,מּתר, צרי ואין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ

- האחר זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאם
מּתר ׁשהּוא ׂשדה, ּבסֹוף ׁשּנגע ׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ְְְְְְֵֶַַַָָָָֹֹּבלא

ד ¤¤ּפרק

ּוׁשּתי‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר
הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן ְְְְִִִִֵֶֶַָׁשּורֹות

אחת[חפירה]ותלם ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ּבין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפֹול ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין, ׁשל אחת וׁשּורה קּׁשּואין, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשל
מּפני ומין; מין ּכל ּבין מבּדיל ׁשהּתלם ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמצרי
ואם ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ׁשּלהן עלין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּמינין
ּכנזרעין ויראּו הּכל יתערב ׁשּורה, ּבצד ׁשּורה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹזרען

ְְְִָּבערּבּוביה.
ּבתֹוכּה·. לזרע ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ׂשדהּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהיתה

ּבֹו ׁשּזֹורע מקֹום הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּורֹות
ּומּניח ּבתלם, הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּורה
ׁשל ׁשנּיה ׁשּורה ועֹוׂשה אּמה, עׂשרה ׁשּתים רחב הּירק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמן
מקֹום עד וכן ּבתלם; הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדלּועין,

ּכ ּבין ׁשּנמצא ׁשּתיםׁשּירצה, ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּתי ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
אּמה ׁשהעליןעׂשרה מּפני - אסּור מּכן, ּפחֹות אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּכאּלּו הּכל ונראה ׁשּביניהן, ּבּירק ּומּכאן מּכאן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמסּתּבכין
ּבערּבּוביה. ְְְְִִַָנזרע

ּובא‚. יחידית, ּדלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהיתה
עליה, נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלזרע

ּגדֹול מקֹום הרבעוהחזיקה ּבית ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
הּקבר ּכגֹון הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמרחיקין

ּבהן. וכּיֹוצא ְְֵֶֶַַַָוהּסלע
אּמת„. אֹו -[=תעלת]הּתלם טפח עמּקין ׁשהן הּמים ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֻ

הּתלם ׂשפת על אחד זרעֹונין, מיני ׁשלׁשה לתֹוכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין
ּבאמצע. ואחד מּכאן ואחד ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכאן

קּׁשּות‰. ואפּלּו אחת, ּגּמה ּבתֹו מינין ׁשני לנטע ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻֻּומּתר
לכאן הּגּמה ׂשפת מעל נֹוטה זה מין ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּודלעת;

מּזה זה נבּדלין ויראּו הּׁשני, לּצד נֹוטה האחר וכןוהּמין . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
רּוחֹותיה לארּבע והפכן הּגּמה, ּבתֹו מינין ארּבעה נטע ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻאם

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.Âמׁשר ׂשדהּו לזרע -[=שורה]הרֹוצה מין מּכל מׁשר ְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּומצר אּמֹות, ׁשּתי על אּמֹות ׁשּתי ּומׁשר מׁשר ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָמרחיק
ׁשהּוא; ּכל אּלא הּמׁשר ּבסֹוף ּביניהם יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהֹול

ּבערּבּוביה נזרעּו ׁשּלא נראין הן .ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָֹ
.Êקרחת ׂשדהּו לעׂשֹות שדה]רצה מין[=חלקת מּכל קרחת ֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ּכל קרחֹות, ּתׁשע על יתר סאה ּבית ּכל ּבתֹו יעׂשה לא -ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וקרחת, קרחת ּכל ּבין רחֹוק ונמצא רבע; ּבית מהן ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹקרחת
חמּׁשים סאה, ּבית ׁשּכל - רביע ּפחֹות אּמֹות לעׂשר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָקרֹוב

חמּׁשים. ֲִִַעל
.Áוהּקרחת ,אר ׁשהּמׁשר לּקרחת? הּמׁשר ּבין ְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומה

ְַַֻמרּבעת.
.Ëמעט אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין ירקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמיני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מיניןמעט, חמּׁשה אפּלּו מהן לזרע מּתר - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
טפחים; ׁשּׁשה על טפחים ׁשּׁשה ׁשהיא אחת, ערּוגה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ואחד ערּוגה, רּוחֹות ּבארּבע מינין ארּבעה ׁשּיזרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוהּוא,
ּכדי ּומחצה, טפח ּכמֹו ומין מין ּכל ּבין וירחיק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
יזרע, לא - מינין חמּׁשה על יֹותר אבל מּזה. זה יינקּו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבערּוגה הרּבה ׁשּמינין לפי ּביניהן; ׁשּמרחיק ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָואף

ּבערּבּוביה. ּכנטּועין הן הרי ְְְְֲִִִֵֵָָּכזֹו,
.Èׁשם ואין ּבחרבה ׁשהיא ּבערּוגה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

לּה חּוצה ּבּהזרע לזרע אסּור ערּוגֹות, ּבין ערּוגה אבל . ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ
מיני רּוחחמּׁשה ּבכל יזרע ׁשאם ּובכל[צד]ן; זֹו, מערּוגה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

הּטה ואם ּכמערב. הּכל יראה - ׁשּסביבֹותיה מערּוגֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹרּוח
עד מּכאן, ׁשּבצּדּה ׁשּבערּוגה ועלין לכאן, זֹו ׁשּבערּוגה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָעלין
ערּוגה ּכל ּבין ּתלם עׂשה אם וכן מּתר; - מבּדלין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻֻׁשּיראּו

מּתר. ֲַָָֻלערּוגה,
.‡Èואפּלּו נטּיה, ּובלא ּתלם ּבלא לערּוגה חּוץ לזרע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹואסּור

יזרע ׁשּמא - ּגזרה זרע; ּבהן ׁשאין ערּוגה ׁשל הּקרנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד
אחרים מינין ויזרע ערּוגה, זוּיֹות ּבארּבע הּמינין ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָארּבעת

מערב הּכל ונמצא הּזוּיֹות, ּכנגד לּה .חּוצה ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ
.·Èטפח ּגבּול לּה והיה ׁשּׁשה, על ׁשּׁשה הערּוגה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָהיתה

על ׁשלׁשה מין, עׂשר ׁשמֹונה ואפּלּו ּבּה לזרע מּתר - ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֹֹֻסביב
ומין מין ּכל ּבין וירחיק ּבאמצע; וׁשּׁשה ּוגבּול, ּגבּול ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל
ׁשּמא הּגבּול, ּבתֹו הּלפת ראׁש יזרע ולא ּומחצה. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

יזרע לא זה, על יתר .ימּלאהּו. ְְְִֵֵֶַַַָֹ
.‚Èּבערּוגה לזרע ׁשהןואסּור מּפני זה, ּכענין זרעים מיני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
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.ÊË?הּמבּדיל ּדבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה
- חּטים זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדהּו. ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּבׁשּזרע

ׂשעֹורים ּבצּדּה לזרע לחברֹו תזרעמּתר לא ׂשד" ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
נאמר ולא ּכלאים, ׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלאים";
ּבתֹו זרע אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכלאים". תזרע לא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"הארץ
עד הּׂשעֹורים זרע ּומׁש לחּטים, סמּו ׂשעֹורים ְְִִִִֵֶַַַַַָָָׂשדהּו
מּתר; זה הרי - ׂשעֹורים זרּועה ׁשהיא חברֹו לׂשדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּסמכֹו
חברֹו. ׂשדה סֹוף ׁשהן ׂשדהּו, ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמּפני

.ÊÈזרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
ׁשּלֹו, חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻחּטים
לזרע העם ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו; לׂשדה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹסמּו
אם ׂשדהּו לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּתלם
להׁשחתה ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא .ראּויה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ
מּמין ׁשהן אּלּו ׁשּורֹות ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ,ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ

ׁשּלֹו. ּבתֹו ׁשּירחיק עד ְְִֶֶֶַַָאחד,
.ÁÈמיני ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה

אחד; ּתלם אפּלּו וחריע, חרּדל ּביניהן יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתבּואה
ׁשּתי היּו אם אבל אחד. ּתלם מאּלּו זֹורעין ׁשהעם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּפני
אֹו חרּדל ּביניהן לזרע מּתר ירקֹות, מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
מן חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר - ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻחריע
ׁשל זוית היתה אם וכן אֹותּה. מּזיקין ׁשאינן מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּתבּואה,

זהזר הרי - ׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה ע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
מּזה זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני לֹומר,מּתר, צרי ואין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ

- האחר זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאם
מּתר ׁשהּוא ׂשדה, ּבסֹוף ׁשּנגע ׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ְְְְְְֵֶַַַָָָָֹֹּבלא

ד ¤¤ּפרק

ּוׁשּתי‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר
הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן ְְְְִִִִֵֶֶַָׁשּורֹות

אחת[חפירה]ותלם ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ּבין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפֹול ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין, ׁשל אחת וׁשּורה קּׁשּואין, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשל
מּפני ומין; מין ּכל ּבין מבּדיל ׁשהּתלם ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמצרי
ואם ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ׁשּלהן עלין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּמינין
ּכנזרעין ויראּו הּכל יתערב ׁשּורה, ּבצד ׁשּורה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹזרען

ְְְִָּבערּבּוביה.
ּבתֹוכּה·. לזרע ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ׂשדהּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהיתה

ּבֹו ׁשּזֹורע מקֹום הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּורֹות
ּומּניח ּבתלם, הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּורה
ׁשל ׁשנּיה ׁשּורה ועֹוׂשה אּמה, עׂשרה ׁשּתים רחב הּירק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמן
מקֹום עד וכן ּבתלם; הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדלּועין,

ּכ ּבין ׁשּנמצא ׁשּתיםׁשּירצה, ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּתי ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
אּמה ׁשהעליןעׂשרה מּפני - אסּור מּכן, ּפחֹות אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּכאּלּו הּכל ונראה ׁשּביניהן, ּבּירק ּומּכאן מּכאן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמסּתּבכין
ּבערּבּוביה. ְְְְִִַָנזרע

ּובא‚. יחידית, ּדלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהיתה
עליה, נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלזרע

ּגדֹול מקֹום הרבעוהחזיקה ּבית ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
הּקבר ּכגֹון הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמרחיקין

ּבהן. וכּיֹוצא ְְֵֶֶַַַָוהּסלע
אּמת„. אֹו -[=תעלת]הּתלם טפח עמּקין ׁשהן הּמים ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֻ

הּתלם ׂשפת על אחד זרעֹונין, מיני ׁשלׁשה לתֹוכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין
ּבאמצע. ואחד מּכאן ואחד ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכאן

קּׁשּות‰. ואפּלּו אחת, ּגּמה ּבתֹו מינין ׁשני לנטע ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻֻּומּתר
לכאן הּגּמה ׂשפת מעל נֹוטה זה מין ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּודלעת;

מּזה זה נבּדלין ויראּו הּׁשני, לּצד נֹוטה האחר וכןוהּמין . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
רּוחֹותיה לארּבע והפכן הּגּמה, ּבתֹו מינין ארּבעה נטע ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻאם

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.Âמׁשר ׂשדהּו לזרע -[=שורה]הרֹוצה מין מּכל מׁשר ְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּומצר אּמֹות, ׁשּתי על אּמֹות ׁשּתי ּומׁשר מׁשר ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָמרחיק
ׁשהּוא; ּכל אּלא הּמׁשר ּבסֹוף ּביניהם יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהֹול

ּבערּבּוביה נזרעּו ׁשּלא נראין הן .ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָֹ
.Êקרחת ׂשדהּו לעׂשֹות שדה]רצה מין[=חלקת מּכל קרחת ֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ּכל קרחֹות, ּתׁשע על יתר סאה ּבית ּכל ּבתֹו יעׂשה לא -ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וקרחת, קרחת ּכל ּבין רחֹוק ונמצא רבע; ּבית מהן ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹקרחת
חמּׁשים סאה, ּבית ׁשּכל - רביע ּפחֹות אּמֹות לעׂשר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָקרֹוב

חמּׁשים. ֲִִַעל
.Áוהּקרחת ,אר ׁשהּמׁשר לּקרחת? הּמׁשר ּבין ְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומה

ְַַֻמרּבעת.
.Ëמעט אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין ירקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמיני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מיניןמעט, חמּׁשה אפּלּו מהן לזרע מּתר - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
טפחים; ׁשּׁשה על טפחים ׁשּׁשה ׁשהיא אחת, ערּוגה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ואחד ערּוגה, רּוחֹות ּבארּבע מינין ארּבעה ׁשּיזרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוהּוא,
ּכדי ּומחצה, טפח ּכמֹו ומין מין ּכל ּבין וירחיק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
יזרע, לא - מינין חמּׁשה על יֹותר אבל מּזה. זה יינקּו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבערּוגה הרּבה ׁשּמינין לפי ּביניהן; ׁשּמרחיק ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָואף

ּבערּבּוביה. ּכנטּועין הן הרי ְְְְֲִִִֵֵָָּכזֹו,
.Èׁשם ואין ּבחרבה ׁשהיא ּבערּוגה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

לּה חּוצה ּבּהזרע לזרע אסּור ערּוגֹות, ּבין ערּוגה אבל . ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ
מיני רּוחחמּׁשה ּבכל יזרע ׁשאם ּובכל[צד]ן; זֹו, מערּוגה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

הּטה ואם ּכמערב. הּכל יראה - ׁשּסביבֹותיה מערּוגֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹרּוח
עד מּכאן, ׁשּבצּדּה ׁשּבערּוגה ועלין לכאן, זֹו ׁשּבערּוגה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָעלין
ערּוגה ּכל ּבין ּתלם עׂשה אם וכן מּתר; - מבּדלין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻֻׁשּיראּו

מּתר. ֲַָָֻלערּוגה,
.‡Èואפּלּו נטּיה, ּובלא ּתלם ּבלא לערּוגה חּוץ לזרע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹואסּור

יזרע ׁשּמא - ּגזרה זרע; ּבהן ׁשאין ערּוגה ׁשל הּקרנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד
אחרים מינין ויזרע ערּוגה, זוּיֹות ּבארּבע הּמינין ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָארּבעת

מערב הּכל ונמצא הּזוּיֹות, ּכנגד לּה .חּוצה ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ
.·Èטפח ּגבּול לּה והיה ׁשּׁשה, על ׁשּׁשה הערּוגה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָהיתה

על ׁשלׁשה מין, עׂשר ׁשמֹונה ואפּלּו ּבּה לזרע מּתר - ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֹֹֻסביב
ומין מין ּכל ּבין וירחיק ּבאמצע; וׁשּׁשה ּוגבּול, ּגבּול ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל
ׁשּמא הּגבּול, ּבתֹו הּלפת ראׁש יזרע ולא ּומחצה. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

יזרע לא זה, על יתר .ימּלאהּו. ְְְִֵֵֶַַַָֹ
.‚Èּבערּוגה לזרע ׁשהןואסּור מּפני זה, ּכענין זרעים מיני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
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אדם ּבני ּדר ואין הֹואיל - ירקֹות מיני אבל ּכלאים; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנראין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתר, זה הרי מעט, מעט אּלא מהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻלזרע

.„Èּכמֹו הרּבה מינין ּבֹו וזרעּו טפח, ּגבֹוּה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגבּול
ׁשהיה ּכׁשר, - ּבֹו ׁשּנזרע מאחר מּטפח ונתמעט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו,

מּתחּלתֹו .ּכׁשר ְִִֵָָ
.ÂËו רּבים, ירק מיני ּגּנתֹו ּכל למּלאת ירחיקהרֹוצה לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

אפּלּו מרּבעֹות, ערּוגֹות ערּוגֹות ּכּלּה הּגּנה עֹוׂשה - ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֻֻּביניהן
ארּבעה עּגּולין, חמּׁשה ערּוגה ּבכל ועֹוׂשה ׁשּׁשה, על ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָׁשּׁשה
וזֹורע עּגּול, ּבכל מין וזֹורע ּבאמצע; ואחד רּוחֹותיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארּבע
ּתׁשעה נמצאּו - ערּוגה קרנֹות ּבארּבע אחרים מינין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָארּבעה
מפסיד ואינֹו מּזה; זה מבּדלין נראין והן ערּוגה, ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻמינין
ּכדי חרב, מּניחֹו ׁשהּוא - ּבלבד העּגּולין ּׁשּבין מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
ואם מּזה. זה ּומבּדלין הּקרנֹות, מן מבּדלין העּגּולין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשּיראּו

יפסיד ׁשּלא זֹורערצה ׁשתי, זרּועין העּגּולין היּו אם - ּכלּום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
ּׁשּביניהן מה זֹורע ערב, זרּועין היּו ואם ערב; ּׁשּביניהן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמה

מבּדלין. ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִֵֵֶָָֻׁשתי;
.ÊËׁשנימּכל ּבין ׁשּיׁש ׁשּבזמן ,ל נתּבאר הּדברים אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אין - מּזה זה יינקּו ׁשּלא ּכדי להן הראּויה הרחקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמינין
ׁשּבארנּו ּכמֹו העין, למראית מבּדליןחֹוׁשׁשין ׁשּיראּו ּובזמן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

ּכמֹו זה, ּבצד זה הן אפּלּו ליניקתֹו, חֹוׁשׁשין אין - מּזה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָזה
עּתה. ְִֵֶַָָׁשּנתּבאר

ה ¤¤ּפרק

זרע‡. עם ירקֹות, מיני ׁשני אֹו ּתבּואה מיני ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּזֹורע
תזרע לא ׂשד" מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם

ּכלאים" ּכרמ תזרע "לא מּׁשּום ואחת .ּכלאים", ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ
מּׁשּום·. לֹוקה ּבארץואינֹו ׁשּיזרע עד הּכרם, ּכלאי זֹורע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַ

אֹותן חּפה אם וכן יד; ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
לֹוקה אחדּבעפר, זרע אֹו וחרצן, ירק מיני ׁשני זרע אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

זה הרי - יד ּבמּפלת וחרצן, ּתבּואה מין אחד וזרע ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹירק
ֶלֹוקה.

ּבהן‚. וכּיֹוצא ולּוף, קּנּבס, על אּלא הּתֹורה, מן חּיב ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹואינֹו
הּזרעים, ׁשאר אבל הּכרם; ּתבּואת ּגמר עם ׁשּנגמרין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָמּזרעים

מּדבריהם הּכרםאסּורין ּכלאי לזרע מּדבריהם אסּור וכן . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לארץ. ְֶָָָּבחּוצה

אסרּו„. ולא לארץ, ּבחּוצה הּכרם ּכלאי לזרע אסרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולּמה
מּפני זרעים? נזרעּוּכלאי ׁשאם - הן חמּורין הּכרם ׁשּכלאי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

אסּורין ׁשהן וכיון ּבהניה; אסּורין הן הרי יׂשראל, ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבארץ
לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ּבארץ, ְְְְֲֶֶַָָָָָָָָָָּבהניה

עֹודרין‰. עּמֹו[חופרים]ואין עֹוקרין אבל ּבכלאים, הּגֹוי עם ְְְְְֲִִִִִִֵַַָ
[ - הקלו הכלאים, מקיום ונהנה שכר מקבל שהגוי ְֵּכדי[ולמרות

הּתפלה המגונה]למעט .[=דבר ְְִֵַַָ
.Âּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

ּבכרם לזרען מּתר זרעים, מיני ׁשאר אבל ּבלבד. ואיןירקֹות ; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
אילנֹות. ׁשאר לֹומר, ְִִַָָָצרי

.Êּגפן לּטע אֹו הּגפנים, ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹאסּור
ּתבּואה אֹו הּירק ׁשאינֹוּבצד ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

קּדׁש זה הרי בהנאה]לֹוקה, -[אסר ּבהניה ׁשניהן ונאסרּו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּתיהן, את וׂשֹורפין והּגפנים. הּתבּואה, אֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּירק

ּתקּדׁש אש]"ּפן תוקד בו: ואפּלּו[ודרשו וכּו'"; הּזרע המלאה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ
ּבהניה, אסּורין - האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּקׁש
ּבהן יבּׁשל ולא וכירים, ּתּנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותן. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוׂשֹורפין

ׂשרפתן. ְְִֵַָָּבׁשעת
.Áהמקּים ואחד הּנֹוטע, צמחּואחד ּכלאים ׁשראה ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי - והּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
קּדׁש - חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו;

-ּגפנֹו ּתבּואתֹו על חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה; נתקּדׁשה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
על חברֹו ּגפן סּכ חברֹו; ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואתֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹקּדׁש
ּכרמֹו הּזֹורע זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא חברֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּתבּואת

הפקר]ּבּׁשביעית קּדׁש.[שהכל לא - ְִִִֵַֹ
.Ëאסּור הרֹואה זה הרי - וקּימֹו חברֹו, ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרֹואה

ּבהן מּתרין אדם וכל היהּבהניתן, - הּכרם ּבעל קּימן ואּלּו . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן ְְְְֵֵֶַַָָָָמקּדׁש

.Èנׁשּתּקעּו[גזלן]האּנס אם - חברֹו ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשם] התחבאו]הּבעלים[נשתכח נתיאׁשּו[כי ׁשּלא ּפי על אף , ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

אף הּבעלים, נׁשּתּקעּו לא ואם הּתֹורה; מן קּדׁש זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
סֹופרים. מּדברי אּלא מקּדׁש אינֹו - ׁשּנתיאׁשּו ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעל

.‡Èּפארֹות ׁשעקרה על[=ענפי]הרּוח אֹותן וׁשּלחה הּגפן, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - סּלקן ולא אנס, ארעֹו ואם מּיד; אֹותן יגרד - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹהּתבּואה

נתקּדׁשּו. ולא מּתרין, ְְְִִֵַָֹֻאּלּו
.·È,מּיד הּזרע יקצר האּנס, ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס

מֹועד ׁשל ּבחּלֹו עדואפּלּו להן יֹוסיף ּפֹועלין, מצא לא ואם . ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
מצא ׁשּלא עד מּכאן, יֹותר מּמּנּו ּבּקׁשּו ּבׂשכרן; ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשליׁש

מבּקׁש זה הרי - הּזרעּפֹועלים נׁשּתהה ואם וקֹוצר. ּבנחת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשניהן. ויאסרּו יקּדׁש, זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

.‚Èמתקּדׁשין ירק אֹו ּתבּואה ענבים,מאימתי מּׁשּיׁשריׁשּו; ? ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּתזרע, אׁשר הּזרע "המלאה ׁשּנאמר: הּלבן, ּכּפֹול ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּׁשּיעׂשּו
אבל ּתבּואה; זה ויהיה זה, ׁשּיזריע עד - הּכרם" ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּותבּואת
אינן - צרּכן ּכל ׁשּבּׁשלּו וענבים צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָּתבּואה
ּגפן ונטע ּובא צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמתקּדׁשֹות.
ירק אֹו ּתבּואה וזרע צרּכן, ּכל ׁשּבּׁשלּו ענבים וכן ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּבתֹוכּה,

מתקּדׁשֹות. אינן אסּור, ׁשּזה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבצּדן
.„Èעדין אּלא הּלבן, ּכּפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

לא זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה, אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהן
אבל הּזרע; את ואֹוסרין אֹותֹו, קֹונסין כן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָקּדׁש.

מּתר ּכּפֹולהּבסר, הענבים ׁשּיעׂשּו קדם הּזרע עקר ואם . ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּלבן, ּכּפֹול נעׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר הּוא הרי ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָָֻהּלבן,
נעׂשּו, וׁשּלא נתקּדׁשּו; ׁשּנעׂשּו, את - נעׂשּו לא ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹּומקצתן

ִָֻמּתרין.
.ÂËמיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן, ּכּפֹול ׁשּנעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים

זהירקֹות, הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ּבהניה;ולּקט מּתר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
אסּור. הׁשריׁש, ְְִִִָואם

.ÊËהּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו ׁשּלּה, העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן
לא זרע, ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - הּקר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹּבימי
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לאקּדׁש - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
הּוא הרי נקּוב, עציץ אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָקּדׁש;

ֶָָּכארץ.
.ÊÈמן ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

לבן ּבׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
הרי - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו

נתקּדׁש לא וחּיבזה זרע. לא וזה ּתזרע", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הרּוח סערּתּו קּדׁש. זה הרי קּימן, ואם ּכׁשּיראה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלעקר,
וכיצד ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים וראה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו,
ודּיֹו. ּבּמחרׁשה, אֹותֹו יהּפ - העׂשבים צמחּו אם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיעׂשה?
להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ׁשּנעׂשּו מצאן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
ּתּׂשרף. זֹו הרי ּדגן, ׁשּנעׂשת מצאּה ואם ּבהניה; אסּור ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשהּכל
הּגפנים עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן אֹותן, ראה ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָואם

להן. ְֶַָהּסמּוכֹות
.ÁÈעל אף - לזרעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין עׂשב ּבּכרם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרֹואה

לא זה הרי לרפּואה, אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹּפי
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדׁש;

ּבּקֹוציםמקֹום ׁשרֹוצים ּבערב, ּבּכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ק זה הרי - ּדׁש.לגמּליהם ְֲִִֵֵֵֶֶַ

.ËÈ,זרעים מיני ּכל ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהאירּוס
וצמר והּקנרס והּקּנּבס ּבּכרם; ּכלאים הןּגפןאינן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּדׁשאים מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשין ירקֹות, מיני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשאר
הּמצרי ּופֹול ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי ּבּׂשדה, מאליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעֹולין

מיני - והאטדין והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו זרעים, מין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבּכרם. ּכלאים ואינן ְְִִִֵֶֶַַָָאילן,

.Îוכל ירק; זה הרי מעּקרֹו, עלין הּמֹוציא ּכל הּכלל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
אילן זה הרי מעּקרֹו, עלין מֹוציא לכלׁשאינֹו אילן והּצלף, . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ָָּדבר.
.‡Î- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאּגיע ואמר: ּבּכרם, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו, הּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר;
קּדׁש זה הרי מּמאתים, אחד ׁשהֹוסיף עד ׁשהה .אם ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Îאֹו זה ירק נחּת אם רֹואין: זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
עצמ הּגע - ייבׁש זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמין
נׁשּתהה אם ׁשעה. ּבמאה לחה, ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש

ׁשעה, חצי לֹו מּׁשהּגיע ואםּבארץ ואסּור; הֹוסיף הרי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מּתר ׁשעה, מחצי ּפחֹות .נׁשּתהה ְֲִִֵַָָָָָֻ

.‚Îהּכרם ּבתֹו ירק, ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ;אסּור ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד להֹוסיף ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן, ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואם

קּדׁש. זה הרי - ֲִִִֵֵֶַָמּמאתים
.„Îּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבּכרם, ׁשּנטעֹו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבצל

הּגּדּולים ׁשרּבּו ּפי על אף - הּנטּוע העּקר מן הּבצלים ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָצמחּו
ּגּדּולי ׁשאין ּבאּסּורֹו: העּקר אֹותֹו הרי ּבמאתים, עּקרֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעל

האסּור העּקר את מעלין .הּתר, ֲִִֵֶֶַָָָָ

�

meil cg` wxt m"anx ixeriya"ryz'd fenz 'iÎ'c -

ה'תשע"ב תמוז ד' ראשון יום

zAW zFkld¦§©¨
ו ¤¤ּפרק

אף‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור
הּׁשּבת על מצּוה ׁשאינֹו ּפי מּקדםעל לֹו ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

לאחר אּלא מלאכה לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת,
תהיה ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשּבת;

ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָׁשּבת
יׂשראל·. ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי

ׁשּבת מֹוצאי עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹותּה ,עׂשה ְְֵֵַַָָָָָָָָָָ
ׁשּתעׂשה ּבכדי המלאכה]וימּתין לעשות שיוכל זמן ;[שיעור ְְְִִֵֵֶֶַָ

ׁשּדבר רּבים ּבֹו ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
עצמֹו ּבׁשביל ואם ּבׁשּבת. נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָזה

ּבׁשּבת. ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ְְִֵַַָָָָָָֻּבלבד
יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?

הּספינה, מן ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
מים מּלא אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָירד

אח מׁשקה ּבהמּתֹו, עׂשביםלהׁשקֹות לּקט יׂשראל; ריו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מהן לאכל ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, והּוא,להאכיל ; ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ירּבה ׁשּמא - יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּכל וכן יׂשראל. ּבׁשביל עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָּבמלאכּתֹו
אם אּלא ּבׁשּבת, ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

מּכירֹו. אינֹו ִֵֵַּכן
.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על אםואף - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדעת על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב
אין - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה אסּור. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּבׁשּבת,[יהודי]מת‰. קבר לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּבכדי ימּתין - ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָֹאֹו
ּבסרטיא הּקבר היה ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיעׂשּו

והּׁשבין[רחוב] העֹוברין וכל ּגּביו, על והארֹון ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּגדֹולה,
ּב עכׁשו עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה -אֹומרים הּוא לפלֹוני ׁשּבת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא מּפני עֹולמית, יׂשראל אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהרי
ׁשּימּתין והּוא, - אחר יׂשראל ּבֹו לקּבר ּומּתר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבפרהסיא.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבכדי
.Âׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
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לאקּדׁש - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
הּוא הרי נקּוב, עציץ אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָקּדׁש;

ֶָָּכארץ.
.ÊÈמן ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

לבן ּבׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
הרי - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו

נתקּדׁש לא וחּיבזה זרע. לא וזה ּתזרע", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הרּוח סערּתּו קּדׁש. זה הרי קּימן, ואם ּכׁשּיראה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלעקר,
וכיצד ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים וראה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו,
ודּיֹו. ּבּמחרׁשה, אֹותֹו יהּפ - העׂשבים צמחּו אם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיעׂשה?
להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ׁשּנעׂשּו מצאן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
ּתּׂשרף. זֹו הרי ּדגן, ׁשּנעׂשת מצאּה ואם ּבהניה; אסּור ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשהּכל
הּגפנים עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן אֹותן, ראה ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָואם

להן. ְֶַָהּסמּוכֹות
.ÁÈעל אף - לזרעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין עׂשב ּבּכרם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרֹואה

לא זה הרי לרפּואה, אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹּפי
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדׁש;

ּבּקֹוציםמקֹום ׁשרֹוצים ּבערב, ּבּכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ק זה הרי - ּדׁש.לגמּליהם ְֲִִֵֵֵֶֶַ

.ËÈ,זרעים מיני ּכל ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהאירּוס
וצמר והּקנרס והּקּנּבס ּבּכרם; ּכלאים הןּגפןאינן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּדׁשאים מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשין ירקֹות, מיני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשאר
הּמצרי ּופֹול ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי ּבּׂשדה, מאליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעֹולין

מיני - והאטדין והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו זרעים, מין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבּכרם. ּכלאים ואינן ְְִִִֵֶֶַַָָאילן,

.Îוכל ירק; זה הרי מעּקרֹו, עלין הּמֹוציא ּכל הּכלל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
אילן זה הרי מעּקרֹו, עלין מֹוציא לכלׁשאינֹו אילן והּצלף, . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ָָּדבר.
.‡Î- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאּגיע ואמר: ּבּכרם, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו, הּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר;
קּדׁש זה הרי מּמאתים, אחד ׁשהֹוסיף עד ׁשהה .אם ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Îאֹו זה ירק נחּת אם רֹואין: זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
עצמ הּגע - ייבׁש זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמין
נׁשּתהה אם ׁשעה. ּבמאה לחה, ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש

ׁשעה, חצי לֹו מּׁשהּגיע ואםּבארץ ואסּור; הֹוסיף הרי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מּתר ׁשעה, מחצי ּפחֹות .נׁשּתהה ְֲִִֵַָָָָָֻ

.‚Îהּכרם ּבתֹו ירק, ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ;אסּור ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד להֹוסיף ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן, ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואם

קּדׁש. זה הרי - ֲִִִֵֵֶַָמּמאתים
.„Îּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבּכרם, ׁשּנטעֹו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבצל

הּגּדּולים ׁשרּבּו ּפי על אף - הּנטּוע העּקר מן הּבצלים ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָצמחּו
ּגּדּולי ׁשאין ּבאּסּורֹו: העּקר אֹותֹו הרי ּבמאתים, עּקרֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעל

האסּור העּקר את מעלין .הּתר, ֲִִֵֶֶַָָָָ
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אף‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור
הּׁשּבת על מצּוה ׁשאינֹו ּפי מּקדםעל לֹו ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

לאחר אּלא מלאכה לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת,
תהיה ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשּבת;

ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָׁשּבת
יׂשראל·. ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי

ׁשּבת מֹוצאי עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹותּה ,עׂשה ְְֵֵַַָָָָָָָָָָ
ׁשּתעׂשה ּבכדי המלאכה]וימּתין לעשות שיוכל זמן ;[שיעור ְְְִִֵֵֶֶַָ

ׁשּדבר רּבים ּבֹו ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
עצמֹו ּבׁשביל ואם ּבׁשּבת. נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָזה

ּבׁשּבת. ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ְְִֵַַָָָָָָֻּבלבד
יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?

הּספינה, מן ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
מים מּלא אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָירד

אח מׁשקה ּבהמּתֹו, עׂשביםלהׁשקֹות לּקט יׂשראל; ריו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מהן לאכל ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, והּוא,להאכיל ; ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ירּבה ׁשּמא - יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּכל וכן יׂשראל. ּבׁשביל עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָּבמלאכּתֹו
אם אּלא ּבׁשּבת, ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

מּכירֹו. אינֹו ִֵֵַּכן
.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על אםואף - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדעת על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב
אין - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה אסּור. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּבׁשּבת,[יהודי]מת‰. קבר לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּבכדי ימּתין - ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָֹאֹו
ּבסרטיא הּקבר היה ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיעׂשּו

והּׁשבין[רחוב] העֹוברין וכל ּגּביו, על והארֹון ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּגדֹולה,
ּב עכׁשו עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה -אֹומרים הּוא לפלֹוני ׁשּבת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא מּפני עֹולמית, יׂשראל אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהרי
ׁשּימּתין והּוא, - אחר יׂשראל ּבֹו לקּבר ּומּתר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבפרהסיא.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבכדי
.Âׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
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מּמקֹום ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּצד
מּמקֹום הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ואחר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָקרֹוב,

ּבהן נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד ּבוּדאיאחר ידע ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ּכדי ימּתין ּבׁשּבת, הביאּום ּפלֹוני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמּמקֹום
ּבפרהסיא הּדבר יהיה ׁשּלא והּוא - הּׁשּבת אחר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְֶַָָּגדֹולה,
.Êמרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת

הּוחּמּו הרב ׁשּיחּמּוׁשּבׁשביל ּבכדי ימּתין למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַַָֹחּמין.

.Áאף - ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָיׂשראל
ׁשעבר ּפי מרּדּותעל מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין -[מלקות ְִִֶַַַַַַָ

לערב מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אחר[במוצ"ש]מּתר , ְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתעׂשה ּבכדי ׁשּימּתיןׁשּימּתין עד מקֹום ּבכל אסרּו ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּתר יהא ּתאמר ׁשאם זה, ּדבר מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבכדי
מּיד; מּוכן הּדבר וימצא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר ׁשּמא - ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹמּיד
לגֹוי יאמר לא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ׁשאסרּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוכיון

מׂשּתּכר אינֹו ׁשהרי לֹו, ׁשהּוא[מרויח]לעׂשֹות מּפני ּכלּום, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַ
ּבׁשּבת. ׁשּנעׂשה זה ּדבר ׁשּיעׂשה ּבכדי לערב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמתעּכב

.Ëאּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר
ׁשבּות השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן מּתר[איסור - ְִָֻ

מקצת ׁשם ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָליׂשראל
מצוה. מּפני אֹו הרּבה, צר לּדבר צרי יהיה אֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחלי,

.Èלׁשּוט אֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּכיצד?
אֹו למילה; סּכין אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָעל

ערּוב ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו חּמיןמביא מים , ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אֹו קטן ּבהם ּבזה.[אדם]להרחיץ ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטער. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.‡Èלגֹוי[קונה]הּלֹוקח לֹומר לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מּדברילכּת אסּורה לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכן זה. ּבדבר ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹסֹופרים,
זה. לדבר יׂשראל ּכארץ ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

.·Èוקֹוצץ[מסכם]ּפֹוסק הּמלאכה על הּגֹוי עם [-אדם ְְִֵֵַַַָָָָ
עֹוׂשהקוצב] ׁשהּוא ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי ְְְְִִֶֶֶַַַַָּדמים,

אף מּתר, - הרּבה לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻּבׁשּבת,
לׁשנה הּגֹוי ׁשּׂשכר ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, לֹו[ספר]אֹו ׁשּיארג זה[בגד]אֹו הרי - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַֹֹ
ספר לֹו ׁשּיכּתב עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר, ּבׁשּבת, ואֹורג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכֹותב
ׁשּלא והּוא ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ׁשּיארג ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹאֹו

יֹום.[יחשבן]יחׁשב יֹום עּמֹו ְִַֹ
.‚Èׁשּזֹו מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּמה

היא יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית היתההּמלאכה אם אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּגֹוי את ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֻידּועה

ׁשּקצץ יֹודע אינֹו מראש]עֹוׂשה, דמיו ׁשּפלֹוני[קצב ואֹומר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ְֲַַַַָָׂשכר

.„Èאֹו ּכתלֹו, אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ
חצר, לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר

ּבּמד הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו[בעיר]ינהאֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום אמה]ּבתֹו לעׂשֹות[אלפיים להּניחֹו לֹו אסּור - ְְְֲִַַַָ

היתה ואם ׁשּפסק; יֹודעים ׁשאינם הרֹואים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,
את ׁשּיראה יׂשראל ׁשם ׁשאין מּתר, - לּתחּום חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּמלאכה

ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן ְְֲִִֵֶַַָהּפֹועלין
.ÂËעל אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻוכן

הן, ׁשּׂשכּורין יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
להן ירד ּבאריסּות יבול]אֹו תמורת ׁשּׁשם[לעבוד ודבר . ְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּפני לגֹוי; להׂשּכירֹו אסּור - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלהׂשּכירֹו
על נקרא והּוא ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָׁשהּגֹוי

ּבעליו. הּיׂשראלי ְְְִִֵֵַָָׁשם
.ÊËלגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ׁשהּואמּתר ּפי על ואף , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ

על מצּוים אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹוׂשה
ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; יהודי]ׁשביתת אסּור,[של - ְְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ועבד. ּבהמה ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמּפני
.ÊÈ- ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

מעט אם לבּדֹו לּגֹוי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָאם
לבּדֹו ליׂשראל הּׁשּבת יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואם
נֹוטל לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ
ואינֹו אֹותֹו; חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻהּגֹוי
התנה ּכן אם אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ּכלּום לֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמֹוציא
הּוא. אחד ּדין ּבׁשּתפּות, ׂשדה קּבלּו אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבּתחּלה.

.ÁÈׁשּבת ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם
והּׁשאר הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידּוע

ּבהן להתעּסק לגֹוי מעֹות הּנֹותן עסק]חֹולקין. בהם [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ׂשכר עּמֹו חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ְְְִֵֶַָָּבׁשוה;
.ËÈאף לעׂשֹותן, ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא

עּמֹו ׁשּפסק ּפי ּבכדי[מראש]על אּלא זמן]- שיעור ׁשּיצא[- ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
היהודי]מּביתֹו[הגוי]ּבהן ימּכר[של לא וכן ׁשחׁשכה; קדם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

ימׁשּכנּנּו, ולא ילוּנּו, ולא יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאדם
מּפתח חפץ ּבאֹותֹו ׁשּיצא ּבכדי אּלא - ּבמּתנה לֹו יּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
יֹודע אדם אין ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביתֹו,
יׂשראל וחפץ ּבׁשּבת מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאימתי
אֹו עּמֹו ּפסק אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבידֹו,

ּבׁשּבת לֹו .מכר ְַַָָ
.Îעּמֹו קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן

עם[מראש] ׁשּבת ערב לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׂשכר
לא ואם הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹחׁשכה;
האּגרֹות מקּבץ ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָקצץ
לּגֹוי לּתן מּתר ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֻוׁשֹולח
הּסמּו לּבית ׁשּיּגיע ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאּגרת;
וׁשֹולחן, האּגרֹות ׁשּמקּבץ זה ׁשּמא - הּׁשּבת קדם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלחֹומה
אּלא ,לכ קבּוע אדם ׁשם אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָּביתֹו
אסּור - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרת, לֹו ׁשּנֹותנין ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָהּגֹוי
ּדמים. לֹו קצץ ּכן אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ּביד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשלח
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.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי
מּתר זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
ואם לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
וכן עלינּו. ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנטלן
אין ויצא, נטלן ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנֹותנין

לֹו. ְִִָנזקקין
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מעֹותמי עּמֹו והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מּמּנּו. לֹוקחֹו ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן -ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על ואף זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹואף

מּתר - אפׁשרמּׁשחׁשכה ואי ממֹונֹו, על ּבהּול ׁשאדם מּפני ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
אּלא אּסּורֹו ׁשאין זה ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשליכֹו;
ׁשל מלאכה על ועֹובר ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּדברי
יּתן לא מציאה, אבל ּבכיסֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹּתֹורה.

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה אּלא ְְְִִֵֶַַַָָָָָלנכרי,
.‚Î,ּבזדֹון ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל

מּתר יׂשראל, ּוׁשאר לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָֻאסּור
מּיד ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות אתלהם "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

קדׁש מעׂשיה ואין קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי [-הּׁשּבת, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּבתאסורין] למֹוצאי ּבמזיד, ּבׁשּבת ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? .ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבּׁשל ואם עֹולמית. יאכל לא לֹו, אבל לאחרים; ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹיאכל
וכן מּיד. אחרים ּבין הּוא ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרהלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבתוהתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; [שבוע]ׁשּבת ְְִִִַַַָָָָָָָ
ׁשּבת אחריּות לפיכ - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
אֹומר אּלא ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעליו.

ימים'. עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן ְֲִִִֵֶֶָָָָָָלֹו:

ה'תשע"ב תמוז ה' שני יום

ז ¤¤ּפרק

סקילה‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבןמלאכֹות אֹו ּבמזיד, וכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות[אלו ְִֵֶַָָָָ

קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל[הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ
החריׁשה, הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאבֹות

והעּמּור והּקצירה, תבואה]והּזריעה, והּדיׁשה[איסוף , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ
הקרקע] בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ

וההרקדההפסולת] והּטחינה, והּברירה, והּליׁשה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
והּלּבּון והּגזיזה, הצמר]והאפּיה, והּנּפּוץ[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

הצמר] הּניריןוניעור ועׂשּית והּטוּיה, והּצביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] הּמּסכהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

והּבציעה אריג]והאריגה, וההּתרה,[התרת והּקׁשירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
ּבּפּטיׁש וההּכיה והּסתירה, והּבנין, והּקריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּתפירה,

מלאכה] גמר של מעשה והּׁשחיטה,[=כל והּצידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפׁשטה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ
והּמחיקה,[החלקת]ּומחיקת והּכתיבה, וחּתּוכֹו, העֹור, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה והּכּבּוי, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּׂשרטּוט,
מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו [אילן, ְִִַַָ
מלאכֹות,באילן] מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד מתּכּון.וענין א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים
האבֹות. ׁשאר זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר

האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,
מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי[דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּגּוף לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לזה, הּדֹומה ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
וׁשף מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהרי

-[שייף] הּזהב צֹורפי ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
טחינה. ּתֹולדת זה ְֲִֵֶֶֶָהרי

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותווכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
חּיב[החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום
וכ לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף מלאכהׁשּיעׂשּו לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
איזה מעין ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא. אב איזה ותֹולדת היא, ְִִֵֶֶֶָָאב
.Êמן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

ּבׁשֹוגג, נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת בהמה]חּיב בקרבן חייב עשיר בין עני אם[בין . ְִַַָָָ

ּביניהן אין והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּכן,
אם - ּבׁשֹוגג ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהפרׁש,

ּבהעלם הרּבה אבֹות ּכל[בשוגג]עׂשה על חּטאת חּיב אחד, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חּיב אינֹו אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָאב

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא
.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

חּטאֹות ׁשלׁש אחתחּיב חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
לעׂשֹות אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
אחד ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אחד אב אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָֹותֹולדֹותיו.
.Ë,אחד ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוׂשה
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.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי
מּתר זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
ואם לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
וכן עלינּו. ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנטלן
אין ויצא, נטלן ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנֹותנין

לֹו. ְִִָנזקקין
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מעֹותמי עּמֹו והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מּמּנּו. לֹוקחֹו ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן -ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על ואף זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹואף

מּתר - אפׁשרמּׁשחׁשכה ואי ממֹונֹו, על ּבהּול ׁשאדם מּפני ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
אּלא אּסּורֹו ׁשאין זה ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשליכֹו;
ׁשל מלאכה על ועֹובר ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּדברי
יּתן לא מציאה, אבל ּבכיסֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹּתֹורה.

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה אּלא ְְְִִֵֶַַַָָָָָלנכרי,
.‚Î,ּבזדֹון ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל

מּתר יׂשראל, ּוׁשאר לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָֻאסּור
מּיד ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות אתלהם "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

קדׁש מעׂשיה ואין קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי [-הּׁשּבת, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּבתאסורין] למֹוצאי ּבמזיד, ּבׁשּבת ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? .ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבּׁשל ואם עֹולמית. יאכל לא לֹו, אבל לאחרים; ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹיאכל
וכן מּיד. אחרים ּבין הּוא ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרהלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבתוהתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; [שבוע]ׁשּבת ְְִִִַַַָָָָָָָ
ׁשּבת אחריּות לפיכ - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
אֹומר אּלא ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעליו.

ימים'. עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן ְֲִִִֵֶֶָָָָָָלֹו:

ה'תשע"ב תמוז ה' שני יום

ז ¤¤ּפרק

סקילה‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבןמלאכֹות אֹו ּבמזיד, וכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות[אלו ְִֵֶַָָָָ

קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל[הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ
החריׁשה, הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאבֹות

והעּמּור והּקצירה, תבואה]והּזריעה, והּדיׁשה[איסוף , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ
הקרקע] בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ

וההרקדההפסולת] והּטחינה, והּברירה, והּליׁשה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
והּלּבּון והּגזיזה, הצמר]והאפּיה, והּנּפּוץ[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

הצמר] הּניריןוניעור ועׂשּית והּטוּיה, והּצביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] הּמּסכהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

והּבציעה אריג]והאריגה, וההּתרה,[התרת והּקׁשירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
ּבּפּטיׁש וההּכיה והּסתירה, והּבנין, והּקריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּתפירה,

מלאכה] גמר של מעשה והּׁשחיטה,[=כל והּצידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפׁשטה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ
והּמחיקה,[החלקת]ּומחיקת והּכתיבה, וחּתּוכֹו, העֹור, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה והּכּבּוי, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּׂשרטּוט,
מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו [אילן, ְִִַַָ
מלאכֹות,באילן] מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד מתּכּון.וענין א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים
האבֹות. ׁשאר זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר

האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,
מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי[דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּגּוף לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לזה, הּדֹומה ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
וׁשף מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהרי

-[שייף] הּזהב צֹורפי ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
טחינה. ּתֹולדת זה ְֲִֵֶֶֶָהרי

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותווכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
חּיב[החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום
וכ לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף מלאכהׁשּיעׂשּו לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
איזה מעין ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא. אב איזה ותֹולדת היא, ְִִֵֶֶֶָָאב
.Êמן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

ּבׁשֹוגג, נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת בהמה]חּיב בקרבן חייב עשיר בין עני אם[בין . ְִַַָָָ

ּביניהן אין והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּכן,
אם - ּבׁשֹוגג ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהפרׁש,

ּבהעלם הרּבה אבֹות ּכל[בשוגג]עׂשה על חּטאת חּיב אחד, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חּיב אינֹו אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָאב

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא
.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

חּטאֹות ׁשלׁש אחתחּיב חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
לעׂשֹות אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
אחד ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אחד אב אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָֹותֹולדֹותיו.
.Ë,אחד ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוׂשה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



zayצד zekld - fenz 'e iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ונטע, ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאינֹו
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהברי

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן .אחת, ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ה'תשע"ב תמוז ו' שלישי יום

ח ¤¤ּפרק

חּיב‡. ׁשהּוא, ּכל המנּכׁשהחֹורׁש שוטים]. עשבים [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ
לשורש]ּבעּקרי והמקרסם[סמוך עׂשבים,[כורת]האילנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

המזרד הּׂשריגים[חותך]אֹו הגפן]את ליּפֹות[של ּכדי , ְְְִִֵֵֶַַַָָ
חּיב. ׁשהּוא, ּכל ּומּׁשּיעׂשה חֹורׁש; ּתֹולדת זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּקרקע

ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל ּכגֹון - הּׂשדה ּפני הּמׁשוה [השווהווכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
הקרקע] הּגיאלפני מּלא אֹו חֹורׁש;[גומא], מּׁשּום חּיב - ְִִֵֵַַַָ

ׁשהּוא. ּכל ׁשעּורֹו ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן ׁשהּוא. ּכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻוׁשעּורן,
חּיב·. ׁשהּוא, ּכל -הּזֹורע ׁשּיצמח ּכדי האילן את הּזֹומר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

- ּבׁשּבת ואילנֹות צמחין הּמׁשקה אבל זֹורע. מעין זה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
חּטין הּׁשֹורה וכן ׁשהּוא; ּבכל וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי
וחּיב. זֹורע, ּתֹולדת זה הרי - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּוׂשעֹורין

ּכגרֹוגרת‚. ביצה]הּקֹוצר כשליש ּתֹולדת[- והּתֹולׁש, חּיב. , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
קֹוצר. מּׁשּום חּיב מּגּדּוליו, ּדבר העֹוקר וכל הּוא; ְִִִֵֵֵַָָָָָָקֹוצר

צרֹור ,אדמה]לפיכ ּוכׁשּות[רגב עׂשבים, ּבֹו [מיןׁשעלּו ְְְֲִִֶָָָ
-עשב] החבית ּגב על ׁשּצמחּו ועׂשבים ּבסנה, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעלה

הּתֹולׁש אבל ּגּדּולֹו. מקֹום הּוא ׁשּזה חּיב; מהן, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹולׁש
ּגּדּולֹו. מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, - נקּוב ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעציץ
והּתֹולׁש ּכארץ; הּוא הרי קטן, ׁשרׁש ּבכדי נקּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹועציץ

חּיב. ִֶַָמּמּנּו,
אסּפסּתא„. ּכגֹון ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּכל

חּטאֹות:[סלק]וסלקא[חציר] ׁשּתי חּיב ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְִִֵַַַָָָָָ
הּזֹומר, וכן נֹוטע. ׁשהּוא מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַאחת
נֹוטע. ּומּׁשּום קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי ְִִִִֵֵֵַַָָָוהּוא
הארץ מעל הגּביהּה - עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּגבׁשּוׁשית
ּגּבי על היתה ּתֹולׁש; מּׁשּום חּיב יתדֹות, ּגּבי על ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוהּניחּה
ׁשּיבׁשּו ּתאנים זֹורע. מּׁשּום חּיב הארץ, על והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתדֹות

העץ]ּבאּביהן על בעודן -]- ּבֹו ּפרֹותיו ׁשּיבׁשּו אילן וכן , ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
לענין ּכעקּורין ׁשהן ּפי על אף חּיב, ּבׁשּבת מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּתֹולׁש

ְָֻטמאה.[קבלת]
עלׁשים‰. צמח]הּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד לחים], [ענפים ְְְְִִֵֵַַָָֻ

ּכמלא ׁשעּורֹו לבהמה, ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֹ
המעּמר ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּפי

ׁשעּורֹו[אוסף] לבהמה, עּמר ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶָָאכלין,
ּוביצה ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּכמלא
וכל ּתרנגֹולין; ׁשל ּבינֹונית ּביצה היא מקֹום, ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָהאמּורה
ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי הּוא ּביצה', לבּׁשל 'ּכדי ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמקֹום
אּלא עּמּור, ואין ּבביצה. מּׁשלׁשה אחד ּוגרֹוגרת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמּביצה;

קרקע. ְְִֵַַּבגּדּולי
.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול[תאנים מּמּנה ,[גוש]ועׂשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אחד ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. מעּמר, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין[מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ
והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הּוא[דגן הרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מפרק. ׁשהּוא מּפני חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹולדת
והּוא, - מפרק מּׁשּום חּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָוכן
להּזיק נתּכּון אם אבל החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיה
ׁשּיהיה עד חּיב, ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבלבד

ּכגרֹוגרת. ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ְִִֶֶֶֶַָָָּבּדם
.Á.ּבהן וכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

מּפני חּיב, - להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאבל
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; חמתֹו,[נתיישבה]נחת וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשהֹוציא לּדם צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי
חּיב. ִֶַָמּמּנּו,

.Ëעֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ּובהמה[לדיני]לענין[שנזקם חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָ

,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָועֹוף.
ו ּפטּור. - ּבהן אֹוהחֹובל ועֹוף, חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנצרר אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה ׁשרצים, [נאסף]ּבׁשמֹונה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
העור]הּדם חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על אף ִֶַַַַָָָָֹ

.Èעד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על לסחט[סחיטת]אּלא ּומּתר ּבלבד. וענבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ
אכל - לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשּכֹול
ׁשאין לכלי סחט אם אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּוא,
אֹו האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו
הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּיֹונק

.‡Èהּבֹורר אֹו והמחּבץהּזֹורה חּיב; [עושהּכגרֹוגרת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ

ּתֹולדת אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
זה עניניהם ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
מלאכה ׁשּכל מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלזה;

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיתה
.·Èמיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין ּבנפה - אחר מּמין מין גדולה]ּוברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹון לברירה]חּיב; המשמש גדולה]ּובתמחּוי[צינור ,[קערה ְְְַַָָ

מּתר. לאלּתר, לאכל ּבידֹו ּברר ואם ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור;
.‚Èחּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת והּבֹוררוהּבֹורר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קטנית]ּתּורמּוסין מּפני[מין חּיב, - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן עּמּה,[יתבשלו]ׁשהּפסלת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מּתֹו אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹונמצא
להּניחֹו ּבידֹו זמן]ּפסלת נעׂשה[לאחר - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו , ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

לאֹוצר אכלין[לאחסון]ּכבֹורר מיני ׁשני לפניו היּו וחּיב. , ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּברר ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמערבין
ּבׁשחרית ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַוהּניח

חּיב. - הערּבים ּבין ְֱִֵֶַַַָָֹלאכל
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.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו ׁשאר[משמרים]יין וכן , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבמׁשּמרת ׁשּיׁשּמר[מסננת]הּמׁשקין, והּוא, חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

צלּולין, מים אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכגרֹוגרת.
מצרית ּובכפיפה סל]ּבסּודרין ּביֹותר.[- צלּול ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ׁשּיּצּלּו[שבמסננת]ונֹותנין [יהיוּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

ונקיים] טרּופהצלולים ּביצה ונֹותנין ׁשל[מעורבת]. למסּננת ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיּצל[גרעיני] ּכדי מערב[החרדל]חרּדל ׁשּלׁשֹו וחרּדל ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ממחֹו למחר - נוזל]ׁשּבת וכן[עושהו ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין , ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, חבית[מערבב]יין ְִִִִֵֵֶַַָָ

הּׁשמרים נפרׁשּו לא ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשמריה,
וכל החרּדל, וכן הּוא. אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמן

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
.ÂËחּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין[כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת דק]וסּמנין [דק ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנֹוסר וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ּבּנסרתּתלּוׁש, להנֹות עצים ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אֹו ּכל[גרד]ׁשּׁשףׁשּלהן, מּׁשּיׁשּוף חּיב - מּתכת ׁשל לׁשֹון ִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּידּקק עד חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל דק]ׁשהּוא; [יחתוך ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּביצה. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי [מנפה]והמרּקדÊË.מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
והמּגּבל חּיב. ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. את[מערבב]ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּפי לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה לׁש; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעפר,
ּבחֹול[שפת] ולא ּבאפר, ּגּבּול ואין זהב. צֹורפי ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶָָֹּכּור

ּבמרסן ולא עבות]הּגס, תבואה ּבהן.[קליפות ּבכּיֹוצא ולא , ְְְְְֵֶַַַָָֹֹֻ
- ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ּפׁשּתן זרע אֹו ׁשמׁשמין זרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוהּנֹותן

ונתלין מתערבין ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום זה[נדבקין]חּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ֶָּבזה.

ה'תשע"ב תמוז ז' רביעי יום
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ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב[- את, האֹופה אחד . ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו אֹו[צבע]הּפת, , ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

מעין הּכל - הּמים את ׁשעּור[ענין]המחּמם הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מבּׁשל וׁשעּור קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהמחּמם

לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָסּמנין,
הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל[דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מעט] האּור,[תתבשל ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור הּיׁשן[דג]ּכמבּׁשל מליח ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

שנה] לפני ור[שנמלח ּדק ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו ,ְְְְַַַָָָָ
ּבּׁשּולן. ּגמר הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּביֹותר

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּובאבק[שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות
ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתֹולדֹות

אֹוּפטּור צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל . ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּפטּור. - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ְִִֵֶָָָָָּדבר

נתן„. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת
והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם[ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

הרי הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים
ׁשפת אם אבל מבּׁשל. הניח]זה ּתחּלה,[- הּקדרה את אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּובא הּבׂשר, את ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובא
אחר ּובא האּור, את ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחר
האחרֹונים ׁשנים - והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָונתן

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ְְִִִֵַַַָּבלבד
אפּלּו‰. ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

אבל ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹּבׁשנים
אחד מּצד ּבּׁשּול חצי נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻנתּבּׁשל
צדדין מּׁשני ּבּׁשּול חצי ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, -. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

והדּביק לֹו[הניח]ׁשכח מּתר - ונזּכר ּבׁשּבת, ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִַַַַַַָָָֻ
מלאכה.[להוציאה]לרּדֹותּה לידי ויבֹוא ׁשּתאפה קדם , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Âׁשהּוא[ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני המחּמםאחד אֹו , ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאת

הּדֹונג את הּזפת,[שעוה]הממסמס את אֹו החלב, את אֹו , ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
זפת]והּכפר והּגפרית[מעין האדמה], מעמקי דליק ,[חומר ְְְִֶַַָֹ

ּכלי המבּׁשל וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
ּדבר: ׁשל ּכללֹו מבּׁשל. מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאדמה
זה הרי - ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבין

מבּׁשל. מּׁשּום ְִֵַַָחּיב
.Êּבין החּיה, מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז

הּמת מן ּבין החי ׁשּלהןמן הּׁשלח מן אפּלּו שנפשט, [עור ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשארּכֹומהם] חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

הּסיט מדה]ּכרחב שם ּכדי[- הּסיט? רחב וכּמה ּכפּול; ְְְִִֵַַַַַָָֹֹ
ּכׁשּיפּתח הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלמּתח
ּכנף הּתֹולׁש זרת. ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּביניהן

מן הּצמר את הּטֹווה ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי העֹוף, על]מן -] ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
נּפּוץ ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - [סירוק]החי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

.ּבכ טוּיה ּדר ואין ,ְְְְִֵֶֶָָָּבכ
.Áזה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל

וחּיב ּגֹוזז, ּבידֹו,ּתֹולדת נטלן אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּיד ּבין מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי יּבלתּבין לחּת ּומּתר לאחר. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹּבּמקּדׁש

ועֹובד ּבכלי, הכהן]אף .[עבודתו, ְְִִֵַ
.Ëׁשּתי[גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

חּיב. אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹׂשערֹות;
עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש עור]צּפרן קילופי ׁשּפרׁשּו[- ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֻ

להיתלש]רּבן ּומצערֹות[וקרובים מעלה, ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲֲִֵֵַַַָָֻ
נטלן ואם ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹֻאֹותֹו
אסּור. ּבידֹו אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּבכלי,

אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ּבידֹו;ואם לּטלן אסּור ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹֻ
חּיב. ּבכלי, נטלן ְְְִִִַָָָואם

.Èהּׁשני[מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צביעתו] לפני אותו ּכל[מלבנים וכן מּמה, ּבהן ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַָֹ
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.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו ׁשאר[משמרים]יין וכן , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבמׁשּמרת ׁשּיׁשּמר[מסננת]הּמׁשקין, והּוא, חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

צלּולין, מים אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכגרֹוגרת.
מצרית ּובכפיפה סל]ּבסּודרין ּביֹותר.[- צלּול ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ׁשּיּצּלּו[שבמסננת]ונֹותנין [יהיוּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

ונקיים] טרּופהצלולים ּביצה ונֹותנין ׁשל[מעורבת]. למסּננת ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיּצל[גרעיני] ּכדי מערב[החרדל]חרּדל ׁשּלׁשֹו וחרּדל ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ממחֹו למחר - נוזל]ׁשּבת וכן[עושהו ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין , ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, חבית[מערבב]יין ְִִִִֵֵֶַַָָ

הּׁשמרים נפרׁשּו לא ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשמריה,
וכל החרּדל, וכן הּוא. אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמן

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
.ÂËחּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין[כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת דק]וסּמנין [דק ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנֹוסר וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ּבּנסרתּתלּוׁש, להנֹות עצים ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אֹו ּכל[גרד]ׁשּׁשףׁשּלהן, מּׁשּיׁשּוף חּיב - מּתכת ׁשל לׁשֹון ִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּידּקק עד חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל דק]ׁשהּוא; [יחתוך ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּביצה. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי [מנפה]והמרּקדÊË.מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
והמּגּבל חּיב. ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. את[מערבב]ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּפי לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה לׁש; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעפר,
ּבחֹול[שפת] ולא ּבאפר, ּגּבּול ואין זהב. צֹורפי ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶָָֹּכּור

ּבמרסן ולא עבות]הּגס, תבואה ּבהן.[קליפות ּבכּיֹוצא ולא , ְְְְְֵֶַַַָָֹֹֻ
- ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ּפׁשּתן זרע אֹו ׁשמׁשמין זרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוהּנֹותן

ונתלין מתערבין ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום זה[נדבקין]חּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ֶָּבזה.

ה'תשע"ב תמוז ז' רביעי יום
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ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב[- את, האֹופה אחד . ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו אֹו[צבע]הּפת, , ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

מעין הּכל - הּמים את ׁשעּור[ענין]המחּמם הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מבּׁשל וׁשעּור קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהמחּמם

לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָסּמנין,
הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל[דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מעט] האּור,[תתבשל ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור הּיׁשן[דג]ּכמבּׁשל מליח ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

שנה] לפני ור[שנמלח ּדק ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו ,ְְְְַַַָָָָ
ּבּׁשּולן. ּגמר הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּביֹותר

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּובאבק[שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות
ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתֹולדֹות

אֹוּפטּור צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל . ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּפטּור. - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ְִִֵֶָָָָָּדבר

נתן„. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת
והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם[ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

הרי הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים
ׁשפת אם אבל מבּׁשל. הניח]זה ּתחּלה,[- הּקדרה את אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּובא הּבׂשר, את ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובא
אחר ּובא האּור, את ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחר
האחרֹונים ׁשנים - והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָונתן

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ְְִִִֵַַַָּבלבד
אפּלּו‰. ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

אבל ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹּבׁשנים
אחד מּצד ּבּׁשּול חצי נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻנתּבּׁשל
צדדין מּׁשני ּבּׁשּול חצי ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, -. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

והדּביק לֹו[הניח]ׁשכח מּתר - ונזּכר ּבׁשּבת, ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִַַַַַַָָָֻ
מלאכה.[להוציאה]לרּדֹותּה לידי ויבֹוא ׁשּתאפה קדם , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Âׁשהּוא[ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני המחּמםאחד אֹו , ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאת

הּדֹונג את הּזפת,[שעוה]הממסמס את אֹו החלב, את אֹו , ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
זפת]והּכפר והּגפרית[מעין האדמה], מעמקי דליק ,[חומר ְְְִֶַַָֹ

ּכלי המבּׁשל וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
ּדבר: ׁשל ּכללֹו מבּׁשל. מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאדמה
זה הרי - ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבין

מבּׁשל. מּׁשּום ְִֵַַָחּיב
.Êּבין החּיה, מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז

הּמת מן ּבין החי ׁשּלהןמן הּׁשלח מן אפּלּו שנפשט, [עור ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשארּכֹומהם] חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

הּסיט מדה]ּכרחב שם ּכדי[- הּסיט? רחב וכּמה ּכפּול; ְְְִִֵַַַַַָָֹֹ
ּכׁשּיפּתח הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלמּתח
ּכנף הּתֹולׁש זרת. ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּביניהן

מן הּצמר את הּטֹווה ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי העֹוף, על]מן -] ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
נּפּוץ ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - [סירוק]החי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

.ּבכ טוּיה ּדר ואין ,ְְְְִֵֶֶָָָּבכ
.Áזה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל

וחּיב ּגֹוזז, ּבידֹו,ּתֹולדת נטלן אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּיד ּבין מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי יּבלתּבין לחּת ּומּתר לאחר. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹּבּמקּדׁש

ועֹובד ּבכלי, הכהן]אף .[עבודתו, ְְִִֵַ
.Ëׁשּתי[גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

חּיב. אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹׂשערֹות;
עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש עור]צּפרן קילופי ׁשּפרׁשּו[- ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֻ

להיתלש]רּבן ּומצערֹות[וקרובים מעלה, ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲֲִֵֵַַַָָֻ
נטלן ואם ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹֻאֹותֹו
אסּור. ּבידֹו אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּבכלי,

אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ּבידֹו;ואם לּטלן אסּור ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹֻ
חּיב. ּבכלי, נטלן ְְְִִִַָָָואם

.Èהּׁשני[מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צביעתו] לפני אותו ּכל[מלבנים וכן מּמה, ּבהן ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַָֹ
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מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּׁשּדרּכן
אר ׁשהּוא ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹחּוט

טפחים. ְְִַָָָארּבעה
.‡Èוחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים .והמכּבס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

- ׁשּבֹו הּמים ׁשּיֹוציא עד הּבגד את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַוהּסֹוחט
ּכמֹו היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; מכּבסֹו, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ּבׂשער;[ערבוב]ׁשההגסה סחיטה ואין הּבּׁשּול. מּצרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
סחיטתֹו. על חּיבין ׁשאין לעֹור, הּדין ְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא

.·Èומנער]המנּפץ אֹו[מסרק הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
הּגידים את והמנּפץ טפחים. ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
מנּפץ, ּתֹולדת זה הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעד

ְַָוחּיב.
.‚Èטפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ׁשאפׁשרהּצֹובע ּדבר אֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכזה חּוט מּמּנּו צמר]לטוֹות כגון חּיב,[- הּצֹובע ואין חּיב. - ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה קיימא]עד ׁשאינֹו[בר צבע אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, צהוב]מתקּים ׁשׁשר[צבע [צבעאֹו ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ
אּתהאדום] ׁשהרי ּפטּור; - ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ברזל ּגּבי ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

מלאכּתֹו ׁשאין וכל ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַֹמעבירֹו
ּפטּור. ּבּׁשּבת, ְִֶֶַַַָָמתקּימת

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה ּתֹולדת[- זה הרי - ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עפצא מי לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? וחּיב. ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָצֹובע,

דיו] מיני מי[- לתֹו איסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה ,ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
צבעים]כרּכם מיני ּבזה.[- ּכּיֹוצא ּכל וכן ירק; הּכל ׁשּנעׂשה , ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

טפחים. ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹוכּמה
.ÂËטפחים ארּבעה אר חּיב;הּטֹווה הּנטוה, ּדבר מּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אֹו הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
את העֹוׂשה ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו הּנֹוצה, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת

אריגה]הּלבד ללא צמר מכבישת עשוי ּתֹולדת[בגד זה הרי - ֲֵֶֶֶֶֶַ
אר מּמּנּו לטוֹות ׁשאפׁשר ּדבר ׁשּילּבד והּוא, וחּיב; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטֹווה,

ּבינֹוני.אר ּבעבי טפחים ּבעה ְְְִִִֵַָָָֹ
.ÊËנירין בּתי ׁשני למקומםהעֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ

האריגה] אֹובמכשיר סל, אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה חּיב. ,ְֶַַָָָָָָ
לראש]סבכה זה[כיסוי הרי - ּבחבלים מּטה ׁשּסרג אֹו , ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה וערב]ּתֹולדת שתי -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
ּבדבר בּתים ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחד

חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין
.ÊÈהּיריעה ּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר

ׁשֹובט ואחד מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּוברחּבּה,
החּוטין על מקל]ּבׁשבט באמצעות ומותח ּומתּקן[מפריד ְְִֵֵֶַַַ

ּומתיחת ערב. ּבלא ׁשתי ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאֹותן
הּמֹותח, וזה הּמּסכה; הנסכת היא האֹורגין, ּכדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהחּוטין
הערב להכניס ּומתחיל אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנקרא

'אֹורג'. נקרא ְְִִֵַָּבּׁשתי,
.ÁÈמלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, והּׁשֹובטהּמס . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ

מותח] ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין הרי[מסבכיהם]על ויתּקנם, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת אצּבעֹות.זה ׁשּתי רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורן? וכּמה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשארגן ּבין חּיב. אצּבעֹות, ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכן
- האריג על וארג ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּתחּלה,

והׁשלים אחד, חּוט ארג ואם חּוטין; ׁשני ּבֹו[סיים]ׁשעּורֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָ
חּוטין[מלאכת] ׁשני היריעה ּבׂשפת ארג חּיב. - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבגד

לאֹורג ּדֹומה? זה למה הא חּיב; - נירין בּתי ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּברחב
קטן חגורה]צלצּול נירין.[- בּתי ׁשלׁשה ּברחב ְְְִִִֵַָָָָֹֹ

.ËÈו'מחליק']המדקּדק החּוטין[משווה ּבעתאת והּמפרידן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - קליעה]האריגה את[- ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הבגד]הּנימין מן הבולטים אֹורג;[חוטים ּתֹולדת זה הרי , ֲִִֵֵֶֶֶַ
אצּבעֹות. ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹוׁשעּורֹו,

.Îהּמפריד[פורם]הּבֹוצע הּוא ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת ּבין[- . ִֵֶָָ

ׁשהעב אֹו הּׁשתי, מן הערב הערב,ׁשהֹוציא מעל הּׁשתי יר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
יתּכּון אּלא מקלקל, יהיה ׁשּלא והּוא, וחּיב; ּבֹוצע זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשּמאחין אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר הּבגדים[תופרים]לתּקן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ואֹורגין וחֹוזרין מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין, - ּביֹותר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּקּלים
הּקרעים ׁשני אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּוטין
ּבֹוצע; ּתֹולדת זה הרי לתּקן, הּקליעה את והּסֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד.

הּבֹוצע. ּכׁשעּור ְְִִֵַַוׁשעּורֹו,

ה'תשע"ב תמוז ח' חמישי יום

י ¤¤ּפרק

אּמן‡. מעׂשה והּוא קּימה, ׁשל קׁשר חזק]הּקֹוׁשר קשר -] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
רצּועֹות וקׁשרי הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל וכן עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמנעל
אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּיֹוצא
מּתר - אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; -ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

לכּתחּלה. ְְְְִַָָלקׁשרֹו
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

רסן ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ׁשהן הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה
ׁשאינֹו קׁשר וכל לקּימה. אֹותן קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמעׂשה

אסּור. זה הרי אּמן, קׁשר קׁשרֹו אם - קּימה ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשל
ׁשני‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת

אחד]ּפתחים קשר בהתרת לפושטה סבכה[ויכולה וחּוטי ; ְְְִֵָָָ
עבה] רפּוי[כיפה ׁשהּוא ּפי על אף להסירו, וניתן צמוד [אינו ִֶַַָ

הקשר] התרת עלללא אֹותן ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְְִִֶַַָָָ
לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף וׁשמן, יין ונֹודֹות מלּבּוׁש; ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהרגל

אזנים המשקה]ׁשּתי יציאת על[פתחי אף ּבׂשר, ׁשל ּוקדרה ; ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ּדלי וקֹוׁשרין הּקׁשר. ּתּתיר ולא הּבׂשר להֹוציא ׁשּיכֹולה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּפי

דק]ּבמׁשיחה ּבחבל[חבל לא אבל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבאבנט אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּתצא,[עבה] ׁשּלא ּבׁשביל ּברגלּה, אֹו הּבהמה לפני וקֹוׁשרין .ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

אּסרֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על קׁשּור[קשרים]אף ׁשהיה וחבל . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבאבּוס קֹוׁשרֹו הבהמה]ּבּפרה, להאכלת קׁשּור[כלי היה ; ְֵַָָָָָָ

ּביתֹו, מּתֹו חבל יביא לא אבל ּבּפרה. קֹוׁשרֹו ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבאבּוס,
ּגרּדי חבל היה ואם ּובאבּוס; ּבּפרה אורג]ויקׁשר ׁשּמּתר[- ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
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ׁשּכללטלטלֹו מּפני ּובאבּוס. ּבּפרה וקֹוׁשר מביא זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפעם אּלא לקּימה, ואינן הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו
לכּתחּלה. אֹותן לקׁשר מּתר ּולפיכ מּתיר, ּופעם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻקֹוׁשר

ּגרֹוגרֹות[סלים]חֹותלֹות וׁשל ּתמרים יבשים]ׁשל -[תאנים ְְְִֶֶָָָ
הסל]מּתיר ּומפקיע[קשירת התאנים], וחֹות[קשרי , ְְִִֵַַַ

ואֹוכל.[התאנים] ונֹוטל ,ְְֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינולפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות[מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואיןהעניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשניצורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Âּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
הּתֹורה מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור[מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שארׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Êוכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים החלף[עלי ּומן , ֲִִִִֵֵֶַַַָ

עשב] צמח חּוטי[מין אֹו ּפׁשּתן, מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו ,ְִִִֵֵֵֶֶָ
וׁשעּורֹו, וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשער,
ׁשּנמצאת - קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי

מתקּימת הרי[בת-קיום]מלאכּתֹו - הּפתיל את הּמפריד וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבלבד. לקלקל יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה

הּפֹותל. ּכׁשעּור ְְִִֵַוׁשעּורֹו,
.Ëחּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוטהּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

אם אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה מתקּימת -ׁשהרי ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָחּיב,

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי[שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני[בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים[דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

נירֹות המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹּדבּוקין

קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה
.·Èחּיב ׁשהּוא, ּכל ּכגֹוןהּבֹונה ּבּבית, הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, וחּיב[גומא]ׁשהׁשּפיל ּבֹונה, זה הרי -. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּטיט את הּנֹותן - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
ּובּנדּב אבנים]חּיב; האבן[שורת את העלה אפּלּו העליֹון, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

טיט. עליה מּניחין אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּניחּה
ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על ְִֵֵֶַַַָוהּבֹונה

.‚Èוחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל וכןהעֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי [בכבשןהעֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מלאכתן] המגּבןלסיום וכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשּיגּבן עד חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּגבינה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאת

יד הּמכניס העין[הגרזן]הּקרּדם[קת]ּכגרֹוגרת. ּבתֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ
וכן[החור] ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹׁשּלֹו,

ּבעץ ׁשּתקע ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל
בחברתה]עצמֹו עץ ּתֹולדת[חתיכת זה הרי - ׁשּנתאחד עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

וחּיב. ְֶַָּבֹונה,
.„Èׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה

ּבֹונה מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשללהם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל הבית], שלפני [חדרון ְִֶַָ

ּבֹונה מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ
.ÂËחּיב ׁשהּוא, ּכל לבנֹות;הּסֹותר מנת על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

אֹו קבּוע, אהל הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
והּוא, וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּפרק

לתּקן. ְְִֵֵֶַַׁשּיתּכּון
.ÊËחּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדברהּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
מקצת אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד?

והמגרד הבליטות]הּצּורה, נקב[מיישר והעֹוׂשה ׁשהּוא, ּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ
הרי - ּבכלים ּבין ּבמּתכת ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכל
עׂשּוי ׁשאינֹו ּפתח וכל וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין ּולהֹוציא, ְְְֲִִִִֵַַַָָלהכניס
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב[ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ׁשּזֹולהרחיב ּבּפּטיׁש, ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר. זה הרי ֲֵֶֶָָֻׁשּבּה,

.ÁÈּבּפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את .המסּתת ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבידֹו[מסדר]המצּדד ותּקנּה הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום ְִִִֶַַַַַָָָָָָוהֹוׁשיבּה
הּבגדים ׁשעל יבלת בבגד]הּלֹוקח שנתערבה עץ ּבידֹו,[נסורת ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּפּטיׁש; מּכה מּׁשּום חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכגֹון
עסק ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד [בליוהּוא, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּכדיכוונה] ׁשחרה, חדׁשה טּלית המנער ּפטּור. זה הרי ,ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהאּמנין ּכדר ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלנאֹותּה

מּתר. מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב - ְְִִִֵַַַָָָֻעֹוׂשין
.ËÈחּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

ודגים מחּסרועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
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ׁשּכללטלטלֹו מּפני ּובאבּוס. ּבּפרה וקֹוׁשר מביא זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפעם אּלא לקּימה, ואינן הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו
לכּתחּלה. אֹותן לקׁשר מּתר ּולפיכ מּתיר, ּופעם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻקֹוׁשר

ּגרֹוגרֹות[סלים]חֹותלֹות וׁשל ּתמרים יבשים]ׁשל -[תאנים ְְְִֶֶָָָ
הסל]מּתיר ּומפקיע[קשירת התאנים], וחֹות[קשרי , ְְִִֵַַַ

ואֹוכל.[התאנים] ונֹוטל ,ְְֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינולפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות[מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואיןהעניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשניצורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Âּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
הּתֹורה מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור[מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שארׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Êוכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים החלף[עלי ּומן , ֲִִִִֵֵֶַַַָ

עשב] צמח חּוטי[מין אֹו ּפׁשּתן, מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו ,ְִִִֵֵֵֶֶָ
וׁשעּורֹו, וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשער,
ׁשּנמצאת - קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי

מתקּימת הרי[בת-קיום]מלאכּתֹו - הּפתיל את הּמפריד וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבלבד. לקלקל יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה

הּפֹותל. ּכׁשעּור ְְִִֵַוׁשעּורֹו,
.Ëחּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוטהּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

אם אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה מתקּימת -ׁשהרי ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָחּיב,

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי[שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני[בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים[דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

נירֹות המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹּדבּוקין

קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה
.·Èחּיב ׁשהּוא, ּכל ּכגֹוןהּבֹונה ּבּבית, הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, וחּיב[גומא]ׁשהׁשּפיל ּבֹונה, זה הרי -. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּטיט את הּנֹותן - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
ּובּנדּב אבנים]חּיב; האבן[שורת את העלה אפּלּו העליֹון, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

טיט. עליה מּניחין אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּניחּה
ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על ְִֵֵֶַַַָוהּבֹונה

.‚Èוחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל וכןהעֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי [בכבשןהעֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מלאכתן] המגּבןלסיום וכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשּיגּבן עד חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּגבינה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאת

יד הּמכניס העין[הגרזן]הּקרּדם[קת]ּכגרֹוגרת. ּבתֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ
וכן[החור] ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹׁשּלֹו,

ּבעץ ׁשּתקע ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל
בחברתה]עצמֹו עץ ּתֹולדת[חתיכת זה הרי - ׁשּנתאחד עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

וחּיב. ְֶַָּבֹונה,
.„Èׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה

ּבֹונה מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשללהם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל הבית], שלפני [חדרון ְִֶַָ

ּבֹונה מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ
.ÂËחּיב ׁשהּוא, ּכל לבנֹות;הּסֹותר מנת על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

אֹו קבּוע, אהל הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
והּוא, וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּפרק

לתּקן. ְְִֵֵֶַַׁשּיתּכּון
.ÊËחּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדברהּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
מקצת אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד?

והמגרד הבליטות]הּצּורה, נקב[מיישר והעֹוׂשה ׁשהּוא, ּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ
הרי - ּבכלים ּבין ּבמּתכת ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכל
עׂשּוי ׁשאינֹו ּפתח וכל וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין ּולהֹוציא, ְְְֲִִִִֵַַַָָלהכניס
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב[ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ׁשּזֹולהרחיב ּבּפּטיׁש, ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר. זה הרי ֲֵֶֶָָֻׁשּבּה,

.ÁÈּבּפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את .המסּתת ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבידֹו[מסדר]המצּדד ותּקנּה הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום ְִִִֶַַַַַָָָָָָוהֹוׁשיבּה
הּבגדים ׁשעל יבלת בבגד]הּלֹוקח שנתערבה עץ ּבידֹו,[נסורת ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּפּטיׁש; מּכה מּׁשּום חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכגֹון
עסק ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד [בליוהּוא, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּכדיכוונה] ׁשחרה, חדׁשה טּלית המנער ּפטּור. זה הרי ,ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהאּמנין ּכדר ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלנאֹותּה

מּתר. מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב - ְְִִִֵַַַָָָֻעֹוׂשין
.ËÈחּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

ודגים מחּסרועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
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לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל
ׁשהבר אֹו עליו, מים,ונעל ׁשל לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

- עליו ונעל רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
לקחּתֹו, יבֹוא ׁשאם - ּגמּורה צידה זֹו ׁשאין ּפטּור; זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
- ארי הּצד ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָֹצרי

לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד חּיב קטן]אינֹו נאסר[חדר ׁשהּוא ׁשּלֹו ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ָּבּה.

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשניהם צל ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הּצבי הבריח ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאמצע
הּמבריח - מּזה ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

ּפטּור. לתֹוכֹו, ְַָָחּיה
.‡Îּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ׁשאראחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ

ּבין מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
הֹואיל חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר
חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד; לצּוד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָונתּכּון

חּיב. - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליה.
.·Îוכּיֹוצא וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

הּצבי אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן,
ׁש הריאֹו - ותפׂש הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבעֹופֹות הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת .זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי

- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,
מּלהּוחּיבין ולא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]. לא ויׁשב[- , ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשני ּובא ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשני
הראׁשֹון לֹו, והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב;
לׁשמרֹו ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולּקח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב
צּפֹור לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּומּתר.[- ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.„Îחֹולה אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי ּפטּור.הּצד - קטן אֹו , ְִִֵֵֶַָָָָָ

הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה הּצד[מלכודת]המפרק ּפטּור. , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
- עלּיה ויֹוני ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ׁשּברׁשּותֹו, ועֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָחּיה

הּצד חזיזיןּפטּור. חגבים ּכגֹון צידה, ּבמינֹו ׁשאין [מיןּדבר ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
זהדבורים] הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופרעֹוׁשין ויּתּוׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָצֹורעין

ָּפטּור.
.‰Î- ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים

אֹותן לצּוד מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻאף
עֹוׂשה?;ּבׁשּבת הּוא ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן דרכם]ּכֹופה קֹוׁשרן[חוסם אֹו , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָ
יּזיקּו. ׁשּלא ּכדי -ְִֵֶַֹ
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חּיב‡. נׁשמההּׁשֹוחט, הּנֹוטל ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבין - וׁשרץ ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחד

ּבנחירה ּבין החֹונק[דקירה]ּבׁשחיטה, חּיב. - ּבהּכיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
אם ,לפיכ ׁשֹוחט; ּתֹולדת זה הרי ׁשּימּות, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מּׁשּום חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו מים, ׁשל מּספל ּדג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
ּבין ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון אּלא ׁשּימּות, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹונק;
למעי ידֹו הֹוׁשיט לחיֹות. יכֹול אינֹו ׁשעדין חּיב, - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָסנּפיריו

ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל מחיבורו]הּבהמה, חּיב.[ניתקו - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
אֹו·. ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן העפררמׂשים מן נהוין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

הּפרעֹוׁשין וחּיה;ּכמֹו ּבהמה ּכהֹורג חּיב אֹותן, ההֹורג - ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ
ׁשהבאיׁשּו הּפרֹות ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
ׁשּבתֹו ותֹולעים ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון - ּבהן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

ּפטּור. ההֹורגן, - ְְִִַַָָהּקטנּיֹות
כליו‚. מכינים]הּמפלה בגדיו מֹולל[מנכה - ּבׁשּבת ְְֵֵֶַַַָָ

באצבעותיו] את[משפשף להרג ּומּתר וזֹורקן; הּכּנים, ְְֲִִֶֶַַָָֹֻאת
הּזעה. מן ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּכּנים

זבּוב„. ּכגֹון - וּדאי ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהם ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה
ׁשּבארץ ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,
ּבׁשּבת, להרגן מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻיׂשראל,
מּתר אחריו, רצין היּו אם - הּמּזיקין ּכל ּוׁשאר ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכׁשּיראּו.
אסּור מּלפניו, ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָלהרגן;
מּתר והרגן, הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדרסן ואם .להרגן; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻֻ

לעׂשֹות‰. ּכדי העֹור מן עםקמיע[לכסות]הּמפׁשיט [קלף ְְֲִִֵֵַַַַָָ
ורפואה] לסגולה הקודש העֹורשמות מן המעּבד וכן חּיב. ,ְְִֵֵַַַָָ

- הּמֹולח ואחד המעּבד, ואחד חּיב. קמיע, לעׂשֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכדי
הּמֹוחק וכן ּבאכלין. עּבּוד ואין הּוא. עּבּוד מין ְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהּמליחה,
זה מֹוחק? הּוא ואיזה חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן

אֹו ׂשער ׁשּיחליקהּמעביר עד מיתה, אחר העֹור מעל הּצמר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
העֹור. ְֵָּפני

.Âהחיצוני]ּדּוכסּוסטֹוס[מפריד]המפרק העור הּקלף[- מעל ְְְְֵֵַַַָָ
הפנימי] העור על[- הּדֹורס וחּיב. מפׁשיט, ּתֹולדת זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּומׁשוה ּומֹוׁשכֹו ּבידֹו המרּככֹו אֹו ׁשּיתקּׁשה, עד ּברגלֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָהעֹור
וחּיב. מעּבד, ּתֹולדת זה הרי - עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

האברה מן נֹוצה העוף]הּמֹורט מֹוחק,[כנף ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
רטּיה הממרח וכן אֹו[תחבושת]וחּיב. ׁשעוה, אֹו ׁשהּוא, ּכל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפנים ׁשּיחליק עד הּמתמרחין, מּדברים ּבהן וכּיֹוצא [-זפת, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּמתּוחפניהם] העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן מֹוחק. מּׁשּום חּיב -ְְִֵֵַַַַַָָָָָ

מֹוחק. מּׁשּום חּיב העּמּודים, ִִֵֵַַָָּבין
.Êׁשּיתּכּון והּוא חּיב; קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמחּת

ׁשהיא הּוא - ּבכּונה ויחּת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת
הפסד ּדר חת אם אבל כּונה[השחתה]מלאכה; ּבלא אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמתעּסק אּלא כוונה]למידתֹו, זה[בלי הרי - ּכמׂשחק אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
את והּקֹומט הקשה]הּכנףּפטּור. ראשו זה-[חותך הרי ְֲֵֵֶֶַַָָָ

ּכלֹונסֹות ראׁשי המגרד וכן וחּיב. ,מחּת [קרשים]ּתֹולדת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חרׁש ׁשּיחּת חתיכה ּכל וכן .מחּת מּׁשּום חּיב ארז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

העצים[נגר] מן לחתוך]העץ מן[שדרכו מּתכת חרׁש אֹו , ִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּלפניו, עץ ׁשל קיסם הּנֹוטל .מחּת מּׁשּום חּיב - ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּתכֹות

חד]ּוקטמֹו הּדלת[עשאו את ּבֹו לפּתח אֹו ׁשּניו ּבֹו לחצֹות ְְְִִֶֶֶַַַָָֹ
חּיב. -ַָ
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.Áועׂשבים ּתבן, ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
והּוצין התמר]לחים, אֹותן[עלי לקטם מּתר - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ
ביד] ּומּתר[לחותכם ּכלים. ּתּקּון ּבהן ׁשאין מּפני ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבׁשּבת,

קׁשים ׁשהן ּפי על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקטם
ּומפּׁשח עץ[שובר]ויבׁשין; ׁשּפּׁשח ּבין ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ִֵֵֶַָָָּגדֹול,
.Ëאֹותֹות ׁשּתי על[אותיות]הּכֹותב ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ

א הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב ֹותמנת ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

-[סיים] העֹור לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָחּיב;
ּומחק ספר ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה רשימות]אֹותּה, ּומחק[לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאֹותּה

.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעלהּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּכמֹומשמעות] ּגג{, ּתת -}רר חח) סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ

מּׁשני ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב.
דיו]סמיֹונֹות סוגי לּכתבÈ‡..[ב' סמּו אחת אֹות ,הּכֹותב ְְִֵַַַַָָ

ּכתב ּגּבי על ּכתב כתובות]אֹו שכבר אותיות על ,[כותב ְְֵַַָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ׁשני וכתב חית לכּתב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּמתּכּון
ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ אחת אֹות הּכֹותב אֹותּיֹות, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָמּׁשאר

נהּגין אין אֹותּיֹות[נקראים]ׁשהרי ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, עם זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם זה נהּגין ואין ּפנקס ּדּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשני

ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹו זוית, עם[הסמוכים]ּכתלי זה נהּגין והן , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
חּיב. - ֶַָזה

.·Èּגויל מעובד]לקח אחת[עור אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַַַָָָָ
ּבמדינה ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבמדינה
עם זה נהּגין ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻזה,
.‚Èּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי[מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„Èּובמרּפקֹו ּבפיו, ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָֹהּכֹותב

- אדם ּכל ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשוה, ידיו ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור;

חּיב - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין ּבּקלמֹוס,וכתב אֹוחז קטן . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
וקטן ּבּקלמֹוס, אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז ְְְְְֵֵֵַַָָָָָָֻוגדֹול

ּפטּור. - וכתב ּבידֹו ְְֵַָָָאֹוחז
.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ
ּכגֹון עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר על ויכּתב ּבהם; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשאין ּבדבר הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹור,

וכּיֹוצא ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָרּׁשּומֹו
אינֹו ּפטּור. - עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ירקֹות עלי על ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָּבֹו
אין וכן העֹומד; ּדבר על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
העֹומד. ּדבר מעל העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּמֹוחק

.ÊËּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב
ּדֹומה זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות

ׁשּנמחק ּפטּור.לכתב ּכתב, צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
הרֹוׁשם ּכֹותב; מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּקֹורע

ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי[שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
אדום]סקרא ואחת[דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ

סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר מֹוחק. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּׁשּום
ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו

.ÊÈהּוא ּכֹותב ּתֹולדת וצּורֹותרֹוׁשם, רׁשמין הרֹוׁשם ּכיצד? . ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ
העין]ּבכחל אדום]ּובׁשׁשר[מכחול ּכדר[צבע ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

הּמֹוחק וכן ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהּצּירין
הרׁשּום מנת]את וחּיב.[על מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי - לתּקן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׂשרטּוט,[קו]המׂשרטט אֹותֹו ּתחת אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַֹ

חרׁשי נגרי]חּיב. סקרא[- ׁשל חּוט ׁשּמעבירין [פסהעצים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּתֹולדתאדום] זה הרי - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל

הּגּבלים וכן אבנים]מׂשרטט; ּבאבנים[מסתתי ּכן ׁשעֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבלא אֹו ּבצבע, המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

חּיב. זה הרי - ֲֵֶֶַַָצבע

ה'תשע"ב תמוז י' קודש שבת יום
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לאפר‡. צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל אבלהּמבעיר ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאם
על אף חּיב, - ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוהּמבעיר
והרי מּׂשֹונאֹו, להּנקם ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי

על[נתיישבה]נתקררה ּכקֹורע ונעׂשה חמתֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה ּבׁשעת ּבחברֹו ּוכחֹובל חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמתֹו

ׁש את- הּמדליק וכן הרע. יצרן אצל הן מתּקנין אּלּו ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
חּיב. זה הרי - להאיר ּבין להתחּמם ּבין העצים, את אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנר

לצרפֹו ּכדי הּברזל את זה[לחזקו]המחּמם הרי - ּבּמים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
וחּיב. מבעיר, ְְִֶֶַַָּתֹולדת

חּיב·. ׁשהּוא, ּכל ואחדהמכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עץ. ׁשל הּגחלת את מּתכת,המכּבה ׁשל ּגחלת המכּבה אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

עֹוׂשים, הּברזל לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּפטּור;
ּבּמים אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָמחּמין
והּוא חּיב, אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא וזה לחּסמֹו; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּכדי
ּברׁשּות מּתכת ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר המכּבה. ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּתֹולדת
הּנר לתֹו ׁשמן הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהרּבים,

והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּׁשמן[נוטל]הּדלּוק, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
מכּבה. מּׁשּום חּיב ְִֵֶֶַַַָׁשּבּנר,

אּבּוד‚. מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלקה
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.Áועׂשבים ּתבן, ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
והּוצין התמר]לחים, אֹותן[עלי לקטם מּתר - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ
ביד] ּומּתר[לחותכם ּכלים. ּתּקּון ּבהן ׁשאין מּפני ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבׁשּבת,

קׁשים ׁשהן ּפי על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקטם
ּומפּׁשח עץ[שובר]ויבׁשין; ׁשּפּׁשח ּבין ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ִֵֵֶַָָָּגדֹול,
.Ëאֹותֹות ׁשּתי על[אותיות]הּכֹותב ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ

א הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב ֹותמנת ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

-[סיים] העֹור לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָחּיב;
ּומחק ספר ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה רשימות]אֹותּה, ּומחק[לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאֹותּה

.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעלהּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּכמֹומשמעות] ּגג{, ּתת -}רר חח) סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ

מּׁשני ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב.
דיו]סמיֹונֹות סוגי לּכתבÈ‡..[ב' סמּו אחת אֹות ,הּכֹותב ְְִֵַַַַָָ

ּכתב ּגּבי על ּכתב כתובות]אֹו שכבר אותיות על ,[כותב ְְֵַַָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ׁשני וכתב חית לכּתב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּמתּכּון
ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ אחת אֹות הּכֹותב אֹותּיֹות, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָמּׁשאר

נהּגין אין אֹותּיֹות[נקראים]ׁשהרי ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, עם זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם זה נהּגין ואין ּפנקס ּדּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשני

ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹו זוית, עם[הסמוכים]ּכתלי זה נהּגין והן , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
חּיב. - ֶַָזה

.·Èּגויל מעובד]לקח אחת[עור אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַַַָָָָ
ּבמדינה ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבמדינה
עם זה נהּגין ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻזה,
.‚Èּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי[מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„Èּובמרּפקֹו ּבפיו, ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָֹהּכֹותב

- אדם ּכל ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשוה, ידיו ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור;

חּיב - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין ּבּקלמֹוס,וכתב אֹוחז קטן . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
וקטן ּבּקלמֹוס, אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז ְְְְְֵֵֵַַָָָָָָֻוגדֹול

ּפטּור. - וכתב ּבידֹו ְְֵַָָָאֹוחז
.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ
ּכגֹון עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר על ויכּתב ּבהם; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשאין ּבדבר הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹור,

וכּיֹוצא ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָרּׁשּומֹו
אינֹו ּפטּור. - עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ירקֹות עלי על ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָּבֹו
אין וכן העֹומד; ּדבר על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
העֹומד. ּדבר מעל העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּמֹוחק

.ÊËּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב
ּדֹומה זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות

ׁשּנמחק ּפטּור.לכתב ּכתב, צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
הרֹוׁשם ּכֹותב; מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּקֹורע

ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי[שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
אדום]סקרא ואחת[דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ

סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר מֹוחק. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּׁשּום
ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו

.ÊÈהּוא ּכֹותב ּתֹולדת וצּורֹותרֹוׁשם, רׁשמין הרֹוׁשם ּכיצד? . ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ
העין]ּבכחל אדום]ּובׁשׁשר[מכחול ּכדר[צבע ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

הּמֹוחק וכן ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהּצּירין
הרׁשּום מנת]את וחּיב.[על מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי - לתּקן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׂשרטּוט,[קו]המׂשרטט אֹותֹו ּתחת אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַֹ

חרׁשי נגרי]חּיב. סקרא[- ׁשל חּוט ׁשּמעבירין [פסהעצים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּתֹולדתאדום] זה הרי - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל

הּגּבלים וכן אבנים]מׂשרטט; ּבאבנים[מסתתי ּכן ׁשעֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבלא אֹו ּבצבע, המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

חּיב. זה הרי - ֲֵֶֶַַָצבע

ה'תשע"ב תמוז י' קודש שבת יום

יב ¤¤ּפרק

לאפר‡. צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל אבלהּמבעיר ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאם
על אף חּיב, - ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוהּמבעיר
והרי מּׂשֹונאֹו, להּנקם ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי

על[נתיישבה]נתקררה ּכקֹורע ונעׂשה חמתֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה ּבׁשעת ּבחברֹו ּוכחֹובל חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמתֹו

ׁש את- הּמדליק וכן הרע. יצרן אצל הן מתּקנין אּלּו ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
חּיב. זה הרי - להאיר ּבין להתחּמם ּבין העצים, את אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנר

לצרפֹו ּכדי הּברזל את זה[לחזקו]המחּמם הרי - ּבּמים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
וחּיב. מבעיר, ְְִֶֶַַָּתֹולדת

חּיב·. ׁשהּוא, ּכל ואחדהמכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עץ. ׁשל הּגחלת את מּתכת,המכּבה ׁשל ּגחלת המכּבה אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

עֹוׂשים, הּברזל לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּפטּור;
ּבּמים אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָמחּמין
והּוא חּיב, אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא וזה לחּסמֹו; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּכדי
ּברׁשּות מּתכת ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר המכּבה. ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּתֹולדת
הּנר לתֹו ׁשמן הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהרּבים,

והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּׁשמן[נוטל]הּדלּוק, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
מכּבה. מּׁשּום חּיב ְִֵֶֶַַַָׁשּבּנר,

אּבּוד‚. מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלקה
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חּיב אּבּודהּממֹון, אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין ; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
האׁש ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,לפיכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹנפׁשֹות.

ּכּלּה. הּמדינה ּכל ׂשֹורפת ואפּלּו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻּתלהט,
ּבין„. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר

הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי חדׁשיםריקנים, חרׂש ּכלי אפּלּו . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּוּדאי ּפי על אף מחיצה, מהן עֹוׂשין - מים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים
ּגּבי על קערה וכֹופין מּתר. ּכּבּוי, ׁשּגרם ּומכּבין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמתּבּקעין

ּבּקֹורה. ּתאחז ׁשּלא ּבׁשביל ְֱִִֵֶֶַַָֹֹהּנר,
ׁשּדה‰. קטנה]ּתבה האּור[ארון]ּומגּדל[תיבה ּבהן ׁשאחז ְִִֵֶֶַָָָָָָ

מלהטת האּור ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ּגדי עֹור מביא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּתעבר ׁשּלא ּכדי נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ּופֹורׂשֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹאֹותן,

האׁש. ֵָלֹו
.Âואם ּבּה; ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּה האּור, ּבּה ׁשאחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָטּלית

ּפֹוׁשטֹו האּור, ּבֹו ׁשאחז ּתֹורה ספר וכן ּכבתה. ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָּכבתה,
לא ׁשעדין הּצד מן מים ונֹותן ּכבה. ּכבה, ואם ּבֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוקֹורא

ּכבתה ּכבתה, ואם האּור; ּבֹו ּגּבינתלית על ּדלּוק נר ׁשכח . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
אבל ּכבה; ּכבה, ואם נֹופל; והּוא הּטבלה את נֹוער ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּטבלה,
לטלטלֹו. אסּור ׁשּכבה, ּפי על אף - מּבערב הּניחֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָאם

.Ê,'ּתכּבה ו'אל 'ּכּבה' לֹו אֹומרים אין - לכּבֹות ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי
ע ׁשביתתֹו ׁשאין איןלינּומּפני לכּבֹות, ׁשּבא קטן אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אביו ּדעת על עֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - לֹו [מביןׁשֹומעין ְְְִִִֶֶֶַַַָ
אביו] להנאת ּדיןשהכיבוי ּבית אין עצמֹו, מּדעת אבל ;ְֲִִֵֵַַַָ

המכּבה 'ּכל לֹומר: הּתירּו ּובדלקה להפריׁשֹו. עליו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמצּוין
מפסיד'. ְִֵַאינֹו

.Áהּמלאכֹות מאבֹות מלאכה לרׁשּות, מרׁשּות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָההֹוצאה
מׁשההיא מּפי תֹורה, ּגּופי ּכל עם זה, ׁשּדבר ּפי על ואף . ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

אל ואּׁשה "איׁש ּבּתֹורה: אֹומר הּוא הרי - נאמרּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמּסיני
מהביא"; העם וּיּכלא הּקדׁש, לתרּומת מלאכה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיעׂשּו
למדּו וכן אֹותּה. קֹורא 'מלאכה' - ׁשההבאה למדּת, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָהא
ארּבע מּתחּלת הרּבים ּברׁשּות ׁשהּמעביר הּׁשמּועה, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָמּפי
וחּיב. לרׁשּות, מרׁשּות ּכמֹוציא הּוא הרי - ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלסֹוף

.Ëּכׁשעּור ׁשּיֹוציא עד חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַַָאין
הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹועיל,

הּיחיד אבללרׁשּות ׁשנּיה. ּברׁשּות ויּניח זֹו, מרׁשּות ויעקר ; ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
ּפחֹות ׁשהֹוציא אֹו עקר, ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹאם
ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמעביר וכן ּפטּור. - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָמּכּׁשעּור
זה, מּצד ּכּׁשעּור ׁשּיעקר עד חּיב אינֹו - הרּבים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּברׁשּות

אחרת. ּבצד ְְִֶֶַַַויּניחֹו
.Èלרׁשּות מרׁשּות ּתֹולדתהּזֹורק זה הרי - הּמֹוׁשיט אֹו , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק וכן וחּיב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמֹוציא,
יד ּכלאחר והּזֹורק וחּיב. מֹוציא, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָארּבע

כדרך] ּפטּור.[שלא ,ָ
.‡Èאּלּו רׁשּיֹות מּׁשּתי מרׁשּות החפץ מקצת [רה"יהּמֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ

רה"ר] החפץאו ּכל את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - ׁשנּיה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלרׁשּות
אפּלּו חפצים, מלאה ׁשהיא קּפה זֹו. לרׁשּות זֹו מרׁשּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָֻֻּכּלֹו,

-[גרעיני]מלאה זֹו לרׁשּות זֹו מרׁשּות רּבּה והֹוציא חרּדל, ְְְְְִִֵֵַָָָֻ
לזה. הּדֹומה ּכל וכן הּקּפה. ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפטּור,

מׂשים מחשיב]ׁשהּכלי אחד.[- ּכחפץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.·Èחיקֹו ּבתֹו ּבין ּבׂשמאלֹו, ּבין ּבימינֹו, ּבין אֹוהּמֹוציא , ְְִִִִֵֵֵֵַֹ

ּכדר ׁשהֹוציא מּפני חּיב, - ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיצא
ּפי על אף חּיב, - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן ְְִִִִֵֵַַַַַַָהּמֹוציאין.
מּׂשא היה ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות מעׂשרה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמּׂשאֹוי

מ למעלה ּבּמׁשּכן קהת יּׂשאּו";ּבני "ּבּכתף ׁשּנאמר: עׂשרה, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אֹותן. לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות, ְְְְִִִַָָָָוכל

.‚Èידֹו לאחר הּמֹוציא כדרך]אבל ּובמרּפקֹו,[שלא ּבפיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ
ּבין למּטה, הּכיס ּופי ּבבגּדֹו ׁשּתפּור ּובכיס ּובׂשערֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבאזנֹו,
ׁשּלא ּפטּור, - ּובסנּדלֹו ּבמנעלֹו, ּבגּדֹו, ּבפי ּובגד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּבגד

הּמֹוציאין. ּכדר ְִִִֶֶַהֹוציא
.„Èּכגֹון ּכבד, מּׂשאֹוי היה אם - ראׁשֹו על מּׂשאֹוי ְִִֵַַַַָָָֹהּמֹוציא

ּומגּדל ּתבה אֹו מלא מׂשים[ארון]ׂשק ׁשהּוא ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ונמצא הּמֹוציאין, ּדר ׁשּכן חּיב; - ּבידֹו ותֹופׂש ראׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּכגֹון קל, חפץ לקח אם אבל ּבידֹו. אֹו ּכתפֹו על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּכמֹוציא
אינֹו והּוא והֹוציאֹו, ראׁשֹו, על ספר אֹו סּכין אֹו ּבגד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּניח
הּמֹוציאין, ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּבידיו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאֹוחז
ראׁשיהן. על מּנחין החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאין
- הרּבים ּברׁשּות ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָהּמעביר

חּיב. מראׁשֹו, למעלה ׁשהעבירֹו ּפי על ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹאף
.ÂËאּמֹות ארּבע ּבתֹו הרּבים, ּברׁשּות לטלטל לאדם ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻמּתר

ארּבע ּבצּדןעל עֹומד ׁשהּוא ּבכלאּמֹות לטלטל לֹו ויׁש ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ
נּנס היה ואם לֹו; מֹודדין ׁשּלֹו ּובאּמה הּזה. ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻהמרּבע
ּומּפי אדם. ּכל ׁשל ּבבינֹונית אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאבריו,

רבינו]הּקּבלה "ׁשבּו[ממשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּזה אמרּו, ְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמרּבע אבל זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ּתחּתיו" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻאיׁש
ּבֹו - ורגליו ידיו ּכׁשּיפׁשט האדם אר ּכמּדת ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹזה,

לטלטל. לֹו יׁש ְְְִֵֵַַּבלבד
.ÊËארּבע לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת ׁשנים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו

יֹוציא ׁשּלא ּובלבד ּבאמצע, ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
והאמצעי ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו; ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹזה

ּבינתים שלהם]מבלע האמות ח' בין הם אמותיו ד' הּוא[- - ְְִֵַָֻ
החיצֹונים[לאכול]מּתר ּוׁשנים עּמֹו, מּתרין והם עּמהם ְְִִִִִִֵֶַַָָָֻֻ

זה. עם זה ֲִִֶֶאסּורים
.ÊÈולּתנֹו הרּבים, מרׁשּות חפץ לעקר לאדם מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

האחר לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות; ארּבע ּבתֹו ׁשעּמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחברֹו
ּכּמה הֹול ׁשהחפץ ּפי על ואף מאה; הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,
אּלא טלטל לא מהם אחד ׁשּכל מּפני מּתר, - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻמילין

ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו. ְְֶַַַ
.ÁÈארּבע ׁשהּוא המרּבע ּבכל לטלטל לאדם לֹו ויׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻהֹואיל

ׁשל אלכסֹונֹו ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹאּמֹות
אין ,לפיכ אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמרּבע
חּוץ ׁשּיעביר עד חּיב, הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָהּמעביר

אּמה חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות ׁשאמרנּולחמׁש מקֹום וכל . ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
אּמֹות ארּבע 'הּמעביר אֹו ארּבע', לסֹוף ארּבע ְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַ'מּתחּלת
סֹופֹו; עד אּמֹות, ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא - ְְְֲִִֶַַַַַַַָָחּיב'

ּפטּור. מּזה, ּפחֹות העביר ְֱִִִֶֶָָואם
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.ËÈמרׁשּות חפץ העֹוקר ּכיצד? מּדֹות. ׁשלׁש ּכאן ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא
- הרּבים ּברׁשּות אחר ּבמקֹום והּניחֹו זה, מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּבים
מּתר זה הרי אּמֹות, ארּבע עד הּמקֹומֹות ׁשני ּבין היה ;אם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
אּמֹות חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

אּמֹות חמׁש ּביניהן היה ּפטּור; אּמה, חמׁשי ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
העביר ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוׁשלׁשה

מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd fenz 'iÎ'c -

ה'תשע"ב תמוז ד' ראשון יום

.¯„ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ב אֹוהּמצוה יין מּלׁשּתֹות הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמיני
יׁשּתה" לא ענבים "וכלֿמׁשרת b)יתעּלה: ,e xacna). ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ

אֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָוהפליג
והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר

יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
יין וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
יין חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
נזירּות ּבגמרא ונתּבאר מןֿהּיין. הרחקה ― יׁשּתה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא

(.fl)טעם לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,xcgy ,oiid) ְְֱֲִִֶֶַַַָָ
(Ð zaexrzlּכעּקר(oiid)― אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהיא:
לקּמן ehw)ׁשּנבאר xeriy Ð ex dyrz `l)הּנזיר ּוכׁשּיׁשּתה : ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

לֹוקה. ― חמץ אֹו יין ְִִִֶֶַֹרביעית

― הר"ג ענבים,הּמצוה מּלאכֹול הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
יאכל" לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: אכל(my)והּוא ואם , ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית ְִֵֶֶַמהם

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא אכל(my)צּמּוקים, ואם , ְְְִִִִִֵֵַָָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית ְִֵֶֶַמהם

ה'תשע"ב תמוז ה' שני יום

.Ê¯ .Á¯ .Â¯ .‰¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ה זרעהּמצוה מּלאכֹול הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ועדֿזג "מחרצּנים אמרֹו: והּוא (xacnaענבים, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
(b ,e.לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו קלּפיהּמצוה מּלאכֹול הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
מהם אכל ואם יאכל", לא "ועדֿזג אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהענבים,
וענבים יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכזית
היא עצמּה ּבפני מצוה מהם ּכלֿאחד וזג וחרצן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוצּמּוקים
אחת. מלקּות מהם ואחד ּכלֿאחד על לֹוקה ׁשהּוא ―ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּמׁשנה cl:)ּולׁשֹון xifp)ועל עצמֹו ּבפני הּיין על "חּיב : ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָ
החרצּנים ועל עצמן ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָהענבים

נזירּות ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". "אכל(gl:)ּבפני : ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשל אׁשּכֹול וסחט וזּגין חרצּנים ויבׁשים לחים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָענבים

ׁשם חׁשבּו וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה (xnba`)ענבים ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָ
וׁשּיר ּתנא זה ׁשּתּנא lkלקּבע z` dpn `l dpyna `pzdy) ְְְִֶֶַַַַָָֹ

(cer xiiye ,xaery oie`ld,נזיר ׁשהּוא מחמת חּיב ְֲִֵֶֶַַָָוׁשהּוא
אמרּו מלקּיֹות מחמׁש ּדלא(xnba`)יֹותר לאו ׁשּיר והא : ְְְְֵֵֵַַַָָָָֹֻ

הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי חמץ? ׁשּיר והא אמרּו: ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹיחל
עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא החמץ ּכי ׁשּתים, החמץ ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹועל

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּיין, av)ׁשהּוא dyrz `l)ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו נסּתּלק לא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹאּסּורֹו
על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ׁשאּסּורי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻלדעת,

מּכּלן. ְִִַָֻּכזית

― הר"ח ּבאהלהּמצוה מּלהּטּמא הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא e)הּמת, ,my). ְְְֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבגמרא אמרּו an:)ּובפרּוׁש xifp)הּכתּוב ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
הּטמאה על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֻ"לאֿיּטּמא",
הּמת לאהל נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּולהזהיר
לֹו ארעּו וׁשאם אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחר
לאהל ׁשּנכנס, ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻטמאה
ׁשּנמצא האדם אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁש
הּמת לאהל נכנס אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנטמא

לּביאה הּטמאה קדמה epnn,ּכבר ohw wlg qpkd mr cin ik) ְְְִַַָָָָָֻ
(`nhp Ð elek `ay mxhהּכללים לפי ׁשם ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְְְִִִֵֶַָָָ

ּבאהלֹות. ְְִַָָֹֹהמבארים

― הר"ז למת,הּמצוה מּלהּטּמא הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: f)והּוא ,my)ואם . ְְְְְְִִִִַָָָֹ

ּבין עליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻנטמא
לֹוקה.ּבטמא ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ֹות ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַֻ

ה'תשע"ב תמוז ו' שלישי יום

.„È˜ .‚ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשלישיד'ֿו'תמוז

― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ

(h ,c `xwie ,rxevnהּנזיר מצוה: ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִִַַַָָָָֹ
ּבּמדּבר היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹוהמצרע
נֹוהגת ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינה
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קי fenz 'eÎ'c iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ËÈמרׁשּות חפץ העֹוקר ּכיצד? מּדֹות. ׁשלׁש ּכאן ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא
- הרּבים ּברׁשּות אחר ּבמקֹום והּניחֹו זה, מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּבים
מּתר זה הרי אּמֹות, ארּבע עד הּמקֹומֹות ׁשני ּבין היה ;אם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
אּמֹות חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

אּמֹות חמׁש ּביניהן היה ּפטּור; אּמה, חמׁשי ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
העביר ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוׁשלׁשה

מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd fenz 'iÎ'c -

ה'תשע"ב תמוז ד' ראשון יום

.¯„ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ב אֹוהּמצוה יין מּלׁשּתֹות הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמיני
יׁשּתה" לא ענבים "וכלֿמׁשרת b)יתעּלה: ,e xacna). ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ

אֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָוהפליג
והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר

יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
יין וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
יין חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
נזירּות ּבגמרא ונתּבאר מןֿהּיין. הרחקה ― יׁשּתה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא

(.fl)טעם לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,xcgy ,oiid) ְְֱֲִִֶֶַַַָָ
(Ð zaexrzlּכעּקר(oiid)― אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהיא:
לקּמן ehw)ׁשּנבאר xeriy Ð ex dyrz `l)הּנזיר ּוכׁשּיׁשּתה : ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

לֹוקה. ― חמץ אֹו יין ְִִִֶֶַֹרביעית

― הר"ג ענבים,הּמצוה מּלאכֹול הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
יאכל" לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: אכל(my)והּוא ואם , ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית ְִֵֶֶַמהם

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא אכל(my)צּמּוקים, ואם , ְְְִִִִִֵֵַָָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית ְִֵֶֶַמהם

ה'תשע"ב תמוז ה' שני יום

.Ê¯ .Á¯ .Â¯ .‰¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ה זרעהּמצוה מּלאכֹול הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ועדֿזג "מחרצּנים אמרֹו: והּוא (xacnaענבים, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
(b ,e.לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו קלּפיהּמצוה מּלאכֹול הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
מהם אכל ואם יאכל", לא "ועדֿזג אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהענבים,
וענבים יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכזית
היא עצמּה ּבפני מצוה מהם ּכלֿאחד וזג וחרצן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוצּמּוקים
אחת. מלקּות מהם ואחד ּכלֿאחד על לֹוקה ׁשהּוא ―ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּמׁשנה cl:)ּולׁשֹון xifp)ועל עצמֹו ּבפני הּיין על "חּיב : ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָ
החרצּנים ועל עצמן ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָהענבים

נזירּות ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". "אכל(gl:)ּבפני : ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשל אׁשּכֹול וסחט וזּגין חרצּנים ויבׁשים לחים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָענבים

ׁשם חׁשבּו וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה (xnba`)ענבים ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָ
וׁשּיר ּתנא זה ׁשּתּנא lkלקּבע z` dpn `l dpyna `pzdy) ְְְִֶֶַַַַָָֹ

(cer xiiye ,xaery oie`ld,נזיר ׁשהּוא מחמת חּיב ְֲִֵֶֶַַָָוׁשהּוא
אמרּו מלקּיֹות מחמׁש ּדלא(xnba`)יֹותר לאו ׁשּיר והא : ְְְְֵֵֵַַַָָָָֹֻ

הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי חמץ? ׁשּיר והא אמרּו: ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹיחל
עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא החמץ ּכי ׁשּתים, החמץ ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹועל

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּיין, av)ׁשהּוא dyrz `l)ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו נסּתּלק לא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹאּסּורֹו
על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ׁשאּסּורי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻלדעת,

מּכּלן. ְִִַָֻּכזית

― הר"ח ּבאהלהּמצוה מּלהּטּמא הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא e)הּמת, ,my). ְְְֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבגמרא אמרּו an:)ּובפרּוׁש xifp)הּכתּוב ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
הּטמאה על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֻ"לאֿיּטּמא",
הּמת לאהל נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּולהזהיר
לֹו ארעּו וׁשאם אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחר
לאהל ׁשּנכנס, ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻטמאה
ׁשּנמצא האדם אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁש
הּמת לאהל נכנס אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנטמא

לּביאה הּטמאה קדמה epnn,ּכבר ohw wlg qpkd mr cin ik) ְְְִַַָָָָָֻ
(`nhp Ð elek `ay mxhהּכללים לפי ׁשם ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְְְִִִֵֶַָָָ

ּבאהלֹות. ְְִַָָֹֹהמבארים

― הר"ז למת,הּמצוה מּלהּטּמא הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: f)והּוא ,my)ואם . ְְְְְְִִִִַָָָֹ

ּבין עליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻנטמא
לֹוקה.ּבטמא ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ֹות ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַֻ

ה'תשע"ב תמוז ו' שלישי יום

.„È˜ .‚ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשלישיד'ֿו'תמוז

― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ

(h ,c `xwie ,rxevnהּנזיר מצוה: ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִִַַַָָָָֹ
ּבּמדּבר היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹוהמצרע
נֹוהגת ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינה
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fenzקב 'iÎ'f ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

טמאה, ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻלדֹורֹות.
וגֹו'" עליו מת "וכיֿימּות אמרֹו: h)והּוא ,e xacna) ְְְְִֵָָָָ

ימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹותגלחת
ּכׁשּתי(my)נזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ

נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,
ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ

ּופרט הּכתּוב המׁשי אחרּֿכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחרּֿכ
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן dyrּתגלחֹות zevn) ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iwׁשּמנינּו אתֿהּטעם לקּמן אבאר ּגם .ְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

מצרע ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָֹּתגלחת
זֹו, מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹוקרּבנֹותיו

נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת .(dn.)ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר הּגיל,הּוא לפי וגם ;ּכ ן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר eci)ּכמֹו byid itk)והּוא , ְְְֲִִֶַַַַַַָָ

וגֹו'" נפׁשֹות ּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָאמרֹו
(a ,fk `xwie).ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ה'תשע"ב תמוז ז' רביעי יום

.ÊÈ˜ .ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּכהן לפני אתֿהּבהמה "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,
אֹותּה" הּכהן והערי(aiÎ`i ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ

ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(ai.)ּומעילה(al:)מצוה ְְְְְִִִַָָָָ

― הקט"ז והּואהּמצוה ּבּתים. ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
והעריכֹו לה' קדׁש אתּֿביתֹו ּכיֿיקּדיׁש "ואיׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹאמרֹו:

bi)הּכהן" ,my)ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
(.`l).

― הקי"ז והּואהּמצוה ׂשדֹות, ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: fh)אמרֹו ,my)ואם ; ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֻ

וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ak)אתֿׂשדה ,my). ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָֹֻ
ּובׂשדה וגֹו'" זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻודן
נתּבארּו ּוכבר ."הערּכ מכסת את הּכהן "וחּׁשבֿלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמקנתֹו

ערכים ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני wxteּגם f wxt) ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
(gיׁש אּלּו ערכים סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ואל .ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

הן אּלא ― אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּביניהם
ׁשם אבל ּבאחרת, ׁשאינֹו ּדין מהן לכלֿאחת מצות: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹארּבע
מיני למנֹות אין לכן הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער'ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מיני מֹונים אנּו ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהערכים

אחת ּכמצוה ּכּלם mlekl)הּקרּבנֹות szeyn "oaxw" myy s`). ְְְִֶַָָָָָֻ
ּכׁשּנתּבֹונן. ּברּור ְְְִֵֶֶָוזה

ה'תשע"ב תמוז ח' חמישי יום

.‰Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקמ"ה חרמים,הּמצוה ּבדיני לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
― חרם' זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהינּו
הּוא ׁשאז לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּתן
אמרֹו והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹלבדק
מּכלֿאׁשרֿלֹו לה' איׁש יחרים אׁשר ּכלֿחרם א" ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָיתעּלה:

ּובהמה" gk)מאדם ,fk `xwie)ׁשּסתם ּכ על לנּו ורמז . ְְְֵֵֶַַַָָָָָָ
לּכהן החרם "ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹחרמים

אחּזתֹו" k`)ּתהיה ,my)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֻ
מערכים נדרים(gk.)ח' c)ּובריׁש dpyn a wxt). ְְֲִִֵֵָָ

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' "ּכלֿחרם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)."לּגזּבר יּמכר "לא : ְְְִִִֵַָָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה dnecke)וחרם minyl yxit `ly). ְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ה'תשע"ב תמוז ט' שישי יום

.ÂË¯ .‡È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"א חרמיהּמצוה סתם מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יּגאל" ולא יּמכר "לא אמרֹו והּוא ּגםּֿכן, fk,הארץ `xwie) ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
(gk?ּבֹו מהּֿיעׂשה לּבעלים, יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון .ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּפרׁש אףֿעלּֿפי יכֹול אחּזתֹו", ּתהיה לּכהן החרם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּכׂשדה
זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר "הּוא". לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָלּׁשם?

ערכין ּבמּסכת חרמין ׂשדה נתּבאר(gk:)ּכלֹומר: וׁשם . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
להם אין ּכהנים "חרמי אמרּו: וׁשם לּכהנים. חרמין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּסתם

ּכּתרּומה". לּכהנים נּתנים אּלא ְְֲִִִִֶַַָָָֹּפדיֹון

― הרט"ו ּכלאים,הּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּכלאים" לאֿתזרע ׂשד" יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,hi my), ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

יׂשראל, ּבארץ אּלא לזרעם אסּור אין אּלּו זרעים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָוכלאי
לארץ ּובחּוצה ּדאֹוריתא; מלקּות חּיב ― ׁשם ְְְְְְֶַַַַָָָָָָָוהּזֹורעם
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּתר. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

ה'תשע"ב תמוז י' קודש שבת יום

.ÊË¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםרביעיֿשבתקודשז'ֿי'תמוז

― הרט"ז ּתבּואההּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּכלאי נקרא: מןֿהּכלאים זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּכרם,
ּכלאים" ּכרמ "לאֿתזרע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹהּכרם,

(h ,ak mixac)ספרי ּולׁשֹון .(h ,ak mixac zyxt)לאֿתזרע" : ְְְִִֵַֹ
ׂשד" נאמר: ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ְְְְְֱֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹּכרמ
והּזרעים? הּכרם ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֿתזרע
ּבׁשני עֹובר ― ּבּכרם ּכלאים ׁשּכלֿהמקּים מלּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאמרּו:
אּלא מןֿהּתֹורה אסּורים הּכרם ּכלאי ׁשאין ודע ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאוין.
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fenz 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מלקּות לֹוקה ― יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם יׂשראל, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבארץ
וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ilecibּדאֹוריתא. =) ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

(mxkdיד `zg)ּבמּפלת zaa)ּגם לזרעם אסּור ּומּדרּבנן . ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ
וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה לארץ ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבחּוצה

(mxkd ilecib הרּכבת(= אבל מּדרּבנן. לֹוקה ― יד ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹּבמּפלת
נכללת ּכ על והאזהרה ּבכלֿמקֹום, עליה לֹוקין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאילן
ּגם נתּבארּו ּוכבר ּכלאים". לאֿתזרע ׂשד" אמרֹו: ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹּבכלל

ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני
יוםשבתקודשי'תמוז
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc - dcp(ipy meil)

eli`e .oirnd z` d`nih dxezd dry dze`aéåììipyy xaeqd §¥¦
`l ,oirnd dpzyd `le drtyy el` mipte`ay `vnp ,md zepirn

ay mixwnd ipya okle ,dpic dpzydàLéødidi oicdàøîeçì ¥¨§§¨
,`nhd oirnd mzqp `l ixdy ,`nh dncyàôéñåmipte`d ipyae - §¥¨

didi oicd ,d`nehd inil dxdhd inin drtyy mipexg`dàle÷ì§¨
.xedhd oirnd mzqp `l ixdy ,xedh dncy

:ax ixack dpyndn gikedl zywan `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
,(.cl lirl) epzpyna epipy ,iel ixac lr daiyidúãìBiä íc©©¤¤

`l` dly xdehd ini eribdyäìáè àlL,oiicréànL úéa ¤Ÿ¨§¨¥©©
,íéøîBàminkge ,[oldl x`aziy mrhdn] dxezd on xedh df mc §¦

,gl `edyk wx `nhiy eilr exfbìlä úéáe ,äéìâø éîéîëe dweøk§¨§¥¥©§¤¨¥¦¥
,íéøîBàokle ,dxezd on `nh df mc.Láéå çì ànèî §¦§©¥©§¨¥

:dgkedd z` `xnbd zx`anä÷ñôc ïézòc à÷ìñ à÷zehyta - ¨¨§¨©§¦§¨§¨
dnc wqt dz`neh ini xg`ly ote`a xaecny ,xnel epzrca dlr

,ok m`e ,dz`xe dxfge ,[miinei e` mei]áøì àîìLadpynd - ¦§¨¨§©
ax ixac itl zpaen,àeä ãçà ïéòî øîàcyéëä íeMîzia mixaeq §¨©©§¨¤¨¦¨¦

mcdy lld,Láéå çì ànèîmzrcle ,`nh oirnn `a mcd ixdy §©¥©§¨¥
,dlah mbe xdehd ini eribdyk `l` eze` dxdih `l dxezdàlà¤¨

éànà ,ïä úBðéòî éðL øîàc éåììmcd lld zial recn -ànèî §¥¦§¨©§¥©§¨¥©©§©¥
,Láéå çìmcd zrke ,`nhd oirnd mzqp ze`xln dwqt xy`k ixd ©§¨¥

.xedhd oirndn ribn
:`xnbd daiynéåì Cì øîà,jl dpri iel -ïðé÷ñò éàîa àëä- ¨©¨¥¦¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna ,epzpyna o`kúòôBLad`nehd inin dwqtd `ll mc §©©
lld zia okle ,`nhd oirnd mzqp `l df ote`ay ,dxdhd ini cr

.eze` mi`nhn
:`xnbd zl`eyéàxaecn m` -éànL úéác àîòè éàî ,úòôBLa ¦§©©©©£¨§¥©©

.`nhd oirnd mzqp `l ixd ,xedh dnc dxezd ony mixaeqd
:`xnbd daiynéøáñ÷mixaeq -,àeä ãçà ïéòî éànL úéa ¨¨§¦¥©©©§¨¤¨

mcd z` i`ny zia mixdhn okle ,xdehd inia eze` dxdih dxezde
exn`p ,md zepirn ipyy iel ixace ,oirnd dpzyd `ly it lr s`

.[mzenk dkldy] lld zia zrcl
:`xnbd zl`eyéåìì àîìLa,md zepirn ipy lld zialy xn`y ¦§¨¨§¥¦

c oaenìlä úéáe éànL úéa ïéa àkéàc eðééäzia ewlgp jkay - ©§§¦¨¥¥©©¥¦¥
dxezde ,`ed cg` oirny mixaeq i`ny ziay ,lld ziae i`ny
oeike ,md zepirn ipyy mixaeq lld ziae ,dxdhd inia ezxdih

,`nhd oirnd mzqp `l ze`xln dwqt `lyáøì àlàxn`y ¤¨§©
dkldy lld zia ixac mr eixac ayiil dvxp m` ,`ed cg` oirny

oiadl yi ,mzenkeäééðéa éàî,lld ziae i`ny zia ewlgp dna - ©¥©§
d ,mi`nhny lld zia ly mnrh dn oiadl yi hxtaeonf slg ix

.dxdhd onf ribde d`nehd
ax zrcl :`xnbd daiynäìéáèe éîBé eäééðéa àkéàewlgp md - ¦¨¥©§¥§¦¨

,dliaha mb e` ,minia wx dielz dxdhd m`déøáñ éànL úéác§¥©©¨§¦
àðîçø äìz éîBéaribdae ,minia wx dxdhd z` dzlz dxezd - §¥¨¨©£¨¨

,dlah `l m` mb mixedh dinc dxdhd iniéøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¦
dielz dxdhdy,äìéáèe éîBéami`nh dinc dlah `ly onf lke §¥§¦¨

.[ze`xl dwiqtd m` elit`] dzcil z`neh inia enk
:ax ixacl ztqep dgked d`ian `xnbdòîL àzly `tiqdn ¨§©

,dpyndíéãBîelld ziae i`ny ziaäànèî àéäL ,áBæa úãìBéa ¦§¤¤§¤¦§©§¨
`nhn dncy -énð àëä ïézòc à÷ìñ .Láéå çìdlr o`k mbe - ©§¨¥¨§¨©§¦¨¨©¦

ote`a xaecny ,xnel epzrcaä÷ñôc,dz`neh ini xg`l ze`xln §¨§¨
,ok m`e ,dz`xe dxfgeøîàc áøì àîìLalld zial mbyïéòî ¦§¨¨§©§¨©©§¨

,àeä ãçày oaenéëä íeMîmcd,Láéå çì ànèîribd ixdy ¤¨¦¨¦§©¥©§¨¥
oick miiwp dray ayzy cr eze` dxdih `l dxezde ,`nh oirnn

,daføîàc éåìì àlàlld zialyànèî éànà ,ïä úBðéòî éðL ¤¨§¥¦§¨©§¥©§¨¥©©§©¥
,Láéå çì`nhd oirnd mzqpy gxkda ze`xln dwqty oeik ixd ©§¨¥

dxdhp `ly it lr s`e ,xedh mewnn `a df mce ,xedhd gztpe
migl wx mi`nhny dizepirnn xzei dnca xingdl oi` ,daefn,

.yaie gl `nhny zxne` dpynd recne
:`xnbd daiynCì øîà,ielénð àëäxaecnúòôBLainin mc ¨©¨¨¨©¦§©©

`nhn dnc ,`nhd oirnd mzqp `ly oeike ,dxdhd inil d`nehd
.yaie gl

:`xnbd zl`eyéàxaecnéøèöéà éàîì úòôBLaCrecn - ¦§©©§©¦§§¦
ote`ay heyt ixd ,yaie gl `nhn dncy ycgl dpynd dkxved

.`nh x`yp mcd df
:`xnbd daiynéøèöéà éànL úéáìC`ed yecigde ,z`f ycgl §¥©©¦§§¦

yäìz éîBéáe ,àeä ãçà ïéòî éànL úéa éøîà÷c áb ìò óà©©©§¨¨§¦¥©©©§¨¤¨§¥¨¨
àðîçødxdh inil d`neh inin zrteyy zclei okle ,dliaha `le ©£¨¨

,dlah `ly s` xedh dncàúãéøb úãìBéa éléî éðämzqa df lk - ¨¥¦¥§¤¤§¥§¨
meyne ,zcleiéîBé eäì eîéìLcini eqpkpe dz`neh ini exary - ¦§¦§¥

,dzxdhìáàaäøéôñ éòác áBæa úãìBédray xetql dkixvy - £¨¤¤§§¨¥§¦¨
,miiwpàìmc `ed dnc dxtq `ly onf lky meyn ,df oic xn`p Ÿ

cr eze` dxdih `l dxezde ,oirn eze`n ribn mcd lk ixdy ,daif
.miiwp dray xetqzy

:ax ixacl ztqep dgked d`ian `xnbdòîL àzepipyy dnn ¨§©
'ebe xkf dclie rixfz iM dX`' (a ai `xwie) dxeza xn`p ,`ziixaa¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨

zeaizde ,'`nhY DzFC zCp iniM'àîèz dúBc'zexzein dxe`kl ¦¥¦©§¨¦§¨§¨¦§¨
el` zeaizy `ziixad zyxece ,['dcp inik' wx aezkl dxezl didy]

eazkp,dìòBa úà úBaøìcer .dcp lreak `nh zclei lready §©¤£¨
:`ziixad zyxec,úBìélä úBaøì 'àîèz dúBc'`id mda mby §¨¦§¨§©©¥

dpi` ,'mini zray' (my) xn`py jezny xnel mewn didy] d`nh
xn`py dny ycgzde ,zynyne axra zlaeh `l` ,zelila d`nh
:`ziixad zyxec cer .[zelild llek ,minly minil dpeekd 'mini'

úBaøì ,'àîèz dúBc'z`äòáL áLzL äëéøvL áBæa úãìBiä §¨¦§¨§©©¤¤§¤§¦¨¤¥¥¦§¨
,íéi÷ð íéîé.xdhz okn xg`l wxe ¨¦§¦¦

:dgkedd z` `xnbd zx`anàeä ãçà ïéòî øîàc áøì àîìLa¦§¨¨§©§¨©©§¨¤¨
y ,`ziixad zpaenéëä íeMîaefa zcleidàéòaxetql dkixv - ¦¨¦¨£¨
,íéi÷ð íéîé äòáL`l dxezde ,`nh oirnn eribd mincd ixdy ¦§¨¨¦§¦¦

`ziixad dyxcy itk] miiwp dray xetqzy cr df mc dxdih
,['`nhz dzec' (my) zeaizdn
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קג fenz 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מלקּות לֹוקה ― יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם יׂשראל, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבארץ
וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ilecibּדאֹוריתא. =) ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

(mxkdיד `zg)ּבמּפלת zaa)ּגם לזרעם אסּור ּומּדרּבנן . ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ
וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה לארץ ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבחּוצה

(mxkd ilecib הרּכבת(= אבל מּדרּבנן. לֹוקה ― יד ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹּבמּפלת
נכללת ּכ על והאזהרה ּבכלֿמקֹום, עליה לֹוקין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאילן
ּגם נתּבארּו ּוכבר ּכלאים". לאֿתזרע ׂשד" אמרֹו: ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹּבכלל

ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני
יוםשבתקודשי'תמוז
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc - dcp(ipy meil)

eli`e .oirnd z` d`nih dxezd dry dze`aéåììipyy xaeqd §¥¦
`l ,oirnd dpzyd `le drtyy el` mipte`ay `vnp ,md zepirn

ay mixwnd ipya okle ,dpic dpzydàLéødidi oicdàøîeçì ¥¨§§¨
,`nhd oirnd mzqp `l ixdy ,`nh dncyàôéñåmipte`d ipyae - §¥¨

didi oicd ,d`nehd inil dxdhd inin drtyy mipexg`dàle÷ì§¨
.xedhd oirnd mzqp `l ixdy ,xedh dncy

:ax ixack dpyndn gikedl zywan `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
,(.cl lirl) epzpyna epipy ,iel ixac lr daiyidúãìBiä íc©©¤¤

`l` dly xdehd ini eribdyäìáè àlL,oiicréànL úéa ¤Ÿ¨§¨¥©©
,íéøîBàminkge ,[oldl x`aziy mrhdn] dxezd on xedh df mc §¦

,gl `edyk wx `nhiy eilr exfbìlä úéáe ,äéìâø éîéîëe dweøk§¨§¥¥©§¤¨¥¦¥
,íéøîBàokle ,dxezd on `nh df mc.Láéå çì ànèî §¦§©¥©§¨¥

:dgkedd z` `xnbd zx`anä÷ñôc ïézòc à÷ìñ à÷zehyta - ¨¨§¨©§¦§¨§¨
dnc wqt dz`neh ini xg`ly ote`a xaecny ,xnel epzrca dlr

,ok m`e ,dz`xe dxfge ,[miinei e` mei]áøì àîìLadpynd - ¦§¨¨§©
ax ixac itl zpaen,àeä ãçà ïéòî øîàcyéëä íeMîzia mixaeq §¨©©§¨¤¨¦¨¦

mcdy lld,Láéå çì ànèîmzrcle ,`nh oirnn `a mcd ixdy §©¥©§¨¥
,dlah mbe xdehd ini eribdyk `l` eze` dxdih `l dxezdàlà¤¨

éànà ,ïä úBðéòî éðL øîàc éåììmcd lld zial recn -ànèî §¥¦§¨©§¥©§¨¥©©§©¥
,Láéå çìmcd zrke ,`nhd oirnd mzqp ze`xln dwqt xy`k ixd ©§¨¥

.xedhd oirndn ribn
:`xnbd daiynéåì Cì øîà,jl dpri iel -ïðé÷ñò éàîa àëä- ¨©¨¥¦¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna ,epzpyna o`kúòôBLad`nehd inin dwqtd `ll mc §©©
lld zia okle ,`nhd oirnd mzqp `l df ote`ay ,dxdhd ini cr

.eze` mi`nhn
:`xnbd zl`eyéàxaecn m` -éànL úéác àîòè éàî ,úòôBLa ¦§©©©©£¨§¥©©

.`nhd oirnd mzqp `l ixd ,xedh dnc dxezd ony mixaeqd
:`xnbd daiynéøáñ÷mixaeq -,àeä ãçà ïéòî éànL úéa ¨¨§¦¥©©©§¨¤¨

mcd z` i`ny zia mixdhn okle ,xdehd inia eze` dxdih dxezde
exn`p ,md zepirn ipyy iel ixace ,oirnd dpzyd `ly it lr s`

.[mzenk dkldy] lld zia zrcl
:`xnbd zl`eyéåìì àîìLa,md zepirn ipy lld zialy xn`y ¦§¨¨§¥¦

c oaenìlä úéáe éànL úéa ïéa àkéàc eðééäzia ewlgp jkay - ©§§¦¨¥¥©©¥¦¥
dxezde ,`ed cg` oirny mixaeq i`ny ziay ,lld ziae i`ny
oeike ,md zepirn ipyy mixaeq lld ziae ,dxdhd inia ezxdih

,`nhd oirnd mzqp `l ze`xln dwqt `lyáøì àlàxn`y ¤¨§©
dkldy lld zia ixac mr eixac ayiil dvxp m` ,`ed cg` oirny

oiadl yi ,mzenkeäééðéa éàî,lld ziae i`ny zia ewlgp dna - ©¥©§
d ,mi`nhny lld zia ly mnrh dn oiadl yi hxtaeonf slg ix

.dxdhd onf ribde d`nehd
ax zrcl :`xnbd daiynäìéáèe éîBé eäééðéa àkéàewlgp md - ¦¨¥©§¥§¦¨

,dliaha mb e` ,minia wx dielz dxdhd m`déøáñ éànL úéác§¥©©¨§¦
àðîçø äìz éîBéaribdae ,minia wx dxdhd z` dzlz dxezd - §¥¨¨©£¨¨

,dlah `l m` mb mixedh dinc dxdhd iniéøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¦
dielz dxdhdy,äìéáèe éîBéami`nh dinc dlah `ly onf lke §¥§¦¨

.[ze`xl dwiqtd m` elit`] dzcil z`neh inia enk
:ax ixacl ztqep dgked d`ian `xnbdòîL àzly `tiqdn ¨§©

,dpyndíéãBîelld ziae i`ny ziaäànèî àéäL ,áBæa úãìBéa ¦§¤¤§¤¦§©§¨
`nhn dncy -énð àëä ïézòc à÷ìñ .Láéå çìdlr o`k mbe - ©§¨¥¨§¨©§¦¨¨©¦

ote`a xaecny ,xnel epzrcaä÷ñôc,dz`neh ini xg`l ze`xln §¨§¨
,ok m`e ,dz`xe dxfgeøîàc áøì àîìLalld zial mbyïéòî ¦§¨¨§©§¨©©§¨

,àeä ãçày oaenéëä íeMîmcd,Láéå çì ànèîribd ixdy ¤¨¦¨¦§©¥©§¨¥
oick miiwp dray ayzy cr eze` dxdih `l dxezde ,`nh oirnn

,daføîàc éåìì àlàlld zialyànèî éànà ,ïä úBðéòî éðL ¤¨§¥¦§¨©§¥©§¨¥©©§©¥
,Láéå çì`nhd oirnd mzqpy gxkda ze`xln dwqty oeik ixd ©§¨¥

dxdhp `ly it lr s`e ,xedh mewnn `a df mce ,xedhd gztpe
migl wx mi`nhny dizepirnn xzei dnca xingdl oi` ,daefn,

.yaie gl `nhny zxne` dpynd recne
:`xnbd daiynCì øîà,ielénð àëäxaecnúòôBLainin mc ¨©¨¨¨©¦§©©

`nhn dnc ,`nhd oirnd mzqp `ly oeike ,dxdhd inil d`nehd
.yaie gl

:`xnbd zl`eyéàxaecnéøèöéà éàîì úòôBLaCrecn - ¦§©©§©¦§§¦
ote`ay heyt ixd ,yaie gl `nhn dncy ycgl dpynd dkxved

.`nh x`yp mcd df
:`xnbd daiynéøèöéà éànL úéáìC`ed yecigde ,z`f ycgl §¥©©¦§§¦

yäìz éîBéáe ,àeä ãçà ïéòî éànL úéa éøîà÷c áb ìò óà©©©§¨¨§¦¥©©©§¨¤¨§¥¨¨
àðîçødxdh inil d`neh inin zrteyy zclei okle ,dliaha `le ©£¨¨

,dlah `ly s` xedh dncàúãéøb úãìBéa éléî éðämzqa df lk - ¨¥¦¥§¤¤§¥§¨
meyne ,zcleiéîBé eäì eîéìLcini eqpkpe dz`neh ini exary - ¦§¦§¥

,dzxdhìáàaäøéôñ éòác áBæa úãìBédray xetql dkixvy - £¨¤¤§§¨¥§¦¨
,miiwpàìmc `ed dnc dxtq `ly onf lky meyn ,df oic xn`p Ÿ

cr eze` dxdih `l dxezde ,oirn eze`n ribn mcd lk ixdy ,daif
.miiwp dray xetqzy

:ax ixacl ztqep dgked d`ian `xnbdòîL àzepipyy dnn ¨§©
'ebe xkf dclie rixfz iM dX`' (a ai `xwie) dxeza xn`p ,`ziixaa¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨

zeaizde ,'`nhY DzFC zCp iniM'àîèz dúBc'zexzein dxe`kl ¦¥¦©§¨¦§¨§¨¦§¨
el` zeaizy `ziixad zyxece ,['dcp inik' wx aezkl dxezl didy]

eazkp,dìòBa úà úBaøìcer .dcp lreak `nh zclei lready §©¤£¨
:`ziixad zyxec,úBìélä úBaøì 'àîèz dúBc'`id mda mby §¨¦§¨§©©¥

dpi` ,'mini zray' (my) xn`py jezny xnel mewn didy] d`nh
xn`py dny ycgzde ,zynyne axra zlaeh `l` ,zelila d`nh
:`ziixad zyxec cer .[zelild llek ,minly minil dpeekd 'mini'

úBaøì ,'àîèz dúBc'z`äòáL áLzL äëéøvL áBæa úãìBiä §¨¦§¨§©©¤¤§¤§¦¨¤¥¥¦§¨
,íéi÷ð íéîé.xdhz okn xg`l wxe ¨¦§¦¦

:dgkedd z` `xnbd zx`anàeä ãçà ïéòî øîàc áøì àîìLa¦§¨¨§©§¨©©§¨¤¨
y ,`ziixad zpaenéëä íeMîaefa zcleidàéòaxetql dkixv - ¦¨¦¨£¨
,íéi÷ð íéîé äòáL`l dxezde ,`nh oirnn eribd mincd ixdy ¦§¨¨¦§¦¦

`ziixad dyxcy itk] miiwp dray xetqzy cr df mc dxdih
,['`nhz dzec' (my) zeaizdn
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המשך ביאור למס' נכה ליום שני עמ' ב



`קד wxt `Îmikln - mi`iap

`Îmikln`dkÎh

àèéða åéçà-ìk-úà àø÷iå ìâø ïéò ìöà-øLà úìçfä ïáà íò àéøîe ø÷áe ïàö eäiðãà çaæiå©¦§©´£Ÿ¦À̈³Ÿ¨¨Æ§¦½¦µ¤´¤©Ÿ¤½¤£¤¥−¤¥´Ÿ¥®©¦§À̈¤¨¤¨Æ§¥´
:Cìnä éãáò äãeäé éLðà-ìëìe Cìnäéàì åéçà äîìL-úàå íéøBabä-úàå eäéðáe àéápä ïúð-úàå ©¤½¤§¨©§¥¬§−̈©§¥¬©¤«¤§¤¨¨Á©¨¦̧§¨¹̈§¤©¦¦²§¤§Ÿ¬Ÿ¨¦−¬Ÿ

:àø÷àéeðéðãàå úébç-ïá eäiðãà Cìî ék zòîL àBìä øîàì äîìL-íà òáL-úa-ìà ïúð øîàiå ¨¨«©´Ÿ¤¨À̈¤©¤³©¥§ŸŸÆ¥½Ÿ£´¨©½©§¦¬¨©−£Ÿ¦¨´¤©¦®©£Ÿ¥¬
:òãé àì ãåãáéða Lôð-úàå CLôð-úà éèlîe äöò àð Cöòéà éëì äzòå:äîìL Câé| éàáe éëì ¨¦−¬Ÿ¨¨«§©¾̈§¦²¦¨¥¬−̈¥¨®©§¦Æ¤©§¥½§¤¤¬¤§¥−§Ÿ«Ÿ§¦º´Ÿ¦

ðá äîìL-ék øîàì Eúîàì zòaLð Cìnä éðãà äzà-àìä åéìà zøîàå ãåc Cìnä-ìàéøçà Cìîé C ¤©¤´¤¨¦À§¨©³§§¥¨Æ£«Ÿ©º̈£Ÿ¦´©¤À¤¦§©³§¨©£¨«§Æ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©£©½
:eäéðãà Cìî òecîe éàñk-ìò áLé àeäåãééøçà àBáà éðàå Cìnä-íò íL úøaãî CãBò äpäC §−¥¥´©¦§¦®©−©¨©¬£Ÿ¦¨«¦¥À¨²§©¤¬¤−̈¦©¤®¤©£¦Æ¨´©£©½¦

éøác-úà éúàlîe:CåèúøLî úénðeMä âLéáàå ãàî ï÷æ Cìnäå äøãçä Cìnä-ìà òáL-úá àázå ¦¥¦−¤§¨¨«¦©¨¸Ÿ©¤³¤¤©¤Æ¤Æ©©½§¨§©¤−¤¥̈´§®Ÿ©«£¦©Æ©´©¦½§¨©−
:Cìnä-úàæè:Cl-äî Cìnä øîàiå Cìnì eçzLzå òáL-úa ãwzåæézòaLð äzà éðãà Bì øîàzå ¤©¤«¤©¦´Ÿ©¤½©©¦§©−©¤®¤©¬Ÿ¤©¤−¤©¨«©´Ÿ¤À£Ÿ¦Æ©¨̧¦§©¹§¨
éäìà ýåýéaðá äîìL-ék Eúîàì E:éàñk-ìò áLé àeäå éøçà Cìîé CçéCìî äiðãà äpä äzòå ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ©«£¨¤½¦«§Ÿ¬Ÿ§¥−¦§´Ÿ©£¨®§−¥¥¬©¦§¦«§©¾̈¦¥¬£Ÿ¦−̈¨¨®

:zòãé àì Cìnä éðãà äzòåèéïäkä øúéáàìe Cìnä éða-ìëì àø÷iå áøì ïàöå-àéøîe øBL çaæiå §©¨²£Ÿ¦¬©¤−¤¬Ÿ¨¨«§¨©Â¦§©¬§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼©¦§¨Æ§¨§¥´©¤½¤§¤§¨¨Æ©Ÿ¥½
ìå àávä øN áàéìe:àø÷ àì Ecáò äîìLëéìò ìàøNé-ìë éðéò Cìnä éðãà äzàåíäì ãébäì E §Ÿ−̈©´©¨¨®§¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«§©¨Æ£Ÿ¦´©¤½¤¥¥¬¨¦§¨¥−¨¤®§©¦´¨¤½

:åéøçà Cìnä-éðãà àqk-ìò áLé éîàëäîìL éðáe éðà éúééäå åéúáà-íò Cìnä-éðãà áëLk äéäå ¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤©£¨«§¨¾̈¦§©¬£Ÿ¦«©¤−¤¦£Ÿ¨®§¨¦À¦£¦²§¦¬§Ÿ−Ÿ
:íéàhçáë:àa àéápä ïúðå Cìnä-íò úøaãî äpãBò äpäåâëàéápä ïúð äpä øîàì Cìnì eãébiå ©¨¦«§¦¥²¤¬¨§©¤−¤¦©¤®¤§¨¨¬©¨¦−¨«©©¦³©¤Æ¤Æ¥½Ÿ¦¥−¨¨´©¨¦®

:äöøà åétà-ìò Cìnì eçzLiå Cìnä éðôì àáiåëãeäiðãà zøîà äzà Cìnä éðãà ïúð øîàiå ©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©¦§©¯©¤²¤©©−̈¨«§¨©Ÿ¤»¨¨¼£Ÿ¦´©¤½¤©¨´¨©½§¨£Ÿ¦−̈
:éàñk-ìò áLé àeäå éøçà CìîéäëCìnä éða-ìëì àø÷iå áøì ïàöå-àéøîe øBL çaæiå íBiä ãøé | ék ¦§´Ÿ©£¨®§−¥¥¬©¦§¦«¦´¨©´©À©Â¦§©¬«§¦§Ÿ»¨Ÿ¼©¦§¨Á§¨§¥̧©¤¹¤

:eäiðãà Cìnä éçé eøîàiå åéðôì íéúLå íéìëà ípäå ïäkä øúéáàìe àávä éøNìe§¨¥³©¨¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦¨²Ÿ§¦¬§Ÿ¦−§¨¨®©´Ÿ§½§¦−©¤¬¤£Ÿ¦¨«

i"yx

(Ë).‡È¯ÓÂ:פטם של ‰ÏÁÂÊ˙.שור Ô·‡לשון ולגררה, להזיזה כחם את בה מנסין הבחורים שהיו גדולה, אבן

זוחלין, כד)מים לב ÙÚ¯.:(דברים ÈÏÁÂÊ:למרחוק וצופין עליה שעומדין סכותא, אבן תרגם: ¯Ï‚Â.ויונתן ÔÈÚתירגם

בעיטה: ידי על ברגליו, צמר בגדי שמתקן כובס, הוא קצרא, עין ˜¯‡.(È)יונתן: ‡Ï ÂÈÁ‡ ‰ÓÏ˘ ˙‡Âשיודע

למלוך: הנביא עליו שהתנבא �Í˘Ù.(È·)היה, ˙‡ ÈËÏÓÂ,למלוך בנך שירצה המלך, מות לאחר המחלוקת מן

הוא: ברוך הקדוש שהבטיחו כמוÌÈ‡ËÁ.(Î‡)כמה הגדולה מן ומנועין טז)חסרים כ ולא(שופטים השערה אל :

‡Ó¯˙(Î„)יחטיא: בתמיה:‡˙‰ ‰ÌÂÈ(כה). „¯È ÈÎשהעי בגיא:. למטה הזוחלת ואבן גבוהה, היתה ר

cec zcevn
(Ë).˙ÏÁÂÊ‰ Ô·‡ ÌÚעין אצל שעמדה הזוחלת, לאבן סמוך

ÂÎÂ'.רוגל: È˘�‡ ÏÎÏÂ:אחריו שנטו ‰Ï‡(È‡)מאותם
.˙ÚÓ˘והדבר למלוך, רוצה אדוניה אשר שמעת בודאי באמת
Ú„È.קרוב: ‡Ïואין נעשה המלך שבדבר תחשוב לא כאומר

מזה: ידע לא המלך כי שתמלטיÈËÏÓÂ.(È·)להשיב, בכדי
אתכם, יהרג בוודאי אדוניה, ימלוך אם כי וכו', נפשך את

המלוכה: בדבר לשטן לו תהיו לא דבריך:Í„ÂÚ.(È„)למען להשלים אני גם אבוא המלך, עם שתדברי לחדר‰Á„¯‰.בעוד
אותו משרתת היתה שאבישג עד ממנו, הלך הטבעי והחום מאוד, זקן והמלך אמר: אצלו, לשכב שבאה נחשוב ולשלא משכבו,

החמום: ÍÏ.(ÊË)בדבר ‰Ó:אליו לבוא רגילה היתה לא לומר:ÚÂ˙‰.(ÁÈ)היות רוצה מזה, ידעת לא הנה עתה, הנעשה דבר
בידיעתך: נעשה והדבר השבועה, על שעברת אותך אחשוד ÂÎÂ'.(ËÈ)לא Á·ÊÈÂמשתה שעשה ואמרה לדבריה, ראיה הביאה

לשלמה: גם קורא כן אם היה המלוכה, דבר בעבור המשתה היתה לא ואם קרא, לא ולשלמה המלך, בני לכל È�ÈÚ(Î)וקרא
.ÍÈÏÚ Ï‡¯˘È ÏÎלהם להגיד בך, עיניהם תולים הכל כי הוא, כן לא להם, תוכל ולא בו בחרו שכולם תחשוב ופן לומר: רוצה

מאמריך: ויקבלו אניÈ‰Â‰.(Î‡)וכו', נהיה וכו', המלך כשכב אז ימלוך, מי הגיד מבלי יהיה, כן כאשר אבל לומר: רוצה
יד: בנו וישלח אדוניה ימלוך כי העולם, מן חסרים המלך:·‡.(Î·)ובני בית חצר אלÂ·ÈÂ‡.(Î‚)אל לפניו בא החצר מן

מאליו: המובן בדבר וקצר לפניו. לבוא המלך שצוה אחר וכו':‡˙‰.(Î„)הבית, אמרת האתה כמו והוא השאלה, ה''א תחסר
(‰Î).'ÂÎÂ ÌÂÈ‰ „¯È ÈÎ:המלכות לשמחת נעשתה ההיא המשתה ÂÎÂ'.ובוודאי Â¯Ó‡ÈÂהמלך יחי אמרו בוודאי לומר, רוצה

אדוניהו:

oeiv zcevn
(Ë).‡È¯ÓÂ:פטם ‰ÏÁÂÊ˙.שור Ô·‡שהיו שם על כן נקרא

לה: סמוך ונגרים זוחלין השלמה:È˙‡ÏÓÂ.(È„)המים ענין
(ÊË).„˜˙Â:הקדקוד חסרון,ÌÈ‡ËÁ.(Î‡)כפפה מענין הוא
טז)וכן כ יחטיא:(שופטים ולא השערה אל ÂÚ„�‰.(Î·)קולע

עדיין: מלשון

dpÎbp wxt mildz - miaezk

mildzbpfÎd

.âðä:eàø÷ àì íéäìà íçì eìëà énò éìëà ïåà éìòt eòãé àìäåãçô äéä-àì ãçô-eãçt | íL £¬Ÿ¨«§»³Ÿ£¥Å¨¬¤«Ÿ§¥´−©¦¨´§¤®¤¡¹Ÿ¦À´Ÿ¨¨«¨³¨«£©©»Ÿ¨¶¨Å¨¬©
ðç úBîöò øft íéäìà-ék:íñàî íéäìà-ék äúLáä Cæíéäìà áeLa ìàøNé úBòLé ïBivî ïzé-éî ¦¡Ÿ¦À−¦©©§´Ÿ̈®¡¹¦ÀŸ¨¦«¡Ÿ¦¬§¨¨«¦«¦¥´¦¦»§ª¶¦§Å̈¥¬§´−¡Ÿ¦

:ìàøNé çîNé á÷òé ìâé Bnò úeáL§´©®¨¥¬©« ¹£ÀŸ¦§©¬¦§¨¥«

mildzcpgÎ`

.ãðà:ãåãì ìékNî úðéâða çvðîìáì eøîàiå íéôéfä àáa:eðnò øzzñî ãåã àìä ìeàLâíéäìà ©«§©¥¬©¦¹§¦ÀŸ©§¦¬§¨¦«§´Ÿ−©¦¦©«Ÿ§´§¨®£¬Ÿ¹̈¦À¦§©¥¬¦¨«−¡Ÿ¦
:éððéãú Eúøeáâáe éðòéLBä EîLaã:éô-éøîàì äðéæàä éúlôz òîL íéäìàäéìò eî÷ | íéøæ ék §¦§´«¦¥®¦¦§¨«§¬§¦¥«¦−¡Ÿ¦§©´§¦¨¦®©« ¹£¦À¨§¦§¥¦«¦³¨¦¸¨³¨©À

:äìñ ícâðì íéäìà eîN àì éLôð eL÷a íéöéøòååëîña éðãà éì øæò íéäìà äpä:éLôð éæáéúë) −§¨¦¦¦§´©§¦®³Ÿ¨̧¡Ÿ¦−§¤§¨´¤«¨¦¥´−¡Ÿ¦Ÿ¥´¦®£¹ŸÀ̈§«Ÿ§¥¬©§¦«
áåùé(ì òøä áéLé:íúéîöä Ezîàa éøøLç:áBè-ék ýåýé EîM äãBà Cl-äçaæà äáãðaèék ¨¦´−¨©§«Ÿ§¨®©« ¹£¦§À©§¦¥«¦§¨¨¬¤§§¨¨®¤³¦§−§Ÿ̈´¦«¦´

:éðéò äúàø éáéàáe éðìévä äøö-ìkî¦¨−¨¨¦¦¨®¦¹§«Ÿ§©À¨«£¨¬¥¦«

mildzdpbÎ`

.äðà:ãåãì ìékNî úðéâða çvðîìá:éúpçzî ílòúz-ìàå éúlôz íéäìà äðéæàäâél äáéL÷ä ©«§©¥¬©¦¹§¦ÀŸ©§¦¬§¨¦«©«£¦´¨−¡Ÿ¦§¦¨¦®§©¦¹§©©À¦§¦¨¦«©§¦´¨¦´
:äîéäàå éçéNa ãéøà éððòå©«£¥®¦¨¦−§¦¦´§¨¦«¨

i"yx

(‰).‡Ï‰ואלהים לחם כמאכל עמי לאוכלי לידע יש

שיפחד שסופם קראו הימים:לא באחרית פחד שם ו

(Â).„ÁÙ ‰È‰ ‡Ïלבלשצר שאירע הראשון כפחד זה

עליך החונים חונך עצמו' הקב"ה פזר זו בגאולה כי

וגו' בשרו המק שנאמר כענין י"ד)ירושלים וכן(זכריה ,

כמו אותו פתר ודונש מנחם, כ"ב)פתרו לנער(משלי חנוך

של ככ"ף במלה יסוד היא חונך של וכ' דרכו פי על

כי‰·Â˘È˙‰.:(סא"א)חנוך, אויבי כל את ה' אתה

˙„È��È.(‚)מאסתם: Í˙¯Â·‚·Âכי כמו נקמתי תנקום

עמו ה' ל"ב)ידין לשוןÈ¯¯Â˘Ï.(Ê):(דברים לעויני

קרוב ולא כ"ד)אשורנו שאתה·‡Í˙Ó.:(במדבר מתוך

לכך הרג ורודפי רכיל מהולכי ליפרע ואמרת אמיתי

·˘ÈÁÈ.(‚)הצמיתם: „È¯‡זכר כמו בצערי אתאונן

ומרודי ג')עניי ההרים(איכה על י"א)וירדתי (שופטים

ושיחי הים, בדגת ורדו כמו ממשלה ל' פתר ומנחם

שיח למי שיח, כ"ג)לשון :(סא"א)(משלי

cec zcevn
(‰).ÂÚ„È ‡Ï‰לדעת יש הלא אלהים אין יאמרו איך ר"ל

את כאוכל מוחה באין עמי את שאוכלים שמה האון לפועלי
לה': קראו לא עמי אשר בעבור הוא שכ"ז ˘Ì(Â)הלחם

.Â„ÁÙוצר סנחרב בוא בעת עצמה בירושלים שם הלא כי
כי על מעולם הזה כפחד היה לא אשר פחד פחדו הלא עליה

מתים: פגרים נפלו ‡ÌÈ‰Ï.כולם ÈÎעצמות פזר אלהים כאשר
ירושלים: עליך ביישת‰·Â˘È˙‰.החונים טיטוס שאתה ומה

במקרה:את בא ולא מעלליהם ברוע אז מאסם ה' כי בעבור היה זה ואבדן בהרג Ô˙È.(Ê)ישראל ÈÓמהרה שתבוא הלואי
בציון: מהשוכן ישראל ההשקטה:·˘Â·.תשועת ה' מאת אשר יכירו שהכל ר"ל הגולה בני את ה' ישקיט אשר ÚÈ˜·.בעת Ï‚È

תהיה: שלמה גאולה כי ישמחו אצלינו:ÒÓ˙˙¯.(·)אז נקמתי:˙„È��È.(‚)מתחבא לקחת דיני ÌÈ¯Ê.(‰)תדין ÈÎאנשי
בידו: למסרני בי קמו ועכ"ז משפחתו מבני ואינם משאול זרים המה נפשיÌÈˆÈ¯ÚÂ.הזיפים מבקשים ממני החזקים אנשים

כנגדם: לעמוד כח בי ˘ÂÓ.ואין ‡Ï:'ה מיראת ממני ידם ימשכו ולא לנגדם אלהים פחד אין ‡ÌÈ‰Ï.(Â)ומעולם עם‰�‰
נפשי: סומכי בעזרת יהיה והוא לי עוזר הוא ה' הנה אבל בידי הכח אין ‰¯Ú.(Ê)כי ·È˘Èלאויבי ישיב בעצמו הזה הרע

לרעה: בי לי:·‡Í˙Ó.המסתכלים חשבו כאשר הכריתם לזה כגמולו לאיש לשלם אמת אל שאתה ברוח·�„·‰.(Á)בעבור
קרבנות: לך אזבחה הלב בשמחת ר"ל וטובה ÂË·.נדיבה ÈÎ:טוב הוא שמך Â‚Â'.(Ë)כי ÏÎÓ ÈÎעמדי עשה כפולה טובה כי

בהם: לראות שחפצה מה באויבי עיני ראתה ועוד לי לעשות אויבי חשבו אשר צרה מכל הציל ˙˙ÌÏÚ.(·)אותי Ï‡Âאל
תחינתי: מלשמוע עצמך עליהם:‡¯È„.(‚)תתעלם אני והומה התלאות ספור בעת מיילל כשאני

oeiv zcevn
(Ê).·Â˘·:נפש ומשיבת הנחה שיבה:˘·Â˙.ענין מל'
(·).ÌÈÙÈÊ‰:זיף מקום הבטהÈ¯¯Â˘Ï.(Ê)אנשי ענין

אצמית‰ˆÌ˙ÈÓ.וראיה: לבקרים כמו כריתה קא)ענין :(לקמן

(‚)¯‡.„Èומרודי עניי זכר כמו ויללה גניחה ג)ענין :(איכה

.ÈÁÈ˘·שיחו ישפוך ה' ולפני כמו התלאות ספור (לקמןענין

:קב)



קה dpÎbp wxt mildz - miaezk

mildzbpfÎd
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i"yx

(‰).‡Ï‰ואלהים לחם כמאכל עמי לאוכלי לידע יש

שיפחד שסופם קראו הימים:לא באחרית פחד שם ו

(Â).„ÁÙ ‰È‰ ‡Ïלבלשצר שאירע הראשון כפחד זה

עליך החונים חונך עצמו' הקב"ה פזר זו בגאולה כי

וגו' בשרו המק שנאמר כענין י"ד)ירושלים וכן(זכריה ,

כמו אותו פתר ודונש מנחם, כ"ב)פתרו לנער(משלי חנוך

של ככ"ף במלה יסוד היא חונך של וכ' דרכו פי על

כי‰·Â˘È˙‰.:(סא"א)חנוך, אויבי כל את ה' אתה

˙„È��È.(‚)מאסתם: Í˙¯Â·‚·Âכי כמו נקמתי תנקום

עמו ה' ל"ב)ידין לשוןÈ¯¯Â˘Ï.(Ê):(דברים לעויני

קרוב ולא כ"ד)אשורנו שאתה·‡Í˙Ó.:(במדבר מתוך

לכך הרג ורודפי רכיל מהולכי ליפרע ואמרת אמיתי

·˘ÈÁÈ.(‚)הצמיתם: „È¯‡זכר כמו בצערי אתאונן

ומרודי ג')עניי ההרים(איכה על י"א)וירדתי (שופטים

ושיחי הים, בדגת ורדו כמו ממשלה ל' פתר ומנחם

שיח למי שיח, כ"ג)לשון :(סא"א)(משלי

cec zcevn
(‰).ÂÚ„È ‡Ï‰לדעת יש הלא אלהים אין יאמרו איך ר"ל

את כאוכל מוחה באין עמי את שאוכלים שמה האון לפועלי
לה': קראו לא עמי אשר בעבור הוא שכ"ז ˘Ì(Â)הלחם

.Â„ÁÙוצר סנחרב בוא בעת עצמה בירושלים שם הלא כי
כי על מעולם הזה כפחד היה לא אשר פחד פחדו הלא עליה

מתים: פגרים נפלו ‡ÌÈ‰Ï.כולם ÈÎעצמות פזר אלהים כאשר
ירושלים: עליך ביישת‰·Â˘È˙‰.החונים טיטוס שאתה ומה

במקרה:את בא ולא מעלליהם ברוע אז מאסם ה' כי בעבור היה זה ואבדן בהרג Ô˙È.(Ê)ישראל ÈÓמהרה שתבוא הלואי
בציון: מהשוכן ישראל ההשקטה:·˘Â·.תשועת ה' מאת אשר יכירו שהכל ר"ל הגולה בני את ה' ישקיט אשר ÚÈ˜·.בעת Ï‚È

תהיה: שלמה גאולה כי ישמחו אצלינו:ÒÓ˙˙¯.(·)אז נקמתי:˙„È��È.(‚)מתחבא לקחת דיני ÌÈ¯Ê.(‰)תדין ÈÎאנשי
בידו: למסרני בי קמו ועכ"ז משפחתו מבני ואינם משאול זרים המה נפשיÌÈˆÈ¯ÚÂ.הזיפים מבקשים ממני החזקים אנשים

כנגדם: לעמוד כח בי ˘ÂÓ.ואין ‡Ï:'ה מיראת ממני ידם ימשכו ולא לנגדם אלהים פחד אין ‡ÌÈ‰Ï.(Â)ומעולם עם‰�‰
נפשי: סומכי בעזרת יהיה והוא לי עוזר הוא ה' הנה אבל בידי הכח אין ‰¯Ú.(Ê)כי ·È˘Èלאויבי ישיב בעצמו הזה הרע

לרעה: בי לי:·‡Í˙Ó.המסתכלים חשבו כאשר הכריתם לזה כגמולו לאיש לשלם אמת אל שאתה ברוח·�„·‰.(Á)בעבור
קרבנות: לך אזבחה הלב בשמחת ר"ל וטובה ÂË·.נדיבה ÈÎ:טוב הוא שמך Â‚Â'.(Ë)כי ÏÎÓ ÈÎעמדי עשה כפולה טובה כי

בהם: לראות שחפצה מה באויבי עיני ראתה ועוד לי לעשות אויבי חשבו אשר צרה מכל הציל ˙˙ÌÏÚ.(·)אותי Ï‡Âאל
תחינתי: מלשמוע עצמך עליהם:‡¯È„.(‚)תתעלם אני והומה התלאות ספור בעת מיילל כשאני

oeiv zcevn
(Ê).·Â˘·:נפש ומשיבת הנחה שיבה:˘·Â˙.ענין מל'
(·).ÌÈÙÈÊ‰:זיף מקום הבטהÈ¯¯Â˘Ï.(Ê)אנשי ענין
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`קו dpyn xyr dying wxt zenai zkqn

äíéç÷t íéçà éðL,ì íéàeNðúBéçà ézL,úçwt úçàå úLøç úçà;úLøçä ìòa çwt úî,ìòa çwt äNòi äî §¥©¦¦§¦§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©¦©©¥¦¥©©©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©
úçwtä?äMà úBçà íeMî àöz.úçwtä ìòa çwt úî,úLøçä ìòa çwt äNòi äî?èâa BzLà úà àéöBî,úàå ©¦©©¥¥¦£¦¨¥¦¥©©©©¦©©©©£¤¦¥©©©©¥¤¤¦¤¦§§¥§¤

äöéìça åéçà úLà. ¥¤¨¦©£¦¨
åíéçà éðL,çwt ãçàå Løç ãçà,ì íéàeNðúBéçà ézL,úçwt úçàå úLøç úçà;úLøçä ìòa Løç úî,äî §¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©¦©©¥¥¥©©©¥¤¤©

úçwtä ìòa çwt äNòi?äMà úBçà íeMî àöz.úçwtä ìòa çwt úî,úLøçä ìòa Løç äNòi äî?àéöBî ©£¤¦¥©©©©¦©©¥¥¦£¦¨¥¦¥©©©©¦©©©©£¤¥¥©©©¥¤¤¦
èâa BzLà,íìBòì äøeñà åéçà úLàå. ¦§§¥§¥¤¨¦£¨§¨

æíéçà éðL,çwt ãçàå Løç ãçà,ì íéàeNðúBç÷t úBiøëð ézL;úçwtä ìòa Løç úî,ìòa çwt äNòi äî §¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥¨§¦¦§¥¥¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©
úçwtä?íaéî Bà õìBç Bà.úçwtä ìòa çwt úî,úçwtä ìòa Løç äNòi äî?ñðBk,íìBòì àéöBî Bðéàå. ©¦©©¥§©¥¥¦¥©©©©¦©©©©£¤¥¥©©©¦©©¥§¥¦§¨

çíéç÷t íéçà éðL,ì íéàeNðúBiøëð ézL,úLøç úçàå úçwt úçà;úLøçä ìòa çwt úî,ìòa çwt äNòi äî §¥©¦¦§¦§¦¦§¥¨§¦©©¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©
úçwtä?ñðBk,àéöBäì äöø íàå–àéöBé.úçwtä ìòa çwt úî,úLøçä ìòa çwt äNòi äî?íaéî Bà õìBç Bà. ©¦©©¥§¦¨¨§¦¦¥¦¥©©©©¦©©©©£¤¦¥©©©©¥¤¤¥§©¥
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ñðBk,íìBòì àéöBî Bðéàå. ¥§¥¦§¨
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àíiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä,íìBòa íBìLå dðéáì Bðéa íBìL,äøîàå úàáe:éìòa úî–àNpz;úî ¨¦¨¤¨§¨¦©£¨¦§¦©©¨¨¥§¥¨§¨¨¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥¥

f.mlerl `iven epi`e qpek:ïåùàøä åéçà éîåáé ú÷éæ ò÷ôîå äéãéã èâ éúà àìã
eh`.dpial epia mely .dy`d:åéìò äîöò øåñàì äðååëî äàðù úîçî àîìã äðéáì åðéá äèè÷ äúéä íàù.mlera melyeàîìã íåøéç úòù äéä íàù

`xephxa yexit

ה ה נ ש מ ר ו א ב

˙Á‡Â ˙L¯Á ˙Á‡ ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÌÈ‡eN� ,ÌÈÁ˜t ÌÈÁ‡ È�L¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»««≈∆∆¿««
˙L¯Á‰ ÏÚa Áwt ˙Ó ;˙Áwt�נישואי היו לא שנישואיו – ƒ««≈ƒ≈««««≈∆∆

לייבו�, אחותה בעל לפני אשתו ונפלה Áwtגמורי�, ‰NÚi ‰Ó««¬∆ƒ≈«
˙Áwt‰ ÏÚaאשתו אחות וזיקת גמורי�, נישואי� היו שנישואיו – «««ƒ««

סופרי�? מדברי אלא ‡M‰אינה ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆzאפילו שהרי – ≈≈ƒ¬ƒ»
החליצה, ומ� הייבו� מ� פטורה גמורי�, היו שנישואיה אשה אחות

גמורי�. נישואי� היו לא שנישואיה זו שכ� ÏÚaומכל Áwt ˙Ó≈ƒ≈«««
˙Áwt‰,�לייבו החרשת בעל לפני אשתו ונפלה –Áwt ‰NÚi ‰Ó «ƒ««««¬∆ƒ≈«

˙L¯Á‰ ÏÚaזיקת ואילו סופרי�, מדברי אלא אינ� שנישואיו – «««≈∆∆
היא? התורה מ� Ë‚aיבמתו BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓאחותה שזיקת לפי – ƒ∆ƒ¿¿≈

זקוקתו, אחות משו� עליו ÈÏÁaˆ‰אוסרתה ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â– ¿∆≈∆»ƒ«¬ƒ»
אחות שהיא מפני אסור, הוא לייבמה אבל אד�. בני לשאר להתירה

סופרי�. מדברי אשתו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÌÈ‡eN� ,Áwt „Á‡Â L¯Á „Á‡ ,ÌÈÁ‡ È�L¿≈«ƒ∆»≈≈¿∆»ƒ≈«¿ƒƒ¿≈¬»
˙Áwt ˙Á‡Â ˙L¯Á ˙Á‡;לפיקחת והפיקח לחרשת נשוי החרש – ««≈∆∆¿««ƒ««
˙L¯Á‰ ÏÚa L¯Á ˙Óאשתו ונפלה גמורי�, היו לא שנישואיו – ≈≈≈«««≈∆∆

לייבו�, אחותה, בעל הפיקח, אחיו ÏÚaלפני Áwt ‰NÚi ‰Ó««¬∆ƒ≈«««
‡ˆz ?˙Áwt‰,חליצה ובלא ייבו� בלא יבמתו –˙BÁ‡ ÌeMÓ «ƒ««≈≈ƒ¬

‰M‡אסורה היבמה ונמצאת גמורי�, נישואי� הפיקח נישואי שהרי – ƒ»
אשתו. אחות משו� ‰Áwt˙עליו ÏÚa Áwt ˙Óאשתו ונפלה – ≈ƒ≈««««ƒ««
לייבו�, החרש אחיו ‰L¯Á˙לפני ÏÚa L¯Á ‰NÚi ‰Óשנישואיו – ««¬∆≈≈«««≈∆∆

היא? התורה מ� יבמתו וזיקת גמורי�, Ë‚aאינ� BzL‡ ‡ÈˆBÓ– ƒƒ¿¿≈
עליו, אותה אוסרת אחותה שזיקת ÌÏBÚÏלפי ‰¯eÒ‡ ÂÈÁ‡ ˙L‡Â¿≈∆»ƒ¬»¿»

וא� בחרש, חליצה שאי� משו� לה, לחלו� יכול שאינו אד�, לכל –

סופרי�. מדברי אשתו אחות שהיא מפני אסור, הוא לייבמה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

˙Bi¯Î� ÈzLÏ ÌÈ‡eN� ,Áwt „Á‡Â L¯Á „Á‡ ,ÌÈÁ‡ È�L¿≈«ƒ∆»≈≈¿∆»ƒ≈«¿ƒƒ¿≈»¿ƒ
˙BÁ˜t;אחיות שאינ� פקחות נשי� לשתי –˙Áwt‰ ÏÚa L¯Á ˙Ó ƒ¿≈≈≈«««ƒ««

לייבו�, הפיקח אחיו לפני אשתו ונפלה גמורי�, נישואיו שאי� –‰Ó«
˙Áwt‰ ÏÚa Áwt ‰NÚiאינה יבמתו וזיקת גמורי�, שנישואיו – «¬∆ƒ≈««««ƒ««

סופרי�? מדברי ÌaÈÓאלא B‡ ıÏBÁ B‡.יבמה כל כדי� –˙Ó ≈¿«≈≈
˙Áwt‰ ÏÚa Áwt,החרש לאחיו אשתו ונזקקה –L¯Á ‰NÚi ‰Ó ƒ≈««««ƒ««««¬∆≈≈

Ò�Bk ?˙Áwt‰ ÏÚa,יבמתו את –ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ B�È‡Â�שאי – «««ƒ««≈¿≈ƒ¿»
מ� שהיא יבמתו, זיקת את להפקיע יכול סופרי�, מדברי שהוא גיטה

חול�. החרש שאי� יכול, אינו ולחלו� התורה;

ח ה נ ש מ ר ו א ב

˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ ,˙Bi¯Î� ÈzLÏ ÌÈ‡eN� ,ÌÈÁ˜t ÌÈÁ‡ È�L¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ««ƒ««¿««
˙L¯Á‰ ÏÚa Áwt ˙Ó ;˙L¯Áבעל אחיו, לפני אשתו ונפלה – ≈∆∆≈ƒ≈««««≈∆∆

לייבו�, Ò�Bkהפיקחת, ?˙Áwt‰ ÏÚa Áwt ‰NÚi ‰Óאת – ««¬∆ƒ≈««««ƒ««≈
בחרשת, חליצה שאי� לה, חול� ואינו ÈˆB‰Ï‡,יבמתו; ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»¿ƒ

‡ÈˆBÈ.בגט הייבו� לאחר –˙Áwt‰ ÏÚa Áwt ˙Óונפלה – ƒ≈ƒ≈««««ƒ««
לייבו�, אחיו לפני ‡Bאשתו ?˙L¯Á‰ ÏÚa Áwt ‰NÚi ‰Ó««¬∆ƒ≈««««≈∆∆

ÌaÈÓ B‡ ıÏBÁ.פיקחת ויבמתו פיקח הוא שהרי – ≈¿«≈

ט ה נ ש מ ר ו א ב

,˙Bi¯Î� ÈzLÏ ÌÈ‡eN� ,Áwt „Á‡Â L¯Á „Á‡ ,ÌÈÁ‡ È�L¿≈«ƒ∆»≈≈¿∆»ƒ≈«¿ƒƒ¿≈»¿ƒ
˙L¯Á ˙Á‡˙Áwt ˙Á‡Â;לפיקחת והפיקח לחרשת החרש – ««≈∆∆¿««ƒ««

˙L¯Á‰ ÏÚa L¯Á ˙Ó,�לייבו הפיקח אחיו לפני אשתו ונפלה – ≈≈≈«««≈∆∆
Ò�Bk ?˙Áwt‰ ÏÚa Áwt ‰NÚi ‰Óאבל החרשת; יבמתו את – ««¬∆ƒ≈««««ƒ««≈
בחרשת, חליצה שאי� לה, חול� ÈˆB‰Ï‡אינו ‰ˆ¯ Ì‡Âאת – ¿ƒ»»¿ƒ

בגט.ÈˆBÈ‡היבמה, הייבו� לאחר –˙Áwt‰ ÏÚa Áwt ˙Ó– ƒ≈ƒ≈««««ƒ««
לייבו�, החרש אחיו לפני אשתו ÏÚaונפלה L¯Á ‰NÚi ‰Ó««¬∆≈≈««

Ò�Bk ?˙L¯Á‰,יבמתו את –ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ B�È‡Âשהואיל – «≈∆∆≈¿≈ƒ¿»
זיקתה, את להפקיע סופרי�, מדברי שהוא בגיטו, כוח אי� חרש, והוא

התורה. מ� שהיא אחיו, של הגמורי� נישואיו מכוח הבאה

א ה נ ש מ ר ו א ב

בעלה שמת האשה בעני� לדו� חוזרי� במסכתנו, האחרוני� שה� שלפנינו, הפרקי� שני

י. בפרק נידונו כבר מהלכותיה שקצת הי�, במדינת

Ìi‰ ˙�È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰,רחוקה לאר� –ÌBÏL »ƒ»∆»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒ««»»

izdw - zex`ean zeipyn
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`xephxa yexit

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ d�È·Ï B�Èaנקטה שמשנתנו מבואר, בגמרא – ≈¿≈»¿»»»
בסיפא: להשמיענו רוצה שהיא משו� זו dpial"פיסקה epia dhhw":או

,"mlera dngln"בינו שלו� שיש בבירור לידע צור� אי� בענייננו אבל

כ�; הדי� בסת� א� אלא בעול�, ושלו� ממדינתe·‡˙לבינה האשה – »
די�:Ó‡Â¯‰הי�, לבית –ÈÏÚa ˙Ó,להינשא התירוני –‡Npz– ¿»¿»≈«¬ƒƒ»≈

לה; שמאמיני� להינשא, לה `dxn:מתירי� m` okeÈÏÚa ˙Ó�ואי – ≈«¬ƒ
בני�, פיÌaÈ˙zלו על וא� בעלה; לאחי להתייב� לה מתירי� – ƒ¿«≈

משו� מקו� מכל בעלה, שמת עדי� לה ואי� איש באשת שהוחזקה

שלא אשה על חזקה שכ� לה, להאמי� חכמי� הקילו עגונות תקנת

היא חוששת כי בעלה, שמת לה ויוברר היטב שתחקור עד תינשא

שתיאסר עצמה, מקלקלת ונמצאת שתינשא לאחר בעלה יבוא שמא

כדי� ממזרי� בניה ויהיו כתובתה ותפסיד זה ועל הראשו� בעלה על

לומר נאמנת האשה חכמי�: אמרו מכא� לאחר. שנישאה איש אשת

בעלה. ÌÏBÚa,שמת ‰ÓÁÏÓe d�È·Ï B�Èa ÌBÏLאוB�Èa ‰ËË˜ »≈¿≈»ƒ¿»»»»¿»»≈
˙�Ó‡� d�È‡ Y ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡·e ,ÌÏBÚa ÌBÏLÂ d�È·Ï¿≈»¿»»»»¿»¿»≈«¬ƒ≈»∆¡∆∆
חזר, ולא בעלה הל� שמא חוששי�, אנו בעול�, מלחמה שא� –

אנו לבינה, בינו קטטה וא� שמת; אומרת היא בלבד השערה ומתו�

עליו. עצמה לאסור רוצה היא לבעלה שנאתה מחמת שמא חוששי�,

מבואר: dpialבגמרא epia dhhwגירשתני" לבעלה: שאמרה כגו� –

מעול�. דברי� היו לא אמרו: ואלה ופלוני", פלוני e‰È„‰בפני Èa«̄ƒ¿»
˙�Ó‡� d�È‡ ÌÏBÚÏ :¯ÓB‡,בעלה שמת לומר –Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈¿»≈»∆¡∆∆∆»ƒ≈
ÔÈÚe¯˜ ‰È„‚·e ‰ÎBa ˙‡a.בעלה על אבלה מחמת –BÏ e¯Ó‡ »»¿»∆»¿ƒ»¿

יהודה: לרבי חכמי� –‡Npz ,BÊ ˙Á‡Â BÊ ˙Á‡בוכה בי� – ««¿««ƒ»≈
להינשא מותרת קרועי� בגדיה ואי� בוכה אינה בי� קרועי� ובגדיה

שמת אומרת מובא:כשהיא בגמרא בברייתא iaxlבעלה. el exn`"

zgwit jixacl :dcedi,�קרועי ובבגדי� בבכי לבוא להתחכ� (היודעת

לה) שיאמינו dheyכדי ,`ypizעל דבריה לאמת לבה נותנת (שאינה

– קרועי� ובגדי� בכי טוב"ידי יו� אחת"תוספות אלא תינשא? לא (

תינשא. זו ואחת זו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

e�ÚÓL ‡G :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙Èa,"בעלי "מת לומר: נאמנת שאשה – ≈ƒ≈¿ƒ»«¿
להינשא, לה ‰Èˆw¯ומתירי� ÔÓ ‰‡·a ‡l‡בעלי "מת ואמרה: – ∆»¿»»ƒ«»ƒ

נחש", È„Ó�‰מנשיכת d˙B‡·e.הדבר לברר יכולי� די� שבית – ¿»¿ƒ»
‰È‰L ‰NÚÓÎeנחש נשכו חיטי�, לקצור אד� בני עשרה שהלכו – ¿«¬∆∆»»

כדבריה. ומצאו ושלחו די�, לבית והודיעה אשתו ובאה ומת, מה� לאחד

אמרו: שעה maiizzבאותה ± ilra zn ;`ypiz ± ilra zn :dxn`y dy`d

להתברר,(גמרא); קרוב הדבר שהיה זה בכגו� אלא חכמי� התירו ולא

ממדינת שבאה אשה אבל תשקר. האשה שמא חוששי� אי� כ� ומתו�

נאמנת. אינה È‡nLהי�, ˙Èa Ô‰Ï e¯Ó‡:הלל לבית –˙Á‡ »¿»∆≈««««
ÔÓ ‰‡a‰ ˙Á‡Â ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ‰‡a‰ ˙Á‡Â ,¯Èˆw‰ ÔÓ ‰‡a‰«»»ƒ«»ƒ¿«««»»ƒ«≈ƒ¿«««»»ƒ

‰�È„ÓÏ ‰�È„nÓ ‰‡a‰ ˙Á‡Â ,¯Èˆa‰�מ באה שהיא בי� – «»ƒ¿«««»»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
ענבי�, של הבציר מ� בי� הזיתי�, של המסיק מ� שבאה בי� הקציר,

בעלה, שמת לומר נאמנת היא הרי הי�, ממדינת באה G‡ואפילו
‰Â‰a ‡l‡ ¯Èˆwa ÌÈÓÎÁ e¯acוהוא היה, כ� שהיה שמעשה – ƒ¿¬»ƒ«»ƒ∆»«…∆

מקומו לשאר בית(רש"י)תהדי� לה� "אמרו ברייתא: מובאת בגמרא .

שעורי� קציר חיטי�; קציר אלא לי אי� לדבריכ� הלל: לבית שמאי

אלא מניי�? – עודר גודר, מוסק, בוצר, קוצר; אלא לי ואי� מניי�?

באותה שהיה מעשה כא� א� לכול�; הדי� והוא בקציר, שהיה מעשה

לכול�". הדי� והוא È‡nLמדינה ˙È·k ˙B¯B‰Ï Ïl‰ ˙Èa e¯ÊÁ»¿≈ƒ≈¿¿≈««
לה ומתירי� בעלי", "מת לומר: נאמנת הי� ממדינת הבאה שא� –

להינשא.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

סמ� על להינשא לה שהתירו באשה דנה והיא הקודמת המשנה המש� היא משנתנו

כתובתה. כס� את מקבלת היא א� בעלה, שמת דבריה

d˙a˙k Ïh˙Â ‡Npz :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èaלה שמתירי� כיו� – ≈««¿ƒƒ»≈¿ƒ…¿À»»
כתובתה. כס� את מקבלת היא הרי ‡ÌÈ¯ÓB:להינשא, Ïl‰ ˙Èa≈ƒ≈¿ƒ

d˙a˙k Ïhz ‡GÂ ‡Npzשתביא עד נאמנת אינה ממו� שלעניי� – ƒ»≈¿ƒ…¿À»»
È‡nLעדי�. ˙Èa Ô‰Ï e¯Ó‡:הלל לבית –‰¯eÓÁ ‰Â¯Ú Ìz¯z‰ »¿»∆≈««ƒ«¿∆∆¿»¬»

לעני� לה שהאמנת� ומאחר להינשא, היא שמותרת לנו הודית� הרי –

להינשא, לה והתרת� עריות, של חמור איסור שהוא איש, אשת איסור

Ïw‰ ÔBÓn‰ ˙‡ e¯Èzz ‡Gגביית בעני� לה תאמינו לא היא� – «ƒ∆«»««
קל? ממו� עני� אלא שאינו ‰Ïlכתובתה, ˙Èa Ô‰Ï e¯Ó‡לבית – »¿»∆≈ƒ≈

Èt‰שמאי: ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÌÈÒ�Î� ÌÈÁ‡‰ ÔÈ‡L e�ÈˆÓבאמת – »ƒ∆≈»«ƒƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»
לה מאמיני� אי� ממו� שבעניי� אנחנו זכאי�מוצאי� האחי� אי� שהרי ,

האמינוה שלא ומכא� מת; שהוא עדותה סמ� על בעלה נכסי את לירש

שני צריכי� ממו� לעני� אבל עגונות, תקנת משו� נישואי�, לעני� אלא

שנאמר טו):עדי�, יט, הלכ�(דברי� דבר". יקו� עדי�... שני פי "על

.dzaezk lehiz `le `ypiz¯ÙqÓ ‡G‰Â :È‡nL ˙Èa Ì‰Ï e¯Ó‡»¿»∆≈«««¬ƒ≈∆

izdw - zex`ean zeipyn
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áìlä úéaíéøîBà:øéöwä ïî äàáa àlà eðòîL àG,äðéãî dúBàáe,äéäL äNòîëe.ïäì eøîàéànL úéa:úçà ¥¦¥§¦¨©§¤¨§¨¨¦©¨¦§¨§¦¨§©£¤¤¨¨¨§¨¤¥©©©©

øéöwä ïî äàaä,íéúéfä ïî äàaä úçàå,øéöaä ïî äàaä úçàå,äðéãîì äðéãnî äàaä úçàå;eøac àGíéîëç ©¨¨¦©¨¦§©©©¨¨¦©¥¦§©©©¨¨¦©¨¦§©©©¨¨¦§¦¨¦§¦¨¦§£¨¦
äåäa àlà øéöwa.eøæçìlä úéaúBøBäìéànL úéák. ©¨¦¤¨©Ÿ¤¨§¥¦¥§§¥©©

âéànL úéaíéøîBà:dúaúk ìhúå àNpz.ìlä úéaíéøîBà:dúaúk ìhz àGå àNpz.ïäì eøîàéànL úéa: ¥©©§¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨¥¦¥§¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨¨§¨¤¥©©
äøeîç äåøò ízøzä,ìwä ïBînä úà eøézz àG?ïäì eøîàìlä úéa:äét ìò äìçpì íéñðëð íéçàä ïéàL eðéöî. ¦©§¤¤§¨£¨©¦¤©¨©©¨§¨¤¥¦¥¨¦¤¥¨©¦¦§¨¦©©£¨©¦¨

úéîã äéúéæç àì éà íìåòá íåìùùë ìáà .úåîé éàãå äøáñå äîçìîá äëåî åúåà äúàø ,éîð éà .åäåâøä íéèñì éàãå äøîà øæç àìå ïîæ äáøä ääùù äúàøùë
:úì÷ìå÷î àäúå ,àùðúù øçàì àáé àîù àìå÷ì÷ì àùééç éàãå.'ek xne` dcedi iax:äéúååë àúëìä úéìå.el exn`àì äèåù àùðú úç÷ô äãåäé éáøì

åæ úçà àìà ,àùðú:àùðú åæ úçàå
a.xivwd on d`aaíéîëç åøéúä àìå .äéøáãë åàöîå åçìùå ïéã úéáá äòéãåäå äàáå ,úîå íäî ãçàì ùçð åëùðå ïéèç øåö÷ì íãà éðá åëìäù äéäù äùòîë

:úðîàð äðéà íéä úðéãîî ìáà ,áåø÷ øáãä àäéù åúîâåã àìà.deda `l`:úåîå÷î øàùì ïéãä àåäå ,äéä êë äéäù äùòî
b.miqpkp mig`d oi`yøîà àðîçøã ,äìòá úìçðì(æ"é íéøáã):äðåâò íåùî ïðáø åìé÷àã àåä äãéã ïéàåùð éáâå .íéãò íéðù éô ìò.dzaezk xtqnçñåðî

:äúáåúë ìåèú ïë íàå ,úàùéð àéä éøäå ,øçàì éàùðúùë ,äáåúë øèùá áåúëä

`xephxa yexit

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ d�È·Ï B�Èaנקטה שמשנתנו מבואר, בגמרא – ≈¿≈»¿»»»
בסיפא: להשמיענו רוצה שהיא משו� זו dpial"פיסקה epia dhhw":או

,"mlera dngln"בינו שלו� שיש בבירור לידע צור� אי� בענייננו אבל

כ�; הדי� בסת� א� אלא בעול�, ושלו� ממדינתe·‡˙לבינה האשה – »
די�:Ó‡Â¯‰הי�, לבית –ÈÏÚa ˙Ó,להינשא התירוני –‡Npz– ¿»¿»≈«¬ƒƒ»≈

לה; שמאמיני� להינשא, לה `dxn:מתירי� m` okeÈÏÚa ˙Ó�ואי – ≈«¬ƒ
בני�, פיÌaÈ˙zלו על וא� בעלה; לאחי להתייב� לה מתירי� – ƒ¿«≈

משו� מקו� מכל בעלה, שמת עדי� לה ואי� איש באשת שהוחזקה

שלא אשה על חזקה שכ� לה, להאמי� חכמי� הקילו עגונות תקנת

היא חוששת כי בעלה, שמת לה ויוברר היטב שתחקור עד תינשא

שתיאסר עצמה, מקלקלת ונמצאת שתינשא לאחר בעלה יבוא שמא

כדי� ממזרי� בניה ויהיו כתובתה ותפסיד זה ועל הראשו� בעלה על

לומר נאמנת האשה חכמי�: אמרו מכא� לאחר. שנישאה איש אשת

בעלה. ÌÏBÚa,שמת ‰ÓÁÏÓe d�È·Ï B�Èa ÌBÏLאוB�Èa ‰ËË˜ »≈¿≈»ƒ¿»»»»¿»»≈
˙�Ó‡� d�È‡ Y ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡·e ,ÌÏBÚa ÌBÏLÂ d�È·Ï¿≈»¿»»»»¿»¿»≈«¬ƒ≈»∆¡∆∆
חזר, ולא בעלה הל� שמא חוששי�, אנו בעול�, מלחמה שא� –

אנו לבינה, בינו קטטה וא� שמת; אומרת היא בלבד השערה ומתו�

עליו. עצמה לאסור רוצה היא לבעלה שנאתה מחמת שמא חוששי�,

מבואר: dpialבגמרא epia dhhwגירשתני" לבעלה: שאמרה כגו� –

מעול�. דברי� היו לא אמרו: ואלה ופלוני", פלוני e‰È„‰בפני Èa«̄ƒ¿»
˙�Ó‡� d�È‡ ÌÏBÚÏ :¯ÓB‡,בעלה שמת לומר –Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈¿»≈»∆¡∆∆∆»ƒ≈
ÔÈÚe¯˜ ‰È„‚·e ‰ÎBa ˙‡a.בעלה על אבלה מחמת –BÏ e¯Ó‡ »»¿»∆»¿ƒ»¿

יהודה: לרבי חכמי� –‡Npz ,BÊ ˙Á‡Â BÊ ˙Á‡בוכה בי� – ««¿««ƒ»≈
להינשא מותרת קרועי� בגדיה ואי� בוכה אינה בי� קרועי� ובגדיה

שמת אומרת מובא:כשהיא בגמרא בברייתא iaxlבעלה. el exn`"

zgwit jixacl :dcedi,�קרועי ובבגדי� בבכי לבוא להתחכ� (היודעת

לה) שיאמינו dheyכדי ,`ypizעל דבריה לאמת לבה נותנת (שאינה

– קרועי� ובגדי� בכי טוב"ידי יו� אחת"תוספות אלא תינשא? לא (

תינשא. זו ואחת זו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

e�ÚÓL ‡G :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙Èa,"בעלי "מת לומר: נאמנת שאשה – ≈ƒ≈¿ƒ»«¿
להינשא, לה ‰Èˆw¯ומתירי� ÔÓ ‰‡·a ‡l‡בעלי "מת ואמרה: – ∆»¿»»ƒ«»ƒ

נחש", È„Ó�‰מנשיכת d˙B‡·e.הדבר לברר יכולי� די� שבית – ¿»¿ƒ»
‰È‰L ‰NÚÓÎeנחש נשכו חיטי�, לקצור אד� בני עשרה שהלכו – ¿«¬∆∆»»

כדבריה. ומצאו ושלחו די�, לבית והודיעה אשתו ובאה ומת, מה� לאחד

אמרו: שעה maiizzבאותה ± ilra zn ;`ypiz ± ilra zn :dxn`y dy`d

להתברר,(גמרא); קרוב הדבר שהיה זה בכגו� אלא חכמי� התירו ולא

ממדינת שבאה אשה אבל תשקר. האשה שמא חוששי� אי� כ� ומתו�

נאמנת. אינה È‡nLהי�, ˙Èa Ô‰Ï e¯Ó‡:הלל לבית –˙Á‡ »¿»∆≈««««
ÔÓ ‰‡a‰ ˙Á‡Â ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ‰‡a‰ ˙Á‡Â ,¯Èˆw‰ ÔÓ ‰‡a‰«»»ƒ«»ƒ¿«««»»ƒ«≈ƒ¿«««»»ƒ

‰�È„ÓÏ ‰�È„nÓ ‰‡a‰ ˙Á‡Â ,¯Èˆa‰�מ באה שהיא בי� – «»ƒ¿«««»»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
ענבי�, של הבציר מ� בי� הזיתי�, של המסיק מ� שבאה בי� הקציר,

בעלה, שמת לומר נאמנת היא הרי הי�, ממדינת באה G‡ואפילו
‰Â‰a ‡l‡ ¯Èˆwa ÌÈÓÎÁ e¯acוהוא היה, כ� שהיה שמעשה – ƒ¿¬»ƒ«»ƒ∆»«…∆

מקומו לשאר בית(רש"י)תהדי� לה� "אמרו ברייתא: מובאת בגמרא .

שעורי� קציר חיטי�; קציר אלא לי אי� לדבריכ� הלל: לבית שמאי

אלא מניי�? – עודר גודר, מוסק, בוצר, קוצר; אלא לי ואי� מניי�?

באותה שהיה מעשה כא� א� לכול�; הדי� והוא בקציר, שהיה מעשה

לכול�". הדי� והוא È‡nLמדינה ˙È·k ˙B¯B‰Ï Ïl‰ ˙Èa e¯ÊÁ»¿≈ƒ≈¿¿≈««
לה ומתירי� בעלי", "מת לומר: נאמנת הי� ממדינת הבאה שא� –

להינשא.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

סמ� על להינשא לה שהתירו באשה דנה והיא הקודמת המשנה המש� היא משנתנו

כתובתה. כס� את מקבלת היא א� בעלה, שמת דבריה

d˙a˙k Ïh˙Â ‡Npz :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èaלה שמתירי� כיו� – ≈««¿ƒƒ»≈¿ƒ…¿À»»
כתובתה. כס� את מקבלת היא הרי ‡ÌÈ¯ÓB:להינשא, Ïl‰ ˙Èa≈ƒ≈¿ƒ

d˙a˙k Ïhz ‡GÂ ‡Npzשתביא עד נאמנת אינה ממו� שלעניי� – ƒ»≈¿ƒ…¿À»»
È‡nLעדי�. ˙Èa Ô‰Ï e¯Ó‡:הלל לבית –‰¯eÓÁ ‰Â¯Ú Ìz¯z‰ »¿»∆≈««ƒ«¿∆∆¿»¬»

לעני� לה שהאמנת� ומאחר להינשא, היא שמותרת לנו הודית� הרי –

להינשא, לה והתרת� עריות, של חמור איסור שהוא איש, אשת איסור

Ïw‰ ÔBÓn‰ ˙‡ e¯Èzz ‡Gגביית בעני� לה תאמינו לא היא� – «ƒ∆«»««
קל? ממו� עני� אלא שאינו ‰Ïlכתובתה, ˙Èa Ô‰Ï e¯Ó‡לבית – »¿»∆≈ƒ≈

Èt‰שמאי: ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÌÈÒ�Î� ÌÈÁ‡‰ ÔÈ‡L e�ÈˆÓבאמת – »ƒ∆≈»«ƒƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»
לה מאמיני� אי� ממו� שבעניי� אנחנו זכאי�מוצאי� האחי� אי� שהרי ,

האמינוה שלא ומכא� מת; שהוא עדותה סמ� על בעלה נכסי את לירש

שני צריכי� ממו� לעני� אבל עגונות, תקנת משו� נישואי�, לעני� אלא

שנאמר טו):עדי�, יט, הלכ�(דברי� דבר". יקו� עדי�... שני פי "על

.dzaezk lehiz `le `ypiz¯ÙqÓ ‡G‰Â :È‡nL ˙Èa Ì‰Ï e¯Ó‡»¿»∆≈«««¬ƒ≈∆

izdw - zex`ean zeipyn



dקח dpyn xyr dying wxt zenai zkqn

íäì eøîàéànL úéa:ãîìð dúaúk øôqî àGäå,dì áúBk àeäL:éëéì áeúkM äî éìhz øçàì éàNpz íàL. ¨§¨¤¥©©©£¦¥¤§ª¨¨¦§Ÿ¤¥¨¤¦¦¨§¦§©¥¦§¦©¤¨¦¦
eøæçåìlä úéaéøáãk úBøBäìéànL úéa. §¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©
ãdãéòäì íéðîàð ìkä,dúBîçî õeç,dúBîç úáe,dúøöå,dzîáéå,dìòa úáe.äúéîì èb ïéa äî?çéëBî áúkäL. ©Ÿ¤¡¨¦§©¦¨¥£¨©£¨§¨¨¨¦¦§¨©©£¨©¥¥§¦¨¤©§¨¦©

øîBà ãò:úî,úàOðå;øîàå øçà àáe:úî àG–àöz àG Bæ éøä.øîBà ãò:úî,íéøîBà íéðLe:úî àG,óà ¥¥¥§¦¥¨©¥§¨©¥£¥¥¥¥¥¥§©¦§¦¥©
úàOpL ét ìò–àöz.íéøîBà íéðL:úî,øîBà ãòå:úî àG,úàOð àHL ét ìò óà–àNpz. ©¦¤¦¥¥¥§©¦§¦¥§¥¥¥©©¦¤¦¥¦¨¥

äúøîBà úçà:úî,úøîBà úçàå:úî àG;úøîBàL Bæ:úî–dúaúk ìhúå àNpz,úøîBàL Bæå:úî àG–àG ©©¤¤¥§©©¤¤¥¤¤¤¥¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨§¤¤¤¥
dúaúk ìhz àGå àNpz.úøîBà úçà:úî,úøîBà úçàå:âøäð;øéàî éaøøîBà:Bæ úà Bæ úBLéçëîe ìéàBä– ¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨©©¤¤¥§©©¤¤¤¡©©¦¥¦¥¦©§¦¤

c.dzengn uegùøéú úàæ úøîåà äúåîç úá .éìîò ìë ìëàú úàæ äáìá úøîåàù ,äúàðåù äúåîç .äì÷ì÷ì úåðååëúîå äúåà úåàðåùù éðôî ,åäìåëã àîòè
:äìîò ìë ìëàúå éîà íå÷îá äàá úàæ úøîåà äìòá úá .äúøö úåéäì äôåñ àîù äàøé äúîáé .éîàå éáà ìîò ìë.dzinl hb oia dníéùðä óà ïðéøîàã

:äèéâ àéáäì úåðîàð ,äìòá úî øîåì úåðîàð ïéàù.giken azkdy:íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì úåëéøöù ïðéëîñ éîð åäééìòã â"òàå .èâä ìò àø÷éò ïðéëîñã
.z`yipe zn xne` cg` cr:ïåùàøä äøéúäî àöú àì ,úî àì øîåàå ãçà ãò àá êë øçàå ,úàùéð àìù ô"òà àùðäì äåøéúä àìà ,úàùéð à÷åã åàìcr

.zn `l mixne` mipye zn xne` cg`éìåñô ,áéùç ãçã éëéä éëå ,úåãò úøåú ïàë ïéà ãçà ãò äøåú äðéîàäå ìéàåä ïðéòåîùàå .úåãò éìåñô íäù ïåâë
:íéìåñô ïéá íéøùë ïéá ,úåòã áåø øçà êìä êëìä ,éáéùç éîð úåãò`e zn mixne` mipy.'eke zn `l xne` cgéìåñôá úåòã áåø øçà ïðéìæàã ,ì"î÷ àä

:àøîåçì ïéá àìå÷ì ïéá ,úåãò
d.zn zxne` zg`:úî àì úøîåà úçàå éìòá úî úøîåà úçà ,íéä úðéãîî úåàáä úåøö éúù.'ek zeyigkne li`ed xne` n"x:äéúååë àúëìä úéìå

`xephxa yexit

„ÓÏ� d˙a˙k�כס נוטלת שהיא למדי� אנו הכתובה מנוסח – ¿À»»ƒ¿…
dÏכתובתה, ·˙Bk ‡e‰L:בכתובה לה כותב הבעל שהרי –Ì‡L ∆≈»∆ƒ

ÈÎÈÏ ·e˙kM ‰Ó ÈÏhz ¯Á‡Ï È‡Npzמותרת שהיא וכיו� – (ל�) ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«∆»ƒƒ
הכתובה. כס� את לקבל היא זכאית הרי לאחר Èa˙להינשא e¯ÊÁÂ¿»¿≈

È‡nL ˙Èa È¯·„k ˙B¯B‰Ï Ïl‰�האחי שאי� פי על שא� – ƒ≈¿¿ƒ¿≈≈««
להינשא והתירוה הואיל מקו� מכל עדותה, פי על בעלה לנחלת נכנסי�

כתובתה. גובה היא הרי

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בעלה. מיתת על לה שהעיד אחד, עד פי על להינשא האשה את שמתירי� הזכרנו, כבר

חו� כ�, על לה להעיד נאמנה משפחה קרובת ואפילו אשה שאפילו ללמד, באה משנתנו

מתכוונות ה� שמא חשש ויש אותה, לשנוא שדרכ� במשנה, המנויות נשי� מחמש

בעלה. על ותיאסר לאחר שתינשא לקלקלה,

d„ÈÚ‰Ï ÌÈ�Ó‡� Ïk‰להתירה כדי בעלה, מיתת על לאשה להעיד – «…∆¡»ƒ¿«ƒ»
d˙BÓÁÓלהינשא, ıeÁ,בעלה של אמו –d˙BÓÁ ˙·eאחות – ≈¬»«¬»
בעלה,d˙¯ˆÂבעלה, של האחרת אשתו –dzÓ·ÈÂאחיו אשת – ¿»»»ƒƒ¿»

בעלה, dÏÚaשל ˙·eלשנוא דרכ� אלו נשי� חמש אחרת; מאשה – ««¬»
ותהא לאחר שתינשא לקלקלה, מתכוונות ה� שמא לחשוש ויש אותה,

בעלה. שמת לה להעיד נאמנות אינ� הלכ� לבעלה, ומפרשי�אסורה רש"י

שכ�אחרי� אלו, של שנאת� סיבת זאתdzengמבארי� בלבה: אומרת

וכ� ועמלי; יגיעי כל dzengתאכל zaאבי עמל כל תירש זאת אומרת:

זו;dzxvואמי; את זו צוררות שה� אחד בעל של הנשי� כדר� –

dznai;צרתה להיות סופה שמא dlraיראה, zaeבאה זאת אומרת:

עמלה. כל תאכל והיא אמי ÈÓÏ˙‰במקו� Ëb ÔÈa ‰Ó�שכ – «≈≈¿ƒ»
"מת לומר נאמנות שאינ� הנשי� "א� ז): (ב, שנינו גיטי� במסכת

הגט? על ה� נאמנות טע� ומה גיטה", את להביא נאמנות בעלה",

ÁÈÎBÓ ·˙k‰Lאנו ואי� הגירושי�, על מוכיח שבידיה� שהגט – ∆«¿»ƒ«
בלבד. עדות� על Ó˙סומכי� :¯ÓB‡ „Úלאשה והעיד אחד בא – ≈≈≈

בעלה, עדותו;O�Â‡˙שמת פי על –˙Ó ‡G :¯Ó‡Â ¯Á‡ ‡·e ¿ƒ≈»«≈¿»«≈
הראשו�, העד את שהכחיש –‡ˆz ‡G BÊ È¯‰,מבואר בגמרא – ¬≈≈≈

במשנתנו ששנינו כבר,"z`yipe",שמה כשנישאה דווקא הכוונה אי�

בעלה, מיתת על שהעיד העד פי על להינשא די� בית שהתירוה אלא

לה המשנה עדובאה ובא עדיי�, נישאה שלא פי על שא� שמיענו,

מת", "לא לה: vz`ואמר `l ef ixd�מקו שכל הראשו�, מהתירה

אחריו הבא העד ואי� שניי�, במקו� הוא הרי אחד, עד תורה שהאמינה

העד בא א� בר�, שניי�. במקו� אחד של דבריו שאי� להכחישו, יכול

שכל להינשא, היא אסורה להינשא, די� בית שהתירוה קוד� האחר

כשניי�, נחשב אינו הראשו�, של עדותו על די� בית סמכו שלא זמ�

ששנינו, שמה מפרשי�, ויש זה. את זה המכחישי� עדי� שני כא� והרי

ואמר אחר ובא הראשו�, העד פי על להינשא התירוה די� בית שא�

לאחר שנישאה בדיעבד, היינו הראשו�, מהתירה תצא לא מת", "לא

לכתחילה אבל תצא, לא מקוד�, והתירוה שהואיל השני, העד שבא

שפתי� לזות משו� תינשא איגר).לא עקיבא רבי אחדÚ„(תוספות ≈
,˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Ó ‡G :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ�Le ,˙Ó :¯ÓB‡≈≈¿«ƒ¿ƒ≈««ƒ∆ƒ≈

‡ˆzבגמרא השניי�. מפני האחד שבטל להתגרש, היא חייבת – ≈≈
בה�, וכיוצא עבדי� או נשי� כגו� עדות, בפסולי כא� שמדובר מבואר

דעות. רוב אחר הולכי� עדות בפסולי שא� להשמיענו, המשנה ובאה

שהותרה כל עדות, פסולי היו והשניי� כשר היה האחד העד א� בר�,

הראשו�, מהתירה תצא לא להינשא, האחד של עדותו פי על בתחילה

ששנינו כדי� זה והרי אחד, כעד הפסולי� כל נחשבי� זה שבכגו� לפי

"לא ואומר: אחר בא כ� ואחר "מת", אומר: אחד עד שא� למעלה,

תצא. לא ÚÂ„מת", ,˙Ó :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ�Lאחד,˙Ó ‡G :¯ÓB‡ ¿«ƒ¿ƒ≈¿≈≈≈
˙‡O� ‡HL Èt ÏÚ Û‡האחד שבא בשעה נישאה לא שעדיי� – ««ƒ∆ƒ≈

מת, שלא למעלהNpz‡ואמר בארנו וכבר להינשא; היא מותרת – ƒ»≈
להשמיע משנתנו ובאה עדות, בפסולי כא� שמדובר הגמרא), (לפי

לחומרא. בי� לקולא בי� עדות בפסולי דעות רוב אחר שהולכי�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

˙Ó ‡G :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ,˙Ó :˙¯ÓB‡ ˙Á‡שתי לו שהיו מי – ««∆∆≈¿««∆∆≈
מה� ואחת הנשי� שתי מש� וחזרו הי�, למדינת עמה� והל� נשי�,

מת", "לא אומרת: ואחת בעלי", "מת Ó˙,אומרת: :˙¯ÓB‡L BÊ∆∆∆≈
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Npzשנינו שהרי כלו�, צרתה הכחשת ואי� – ƒ»≈¿ƒ…¿À»»

נאמנת שאינה וכש� להעידה, נאמנת אינה שצרתה, הקודמת, במשנה

מת שלא לומר עליה נאמנת אינה כ� בעלה, שמת לומר (המאירי),עליה

d˙a˙k Ïhz ‡GÂ ‡Npz ‡G ,˙Ó ‡G :˙¯ÓB‡L BÊÂשנאמנת – ¿∆∆∆≈ƒ»≈¿ƒ…¿À»»
ונתנה כ� אחר בה חזרה שאפילו מבואר, בגמרא עצמה. לגבי היא

את לצער אלא מת שלא שאמרה במה התכוונה שלא לדבריה, אמתלא

כתובתה. נוטלת ואינה להינשא, היא אסורה מקו� מכל »»‡Á˙חברתה,
‚¯‰� :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ,˙Ó :˙¯ÓB‡הצרות משתי אחת א� – ∆∆≈¿««∆∆∆¡«

נהרג, שהוא אומרת ואחת הבעל, שמת ‡ÓB¯:אומרת, ¯È‡Ó Èa«̄ƒ≈ƒ≈
e‡NpÈ ‡G el‡ È¯‰ ,BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎÓe ÏÈ‡B‰בגמרא – ƒ«¿ƒ∆¬≈≈ƒ»¿

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn xyr dying wxt zenai zkqn

eàNpé àG elà éøä.ïBòîL éaøå äãeäé éaøíéøîBà:íi÷ ïéàL úBãBî Bæå Bæå ìéàBä–eàNpé.øîBà ãò:úî,ãòå £¥¥¦¨§©¦§¨§©¦¦§§¦¦§¨¤¥©¨¦¨§¥¥¥§¥
øîBà:úî àG;úøîBà äMà:úî,úøîBà äMàå:úî àG–àNpz àG Bæ éøä. ¥¥¦¨¤¤¥§¦¨¤¤¥£¥¦¨¥

åíiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä,äøîàå äàáe:éìòa úî–dúaúk ìhúå àNpz;äøeñà dúøöå;äúéä ¨¦¨¤¨§¨¦©£¨¦§¦©©¨¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨§¨¨¨£¨¨§¨
ïäkì ìàøNé úa–äîeøza ìëàz;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äøáò éãéî äzàéöBî Cøc Bæ ïéà,àäzL ãò ©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¨¦¥£¥¨©¤§¥
àNpì äøeñà,äîeøza ìBëàlî äøeñàå. £¨¦¨¥©£¨¦¤¡©§¨

æäøîà:éîç úî Ck øçàå éìòa úî–dúaúk ìhúå àNpz,äøeñà dúBîçå;ïäkì ìàøNé úa äúéä–ìëàz ¨§¨¥©£¦§©©¨¥¨¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨©£¨£¨¨§¨©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©
äîeøza;ácéøïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äøáò éãéî äzàéöBî Cøc Bæ ïéà,àNpì äøeñà àäzL ãò,äøeñàå ©§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¨¦¥£¥¨©¤§¥£¨¦¨¥©£¨

äîeøza ìBëàì.íéLð Lîçî úçà Lc÷,Lc÷ Bæéà òãBé ïéàå,úøîBà úçà ìk:Lc÷ éúBà–úçà ìëì èb ïúBð ¤¡©§¨¦¥©©¥¨¥¨¦§¥¥©¥¦¥¨©©¤¤¦¦¥¥¥§¨©©
úçàå,ïäéðéa äaúk çépîe,÷lzñîe;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äøáò éãéî ezàéöBî Cøc Bæ ïéà,ïziL ãò §©©©¦©§ª¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¦¥£¥¨©¤¦¥

e.odkl l`xyi za dzidäàéùäì úðîàð äðéàå ìéàåäù ,äúøö úåãòì úùùåç äðéàå ,íéé÷ äìòáù ú÷æçá äîåøúá ìëàú ,ïäëì ìàøùé úá äúøö äúéä íà
:äëìä ïëå .äìñåôì úðîàð äðéà

f.ing zn k"g`e ilra zn dxn`éëä åìéôà ,úéøëð àéåäå äúìë äðéà åúã éìòá úî àùéøá äøîàã â"òàå .äúåîç ìò äãéòî äìë ïéàù ,äøåñà äúåîç
:äðîéäî àì.dnexza lk`z odkl l`xyi za dzidãçà ìæâ ïëå ,ùãé÷ ïäî äæéà òãåé åðéàå íéùð ùîçî úçà ùãé÷á ìáà .ïåôøè 'øë äëìä éîð àäáå

:ò"øë äëìä åäééååøúá ,ìæâ ïäî äæéà òãåé åðéàå äùîçî

`xephxa yexit

"מת" אומרת אחת שא� הרישא, על ג� חולק מאיר שרבי מבואר,

נקטה שמשנתנו אלא יינשאו, לא אלו הרי מת", "לא אומרת ואחת

מכל קיי�, שאינו מודות ששתיה� פי על שא� לרבותא, בסיפא דבריו

להינשא. ה� אסורות מיתתו, באופ� זו את זו מכחישות וה� הואיל מקו�

ÔÈ‡L ˙B„BÓ BÊÂ BÊÂ ÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔBÚÓL Èa¯Â ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»¿«ƒƒ¿¿ƒƒ¿»∆≈
e‡NpÈהבעל ,Ìi˜.�נישואיה לעני� הכחשה זו שאי� שתיה�, –oke «»ƒ»¿
dkld.(כד יב, גירושי� הל' Ó˙(רמב"� :¯ÓB‡ „Úמעיד אחד עד – ≈≈≈

בעלה, שמת Ó˙;חראÚÂ„לאשה ‡G :¯ÓB‡או‰M‡אחת ¿≈≈≈ƒ»
‰M‡Â ,˙Ó :˙¯ÓB‡אחרת˙Ó ‡G :˙¯ÓB‡העד ובא הואיל – ∆∆≈¿ƒ»∆∆≈

כגו� או הראשו�, של עדותו סמ� על להינשא שהתירוה קוד� השני

אחת, בבת Npz‡שבאו ‡G BÊ È¯‰�משו להינשא היא אסורה – ¬≈ƒ»≈
בסיפא: ששנינו שמה מבואר בגמרא zn",ספק. `l zxne` dy`e"אפילו

מכחישות הצרות שא� הסובר, מאיר כרבי משנתנו וסת� במשמע, צרתה

לעיל שהבאנו כמו ינשאו, לא אלו הרי זו את ורש"י).זו בר�,(גמרא

ואחת הבעל שמת אומרת אחת צרה שא� בגמרא, אחרת דעה יש

שכש� תינשא, "מת" שהאומרת מודה, מאיר רבי א� מת, שלא אומרת

להעיד נאמנת אינה כ� הבעל שמת חברתה על להעיד נאמנת צרה שאי�

זו מכחישות כשה� אבל הכחשה. כא� שאי� ונמצא מת, שלא עליה

רבי סובר זה בכגו� "נהרג", אומרת ואחת "מת" אומרת שאחת זו, את

וכותב בטלה. שעדות� ef,הרא"ש,מאיר drck `id dklddyששנינו ומה

zn",בסיפא: `l" zxne` dy`e "zn" zxne` dy`ולא זרה באשה היינו

להינשא. היא אסורה הכל לדברי הלכ� בצרתה,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Ìi‰ ˙�È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰,צרה לה והיתה – »ƒ»∆»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒ««»
בבית, שנשארה בעלה, של אחרת אשה ממדינתe·‡‰היינו האשה – »»

לבדה, ÈÏÚaהי� ˙Ó :‰¯Ó‡Â,�הי במדינת ש�, –‡Npz– ¿»¿»≈«¬ƒƒ»≈
עצמה, עדות פי על להינשא לה d˙a˙kמתירי� Ïh˙Âבארנו וכבר – ¿ƒ…¿À»»

אשה על חזקה שכ� לה, להאמי� חכמי� הקילו עגונות תקנת שמשו�

זה; ועל הראשו� בעלה על עצמה ולאסור עצמה לקלקל רוצה שאינה

כתובתה; כס� את גובה היא הרי להינשא, שהתירוה «««¿d˙¯ˆÂוכיו�
‰¯eÒ‡ששנינו כמו עדותה, פי על צרתה את מתירי� שאי� להינשא, – ¬»

מכל ונישאת, מעשה עושה עצמה שהיא פי על וא� ד); (משנה לעיל

"תמות משו� צרתה את לקלקל מתכוונת היא שמא חוששי� מקו�

פלשתי�" ע� Ô‰kÏ(גמרא).נפשי Ï‡¯NÈ ˙a ‰˙È‰צרתה היתה – »¿»«ƒ¿»≈«…≈
לכה�, הנשואה ישראל Óe¯za‰בת ÏÎ‡z;�קיי שבעלה בחזקת – …««¿»

ÔBÙ¯Ë Èa¯ È¯·cלהשיא נאמנת ואינה הואיל טרפו�: רבי שסובר – ƒ¿≈«ƒ«¿
תרומה. מאכילת לפסלה א� נאמנת אינה צרתה, È˜Ú·‡את Èa«̄ƒ¬ƒ»

‰¯·Ú È„ÈÓ ‰z‡ÈˆBÓ C¯c BÊ ÔÈ‡ :¯ÓB‡זו בדר� לא –lk`zy) ≈≈∆∆ƒ«»ƒ≈¬≈»
(dnexza,עבירה מידי הצרה eÒ‡Â¯‰תצא ,‡NpÏ ‰¯eÒ‡ ‡‰zL „Ú«∆¿≈¬»ƒ»≈«¬»

‰Óe¯za ÏBÎ‡lÓמספק בה מחמירי� עקיבא רבי שלדעת כלומר – ƒ∆¡«¿»
היא ואסורה חי, בעלה שמא להינשא, היא אסורה הדברי�: בשני

מת. הוא שמא תרומה, oetxhבאכילת iaxk dklde.(�"רמב (גמרא;

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÓÁ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡היא שהלכה האשה כגו� – »¿»≈«¬ƒ¿««»≈»ƒ
כ� ואחר בעלה ש� שמת ואמרה, ובאה הי�, למדינת וחמיה ובעלה

חמיה, ש� d˙a˙kמת Ïh˙Â ‡Npz,עצמה לגבי היא שנאמנת – ƒ»≈¿ƒ…¿À»»
הקודמת, במשנה שבארנו ‡eÒ¯‰כמו d˙BÓÁÂ�שאי להינשא, – «¬»¬»

להעיד נאמנת אינה שחמותה כש� להתירה, לחמותה להעיד נאמנת כלה

על וא� זו; את זו ה� ששונאות לפי ד), (משנה לעיל ששנינו כמו לה,

כלתה, עכשיו היא אי� דבריה ולפי בעלי", "מת תחילה שאמרה פי

עליה. נאמנת אינה מקו� Ô‰kÏמכל Ï‡¯NÈ ˙a ‰˙È‰היתה – »¿»«ƒ¿»≈«…≈
לכה�, הנשואה ישראל בת Óe¯za‰חמותה ÏÎ‡zשבעלה בחזקת – …««¿»

ÔBÙ¯Ëקיי�; Èa¯ È¯·c.הקודמת במשנה טעמו שבארנו כמו –Èa¯ ƒ¿≈«ƒ«¿«ƒ
‡‰zL „Ú ,‰¯·Ú È„ÈÓ ‰z‡ÈˆBÓ C¯c BÊ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡·È˜Ú¬ƒ»≈≈∆∆ƒ«»ƒ≈¬≈»«∆¿≈

‰Óe¯za ÏBÎ‡Ï ‰¯eÒ‡Â ,‡NpÏ ‰¯eÒ‡,לחומרה בה שהולכי� – ¬»ƒ»≈«¬»∆¡«¿»
חוששי� תרומה לעני� אבל עליה, נאמנת כלתה אי� נישואי� ולעני�

˜Lcלעדותה. BÊÈ‡ Ú„BÈ ÔÈ‡Â ,ÌÈL� LÓÁÓ ˙Á‡ Lc˜איזו – ƒ≈««≈»≈»ƒ¿≈≈«≈ƒ≈
שכ� קידש, ˜Lcמה� È˙B‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡ Ïkרוצה אינו והוא – »««∆∆ƒƒ≈
כול�, את Á‡Â˙לישא ˙Á‡ ÏÎÏ Ëb Ô˙B�היא מה� אחת שכל – ≈≈¿»««¿««

אשתו, Ô‰È�Èaספק ‰a˙k ÁÈpÓe�כס די� בבית שמניח כלומר – «ƒ«¿À»≈≈∆
בשביל� אחת אשה כתובת טוב"),של יו� מה�;lzÒÓe˜("תוספות – ƒ¿«≈

ÔBÙ¯Ë Èa¯ È¯·cלכל כתובה לית� חייב אינו טרפו� רבי שלדעת – ƒ¿≈«ƒ«¿
את תקבל היא הרי אשתו שהיא ראיה שתביא זו אלא ואחת, אחת

שכתב בכגו� כא� שמדובר מפרשי�, יש די�. בבית שמניח הכתובה כס�

היא "אני אומרת: אחת וכל הכתובה, ואבדה שקידש, לזו כתובה

לה אי� ארוסה שכ� הכתובה", ואבדה כתובה לי וכתבת שקידשתני

לה כתב כ� א� אלא סת�(רמב"�).כתובה התנה א� שא� סוברי�, ויש

כתובתה לה לית� חייב לה, כתב שלא פי על א� הכתובה, בעני�

Ú·¯‰,(הראב"ד). È„ÈÓ ez‡ÈˆBÓ C¯c BÊ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡·È˜Ú Èa«̄ƒ¬ƒ»≈≈∆∆ƒ«ƒ≈¬≈»
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ‰a˙Îe Ëb ÔziL „Úשמדובר מבואר, בגמרא – «∆ƒ≈≈¿À»¿»««¿««

izdw - zex`ean zeipyn
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eàNpé àG elà éøä.ïBòîL éaøå äãeäé éaøíéøîBà:íi÷ ïéàL úBãBî Bæå Bæå ìéàBä–eàNpé.øîBà ãò:úî,ãòå £¥¥¦¨§©¦§¨§©¦¦§§¦¦§¨¤¥©¨¦¨§¥¥¥§¥
øîBà:úî àG;úøîBà äMà:úî,úøîBà äMàå:úî àG–àNpz àG Bæ éøä. ¥¥¦¨¤¤¥§¦¨¤¤¥£¥¦¨¥

åíiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä,äøîàå äàáe:éìòa úî–dúaúk ìhúå àNpz;äøeñà dúøöå;äúéä ¨¦¨¤¨§¨¦©£¨¦§¦©©¨¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨§¨¨¨£¨¨§¨
ïäkì ìàøNé úa–äîeøza ìëàz;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äøáò éãéî äzàéöBî Cøc Bæ ïéà,àäzL ãò ©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¨¦¥£¥¨©¤§¥
àNpì äøeñà,äîeøza ìBëàlî äøeñàå. £¨¦¨¥©£¨¦¤¡©§¨

æäøîà:éîç úî Ck øçàå éìòa úî–dúaúk ìhúå àNpz,äøeñà dúBîçå;ïäkì ìàøNé úa äúéä–ìëàz ¨§¨¥©£¦§©©¨¥¨¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨©£¨£¨¨§¨©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©
äîeøza;ácéøïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äøáò éãéî äzàéöBî Cøc Bæ ïéà,àNpì äøeñà àäzL ãò,äøeñàå ©§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¨¦¥£¥¨©¤§¥£¨¦¨¥©£¨

äîeøza ìBëàì.íéLð Lîçî úçà Lc÷,Lc÷ Bæéà òãBé ïéàå,úøîBà úçà ìk:Lc÷ éúBà–úçà ìëì èb ïúBð ¤¡©§¨¦¥©©¥¨¥¨¦§¥¥©¥¦¥¨©©¤¤¦¦¥¥¥§¨©©
úçàå,ïäéðéa äaúk çépîe,÷lzñîe;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äøáò éãéî ezàéöBî Cøc Bæ ïéà,ïziL ãò §©©©¦©§ª¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¦¥£¥¨©¤¦¥

e.odkl l`xyi za dzidäàéùäì úðîàð äðéàå ìéàåäù ,äúøö úåãòì úùùåç äðéàå ,íéé÷ äìòáù ú÷æçá äîåøúá ìëàú ,ïäëì ìàøùé úá äúøö äúéä íà
:äëìä ïëå .äìñåôì úðîàð äðéà

f.ing zn k"g`e ilra zn dxn`éëä åìéôà ,úéøëð àéåäå äúìë äðéà åúã éìòá úî àùéøá äøîàã â"òàå .äúåîç ìò äãéòî äìë ïéàù ,äøåñà äúåîç
:äðîéäî àì.dnexza lk`z odkl l`xyi za dzidãçà ìæâ ïëå ,ùãé÷ ïäî äæéà òãåé åðéàå íéùð ùîçî úçà ùãé÷á ìáà .ïåôøè 'øë äëìä éîð àäáå

:ò"øë äëìä åäééååøúá ,ìæâ ïäî äæéà òãåé åðéàå äùîçî

`xephxa yexit

"מת" אומרת אחת שא� הרישא, על ג� חולק מאיר שרבי מבואר,

נקטה שמשנתנו אלא יינשאו, לא אלו הרי מת", "לא אומרת ואחת

מכל קיי�, שאינו מודות ששתיה� פי על שא� לרבותא, בסיפא דבריו

להינשא. ה� אסורות מיתתו, באופ� זו את זו מכחישות וה� הואיל מקו�

ÔÈ‡L ˙B„BÓ BÊÂ BÊÂ ÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔBÚÓL Èa¯Â ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»¿«ƒƒ¿¿ƒƒ¿»∆≈
e‡NpÈהבעל ,Ìi˜.�נישואיה לעני� הכחשה זו שאי� שתיה�, –oke «»ƒ»¿
dkld.(כד יב, גירושי� הל' Ó˙(רמב"� :¯ÓB‡ „Úמעיד אחד עד – ≈≈≈

בעלה, שמת Ó˙;חראÚÂ„לאשה ‡G :¯ÓB‡או‰M‡אחת ¿≈≈≈ƒ»
‰M‡Â ,˙Ó :˙¯ÓB‡אחרת˙Ó ‡G :˙¯ÓB‡העד ובא הואיל – ∆∆≈¿ƒ»∆∆≈

כגו� או הראשו�, של עדותו סמ� על להינשא שהתירוה קוד� השני

אחת, בבת Npz‡שבאו ‡G BÊ È¯‰�משו להינשא היא אסורה – ¬≈ƒ»≈
בסיפא: ששנינו שמה מבואר בגמרא zn",ספק. `l zxne` dy`e"אפילו

מכחישות הצרות שא� הסובר, מאיר כרבי משנתנו וסת� במשמע, צרתה

לעיל שהבאנו כמו ינשאו, לא אלו הרי זו את ורש"י).זו בר�,(גמרא

ואחת הבעל שמת אומרת אחת צרה שא� בגמרא, אחרת דעה יש

שכש� תינשא, "מת" שהאומרת מודה, מאיר רבי א� מת, שלא אומרת

להעיד נאמנת אינה כ� הבעל שמת חברתה על להעיד נאמנת צרה שאי�

זו מכחישות כשה� אבל הכחשה. כא� שאי� ונמצא מת, שלא עליה

רבי סובר זה בכגו� "נהרג", אומרת ואחת "מת" אומרת שאחת זו, את

וכותב בטלה. שעדות� ef,הרא"ש,מאיר drck `id dklddyששנינו ומה

zn",בסיפא: `l" zxne` dy`e "zn" zxne` dy`ולא זרה באשה היינו

להינשא. היא אסורה הכל לדברי הלכ� בצרתה,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Ìi‰ ˙�È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰,צרה לה והיתה – »ƒ»∆»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒ««»
בבית, שנשארה בעלה, של אחרת אשה ממדינתe·‡‰היינו האשה – »»

לבדה, ÈÏÚaהי� ˙Ó :‰¯Ó‡Â,�הי במדינת ש�, –‡Npz– ¿»¿»≈«¬ƒƒ»≈
עצמה, עדות פי על להינשא לה d˙a˙kמתירי� Ïh˙Âבארנו וכבר – ¿ƒ…¿À»»

אשה על חזקה שכ� לה, להאמי� חכמי� הקילו עגונות תקנת שמשו�

זה; ועל הראשו� בעלה על עצמה ולאסור עצמה לקלקל רוצה שאינה

כתובתה; כס� את גובה היא הרי להינשא, שהתירוה «««¿d˙¯ˆÂוכיו�
‰¯eÒ‡ששנינו כמו עדותה, פי על צרתה את מתירי� שאי� להינשא, – ¬»

מכל ונישאת, מעשה עושה עצמה שהיא פי על וא� ד); (משנה לעיל

"תמות משו� צרתה את לקלקל מתכוונת היא שמא חוששי� מקו�

פלשתי�" ע� Ô‰kÏ(גמרא).נפשי Ï‡¯NÈ ˙a ‰˙È‰צרתה היתה – »¿»«ƒ¿»≈«…≈
לכה�, הנשואה ישראל Óe¯za‰בת ÏÎ‡z;�קיי שבעלה בחזקת – …««¿»

ÔBÙ¯Ë Èa¯ È¯·cלהשיא נאמנת ואינה הואיל טרפו�: רבי שסובר – ƒ¿≈«ƒ«¿
תרומה. מאכילת לפסלה א� נאמנת אינה צרתה, È˜Ú·‡את Èa«̄ƒ¬ƒ»

‰¯·Ú È„ÈÓ ‰z‡ÈˆBÓ C¯c BÊ ÔÈ‡ :¯ÓB‡זו בדר� לא –lk`zy) ≈≈∆∆ƒ«»ƒ≈¬≈»
(dnexza,עבירה מידי הצרה eÒ‡Â¯‰תצא ,‡NpÏ ‰¯eÒ‡ ‡‰zL „Ú«∆¿≈¬»ƒ»≈«¬»

‰Óe¯za ÏBÎ‡lÓמספק בה מחמירי� עקיבא רבי שלדעת כלומר – ƒ∆¡«¿»
היא ואסורה חי, בעלה שמא להינשא, היא אסורה הדברי�: בשני

מת. הוא שמא תרומה, oetxhבאכילת iaxk dklde.(�"רמב (גמרא;

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÓÁ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡היא שהלכה האשה כגו� – »¿»≈«¬ƒ¿««»≈»ƒ
כ� ואחר בעלה ש� שמת ואמרה, ובאה הי�, למדינת וחמיה ובעלה

חמיה, ש� d˙a˙kמת Ïh˙Â ‡Npz,עצמה לגבי היא שנאמנת – ƒ»≈¿ƒ…¿À»»
הקודמת, במשנה שבארנו ‡eÒ¯‰כמו d˙BÓÁÂ�שאי להינשא, – «¬»¬»

להעיד נאמנת אינה שחמותה כש� להתירה, לחמותה להעיד נאמנת כלה

על וא� זו; את זו ה� ששונאות לפי ד), (משנה לעיל ששנינו כמו לה,

כלתה, עכשיו היא אי� דבריה ולפי בעלי", "מת תחילה שאמרה פי

עליה. נאמנת אינה מקו� Ô‰kÏמכל Ï‡¯NÈ ˙a ‰˙È‰היתה – »¿»«ƒ¿»≈«…≈
לכה�, הנשואה ישראל בת Óe¯za‰חמותה ÏÎ‡zשבעלה בחזקת – …««¿»

ÔBÙ¯Ëקיי�; Èa¯ È¯·c.הקודמת במשנה טעמו שבארנו כמו –Èa¯ ƒ¿≈«ƒ«¿«ƒ
‡‰zL „Ú ,‰¯·Ú È„ÈÓ ‰z‡ÈˆBÓ C¯c BÊ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡·È˜Ú¬ƒ»≈≈∆∆ƒ«»ƒ≈¬≈»«∆¿≈

‰Óe¯za ÏBÎ‡Ï ‰¯eÒ‡Â ,‡NpÏ ‰¯eÒ‡,לחומרה בה שהולכי� – ¬»ƒ»≈«¬»∆¡«¿»
חוששי� תרומה לעני� אבל עליה, נאמנת כלתה אי� נישואי� ולעני�

˜Lcלעדותה. BÊÈ‡ Ú„BÈ ÔÈ‡Â ,ÌÈL� LÓÁÓ ˙Á‡ Lc˜איזו – ƒ≈««≈»≈»ƒ¿≈≈«≈ƒ≈
שכ� קידש, ˜Lcמה� È˙B‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡ Ïkרוצה אינו והוא – »««∆∆ƒƒ≈
כול�, את Á‡Â˙לישא ˙Á‡ ÏÎÏ Ëb Ô˙B�היא מה� אחת שכל – ≈≈¿»««¿««

אשתו, Ô‰È�Èaספק ‰a˙k ÁÈpÓe�כס די� בבית שמניח כלומר – «ƒ«¿À»≈≈∆
בשביל� אחת אשה כתובת טוב"),של יו� מה�;lzÒÓe˜("תוספות – ƒ¿«≈

ÔBÙ¯Ë Èa¯ È¯·cלכל כתובה לית� חייב אינו טרפו� רבי שלדעת – ƒ¿≈«ƒ«¿
את תקבל היא הרי אשתו שהיא ראיה שתביא זו אלא ואחת, אחת

שכתב בכגו� כא� שמדובר מפרשי�, יש די�. בבית שמניח הכתובה כס�

היא "אני אומרת: אחת וכל הכתובה, ואבדה שקידש, לזו כתובה

לה אי� ארוסה שכ� הכתובה", ואבדה כתובה לי וכתבת שקידשתני

לה כתב כ� א� אלא סת�(רמב"�).כתובה התנה א� שא� סוברי�, ויש

כתובתה לה לית� חייב לה, כתב שלא פי על א� הכתובה, בעני�

Ú·¯‰,(הראב"ד). È„ÈÓ ez‡ÈˆBÓ C¯c BÊ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡·È˜Ú Èa«̄ƒ¬ƒ»≈≈∆∆ƒ«ƒ≈¬≈»
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ‰a˙Îe Ëb ÔziL „Úשמדובר מבואר, בגמרא – «∆ƒ≈≈¿À»¿»««¿««

izdw - zex`ean zeipyn
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úçàå úçà ìëì äaúëe èb.äMîçî ãçà ìæb,ìæb äæéàî òãBé ïéàå,øîBà ãçà ìk:ìæb éúBà–ïäéðéa äìæb çépî ¥§ª¨§¨©©§©©¨©¤¨¥£¦¨§¥¥©¥¥¤¨©¨¤¨¥¦¨©©¦©§¥¨¥¥¤
÷lzñîe;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äøáò éãéî ezàéöBî Cøc Bæ ïéà,ãçàå ãçà ìëì äìæb ílLiL ãò. ¦§©¥¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¦¥£¥¨©¤§©¥§¥¨§¨¤¨§¤¨

çíiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä,íänò dðáe;äøîàå äàáe:éìòa úî,éða úî Ck øçàå–úðîàð.úî ¨¦¨¤¨§¨¦©£¨¦§¦©©¨§¨¦¨¤¨¨§¨§¨¥©£¦§©©¨¥§¦¤¡¤¤¥
éìòa úî Ck øçàå éða–úðîàð dðéà.äéøáãì íéLLBçå,úîaéúî àGå úöìBçå. §¦§©©¨¥©£¦¥¨¤¡¤¤§§¦¦§¨¤¨§¤¤§¦§©¤¤

èíiä úðéãîa ïa éì ïzð,äøîàå:éìòa úî Ck øçàå éða úî–úðîàð;éða úî Ck øçàå éìòa úî–dðéà ¦©¦¥¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨¥©£¦¤¡¤¤¥©£¦§©©¨¥§¦¥¨
ðîàðú.äéøáãì íéLLBçå,úîaéúî àGå úöìBçå. ¤¡¤¤§§¦¦§¨¤¨§¤¤§¦§©¤¤

g.zpn`p ipa zn k"g`e ilra znú÷éæ äá ïéàù éðá úî ë"çàå éìòá úî äøîà éë éîð àúùä ,äàöéùë íáéì ä÷å÷æ ú÷æçá äúéä àìå ïá äì äéäå ìéàåä
:úîáéúî àìå úöìåçå ,àîìòì àøåñéàã äëéúç äùôðì äúéåùã ,äéøáãì íéùùåç ,÷åùì àùðäì äàá íàå .àðîéäî ,íáé

h.mid zpicna il ozip,àúééî÷ ä÷æçî äùôð à÷ôî àìã ,éìòá úî êë øçàå éðá úîå:íáéúäì úøúåîå úðîàð ,íáéì äëéøö àéä ïééãò úøîåàùdpi`
.zpn`pàéðñã ïéðîæã íåùî ,äåðîéä àì íáéî äùôð é÷åôàì ìáà ,äáñðîå à÷ééãã íåùî ,äåðîéä äìòá éáâ ,äùàì ïðáø äåðîéä éëã ,äöéìç àìá ÷åùì àùðäì

:äéì.dixacl oiyyege:úîáéúî àìå úöìåçå ,íáéî äùôð à÷ôàã

`xephxa yexit

חכמי� שכ� מדרבנ�, איסור על בזה שעבר בביאה, שקידש בכגו� כא�

בביאה, ולא בשטר או בכס� בתחילה האשה את אד� שיקדש תיקנו

שמובא א)כמו נב, בביאה(יבמות מקדש שהיה מי מלקה היה שרב

אותו שקונסי� וסובר טרפו� רבי על עקיבא רבי חולק הלכ� לכתחילה,

בשטר, או בכס� קידש א� אבל ואחת. אחת לכל וכתובה גט שית�

ומסתלק. ביניה� כתובה שמניח מודה עקיבא רבי dkld.א� okeÏÊb»«
‰MÓÁÓ „Á‡,�אנשי –ÏÊb ‰ÊÈ‡Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Âרוצה והוא – ∆»≈¬ƒ»¿≈≈«≈≈∆»«

אבל הגזילה, את ÏÊb‰להשיב ÁÈpÓ ,ÏÊb È˙B‡ :¯ÓB‡ „Á‡ Ïk»∆»≈ƒ»««ƒ«¿≈»
Ô‰È�Èa�די בבית הגזילה את שמניח הכתובה, בעני� שבארנו כמו – ≈≈∆

ביניה�. הנגזל הוא מי שיתברר מה�;lzÒÓe˜עד –Èa¯ È¯·c ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ
C¯c BÊ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡·È˜Ú Èa¯ .ÔBÙ¯Ë‰¯·Ú È„ÈÓ ez‡ÈˆBÓ «¿«ƒ¬ƒ»≈≈∆∆ƒ«ƒ≈¬≈»

גזל, של –„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLiL „Úש זו– בדר� רק «∆¿«≈¿≈»¿»∆»¿∆»
ממנו. אותה שגזל אד� לאותו הגזילה את בודאי iaxkישיב dklde

.`aiwr

ח ה נ ש מ ר ו א ב

‰‡·e ;Ì‰nÚ d�·e ,Ìi‰ ˙�È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒ««»¿»ƒ»∆»»
הי�, ממדינת לבדה –È�a ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â– ¿»¿»≈«¬ƒ¿««»≈¿ƒ

אד�, לכל להינשא אני כשהלכה�‡Ó�˙ומותרת ב� לה והיה הואיל – ∆¡∆∆
בעלה, מיתת לאחר אד� לכל להינשא היתר בחזקת והיתה הי�, למדינת

לפי ונמצא בני", מת כ� ואחר בעלי "מת ואמרה: כשבאה עכשיו א�

הריהי יב�, זיקת עליה שאי� עומדת, היא הראשונה שבחזקתה דבריה

`dxn:נאמנת. m` la`ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â È�a ˙Óאני וזקוקה – ≈¿ƒ¿««»≈«¬ƒ

�‡Ó�˙לייבו�, d�È‡מחזקתה עצמה את מפקיעה והיא הואיל – ≈»∆¡∆∆
ביב�, נתנה עיניה שמא לחשוש שיש להתייב�, נאמנת אינה הראשונה,

‰È¯·„Ï ÌÈLLBÁÂבדבריה שהרי שתחלו�, עד לאחר תינשא שלא – ¿¿ƒƒ¿»∆»
ייבו�, זיקת משו� אד� כל על עצמה את ÓaÈ˙Ó˙אסרה ‡GÂ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆¿ƒ¿«∆∆

שבארנו. מהטע� –

ט ה נ ש מ ר ו א ב

הי�, למדינת ובעלה היא שהלכה באשה דנה והיא הקודמת המשנה המש� היא משנתנו

ב�. לה� היה ולא

Ìi‰ ˙�È„Óa Ôa ÈÏ Ôz�ובאה הי� למדינת ובעלה היא הלכה – ƒ«ƒ≈ƒ¿ƒ««»
שואמרה הוסיפהשילדה כ� ואחר ב�, �Ck ¯Á‡Â È�a ˙Ó :‰¯Ó‡Â¿»¿»≈¿ƒ¿««»

ÈÏÚa ˙Óו לייבו�,– אני ולא�‡Ó�˙זקוקה שהואיל להתייב�, – ≈«¬ƒ∆¡∆∆
לייבו� זקוקה שתהא מוחזקת והיתה הי�, למדינת כשהלכה ב� לה היה

בדבריה עצמה את מוציאה אינה עכשיו א� הרי בעלה, ימות א�

שהפה להתייב�, ומותרת היא, נאמנת ולפיכ� הראשונה, מחזקתה

שהתיר הפה הוא zpn`pשאסר ,oa dl clepy epl rcep cala ditne li`ed)

.(dlra iptl zn `edy dixaca `id:אמרה א� Á‡Â¯אבל ÈÏÚa ˙Ó≈«¬ƒ¿««
È�a ˙Ó Ck,�אד לכל להינשא אני ומותרת –˙�Ó‡� d�È‡– »≈¿ƒ≈»∆¡∆∆

שתהא מוחזקת היתה שתחילה מאחר ייבו�, מזיקת עצמה להפקיע

לייבו�, È¯·„Ï‰זקוקה ÌÈLLBÁÂ,�היב על עצמה את שאסרה – ¿¿ƒƒ¿»∆»
˙ÓaÈ˙Ó ‡GÂ ˙ˆÏBÁÂחולצת היא הרי נאמנת, ואינה שהואיל – ¿∆∆¿ƒ¿«∆∆

שחוששי� משו� מתייבמת אינה אבל ייבו�, מזיקת להפקיעה כדי

לדבריה.
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המשך ביאור למס' נכה ליום שבת קוכש עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לח לֹוגא,דף ּבן יׁשמעאל רּבי לי סח אחת) (ּפעם עקיבא, רּבי ְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאמר
בניהם מּבני ואחד אני יצאתי אחת אבטינסּפעם בית משפחת לׂשדהשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּפני לֹו, אמרּתי וׂשחק]. [ׁשּבכה ובכה) (ששחק וראיתי עׂשבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָללּקט
נזּכרּתי. אבֹותי ּכבֹוד לי, אמר ּבכית. לו,מה אמראמרתי ׂשחקּת. מה ּומּפני ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

לנּו להחזירּה הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשעתיד לו,לי, אמרתי המקדש. ּומּפניכשיבנה ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ּנזּכרּת לי,בכך.מה עׁשןהעשבאמר לימעלה לוּכנגדי.נראה הראהּואמרתי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

אדם. לכל אֹותֹו מראין ׁשאין ּבידינּו היא ׁשבּועה לי, אמר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָלי,
סממנין ּומגיּלת אחד זקן מצאתי אחת ּפעם נּורי, ּבן יֹוחנן רּבי ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָאמר

הקטורת] סימני שמות בה מאין[-שכתוב לֹו אמרּתי משפחה]ּבידֹו. אּתה.[-מאיזה ְְִִֵַַַָָָ
אני. אבטינס מּבית לי, לואמר סממנין.אמרתי מגיּלת לי אמר ּבידָך, ּומה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ

לו מֹוסריןאמרתי היּו לא קּיימין היּו אּבא ׁשּבית זמן ּכל לי אמר לי, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהראהּו
ועכׁשיו אדם, לכל קיימיםאֹותֹו אינם ּבּה.שכבר והּזהר לָך הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָ

מעּתה לי, אמר עקיבא, רּבי לפני ּדברי וסחּתי שכוונתםּוכׁשּבאתי הוברר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ו שמים, לשם אּלּו.היתה ׁשל ּבגנּותן לסּפר ְְִֵֵֶַָָאסּור

לאומנתם]מּכאן אבטינס ובית גרמו בית את שהחזירו עּזאי,[-ממה ּבן ידאגאמר אל ִֶַַַָָ
כרחך על כי פרנסתי, יקפח פלוני לומר יֹוׁשיבּוָךאדם ּובמקֹומָך יקראּוָך, -ּבׁשמָך ְְְְְִִִִָ

למקומך, לשוב יקראוך

ב: עמ' לח לך]ּומּׁשּלָךדף הקצובים לָך[-ממזונות משמיםיּתנּו לך קצובה פרנסתך - ְְְִִֶ
מתנה, לך נותנים הם ושולא לחבירֹו, ּבּמּוכן נֹוגע אדם נֹוגעתכןאין מלכּות אין ְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָ

הראשונהחברּתּה,מלכותּב נפילת יתאחר לא לעמוד, והשניה ליפול מלכות זמן ומשהגיע ְְֲֶָ
נימא. ּכמלא ְֲִִִָֹאפיּלּו

במשנה: לוישנינו ּבן ללמד.הּוגרס רצה ולא בשיר פרק יודע ּכׁשהּואהיה ּתניא, ְְְִֵֶֶַַָ
לוי] בן ּבנעימה[-הוגרס קֹולֹו בקול,נֹותן מאריך ש- ידי לתֹוְךעל ּגּוּדלֹו מכניס ְְְִִִֵַָָ

הּנימין ּבין אצּבעֹו ּומּניח ומגביהּפיו, האף, מחיצת מול שפמו שערות חלוקת בין - ְִִִִֵֶַַַָ
גדולה, כה במתיקות נזקריםקולו הּכהנים אחיו ׁשהיּו ראׁש[-נרתעים]עד הקול.הםלאחֹורי[-בפתע]ּבבת מהכרעת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
קמצר: בן של אומנותו ארּבעהביאור נֹוטל ׁשהיה עליו אמרּו הּכתב. מעׂשה על ללּמד רצה לא קמצר ּבן רּבנן, ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּתנּו

אֹותּיֹות ארּבע ׁשל ּתיבה היתה ואם אצּבעֹותיו, ּבין הויה]קּולמּוסין אחת,[-שם ּבבת ּכֹותבּה היתההיה שלא עד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
חסר. יהיה שהשם רגע אפילו יהיה שלא ורצו חברתה, בלא נכתבת לֹואות קמצר,אמרּו לבן ללּמד.חכמים ׁשּלא ראית ולאמה ְְִֵֶַָָָָֹ

הברייתא: מסכמת כך. על תשובה והוגרס]ּכּוּלןענה אבטינס בית גרמו לדבריהם[-בית ּתׁשּובה ואילומצאּו ללמד, רצו לא למה ְְְְִֵֶָָָ
לדבריו ּתׁשּובה מצא לא קמצר הראׁשֹוניםולפיכך.ּבן והוגרס]על אבטינס בית גרמו לברכה',[-בית צּדיק 'זכר נאמר ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ירקב'. רׁשעים 'וׁשם נאמר וחביריו קמצר ּבן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל
הגמרא: אלעזר,מבארת רּבי אמר ירקב'. רׁשעים 'וׁשם שמאי ּבׁשמֹותן,[-חלודה]רקּביבּותלומר ידיּתעלה ּדלאעל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבׁשמייהּו רשע.מּסקינן שם על לקרוא שאין שמם, על לבניהם קוראים אנשים שאין - ְְְִִַַָ
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לח לֹוגא,דף ּבן יׁשמעאל רּבי לי סח אחת) (ּפעם עקיבא, רּבי ְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאמר
בניהם מּבני ואחד אני יצאתי אחת אבטינסּפעם בית משפחת לׂשדהשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּפני לֹו, אמרּתי וׂשחק]. [ׁשּבכה ובכה) (ששחק וראיתי עׂשבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָללּקט
נזּכרּתי. אבֹותי ּכבֹוד לי, אמר ּבכית. לו,מה אמראמרתי ׂשחקּת. מה ּומּפני ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

לנּו להחזירּה הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשעתיד לו,לי, אמרתי המקדש. ּומּפניכשיבנה ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ּנזּכרּת לי,בכך.מה עׁשןהעשבאמר לימעלה לוּכנגדי.נראה הראהּואמרתי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

אדם. לכל אֹותֹו מראין ׁשאין ּבידינּו היא ׁשבּועה לי, אמר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָלי,
סממנין ּומגיּלת אחד זקן מצאתי אחת ּפעם נּורי, ּבן יֹוחנן רּבי ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָאמר

הקטורת] סימני שמות בה מאין[-שכתוב לֹו אמרּתי משפחה]ּבידֹו. אּתה.[-מאיזה ְְִִֵַַַָָָ
אני. אבטינס מּבית לי, לואמר סממנין.אמרתי מגיּלת לי אמר ּבידָך, ּומה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ

לו מֹוסריןאמרתי היּו לא קּיימין היּו אּבא ׁשּבית זמן ּכל לי אמר לי, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהראהּו
ועכׁשיו אדם, לכל קיימיםאֹותֹו אינם ּבּה.שכבר והּזהר לָך הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָ

מעּתה לי, אמר עקיבא, רּבי לפני ּדברי וסחּתי שכוונתםּוכׁשּבאתי הוברר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ו שמים, לשם אּלּו.היתה ׁשל ּבגנּותן לסּפר ְְִֵֵֶַָָאסּור

לאומנתם]מּכאן אבטינס ובית גרמו בית את שהחזירו עּזאי,[-ממה ּבן ידאגאמר אל ִֶַַַָָ
כרחך על כי פרנסתי, יקפח פלוני לומר יֹוׁשיבּוָךאדם ּובמקֹומָך יקראּוָך, -ּבׁשמָך ְְְְְִִִִָ

למקומך, לשוב יקראוך

ב: עמ' לח לך]ּומּׁשּלָךדף הקצובים לָך[-ממזונות משמיםיּתנּו לך קצובה פרנסתך - ְְְִִֶ
מתנה, לך נותנים הם ושולא לחבירֹו, ּבּמּוכן נֹוגע אדם נֹוגעתכןאין מלכּות אין ְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָ

הראשונהחברּתּה,מלכותּב נפילת יתאחר לא לעמוד, והשניה ליפול מלכות זמן ומשהגיע ְְֲֶָ
נימא. ּכמלא ְֲִִִָֹאפיּלּו

במשנה: לוישנינו ּבן ללמד.הּוגרס רצה ולא בשיר פרק יודע ּכׁשהּואהיה ּתניא, ְְְִֵֶֶַַָ
לוי] בן ּבנעימה[-הוגרס קֹולֹו בקול,נֹותן מאריך ש- ידי לתֹוְךעל ּגּוּדלֹו מכניס ְְְִִִֵַָָ

הּנימין ּבין אצּבעֹו ּומּניח ומגביהּפיו, האף, מחיצת מול שפמו שערות חלוקת בין - ְִִִִֵֶַַַָ
גדולה, כה במתיקות נזקריםקולו הּכהנים אחיו ׁשהיּו ראׁש[-נרתעים]עד הקול.הםלאחֹורי[-בפתע]ּבבת מהכרעת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
קמצר: בן של אומנותו ארּבעהביאור נֹוטל ׁשהיה עליו אמרּו הּכתב. מעׂשה על ללּמד רצה לא קמצר ּבן רּבנן, ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּתנּו

אֹותּיֹות ארּבע ׁשל ּתיבה היתה ואם אצּבעֹותיו, ּבין הויה]קּולמּוסין אחת,[-שם ּבבת ּכֹותבּה היתההיה שלא עד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
חסר. יהיה שהשם רגע אפילו יהיה שלא ורצו חברתה, בלא נכתבת לֹואות קמצר,אמרּו לבן ללּמד.חכמים ׁשּלא ראית ולאמה ְְִֵֶַָָָָֹ

הברייתא: מסכמת כך. על תשובה והוגרס]ּכּוּלןענה אבטינס בית גרמו לדבריהם[-בית ּתׁשּובה ואילומצאּו ללמד, רצו לא למה ְְְְִֵֶָָָ
לדבריו ּתׁשּובה מצא לא קמצר הראׁשֹוניםולפיכך.ּבן והוגרס]על אבטינס בית גרמו לברכה',[-בית צּדיק 'זכר נאמר ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ירקב'. רׁשעים 'וׁשם נאמר וחביריו קמצר ּבן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל
הגמרא: אלעזר,מבארת רּבי אמר ירקב'. רׁשעים 'וׁשם שמאי ּבׁשמֹותן,[-חלודה]רקּביבּותלומר ידיּתעלה ּדלאעל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבׁשמייהּו רשע.מּסקינן שם על לקרוא שאין שמם, על לבניהם קוראים אנשים שאין - ְְְִִַַָ
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õøàä íò úàîåèå äåä ìâø.mc ze`xdl ezy` jxcc ,iwecv e`lc Ðäøäèë
ïðáø åäðéåùmr z`nehc inp idp ,`ed dcp lrea `nzqc ,iwecv la` .lbxa Ð

.`ki` Ð dcp lrea z`neh ,`kil Ð ux`d'åâå óñàéå,aizk draba yblta Ð

lbxe ,"mixag" edl ixw Ð cg` mewnl mitq`p l`xyiy onf lka :opirny dipine

.dtiq` epiidäðùîïéøäèî éàîù úéáÐ

dilbx ininae dwexac ab lr s` .dieb mca

lkl oiafk zeidl mdilr exfb minkgc ecen

`nrhe .xedh dnc ikd elit` ,mdixac

iedinl ,opax da exiiyc :`xnba yxtn

.opaxcn dz`nehc `xkidìù øäåè íãå
úòøåöî,zrxevn zepiirnc ab lr s`e Ð

,d`nehd a` ied ,dilbx inine dwex oebk

Ð "xkfl" :(a,gk dcp) "zltnd"a xn`ck

,af lyk mi`nh eizepiirny rxevn zeaxl

ikd elit` ,"xedha afd wexi ike" dia aizkc

.`ed oiirn e`lc ,xedh dly xdeh mc

,`veie lbrzny ,opira wexc `inecc

mc iab (a,hi dcp) ipy wxta opixn`ck

.wexidéîéîëå ä÷åøë íéøîåà ììä úéáå
äéìâø,oiyai oi`nhn oi`e oigl oi`nhny Ð

odilr exfby ,opaxcn `nhn dieb mc iab

`ed `xkid jde .mdixac lkl oiafk ediy

gl `nhn Ð zil`xyic eli`c ,da cearc

ininke dwexk .yai `le gl Ð diebce ,yaie

oi`c "dcpd mc" wxta onwl xn`c ,dilbx

,inp zrxevn ly xdeh mce .oiyai oi`nhn

oiirn oic Ð `ed oiirn e`l mcc ab lr s`

.`xnba xn`ck ,diiax `pngxc ,dil zi`

úãìåéä íã`le ,dcil z`neh ini exary Ð

.dlahéîéîëå ä÷åøë íéøîåà éàîù úéá
äéìâøikde .yai `nhn epi`e ,gl `nhn Ð

lk dcpc ,zeicrc `ztqeza `icda dl ipz

lkl dzcpa `id ixd Ð dlah `ly onf

Ð dilbx inine dwex jkld .dixac

(`,ep) "dcpd mc" wxta onwle .oz`neha

.yai `nhn af ly wex oi`c i`xwn opitli

zial `ed xdeh mcc ab lr s` ,inp dnce

,`pngx `ilz ineiac `xnba xn`ck ,i`ny

,iienhl `kil inp oiirn meyne .eln `de

xefb opax ikd elit` ,`veie lbrzn oi` `dc

dray xg`l dxfb ,`id d`nhe li`ed ,dilr

`nhiy dilr xefb `l edine .dray jez eh`

ay iptlk yaie gl`xkid da cearc ,dr

dilr sexyp `le ,opaxcn dz`nehc ercilc

ixdhn `l` ,ikd i`ny zia ixn` `l dieb mc iabc ab lr s`e .miycwe dnexz

,dxez lya wlgl iz` `nlc opiyiigc meyn :`xnba xn`ck `nrh epiide ,ixnbl

edi `ly ick ,opaxc Ð ieb z`neh lkc `ed mzd .yai `le gl `nhn xninle

`ki`e ,odilbx inine owexe orbn e`nhc oeike .xekf akyna olv` oilibx l`xyi

inine dwex z`nehc ercilc ,`xkidl ixnbl dnc z` exdh jkld ,`aeh dwgxd

lya wlgl iz` `nlic ,dnca ewlg `le .ediilr dnexz sexyp `lc ,opaxc dilbx

xefb jkld ,xdeh mc `edy ,ecal mc `l` opaxcn o`k oi` Ð `kd la` .dxez

oeikc oircei lkdc ,dxez lya iwelgl iz` `nlc yginl `kilc ,`xkidl da xeiye

.`ed xdeh mcc dzcil ini exarcùáéå çì àîèî íéøîåà ììä úéáå.`pngx `lz dliahe ineia :ixaqwc ,dlah `ly onf lk dxezd on oz`nehc Ðàøîâïäéìò åøæâ
ïäéøáã ìëì ïéáæë åäéù.xekf akyna elv` libx l`xyi wepiz `di `ly meyn Ðäøåú ìùë åúéùò.miycwe dnexz dilr sxynl iz` ,`xkid `kilc oeikc Ðàîèéì

ùáé àìå çì.ezixn`wck Ðäøåú ìùá ú÷ìçzil`xyi mca wlgl iz` Ðik ,d`neh mey da xefb `le ,dexiiy jklid .yai `le gl `nhnc :xninle dxez ly `edy

.dnexz dilr sexyp `le ,`id opaxcnc mieb z`nehl `xkid iedipc ikidéîð äéìâø éîéîå ä÷åø éëä éàeziyr ,dieba edl zinhn ik ,yai `le gl zil`xyi iablc Ð

.ixnbl oxdhl dilbx inine diebc dwexa `xkid ciarpe ,oiyai `le oigl oi`nhn Ð eripe ewex :(`,dp dcp) "dcpd mc" wxta ol `niiwc dxez lykíãgiky `l wex iabl Ð

.dil aiygåáåæ.ieb ly Ðéàîù úéáì åìéôà àîè.rbna mixg` `nhn dtihdy ecen ,xkf ly aefa dy`d mca iliwnc Ðììä úéáì åìéôà øåäè åéø÷dia icar Ð

lk inp l`xyi iabc ,af iabe .zil`xyik yaie gl ede`nh `le ,dilbx ininae dwexa diebd mca opixn`ck ,era `xkid inp lld ziac .opaxc mieb z`nehc ercilc ,`xkid

.`xkid `kil Ð ixnbl ediipin `cg ixdhn `l i` ,oiyai `le oigl eize`nehäùòîá éåìú åéø÷.menig ici lr `l` `a ixw oi` Ðäàîè 'åë äèìôù äéåâzakyd Ð

.`nlrc dndak d`neh da `kiiy `l dieba la` ,rxfäøåäè.xedh eixw (`l`) dtihd Ð
åìéôàå

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

,"qxce" hwpc `de .mexr izeka dil iwen `dc ,erbn mrhn `nh did ,liah `l

`lca dnwele :zeywdl oi`e .epezgza ixii` oizipznc meyn Ð "rbpe" hwp `le

jgxk lr `dc Ð izek ly eilbxl xag icba oia wiqtn xac yiy oebke ,lah

lrea il dn Ð lah `l i`c .`wtq wtq iedilc ikid ik ,laha inwe`l jixhvi`

iriax wxta rnyn oke .wegxa il dn ,aexwa

ziaa eqpkpy miapbd :opzc ,zexdh zkqnc

md dne .miapbd ilbx mewn `l` `nh oi` Ð

.migezt qxg ilke oiwyne oilke` ?oi`nhn

swend qxg ilke zeayene zeakyn la`

e` ieb mdnr yi m`e .mixedh Ð lizt cinv

ux`d mr oi`c rnyn .oi`nh lkd Ð dy`

`de .hqida `nhn oi`e ,ayene akyn dyer

mr mr xcd :(` dpyn g wxt my) ipzwc¦©

elit` Ð xvga milk gkye ,xvga ux`d

.oi`nh el` ixd ,lizt cinv zetwend zeiag

`ztqeza opzc `d oke .ezy` meyn epiid

,ux`d mr zeyx wtq :(b wxt) dbibgc

oi`nhe ,oilegl oixedh Ð ehqide eqxcn

.ezy`c `yyg meyn inp epiid .dnexzl

`de .dnexzl inp zexdhc `idd ixiine

epiid ,miyextl inp qxcn ux`d mr icbac

ezy` mdilr dayi `ny opiyiigc meyn

:yxtn did fiihpetn dyn epiax axde .dcp

epi`e ,afk ux`d mr eyr `l xac meylc

odilr dayiy eicba meyn `l` `nhn

.qxcnd z` `yep `ed ixde ,dcp ezy`

,eiztya drbpy itl Ð `nh ely `xepive

dnl ,ok m`c :d`xp `le .oiirn meyn `le

mr z`neh meyn i`" lirl xninl dil

jgxk lrc oeikc ,"dil liah `d ,ux`d

`l i` elit` ,lirl izyxitck mexra ixii`

on yxity oeik ,`nhn `l Ð dil liah

iz`ady mipdk zxeza `pzck ,qxcnd

wetiz" :jixtc ,`kdc iwecv iab :cere !lirl

dne :yexit ,"ux`d mrc `xepiv meyn dil

m` `de ?ezy` lv` mcwy dna giexd

`yepk eicbae `ed `nhp Ð `ed dcp lrea

Ð ux`d mrc `xepiv meyn i`e ,af ly ewex

dwyn meyn cegl cbad `l` `nhp `l

.opaxcn ilk `nhnyàîèéìyai `le gl

zclei mcc ab lr s` Ð dxez lya zwlig

zia ixn` ,dxezd on dxedhc dlah `ly

,irci mzd Ð yai `le gl `nhnc i`ny

on [`nh] dnc oi`c ,dcil ini exary oeik

wlgl iz` Ð dnca wlgp m` ,oiafk md ixdy ,dcpk de`yry dieb la` .dxezd

exingd `ly ,yegl oi` Ð ixnbl xedhy ,zrxevn ly dxdh mce .l`xyi lya

.`ed xedh mce ,dlah xakc oeik ,da

åáåæålr opitxy `d ?opitxy `l i`n`e :xn`z m`e Ð eixwa `xkid icarc `nh

yie !ieb ly eaefa oky lk ,(a,eh) zayc `nw wxt ,ux`d mrc ewex wtq

`ed m` ,`ziixe`c d`nehc `xxc dia zi`c meyn Ð oitxey ux`d mrac :xnel

.`ziixe`c d`neh mey el oi` ieb la` ..dcp lrea e` af
ik
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úàîeèå ,äåä ìâøìâøa õøàä íò¯äøäèkeäðéåL ¤¤£¨§§©©¨¨¤¨¤¤§¨¢¨¨¦§
" :áéúëc ,ïðaøóñàiåLéàk øéòä ìà ìàøNé Léà ìk ©¨©¦§¦©¥¨¥¨¦¦§¨¥¤¨¦§¦
"íéøáç ãçà¯.íéøáç ïlek ïàNò áeúkääðùîíc ¤¨£¥¦©¨£¨¨¨£¥¦©

úéáe ,íéøäèî éànL úéa ,úòøBöî ìL äøäè íãå äéBb¨§©¨¢¨¤§©©¥©©§©£¦¥
:íéøîBà ìläd÷eøkàlL úãìBiä íc .äéìâø éîéîëe ¦¥§¦§¨§¥¥©§¤¨©©¤¤¤Ÿ

úéáe ,äéìâø éîéîëe d÷eøk :íéøîBà éànL úéa ,äìáè̈§¨¥©©§¦§¨§¥¥©§¤¨¥
áBæa úãìBéa íéãBîe .Láéå çì ànèî :íéøîBà ìlä¯ ¦¥§¦§©¥©§¨¥¦§¤¤§

.Láéå çì äànèî àéäLàøîâéànL úéáì eäì úéìå ¤¦§©§¨©§¨¥§¥§§¥©©
äéäé ék Léà Léà íäéìà zøîàå ìàøNé éða ìà øac"©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¦¦¦¦§¤

"áæ¯ïéànhî íéBbä ïéàå ,äáéæa ïéànhî ìàøNé éða ¨§¥¦§¨¥¦©§¦§¦¨§¥©¦¦©§¦
eäiL ïäéìò eøæb ìáà ,äáéæaïéáæk?íäéøác ìëì¯ §¦¨£¨¨§£¥¤¤§§¨¦§¨¦§¥¤

éàc ,øîzéà íéøëæa àeää) :éànL úéa Cì éøîà̈§¦¨¥©©©¦§¨¦¦§©§¦
Láéå çì àîhéì ?ãéáòì éëéä (úBá÷ða¯ìLk BúéNò ¦§¥¥¦©£¥¦¨¥©§¨¥£¦§¤

Láé énhéì àìå çì énhéì ,äøBz¯.äøBz ìLa z÷ìç ¨¦©¥©§¨¦©¥¨¥¨©§¨§¤¨
¯äéìâø éîéîe d÷eø ,éëä éà!éîð¯àøkéä ïðéãáòc ïåék ¦¨¦¨¥¥©§¤¨©¦¥¨§¨§¦©¤¥¨

dîãa¯òéãé òãéî.ïðaøc äéìâø éîéîe d÷eøc¯ãéáòìå §¨¨¥©§¦©§¨¥¥©§¤¨§©¨©§©£¦
,äéìâø éîéîe d÷eøa àøkéäééenèìedîãì!¯d÷eø ¤¥¨§¨¥¥©§¤¨§©¥§¨¨¨

éçéëLc äéìâø éîéîe¯àçéëL àìc dîc ,ïðaø eäa eøæb ¥¥©§¤¨¦§¦¦¨§§©¨©¨¨§¨§¦¨
¯.ïðaø déa eøæb àìàîè BáBæ :àáø øîà¯eléôà ¨¨§¥©¨©¨©¨¨¨¥£¦

øBäè Béø÷ ,éànL úéáì¯àîè BáBæ .ìlä úéáì eléôà §¥©©¦§¨£¦§¥¦¥¨¥
éànL úéáì eléôà¯àøkéä ãáòîì àkéà àäcBéø÷a, £¦§¥©©§¨¦¨§¤¡©¤¥¨§¦§

ìlä úéáì eléôà øBäè Béø÷¯,àøkéä ïðaø déa ãeáò ¦§¨£¦§¥¦¥£¥©¨©¤¥¨
.íéLã÷å äîeøz déìò óBøNì àìc éëéä ék¯ãéáòìå ¦¥¦§¨¦§£¥§¨§¨¨¦§©£¦

àøkéäBáBæa!Béø÷ì ééenèìe¯äNòîa éìz àìc BáBæ ¤¥¨§§©¥§¦§§¨¨¥§©£¤
¯äNòîa éìúc Béø÷ ,ïðaø déa eøæb¯déa eøæb àì ¨§¥©¨©¦§§¨¥§©£¤¨¨§¥

òøæ úáëL äèìtL äéBb :déì òéiñî àîéì .ïðaø©¨©¥¨§©©¥¨¤¨§¨¦§©¤©
ìàøNiî¯ïî òøæ úáëL äèìtL ìàøNé úáe ,äàîè ¦¦§¨¥§¥¨©¦§¨¥¤¨§¨¦§©¤©¦

éBbä¯?äøeîb äøBäè åàì éàî .äøBäè¯äøBäè ,àì ©§¨©¨§¨§¨¨§¨
¯äàîè ,àúééøBàcî¯úàöîð ,òîL àz .ïðaøcî ¦§©§¨§¥¨¦§©¨©¨§©¦§¥¨

ìL òøæ úáëL :øîBàìàøNé¯,íB÷î ìëa äàîè ¥¦§©¤©¤¦§¨¥§¥¨§¨¨
åìéôàå
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc - dcp(oey`x meil)

eléôàå`id m`,íéáëBk úãáBò éòîacba lr rxfd hlti m`e ©£¦¦§¥¤¤¨¦
,ep`nhiårxf zaky eli`íB÷î ìëa äøBäè íéáëBk ãáBò ìL §¤¥¨¦§¨§¨¨
,`idy,daL íéìâø énî õeç ,úéìàøNé éòîa eléôàåm`y ©£¦¦§¥¦§§¥¦¦¥©§©¦¤¨

zakyy ,`ax ixack x`eane ,mi`nh md milbx in rxfa miaxern
.dxedh ixkp ly rxf

:`xnbd dtiqenàîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -énð àëä §¦¥¨¨¨©¦
ixkp ly rxf zakyy ,`id `ziixad zpeek,àúééøBàcî äøBäè§¨¦§©§¨

ìáàzn`a,ïðaøcî äàîèdazk xy`k df itly ,ok xnel oi` £¨§¥¨¦§©¨¨
,dxezd on mi`nhy dpeekd ,mi`nh ixkp ly milbx iny `ziixad

,dyw dfeeànèî éî àúééøBàcî [í]äéìâø éî eèàmilbx in ike - ¨¥©§¥¤¦§©§¨¦§©§
,dxezd on mi`nh mixkp lyàlàmb zwqer `ziixady gxkda ¤¨
ok m`e ,opaxcn mdy mipicadpéî òîLixack `ziixadn gken - §©¦¨
ixkp ly rxf zakyy ,`axî eléôà äøBäè.ïðaøc:`xnbd dwiqn §¨£¦¦§©¨¨

dpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:xg` wtq `ziixadn heytl dvex `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

,`ziixaaíB÷î ìëa äàîè ìàøNé ìL òøæ úáëL,`idyeléôà ¦§©¤©¤¦§¨¥§¥¨§¨¨£¦
.íéáëBk úãáBò éòîa:`xnbd dpcàtt áø éòác èBLôz- ¦§¥¤¤¨¦¦§§¨¥©¨¨

,`tt ax ly ewitq z` `ziixadn heytl yi dxe`kláø éòác§¨¥©
ìàøNé ìL òøæ úáëL ,àttz`vnpyeäî ,íéáëBk úãáBò éòîa ¨¨¦§©¤©¤¦§¨¥¦§¥¤¤¨¦©

.d`nh `idy `ziixadn heytl yie ,d`nh `id m`d -
oky ,`ziixadn wtqd z` heytl oi` :`xnbd dgecìL CBúaäL §§Ÿ¨

,d`iadn miniàtt áøì déì àéòaéî÷ àì,wtzqd `l `tt ax - Ÿ¨¦©§¨¥§©¨¨
irna `nh `edy itk ,zixkp irna `nh rxfd dry dze`ay i`cey

,zil`xyidéì àéòaéî÷ ék`tt axlìL øçàìäLote`ay ,mini ¦¨¦©§¨¥§©©§Ÿ¨
,[(.et) zaya x`eank] xedh did zil`xyi irna rxfd did m` df

éàîza irna `weecy okziy ,zixkp irna `edyk epic dn -ìàøNé ©¦§¨¥
,mini dyly xg`l xedh rxfdmeynúBöîa éâééãczepae ipay - §¨§¦§¦§

mzb`c jezne ,zeevnd miiwl micxge mi`xi l`xyiééôeb ìéáçeä £¦©§
,mngzn mteb -årxfd oklçéøñî,xedh `ede mini dyly xg`l §©§¦©

la`å ,eäééôeb ìéáç àì úBöîa éâééc àìc íéáëBë éãáBòoklàì §¥¨¦§Ÿ¨§¦§¦§Ÿ£¦©§§Ÿ
çéøñî,mini dyly xg`l mb `nhn `ede ,zixkp irna rxfdBà ©§¦©
àîìéc,mixkp mby xn`p `ny e` -íéNîøe íéö÷L éìëàc ïåék ¦§¨¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦

çéøñîe ,eäééôeb ìéáç.mini dyely xg`l zixkp irna rxfd £¦©§©§¦©
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:(`"r) dpyna epipyéànL úéa ,úòøBöî ìL äøäè íc,mixdhn ©¨¢¨¤§©©¥©©
dwexk ,mixne` lld ziae.'åë

:`xnbd zxxanìlä úéác àîòè éàîzrxevn ly dxdh mcy ©©£¨§¥¦¥
.`veie sq`zn epi`y oeik ,oirn oicn e`nhl oi` ixd ,`nh

:`xnbd daiyn,÷çöé éaø øîàaezkdn `ed lld zia ly xewnd ¨©©¦¦§¨
xkfl' zeaizd dxe`kly ,'dawPle xkGl FaFf z` aGde' (bl eh `xwie)§©¨¤©¨¨§©§¥¨

zaizn yexcl yie ,zexzein 'dawpleòøBöî úBaøì ,'øëfì'©¨¨§©§¨
,åéúBðéòîìafd zepirnk mi`nhn eizepirnyzaizne ,'äá÷pìå'yi §©§§¨§©§¥¨

,äéúBðéòîì úòøBöî úBaøì,oiadl yie .mi`nhn md mbyéàî §©§©©§©§§¤¨©
äéúBðéòî,xaecn zrxevn ly zepirn el` lr -àîéìéàm` - ©§§¤¨¦¥¨

lr xaecny xn`p,äéúBðéòî øàLjxev oi` ,dilbx ine dwex oebk §¨©§§¤¨
ixdy ,jkl cgein ieaixaà÷ôð øëfîrxevnn cenll yi - ¦¨¨¨§¨

,da mi`nhn ea mi`nhny zepirnd lky ,zrxevnlàlàgxkda ¤¨
jxvp ieaixdydîãìepiide ,zrxevn lydlL äøäè íc ànèì, §¨¨§©¥©¨¢¨¤¨

.xkf rxevn lv` jiiy epi`y oirn edfy
:`xnbd zl`eyéànL úéáe:`xnbd daiyn .ef dyxc lr epri dn ¥©©

,zrxevnd zepirn x`yl zkxvp dyxcdy mixaeq i`ny zia
y meynàéúà àì øëfî äá÷ð,zcnlp dpi` -Cøôéîì àkéàc- §¥¨¦¨¨Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©

,jextl yi okyøëæl äî,mi`nhn eizepirn xkf rxevn `weec - ©§¨¨
ïkL`edy (dn bi my) dxeza yxetn ixdy ,zetqep zexneg ea yi ¤¥

äòéøt ïeòè,exry lcbl jixv -äîéøôe,mirexw micbaa zklle - ¨§¦¨§¦¨
øeñàåàìc äá÷ða øîàz ,ähnä LéîLúazexneg da exn`p §¨§©§¦©¦¨Ÿ©¦§¥¨§Ÿ

.mi`nhn dizepirn eidiy zrxevnl rxevnn cenll oi` okle ,el`
:`xnbd zl`eyìlä úéáedawp cenll oi`y ,ef dprh lr epri dn ¥¦¥

,zxzein ef dyxc oiicry exn`i lld zia :`xnbd daiyn .xkfn
,zeywdl yiy meynàðîçø áBzëìoic aezkl dxezl did - ¦§©£¨¨

wx zepirnäá÷ða,zrxevnéòa àìåaezkl dkixv dzid `le - ¦§¥¨§Ÿ¨¥
a z`fàðéîà àðàå ,øëæ,jk xne` iziid ip`e -äîezrxevna m` ¨¨©£¨¨¦¨©
äá÷p,el` zelew da yiydðéàå ,äîéøôe äòéøt äðeòè dðéàL §¥¨¤¥¨§¨§¦¨§¦¨§¥¨

,ähnä LéîLúa äøeñàz`f lkaàðîçø éaødzaix dxezd - £¨§©§¦©¦¨©¦©£¨¨
yäéúBðéòîrxevn ,mi`nhnøëæ,el` mipipra dawpn xengyàì ©§§¤¨¨¨Ÿ

ïkL ìk.xkfa zepirn oic dxezd dzaix recne ,mi`nhn eizepirny ¨¤¥
y gxkdaeíàdf aezkïéðò Bðéàjxvpdëæìäá÷ðì ïéðò eäðz ,ø- ¦¥¦§¨§¨¨§¥¦§¨¦§¥¨

,dawpa eze` cinrdl yiïéðò Bðéà íàåjxvpdìx`y,äéúBðéòî §¦¥¦§¨¦©§§¤¨
,'dawpl'n micnlp mdyì ïéðò eäðzzeax,dîãepiideíc ànèì §¥¦§¨§¨¨§©¥©

.dlL äøäè̈¢¨¤¨
:`xnbd zl`eyéànL úéáedlki dxezdy ,ef dprh lr epri dn ¥©©

i`ny zial :`xnbd daiyn .xkfl dpnn cenlle dawpa aezkløëæ̈¨
,àéúà àì äá÷pîmeynïkL äá÷ðl äî ,Cøôéîì àkéàcda yi ¦§¥¨Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©©¦§¥¨¤¥

`idy ,[daif zeklda] `xnegäànèîdaif d`exykîzng,ñðBà §©§¨¥¤
àìc øëæa øîàzcenll oi` okle ,qpe`a daif d`xyk `nh Ÿ©§¨¨§Ÿ

mcl xzein weqt oi`e ,mi`nh eizepirn eidiy rxevnl zrxevnn
.zrxevn ly xdeh

:`xnbd zl`eyìlä úéáe:`xnbd daiyn .ef dprh lr epri dn ¥¦¥
,ef dprh lr denzl yi daxc`e ,llk dprh ef oi` lld zialéîéé÷̈§¦

òøBöîa,rxevn zeklda miwqer ep` ixd -áæc éìéî éëøôe- ¦§¨¨§¦¦¥§¨
.daif zeklda dawpl yiy `xnegn jextl mileki ep` cvike

:`xnbd zl`eyéànL úéáe:`xnbd daiyn .ef dprh lr epri dn ¥©©
y meyn ,df ote`a jextl xyt`y mixaeq i`ny ziaäàîeè íeL§¨

øtéë.'d`neh' ly cg` my yi mipicd ipyl - ¨§¦
:sqep ote`a i`ny zia ixac zx`an `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

`vnpe ,'d`neh my'n mikxet `l i`ny zia zn`ay ,xn`z dvxz
,zxzein dpi` 'xkfl' zaiz ok it lr s`e ,dawpn xkf cenll xyt`y

jke ,zrxevn ly dxdh mc dpnn zeaxl oi`e,éànL úéa Cì éøîà̈§¦¨¥©©
déì éòaéî 'øëfì' éàä,jk dpnn yexcl zkxvp 'xkfl' zaiz - ©©¨¨¦¨¥¥

'øëfì'zeaxlïéa (éàä) ,øëæ àeäL ìk`ed m`,ìBãbeïéá`ed m` ©¨¨¨¤¨¨©¥¨¥
,ïè÷.daifa `nhn enei oa wepizy o`kne ¨¨

:`xnbd zl`ey,ìlä úéáe`nhn ohwy ,df oic micnel md okidn ¥¦¥
:`xnbd daiyn .daifaeäì à÷ôðdf oic micnel md -îxn`pd ¨§¨§¥

,(áì åè àø÷éå) 'áfä úøBz úàæ'rnyn 'afd' zaiznyìBãb ïéa Ÿ©©¨¥¨
e,ïè÷ ïéádxdh mc dpnn zeaxl yie ,zxzein 'xkfl' zaiz ok m`e ¥¨¨

.x`azdy itke ,zrxevn ly
d`viy mc` `ed 'af' .` :el` mipic micwdl yi `xnbd ixac zpadl

itn z`veid dgil oin `ide ,'daif' epnn`xwie) aezkd xn`e ,dn`d
(:bn onwl) minkg ex`iae xdhiy cr `nhne `nh afdy (eh-a eh

.daif ly zei`x izy d`x m` `l` `nh epi`y
axrd cr `nh `ede ,'ixw lra' `xwp rxf zaky epnn d`viy in .a

.(fi-fh eh `xwie) rbna z`nhn dnvr dtihde ,ezliah xg`ly
x`azi xacd xewne ,rxf zakyk dpic lecb af ly dpey`x dii`x .b

.`xnba
izy jk lr exn`pe ,daifa `nhn enei oa ohwy lirl x`azd .c
lecb oia rnyny ,'afd zxez z`f' (al eh my) xn`pdn .` :zeyxc
eh my) xn`pdn .a .zg` dii`x d`xy afa wqer df weqte ,ohw oiae
izy d`xy afa wqer df weqte ,'xkf `edy lk' miyxece ,'xkfl' (bl

.zei`x
,dipyd dyxcdn daif z`nehl daxzd ohwy hwp yiwl yix
d`xy ohwa oicd dn wtzqn `ede ,zei`x izy d`xy afa dxn`py

:zg` dii`xèéLt ék ,óñBé áø øîàyxec didyk -ïBòîL éaø ¨©©¥¦¨¦©¦¦§
a Lé÷ì ïazekldéëä éòa ,áæ,jk wtzqd -ìL äðBLàø äéiàø ¤¨¦§¨¨¥¨¦§¦¨¦¨¤

òbîa ànèzL eäî ,ïè÷ áæ,da rbepd z` z`nhn ef dtih m`d - ¨¨¨©¤§©¥§©¨
y meyn ,`ed `nhz `ly cvdez øLàå áfä úøBz úàæ'epnî àö Ÿ©©¨©£¤¥¥¦¤

àðîçø øîà 'òøæ úáëL(al eh my),d`xy afy df weqta x`eane ¦§©¤©¨©©£¨¨
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oifge` mipya cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

äéåâ éòîá åìéôàå.ep`nhz ,cbad lr ephltz m`y Ðäáù äéìâø éîéîî õåçÐ

la` .miafk ediy mdilr exfb :lirl opixn`ck ,mi`nh Ð dilbx inina ikizt i`c

.`xkid opax dia ecar :opixn`ck ,xedh Ð eixwäùìù øçàì äéì àéòáéî éëÐ

."`aiwr iax" wxta zay zkqna xn`ck ,dxedh Ð zil`xyi iablcéâééããÐ

Ð ozb`c jezne ,zevna micxge mi`xi

.oinngznìéáç.mg =äéúåðéòî øàùÐ

aizkc ,afn ez`c dilbx inine dwex oebk

iwtp dipine ,"afd wexi ike" (eh `xwie) dia

.zepiirn x`yà÷ôð øëæîiaxz`c oeik Ð

lkl zrxevn iaxz` ,eizepirnl rxevn

.xkfa edizeekc `ki`c dizepirnäîãì àìà
.xkfa dizilc Ðäèîä ùéîùúá øåñàåÐ

uegn ayie" aizkc ,exitq ini zraya

xn`py ,ezy` `l` "eld`" oi`e ,"eld`l

."mkild`l mkl eaey" (d mixac)øîàú
éðä ìëá àúéìã úòøåöî äá÷ðáÐ

"dxtk ixqegn drax`" wxta zezixka

zrxet dy` oi`e ,mxete rxet yi` :(a,g)

"eld`l uegn" inp yinyz iabe .znxete

`iz` `l jklid .dld`l uegn `le Ð aizk

mlerle ,dtebl "dawpl" jixhvi`e ,"xkf"n

,zepirn x`y iwtpc `kidne .zepirn x`yl

zepirn x`yc Ð mcl opitlic xninl `kil

,`ed `veie lbrzny wex dn ,wexn opitli

Ð mce ,`vei jk xg`e cgi dlgz sq`zn

.`ed `veie lbrzn e`løàùì ïéðò åðéà íàå
äéúåðéòî."dawpl"n iwtpc Ðäàîèî ïëù
ñðåàá.daif iabl Ðáæã éìéî éëøôåÐ

.dinzaïðéñøâ éëäixn` ,`ni` zira i`e Ð

lk dil irain "xkfl" i`d :i`ny zia jl

lk Ð "dawp" :opiqxb `le .'ek xkf `edy

rxevnl zepirn ,ok m`c .'ek "dawp `idy

edl `pn?zrxevn zeaxl Ð "dawpl" `l`

i`de ,zepirnl dawpn xkf silie ,dizepirnl

dil iyxc ,lld zial edl xziinc "xkfl"

.enei oa daifa `nhny ohw afl i`ny zia

:edl `xiaqc Ð "yi` yi`"n edl `wtp `le

dphw zwepize .mc` ipa oeylk dxez dxac

yixa opitlick ,"dy`e" "dy`"n edl `wtp

Ð `kdc "dawpl" edl xzii`e .`wxit

inp lld ziae .dizepirnl zrxevn zeaxl

z`f"n edl `wtp edin ,"yi` yi`" iyxc `l

.daifa `nhn ohw oia lecb oia Ð "afd zxez

èéùô éë.yixc ik Ðàîèúù åäîdipy Ð

Ð "xkfl"n dl opiaxn `dc ,ol `irain `l

iaizk zei`x izxz ,mzde .xkf `edy lk

ol `wtp lecb af ly oey`xe ."eaef z` afde"

`cg epiidc Ð "afd zxez z`f" `xw i`dn

(eh `xwie) `xwa aizk daif `cgc ,dii`x

ywzi` Ð "rxf zaky epnn `vz xy`e"

i`n ,ohwc la` .ixwl dpey`x dii`x?in

dl zgkyn `l Ð ywzi` ixwlc oeik opixn`

dizilc ohw la` ,ixwa dizi`c lecba `l`

,`nlic e` .dpey`x dii`xa dizil Ð ixwa

ztxhvn izixg` dii`x ohw ifg eli`c oeik

.zei`x izy lra af oick dray z`neh ,`ziinwlàîèî.ixwa axr z`neh lecb lyk inp Ðàùîá àîèúù åäî òøåöî ìù äðåùàø äééàøiraz `l xedh yi` ly Ð

xn`ck ,`yna `inhn xedh mc`a elit`c ,jl iraz `l inp dipye .milk zkqnc `nw wxta opzck ,`yna `nhn `l ixwe ,ixwl ywzi`c ,`yna `nhn `l i`cec ,jl

`ed xenb af Ð zei`x izy lra afe ,mizy aezkd dpnc ,aizk dipy dii`xa `edde ."`ed `nh eaef"n dl silie ,`yna `nhn aef :(`,dp dcp) "dcpd mc" wxta onwl

i`n rxevna `kd ,rbna `l` `inhn `l Ð `nlrc mc`ac ,dpey`x ol iraiz ik .oaxw oerh oi`y `l` ,d`nehl?rxevn zeaxl "xkfl"n iaxzi`e ,`ed oiirn daif mewn

.xedh ciay dna Ð "xedha afd wexi ike" :(a,dp dcp) "dcpd mc" wxta xn`ck ,`yna e`nhn zepiirne ,eizepiirnlàåä ïééòî åàì åàdpey`x dii`x x`yk `iede Ð

.`inhn rbnac ,mc` lk lyàîè åáåæ."`nh eaef exyan af" :mizy aezkd dpn ixdy ,dipy dii`x epiid Ðàîè àåäù áåæä ìò ãîéì(`,dp my) "dcpd mc"a xn`e Ð

.`ynl `l` ,rxf zakyn rxb `lc ,jixhvi` `l ,rbnl zeaxl `xw i`dcàãéøâ áæá àîéìéà`hiyt ,dnvr dtihl `xw il dnl ,rxevn e`lc Ð?
íéøçàì
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éëzaya `tt ax ixaca eraw cenlzdy it lr s` Ð dyly xg`l dil `irainw

`peeb i`d ike .`kd rnynck ,`tt ax ixacn epi` ,(a,et) "`aiwr iax" wxt

"oilz la"a xaer olaw :zyy axn erac (`,aiw `rivn `aa) "lawnd" wxt ogky`

:edl xn` .`id zexikye ,dpew epi` e` .`id d`elde ,ilk gaya dpew one` ?`l e`

iwen (`,hv `nw `aa) "`nw lfebd"ae .xaer

jiiy `lc ,zxb`c gilya `ira `idd dl

lkdc :xnel yi inp i` .ilk gaya dpew one`

`tt axc dywnd xaq `kde ,`tt ax ixacn

in ,dyly xg`l oia dyly jez oia ira

s` Ð miynxe mivwy ilk`c oeikc opixn`

oeik `nlc e` .xedhe ,gixqn dyly jeza

.`nh dyly xg` s` Ð zevna ibiic `lc

íàm`e Ð dawpl oipr edpz xkfl oipr epi`

eitn `vei e` eztbn mca dil iwele :xn`z

,oirn epi`y eay oiwyn x`ye eixigpn e`

?afa (a,dp) "dcpd mc" wxta onwl xdhnc

meyn ,eda dinwe`l ira `lc :xnel yie

la` .mewn meya d`neh eda ogky` `lc

xn`c o`nl elit` ,dcp mcl inc xdeh mc

.od zepirn ipyúéáåz`fn edl `wtp lld

,"yi` yi`"n xninl ivn ded Ð afd zxez

o`nk elit` lld zia inwe`l irac `l`

.mc` ipa oeylk dxez dxac xn`c

íå÷î:xn`z m`e Ð `l e` `ed oirn daif

rnyn (`,ep dcp) "dcpd mc" wxtac

"eaef"n slipe :xn`c ,`ed oirn e`l aefc

slipe xn`w mzdc :xnel yie ?lbrzn epi`y

ab lr s` :inp i` .`ed oirn e`l i` ,"eaef"n

ira mewn lkn ,mzd xn`wck ,lbrzn epi`c

rxevna dil opiaxe ,`ed oirnk i` `kd dil

afac oeik ,zepirn x`y enk "xkfl"c `xwn

ewexa enk dxeng d`neh aefl dil zi`

.eilbx inine

àîéìéàd`neh mxeb mixg`l `cixb afa

`tiq `ax rci `l ike :dniz Ð

mc" wxta onwl ,`icda da ipzwc ,`ziixac

?gikei glzynd xiry :(`,dp) "dcpd
mixg`l
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éBb ìLå .äéBâ éòîa eléôàå¯eléôàå íB÷î ìëa äøBäè ©£¦¦§¥¨§¤§¨§¨¨©£¦
éëä àîéz éëå .daL íéìâø énî õeç ,úéìàøNé éòîa¦§¥¦§§¥¦¦¥©§©¦¤¨§¦¥¨¨¦
éî ehà ,ïðaøcî äàîè ìáà ,àúééøBàcî äøBäè éîð©¦§¨¦§©§¨£¨§¥¨¦§©¨©©¥
äøBäè :dpéî òîL àlà ?eànhî éî àúééøBàcî äéìâø©§¤¨¦§©§¨¦¦©§¤¨§©¦¨§¨
ìL òøæ úáëL :øî øîà .dpéî òîL ,ïðaøcî eléôà£¦¦§©¨©§©¦¨¨©¨¦§©¤©¤

ìàøNé¯èBLôz .äéBâ éòîa eléôà ,íB÷î ìëa äàîè ¦§¨¥§¥¨§¨¨£¦¦§¥¨¦§
ìàøNé ìL òøæ úáëL :àtt áø éòác .àtt áø éòác§¨¥©©¨§¨¥©©¨¦§©¤©¤¦§¨¥

?eäî äéBâ éòîa¯ìL CBúaäL¯déì àéòaéî÷ àì ¦§¥¨©§§¨¨¨¦¨£¨¥
déì àéòaéî÷ ék ,àtt áøì¯ìL øçàì?éàî äL §©©¨¦¨¦¨£¨¥§©©§¨©

ìàøNééâééãcúåöîa¯eäééôeb ìéáççéøñîeàìc íéBb , ¦§¨¥§¨§¥§¦§Ÿ£¥©§©§¦©¦§¨
éâéécúåöîa¯:àîìéc Bà .çéøñî àìå eäééôeb ìéáç àì ¨§¥§¦§Ÿ¨£¥©§§¨©§¦©¦§¨

íéNîøe íéö÷L éìëàc ïåék¯?çéøñîe ,eäééôeb ìéáç ¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦£¥©§©§¦©
.e÷éz.'åë "éànL úéa úòøBöî ìL äøäè íc" ¥©¨¢¨¤§©©¥©©

"øëfì" :÷çöé éaø øîà ?ìlä úéác àîòè éàî©©§¨§¥¦¥¨©©¦¦§¨©¨¨
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äéúBðéòî¯àlà ,à÷ôð øëfîdîãì¯íc ànèì ©§§¤¨¦¨¨¨§¨¤¨§¨¨§©¥©

.dlL äøäè¯?éànL úéáe¯àì øëfî äá÷ð ¨¢¨¤¨¥©©§¥¨¦¨¨¨
øëæl äî :Cøôéîì àkéàc ,àéúà¯äòéøt ïeòè ïkL ¨§¨§¦¨§¦§©©§¨¨¤¥¨§¦¨

LéîLúa øeñàå ,äîéøôeäá÷ða øîàz ,ähnä¯ §¦¨§¨§©§¦©¦¨Ÿ©¦§¥¨
.àìc¯?ìlä úéáe¯àìå ,äá÷ða àðîçø áBzëì §¨¥¦¥¦§©£¨¨¦§¥¨§¨

:àðéîà àðàå .øëæ éòaäðeòè dðéàL äá÷p äîe ¨¥¨¨©£¨¨¦¨©§¥¨¤¥¨§¨
,äîéøôe äòéøtähnä LéîLúa äøeñà dðéàå¯éaø §¦¨§¦¨§¥¨£¨§©§¦©¦¨©¥
äéúBðéòî àðîçø.øëæ¯!ïkL ìk àì¯ïéðò Bðéà íà ©£¨¨©§§¤¨¨¨Ÿ¨¤¥¦¥¦§¨

øëæì¯äéúBðéòîì ïéðò Bðéà íàå ,äá÷ðì ïéðò eäðz §¨¨§¥¦§¨¦§¥¨§¦¥¦§¨§©§§¤¨
¯ïéðò eäðzdîãì.dlL äøäè íc ànèì ,¯úéáe §¥¦§¨§¨¨§©¥©¨¢¨¤¨¥

?éànL¯øëæäá÷pîäá÷ðl äî :Cøôéîì àkéàc ,àéúà àì¯øîàz ,ñðBàî äànhî ïkL ©©¨¨¦§¥¨¨¨§¨§¦¨§¦§©©¦§¥¨¤¥¦©§¨¥¤Ÿ©
.àìc øëæa¯éîéé÷ ?ìlä úéáeòøBöîaéëøôe?áæc éléî¯?éànL úéáe¯.éëøt äàîeè íeL §¨¨§¨¥¦¥¨§¦¦§¨¨§¦¦¥§¨¥©©§¨¨§¦

"øëfì" ,déì éòaéî "øëfì" éàä :éànL úéa Cì éøîà ,àîéà úéòaéàå¯(éàä) ,øëæ àeäL ìk §¦¨¥¥¨¨§¦¨¥©©©©¨¨¦¨¥¥©¨¨¨¤¨¨©
.ïè÷ ïéa ìBãb ïéa¯?ìlä úéáe¯úàæ"î eäì à÷ôð"áfä úøBz¯áø øîà .ïè÷ ïéa ìBãb ïéa ¥¨¥¨¨¥¦¥¨§¨§¦Ÿ©©¨¥¨¥¨¨¨©©

eäî ,ïè÷ áæ ìL äðBLàø äéiàø :éëä éòa ,áæa Lé÷ì ïa ïBòîL éaø èéLt ék ,óñBéànèzL ¥¦¨¥©¦¦§¤¨¦§¨¨¥¨¦§¦¨¦¨¤¨¨¨©¤§©¥
ìk ,àðîçø øîà "òøæ úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ" ?òbîaúáëMLBlL òøæ §©¨Ÿ©©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¨©¨©©£¨¨¨¤¦§©¤©¤

ànèî¯éàäå ,äànèî BlL äðBLàø äéiàø¯ïåékúáëLcäànèî àì BlL òøæ¯äéiàø §©¥§¦¨¦¨¤§©§¨§©¥¨§¦§©¤©¤¨§©§¨§¦¨
ézøz éæç eäéà eléàc ïåék :àîìéc Bà .ànèz àì éîð äðBLàø¯àôøèöî:àáø øîà ?àénhî , ¦¨©¦Ÿ§©¥¦§¨¥¨§¦¦¨¥©§¥¦§©§¨¦©§¨¨©¨¨

"áfä úøBz úàæ" ,òîL àz¯ìBãb äî ,ïè÷ ïéa ìBãb ïéa¯óà ,ànèî BlL äðBLàø äéiàø ¨§©Ÿ©©¨¥¨¥¨¨©¨§¦¨¦¨¤§©¥©
ïè÷¯.ànèî éîð äðBLàø äéiàøànèzL eäî òøBöî ìL äðBLàø äéiàø :óñBé áø éòa ¨¨§¦¨¦¨©¦§©¥¨¥©¥§¦¨¦¨¤§¨©¤§©¥

àeä ïéòî äáéæ íB÷î ?àOîa¯:àáø øîà ?àeä ïéòî åàì àîìéc Bà ,ànèîe §©¨§¦¨©§¨§©¥¦§¨¨©§¨¨©¨¨
"àeä àîè BáBæ" ,òîL àz¯ìò ãnéìáBfäàeäLàãéøb áæa àîéìéà ?éàîa .àîè ¨§©¨¥¦¥©©¤¨¥§©¦¥¨§¨§¥¨
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc - dcp(oey`x meil)

eléôàå`id m`,íéáëBk úãáBò éòîacba lr rxfd hlti m`e ©£¦¦§¥¤¤¨¦
,ep`nhiårxf zaky eli`íB÷î ìëa äøBäè íéáëBk ãáBò ìL §¤¥¨¦§¨§¨¨
,`idy,daL íéìâø énî õeç ,úéìàøNé éòîa eléôàåm`y ©£¦¦§¥¦§§¥¦¦¥©§©¦¤¨

zakyy ,`ax ixack x`eane ,mi`nh md milbx in rxfa miaxern
.dxedh ixkp ly rxf

:`xnbd dtiqenàîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -énð àëä §¦¥¨¨¨©¦
ixkp ly rxf zakyy ,`id `ziixad zpeek,àúééøBàcî äøBäè§¨¦§©§¨

ìáàzn`a,ïðaøcî äàîèdazk xy`k df itly ,ok xnel oi` £¨§¥¨¦§©¨¨
,dxezd on mi`nhy dpeekd ,mi`nh ixkp ly milbx iny `ziixad

,dyw dfeeànèî éî àúééøBàcî [í]äéìâø éî eèàmilbx in ike - ¨¥©§¥¤¦§©§¨¦§©§
,dxezd on mi`nh mixkp lyàlàmb zwqer `ziixady gxkda ¤¨
ok m`e ,opaxcn mdy mipicadpéî òîLixack `ziixadn gken - §©¦¨
ixkp ly rxf zakyy ,`axî eléôà äøBäè.ïðaøc:`xnbd dwiqn §¨£¦¦§©¨¨

dpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:xg` wtq `ziixadn heytl dvex `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

,`ziixaaíB÷î ìëa äàîè ìàøNé ìL òøæ úáëL,`idyeléôà ¦§©¤©¤¦§¨¥§¥¨§¨¨£¦
.íéáëBk úãáBò éòîa:`xnbd dpcàtt áø éòác èBLôz- ¦§¥¤¤¨¦¦§§¨¥©¨¨

,`tt ax ly ewitq z` `ziixadn heytl yi dxe`kláø éòác§¨¥©
ìàøNé ìL òøæ úáëL ,àttz`vnpyeäî ,íéáëBk úãáBò éòîa ¨¨¦§©¤©¤¦§¨¥¦§¥¤¤¨¦©

.d`nh `idy `ziixadn heytl yie ,d`nh `id m`d -
oky ,`ziixadn wtqd z` heytl oi` :`xnbd dgecìL CBúaäL §§Ÿ¨

,d`iadn miniàtt áøì déì àéòaéî÷ àì,wtzqd `l `tt ax - Ÿ¨¦©§¨¥§©¨¨
irna `nh `edy itk ,zixkp irna `nh rxfd dry dze`ay i`cey

,zil`xyidéì àéòaéî÷ ék`tt axlìL øçàìäLote`ay ,mini ¦¨¦©§¨¥§©©§Ÿ¨
,[(.et) zaya x`eank] xedh did zil`xyi irna rxfd did m` df

éàîza irna `weecy okziy ,zixkp irna `edyk epic dn -ìàøNé ©¦§¨¥
,mini dyly xg`l xedh rxfdmeynúBöîa éâééãczepae ipay - §¨§¦§¦§

mzb`c jezne ,zeevnd miiwl micxge mi`xi l`xyiééôeb ìéáçeä £¦©§
,mngzn mteb -årxfd oklçéøñî,xedh `ede mini dyly xg`l §©§¦©

la`å ,eäééôeb ìéáç àì úBöîa éâééc àìc íéáëBë éãáBòoklàì §¥¨¦§Ÿ¨§¦§¦§Ÿ£¦©§§Ÿ
çéøñî,mini dyly xg`l mb `nhn `ede ,zixkp irna rxfdBà ©§¦©
àîìéc,mixkp mby xn`p `ny e` -íéNîøe íéö÷L éìëàc ïåék ¦§¨¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦

çéøñîe ,eäééôeb ìéáç.mini dyely xg`l zixkp irna rxfd £¦©§©§¦©
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:(`"r) dpyna epipyéànL úéa ,úòøBöî ìL äøäè íc,mixdhn ©¨¢¨¤§©©¥©©
dwexk ,mixne` lld ziae.'åë

:`xnbd zxxanìlä úéác àîòè éàîzrxevn ly dxdh mcy ©©£¨§¥¦¥
.`veie sq`zn epi`y oeik ,oirn oicn e`nhl oi` ixd ,`nh

:`xnbd daiyn,÷çöé éaø øîàaezkdn `ed lld zia ly xewnd ¨©©¦¦§¨
xkfl' zeaizd dxe`kly ,'dawPle xkGl FaFf z` aGde' (bl eh `xwie)§©¨¤©¨¨§©§¥¨

zaizn yexcl yie ,zexzein 'dawpleòøBöî úBaøì ,'øëfì'©¨¨§©§¨
,åéúBðéòîìafd zepirnk mi`nhn eizepirnyzaizne ,'äá÷pìå'yi §©§§¨§©§¥¨

,äéúBðéòîì úòøBöî úBaøì,oiadl yie .mi`nhn md mbyéàî §©§©©§©§§¤¨©
äéúBðéòî,xaecn zrxevn ly zepirn el` lr -àîéìéàm` - ©§§¤¨¦¥¨

lr xaecny xn`p,äéúBðéòî øàLjxev oi` ,dilbx ine dwex oebk §¨©§§¤¨
ixdy ,jkl cgein ieaixaà÷ôð øëfîrxevnn cenll yi - ¦¨¨¨§¨

,da mi`nhn ea mi`nhny zepirnd lky ,zrxevnlàlàgxkda ¤¨
jxvp ieaixdydîãìepiide ,zrxevn lydlL äøäè íc ànèì, §¨¨§©¥©¨¢¨¤¨

.xkf rxevn lv` jiiy epi`y oirn edfy
:`xnbd zl`eyéànL úéáe:`xnbd daiyn .ef dyxc lr epri dn ¥©©

,zrxevnd zepirn x`yl zkxvp dyxcdy mixaeq i`ny zia
y meynàéúà àì øëfî äá÷ð,zcnlp dpi` -Cøôéîì àkéàc- §¥¨¦¨¨Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©

,jextl yi okyøëæl äî,mi`nhn eizepirn xkf rxevn `weec - ©§¨¨
ïkL`edy (dn bi my) dxeza yxetn ixdy ,zetqep zexneg ea yi ¤¥

äòéøt ïeòè,exry lcbl jixv -äîéøôe,mirexw micbaa zklle - ¨§¦¨§¦¨
øeñàåàìc äá÷ða øîàz ,ähnä LéîLúazexneg da exn`p §¨§©§¦©¦¨Ÿ©¦§¥¨§Ÿ

.mi`nhn dizepirn eidiy zrxevnl rxevnn cenll oi` okle ,el`
:`xnbd zl`eyìlä úéáedawp cenll oi`y ,ef dprh lr epri dn ¥¦¥

,zxzein ef dyxc oiicry exn`i lld zia :`xnbd daiyn .xkfn
,zeywdl yiy meynàðîçø áBzëìoic aezkl dxezl did - ¦§©£¨¨

wx zepirnäá÷ða,zrxevnéòa àìåaezkl dkixv dzid `le - ¦§¥¨§Ÿ¨¥
a z`fàðéîà àðàå ,øëæ,jk xne` iziid ip`e -äîezrxevna m` ¨¨©£¨¨¦¨©
äá÷p,el` zelew da yiydðéàå ,äîéøôe äòéøt äðeòè dðéàL §¥¨¤¥¨§¨§¦¨§¦¨§¥¨

,ähnä LéîLúa äøeñàz`f lkaàðîçø éaødzaix dxezd - £¨§©§¦©¦¨©¦©£¨¨
yäéúBðéòîrxevn ,mi`nhnøëæ,el` mipipra dawpn xengyàì ©§§¤¨¨¨Ÿ

ïkL ìk.xkfa zepirn oic dxezd dzaix recne ,mi`nhn eizepirny ¨¤¥
y gxkdaeíàdf aezkïéðò Bðéàjxvpdëæìäá÷ðì ïéðò eäðz ,ø- ¦¥¦§¨§¨¨§¥¦§¨¦§¥¨

,dawpa eze` cinrdl yiïéðò Bðéà íàåjxvpdìx`y,äéúBðéòî §¦¥¦§¨¦©§§¤¨
,'dawpl'n micnlp mdyì ïéðò eäðzzeax,dîãepiideíc ànèì §¥¦§¨§¨¨§©¥©

.dlL äøäè̈¢¨¤¨
:`xnbd zl`eyéànL úéáedlki dxezdy ,ef dprh lr epri dn ¥©©

i`ny zial :`xnbd daiyn .xkfl dpnn cenlle dawpa aezkløëæ̈¨
,àéúà àì äá÷pîmeynïkL äá÷ðl äî ,Cøôéîì àkéàcda yi ¦§¥¨Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©©¦§¥¨¤¥

`idy ,[daif zeklda] `xnegäànèîdaif d`exykîzng,ñðBà §©§¨¥¤
àìc øëæa øîàzcenll oi` okle ,qpe`a daif d`xyk `nh Ÿ©§¨¨§Ÿ

mcl xzein weqt oi`e ,mi`nh eizepirn eidiy rxevnl zrxevnn
.zrxevn ly xdeh

:`xnbd zl`eyìlä úéáe:`xnbd daiyn .ef dprh lr epri dn ¥¦¥
,ef dprh lr denzl yi daxc`e ,llk dprh ef oi` lld zialéîéé÷̈§¦

òøBöîa,rxevn zeklda miwqer ep` ixd -áæc éìéî éëøôe- ¦§¨¨§¦¦¥§¨
.daif zeklda dawpl yiy `xnegn jextl mileki ep` cvike

:`xnbd zl`eyéànL úéáe:`xnbd daiyn .ef dprh lr epri dn ¥©©
y meyn ,df ote`a jextl xyt`y mixaeq i`ny ziaäàîeè íeL§¨

øtéë.'d`neh' ly cg` my yi mipicd ipyl - ¨§¦
:sqep ote`a i`ny zia ixac zx`an `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

`vnpe ,'d`neh my'n mikxet `l i`ny zia zn`ay ,xn`z dvxz
,zxzein dpi` 'xkfl' zaiz ok it lr s`e ,dawpn xkf cenll xyt`y

jke ,zrxevn ly dxdh mc dpnn zeaxl oi`e,éànL úéa Cì éøîà̈§¦¨¥©©
déì éòaéî 'øëfì' éàä,jk dpnn yexcl zkxvp 'xkfl' zaiz - ©©¨¨¦¨¥¥

'øëfì'zeaxlïéa (éàä) ,øëæ àeäL ìk`ed m`,ìBãbeïéá`ed m` ©¨¨¨¤¨¨©¥¨¥
,ïè÷.daifa `nhn enei oa wepizy o`kne ¨¨

:`xnbd zl`ey,ìlä úéáe`nhn ohwy ,df oic micnel md okidn ¥¦¥
:`xnbd daiyn .daifaeäì à÷ôðdf oic micnel md -îxn`pd ¨§¨§¥

,(áì åè àø÷éå) 'áfä úøBz úàæ'rnyn 'afd' zaiznyìBãb ïéa Ÿ©©¨¥¨
e,ïè÷ ïéádxdh mc dpnn zeaxl yie ,zxzein 'xkfl' zaiz ok m`e ¥¨¨

.x`azdy itke ,zrxevn ly
d`viy mc` `ed 'af' .` :el` mipic micwdl yi `xnbd ixac zpadl

itn z`veid dgil oin `ide ,'daif' epnn`xwie) aezkd xn`e ,dn`d
(:bn onwl) minkg ex`iae xdhiy cr `nhne `nh afdy (eh-a eh

.daif ly zei`x izy d`x m` `l` `nh epi`y
axrd cr `nh `ede ,'ixw lra' `xwp rxf zaky epnn d`viy in .a

.(fi-fh eh `xwie) rbna z`nhn dnvr dtihde ,ezliah xg`ly
x`azi xacd xewne ,rxf zakyk dpic lecb af ly dpey`x dii`x .b

.`xnba
izy jk lr exn`pe ,daifa `nhn enei oa ohwy lirl x`azd .c
lecb oia rnyny ,'afd zxez z`f' (al eh my) xn`pdn .` :zeyxc
eh my) xn`pdn .a .zg` dii`x d`xy afa wqer df weqte ,ohw oiae
izy d`xy afa wqer df weqte ,'xkf `edy lk' miyxece ,'xkfl' (bl

.zei`x
,dipyd dyxcdn daif z`nehl daxzd ohwy hwp yiwl yix
d`xy ohwa oicd dn wtzqn `ede ,zei`x izy d`xy afa dxn`py

:zg` dii`xèéLt ék ,óñBé áø øîàyxec didyk -ïBòîL éaø ¨©©¥¦¨¦©¦¦§
a Lé÷ì ïazekldéëä éòa ,áæ,jk wtzqd -ìL äðBLàø äéiàø ¤¨¦§¨¨¥¨¦§¦¨¦¨¤

òbîa ànèzL eäî ,ïè÷ áæ,da rbepd z` z`nhn ef dtih m`d - ¨¨¨©¤§©¥§©¨
y meyn ,`ed `nhz `ly cvdez øLàå áfä úøBz úàæ'epnî àö Ÿ©©¨©£¤¥¥¦¤

àðîçø øîà 'òøæ úáëL(al eh my),d`xy afy df weqta x`eane ¦§©¤©¨©©£¨¨
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc - dcp(ipy meil)

elit` ixdyíéøçàìaefd,äàîeè íøBb`nhiy afd mc`l mxeby ©£¥¦¥§¨
ok m`e ,`ynaïkL ìk àì Bîöòìaefdy ,d`neh mexbi aefdy §©§Ÿ¨¤¥

:`ax jiynn .`yna `nhi envràèéLt àlàxacd heyt - ¤¨§¦¨
jxvp cenildy,òøBöî áæa,xnege lwn oicd cenll oi` df ote`ay §¨§¨

zngn `yna `nhn did xaky ,d`neh rxevnl mxb `l aefd ixdy
,erbpcîeéøèöéàééeaøì àø÷ Czeaxl weqt jixvy jkne - ¦§¦§§¦§¨§©¥

`yna z`nhn daifdydpéî òîL ,äiðL äéiàøay gken -íB÷î ¦§¦¨§¦¨§©¦¨§
,àeä ïéòî åàì äáéædpey`xd dii`xd elit` oirn aygp did m`y ¦¨¨©§¨

.[dipyd oky lke ,`yna z`nhn dzid
:dgkedd z` dgec `xnbd,àáøì àzø÷ñcî äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨¦¦§©§¨§¨¨

éànî,rxevn `edy afa xaecny jl oipn -àîéà íìBòì àîìéc ¦©¦§¨§¨¥¨
Cìxaecny ,jl xne` zn`a ile` -àãéøb áæa,rxevn epi`y ¨§¨§¥¨

úøîà÷ãem` ixdy ,ieaixa jxev oi` ok m`y zxn`y dne - §¨¨§©
íøBb íéøçàìaefd,ïkL ìk àì Bîöòì ,äàîeèy zegcl yiøéòN ©£¥¦¥§¨§©§Ÿ¨¤¥¨¦

íéøçàì äàîeè íøBbL ,çéëBé [çlzLnä,eglynl -àeäå- ©¦§©¥©¦©¤¥§¨©£¥¦§
xiryd,øBäè Bîöòoileg) diiga d`neh zlawn dnda oi` ixdy ©§¨
.(.dl

:xg` ote`a wtqd z` hyet iia`déì éòaz éàî ,ééaà øîàdn - ¨©©©¥©¦¨¥¥
,sqei ax wtzqdàeä àäåenvrøîàc(:cl lirl),zeaxl xewndy §¨§¨©

(al eh `xwie) xn`pdn `ed daifl ohwøBz úàæ','áfä úzaizny Ÿ©©¨
xaecny rnyn 'afd'ïéaaìBãbeïéáadéì à÷ôðc ïåéëå ,[ïè÷ ¥¨¥¨¨§¥¨§¨§¨¥

íúäîzeaxl jixv epi`e ,xkfpd weqtdn df oic cnl `edy oeike - ¥¨¨
lirl eyxcy eidy itk] zxzeind (bl eh my) 'xkfl' zaizn ohw

,[(:cl)'øëfì' déì øzéiàdx`yp 'xkfl' zaiz eixacly `vnp - ¦©©¥©¨¨
yie ,zxzeinúBaøìdpnn,åéúBðéòîì òøBöîzepirnk mi`nhny §©§¨§©§§¨
zaize ,afd'äá÷ð'dazkpdéLwàå ,äéúBðéòîì úòøBöî úBaøì §¥¨§©§©©§©§§¤¨§©§¥

àðîçødf weqta dyiwd dxezdy `vnpe -øeîb áæì òøBöî- ©£¨¨§¨§¨¨
(my) xn`py ,miinrt daif dxkfed df weqtay] zei`x izy d`xy
ywidn cenll yie ,[rxevn zeaxl 'xkfl' ea xn`pe ,'eaef z` afde'

,dføeîb áf äîeaefóà ,àOîa ànèî,`yna `nhn eaef rxevn ©¨¨§©¥§©¨©
elit` okle.[àOîa ànèî òøBöî ìL äðBLàø äéiàø§¦¨¦¨¤§¨§©¥§©¨

epnn d`viy mc` `ed 'af' .` :micwdl yi `xnbd ixac zpadl
eh `xwie) aezkd xn`e ,dn`d itn z`veid dgil oin `ide ,'daif'
epic zg` dii`x d`xy af .a .xdhiy cr `nhne `nh afdy (eh-a
,oaxw `ian epi` la` ,xenb af `ed ixd zei`x izy d`x ,ixw lrak
,`nh qpe`a ixw d`exd .b .oaxw `iadl jixv zei`x yly d`x m`e

.`nh epi` qpe`a daif ly dipy dii`x d`exd la`
:qpe`a z`nhn af ly dpey`x dii`x m`d zx`an `xnbdáø øîà̈©©

äànèî áæ ìL äðBLàø äéiàø ,àðeädze` d`x m` mb,ñðBàa ¨§¦¨¦¨¤¨§©§¨§¤
.` :mde ,da exn`py milw d`neh ipic mze` ef dii`xa mibdepe
z`nhn dtihd .a .ixw lrak axrd cr `nh epnn d`viy mc`d
meyn ,xacd mrhe .xenb afk `nhp ztqep dii`x d`x m` .b .rbna

,rxf zakyl dywed af ly dpey`x dii`xyøîàpL(al eh my) ¤¤¡©
,'òøæ úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ',jkn cenll yie Ÿ©©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¤©

ànèî òøæ úáëM äîd`xp m` mbäðBLàø äéiàø óà ,ñðBàa ©¦§©¤©§©¥§¤©§¦¨¦¨
.ñðBàa äànèî áæ ìL¤¨§©§¨§¤

:`ped ax ixac lr dywn `xnbdòîL àzdpyna epipyy dnn ¨§©
y mc` ,(a"n a"t miaf)äðBLàø äéiàø äàø,daif lyBúBà ïé÷ãBa ¨¨§¦¨¦¨§¦

,qpe`a d`x m` mikxc drayaåàì éàîdpynd zpeek oi` ike - ©¨
eze` miwceayìoipr,äàîeè,ixnbl xedh `ed qpe`a d`x m`y §§¨

.`ped axk `lye
:`xnbd dgecàìwx `l` ,d`neh oiprl xaecnìoipr,ïaø÷m`y Ÿ§¨§¨

dii`xd ,zei`x izy cer jk xg` d`xe ,qpe`a dpey`x dii`x d`x
.oaxw eaiigl ztxhvn dpi` dpey`xd

:d`neh oiprl xaecny gikedl zywan `xnbd,òîL àzepipyy ¨§©

d`x m` ,(my) dpynd jyndaäiðMa,ztqep mrt -BúBà ïé÷ãBa ©§¦¨§¦
,xxal yie ,qpe` zngn d`x m`éàîì,eze` miwcea jxev dfi`l - §©

àîéìéàwx `id dwicady xn`p m` -,ïaø÷ìdii`x d`x m`y ¦¥¨§¨§¨
,oaxw eaiigl ziyilyl ztxhvn dpi` ,qpe`a dipyäàîeèì ìáà£¨§§¨

[xenb afk dxeng d`neh] ea dxen`dàìmeyn ,ef dwica zkxvp Ÿ
ixdy ,ok xnel oi` ,qpe`a mb `nh `edyïàk éø÷àiabl xn`p - ¦§¥¨

my) zei`x izy d`xy afaf didi iM' (a eh,'BøNaîef oeylne ¦¦§¤¨¦§¨
,iepiy ea oi`e mly exyayk xaecny rnynàìåd`xykúîçî §Ÿ¥£©

,BñðBà,`nh epi` df ote`ayåàì àlàdwicad `tiqay gxkda - §¤¨¨
dliren,äàîeèì,`nh epi` qpe`a d`x m`yàôéñcîejkne - §§¨¦§¥¨

dliren `tiqa dwicady,äàîeèìdii`xa dwicady cenll yi §§¨
a zxkfend dpey`xénð ,àLéødliren,äàîeèìdii`xy o`kne ¥¨©¦§§¨

.`ped axk `lye ,qpe`a z`nhn dpi` af ly dpey`x
:`xnbd dgecàéøéà éãéîixd ,`yixl `tiqdn `id dgked ike - ¦¦¦§¨
xnel xyt`àúéàãk àäå àúéàãk àä,zxg` dpeekd mewn lka - ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

.d`neh oiprl `tiqae ,oaxw oiprl `yixa
:d`nehd iptn miwcea `yixay ztqep dgked d`ian `xnbdàz̈

òîL,(my) dpynd jyndn dgkedéLéìMa óà ,øîBà øæòéìà éaø §©©¦¡¦¤¤¥©©§¦¦
ziyilyd dii`xa -BúBà ïé÷ãBa,qpe`a d`x m`éðtîd`x m`y §¦¦§¥

`ian epi` qpe`a dze`ììkî ,ïaøwä,jkn gkene -àn÷ àpúc ©¨§¨¦§¨§©¨©¨
,ziyilya `le dpey`x dii`xa dwica jixvnyäàîehä éðtî¦§¥©§¨

øîà÷d`x m`y ,d`nehd iptn dpey`xa wecal jixvy ezpeek - ¨¨©
`le] `nh epi` qpe`amb oaxw mi`ian ezhiyl ixdy ,oaxwd iptn

dpey`x dii`xy xn`y `ped ax lr `iyewd zxfege ,[[qpe`a
.qpe`a z`nhn
:`xnbd dgecàìiptn `id dwicad `nw `pzly jkn cenll oi` - Ÿ

`l` ,d`nehdàîìò éleëc`id dwicady micen lkd -,ïaø÷ì §¥¨§¨§¨§¨
eaiigl ziyilyl ztxhvn dpi` ,qpe`a dpey`x dii`x d`x m`y

,oaxwéâìôéî à÷ 'íéúà'a àëäå`weec ewlgp mi`pzd o`ke - §¨¨§¤¦¨¦§§¦
xacde ,oaxw `iadl aiig qpe`a dz`xpyk m`d ,ziyilyd dii`xa

c ,dxezay 'z`' zeaiz miyxec m` oecipa ielzíéúà éLøc àì ïðaø©¨¨Ÿ¨§¦¤¦
,dxezay 'z`' zeaiz miyxec mpi` minkgy -Léøc øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤¨¦

.íéúà¤¦
:`xnbd zx`an,íéúà éLøc àì ïðaø(bl eh my) weqtd z` okle ©¨¨Ÿ¨§¦¤¦

,jk miyxec md 'dawPle xkGl FaFf z` aGde'àãç 'áfä'dii`x ef - §©¨¤©¨¨§©§¥¨©¨£¨
,dpey`xézøz 'BáBæ'mpi` 'z`' zaiz xen`ke] dipy dii`x ef - ©§¥
,[miyxec'øëfì'la` ,qpe`a `nhn epi`y xkf oic el yi o`k cr - ©¨¨

epiidc ,jli`e o`knàðîçø déLwà ,éLéìMadyiwn dxezd - ©§¦¦©§¥©£¨¨
eze`,äá÷ðìdawp oic el yiy zcnln 'dawple' zaiz ,xnelk ¦§¥¨

.[oaxw `ian qpe`a ziyily d`x m` mb okle ,qpe`a z`nhnyéaøå§©¦
,íéúà Léøc øæòéìà,jk weqtd z` yxec okleàãç 'áfä',dii`x ¡¦¤¤¨¦¤¦©¨£¨

ézøz 'úà',zei`xúìz 'BáBæ'xkf oic el yi o`k cr ,'xkfl' ,zei`x ¤©§¥§¨
wxe ,oaxw `ian epi` qpe`a ziyily d`x m`e ,qpe`a `nhn epi`y

éòéáøajkae ,'dawple' xn`p jli`e ziriax dii`xn -déLwà ¨§¦¦©§¥
äá÷ðì àðîçøze`xl wiqtd m`y ,dpin `wtpe .qpe`a z`nhny ©£¨¨¦§¥¨

z` xzeq ,qpe`a ziriax dii`x d`xe ,miiwp dray xetql ligzde
.epiipn

ly dpey`x dii`xy ,`ped ax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd
:qpe`a z`nhn afòîL àz,`ziixaa epipyy dnn `iyewéaø ¨§©©¦

,øîBà ÷çöé,envr ipta azkp af oic recn oiadl yiììëa áæ àìäå ¦§¨¥©£Ÿ¨¦§¨
,äéä éø÷ ìòa,dfl df eywed mdipyyåok m`àöé änìazkpe af ©©¤¦¨¨§¨¨¨¨

ipta af dazk dxezd ,wgvi iax aiyn .miaf zyxta envr ipta
ick envråéìò øéîçäìe åéìò ì÷äì,xnelk .ixw lran xzeiì÷äì §¨¥¨¨§©§¦¨¨§¨¥

åéìòjkañðBàa ànhî ïéàL,ixw lra enkåéìò øéîçäìejka ¨¨¤¥¦©¥§¤§©§¦¨¨
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קיז oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

äàîåè íøåâ íéøçàìaizkck ,`yna `nhny dlral znxeb ef dtih ,xnelk Ð

`l Ð dnvr `id ,af ly epeilra opinwe`e ,"eizgz didi xy` lke" (eh `xwie)

!oky lkòøåöî áæá àìàel dnxb `lc ,xnege lwa iz` `lc ,jixhvi` Ð

.ld`a elit`e ,`yna `nhn did erbp zngn ixdy ,d`nehàø÷ êéøèöéàãîå
äðåùàøá äðéî òîù äéðùì ééåáøìÐ

dpey`x Ð `ed oiirn i`c ,`ed oiirn e`lc

!oky lk `l Ð dipy ,d`nhnàîéà íìåòì
àãéøâ áæá êì`l Ð rxevna i`c Ð

dpey`x elit`c ,iieaxl `xw jixhvi`

.oiirn meyn `nhnøéòù 'åë úøîà÷ãå
äàîåè íøåâù çéëåé çìúùîäÐ

z` glynde" (fh `xwie) aizkck ,eglynl

dnda oi`y ,xedh envr `ede .'ebe "xiryd

.miign d`nhnäéì éòáéú éàîaxl Ð

.sqei'åë øîà åäéà àäoia ohw oia Ð

eaef z` afde" jixhvi` `le ,daifl lecb

"afd zxez z`f"n `dc ,ohw zeaxl "xkfl

.rxevn zeaxl "xkfl" xzii`e ,`wtp

øåîâ áæì òøåöî ù÷úéàåizy lra Ð

rxevnc `ywidc `xw i`da `dc ,zei`x

,mizy ixd Ð "eaef z` afde" :iaizk izxz

af oick rxevn zeaxl Ð "xkfl" dia aizke

s` ,`yna `nhn eaef Ð xenb af dn .xenb

elit`e ,`yna `nhn eaef Ð rxevn

i`d dil witn i` `nlyac .dpey`x

zrxevnn xkf rxevn silie ,ohw afl "xkfl"

:edn dpey`x dii`x iranl `ki` Ð dawp

x`y mr iaxzne `veie lbrzn ied in

oael aef `kil dawpac ,e`l e` .zepiirn

n e`l i` xenb afc `ywidn ditlinloiir

afl ywzi` xkf rxevnc `zyd la` .ied

iyxtnc zi`e .iranl ez jixv `l Ð xenb

ly dpey`x dii`x :ikd sqei axc `ira

`yna `nhzy edn rxevn?`cixb afa

onwl xn`ck ,`nhn i`cec Ð jl iraz `l

mc"a opinwene ,"`nh `edy aefd lr cnil"

jl iraz ik .`z` `ynl `xwc ,"dcpd

`ed `cixb afa xninl `ki`c :rxevna

la` .d`neh el znxebc meyn ,`nhnc

el znxeb dpi`e ,`ed `nh xak ,rxevna

`l i` .dtihd `inhn `l Ð d`neh

,eilbx inin e` ewexk `ed oiirn opixn`

i`n?,aefd lr cnil .`l e` `ed oiirn

:rnyn ikde .dpey`x dii`xa dl opinwene

`nh afd eze` Ð "exyan af didi ik"

iieaxl jixhvi`cne .dlral ,mixg`l

oiirn e`l :dpin rny Ð dpey`x dii`xl

,`cg :zeaeyz dnk iptn ,`ed yeaiye .`ed

mc"a xn`ck !`xw diiax `ynl `de ,`ed oiirn e`l daif mewn dil hiyt `wc

dii`xa `xw i`dl inwe`l `ki` in :cere .oiirn e`l il dne oiirn il dn :"dcpd

dpey`x?:cere !"`nh" e`xwe mizy aezkd dpn :izkec lka ol `wtp `kdn `de

`yn z`neh mxeb mixg`l `cixb afa dpey`x dii`xa xninl `ki` in?af `d

!`yna `nhn `l ixwe ,ixwl lirl diyw` `d ,dpey`x dii`x :cere !oaxwl ylye daif z`nehl mizy :zenewn dnka xn`ck ,ixw d`exk `l` epi` zg` dii`x lra

:xn`w ikde .i`w dinwle ,mixtqa did yexit "dpey`x dii`xa" i`dc .`id `zlin e`le ,ikd dil iyxtn "dpey`x dii`xa `xw jixhvi`cn" mixtqa aezky meyne

,`nl` .'ek rxevn s` ,`yna eaef `nhn xenb af dn :`zzrny idlya opiqxb ikde .`ed oiirn e`l daif mewn dpey`x dpin rny ,dipyl iieaxl `xw jixhvi`cn

.`l Ð zg` dii`x lra af la` .`yna eaef ztih `nhnc ,`ed xenb afñðåàá àîèîdipyl sxhvdle ,ixwa axr z`nehe rbn da dxen`d dlw d`neh dze` Ð

zngn envr lk rxf zakye ,rxf zakyl ywzi` `dc .dpey`x` `le ,i`w dxza aizkc dipy dii`x` jgxk lr Ð eqpe` zngn `le "exyan" aizkc `de .xenb afk `nhl

.`a menig qpe`åúåà ïé÷ãåá.'ek ie`ynae ,dvitwa ,dzyna ,lk`na :mikxc draya Ðäàîåèì åàì éàî.ixnbl xedh ied Ð `ed qpe`a i`c Ðïáø÷ì àìi`c Ð

.oaxw eaiigl ylyl `txhvn `l Ð qpe`a `ziinwäàîåèì ìáà ïáø÷ì àîéìéàl Ð dxeng d`neh epiidc ,ea dxen`d Ð.dwica ira `úîçî àìå åøùáî ïàë éø÷
åñðåà.aizk zei`x izyc `xwa Ð "exyan" i`de Ðíéúà."dawple xkfl eaef z` afde" (eh `xwie) Ðøëæì éúøú åáåæ àãç áæepi`y ,xkf oic el yi o`k cr ,xnelk Ð

icil dil `ziin inp idi`e ,"aef aefi ik"n (a,el dcp) oiwxita opitlick ,qpe`a d`nhny dawp oic el yi ,xnelk Ð aizk dawpl ,ziyily epiidc ,jli`e o`kn .qpe`a `nhn

.oaxwúéòéáøá.dxizql `l` ,dil aiigi` dylync Ð `l inp oaxwle ,dil inhi` izxz `ifg ikn `dc Ð d`neh oiprl `le .qpe`a elit`c ,dawpl `pngx diyw` f` Ð

.xzeq Ð qpe`a elit` ,ziriax dii`x d`xe ,miiwp dray xetql ligzde wqtc oebkäéä éø÷ ìòá ììëá áæ àìäå.rxf zakyl yewzi`c lif`e dinwl yxtnck Ðäîìå
àöéenvrl azkdl oiaf zyxta Ðåéìò ì÷äì ?.qpe`a `nhn ixw `dc ,qpe`a `nhi `ly Ð

àåäù
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íéøçàìlke" aizkck ,`yn z`neh mxeb envr afl :i"yx yxit Ð d`neh mxeb

ly epeilrc ,d`xp oi`e .af ly epeilra dil opinwe`e ,"eizgz didi xy`

`l `peeb i`d ik aefac :cere !oiwyne oilke` `l` `nhn epi`e ,`yn iexw epi` af

envr afl :yxtl d`xp okl !dipy skl drxke mipf`n ska dtihdyk `l` ogky`

,`nh Ð afd `yepdy ,`yn z`neh mxeb

x`yae !`nhc oky lk `l Ð aefd `yepd

oi` ,ayene akyn oebk ,`yn e`lc ze`neh

.d`neh mxeb inp rxevnl `dc ,yxtl

akyn dyer epi` ,`cixb rxevn eli`c

,oiwyne oilke` `nhl `l` ayene

,(`,eq migqt) "mixac el`" wxta ziyixtck

.micbae mc` eakyn `nhn Ð `ed af m`e

íìåòì:dniz Ð `cixb afa jl `ni`

i`c .`ed oiirn e`lc heytz mewn lknc

`dc ?aefa `nhl `xw il dnl Ð `ed oiirn

cin Ð dipy dii`x ly edyn d`xy cin

,edyna `nhn aef xn`c o`nl ,af dyrp

ipy edyne dn`d it znizgk ira `lc

`ly dtihl xyt` i`c ,oiirn oick `nhl

edyny enk `nye !oiiedyn ipy wlgzz

`ed ,`yna `nhn epi` af dyrp eay oey`x

enk epiidc ,zg` dii`x `xwpy dn lk oicd

`lc (d dpyn ` wxt miaf) dliyl oeixb

eilbx inine ewexc ab lr s` ,`yna `nhn

.oey`x edyn aef zii`x xg` cin oi`nh

óàd`nhn rxevn ly dpey`x dii`x

dilpn lirl ,ok m` :dniz Ð `yna

`d ?zrxevn ly dxdh mca `xw inewe`l

!`kdckl `xw jixhvi`éàîd`nehl e`l

xn`c `d `nlic ,`iyew i`n :xn`z m`e Ð

axr z`neh epiid Ð qpe`a `nhn `ped ax

dipyl sxhvdl ixiin `kde ,ixw lrak

iede ,af ezeyrl dxeng d`neh `nhl

:xnel yie ?`tiqc `inec `yix xity `zyd

,"daif ly zg` dii`x d`exd" hwp `lcn

rnyn ,"af ly dpey`x dii`x" hwp `l`

dpey`xde ,zei`x izy d`xy eze`a ixii`c

d`xiy cr iexw epi` "af"c .qpe`a dzid

"zxez z`f"c `ywidn silie .zei`x izy

mizyd ly dpey`x yiwne ,xenb afa ixii`c

.rxf zakylììëîÐ d`nehl `nw `pzc

iax jixhv`cn ,wcwcn oeyld on e`l

`nw `pzc llkn ,oaxw xikfdl xfril`

ipyn ded `l ,ok m`c Ð d`nehl ixii`

`l `nw `pzc llkn :wiic ikd `l` .icin

meyn `l` oaxw meyn dwica jixvn

dil ded Ð oaxw meyn i`c .d`neh

.xfril` iaxk ,iyilya dwica inp ikexv`l

wxt) miaf zkqna ipzwcn ,jxtnl ivn ded xfril` iaxc dizlin e`la `dc :dywe

iziin `nye ?"eze` oiwcea oi` iyilya" ediiteb opaxc dizlina `icda (a dpyn a

.ibilt i`na iyextl irac meyn ,xfril` iaxn
i`
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"úà" ,àãç¯"BáBæ" ,ézøz¯déLwà éòéáøa ,úìz £¨¤©§¥§¨¨§¦¦©§¥

áæ àìäå :øîBà ÷çöé éaø ,òîL àz .äá÷ðì àðîçø©£¨¨¦§¥¨¨§©©¦¦§¨¥©£Ÿ¨
àöé änìå ,äéä éø÷ ìòa ììëa¯øéîçäìe åéìò ì÷äì ¦§©©©¤¦¨¨§¨¨¨¨§¨¥¨¨§©§¦

åéìò ì÷äì .åéìò¯åéìò øéîçäìe ,ñðBàa ànhî ïéàL ¨¨§¨¥¨¨¤¥¦©¥§¤§©§¦¨¨
àåäù
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc - dcp(ipy meil)

áLBîe ákLî äNBò àeäLdn ,d`nehd a` md eayene eakyny - ¤¤¦§¨¨
.ixw lraa ok oi`y

:`xnbd zxxanúîéà,`ziixad dxaic dii`x efi`a -àîéìéà- ¥©¦¥¨
xaecny xn`p m`äåä àëéä ,äiðL äéiàøaafy epivn okid - ¦§¦¨§¦¨¥¨£¨

`ed zei`x izy d`xyàèéLt àlà ,éø÷ ìòa ììëaheyt - ¦§¨©©§¦¤¨§¦¨
xaecnyäðBLàø äéiàøaixw lral ywed dze` d`exdy ,af ly ¦§¦¨¦¨

zxFY z`f' (al eh `xwie) weqtdn zyxec (`"r) lirl `xnbdy itk]Ÿ©
,['rxf zakW EPOn `vY xW`e aGdéðz÷ådf afy `ziixaa aezke - ©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¤©§¨¨¥

ixw lra llkn `vi zg` dii`x d`xyåéìò ì÷äì,xneleBðéàL §¨¥¨¨¤¥
ñðBàa ànhîdii`xy xn`y `ped ax lr dywe ,ixw lrak ¦©¥§¤

.qpe`a z`nhn af ly dpey`x
:oywnd lr `iyew ick jez ,`iyewd z` zvxzn `xnbdàøañúå§¦§§¨

,dpey`x dii`xa zwqer `ziixady xnel ozip ike ,jnvra xen` -
ick envr ipta azkp afy dtiqen `ziixad ixd,åéìò øéîçäì§©§¦¨¨

xneleáLBîe ákLî äNBò àeäLxaecn m`e ,d`nehd a`äéiàøa ¤¤¦§¨¨¦§¦¨
,äðBLàøm`dàeä áLBîe ákLî øa.mi`nh eayene eakyn ike - ¦¨©¦§¨¨

àlàgxkdaøîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk -,øîBà ÷çöé éaø ¤¨¨¦¨¨©©¦¦§¨¥
,äðBLàø äéiàøa äéä éø÷ ìòa ììëa áæ àìäålral ywed day ©£Ÿ¨¦§¨©©§¦¨¨¦§¦¨¦¨

,ixwàöé änìåixw lra llkn,äéiðL äéiàøaickåéìò ì÷äì §¨¨¨¨¦§¦¨§¦¨§¨¥¨¨
ñðBàa ànhî BðéàL ,åéìò ì÷äì ,åéìò øéîçäìe,dipy dii`xa §©§¦¨¨§¨¥¨¨¤¥¦©¥§¤

,áLBîe ákLî äNBò àeäL ,åéìò øéîçäìe`ziixad oi` ok m`e §©§¦¨¨¤¤¦§¨¨
dii`xy xn`y `ped ax lr dyw `le ,dpey`x dii`xa zwqer

.qpe`a z`nhn af ly dpey`x
:rxf zakyl dpia milcadd dne ,daifd ipniq z` zx`an `xnbd

,íéøBòN ìL ÷öá éîì äîBc áBæ ,àðeä áø øîàepia milcadde ¨©©¨¤§¥¨¥¤§¦
.` ,md rxf zakylúnä øNaî àa áBæeli`e ,xa`d iyew ila - ¨¦¨¨©¥

éçä øNaî àa òøæ úáëL.a .xa`d iyewa -ääéc áBæilfep - ¦§©¤©¨¦¨¨©©¥¤
,cxtzneïáBìì äîBãålyúøæenä äöéaux`d zeningn d`ay - §¤§¤¥¨©¤¤

eli`e ,zlebpxzd zxibca dpnn `vei gext` oi`e ,xkf lebpxzn `le
äøeL÷ òøæ úáëL,zwacpe dkinq -dðéàL äöéa ïáBìì äîBãå ¦§©¤©§¨§¨§¤¥¨¤¥¨

.úøæeî¤¤
d`nh xkf zclei .` :micwdl yi jynda `xnbd ixac zpadl
dinc mini dylye miyly jyna jk xg`e ,dcpk mini dray
dinc mini dyiye miyiye ,miireay d`nh dawp zcleie ,mixedh

.(d-a ai `xwie) mixedh
,dizepirn la` ,yaie gl `nhn dz`neh inia zclei ly dnc .a
x`eand dcpd oick] migl mdyk wx mi`nhn ,dilbx ine dwex oebk

.[(:cp onwl) dpyna
`le dz`neh ini exary zcleiy (.cl lirl) dpyna x`ean .b
,dz`neh inia enk mi`nhn dilbx ine dwexe ,d`nh dx`yp dlah
yaie gl `nhn lld zialy ,dnc oica lld ziae i`ny zia ewlgpe
opaxcne ,xedh dnc dxezd on i`ny ziale ,dz`neh inia enk
x`azi mzwelgn mrhe ,dilbx ine dwex enk ,gl `edyk wx `nhn

.`xnba oldl
:(my) dpyna epipy,'åëå äìáè àlL úãìBiä íci`ny zia ©©¤¤¤Ÿ¨§¨

lld ziae ,[migl wx mi`nhny] dilbx ininke dwexk ,mixne`
.yaie gl `nhn mixne`

:lld zial i`ny zia oia mixace oic d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa ©§¨
,éànL úéáì ìlä úéa ïäì eøîàikeàlL äcða íéãBî ízà éà ¨§¨¤¥¦¥§¥©©¦©¤¦§¦¨¤Ÿ
,äàîè àéäL ,íc äúàøå äìáèm`e ,yai `edyk mb `nhn dnce ¨§¨§¨£¨¨¤¦§¥¨

.dlah `ly zclei mc mb `nhl epl yi ok,éànL úéa íäì eøîà̈§¨¤¥©©
àìoky ,zcleil dcpn gikedl oi` -äcða ízøîà íàdlah `ly Ÿ¦£©§¤§¦¨

meyn edf ,`nh dncy dz`xeeléôàLm`äúàøå äìáè`id ¤£¦¨§¨§¨£¨
äàîè,`nh dnceúãìBéa eøîàz,zcleil jkn ecnlz ji`e - §¥¨Ÿ§§¤¤

äúàøå äìáè íàLdpicäøBäè àéäLm` mb ok m`e ,xedh dnce ¤¦¨§¨§¨£¨¤¦§¨
.xedh dncy xyt` dlah `l

:`ziixad dkiynníäì eøîà,lld ziaçéëBz áBæa úãìBé ¨§¨¤¤¤§¦©
,epixackäøéôñ éîé øçàì äúàøå äìáè íàLini xg`l m`y - ¤¦¨§¨§¨£¨§©©§¥§¦¨

`id ,dz`x aeye dlahe ,miiwp dray dxtq dcild z`nehäøBäè§¨
ote`a eli`e ,xdeh mc `ed dncy minia `id ixdy ,xedh dnce

yäìáè àìdzaifnäúàøå`id ,xdehd inia mcäàîèdnce Ÿ¨§¨§¨£¨§¥¨
.`nh dncy ,dz`xe dlah `ly zcleil oicd `ede ,`nh

íäì eøîà`ly zclei mzqy myky mixaeq ep` zn`a ,i`ny zia ¨§¨¤
,xedh dnc [xdehd inia] dz`xe dlahïécä àeä`ly aefa zcleia ©¦

dncy ,[miiwp dray dxtqe dzcil z`neh ini exary xg`l] dlah
,xedhäáeLzä àéäå.mkzprh lr §¦©§¨

:`xnbd ddnzàøîéîìxnel xacd `a m`d -éâéìôcziay - §¥§¨¦§¦¦
,aefa zcleia mb ewlgp lld ziae i`nyïðúäådpynd jynda §¨§©

,(my)íéãBîe,lld zial i`ny ziaáBæa úãìBéa,dlah `ly ¦§¤¤§
äànèî àéäL`nhn dncy -.Láéå çì ¤¦§©§¨©§¨¥

:`xnbd zayiinïàk ,àéL÷ àìewlgpy zxne`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
ote`a zwqer ,aefa zcleiaäøôqL,dlah `le miiwp dray ¤¨§¨

e ,xdeh mc `ed dncy i`ny zia mixaeq df ote`ayïàkdpynd - ¨
`nhn dncy dlah `ly aefa zcleia micen i`ny ziay zxne`y

ote`a zwqer ,yaie gläøôñ àlLdnc df ote`ay ,miiwp dray ¤Ÿ¨§¨
.[(:cp) onwl x`eank] yaie gl `nhne ,daif mc `ed

:df uexizk da x`eany `ziixa d`ian `xnbdàéðúäåepipy oke - §¨©§¨
,`ziixaaäøôqL áBæa úãìBémiiwp drayäúàøå ,äìáè àìå ¤¤§¤¨§¨§Ÿ¨§¨§¨£¨

df ote`a ,xdeh mc `ed dncy miniaì éànL úéa eëìäïúhéL ¨§¥©©§¦¨¨
,dlah `ly zclei mzq ly dnc z` exdihy enk ,dnc z` exdihe

dy meyn,minieqn minia dxdhd z` dzlz dxezdy mixaeq m
,el` minia `id zrkeìlä úéáedf ote`a ekldìïúhéLdncy ¥¦¥§¦¨¨

dxdhd z` dzlz dxezdy mixaeq mdy meyn ,dxezd on `nh
mcd enk d`nehd a` `ed dnc dlah `ly onf lke ,dliahe minia
ef `ziixaa x`eany `vnpe .yaie gl `nhne ,dcild xg`ly
dxtqy ote`a `weec ewlgp lld ziae i`ny ziay ,xen`d uexizk
zial i`ny zia micen dxtq `l m` la` ,dz`x aeye dlah `le

.`nh dncy lld
xg`ly dxdhd inie d`nehd ini xcba zwelgn d`ian `xnbd

:dpynd ixac mix`azn jk jezne ,dciløîzéàziaa xn`p - ¦§©
,yxcndàeä ãçà ïéòî ,øîà áødy`d seba cg` mewn yi - ©¨©©§¨¤¨

y `l` ,d`nehd inia oiae xdehd inia oia ,mcd `vei epnnyäøBzä©¨
ezànèzcil xg`ly miireayae ,xkf zcil xg`ly mini draya ¦§©
,dawpezøäè äøBzäå,dxdhd inia okn xg`l,øîà éåìåmcd §©¨¦£©§¥¦¨©

xedhd mcde `nhd,íä úBðéòî éðLoirnd gztp dcild xg`le §¥©§¨¥
xdehd ini onfa okn xg`le ,`nhd onfd jynl `nhdízñðoirnd ¦§¨

àîhäeçzôðoirnd,øBähäxg`le ,xedh mini mze`a dnc okle ©¨¥¦§¨©¨
aey dxdhd ini mixnbpyøBähä ízñðe,àîhä çzôðmcd okle ¦§¨©¨¦§¨©¨¥

.`nh mini mze`a d`ex `idy
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîax zhiy oia dkldl lcadd edn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .iel zhiyleäééðéa àkéàzehiyd oia milcadd - ¦¨¥©§
a .` :mdúòôBLdwqtd `ll d`exy dy` -äòáL CBzînimi ©©¦¦§¨

cr ,[d`neh ini mdy] xkf zcilläòáL øçàìini mdy] mini §©©¦§¨
.a .[dxdhåzrteya okøNò äòaøà CBzîmdy] dawp zcill mei §¦©§¨¨¨¨

cr ,[d`neh iniøNò äòaøà øçàì.b .[dxdh ini mdy] meiCBzîe §©©©§¨¨¨¨¦
íéòaøàcr ,[dxdh ini mdy] xkf zcill meiíéòaøà øçàìmei ©§¨¦§©©©§¨¦

.c .[el` minia `nh dncy]íéðîL CBzîemdy] dawp zcill mei ¦§Ÿ¦
cr ,[dxdh iniíéðîL øçàì.[mda `nh dncy] mei §©©§Ÿ¦

:ielle axl el` mipte`a oicd dn zx`an `xnbdáøìoirny xaeqd §©
s` ,elld mipte`d lkay `vnp ,minia dielz ezxdhy `ed cg`
meid dpzydyk ,oirnd dpzyd `le ze`xl dwiqtd `ly it lr

okle ,dpic dpzydàle÷ì àLéømipey`xd mipte`d ipya - ¥¨§¨
s`] xedh dncy miliwn epivnp ,dxdh inil d`neh inin drtyy
oirn dxdih dxezd dry dze`a ixdy ,[oirnd dpzyd `ly it lr

,dfàøîeçì àôéñådxdh inin drtyy mipexg`d mixwnd ipyae - §¥¨§§¨
ixdy ,`nh jli`e myn dncy mixingn epivnp ,d`neh inil
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oifge` mipya cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

ùåîå áëùî äùåò àåäùá.ixwa ok oi`y dn ,d`nehd a` Ðäééàøá àèéùô àìà
äðåùàø.'eke "epnn `vz xy`e "afd" lirl opiyw`ck ,ixw llka iedc ÐääéãÐ

.xeyw epi`e ,cxtpe wnwnzn ,xnelkúøæåîzgz gext` zvxyn dpi`y Ð

.zlebpxzäìáè íàù çéëåú áåæá úãìåéini cal miiwp dray dzpny xg`l Ð

.dcil z`nehàéä äøåäè äúàøåmcc Ð

.`nh Ð dz`xe dlah `l ike ,`ed xedh

'åë ïéãä àåä éàîù úéá íäì åøîàÐ

dxenb zcleia opixn`c ikid ik ,xnelk

jk ,dxedh Ð dz`xe dlah `ly `cixb

draye dcil ini dilr exary aefa zclei

.dxedh Ð dz`xe ,dlah `le ,miiwpïàë
äøôñù.miiwp dray dxtqa dzei`xa Ð

ini exaryk Ð i`ny zia ecenc oizipzn

.miiwp dray mdixg` dxtq `l oiicre ,dcil

i`ny zia ixn`c ab lr s` :xn`w ikde

micen ,dilbx ininke dwexk `zcixb zcleia

`ly onf lkc ,dxtq `ly aefa zcleia

ied `l Ð dz`x m`e .`id daf Ð dxtq

`nhn Ð wex eli`c .dilbx ininke dwexk

:(`,fp dcp) "dcpd mc"a xn`ck ,yai `le gl

la` ,gl epiidc .dwiwx oirk Ð "wexi ike"

,dcpd mc x`yk ,yaie gl `nhn Ð dnc

.(a,cp dcp) "dcpd mc"a opitlickàéðúäåÐ

.`zegipaïúèéùì éàîù úéáikid ik Ð

.jda ixdhn ,`zcixb zcleia ixdhnc

lk dl eln `de ,`pngx dlz ineia :ixaqwc

.dly miniïúèéùì ììä úéáå:ixaqwc Ð

dlah `lc oeike ,`pngx dlz dliahe ineia

a` iedc dcil z`nehk `nh dnc ied Ð

.d`nehdàåä ãçà ïéòîinia `ad mc Ð

od cg` oirnn Ð xdeh inia `ad mce dcil

.oi`aåúàîè äøåúäxkfl dray lk Ð

.dawpl xyr drax`eåúøäè äøåúäåÐ

.okn xg`àîèä íúñð,mireay xg`l Ð

.xedhd gztpeøåäèä íúñðxg`l Ð

.`nhd gztpe ,mipnyàùéø áøìÐ

Ð dxdh inil d`neh ini jezn zrteyc

`dc ,wqt `lc ab lr s`e ,dxedhe ,`lewl

.ezxdh dxezdàôéñåjezn drtyc Ð

mipny jezne ,mirax` xg`l mirax`

xg`l d`nhe ,`xnegl Ð mipny xg`l

.ez`nh dxezdc ,mipnyàùéø éåìì
àøîåçìoirn mzqp `l ,dwqt `lc oeik Ð

.`nhàìå÷ì àôéñå`l ,dwqt `lc oeikc Ð

.xedh oirn mzqpä÷ñôã êúòã à÷ìñ à÷
íéðù åà íåéikd meyne ,mireay xg`l Ð

dxezde ,`a `nh oirnnc ,yaie gl `nhn

.dliahe ineia `l` lld zial ezxdh `l

éåìì àìàikc ,`z` xedh oirnn `d Ð

`nhd mzqp dwqtúòôåùá ?ini jezn Ð

.dwqt `le ,dxdh inil d`nehàîìùá
éåìì.od zepirn ipy lld zial xn`c Ð

ììä úéáå éàîù úéá ïéá àëéàã åðééäÐ

,wqt `lc oeike ,od zepirn ipy lld zialc

oirn i`ny ziale .`nhd mzqp `lc d`nh

.mireay xg` ezxdh dxezde ,`ed cg`

áøì àìàzia i` ,`ed cg` oirn :xn`c Ð

.dizeek iniiw lld'åë àëéà éàîoi`nhnc lld ziac `nrh i`ne ,ibltinw i`na ,xnelk Ðäìéáèå éîåéá ?dlah `ly onf lk ,zwqet `py `l zrtey `py `l Ð

.dzcil inia `nh dnc ied Ðäàîèîù áåæá úãìåéá íéãåîåxg` dwqtc inp `kd :jzrc `wlq `we .miiwp dray odixg` dxtq `le dzcil ini exaryk :`pniwe`e Ð

.daf oick miiwp dray ayzy cr ezxdh `l dxezde ,ez` `nh oiirnnc ,`nhn ikd meyne ,mireayäàîèî éàîàdztbn mck `ed ixde ,`a `ed xedh mewnn `dc Ð

yai `le afd oirn meyn gl `nhny dwexkeêéøèöà éàîù úéáì ?,`pngx `lz ineiac ,cin dzcil ini xg` `zcixb zcleia dl ixdhne ,`ed cg` oirn xn`wc Ð

.d`nhnc opireny`l aefa zcleia jixhv`éìéî éðäãied ,dxtq `ly onf lk Ð mixetq `irac ,aefa zcleia la` ,`zcixb zcleia Ð dcil ini xg`l xdeh mc iedc Ð

.olekl xg` xg` Ð "xdhz xg`e" aizkck ,xetqzy cr ezxdh `l dxeze ,iz` oirn cgn `dc ,daif mck dncàîèú äúåãazknl dil dedc ,`ed `xizi `xw Ð

.wezyle "dcp inik mini zray d`nhe"äãðë äìòåá úà äàîèîù úåáøì.aizk "mini" :`niz `lc ,minik zelild z` zeaxle Ðàéòá éëä íåùîdray dwqtd Ð

."`nhz dzec" aizkck ,miiwp dray xetqzy cr ezxdh `l dxezde ,iz` mi`nh minc oirnnc ,miiwp
àìà
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éài`n :dniz Ð dcpa micen mz``hiytc ,dcpn iziinwc ,lld zia ixaqw

aizkc ,dcpl dcil ywzi`c meyn ,iziinc :xnel yie ?i`ny zia edl xcdnck

."dzcpk mireay d`nhe" aizke ,"dzec zcp inik"

àëéàjixtc ipd lk ,`aeh ediipia `ki` Ð 'ek dray jezn zrtey ediipia

.hwp xzei heytc `l` ,jenqa

úòôåùáe`nhi dlaha elit` `zyde Ð

oizipzne .yaie gl lld zia

m`e .i`ny zia meyn Ð "dlah `le" hwpc

ilew iab zcleic jd ipzw zeicrac :xn`z

zrteya `ld ,lld zia ixnege i`ny zia

?`lewl lld zia eed (dnl) mirax` jezn

dcil zlgza ,liyz` ikc :xnel yie

.liyz`

éà:xn`z m`e Ð jixhvi` i`nl zrteya

,jixhvi` i`ny zia meyn mewn lkn

`dc ,dywnc dizrc `wlq i`ne .ipynck

opireny`l `l` `tiq jixhv` `l inp axl

meyn yaie gl `nhnc i`ny zia ecenc

jixhvi` axlc :xnel yie ?dxtq `lc

ia i`ny zia ecenc opireny`laefa zcle

ded ,`yixn i`c .`ed cg` oiirnc meyn

zepiirn ipy ixaqwc meyn ediinrhc `pin`

lld ziae ,oixdhn aefa zcleia elit`e ,od

.`tiq jixhv` jkl .`ed cg` oiirnc ixaq

zia ixaqe ,zrteya `yix iwenc iell `l`

rnyn `w i`n `tiq ,`ed cg` oiirn i`ny

?ol
oieye
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áLBîe ákLî äNBò àeäLdn ,d`nehd a` md eayene eakyny - ¤¤¦§¨¨
.ixw lraa ok oi`y

:`xnbd zxxanúîéà,`ziixad dxaic dii`x efi`a -àîéìéà- ¥©¦¥¨
xaecny xn`p m`äåä àëéä ,äiðL äéiàøaafy epivn okid - ¦§¦¨§¦¨¥¨£¨

`ed zei`x izy d`xyàèéLt àlà ,éø÷ ìòa ììëaheyt - ¦§¨©©§¦¤¨§¦¨
xaecnyäðBLàø äéiàøaixw lral ywed dze` d`exdy ,af ly ¦§¦¨¦¨

zxFY z`f' (al eh `xwie) weqtdn zyxec (`"r) lirl `xnbdy itk]Ÿ©
,['rxf zakW EPOn `vY xW`e aGdéðz÷ådf afy `ziixaa aezke - ©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¤©§¨¨¥

ixw lra llkn `vi zg` dii`x d`xyåéìò ì÷äì,xneleBðéàL §¨¥¨¨¤¥
ñðBàa ànhîdii`xy xn`y `ped ax lr dywe ,ixw lrak ¦©¥§¤

.qpe`a z`nhn af ly dpey`x
:oywnd lr `iyew ick jez ,`iyewd z` zvxzn `xnbdàøañúå§¦§§¨

,dpey`x dii`xa zwqer `ziixady xnel ozip ike ,jnvra xen` -
ick envr ipta azkp afy dtiqen `ziixad ixd,åéìò øéîçäì§©§¦¨¨

xneleáLBîe ákLî äNBò àeäLxaecn m`e ,d`nehd a`äéiàøa ¤¤¦§¨¨¦§¦¨
,äðBLàøm`dàeä áLBîe ákLî øa.mi`nh eayene eakyn ike - ¦¨©¦§¨¨

àlàgxkdaøîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk -,øîBà ÷çöé éaø ¤¨¨¦¨¨©©¦¦§¨¥
,äðBLàø äéiàøa äéä éø÷ ìòa ììëa áæ àìäålral ywed day ©£Ÿ¨¦§¨©©§¦¨¨¦§¦¨¦¨

,ixwàöé änìåixw lra llkn,äéiðL äéiàøaickåéìò ì÷äì §¨¨¨¨¦§¦¨§¦¨§¨¥¨¨
ñðBàa ànhî BðéàL ,åéìò ì÷äì ,åéìò øéîçäìe,dipy dii`xa §©§¦¨¨§¨¥¨¨¤¥¦©¥§¤

,áLBîe ákLî äNBò àeäL ,åéìò øéîçäìe`ziixad oi` ok m`e §©§¦¨¨¤¤¦§¨¨
dii`xy xn`y `ped ax lr dyw `le ,dpey`x dii`xa zwqer

.qpe`a z`nhn af ly dpey`x
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.úøæeî¤¤
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dinc mini dylye miyly jyna jk xg`e ,dcpk mini dray
dinc mini dyiye miyiye ,miireay d`nh dawp zcleie ,mixedh

.(d-a ai `xwie) mixedh
,dizepirn la` ,yaie gl `nhn dz`neh inia zclei ly dnc .a
x`eand dcpd oick] migl mdyk wx mi`nhn ,dilbx ine dwex oebk

.[(:cp onwl) dpyna
`le dz`neh ini exary zcleiy (.cl lirl) dpyna x`ean .b
,dz`neh inia enk mi`nhn dilbx ine dwexe ,d`nh dx`yp dlah
yaie gl `nhn lld zialy ,dnc oica lld ziae i`ny zia ewlgpe
opaxcne ,xedh dnc dxezd on i`ny ziale ,dz`neh inia enk
x`azi mzwelgn mrhe ,dilbx ine dwex enk ,gl `edyk wx `nhn

.`xnba oldl
:(my) dpyna epipy,'åëå äìáè àlL úãìBiä íci`ny zia ©©¤¤¤Ÿ¨§¨

lld ziae ,[migl wx mi`nhny] dilbx ininke dwexk ,mixne`
.yaie gl `nhn mixne`

:lld zial i`ny zia oia mixace oic d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa ©§¨
,éànL úéáì ìlä úéa ïäì eøîàikeàlL äcða íéãBî ízà éà ¨§¨¤¥¦¥§¥©©¦©¤¦§¦¨¤Ÿ
,äàîè àéäL ,íc äúàøå äìáèm`e ,yai `edyk mb `nhn dnce ¨§¨§¨£¨¨¤¦§¥¨

.dlah `ly zclei mc mb `nhl epl yi ok,éànL úéa íäì eøîà̈§¨¤¥©©
àìoky ,zcleil dcpn gikedl oi` -äcða ízøîà íàdlah `ly Ÿ¦£©§¤§¦¨

meyn edf ,`nh dncy dz`xeeléôàLm`äúàøå äìáè`id ¤£¦¨§¨§¨£¨
äàîè,`nh dnceúãìBéa eøîàz,zcleil jkn ecnlz ji`e - §¥¨Ÿ§§¤¤

äúàøå äìáè íàLdpicäøBäè àéäLm` mb ok m`e ,xedh dnce ¤¦¨§¨§¨£¨¤¦§¨
.xedh dncy xyt` dlah `l

:`ziixad dkiynníäì eøîà,lld ziaçéëBz áBæa úãìBé ¨§¨¤¤¤§¦©
,epixackäøéôñ éîé øçàì äúàøå äìáè íàLini xg`l m`y - ¤¦¨§¨§¨£¨§©©§¥§¦¨

`id ,dz`x aeye dlahe ,miiwp dray dxtq dcild z`nehäøBäè§¨
ote`a eli`e ,xdeh mc `ed dncy minia `id ixdy ,xedh dnce

yäìáè àìdzaifnäúàøå`id ,xdehd inia mcäàîèdnce Ÿ¨§¨§¨£¨§¥¨
.`nh dncy ,dz`xe dlah `ly zcleil oicd `ede ,`nh

íäì eøîà`ly zclei mzqy myky mixaeq ep` zn`a ,i`ny zia ¨§¨¤
,xedh dnc [xdehd inia] dz`xe dlahïécä àeä`ly aefa zcleia ©¦

dncy ,[miiwp dray dxtqe dzcil z`neh ini exary xg`l] dlah
,xedhäáeLzä àéäå.mkzprh lr §¦©§¨

:`xnbd ddnzàøîéîìxnel xacd `a m`d -éâéìôcziay - §¥§¨¦§¦¦
,aefa zcleia mb ewlgp lld ziae i`nyïðúäådpynd jynda §¨§©

,(my)íéãBîe,lld zial i`ny ziaáBæa úãìBéa,dlah `ly ¦§¤¤§
äànèî àéäL`nhn dncy -.Láéå çì ¤¦§©§¨©§¨¥

:`xnbd zayiinïàk ,àéL÷ àìewlgpy zxne`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
ote`a zwqer ,aefa zcleiaäøôqL,dlah `le miiwp dray ¤¨§¨

e ,xdeh mc `ed dncy i`ny zia mixaeq df ote`ayïàkdpynd - ¨
`nhn dncy dlah `ly aefa zcleia micen i`ny ziay zxne`y

ote`a zwqer ,yaie gläøôñ àlLdnc df ote`ay ,miiwp dray ¤Ÿ¨§¨
.[(:cp) onwl x`eank] yaie gl `nhne ,daif mc `ed

:df uexizk da x`eany `ziixa d`ian `xnbdàéðúäåepipy oke - §¨©§¨
,`ziixaaäøôqL áBæa úãìBémiiwp drayäúàøå ,äìáè àìå ¤¤§¤¨§¨§Ÿ¨§¨§¨£¨

df ote`a ,xdeh mc `ed dncy miniaì éànL úéa eëìäïúhéL ¨§¥©©§¦¨¨
,dlah `ly zclei mzq ly dnc z` exdihy enk ,dnc z` exdihe

dy meyn,minieqn minia dxdhd z` dzlz dxezdy mixaeq m
,el` minia `id zrkeìlä úéáedf ote`a ekldìïúhéLdncy ¥¦¥§¦¨¨

dxdhd z` dzlz dxezdy mixaeq mdy meyn ,dxezd on `nh
mcd enk d`nehd a` `ed dnc dlah `ly onf lke ,dliahe minia
ef `ziixaa x`eany `vnpe .yaie gl `nhne ,dcild xg`ly
dxtqy ote`a `weec ewlgp lld ziae i`ny ziay ,xen`d uexizk
zial i`ny zia micen dxtq `l m` la` ,dz`x aeye dlah `le

.`nh dncy lld
xg`ly dxdhd inie d`nehd ini xcba zwelgn d`ian `xnbd

:dpynd ixac mix`azn jk jezne ,dciløîzéàziaa xn`p - ¦§©
,yxcndàeä ãçà ïéòî ,øîà áødy`d seba cg` mewn yi - ©¨©©§¨¤¨

y `l` ,d`nehd inia oiae xdehd inia oia ,mcd `vei epnnyäøBzä©¨
ezànèzcil xg`ly miireayae ,xkf zcil xg`ly mini draya ¦§©
,dawpezøäè äøBzäå,dxdhd inia okn xg`l,øîà éåìåmcd §©¨¦£©§¥¦¨©

xedhd mcde `nhd,íä úBðéòî éðLoirnd gztp dcild xg`le §¥©§¨¥
xdehd ini onfa okn xg`le ,`nhd onfd jynl `nhdízñðoirnd ¦§¨

àîhäeçzôðoirnd,øBähäxg`le ,xedh mini mze`a dnc okle ©¨¥¦§¨©¨
aey dxdhd ini mixnbpyøBähä ízñðe,àîhä çzôðmcd okle ¦§¨©¨¦§¨©¨¥

.`nh mini mze`a d`ex `idy
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîax zhiy oia dkldl lcadd edn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .iel zhiyleäééðéa àkéàzehiyd oia milcadd - ¦¨¥©§
a .` :mdúòôBLdwqtd `ll d`exy dy` -äòáL CBzînimi ©©¦¦§¨

cr ,[d`neh ini mdy] xkf zcilläòáL øçàìini mdy] mini §©©¦§¨
.a .[dxdhåzrteya okøNò äòaøà CBzîmdy] dawp zcill mei §¦©§¨¨¨¨

cr ,[d`neh iniøNò äòaøà øçàì.b .[dxdh ini mdy] meiCBzîe §©©©§¨¨¨¨¦
íéòaøàcr ,[dxdh ini mdy] xkf zcill meiíéòaøà øçàìmei ©§¨¦§©©©§¨¦

.c .[el` minia `nh dncy]íéðîL CBzîemdy] dawp zcill mei ¦§Ÿ¦
cr ,[dxdh iniíéðîL øçàì.[mda `nh dncy] mei §©©§Ÿ¦

:ielle axl el` mipte`a oicd dn zx`an `xnbdáøìoirny xaeqd §©
s` ,elld mipte`d lkay `vnp ,minia dielz ezxdhy `ed cg`
meid dpzydyk ,oirnd dpzyd `le ze`xl dwiqtd `ly it lr

okle ,dpic dpzydàle÷ì àLéømipey`xd mipte`d ipya - ¥¨§¨
s`] xedh dncy miliwn epivnp ,dxdh inil d`neh inin drtyy
oirn dxdih dxezd dry dze`a ixdy ,[oirnd dpzyd `ly it lr

,dfàøîeçì àôéñådxdh inin drtyy mipexg`d mixwnd ipyae - §¥¨§§¨
ixdy ,`nh jli`e myn dncy mixingn epivnp ,d`neh inil
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äòáL éì änì ,ïä úBðéòî éðL øîàc éåìì àlàzcleid recn - ¤¨§¥¦§¨©§¥©§¨¥¨¨¦¦§¨
ixd ,miiwp dray xetql dkixv aefaàéâñ eäMîajka ic - §©¤©§¨

mzqpy gken jkay ,d`nehd ini xg`l ze`xln hrn wiqtzy
mc d`xz m` elit`e ,leahze mini dray oiznz f`e ,`nhd oirnd
ribd df mc ixdy ,miiwp drayk eaygi md mini drayd lka

:`xnbd daiyn .xedhd oirndnøîà÷ éëäzpeek zn`a jk - ¨¦¨¨©
aefa zcleid ,`ziixad÷BñôzL äëéøöze`xleäMîini xg`l §¦¨¤¦§©¤

ick ,d`nehddì eìòiLmi`ad minidì,íéi÷ð äòáLd`xz m` mb ¤©£¨§¦§¨§¦¦
.mda

:ax ixacl ztqep dgked d`ian `xnbdòîL àzepipyy dnn ¨§©
dz`x `ly dwipn e` zxaerny (:i :f lirl) iqei iax zrc ,`ziixaa
,dz`x aeye ,[(:h lirl) mei miyely ly] zeper yly jyna mc
`ny miyyeg `le ,dzii`x zryn `l` zexdh z`nhn dpi`
ylyn zegt ze`xl dwiqtd m`y ,`ziixad zycgne ,mcew dz`x
dnilydy cr dz`x `l oiicre dxarzd aeye ,dzwpd onfa zeper

,oda d`ex dpi`y zeper ylylíéìBò døeaéò éîé[mitxhvn-]dì §¥¦¨¦¨
,dúe÷éðî éîéìe,dzii`x zryn wx z`nhn jk xg` dz`x m`éîéå ¦¥¥¦¨¦¥

,døeaéò éîéì dì íéìBò dúe÷éðîzxaern dzeida dwiqtd m`y ¥¦¨¦¨¦¥¦¨
`idy minid mitxhvn ,dwipn dzeida zeper ylyl dnilyde

.zxaern `idy minil dwipn
:`ziixad zx`anãöéky oebk ,df oic ipte` mdä÷éñôäze`xl ¥©¦§¦¨

íézLzeper izy -å ,døeaéò éîéadper jk xg`éîéa úçà §©¦¦¥¦¨§©©¦¥
,dúe÷éðîdwiqtdy e`,døeaéò éîéa úçàå dúe÷éðî éîéa íézL ¥¦¨§©¦¦¥¥¦¨§©©¦¥¦¨

dper dwiqtdy e`éîéa äöçîe úçàå ,døeaéò éîéa äöçîe úçà©©¤¡¨¦¥¦¨§©©¤¡¨¦¥
,dúe÷éðîelld mipte`d lkadì ïéìBòwqtdd ipnfììL,úBðBò L ¥¦¨¦¨§¨Ÿ

.dzii`x zryn `l` z`nhn dpi`e
:dgkedd z` zx`an `xnbd,àeä ãçà ïéòî øîàc áøì àîìLa¦§¨¨§©§¨©©§¨¤¨

y oaenéëä íeMî,dclie wiqtdl dligzdy zxaernd÷ñôä éòa ¦¨¦¨¥¤§¥
etxhviy ,mda d`ex dpi`y minid oipn z` milydl dkixv -

cgia eidie dcild mcewy minilìL,úBðBò Lmc elit` d`xz m`e ¨Ÿ
,zrl zrn rxtnl `nhze ,zeperd zyely z` milyz `l xdeh
epi` dnvr dcild mc la`] miwleqn dinc oi`y dlibx dy` enk

,[wqtd aygp÷ñôä éì änì ,ïä úBðéòî éðL øîàc éåìì àlà¤¨§¥¦§¨©§¥©§¨¥¨¨¦¤§¥
ìL,úBðBò L`ldébñ eäMîaze`xln hrn wiqtzy jka ic - ¨Ÿ§©¤©¦

m` elit`e ,`nhd oirnd mzqpy gken jkay ,d`nehd ini xg`l
el` minia milyze ,dz`x `l eli`k df ixd okn xg`l mc d`xz
`ede ,`nhd oirndn ribn epi` df mc ixdy ,zeperd zyely z`

.[dcp mcl zekiiy el oi`y dnhegn `ad mc enk
iel zrcl :`xnbd dgecøîà÷ éëä,`ziixad zpeek idef zn`a - ¨¦¨¨©

d`nehd ini xg`leäMî ÷BñôzM äëéøö,ze`xlneìòiL éãk §¦¨¤¦§©¤§¥¤©£
dìdxdhd iniìznlydìL,úBðBò L.mda d`xz m` mb ¨§¨Ÿ

:iel ixacl dgked d`ian `xnbd,òîL àzdpyna mi`pzd ewlgp ¨§©
e` ,dzii`x zryn wx z`nhn mc dz`xy dy` m`d ,(.a lirl)
drbpy zexdhd lke ,dry dze`a lenz`n d`nh `idy miyyegy

,`ziixad zycgne ,ze`nh df onfn mdaïéåLåmicen lkd - §¨¦
ay zcleiøçà äàBødncy minid,øäBè ícmipeny xg`l oebk §¨©©©©

,dawp zciln meidzòL dicL,dzii`x zryn `nhl dl icy - ¤©¨©§¨
mini dnk dz`x m` mb xaecn zehytae .rxtnl z`nhn dpi`e

,ok m`e ,okn xg`l,ïä úBðéòî éðL øîàc éåìì àîìLaoaen ¦§¨¨§¥¦§¨©§¥©§¨¥
ydic éëä íeMî,dzòLmini daxd exary ,miwleqn dinc ixdy ¦¨¦©¨©§¨

`idyk dpey`xd dzii`x idefe ,`nhd oirndn mc dz`x `le
,dzry dic df ote`ay (.f) lirl epipye ,dwipnøîàc áøì àlà¤¨§©§¨©

úòì úòî ànèz ,dzòL dic éànà ,àeä ãçà ïéòîlenz`n - ©§¨¤¨©©©¨©§¨§©¥¥¥§¥
,minca dwfged ixdy ,[miyp x`ya ok mixaeqd zrcl] ef drya

.df oirnn dpey`xd dzii`x ef oi`e
ote`a cinri ax :`xnbd dgecúeäL àkéìcmly mei xar `ly - §¥¨¨

,cg`e mipenyd meia cin dz`xy oebk ,dxedh dzidy dryn
dz`xy mcd m` mb ixdy ,zrl zrn `nhl xyt` i` df ote`ay

.xedh mc `ed ,ef drya lenz` dpnn `vi eiykr
:`xnbd zl`eyäãé÷ôì äãé÷tî ànèúedze` `nhl epl did - §©¥¦§¦¨¦§¦¨

dzide cg`e mipeny lila dwca m`y ,zncewd dwicad zryn
rxtnl `nhl epl did ,d`nh dzide xweaa dwca jk xg`e ,dxedh
dpi`y zxne` `ziixad recne ,zncewd dwicadn zexdhd lk z`

:`xnbd daiyn .dzii`x zryn `l` d`nhàkéì úòì úòîc ïåék¥¨§¥¥§¥¥¨
,dze` `nhl zexyt` oi` -da eøæb àì énð äãé÷ôì äãé÷tî¦§¦¨¦§¦¨©¦Ÿ¨§¨

.[ïðaø©¨¨
:ax ixacl dgked d`ian `xnbdòîL àz,`ziixaa epipyy dnn ¨§©

äøôqL áBæa úãìBémiiwp drayäìáè àìå,okn xg`läúàøå ¤¤§¤¨§¨§Ÿ¨§¨§¨£¨
df ote`a ,xdehd iniaì éànL úéa eëìä,ïúhéL`nhn df mcy ¨§¥©©§¦¨¨

n epi` dxezd one] gl `edyk wxmixaeq mdy enk ,[llk `nh
,dlah `ly zclei mzqa (.cl lirl)ìlä úéáedf ote`a ekld ¥¦¥

ì,ïúhéL(my) mixaeq mdy enk ,yaie gl dxezd on `nhn dncy §¦¨¨
.dlah `ly zclei lka

:dgkedd z` `xnbd zx`an,àeä ãçà ïéòî øîàc áøì àîìLa¦§¨¨§©§¨©©§¨¤¨
y oaenéëä íeMîmcd lld zial,Láéå çì ànèîribd ixdy ¦¨¦§©¥©§¨¥

ini eribdyk `l` eze` dxdih `l dxezd mzrcle ,`nh oirnn
,dlah mbe xdehdéànà ,ïä úBðéòî éðL øîàc éåìì àlàmcd ¤¨§¥¦§¨©§¥©§¨¥©©
,Láéå çì ànèîoirnd mzqp i`cea miiwp dray dxtqy oeik ixd §©¥©§¨¥

.`a `ed xedh oirnn df mce ,`nhd
:iel ixac z` zayiin `xnbdéåì Cì øîà`iyew lr jl dpri iel - ¨©¨¥¦

la` ,`ed cg` oirny gken ef `ziixan zn`a ,eféøîàc àðà£¨§©§¦
ïéåLc àpúk,lirl d`aedy `ziixad ly `pzd enk xaeq ip` - §©¨§¨¦

cinrn ip`e ,dzry dicy xdeh mc xg`l d`exa micen lkdy
dpi` ok it lr s`e ,zrl zrn `nhl zexyt` yiyk ef `ziixa
x`eank] md zepirn ipyy meyn `ed mrhdy gxkdae ,z`nhn

.[lirl
:`xnbd zayiin ceràîéà úéòaéàåz` ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
[sqep ote`a iel ixaczwqer `ziixady ,úòôBLad`nehd inin §©©

`nhn mcd okle ,`nhd oirnd mzqp `l df ote`ay ,dxdhd inil
.yaie gl

:`xnbd dywnéðz÷ 'äøôñ' àäådxtq `idy `ziixaa aezk ixd - §¨¨§¨¨¨¥
:`xnbd zvxzn .dxtq cvik wqt `l mcd m`e ,miiwp drayàëä̈¨

ïðé÷ñò áBæa äá÷ð úãìBéadcli dzaif zryay dy`a xaecn - §¤¤§¥¨§¨§¦©
ote`a xaecne ,miireay md dawp ly dcil z`neh inie ,dawp

ä÷ñt àn÷ òeáLcminie ,mc dz`x `l dzcill oey`xd reaya - §¨©©¨¨§¨
ae ,[x`aziy itk] miiwp dray zxitql dl miaygp el`òeáL̈©

ä÷ñt àì àøúadkiynde ,ze`xl dxfg dzcill ipyd reayae - ©§¨Ÿ¨§¨
oiirndy `vnpe ,iyilyd reayl ipyd reaydn zetivxa ze`xl
okle ,iyilyd reaya gezt x`ype ,ipyd reaya gztpe xfg `nhd

.[yaie gl `nhn mcd lld zial
:`xnbd dtiqenøáñ÷åaefa zcleidy ,ef `ziixa ly `pzd §¨¨©

,miiwp dray xetql dkixvyéîéz`nehïäa äàBø ïéàL dúãéì §¥¥¨¨¤¥¨¨¤
,mcïéìBòmiaygpeúøéôñì dìxetql dkixvy miiwp dray ¦¨¦§¦©
l,dúáéæ.dxitq aygp oey`xd reaya dxtqy dn okle ¦¨¨

:ielk e` axk dkld m`d dpc `xnbd,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦
ïì øîà[epl-]ïéøúàì àøèeæ øî òìwà ,àøëqî ïîL áøxn - ¨©¨©¤¤¦¦§¨¦§©©§¨§©§¦

epnewnl dxwna ribd `xhefàøîeçì áøc déúååk àúëìéä ,Løãå§¨©¦§§¨§¨¥§©§§¨
ote`a axk dkld -cr xdehd inin zrteya epiidc ,xingn `edy

ze`xl dkiyndy it lr s`e ,`nh dnc ax zrcly ,okn xg`l
oirny meyn ,xedh oirnn ribd mcdy mixne` oi` ,xdehd inin

,el` minia ez`nih dxezde ,`ed cg`éåìc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§¥¦
,àøîeçìiel zrcly ,dxdhd inil d`nehd inin zrteya epiidc §§¨

.[`nhd oirnd mzqp `l ixdy ,xdeh mc df oi` md zepirn ipyy
:dkldd wqta ztqep drc d`ian `xnbdàúëìä ,øîà éMà áø©©¦¨©¦§§¨

áøc déúååk,`ed cg` oirny,àle÷ì ïéainin zrteya epiidc §¨¥§©¥§¨
,ezxdih dxezde `ed cg` oirny lwin axy ,dxdhd inil d`nehd

e ,dwiqtd `l m` mb,àøîeçì ïéácr dxdhd inin zrteya epiidc ¥§§¨
oke .`ed cg` oirny meyn d`nh `id ax zrcly ,okn xg`lLéøc̈¦

yxc -.àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa áøc déúååk àúëìä ,øîéøî§¥©¦§§¨§¨¥§©¥§¨¥§§¨
:`xnbd dwiqn.àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa ,áøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©¥§¨¥§§¨
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קכי oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxtzereay

éâñ åäùîá éåìì àìàoiznze ,`nhd mzqpc mireay xg`l edyn weqtze Ð

.`ed `nh mc e`l `dc ,miiwpa dl elri Ð dray lk d`xz elit`e .leahze dray

åäùî ÷åñôúù,`id wqtd e`l Ð mireay jeza i`c ,dawpc mireay xg`l Ð

.gztdl `nhd xfg Ð mireay jeza d`exe zxfegc oeikcäì ïéìåò äøåáéò éîéÐ

zxaern :opixn` (`,i dcp) `nw wxta

Ð dz`xe ,zeper yly dilr exary dwipne

.dzry dicäì ïéìåòmitxhvn ,xnelk Ð

dligzde ,dwipn dzid oebk .dzewipn inil

Ð zeper yly dnilyde ,dxarzpe ,weqtl

.dzewipn inil dxeair ini oitxhvnàîìùá
áøìikd meyn Ð `ed cg` oirn :xn`c Ð

dkixv dclie wiqtdl dligzdy zxaern

dcil xg` d`xz `ly ,zeper yly milydl

,zeper ylyl wiqtn `l dcil mce .melk

mce ,cegl dcp mc :`nw wxta opivxzck

`l Ð i`fg i` ,dcil xg` la` .cegl dcil

,zrl zrn d`nhne ,zeper yly dnilyd

.oiwleqn dinc oi`yéåìì àìài` elit` Ð

`nh oirnn e`l `d Ð mireay xg`l `ifg

iedc ,zeper yly znlydl dl elrie ,iz`

.`z` dnhegn mc eli`kàéâñ åäùîáÐ

mzqp :`nipc ,edyn dcil ini xg` weqtzy

.`nhdäì åìòéù.dxdh ini Ðùìùì
úåðåò.d`xz elit`e Ðïéåùållde i`ny Ð

.zrl zrna ibiltcøäåè íã øçà äàåøá
äúòù äéãùonfl elit` :jzrc `wlq `w Ð

mipeny mei cr dz`x `ly oebk ,daexn

.miryz e` rax`eéðù øîàã éåìì àîìùá
äúòù äéã éëä íåùî ïä úåðéòîixdy Ð

`le exary mini dnky ,oiwleqn dinc

dii`x dl `iede ,df oirnn mc dz`x

rax`n Ð dwipne .dzry dice ,dpey`x

.dpey`x dii`xa ozry oiicc ,`id miyp

àåä ãçà ïéòî øîàã áøì àìàe`l Ð

.minca dwfged ixde ,`id dpey`x dii`x

úåäù àëéìãmipeny meia dz`xy oebk Ð

elit`c ,zrl zrn :xninl `kilc ,cin cg`e

mc Ð oevigd ziaa `pci`d ik lenz`n ded

.`ed xedhäãé÷ôì äãé÷ôî àîèúåoebk Ð

`nhz Ð d`nh dz`vne zixgy dwca m`

:xninl `kil `kde .ziaxr ly zexdh

dciwtl dciwtn elit` i`c ,zedy `kilc

dzry dicc xninl `kixv Ð `kilúéáå ?
ïúèéùì ììä`nhn dlah `ly onf lkc Ð

Ð dcil ini xg` dxtqc oeik `de ,yaie gl

.iell `iywe ,wqt i`ceïéåùã àðúëÐ

,xdeh mc xg` d`exa oieye :lirl xn`c

ipy ,`nl` Ð dzry dic ikd elit`e ,zedy `ki`ca :`pniwe` `p`e .dzry dicy

.od zepirnéðú÷ äøôñ àäådxtq ikid ,wqt `l i`e Ð?zrteya mlerl :ipyne

inie ,aefa dawp zclei dzidy oebk :i`ed ikd dxitqe ,xdeh inil d`neh inin

dzcil ini :xaqwc ,dzxitq `id efe .`nw reay dwqte ,mireay ipy dcil z`neh

gztpe xfge ,dwqt `l ipy reaye .dzaif zxitql dl oiler Ð oda d`ex dpi`y

zial yaie gl `nhn ikd meyne .iyily reay jeza ekezn zrteye ,`nh oirn

,i`ny ziale .dliahe ineia `l` ezxdh `l dxeze ,`z` `nh oirnn `dc ,lld

dcli i`c ,"dawp zclei" hwp ikdle .edl enly `de ,`pngx `ilz ineiac Ð xedh

`l` eed `lc ,dcil ini xg` edyn weqtz `ly dray xetql dl xyt` i` Ð xkf

.drayàøîåçì áøã äéúååë,d`nhnc ,mipeny xg`l mipeny jezn zrteya Ð

.`z` xedh oirnn :opixn` `leàøîåçì éåìã äéúååë àúëìäåjezn zrteya Ð

`nhd mzqp `lc oeike od ,zepiirn ipy :xn`c ,xyr drax` xg`l xyr drax`

.xdeh mc ied `l Ðàìå÷ì ïéádrax` xg`l xyr drax` jezn zrtey oebk Ð

.dwqtd ira `le ,ezxdh dxezde ,`ed cg` oirn :xn`c ,`lewl ax dil dedc ,xyr
äðùî
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ïéåùåxn`c iqei iaxl :xn`z m`e Ð dzry dicy xdeh mc xg` d`exa

yxtne ,zeper yly zekixv dwipne zxaern :(`,f dcp) `nw wxta

`d ?dzwipnc dper il dnl ,dzwipnc zg`e dxeairc zeper izy itxhvnc

i` .iqei iaxk `lc ,`d :xnel yie !dzry dic xdeh mc xg`c `kd xn`

dpey`x dz`xe zeper yly dwiqtda :inp

xn`ck ,dzry dic dipy s` Ð qpe`n

Ð xdeh mc xg` la` .(a,my) `nw wxta

la` ,dpey`x dii`xa `l` dzry dic oi`

,qpe`n dpey`xd dzid elit` ,`l Ð dipy

iaxl :xn`z m`e .`nh oirn gztpy oeik

`nw wxta edl zi`c i`pz jci`le ,xi`n

dedc dil wetiz ,dzry dic dwipn (a,my)

.xity iz` ipy uexizl edine !xdeh mc xg`

,xdeh mc xg` `edy mrhnc :xnel yie

la` .dpey`x dii`xl `l` dzry dic oi`

,dzewipn ini lk dzry dic ,dwipn mrhn

m`e .(`,`i dcp) `nw wxtc xi`n iaxk

wetiz ?xdeh mc meyn il dnl `kde :xn`z

dpin `wtpc :xnel yie !`id dwipnc dil

xi`n iaxl ,ezlnb e` dpa znc `kidl

iaxle .miypd lkk `id ixd :lirl xn`c

ezlnb elit` :`nw wxta xn`c ,inp iqei

`wtp Ð dzry dic ,dwipnl dpa dpzp e`

cr dz`x `lc `kidl ,xdeh mc xg`l dpin

dwipnc `nrhe ,ycg drax`e mixyr xg`l

s`c ,qpe`a dpey`xd dzii`xl jixhvi`

.ziyixtck ,dzry dic dipyd

àëéìãÐ zedy `ki` la` Ð zedy

xn`c axl ,zrl zrn d`nhn

dzry dicc ab lr s`e .`ed cg` oirn

e` dpa zna ixiin `kd ,dzewipn ini lk

,dlitdawxtac :xn`z m`e .ziyixtck

zxeibd :xn` (`,fl zeaezk) "zexrp el`"

.dzry dic Ð zrl zrn jeza mc dz`xy

yie ?miypd lkk `id ixd :xne` iqei iax

iqei iaxk `iz` `l `kdc `ibeq :xnel

m` ,d`neh za dzid mzd :inp i` .mzdc

`zi`c meyn e` .mcewn zxiibzn dzid

.opaxc d`neh deba

úéòáéàåipzw dxtq `de zrteya `ni`

zia xn`w i`n :xn`z m`e Ð

dlah m`y ,gikez aefa zclei :lirl lld

elit` ,zrteyc oeik `de ?dxedh Ð dz`xe

zepiirn ipy xn`c iell ,d`nh Ð dlah

ixaclc :xnel yie !`ed `nh oirn `dc ,od

cg` oirn edl zi`c ,edl ixn`w i`ny zia

.`edòåáùxne` o`kn Ð dwqt `l `xza

oixteqy ,aefa zcleik edpiayg miyp edlekc dfd onfa e` ,aefa zcleic mz epiax

dpi` Ð dliah mcew xdeh inia dz`xe .miiwp dray dcild z`neh ini xg`

`nh mcc ab lr s` ,dxzq `lc iyily reay dz`x ikc `kd xn` `dc ,zxzeq

,yaie gl oi`nhnc lld zia elit`c ,zxzeq dpi` xdeh mc zii`xc oky lk .`ed

dray dxtqy zclei dpi`y daf lr gikedl oi` o`kne .dzxitq dl dzlrc ecen

dii`xc meyn ,dxzq `l `wec `kdc :xninl `ki`c Ð xezqz `ly ,dz`xe miiwp

reayac ab lr s`e .ikd e`la mi`nh mireay lkc ,d`neh dl znxeb dpi` ef

Ð wqtzyke ,daf `le dcp za ziyrp dpi` mewn lkn ,d`neh dl mxeb iyily

oi`c `xazqnc .dxzq `l inp Ð `nlrc dy`c d`xp mewn lkne .cin dxedh

d`neh `dz `ly Ð "xdhz xg`e" xn`ck ,oeaygd jeza `l` zlren dxizq

,`xif iaxc `xneg ol zi`c ocicl edin .`l Ð dxitq xg`l la` .mdipia zwqtn

.miiwp dray dkixv ,dz`xe dlah elit` `dc ,zxzeqc `hiyt

àúëìäyie ?edpip iccd` ixzqc ixneg ixz `d :xn`z m`e Ð `xnegl axk

ike ,xingdl xnke xingdl xnk wiqt Ð ol `wtqnc `kdc :xnel

iab ,xingdl olek ixack dkld :(a,fn dcp) "otec `vei" idly `ki` `peeb i`d

dcle zgct `viy zxeib :(a,en zexeka) "xeka yi" wxta `ipzc `d ,od zepirn ipy xn`c ,iell :wgvi xa ikcxn iax axd dywd .zixev xvge zexba ipniq

py i`e .dxdh inie d`neh ini dl oipzep oi` Ð dxiibzp jk xg`e ,dieb dzeidayixae !mezq `nh oirn `ld ?dxdh ini dl oipzep oi` i`n` ,od zepirn i

xn`c i`ny ziak iwenc ,iell jk lk dyw `l (a,en) zexekac `ziixa `iddne .dxdh inie d`neh ini eilr oiayei oi`c ,opz inp (`,n dcp) "otec `vei"
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc - dcp(iyily meil)

d`nhe ,dcp `id ixd ,dligza mc ztih d`exd dy` dxez oicn
ipiny lilae ,dxdha zwqet mc ze`xl dwqty meia .mini dray
miiexw el` mini .mei xyr cg` dpen ipiny mein .dxedhe zlaeh
mc' `xwpd `ed mc mda dz`x m`e ,daifl miie`xd mini ,'daif ini'
,'dphw daf' `id ixd ,mitevx miinei e` mei mda dz`x .'daif
iwp cg` mei xetql dkixve ,zeynyd oial jenq dxdha zwqete
`id ixd ,mitevx mini dyly mc mda dz`x .dxedhe zlaehe ,mcn
mini dray zxteqe ,iyilyd meia dxdha zwqete ,'dlecb daf'
zlaeh axrl iriayd meiae ,llk mc mda d`xz `ly miiwp
,el` mini draya mc dz`x .oaxw d`ian ipinyd meiae ,dxedhe
mitevx mini dray eidiy cr zxteqe zxfege ,dzxdh ini zxzeq
d`xz m`e ,dcpl miie`xd mini ,'dcp ini' md jli`e o`kn .miiwp
,daif ini xyr cg` dpen leahzy xg`le ,dcp `id ixd ,mc mda
`xwpd dfe ,dxezd on dcpk d`nh `id ixd zclei .dlilg xfege
d`nh ,dawp dcli ,mini dray d`nh xkf dcli .'dcil z`neh'
,mc d`ex oiicr m` s` ,el` mini enlypy xg`l .mei xyr drax`
miyly mdy ,'dxdh ini' cer zxteqe .dlral zxzene zlaeh
mc lk el` minia .dawpl mini dyye miyye ,xkfl mini dylye
dnexz lek`l dxeq` j` ,'xdeh mc' `xwpd dfe ,`nhn epi` d`exy
oaxw d`ian dzxdh ini e`lnyn .dzxdh ini z`ln cr miycwe

z`hge dler ,zcleiz`vl ligzde dcil ilag defg`y zxaern .
`ad mc ,xnelk ,'iyew mc' `xwp df mc ,clzy mcew mc dpnn

.dcild iyew zngn

äðùî
:`nhn epi` izni`e `nhn 'iyew mc' izni` dpc epzpyndy`

äL÷näiptl mc ze`xl dligzde dcild ia`k defg`y ,zcll ©©§¨
`id ixd ,dzcp inia dcildäcðmc zngn dcp d`nh `id ixd - ¦¨

df mcy ,dxezd on dxedh ,dzaif inia mc d`exe dywnd la` .df
.dzaif inia dxezd ez`nh `le cled zngn `a

äúL÷mc dz`xe Da`M -ìLíéîé äLmitevxøNò ãçà CBúa ¨§¨¨£¨§Ÿ¨¨¦§©©¨¨
íBé,dzaif inia ,xnelk ,dcpl dcp oiayäúôLådgpe dwqte - §¨§¨

dxrvnúòì úòî,zery rax`e mixyr jynl -äãìéåxg`l ¥¥§¥§¨§¨
,ef dwqtdáBæa úãìBé Bæ éøä`idy zra zclei zaygp `id ixd - £¥¤¤§

iptl s` dz`xy mcd lky xxazd ae`kl dwqty oeiky ,daf
,daif mc df ixde ,cled zngn `le `ed dnvr zngn ,dztyy

òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøáce wleg,øîBàzrn dzty m` ic `l ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥
fd jezay jixv `l` ,zxgnd mei rvn` cr df mei rvn`n zrlon

eidi dztyyíBéå äìéìseq cre dlild zligzn ,zrl zrn minly ©§¨¨
,meil mcew dlild didiy oke ,zxgnly meidBîBéå úaL éìéìk- §¥¥©¨§

`idy epxn` 'dzity' efi`a ,dpynd zx`an .meil mcew dlildy
oebk ,aefa zclei zaygpøòvä ïî äúôML,ae`kln dwqty - ¤¨§¨¦©©©

ícä ïî àìå.mc ze`xln dwqt `l m` s` - §Ÿ¦©¨
:dpynd zxxandéeMé÷ àéä änkep` dcild mcew mini dnk cr - ©¨¦¦¨

.daif mc epi` dnc ,dzaif inia mc dz`xe dzyw m`y mixne`
:mi`pz dfa ewlgpy dpynd zx`aneléôà ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥£¦

mc dz`xíBé íéMîçå íéòaøà.dcild mcew,øîBà äãeäé éaø ©§¨¦©£¦¦©¦§¨¥
dLãç dicycegd ,xnelk ,cg` yceg dnc xdhp m` dl ic - ©¨¨§¨

,`ed xedh df ycega iyewa dz`xy mc lky ,dxeairl iriyzd
lk mb dzyw elit` ,ipiny yceg seqa mini dyly dzyw m` la`

.aefa zclei ef ixd ,iriyzéeMé÷ ïéà ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦¥¦
úBúaL ézMî øúBémei xyr drax`n xzei xedh iyew mc oi` - ¥¦§¥©¨

m` elit` ,mini dyly ok iptl dz`xe dzyw m`e ,dcild mcew
.aefa zclei ef ixd ,dcild cr mc dz`xe dzyw

àøîâ
`id ixd d`exe dywnd lky rnyne ,'dcp dywnd' ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .dcpàéä äcð äL÷nä ìk eèàdywnd lk ike - ¨¨©©§¨¦¨¦

aif inia dywnd `ld ,dcp `id ixd d`exezecp oi`y ,dcp dpi` d
:`xnbd zvxzn .aef iniaàîBéì äcð ,áø øîà-zwqer dpynd ¨©©¦¨§¨

dpynd zpeeke ,llk d`nh dpi` dxezd ony ,daif inia dywna
.cin dxedhe zlaeh axrle ,cg` meil dcp `id ixd opaxcny `id

:daif inia dywnd oica zetqep zehiy,øîà ìàeîLedpi` dywnd §¥¨©
c ,cin axra zlaehätLz ànL ïðéLééçzxgnl `ny miyyegy - ¨§¦©¤¨¦§¤

yniyy ine ,daif mc did dz`xy mcdy xxazie ,zeywdln weqtz
caln okle .'dphw daf' mr yniyy ,zxk xeqi` lr xar dlila dnr
f`e ,dphw daf oick xedh sqep cg` mei xenyl dkixv dzii`x mei

.dxedh dxrvn dzty m` s`dðéà äL÷nä ,øîà ÷çöé éaøå§©¦¦§¨¨©©©§¨¥¨
íeìkmei eze`a elit` ynyl zxzene ,llk dxeq` dpi` dywnd - §

.dz`xy
:wgvi iax ixac lr `xnbd dywn,'äcð äL÷nä' éðz÷äårnyne §¨¨¨¥©©§¨¦¨
elit`e dcp `id ixd dywnd lky.daif inia:`xnbd zvxznøîà̈©

,àáøzwqer 'dcp dywnd' dxn`y dpynd wgvi iax zrcl ¨¨
dywna,äcð éîéa`id ixd mda d`exe dywndyäcðon dxenb ¦¥¦¨¦¨
,dxezdywnd la`däøBäè ,äáéæ éîéa.ixnbl `id ¦¥¦¨§¨

:wgvi iax ixacl di`x `xnbd d`ianàéðúäå,`ziixaa epipy oke - §¨©§¨
,äcð éîéa äL÷nä`id ixd.äøBäè ,äáéæ éîéa ,äcðzxxan ©©§¨¦¥¦¨¦¨¦¥¦¨§¨

,`ziixadãöék.dxedh `id ote` dfi`a daif inia dywnd - ¥©
,`ziixad zx`aníéðL dúôLå ãçà íBé äúL÷meia dzyw - ¨§¨¤¨§¨§¨§©¦

,iyilyde ipyd meia ae`kln dwqte oey`xdíéðL äúLwL Bà¤¨§¨§©¦
äúôLå äøæçå äúL÷å äúôML Bà ,ãçà íBé äúôLåm` e` - §¨§¨¤¨¤¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

iyilyd meia dwqte ipyd meia aey dzywe ,oey`xd meia dzty
zyly lk mc ze`xln dwqt `l m` ,el` lka ,dcli jk xg`e

minid,áBæa úãìBé Bæ éøäjenq cg` mei ae`kln dwqty oeiky £¥¤¤§
daf ziyrpe ,`ed dnvr zngn dz`xy mcd lky xxazd ,dcill

.df mc zngnäúôML Bà ,íéðL äúL÷å ãçà íBé äúôL ìáà£¨¨§¨¤¨§¨§¨§©¦¤¨§¨
,äúL÷å äøæçå äúôLå äúLwL Bà ,ãçà íBé äúL÷å íéðLlka §©¦§¨§¨¤¨¤¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

,el`,áBæa úãìBé Bæ ïéàlk ,dcill cr dwqt `le dzywy oeiky ¥¤¤§
.dxedhe ,did cled zngn el` minia dz`xy mcd

:`ziixad zniiqnäãélì Ceîñ éLB÷ ,øác ìL Bììkdzyw m` - §¨¤¨¨¦¨©¥¨
,dcill jenqd meiaäãélì Ceîñ éôBL ,áBæa úãìBé Bæ ïéàm` - ¥¤¤§¦¨©¥¨

,dcill jenqd meia ae`kln dwqt.áBæa úãìBé Bæ éøä£¥¤¤§
L ìk ,øîBà òLBäé éaø éçà ïa àéððçdlL éLéìMa déeMé÷ ìç £©§¨¤£¦©¦§ª©¥Ÿ¤¨¦¨©§¦¦¤¨

,meid zligza zg` dry iyilyd meia dzyw m` -ìk eléôà£¦¨
éôBLa Blek íBiä,meid seq cr dieyiwn jk xg` dwqt m` elit` - ©§¦

,dclie ,zrl zrn dwqty ,iriax lila zg` dry cer dwqteïéà¥
áBæa úãìBé Bæoeik `nhn epi`e `ed iyew mc dz`xy mcd - ¤¤§

weqtzy cr aefa zclei dpi`e ,iyilyd meid zligza dzywy
.iyilyd meid lk ae`kln

:`xnbd zl`eyéàî ééeúàì 'øác ìL Bììk'`ziixad zpeek dn - §¨¤¨¨§¨¥©
miielz dz`nehe daf z`nehn dzxdhy dxn`y llka zeaxl
mipicd lk z` dyxit xak `ld ,dcill mikenqd itey e` iyewa

:`xnbd daiyn .df llkn micnlpdàéððçc ééeúàìzpeek - §¨¥©£©§¨
jenq zrl zrn dzty m`y zeaxle `ippg ixacn `ivedl `ziixad

.aefa zclei ef ixd ,iyilyd meia dzyw m` s` ,dcill
:`xnbd zxxan .'dxedh daif inia 'eke dywnd' `ziixaa epipy

éléî éðä àðî.daif inia `nhn epi` iyew mcy epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an,ïðaø eðúciM dX`e' (dk eh `xwie) dafa xn`p §¨©¨¨§¦¨¦

zaiz miyxece ,'`ed d`nh 'ebe DzCp zr `lA 'ebe DnC aFf aEfï¨¨§Ÿ¤¦¨¨§¥¨¦
dîöò úîçî 'dîc' ,'dîc'drahe dteb zngn `ad mc `weec - ¨¨¨¨¥£©©§¨

,d`nhnàìå`ad mc.ãìå úîçî §Ÿ¥£©¨¨
:`ziixad zl`eyãìå úîçî øîBà äzàmc hrnl yxec dz` - ©¨¥¥£©¨¨

,`nhn epi`y ,cle zngn `adñðBà úîçî àlà Bðéà Bà`ny - ¥¤¨¥£©¤
cle zngn `ad la` ,`nhn epi` qpe` zngn `ad mcy yexcl yi

:`ziixad daiyn .`nhne 'dnc' aezka llkp(íù) øîBà àeäLk§¤¥
øeîà ñðBà éøä ,'dîc áBæ áeæé ék äMàå'mc s` aezka llkp - §¦¨¦¨¨¨£¥¤¨
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oifge` mipya cenr el sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäù÷îä.dl uxzne jixt `xnbae .dcp ef ixd ,mc dz`xe Ðäúù÷Ð

.cle zngníéîé äùìùozyly lk dz`xe ,dcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza Ð

.oitevx minidäúôùå.dxrvn Ðúòì úòî.iriaxa Ðäãìéå`zlin i`lbi` Ð

dzty `l m` la` .aefa zclei ef ixd jkld ,cle zngn e`a `l ,dz`xy mincc

zngn ,dz`xy minc lk Ð dzcill jenq

aizkc ,daifn edpixdh `pngxe ,`ed cle

dnc `le ,dnvr zngn dnc Ð "dnc aef"

.cle zngníåéå äìéìivga dzty m`c Ð

zrn dztyc ,iriax mei dclie ,iyily mei

dlil dzty ok m` `l` ,itey ef oi` Ð zrl

.eneie zay ililk ,dlild xg`ly meie

íãä ïî àìå øòöä ïî äúôùùlr s`c Ð

.itey ied Ð mc `ifgc abäéåùé÷ àåä äîë
d`xzy minc lka daif icil `iz` `lc Ð?

íåé íéùîç åà íéòáøà åìéôà`l m` Ð

icil `iz` `l ,dcill jenq cg` mei dzty

.aefa zclei `ied `le ,daifäùãç äéãÐ

epiid ,cg` ycg iyewd z` xdhp m` dic

xyr cg` jeza dyly dzyw la` .iriyz

dywn elit`e ,ipinyd ycga daif ini

zklede,aefa zclei ef ixd Ð iriyz lk

.ipiny ly mini dyly zngnàøîâåèà
àéä äãð äù÷îä ìëinia dzyw eli` Ð

dcp `ied in ,daif?inia zecp oi` `de

!aefàîåéì äãð áø øîà:xn`w ikde Ð

ab lr s` ,daif inia mc d`exe dywnd

eze`a edin Ð daif icil dia `iz` `lc

,zlaeh axrl la` .ynyl dxeq` meid

`pngxc ,mei cbpk mei xenyl dkixv dpi`e

.iyew mcl dixdhøîà ìàåîùås` Ð

.opaxcn ,mei cbpk mei xenyl dkixv

mc did `ly `vnpe ,dtyz `ny opiyiigc

daf mr ynyn `vnpe ,cle zngn iyew

.zxk yepre ,`ziixe`c dphwíåìë äðéà
.zynyn meid eze`a elit`e Ðäãð éîéá

.zecpl mie`xd minia Ðäãðiyewc Ð

dcpn la` ,daifn `l` `pngx dixdh `l

.onwl opixn`ck ,dixdh `l Ðäáéæ éîéá

.dxedh ,mei xyr cg` jeza ÐàéðúäåÐ

.`zegipaäúôùå`le ,xrvd on mipy Ð

.mcd onáåæá úãìåé åæ éøädz`x m` Ð

`vnp ,dcill jenq iteye li`ed ,yly lk

.cle zngn `ly iyewd mcìçù ìë
äéåùé÷ikd `l` ,`ed dlgzd oeyl e`l Ð

dry elit` ,iyilya dzywy lk :xn`w

meid lk elit` ,iyily zqipk lila zg`

zg` dry iriax liln dztye iteya elek

,aefa zclei ef oi` Ð zrl zrn znlydl

icil d`iand iyily mei lk itey opirac

.dafáåæ áåæé éëålkn aef rnyn "aef" Ð

.qpe`a elit`e ,mewnåéøçà äøäè ùéùÐ

.xdeh mcïçëùà àì äùàá ñðåàåÐ

.xedhcäáåædcpae ,"daef didi mc" Ð

,dcpa dxn`p dpey`x dyxtc ,irzyn

zr `la" dipya aizkck ,dafa dipye

."dzcpãìå úîçî àìåopixn` dnl` Ð

."dcp dcp inia" lirläøäè éîã ìò áùú
mini zyye mei miyye" azknl dil dedc Ð

."dxdh incåæë àéäù.mixedh dincy Ð

åæ åæéàådaif zgkyn `kid ,xnelk Ð

dxedhäáéæ éîéá éùå÷ åæ ?jinqc Ð

.cle zngn `le ,dnvr zngn "dnc" aizkc`éôåùá åìéôàå.`a iyewa mce li`ed ,dxedh :`nip ,dcill iyew oia itey wiqtd elit`e Ðáøã äéúååë.`neil dcp Ð

äéòðö.ixnbl xedhc ea xefgiy el xen` ,xac eze` xzqd Ðäééøâ.ea xefgiy zei`xe mrh ixaca eze` jeyne xexb ,xnelk .y"ixa Ðäééãâenk ,`znya ezixkd Ð

."`pli` eceb" (c l`ipc)éì øîà äåä éãéãì.`p` dicinlzc Ðäééãâ.dizny Ðàú÷éìãî.izlgba dekz `ny Ðàúéñà.ikd dinyl yixc ,ikd dinyc meyn Ðäåìééò
éîéîçá.mg ileg Ðéøéø÷.opev ileg Ð
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oizipzn mzq la` ."oiey"c `pzk xn`c `p` ,`kd ipynck :inp i` .`ed cg` oirn

m`y oiprl inwe`l `ki` "xdeh ini dl oipzep oi`"c :xnel yie .dyw "otec `vei"c

oi`c ,dcp zlgz `iedc ,dawpl xyr drax` meia e` xkfl iriay meia dz`x

xewnd onc mcd `nhl yi ,od zepirn ipyc ab lr s` :inp i` .dilr dcil z`neh

.ezxdhn dxezdy mewna `wec `l` ,iz`w

éìéìëryedi iaxl dil miw Ð eneie zay

it lr s` ,meie dlil dzty `l m`c

.did cle zngn Ð zrl zrn dztyyäãð
opiyiig `l dlral s`c d`xp Ð `neil

zeywn miyp aex xza opilf`c ,dtyz `ny

`liyc `caer `dc .meie dlil zety opi`c

.zexdhl `le ,ied dlralc d`xp `pia` xa

åàick Ð dztye dxfge dzywe dztyy

:ipzwc ,dl opirny `yixn `dc ,daqp

,`d oky lke ,cg` mei dztye mipy dzyw

ipznl jixv did `l `tiqa oke .d`nhc

dzty" `pzc oeik ,"dzywe dztye dzyw"

:inp i` .dxedhc "cg` mei dzywe mipy

lk dzyw `lc ab lr s` ,opireny`l `z`

`yixa oke .ezvwn `l` dcill jenqd mei

.`peeb i`d ikaàîéàåÐ dcp inia iyew

ith xazqnc jzrc `wlq :xnel dvxe

qpe` af ogky`c meyn ,daifa dinewe`l

.`ed xedhcäééãâiq` axc :i"yx yxit Ð

`l` .d`xp oi`e ,z"ilcl y"ix oia drh

,dtx z"ilca diicb dil xn` edi`c d`xp

enk ,xefgiy cr mrh ixaca edkyn xnelk

enke .ecebp :opinbxznc ,"ekyn" (ai zeny)

:xaq `ede ."cebi` e` ceb" (`,bi `xza `aa)

."`pli` eceb" enk ,ybca "diicb"éñéàoa

(a,biw migqt) "migqt iaxr"a Ð l`lldn

ixw cere ,elld zenyd lk el yic `pz yi

yi` sqei `ed ilaad sqei `ed" mzd dil

oiyxtn yiy enk ,`ed xg` `pz `le ."lved

(a,ap `nei) "el e`ived" wxta `dc ,my

.lved yi` sqeil dcedi oa iqi`n jixt

axl incc iqi`c zeny `l` iziin `l `kde
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נדה.  פרק רביעי - בנות כותים דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc - dcp(iyily meil)

d`nhe ,dcp `id ixd ,dligza mc ztih d`exd dy` dxez oicn
ipiny lilae ,dxdha zwqet mc ze`xl dwqty meia .mini dray
miiexw el` mini .mei xyr cg` dpen ipiny mein .dxedhe zlaeh
mc' `xwpd `ed mc mda dz`x m`e ,daifl miie`xd mini ,'daif ini'
,'dphw daf' `id ixd ,mitevx miinei e` mei mda dz`x .'daif
iwp cg` mei xetql dkixve ,zeynyd oial jenq dxdha zwqete
`id ixd ,mitevx mini dyly mc mda dz`x .dxedhe zlaehe ,mcn
mini dray zxteqe ,iyilyd meia dxdha zwqete ,'dlecb daf'
zlaeh axrl iriayd meiae ,llk mc mda d`xz `ly miiwp
,el` mini draya mc dz`x .oaxw d`ian ipinyd meiae ,dxedhe
mitevx mini dray eidiy cr zxteqe zxfege ,dzxdh ini zxzeq
d`xz m`e ,dcpl miie`xd mini ,'dcp ini' md jli`e o`kn .miiwp
,daif ini xyr cg` dpen leahzy xg`le ,dcp `id ixd ,mc mda
`xwpd dfe ,dxezd on dcpk d`nh `id ixd zclei .dlilg xfege
d`nh ,dawp dcli ,mini dray d`nh xkf dcli .'dcil z`neh'
,mc d`ex oiicr m` s` ,el` mini enlypy xg`l .mei xyr drax`
miyly mdy ,'dxdh ini' cer zxteqe .dlral zxzene zlaeh
mc lk el` minia .dawpl mini dyye miyye ,xkfl mini dylye
dnexz lek`l dxeq` j` ,'xdeh mc' `xwpd dfe ,`nhn epi` d`exy
oaxw d`ian dzxdh ini e`lnyn .dzxdh ini z`ln cr miycwe

z`hge dler ,zcleiz`vl ligzde dcil ilag defg`y zxaern .
`ad mc ,xnelk ,'iyew mc' `xwp df mc ,clzy mcew mc dpnn

.dcild iyew zngn

äðùî
:`nhn epi` izni`e `nhn 'iyew mc' izni` dpc epzpyndy`

äL÷näiptl mc ze`xl dligzde dcild ia`k defg`y ,zcll ©©§¨
`id ixd ,dzcp inia dcildäcðmc zngn dcp d`nh `id ixd - ¦¨

df mcy ,dxezd on dxedh ,dzaif inia mc d`exe dywnd la` .df
.dzaif inia dxezd ez`nh `le cled zngn `a

äúL÷mc dz`xe Da`M -ìLíéîé äLmitevxøNò ãçà CBúa ¨§¨¨£¨§Ÿ¨¨¦§©©¨¨
íBé,dzaif inia ,xnelk ,dcpl dcp oiayäúôLådgpe dwqte - §¨§¨

dxrvnúòì úòî,zery rax`e mixyr jynl -äãìéåxg`l ¥¥§¥§¨§¨
,ef dwqtdáBæa úãìBé Bæ éøä`idy zra zclei zaygp `id ixd - £¥¤¤§

iptl s` dz`xy mcd lky xxazd ae`kl dwqty oeiky ,daf
,daif mc df ixde ,cled zngn `le `ed dnvr zngn ,dztyy

òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøáce wleg,øîBàzrn dzty m` ic `l ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥
fd jezay jixv `l` ,zxgnd mei rvn` cr df mei rvn`n zrlon

eidi dztyyíBéå äìéìseq cre dlild zligzn ,zrl zrn minly ©§¨¨
,meil mcew dlild didiy oke ,zxgnly meidBîBéå úaL éìéìk- §¥¥©¨§

`idy epxn` 'dzity' efi`a ,dpynd zx`an .meil mcew dlildy
oebk ,aefa zclei zaygpøòvä ïî äúôML,ae`kln dwqty - ¤¨§¨¦©©©

ícä ïî àìå.mc ze`xln dwqt `l m` s` - §Ÿ¦©¨
:dpynd zxxandéeMé÷ àéä änkep` dcild mcew mini dnk cr - ©¨¦¦¨

.daif mc epi` dnc ,dzaif inia mc dz`xe dzyw m`y mixne`
:mi`pz dfa ewlgpy dpynd zx`aneléôà ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥£¦

mc dz`xíBé íéMîçå íéòaøà.dcild mcew,øîBà äãeäé éaø ©§¨¦©£¦¦©¦§¨¥
dLãç dicycegd ,xnelk ,cg` yceg dnc xdhp m` dl ic - ©¨¨§¨

,`ed xedh df ycega iyewa dz`xy mc lky ,dxeairl iriyzd
lk mb dzyw elit` ,ipiny yceg seqa mini dyly dzyw m` la`

.aefa zclei ef ixd ,iriyzéeMé÷ ïéà ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦¥¦
úBúaL ézMî øúBémei xyr drax`n xzei xedh iyew mc oi` - ¥¦§¥©¨

m` elit` ,mini dyly ok iptl dz`xe dzyw m`e ,dcild mcew
.aefa zclei ef ixd ,dcild cr mc dz`xe dzyw

àøîâ
`id ixd d`exe dywnd lky rnyne ,'dcp dywnd' ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .dcpàéä äcð äL÷nä ìk eèàdywnd lk ike - ¨¨©©§¨¦¨¦

aif inia dywnd `ld ,dcp `id ixd d`exezecp oi`y ,dcp dpi` d
:`xnbd zvxzn .aef iniaàîBéì äcð ,áø øîà-zwqer dpynd ¨©©¦¨§¨

dpynd zpeeke ,llk d`nh dpi` dxezd ony ,daif inia dywna
.cin dxedhe zlaeh axrle ,cg` meil dcp `id ixd opaxcny `id

:daif inia dywnd oica zetqep zehiy,øîà ìàeîLedpi` dywnd §¥¨©
c ,cin axra zlaehätLz ànL ïðéLééçzxgnl `ny miyyegy - ¨§¦©¤¨¦§¤

yniyy ine ,daif mc did dz`xy mcdy xxazie ,zeywdln weqtz
caln okle .'dphw daf' mr yniyy ,zxk xeqi` lr xar dlila dnr
f`e ,dphw daf oick xedh sqep cg` mei xenyl dkixv dzii`x mei

.dxedh dxrvn dzty m` s`dðéà äL÷nä ,øîà ÷çöé éaøå§©¦¦§¨¨©©©§¨¥¨
íeìkmei eze`a elit` ynyl zxzene ,llk dxeq` dpi` dywnd - §

.dz`xy
:wgvi iax ixac lr `xnbd dywn,'äcð äL÷nä' éðz÷äårnyne §¨¨¨¥©©§¨¦¨
elit`e dcp `id ixd dywnd lky.daif inia:`xnbd zvxznøîà̈©

,àáøzwqer 'dcp dywnd' dxn`y dpynd wgvi iax zrcl ¨¨
dywna,äcð éîéa`id ixd mda d`exe dywndyäcðon dxenb ¦¥¦¨¦¨
,dxezdywnd la`däøBäè ,äáéæ éîéa.ixnbl `id ¦¥¦¨§¨

:wgvi iax ixacl di`x `xnbd d`ianàéðúäå,`ziixaa epipy oke - §¨©§¨
,äcð éîéa äL÷nä`id ixd.äøBäè ,äáéæ éîéa ,äcðzxxan ©©§¨¦¥¦¨¦¨¦¥¦¨§¨

,`ziixadãöék.dxedh `id ote` dfi`a daif inia dywnd - ¥©
,`ziixad zx`aníéðL dúôLå ãçà íBé äúL÷meia dzyw - ¨§¨¤¨§¨§¨§©¦

,iyilyde ipyd meia ae`kln dwqte oey`xdíéðL äúLwL Bà¤¨§¨§©¦
äúôLå äøæçå äúL÷å äúôML Bà ,ãçà íBé äúôLåm` e` - §¨§¨¤¨¤¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

iyilyd meia dwqte ipyd meia aey dzywe ,oey`xd meia dzty
zyly lk mc ze`xln dwqt `l m` ,el` lka ,dcli jk xg`e

minid,áBæa úãìBé Bæ éøäjenq cg` mei ae`kln dwqty oeiky £¥¤¤§
daf ziyrpe ,`ed dnvr zngn dz`xy mcd lky xxazd ,dcill

.df mc zngnäúôML Bà ,íéðL äúL÷å ãçà íBé äúôL ìáà£¨¨§¨¤¨§¨§¨§©¦¤¨§¨
,äúL÷å äøæçå äúôLå äúLwL Bà ,ãçà íBé äúL÷å íéðLlka §©¦§¨§¨¤¨¤¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

,el`,áBæa úãìBé Bæ ïéàlk ,dcill cr dwqt `le dzywy oeiky ¥¤¤§
.dxedhe ,did cled zngn el` minia dz`xy mcd

:`ziixad zniiqnäãélì Ceîñ éLB÷ ,øác ìL Bììkdzyw m` - §¨¤¨¨¦¨©¥¨
,dcill jenqd meiaäãélì Ceîñ éôBL ,áBæa úãìBé Bæ ïéàm` - ¥¤¤§¦¨©¥¨

,dcill jenqd meia ae`kln dwqt.áBæa úãìBé Bæ éøä£¥¤¤§
L ìk ,øîBà òLBäé éaø éçà ïa àéððçdlL éLéìMa déeMé÷ ìç £©§¨¤£¦©¦§ª©¥Ÿ¤¨¦¨©§¦¦¤¨

,meid zligza zg` dry iyilyd meia dzyw m` -ìk eléôà£¦¨
éôBLa Blek íBiä,meid seq cr dieyiwn jk xg` dwqt m` elit` - ©§¦

,dclie ,zrl zrn dwqty ,iriax lila zg` dry cer dwqteïéà¥
áBæa úãìBé Bæoeik `nhn epi`e `ed iyew mc dz`xy mcd - ¤¤§

weqtzy cr aefa zclei dpi`e ,iyilyd meid zligza dzywy
.iyilyd meid lk ae`kln

:`xnbd zl`eyéàî ééeúàì 'øác ìL Bììk'`ziixad zpeek dn - §¨¤¨¨§¨¥©
miielz dz`nehe daf z`nehn dzxdhy dxn`y llka zeaxl
mipicd lk z` dyxit xak `ld ,dcill mikenqd itey e` iyewa

:`xnbd daiyn .df llkn micnlpdàéððçc ééeúàìzpeek - §¨¥©£©§¨
jenq zrl zrn dzty m`y zeaxle `ippg ixacn `ivedl `ziixad

.aefa zclei ef ixd ,iyilyd meia dzyw m` s` ,dcill
:`xnbd zxxan .'dxedh daif inia 'eke dywnd' `ziixaa epipy

éléî éðä àðî.daif inia `nhn epi` iyew mcy epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an,ïðaø eðúciM dX`e' (dk eh `xwie) dafa xn`p §¨©¨¨§¦¨¦

zaiz miyxece ,'`ed d`nh 'ebe DzCp zr `lA 'ebe DnC aFf aEfï¨¨§Ÿ¤¦¨¨§¥¨¦
dîöò úîçî 'dîc' ,'dîc'drahe dteb zngn `ad mc `weec - ¨¨¨¨¥£©©§¨

,d`nhnàìå`ad mc.ãìå úîçî §Ÿ¥£©¨¨
:`ziixad zl`eyãìå úîçî øîBà äzàmc hrnl yxec dz` - ©¨¥¥£©¨¨

,`nhn epi`y ,cle zngn `adñðBà úîçî àlà Bðéà Bà`ny - ¥¤¨¥£©¤
cle zngn `ad la` ,`nhn epi` qpe` zngn `ad mcy yexcl yi

:`ziixad daiyn .`nhne 'dnc' aezka llkp(íù) øîBà àeäLk§¤¥
øeîà ñðBà éøä ,'dîc áBæ áeæé ék äMàå'mc s` aezka llkp - §¦¨¦¨¨¨£¥¤¨
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc - dcp(iriax meil)

ìæà[jld-]eäúéáãì øîà ,àìéL,[ezy`l-]àúcååæ éì úéáö± £©¦¨¨©¦§¦§§¥¦§©§¨
,mikixkz il ipikdìéæéì àìc,iq` ax jli `ly ±áøì déì àîéìå §Ÿ¥¦§¥¨¥§©

éàåléò éléî.oeilrd mlera ax ipta ilr oiylie ±déì äúéáö ¦¥¦¨©§¥¨¥
àúcååæ.mikixkz el dpikd ±àìéLc déLôð çðxa `liy xhtp ± §©§¨¨©§¥§¦¨
.`pia`àéøet éàäì àéøet éàäî àñà àçøôc eæçmlek e`x ± £§¨§¨£¨¥©§¨§©§¨

`liy zhinl iq` ax zhinn migxet eid mdizehin lry miqcddy
,jtidle `pia` xaéøîà,mlek exn` ±ïðaø eãáò dpéî òîL ¨§¦§©¦¨¨§©¨¨

àñéét.mdipia mely minkgd eyry o`kn gken ± §¨¨
:dxitq inia iyew mc d`exd oica wtq d`ian `xnbdàáø éòa± ¨¥¨¨

,`ax wtzqpäáéæa øBzñzL eäî éLB÷iyew mc d`exd daf dy` ± ¦©¤¦§§¦¨
aey xetql dkixve dzxitq ini lk zxzeq m`d ,dzxitq inia

d ,md wtqd iccve .`l e` ,miiwp mini draydxitq inia llkd m`
y `edøúBñ ànèîä øács` ,dxitq inia xzeq `nhnd xac lk ± ¨¨©§©¥¥

,daif z`neh mxeb epi` m`äcð [éîéa] (éîéë) ànèî énð éàäå§©©¦§©¥¦¥¦¨
àeäiyew mc d`exd dy` oky ,`ed `nhnd xac iyew mc s`e ±

,xzeq ,`nhnd xac `edy oeike ,d`nh ,dcp iniaøác àîìéc Bà¦§¨¨¨
øúBñ íøBbädyly dz`xyk daif z`neh mxebd mc wx `ny e` ± ©¥¥

,[dxitq inia xzeq ,mitevx miniàeä íøBb åàì éàäåmc la` ± §©¨¥
epi` ,daif z`neh mxeb epi`y lke ,daif z`neh mxeb epi` iyew

.[dxitq inia xzeq
:wtqd heytl di`x `ian iia`ééaà déì øîà,`axläáéæa ñðBà ¨©¥©©¥¤§¦¨

çéëBé,qpe`a aef zii`x d`exd af oicn gikedl yi ±íøBb BðéàL± ¦©¤¥¥
af didi iM Wi` Wi`' (a eh `xwie) xn`py ,af jka dyrp epi`¦¦¦¦§¤¨
,'eqpe` zngn `le exyan' (:g zezixk) minkg eyxce ,'FxUAn¦§¨

,z`nhn dpi` afa qpe` zii`xyøúBñåinia qpe` zii`x d`x m`e ± §¥
daif z`neh znxeb dpi`y afa qpe` zii`xy jkne .xzeq ,ezxitq
z`neh mxeb epi`y s` iyew mcy gikedl yi ,dxitq inia zxzeq
,xg` mewna elit` `nhnd xacy meyne ,dxitq inia xzeq daif

.[xzeq
:di`xd z` `ax dgecdéì øîà,iia`l `axééàì,zn`a ±énð éàä ¨©¥¨¦©©¦

àeä íøBbjk meyne ,daif oic mxebd xac `id afa qpe` zii`x ± ¥
,ezxitq inia zxzeqïðúc,(a"n a"t miaf)äðBLàø äéiàø äàø± ¦§©¨¨§¦¨¦¨

,dpey`x mrt dii`x d`xy afBúBà ïé÷ãBaqpe` zngn d`x m` §¦
,`l e`äiðLd`x aeye qpe` zngn `ly dpey`x dii`x d`x ± §¦¨

,dipy mrt,BúBà ïé÷ãBaz`nehn xedh ,qpe` zngn d`x m`y §¦
,miiwp mini dray xteq epi`y ,drayúéLéìLdii`x d`x ± §¦¦

dray zxitq jixvy af dyrpe qpe` zngn `ly dipye dpey`x
,ziyily mrt d`x aeye ,miig mina dliahe miiwp miniïé÷ãBa ïéà¥§¦

,BúBàlra af oick oaxwa aiig ,qpe` zngn ef dii`x dzid m` s`y
dii`x zaygp ,oaxw zaiign afa qpe` zii`xy zngne .zei`x yly
,dxitq inia zxzeq jk meyn `nye ,daif oic mxebd xac qpe`a

.xzeq epi` `ny ,d`neh mxebd xac epi`y iyew mc la`
el xn` :dfa xfril` iax zrc z` `ax x`ai ji` zxxan `xnbd

,`axl iia`øîàc øæòéìà éaøìe(my)a óàd dii`xúéLéìM §©¦¡¦¤¤§¨©©©§¦¦
,BúBà ïé÷ãBa,oaxwa aiig epi` qpe` zngn d`x m`y itlénð éëä §¦¨¦©¦
,xn`p m`d ±øúBñ àì íéøb àìc ïåékxac epi` afa qpe`y oeik ± ¥¨§Ÿ¨¦Ÿ¥

,oaxw eaiigl znxeb dpi` qpe` zngn ziyily dii`x ixdy ,mxebd
okzi minkg zrcly jixacl ,xnelk .dxitq inia xzeq epi` jkl
xac `idy meyn `ed dxitq inia zxzeq qpe` zii`xy mrhdy
xac dpi` qpe` zii`xy oeik xfril` iax zrcl df itl m`d ,mxebd

.dxitq inia zxzeq dpi` ,mxebddéì øîà,iia`l `axéaøì ¨©¥§©¦
énð éëä øæòéìàdpi` qpe` zii`x xfril` iax zrcl df itl ok` ± ¡¦¤¤¨¦©¦

.daif oic mxebd xac dpi` oky ,dxitq inia zxzeq
inia zxzeq qpe` zii`xy xfril` iax zrcy di`x d`ian `xnbd

:dxitq,øîBà øæòéìà éaø ,òîL àzzngn `ly zei`x izy d`x ¨§©©¦¡¦¤¤¥
,ziyily dii`x d`x aeye qpe`,BúBà ïé÷ãBa úéLéìMa óà©©§¦¦§¦

úéòéáøaaiigzde `nhpe qpe` zngn `ly minrt yly d`x ± ¨§¦¦
,ezxitq inia aey d`xe ,oaxw,BúBà ïé÷ãBa ïéàlcad oi`y meyn ¥§¦

:`xnbd dgiken .`l e` qpe` zngn d`x m`åàì éàîoi` m`d ± ©¨
eze` miwcea oi`y `ziixad zpeekäøéúñìzxitq zxizq oiprl ± ¦§¦¨

ngn d`x m` s`y meyne ,miiwp dray.ezxitq xzeq ,qpe` z
s` ,zxzeq dxitq inia qpe` zii`xy xfril` iax zrcy gkene
`lye .xzeq `nhnd xacy xaeqe ,daif oic mxebd xac dpi`y
dpi` qpe` zii`xy xfril` iax zrcy xyt`y xn`y `ax ixack

.xzeq mxebd xac wxy meyn dxitq inia zxzeq
:`xnbd dgecàì,dxizq meyn eze` miwcea oi`y dpeekd oi` ± Ÿ

oiprl eze` miwcea oi`y dpeekd `l`àOîa ätéè àéääì déenèì§©¨§©¦¦¨§©¨
`yepd z` z`nhn aef ly dtihy ,dtihd z` `yepd `nhl ±
dxitq inia qpe` zii`x oiprl la` ,qpe` zngn d`a m` s` dze`

.`ax ixacke ,zxzeq dpi`y xfril` iax zrcy xyt`
:dxitq inia zxzeq qpe` zii`xy xfril` iax zrcy ztqep di`x

úéLéìMa ,òîL àz,afd ly ziyilyd dii`xa ±øæòéìà éaø ¨§©©§¦¦©¦¡¦¤¤
ézøîà ïaø÷ì ,BúBà ïé÷ãBa ïéà ,úéòéáøa ,BúBà ïé÷ãBa ,øîBà¥§¦¨§¦¦¥§¦§¨§¨¨©§¦

äøéúñì àìå,ok izxn` oaxw oiprl ,eze` miwceay izxn`y dn ± §Ÿ¦§¦¨
izxn` `l la` ,oaxw aiig epi` qpe` zngn ziyilya d`x m`y
zngn d`x m` s`y ,eze` miwcea oi` df oiprle ,dxizq oiprl ok
zrcy gkene .ezxitq xzeq ,ezxitq inia ,xnelk ,ziriaxa qpe`
xac dpi`y s` ,dxitq inia zxzeq qpe` zii`xy xfril` iax
`ax ixack `lye .xzeq `nhnd xacy xaeqe ,daif oic mxebd
inia zxzeq dpi` qpe` zii`xy xfril` iax zrcy xyt`y xaqy

.xzeq mxebd xac wxy meyn daif
:`xnbd dwiqníøBb BðéàL øáãc èBLôz øæòéìà éaøì àlà¤¨§©¦¡¦¤¤¦§§¨¨¤¥¥

øúBñmiwcea `l dxitq inia dii`xay xfril` iax xn` ok` ± ¥
s`y meyne ,dxitq inia zxzeq qpe` zii`x s`e ,eze`epi`y xac

iax ixacy lirl `xnbd dzgcy enk `le .xzeq daif oic mxeb
s` `yna z`nhn aef ztihy ,`yn z`neh oiprl mixen` xfril`
ewitq z` xfril` iax ixacn heytl oi` j` .qpe` zngn d`a m`

wtzqd `ax oky ,`ax lyéàî ïðaøìxac m`d opax zrcl ± §©¨¨©
.xzeq mxebd xac e` xzeq `nhnd

:minkg zrc `id dn di`x d`ian `xnbddeáà éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥£©
BáBæ Bì íøb äî ,ïéáà éaøc,aefd zei`x afl enxb dn ±äòáL± §©¦¨¦©¨©¦§¨

,miiwp dray zxitqäòáL øúBñ Cëéôìinia aef zii`x d`x m` ± §¦¨¥¦§¨
.ezii`x mei z` wx `le ,ezxitq ini lk z` xzeq ezxitqíøb äî©¨©

Béø÷ Bì,ixw zii`x el dnxb dn ±ãçà íBé,cg` meil d`neh ± ¦§¤¨
ãçà íBé øúBñ êëéôìxdhdl xteqy mini draya ixw d`x m` ± §¦¨¥¤¨

.d`xy mei eze` wx xzeq ,eaefn
:`xnbd zxxanäòáL éàîel mxb eaefy `ziixad zpeek dn ± ©¦§¨

.drayàîéìéà`id dpeekdy xn`p m` ±äòáL ànèîczii`xy ± ¦¥¨¦§©¥¦§¨
,mini dray z`nhn aefdéì éòaî äòáL àîè BáBf äî éàä± ©©¨¥¦§¨¦¨¥¥

`le ,'dray `nh eaef dn' zepyl oia` iaxc dea`l did `ld
,'dray ,eaef el mxb dn' oeyl zepylåàì àlàjgxk lr `l` ± ¤¨¨

y `id ezpeekøúBñ Bðéà íøBb BðéàL øác ,øúBñ íøBbä øác± ¨¨©¥¥¨¨¤¥¥¥¥
znxeb `idy iptn `id dray lk zxzeq aef zii`xy mrhdy

p okly ,af ly dray z`nehmxeb epi`y xac la` ,'mxb' oeyld hw
xace xzeq mxebd xacy gken ef `ziixane .xzeq epi` daif z`neh

:`xnbd dwiqn .`ax ly ewitq hytpe ,xzeq epi` mxeb epi`yòîL§©
dpéî,oicd jky eicia laewn didy gken 'mxb' oeyl hwpy jkn ± ¦¨

.xzeq epi` mxeb epi`y xace xzeq mxebd xac
:dkld wqtïðéè÷ð ,ééaà øîà,dkldl epicia laewn ±ïéàmcéLB÷ ¨©©©¥¨§¦©¥¦
äáéæa øúBñinia daif z`neh mxeb epi`y oeik ,daf zxitq inia ± ¥§¦¨

.xzeq epi` `nhnd xac la` ,xzeq mxebd xac wxy ,daiféàå§¦
øîàc àpz úçkLîiyew mcy xne`y `pz `vnz m`e ±,øúBñ ©§©©©¨§¨©¥

y xn`pàéä øæòéìà éaø àeääxfril` iax zrck xaeq df `pz ± ©©¦¡¦¤¤¦
s` ezxitq zxzeq afd zxitq inia qpe` zii`xy (lirl) xn`y
s` xzeq `nhnd xacy xaeqy meyne ,daif oic znxeb dpi`y

.[mxeb epi`y
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קכה oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

àúãååæ éì úéáö åäúéáãì øîà àìéù ìæà.oikixkz Ðéìéîilr oiyli `ly Ð

.ax iptaàñà çøô à÷ãgxet el` ly qcdde ,dhnd lr qcd gipdl eid oilibx Ð

.dhnl dhnn jlede didàñééô.mely =äáéæá øåúñúù åäî éùå÷dn lk Ð

.dxtqyíøåâä øáã`lc ,`ed mxeb e`l Ð i`de ,yly dz`x m` daif icil Ð

ixw ixde :`iyw i`e .daif icil da `iz`

xzeqe ,ol `niiwck ,mxeb epi`y?e`l `idd

`w ike ,xzeqc `ed `nei cgc ,`id dxizq

.lkd xezql Ð `ax iraíøåâ åðéàùÐ

.eqpe` zngn `le :ol `niiwckøúåñåÐ

oiwcea oi` Ð ziriaxa :oiwxita xn`ck

.eze`ééàì`ed mxeb inp qpe` zn`a Ð

qpe`a `ly mizy d`x m`y ,aef icil

:opzc .oaxwl oitxhvn Ð qpe`a ziyilye

.eze` oiwcea oi` Ð ziyilyéúøîà ïáø÷ì
.dxizql `le ,dwica irac Ðàìà`l Ð

Ð i`ce `l` ,`yna iienhl ,dvxzck iwez

opaxl op`c .heytz `l oiirae ,dxizql

.xfrl` iaxcn zhyt z`e ,opiraäðéî òîù
:dil `niiwc llkn ,"`nxb" oeyl hwpcn Ð

.xzeq Ð mxebd xacàéä øæòéìà éáøÐ

.mxeb epi`e ,xzeq qpe` :xn`cäìòúù åäî
Ð dz`x `l dzcil iniae ,aefa dcli m` Ð

xetql jxhvz `le ,miiwpl dl dlriy edn

odixg`úøúåñ äðéà ?,daf dzid m` Ð

dpi` Ð dclie ,xetql dligzde ,dwqte

oda d`ex dpi` elit` ,dzcil inie .zxzeq

znlyn `l` ,dzxitql oinilyn oi` Ð

.dxdh m` odixg`äáåæîdl dxtqe" Ð

."daefnäòâðî àìå,daefn dxdhy oeik Ð

xdhz f`e ,dzaifl oaxw `iaze ,cin zxteq

dkixv `le .zrbepn elit`e ,dlrea `nhln

.drbpn s` xdhzy cr oizndläúãéìî àìå
dpi`e ,cin zxteq ,daefn dxdhy oeik Ð

.dzcil ini exariy cr oizndl dkixv

,zxzeq dpi` Ð dxitq inia dcli ,`nl`

.dlere
áæ

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

øáãoirn xn`c axl zxzeqc ,gikez aefa zclei :xn`z m`e Ð 'ek xzeq mxebd

xdeh mcc :xnel yie !d`neh mey mxeb epi` xdeh mcc ab lr s` ,`ed cg`

.`ed cg` oirn xn`c axl ,dcp e` daf `ied dcli `l m`y oeik ,ith mxeb aiyg

.daif mxeb epi` dcil iyew zngn d`xzy mc mlerlc ,iyewl inc `leïðéè÷ð
iyxc `lc rnyn o`kn Ð xzeq iyew oi`c

opaxe" (`,dl) lirl yxtpy `l m` ,"miz`"

j` .`yxc jdl epiid Ð "iyxc `l miz`

.llk iyxc `lc rnynééáàdpi` xn`

daeyza i"yx azk Ð dler dpi`e zxzeq

d`ex dpi`y dcil inic dcen iia`c zg`

wxt gken ikdc .dzaif zxitql miler ,oda

Ð `kde ,`ziixad on (a,cp onwl) "oniq `a"

oi`c rcz .oiniiw qepixn iaxc `ail`

,izkec ixza `zlin `cg irainl zelibx

"oniq `a" wxta idliyae ,`kd dl irac

?mzdc `ziixa` iia` wleg j`id :eze .(my)

?dxizq xikfdl `axe iia`l mdl dnc :eze

!da ibiltc diilr `l` xikfdl mdl did `l

,dlrzy edn ira qepixn iaxc `ail` `l`

inp xn`w `le ,"zxzeq dcil oi`" hwpcnc

e` .dler dpi`c dil `xiaqc llkn ,dlerc

,zxzeq dpi`c oeik ,`ilz `da `d :`nlc

`dz `ly "xdhz xg`e"n ,dler jgxk lr

`pn :`ax iziine .odipia zwqtn d`neh

bilt `l qepixn iax `nzqnc Ð dl `pin`

`ki`c Ð dl `pin` `pn iziin iia`e .`xw`

.(my) "oniq `a"c `ziixa` biltc `pz

inp dil `xiaq qepixn iaxc xninl `ki`e

zxzeq dpi`" qepixn iax xn`w `lcn ,ikd

iiez`l iia` ivn dedc oicd `ede ."dlere

,(a,gk dcp) "zltnd"a ,drehc `ziixa

dl iwen ded `axc `l` .dler oi`c dxaqc

ok .jenqac `ziixa iwenck ,xfril` iaxk

`pn" `ax iziinc yxity dne .i"yx yxit

qepixn iax bilt `l `nzqnc ,"dl `pin`

xfril` iax jgxk lr `dc :dyw ,`xw`

xninl ivn dedc :xnel yie !bilt

iia` dil igc ikd e`la `l` ,"jinrhile"

my) "zltnd"c `ziixa yxity dne .xity

`wec Ð xfril` iaxk `ax dl iwen (a,gk

la` .dl oiler oi`c ,xfril` iaxk `ied `da

dl iwen `dc ,xfril` iaxk `ied `l ixnbl

e ,epipta mixetq irac `aiwr iaxkiax

.(a,f dcp) `nw wxta dilr bilt xfril`

oi`c ,iia`k `zkldc :yxtn mz epiaxe

.(a,hk my) "zltnd"c `ziixake ,oiler

rny :(`,l dcp) dlr xn`w `lcn :wcwcne

on iwet`l .oiler oi` dcil inic ,rax` dpin

,`iiepiy cgl iell lirlc `ziixad

`ki` "oniq `a"c `ziixac mz epiax xne` cere .oiler oi`c ol `hiyt `d la` ,yecg ly mixac `l` dpen epi` `l` .oilerc ixaqc (a,cp dcp) "oniq `a"c `ziixane

`l xni` :xninl `ki` ok m` ,"lk`p epaxw oi`e" ipzwcn ,ith d`xp eixace .dzaif zxitql ipy reay dler ikdl ,xkf dcli `ni`c meyn ,`tt ax dil yxtnck xninl

oyiwd jgxk lr :xn` `tt ax" oizrnya xn`wcn :oiler oi`c xaq `l` ,dia xcd `le ,mzdc `ped ax ixac laiw `lc rcze .xkf dcli `ni` Ð dcli elit`e ,dcli

oeik ,xyt` i`yn xyt` oipc oi` ixn`c xfril` iaxc opaxk inwe`l wigc i`n`e ,`ax iwenck ,xfril` iaxk inwe`l jixv jgxk lr ok m` Ð oiler xaq i`e ,"aezkd

.melk gikedl oi` Ð "xfril` iax" `kde ,"xfrl` iax" xzeq xn`c lirl opiqxb i` edine .dia xcd `l i`ce `l` !oiler oi` xn`c xfril` iaxk inwe`l jixv ikd e`lac

.mzd `ped ax xn`ck ,`id dawp `nlic yginl `ki`c .dzaif zxitql dler epi` ipy reay ,`witq wtq iedc it lr s` ,xwir epi`c xninl `ki` ,onwlc `tt ax ixace

`ki` ,lk`p dpaxw oi`c oeik edine .("xneg" ligznd xeac seq `,fk) "sere dig zltnd" iab lirl ziyixtck ,dl dxzqc xdeh ini seqa `witq wtq inp `ki`c meyn

"eili`n cnerd igl" `le ,m"bw l"rin c"nl `ed ,oda d`ex dpi`y dcil inic :mz epiax xne`e .dcli `l `ny Ð dz`x elit`e ,dz`x `l `ny :`witq wtq ikd e`la

inia miiwp dray dxtqe ,dawpl xyr drax` e` xkfl dray z`neh ini exar m` ,aefa zecleik edl opiaygc eply miypc azk dicrq axe .(`,eh) oiaexirc `nw wxta

dpi`y dcil ini :minkg epy oky ,"xdeh mc" e`xw aezkd Ð mc d`exy it lr s` .dawpl mipenye xkfl mirax` cr dlral zxzen Ð d`neh inia elit` e` xdeh

`l` xn`w `lc meyn xninl `ki` Ð rax` dpin rny :(`,l my) "zltnd"a xn`w `lc `de .mz epiax lr wleg `icda ixd ,dzaif zxitq inil dl miler oda d`ex

.dcedi iaxa iqei iaxcn iwet`l ,devn dpnfa dliah dpin rny ,`id oerny iax dpin rny ,`id `aiwr iax dpin rny :xn`wck ,"`id ipelt ?ipn `d" xninl ivnc `kid

.oiler oi` `nlr ilekl iia`lc ,"`id xfril` iax ipn `d" xninl ivn `l Ð oiler oi`c `da la`

àáø`c (eh) ipy wxta xaeq ax `de :xn`z m`e Ð zxzeq dpi` xn`axc :xnel yie !mcn miiwp dray opira `kdc ,xezqz Ð ok m`e ,mc `la xawd zgiztl xyt` i

.zxzeq dpi`c xn`w `dc ,mc `la xawd zgiztl xyt`c xaqe ,ziyixtck xn`w qepixn iaxc `ail`
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éì úéáö :eäúéáãì øîà àìéL ìæààúãååæìéæéì àìc , £©¥¨£©¦§¥§¨¥¦§¨¨¨§¨¥¦
.éàåléò éléî áøì déì àîéìåäúéáöçð ,àúãååæ déì §¥¨¥§©¦¥¦¨©§¦¨¥§¨¨¨¨

déLôðàìéLceæç .àçøôcéàäì àéøet éàäî àñà ©§¥§¥¨£§¨§¨¨¨¥©§¨§©
ïðaø eãáò ,dpéî òîL :éøîà ,àéøetàñéét:àáø éòa . §¨¨§¦§©¦¨¨§©¨©©§¨¨¥¨¨

éLB÷eäîøBzñzLäáéæaøúBñ ànèîä øác ?¯éàäå ¦©¤¦§§¦¨¨¨©§©¥¥§©
ànèî éîðéîékíøBbä øác :àîìéc Bà ,àeä äcð¯ ©¦§©¥¦¥¦¨¦§¨¨¨©¥
éàäå ,øúBñ¯ñðBà :ééaà déì øîà ?àeä íøBb åàì ¥§©¨¥£©¥©©¥¤

íøBb BðéàL ,çéëBé äáéæa¯éàä ,ééàì :déì øîà !øúBñå §¦¨¦©¤¥¥§¥£©¥¨¥©
äðBLàø äéiàø äàø ,ïðúc .àeä íøBb éîð¯,BúBà ïé÷ãBa ©¦¥¦§©¨¨§¦¨¦¨§¦

äiðL¯úéLéìL ,BúBà ïé÷ãBa¯éaøìe .BúBà ïé÷ãBa ïéà §¦¨§¦§¦¦¥§¦§©¦
ïåék éîð éëä ,BúBà ïé÷ãBa éLéìMa óà øîàc ,øæòéìà¡¦¤¤©£©©©§¦¦§¦¨¦©¦¥¨

?øúñ àì íéøb àìc¯.éîð éëä ,øæòéìà éaøì :déì øîà §¨¨¥¨§©£©¥§©¦¡¦¤¤¨¦©¦
,BúBà ïé÷ãBa úéLéìMa óà :øîBà øæòéìà éaø ,òîL àz̈§©©¦¡¦¤¤¥©©§¦¦§¦

úéòéáøa¯åàì éàî .BúBà ïé÷ãBa ïéà¯äøéúñì?¯,àì ¨§¦¦¥§¦©¨¦§¦¨¨
déenèìéaø ,úéLéìMa ,òîL àz .àOîa ätéè àéääì §©¨§©¦¦¨§©¨¨§©©§¦¦©¦

úéòéáøa ,BúBà ïé÷ãBa :øîBà øæòéìà¯,BúBà ïé÷ãBa ïéà ¡¦¤¤¥§¦¨§¦¦¥§¦
èBLôz ,øæòéìà éaøì àlà .äøéúñì àìå ézøîà ïaø÷ì§¨§¨¨©§¦§Ÿ¦§¦¨¤¨§©¦¡¦¤¤¦§

íøBb BðéàL øáãc¯éðúc ,òîL àz ?éàî ïðaøì ,øúBñ §¨¨¤¥¥¥§©¨©©¨§©§¨¥
BáBæ Bì íøb äî :ïéáà éaøc deáà¯Cëéôì ,äòáL¯ £§©¦¨¦©¨©¦§¨§¦¨

Béø÷ Bì íøb äî ,äòáL øúBñ¯Cëéôì ,ãçà íBé¯øúBñ ¥¦§¨©¨©¦§¤¨§¦¨¥
äòáL ànèîc àîéìéà ?"äòáL" éàî .ãçà íBé¯éàä ¤¨©¦§¨¦¥¨¦§©¥¦§¨©

íøBbä øác :åàì àlà ,déì éòaî "äòáL àîè BáBf äî"©¨¥¦§¨¦¨¥¥¤¨¨¨¨©¥
¯íøBb BðéàL øác ,øúBñ¯øîà .dpéî òîL ,øúBñ Bðéà ¥¨¨¤¥¥¥¥§©¦¨£©

.äáéæa øúBñ éLB÷ ïéà ,ïðéè÷ð :ééaààpz zçkLî éàå ©©¥¨§¦©¥¦¥§¦¨§¦©§©©§©¨
øúBñ øîàc¯ñeðéøî éaø ,àéðz .àéä øæòéìà éaø àeää ©£©¥©©¦¡¦¤¤¦©§¨©¦¨¦
eäî :eäì àéòaéà .äáéæa úøúBñ äãéì ïéà :øîBàäìòzLdðéàå úøúBñ dðéà :øîà ééaà ? ¥¥¥¨¤¤§¦¨¦©£¨§©¤©£¤©©¥¨©¥¨¤¤§¥¨

dì àðéîà àðî :àáø øîà .äìBòå úøúBñ dðéà :øîà àáø .äìBò¯"øäèz øçàå" ,àéðúc¯ ¨¨¨¨©¥¨¤¤§¨£©¨¨§¨¨¦¨¨§©§¨§©©¦§¨
äìBò àîìLa zøîà éà .íäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäz àlL ,ïleëì øçà øçà¯àìc eðééä ©©©©§¨¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤¦¨§©§¦§¨¨¨©§§¨

äìBò dðéà zøîà éà àlà ,äàîeè ú÷ñôî¯!äãéì déì ÷éñôà¯àäz àlL :Cì øîà ééaàå ©§¤¤§¨¤¨¦¨§©§¥¨¨©§¥¥¥¨§©©¥£©¨¤Ÿ§¥
dì àðéîà àðî :àáø øîà .íäéðéa ú÷ñôî äáéæ úàîeè¯" ,àéðúcdáBfî"¯àìå dáBfîdòâpî, §©¦¨©§¤¤¥¥¤£©¨¨§¨¨¦¨¨§©§¨¦¨¦¨§Ÿ¦¦§¨

dáBfî¯àìådúãélî.¯àìå" éðzz àìå ,"dòâpî àìå dáBfî" àãç éðz :Cì øîà ééaàå ¦¨§Ÿ¦¥¨¨§©©¥£©¨§¥£¨¦¨§Ÿ¦¦§¨§Ÿ¦§¦§Ÿ
."dúãélî¯àáøå¯éãééà ,"dúãélî àìå dáBfî" àîìLa zøîà éà ?éàî éàäéøèöàcCdéì ¦¥¨¨§¨¨©©¦¨§©§¦§¨¨¦¨§Ÿ¦¥¨¨©§¥§¦§§¦¥

äãéì¯"dòâpî àìå dáBfî" zøîà éà àlà ,äãéì ehà dòâð àðz¯éëå"î éàäáfä øäèéBáBfî" ¥¨¨¨¦§¨©¥¨¤¨¦¨§©§¦¨§Ÿ¦¦§¨©¦§¦¦§©©¨¦
à÷ôð¯àìå BáBfîBòâpî!¯ééaàå¯ãçå áæa ãçäáæaàðîçø áúk éàc ,éëéøöe . ¨§¨¦§Ÿ¦¦§§©©¥©§¨§©§¨¨§¦¦§¦§©©£¨¨
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc - dcp(iriax meil)

,áæaxdhpy mcew miiwp dray xetql leki `ed `weecy xeaq iziid §¨
,erbpníeMî,dlw ez`nehyñðBàa ànhî àìcaef zii`xy ± ¦§Ÿ¦©¥§¤

,afa z`nhn dpi` qpe`aäáæ ìáà,dxeng dz`nehyàénhîc £¨¨¨§¦©§¨
ñðBàa,dafa z`nhn qpe`a mc zii`xy ±àì àîéàdpi` `ny ± §¤¥¨Ÿ

,drbpn xdhzy mcew miiwp dray xetql dlekiàëéøöjkl ± §¦¨
.dafa mb df oic aezkl dxezd dkxvedàðîçø áúk éàåwx,äáæa §¦¨©©£¨¨§¨¨

xdhzy mcew miiwp dray xetql dleki `id `weecy xeaq iziid
,drbpníeMî,dlw dz`nehyíéîéák úBiàøa àénhî àìc± ¦§Ÿ¦©§¨¦§¦¦§¨¦

cr dxenb daf jka ziyrp dpi` cg` meia zei`x yly dz`x m`y
,mini dylya zei`x yly d`xzyáæ ìáà,dxeng ez`nehy £¨¨

íéîéák úBiàøa ànhîccg` meia zei`x yly d`x m` s`y - §¦©¥¦§¦¦§¨¦
,xenb af dyrpàì àîéàdray xetql leki epi`y mixne` epiid ± ¥¨Ÿ

,erbpn xdhiy mcew miiwpàëéøöoic ycgl dxezd dkxved jkl ± §¦¨
.[afa mb df

:iia` zhiyl di`xdì àðéîà àðî ,ééaà øîàiniy izcnl oipn ± ¨©©©¥§¨£¦¨¨
,miiwp dray zxitql miler mpi` dcilàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨

iniM mini zraW d`nhe' (a ai `xwie) zclei z`neh oica dxeza§¨§¨¦§©¨¦¦¥
zCp,'àîèz dúBcxyt` didy ,zexzein '`nhz dzec' zeaize ¦©§¨¦§¨

,micnl df xeziine ,'dcp inik mini zray d`nhe' aezklúBaøì§©
dìòBa úàzcleid lr `ad jk ,`nhp dcpd lr `ady myk ± ¤£¨

,cer micnle .`nhpúBìélä úà úBaøì ,'àîèz dúBc'myk ± §¨¦§¨§©¤©¥
.miniak zelila d`nh zclei jk ,miniak zelila d`nh dcpy

,cer micnleáBæa úãìBiä úà úBaøì ,'àîèz dúBc'dy` ± §¨¦§¨§©¤©¤¤§
,dzaif inia dcliyíéi÷ð äòáL áLzL äëéøvLgiken .dzxdhl ¤§¦¨¤¥¥¦§¨§¦¦

:iia`åàì éàîdray xetql dkixvy `ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨
mitevx miniäãélî íéi÷ðm`y ,rvn`a dwiqtn dcil `dz `ly ± §¦¦¦¥¨

iniy gkene .dzxitql dl miler dcil ini oi` ,dzxitq inia dcli
:`xnbd dgec .miiwp dray zxitql miler mpi` dcilàìoi` ± Ÿ

miiwp mini dray xetql dkixvy dzpeek `l` ,ok `ziixad zpeek
,ícî.miiwp dray zxitql dlere ,zwqtn dpi` dcil z`neh la` ¦¨

.iia` ixacl `ziixadn dgked oi`e
:eixacl xg` xewn `ian iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîàåoipn ± §¨©©©¥§¨£¦¨¨

,miiwp dray zxitql miler mpi` dcil iniy izcnlàéðúc§©§¨
eywed ,'`nhY DzFC zCp iniM' (my) zclei zyxta xn`p ,`ziixaa¦¥¦©§¨¦§¨

,cnll ,dzcil inil dzcp iniéîi äî ,dúãéì éîé Ck dúcð éîék¦¥¦¨¨¨§¥¥¨¨©§¥
äáéæì ïéeàø ïéà dúcð,dcp inia daf ziyrp `l mlerly myk ± ¦¨¨¥§¦§¦¨

,daif mc epi`e `ed dcp mc ,d`exy mc lk dzcp inia okyåokïéà §¥
ïäî äìBò äòáL úøéôñmiiwp dray zxitql miler dcp ini oi` ± §¦©¦§¨¨¥¤

xetqzy cr ,dcp ziyrp dpi` daf ziyrpyny meyn ,daf ly
,[`ed daif mc d`exy mc lk jkl mcewe ,miiwp mini drayéîé óà©§¥

äáéæì ïéeàø ïéàL dúãéìjka dzcp inil md mieye li`ed ± ¥¨¨¤¥§¦§¦¨
,dzcil inia daf ziyrp oi` mlerlyïäî äìBò äòáL úøéôñ ïéà¥§¦©¦§¨¨¥¤

dzcil ini oi`y jka mb dzcp inil mzeeydl ywida micnl ±
oi` dzxitq inia dcli m`e ,dzaifn miiwp dray zxitql miler
iniy iia` zhiyk `ziixadn gkene .[dxitql el` mini dl miler

.miiwp dray zxitql miler mpi` dcil
:`xnbd dywn .`ax zhiy lr `ziixadn dywn `xnbdàáøå± §¨¨

miler mpi` dcil iniy dixacn rnyny `ziixad yxti ji`
,yxti `ax :`xnbd zvxzn .ezhiyk `lye ,miiwp dray zxitql

î àäépzhiya `ld ,zkled `id in zhiya ef `ziixa ±øæòéìà éaø ¨©¦©¦¡¦¤¤
äøúñ énð øzñî øîàc ,àéämeyne dxitqa zxzeq dcily ± ¦§¨©¦§¨©¦¨§¨

xfril` iax xn`y ,daif oic mxeb epi`y s` xzeq `nhnd xacy
,daif z`neh znxeb dpi`y s` afa qpe` zii`xy (`"r lirl)
oicd `ed eixacle ,xzeq `nhnd xacy meyn ,ezxitq inia zxzeq
zrca md dlere zxzeq dpi` dcily `ax ixace .dafa dcil inia
dpi`y dcil mzhiyle ,xzeq epi` `nhnd xacy mixaeqd minkg

.dxitq inil dler ,daif z`neh znxeb
:`xnbd dywn .`ziixad ixac lr dywn `xnbdøLôà ïéðc éëå± §¦¨¦¤§¨

dcil didzy okziy ,'xyt`' `idy dxitq inia dcil oic micnl ike
,dxitq iniaøLôà éàMî,'xyt` i`' `idy dxitq inia dcp oicn ± ¦¤¦¤§¨

xac mipc oi`y `ed oic `ld ,dxitq inia zecp didzy okzi `ly
.didiy okzi `ly xacn didiy xyt`y

:`xnbd zvxznøîàc àéä øæòéìà éaø ,énà øa éBácçà áø øîà̈©©©§§©©¦©¦¡¦¤¤¦§¨©
øLôà éàMî øLôà ïéðczegpn) xfril` iax zhiy `id ef `ziixa ± ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

oi`y xfril` iax cnely ,xyt` i`yn xyt` mipcy xaeqd ,(.at
mixvn gqtn dey dxifba ,ipy xyrn zernn gqt oaxw `iadl
i`' `ed mixvn gqty s`e .xyrnd on `le oilegd on `a didy
zexec gqte ,xyrn oic bdep did `l mixvna eidy onfa oky ,'xyt`
mipcy xfril` iax xaeq ,xyrn oic bdep dfd onfay ,'xyt`' `ed
inia dcil oic micnly `ziixad ixac ok m`e .xyt` i`yn xyt`
xyt` mipcy `id xfril` iax zhiy dxitq inia dcp oicn dxitq

.xyt` i`yn
:sqep uexizáeúkä ïLéwä Cçøk ìò ,øîà úLL áøåoi` ± §©¥¤¨©©¨§¨¦¦¨©¨

s`e .dcp inil dcil ini yiwn dz` jgxk lre ywidd lr miaiyn
my) `aiwr iaxcenll xyt` i`y xaeqe xfril` iax lr wlegd (

,xyt` i`yn xyt` mipc oi`y mixvn gqtn dey dxifba df oic
meyn ,dxitq inia dcp oicn dxitq inia dcil oic mipcy dcen
oic miyxecyk `l` xn`p `l xyt` i`yn xyt` mipc oi`y oicdy
la` ,dey dxifbn `id dyxcdy gqt oaxwa enke ,dey dxifba
,xyt` i`yn xyt` mipcy `aiwr iax dcen ywida oic miyxecyk
cnlpy dxitq inia zclei oica jkle .ywidd lr miaiyn oi`y itl
i`yn xyt` mipc ,dcp inil dcil ini aezkd yiwdy ,ywidn

.dcp ini oick ,dzaif zxitql miler dcil ini oi`e ,xyt`
:zxg` oeyléøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ± ¦¨§¨§¦

øîàc àéä øæòéìà éaø ,úLL áø øîà énà øa éBácçà áø øîà̈©©©§§©©¦¨©©¥¤©¦¡¦¤¤¦§¨©
.øLôà éàMî øLôà ïéðcmya df uexiz xn` ieacg` ax ef oeylle ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

.envrn ok xn` `le zyy axïLéwä Cçøk ìò øîà àtt áøå§©¨¨¨©©¨§¨¦¦¨
.áeúkä.zyy ax `le exn` `tt ax df uexize ©¨

:dpyna epipyìL äúL÷.'åëå íéîé äL ¨§¨§Ÿ¨¨¦
ilag zngn mc dz`xe Da`My dy`y (:el lirl) dpyna x`azd¨£¨
dpi` ,dclie ,daifl miie`xd minia mitevx mini dyly dzcil
jenq dzty m` la` .cled zngn mcd `ay oeik ,daf ziyrp
`id epxn`y ef dzityy dpynd zx`ane .daf ziyrp ,dzcill

:df oica zwtzqn `xnbd .'mcd on `le xrvd on dztyy'àéòaéà¦©§¨
eäì,daiyid ipa ewtzqd -äfîe äfî äúôLmbe dxrvn dwqt ± §¨§¨¦¤¦¤

,mc ze`xln dwqteäîdxrvn dwqty dy`k ,daf ziyrp m`d ± ©
jenqmc ze`xln dwqty oeiky e` ,mc ze`xln dwqt `le dzcill

.iyewa dclie dxrvn dwqt `ly dy`k ,daf ziyrp dpi`
:df oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdäàîè ,øîà àcñç áø©¦§¨¨©§¥¨

mcdy xxazd dzcill jenq dxrvn dwqty oeiky ,daf ef ixd ±
dzid `l cled zngn df did m`y ,cled zngn did `l dz`xy
epxn`y dzityy dpynd ixace ,dzcill cr dxrvn zwqet
,'mcd on `le xrvd on dztyy' `id aefa zclei `id dzngny
`l m` s` aefa zclei `id ixd xrvd on dztyyky miyxtzn

.mcd on dztyäøBäè ,øîà àðéðç éaødpice ,daf ziyrp dpi` ± ©¦£¦¨¨©§¨
ze`xln mb dwqt dxrvn dwqty dryay oeiky ,iyewa zcleik
ewqty dryn ixdy ,cled zngn `a dz`xy mcdy xxazd ,mc
`id dkiynn oiicre dia`k ewqty dy` la` .mcd mb wqt dia`k
`l dxrhvdy drya dz`xy mcd mby di`x ef ixd ,mc ze`xl
mb `a did dz`xy df mce ,dzaif zngn `l` cled zngn did
dxrvn dztye dywnd dy`y dpyna xn`p df lre ,iyew `la

.daf ziyrp mcd on `le
:mcd wqtyk daf ziyrp dpi` recn x`al lyn liynn `pipg iax

ìLî ,àðéðç éaø øîàdzcil mcew dwqty dy` oic liyndl yi ± ¨©©¦£¦¨¨¨
,mcd one xrvd onàöiL CìîìjxclåéúBìéiçåmikled,åéðôì §¤¤¤¨¨§©¨¨§¨¨

òeãéareci xacd ±,ïä Cìî ìL åéúBìéiçLzeligy ,zelibxd jky §¨©¤©¨¨¤¤¤¥
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oifge` mipya cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

áæ.oitevx mini dylya zei`x ylya oia ,cg` meia zei`x ylya oia `nhn Ð

(`,ck) `nw `aaa ."mini" da aizkck ,mini dylya `l` d`nhn dpi` daf la`

.minil af opiaxnäãéìî íéé÷ð`ifg `lc ab lr s`c ,mdipia dcil `dz `ly Ð

.mc `la oi`nh dcil ini `dc ,inc `ifgc o`nk Ðäáéæì ïééåàø ïéà äúãð éîé äî
zxitq oi`e ,dcp xg` `l` daf oi`c Ð

daf `ied ikn `dc .odn dler daifl dray

ayzy cr ,mlerl dcp ini `liig `l Ð

`l` dpi` Ð d`exy mc lke .miiwp dray

`l jklid .`ied `l dcp la` ,zxzeq

dcp ini `le ,dcp inia dxitq ini zgkyn

.dxitq iniaäãéì éîé óàence li`ed Ð

dnc `le :xn`ck ,daifl oiie`x oi`e ,dcpl

edl opincn dxitq oiprl inp ikd .cle zngn

m` oebk ,dray zxitq oda dlrz `le ,dcpl

.dxitq inia dclidzcil ini s` :opiqxb ikd

dler dray zxitq oi` ,daifl oiie`x oi`y

.odnäøúñ éîð øúñî`lc oky lke Ð

,afa qpe`a dil `xiaqc ikid ik ,`wlq

ab lr s` ,inp dcil ini .xzeqe mxeb epi`y

opaxl `p` `pin`w ike .xzq ,inxb `lc

dpi` ,xzeq epi` mxeb epi`y xac ixn`c

.dlere zxzeqøùôà ïéðã éëå,dcil oebk Ð

.dxitq inia zcll dl xyt`cøùôà éàùî
inia dcp zeidl xyt` `lc ,dcp inin Ð

dxitqàéä øæòéìà éáø ?zegpn zkqna Ð

gqtn zexec gqt silic ,"dcezd" wxta

el xn` .oilegd on `l` `iai `ly ,mixvn

xyt` i`yn xyt` oipc ike :`aiwr iax?
zexecl la` ,xyrn ded `l izk` mixvna

!ediipn iziip Ð ipy xyrn zern `ki`c

dlecb di`x ,xyt` i`y it lr s` :el xn`

.dpnid cnlpe ,`idáåúëä ïùé÷äelit`e Ð

dxfb oebk ,oipc oi`c ilin ipd ,`aiwr iaxl

.ywidd lr oiaiyn oi` Ð `yiwd la` .dey

äàîè øîà àãñç áø.itey `ki` `dc Ð

dxedh xn` `pipg iaxon s` dztyc oeik Ð

zngn iyewd mcc `zlin i`lbi` Ð mcd

mc d`exe xrvd on dzty ik la` .`z` cle

inp `ifg ied ikd inwnc `zlin i`lbi` Ð

.iyew `laåéðôìmcew mipy e` cg` mei Ð

.ez`iaéôè úåìééç ùéôîã.ez`ial jenq Ð

éøîâì úåìééç åäì å÷ñôãi`ce `zydc Ð

Ð ez` dizngn i`c ,ez` dizngn `l i`nw

.zeliig yitnc oky lkàáðåúÐ

,dxrva zybxn dpi`y ,o"eyicxehy`

.ilegd zinenry zngnéðú÷ éë éîð éàÐ

,dz`x olekae iteya cg`e iyewa dyly

i`d ilek il dnläúôùå íéðù äúù÷ù åà ?
úòì úòî,mcd on `le xrvd on iyilya Ð

iyily zvwne ,"iyewa dyly" ipzwck

.iteya Ð iriax zvwneïì òîùî à÷ àä
áâ ìò óàã`le iyily zvwa dzywc Ð

`l` ,eneie zay ililk meie dlil dzty

.d`nh mei i`vg ipye dliléáøãî é÷åôàìå
òùåäé éáø éçà ïá àðéðçlirl xn`c Ð

dly iyilya zeidl dieyiw lgy lk :(a,el)

.'ekäàéøá.mirax` Ðøäèî ãìåä ïéà
äáæ äá úåéäì ïééåàøä íéîé àìàepiidc Ð

dz`x la` .dcpl dcp oiay mei xyr cg`

inia :lirl xn`ck ,dcp d`nh Ð odixg`

.dcp dcpäáéæ úøéôñì ïééåàøä íéîé óà`le "dzcpa" `pngx azk ike .ikiiy daf xza `dc ,mdixg` draye daif ini lk oixedh Ð daifd inia iyewd ligzd oebk Ð

.dcp d`nh Ð jix`i m` dray xg` la` .i`w inp ipd` Ð dxedh dzaifc ,dzaifaáøã äéîòèìåoiprl `pngx edpixdh daif xza ikiiyc mini jpda ax xn`c oeik Ð

.iyew
óà
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äî(`,cp dcp) "oniq `a" idliyac :xn`z m`e Ð daifl oie`x oi`c dzecp ini

mzdc :xnel yie !dzaif zxitql oiler Ð oda d`ex dpi`y dzecp ini :xn`

,dcp zlgz dia `ied xyr mipy meic ,xyr cg` mei d`exy dphw dafa ixiin

.dl dlereìò`de :xn`z m`e .ywidd lr oiaiyn oi`e Ð aezkd oyiwd jgxk

iax jixt (`,at zegpn) "dcezd wxta

i`yn xyt` oipc ike :xfril` iaxl `aiwr

xfril` iaxc `nrhc ab lr s` ,xyt`

zeceard lk ediy "zcare"n `ywid yixcc

`ywid dil zi` inp `aiwr iaxe .zeey

migqt) "`nh didy in" wxta ,"zcare"c

lr" xninl ivn `l mzdc :xnel yie !(`,ev

`ywid jixhvi`c ,"aezkd oyiwd jgxk

.(`,ev) migqtc zeyxc edpdl

íéòáøàik jixt `l dkeqa Ð `irain

xiyknc dcedi iax` `peeb i`d

meyn Ð mzd dn` miynge mirax` cr

mirax`" `l` ,`wec e`lc dil miwc

la` .`aeh elit`e ,iypi` ixn`ck "miynge

:jenqa ipzwck ,miyng `wec ied `kd

zay) "oiptn" wxtae .xdhn cledy miynge

rax` ,zetew yng `zyd :jixtc (a,ekw

:ipyne .hwp `wecc xaq dywnd Ð ?`irain

"ynge rax`" `l` ,hwp `wec e`lc

,`wec dedc :ipyn cere .iypi` ixn`ck

.lecb xve`n Ð ynge ,ohw xve`n Ð rax`

wpei wepiz :(`,q zeaezk) "it lr s`" wxtae

wiic `l inp Ð mipy ynge rax` elit`

itl `l` ,yng `wec e`lc meyn ,mzd

lr ezliag elit`e :mzd xn`wck ,ekxv

:xn`c (a,alw oileg) "rexfd" wxtae .etzk

on xeht Ð zezay ylye mizy gah odk

mzd .zepzna aiig Ð jli`e o`kn ,zepznd

ded ipnif ixza xn`c ,iaxl Ð mizy hwp

.yly Ð l`ilnb oa oerny oaxle .dwfg

áøåmiie`xd mini s` xn` dad` xa `c`

dn :xn`z m`e Ð dzaif zxizq zxitql

oiie`xd inp axl `d ,ax ixac lr siqed

xyr cg` xg` mini dray epiid dxitql

mdy ,mixg` xyr cg` zeligzn f`e ,mei

iyew mlerl inp dicicl ok m`e .daif ini

exariy cr dcp dpi`c :xnel yie ?xdhn

m`e .xyr cg` xg` dxitqd ini dray

axle ,axl d`nh Ð iyewa s` ,f` dz`x

zxizq zxitql oiie`xc ,dxedh Ð `c`

xdhn epi` ielc :yxit l`ppg epiaxe .dzaif

.daf oda zeyril oie`xd mini dryz `l`

oiie`x mpi`c ,xyr cg`e dxyr la`

mb elit` dz`x elit`c ,daf oda zeyril

siqen axe .dcp `l` dpi` Ð xyr mipya

cg`e ixiyr oebk ,dxitql oiie`xd mini

mini ipy la` .ok ixg` mini dynge ,xyr

Ð oda dz`x m` mipexg` mini drayn

ipy mze` s` siqen `c` axe .axl d`nh

.oixedh olek `vnpe ,mini
zeidl
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áæa¯äáæ ìáà ,ñðBàa ànèî àìc íeMîàénhîc §¨¦§¨§©¥§¤£¨¨¨§¦©§¨
ñðBàa¯,äáæa àðîçø áúk éàå .àëéøö ,àì àîéà¯ §¤¥¨¨§¦¨§¦§©©£¨¨§¨¨

ànèîc áæ ìáà ,íéîiák úBiàøa àénhî àìc íeMî¦§¨¦©§¨¦§¦¦©¨¦£¨¨¦§©¥
íéîiák úBiàøa¯àðî :ééaà øîà .àëéøö ,àì àîéà ¦§¦¦©¨¦¥¨¨§¦¨¨©©©¥§¨

dì àðéîà¯"àîèz dúåc" :àéðúc¯úà úBaøì ¨¦¨¨§©§¨§Ÿ¨¦§¨§©¤
"àîèz dúåc" ,dìòBa¯dúåc" ,úBìélä úà úBaøì £¨§Ÿ¨¦§¨§©¤©¥§Ÿ¨

"àîèz¯áLzL äëéøvL áBæa úãìBiä úà úBaøì ¦§¨§©¤©¤¤§¤§¦¨¤¥¥
íéi÷ð åàì éàî .íéi÷ð äòáLäãélîøîàå .ícî ,àì ? ¦§¨§¦¦©¨§¦¦¦¥¨¨¦¨©£©

dì àðéîà àðî :ééaà¯éîé Ck dúcð éîék :àéðúc ©©¥§¨¨¦¨¨§©§¨¦¥¦¨¨¨§¥
dúcð éîi äî ,dúãéì¯úøéôñ ïéàå äáéæì ïéeàø ïéà ¥¨¨©§¥¦¨¨¥§¦§¦¨§¥§¦©

äáéæì ïéeàø ïéàL dúãéì éîé óà ,ïäî äìBò äòáL¯ ¦§¨¨¥¤©§¥¥¨¨¤¥§¦§¦¨
àáøå .ïäî äìBò äòáL úøéôñ ïéà¯øæòéìà éaø éðî àä ¥§¦©¦§¨¨¥¤§¨¨¨¨¦©¦¡¦¤¤

øîàc ,àéäøzñîéîðäøúñïéðc éëå .éàMî øLôà ¦©£©¦§©©¦¨§¨§¦¨¦¤§¨¦¤¦
?øLôà¯,àéä øæòéìà éaø :éîà øa éBáãçà áø øîà ¤§¨¨©©©©§©©¦©¦¡¦¤¤¦

ìò :øîà úLL áøå .øLôà éàMî øLôà ïéðc øîàc©£©¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨§©¥¤¨©©
øa éBáãçà áø øîà ,éøîàc àkéà .áeúkä ïLéwä Cçøk̈§¨¦¦¨©¨¦¨§¨§¦¨©©©©§©
øLôà ïéðc øîàc ,àéä øæòéìà éaø :úLL áø øîà éîà©¦¨©©¥¤©¦¡¦¤¤¦©£©¨¦¤§¨
.áeúkä ïLéwä Cçøk ìò :øîà àtt áøå ,øLôà éàMî¦¤¦¤§¨§©©¨¨©©¨§¨¦¦¨©¨

ìL äúL÷"äfî äúôL :eäì àéòaéà .'åëå "íéîé äL ¨§¨§¨¨¦¦©£¨§¨§¨¦¤
:øîà àðéðç éaø ,äàîè :øîà àcñç áø ?eäî äfîe¦¤©©¦§¨¨©§¥¨©¦£¦¨¨©

àöiL Cìîì ìLî :àðéðç éaø øîà .äøBäèåéúBìéiçå §¨¨©©¦£¦¨¨¨§¤¤¤¨¨§©¨¨
òeãéa ,åéðôìåéúBìéiçL:øîà àcñç áøå .ïä Cìî ìL §¨¨§¨©¤©¨¨¤¤¤¥§©¦§¨¨©

Léôð éòác ïkL ìkúBìéiç:øîBà òLBäé éaø ,ïðz .éôè ¨¤¥§¨¥¨¥©¨§¥§©©¦§ª©¥
íBéå äìéìéìéìkïî àìå øòvä ïî äúôML ,BîBéå úaL ©§¨§§¥¥©¨§¤¨§¨¦©©©§Ÿ¦

àîòè .ícä¯äfîe äfî àä ,ícä ïî àìå øòvä ïîc ©¨©£¨§¦©©©§Ÿ¦©¨¨¦¤¦¤
¯àì :àcñç áø Cì øîà ?àcñç áøc àzáeéz .äøBäè§¨§§¨§©¦§¨¨©¨©¦§¨¨

äfîe äfî àéòaî¯,éøîâì úBìéiç eäì é÷ñôc ,äàîèc ¦¨£¨¦¤¦¤¦§¥¨§¨§¦§©¨§©§¥
éëéä ék :øîéà ,ícä ïî àìå øòvä ïî ìáàícîcàì £¨¦©©©§Ÿ¦©¨¥©¦¥¦§¦¨¨

ä÷ñt¯éLBwîàäå ,ä÷ñt àì éîð¯àaðezàîìòa ¨§¨¦¦©¦¨¨§¨§¨§¨§¨§¨
ìL äúL÷ :ïðz .ïì òîLî à÷ ,dì è÷ðc àeäíéîé äL §¨©¨¨©§©¨§©¨§¨§¨¨¦
äãìéå úòì úòî äúôLå ,íBé øNò ãçà CBúa¯Bæ éøä §©©¨¨§¨§¨¥¥§¥§¨§¨£¥

éðú÷ãk àîéìéà ?éîc éëéä .áBæa úãìBé¯ìL éì änì?L ¤¤§¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¨¥¨¨¦¨
:øîà÷ éëä åàì àlà !ébñ éôBLa ãçå éLB÷a éøúa¦§¥§¦§©§¦©¦¤¨¨¨¦¨¨©

ìL äúL÷íéðL äúLwL Bà ,äfîe äfî äúôLå äL ¨§¨§¨§¨§¨¦¤¦¤¤¨§¨§©¦
úòì úòî äúôLå¯éaøc àzáeéúe ,áBæa úãìBé Bæ éøä §¨§¨¥¥§¥£¥¤¤§§§¨§©¦

àäå ,éðú÷ãk íìBòì ,àì :àðéðç éaø Cì øîà !àðéðç£¦¨¨©¨©¦£¦¨¨§¨¦§¨¨¥§¨
áb ìò óàc :ïì òîLî à÷ìéçúîc,éLéìMa éeMé÷ ¨©§©¨§©©©§©§¦¦©§¦¦

úòì úòî äúôLå¯änk" .àðéðç éaøî é÷etàì ,äàîè §¨§¨¥¥§¥§¥¨§©¥¥©¦£¦¨©¨
àéädéeM÷íéMîç àzLä .'åëå "øîBà øéàî éaø ¦¦¨©¦¥¦¥¨§¨£¦¦

àéMwî,àéL÷ àì :àcñç áø øîà ?àéòaéî íéòaøà , ¦©§¨©§¨¦¦¨£¨¨©©¦§¨¨©§¨
ïàk¯ïàk ,äìBçì¯äàéøaì.ïäa úBéäì ïééeàøä íéîé àlà øäèî ãìeä ïéà :éåì éaø øîà ¨©¨¨©§¦¨¨©©¦¥¦¥©¨¨§©¥¤¨¨¦¨§¦¦§¨¤

déîòèìe :äáäà øa àcà áø øîà .äáæ úøéôñì ïééeàøä íéîéa eléôà :øîà áøå ,äáæáøc ¨¨§©¨©£¦§¨¦¨§¦¦§¦©¨¨¨©©©¨©©£¨§©§¥§©
åìéôà
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נדה.  פרק רביעי - בנות כותים דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc - dcp(iriax meil)

,áæaxdhpy mcew miiwp dray xetql leki `ed `weecy xeaq iziid §¨
,erbpníeMî,dlw ez`nehyñðBàa ànhî àìcaef zii`xy ± ¦§Ÿ¦©¥§¤

,afa z`nhn dpi` qpe`aäáæ ìáà,dxeng dz`nehyàénhîc £¨¨¨§¦©§¨
ñðBàa,dafa z`nhn qpe`a mc zii`xy ±àì àîéàdpi` `ny ± §¤¥¨Ÿ

,drbpn xdhzy mcew miiwp dray xetql dlekiàëéøöjkl ± §¦¨
.dafa mb df oic aezkl dxezd dkxvedàðîçø áúk éàåwx,äáæa §¦¨©©£¨¨§¨¨

xdhzy mcew miiwp dray xetql dleki `id `weecy xeaq iziid
,drbpníeMî,dlw dz`nehyíéîéák úBiàøa àénhî àìc± ¦§Ÿ¦©§¨¦§¦¦§¨¦

cr dxenb daf jka ziyrp dpi` cg` meia zei`x yly dz`x m`y
,mini dylya zei`x yly d`xzyáæ ìáà,dxeng ez`nehy £¨¨

íéîéák úBiàøa ànhîccg` meia zei`x yly d`x m` s`y - §¦©¥¦§¦¦§¨¦
,xenb af dyrpàì àîéàdray xetql leki epi`y mixne` epiid ± ¥¨Ÿ

,erbpn xdhiy mcew miiwpàëéøöoic ycgl dxezd dkxved jkl ± §¦¨
.[afa mb df

:iia` zhiyl di`xdì àðéîà àðî ,ééaà øîàiniy izcnl oipn ± ¨©©©¥§¨£¦¨¨
,miiwp dray zxitql miler mpi` dcilàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨

iniM mini zraW d`nhe' (a ai `xwie) zclei z`neh oica dxeza§¨§¨¦§©¨¦¦¥
zCp,'àîèz dúBcxyt` didy ,zexzein '`nhz dzec' zeaize ¦©§¨¦§¨

,micnl df xeziine ,'dcp inik mini zray d`nhe' aezklúBaøì§©
dìòBa úàzcleid lr `ad jk ,`nhp dcpd lr `ady myk ± ¤£¨

,cer micnle .`nhpúBìélä úà úBaøì ,'àîèz dúBc'myk ± §¨¦§¨§©¤©¥
.miniak zelila d`nh zclei jk ,miniak zelila d`nh dcpy

,cer micnleáBæa úãìBiä úà úBaøì ,'àîèz dúBc'dy` ± §¨¦§¨§©¤©¤¤§
,dzaif inia dcliyíéi÷ð äòáL áLzL äëéøvLgiken .dzxdhl ¤§¦¨¤¥¥¦§¨§¦¦

:iia`åàì éàîdray xetql dkixvy `ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨
mitevx miniäãélî íéi÷ðm`y ,rvn`a dwiqtn dcil `dz `ly ± §¦¦¦¥¨

iniy gkene .dzxitql dl miler dcil ini oi` ,dzxitq inia dcli
:`xnbd dgec .miiwp dray zxitql miler mpi` dcilàìoi` ± Ÿ

miiwp mini dray xetql dkixvy dzpeek `l` ,ok `ziixad zpeek
,ícî.miiwp dray zxitql dlere ,zwqtn dpi` dcil z`neh la` ¦¨

.iia` ixacl `ziixadn dgked oi`e
:eixacl xg` xewn `ian iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîàåoipn ± §¨©©©¥§¨£¦¨¨

,miiwp dray zxitql miler mpi` dcil iniy izcnlàéðúc§©§¨
eywed ,'`nhY DzFC zCp iniM' (my) zclei zyxta xn`p ,`ziixaa¦¥¦©§¨¦§¨

,cnll ,dzcil inil dzcp iniéîi äî ,dúãéì éîé Ck dúcð éîék¦¥¦¨¨¨§¥¥¨¨©§¥
äáéæì ïéeàø ïéà dúcð,dcp inia daf ziyrp `l mlerly myk ± ¦¨¨¥§¦§¦¨

,daif mc epi`e `ed dcp mc ,d`exy mc lk dzcp inia okyåokïéà §¥
ïäî äìBò äòáL úøéôñmiiwp dray zxitql miler dcp ini oi` ± §¦©¦§¨¨¥¤

xetqzy cr ,dcp ziyrp dpi` daf ziyrpyny meyn ,daf ly
,[`ed daif mc d`exy mc lk jkl mcewe ,miiwp mini drayéîé óà©§¥

äáéæì ïéeàø ïéàL dúãéìjka dzcp inil md mieye li`ed ± ¥¨¨¤¥§¦§¦¨
,dzcil inia daf ziyrp oi` mlerlyïäî äìBò äòáL úøéôñ ïéà¥§¦©¦§¨¨¥¤

dzcil ini oi`y jka mb dzcp inil mzeeydl ywida micnl ±
oi` dzxitq inia dcli m`e ,dzaifn miiwp dray zxitql miler
iniy iia` zhiyk `ziixadn gkene .[dxitql el` mini dl miler

.miiwp dray zxitql miler mpi` dcil
:`xnbd dywn .`ax zhiy lr `ziixadn dywn `xnbdàáøå± §¨¨

miler mpi` dcil iniy dixacn rnyny `ziixad yxti ji`
,yxti `ax :`xnbd zvxzn .ezhiyk `lye ,miiwp dray zxitql

î àäépzhiya `ld ,zkled `id in zhiya ef `ziixa ±øæòéìà éaø ¨©¦©¦¡¦¤¤
äøúñ énð øzñî øîàc ,àéämeyne dxitqa zxzeq dcily ± ¦§¨©¦§¨©¦¨§¨

xfril` iax xn`y ,daif oic mxeb epi`y s` xzeq `nhnd xacy
,daif z`neh znxeb dpi`y s` afa qpe` zii`xy (`"r lirl)
oicd `ed eixacle ,xzeq `nhnd xacy meyn ,ezxitq inia zxzeq
zrca md dlere zxzeq dpi` dcily `ax ixace .dafa dcil inia
dpi`y dcil mzhiyle ,xzeq epi` `nhnd xacy mixaeqd minkg

.dxitq inil dler ,daif z`neh znxeb
:`xnbd dywn .`ziixad ixac lr dywn `xnbdøLôà ïéðc éëå± §¦¨¦¤§¨

dcil didzy okziy ,'xyt`' `idy dxitq inia dcil oic micnl ike
,dxitq iniaøLôà éàMî,'xyt` i`' `idy dxitq inia dcp oicn ± ¦¤¦¤§¨

xac mipc oi`y `ed oic `ld ,dxitq inia zecp didzy okzi `ly
.didiy okzi `ly xacn didiy xyt`y

:`xnbd zvxznøîàc àéä øæòéìà éaø ,énà øa éBácçà áø øîà̈©©©§§©©¦©¦¡¦¤¤¦§¨©
øLôà éàMî øLôà ïéðczegpn) xfril` iax zhiy `id ef `ziixa ± ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

oi`y xfril` iax cnely ,xyt` i`yn xyt` mipcy xaeqd ,(.at
mixvn gqtn dey dxifba ,ipy xyrn zernn gqt oaxw `iadl
i`' `ed mixvn gqty s`e .xyrnd on `le oilegd on `a didy
zexec gqte ,xyrn oic bdep did `l mixvna eidy onfa oky ,'xyt`
mipcy xfril` iax xaeq ,xyrn oic bdep dfd onfay ,'xyt`' `ed
inia dcil oic micnly `ziixad ixac ok m`e .xyt` i`yn xyt`
xyt` mipcy `id xfril` iax zhiy dxitq inia dcp oicn dxitq

.xyt` i`yn
:sqep uexizáeúkä ïLéwä Cçøk ìò ,øîà úLL áøåoi` ± §©¥¤¨©©¨§¨¦¦¨©¨

s`e .dcp inil dcil ini yiwn dz` jgxk lre ywidd lr miaiyn
my) `aiwr iaxcenll xyt` i`y xaeqe xfril` iax lr wlegd (

,xyt` i`yn xyt` mipc oi`y mixvn gqtn dey dxifba df oic
meyn ,dxitq inia dcp oicn dxitq inia dcil oic mipcy dcen
oic miyxecyk `l` xn`p `l xyt` i`yn xyt` mipc oi`y oicdy
la` ,dey dxifbn `id dyxcdy gqt oaxwa enke ,dey dxifba
,xyt` i`yn xyt` mipcy `aiwr iax dcen ywida oic miyxecyk
cnlpy dxitq inia zclei oica jkle .ywidd lr miaiyn oi`y itl
i`yn xyt` mipc ,dcp inil dcil ini aezkd yiwdy ,ywidn

.dcp ini oick ,dzaif zxitql miler dcil ini oi`e ,xyt`
:zxg` oeyléøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ± ¦¨§¨§¦

øîàc àéä øæòéìà éaø ,úLL áø øîà énà øa éBácçà áø øîà̈©©©§§©©¦¨©©¥¤©¦¡¦¤¤¦§¨©
.øLôà éàMî øLôà ïéðcmya df uexiz xn` ieacg` ax ef oeylle ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

.envrn ok xn` `le zyy axïLéwä Cçøk ìò øîà àtt áøå§©¨¨¨©©¨§¨¦¦¨
.áeúkä.zyy ax `le exn` `tt ax df uexize ©¨

:dpyna epipyìL äúL÷.'åëå íéîé äL ¨§¨§Ÿ¨¨¦
ilag zngn mc dz`xe Da`My dy`y (:el lirl) dpyna x`azd¨£¨
dpi` ,dclie ,daifl miie`xd minia mitevx mini dyly dzcil
jenq dzty m` la` .cled zngn mcd `ay oeik ,daf ziyrp
`id epxn`y ef dzityy dpynd zx`ane .daf ziyrp ,dzcill

:df oica zwtzqn `xnbd .'mcd on `le xrvd on dztyy'àéòaéà¦©§¨
eäì,daiyid ipa ewtzqd -äfîe äfî äúôLmbe dxrvn dwqt ± §¨§¨¦¤¦¤

,mc ze`xln dwqteäîdxrvn dwqty dy`k ,daf ziyrp m`d ± ©
jenqmc ze`xln dwqty oeiky e` ,mc ze`xln dwqt `le dzcill

.iyewa dclie dxrvn dwqt `ly dy`k ,daf ziyrp dpi`
:df oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdäàîè ,øîà àcñç áø©¦§¨¨©§¥¨

mcdy xxazd dzcill jenq dxrvn dwqty oeiky ,daf ef ixd ±
dzid `l cled zngn df did m`y ,cled zngn did `l dz`xy
epxn`y dzityy dpynd ixace ,dzcill cr dxrvn zwqet
,'mcd on `le xrvd on dztyy' `id aefa zclei `id dzngny
`l m` s` aefa zclei `id ixd xrvd on dztyyky miyxtzn

.mcd on dztyäøBäè ,øîà àðéðç éaødpice ,daf ziyrp dpi` ± ©¦£¦¨¨©§¨
ze`xln mb dwqt dxrvn dwqty dryay oeiky ,iyewa zcleik
ewqty dryn ixdy ,cled zngn `a dz`xy mcdy xxazd ,mc
`id dkiynn oiicre dia`k ewqty dy` la` .mcd mb wqt dia`k
`l dxrhvdy drya dz`xy mcd mby di`x ef ixd ,mc ze`xl
mb `a did dz`xy df mce ,dzaif zngn `l` cled zngn did
dxrvn dztye dywnd dy`y dpyna xn`p df lre ,iyew `la

.daf ziyrp mcd on `le
:mcd wqtyk daf ziyrp dpi` recn x`al lyn liynn `pipg iax

ìLî ,àðéðç éaø øîàdzcil mcew dwqty dy` oic liyndl yi ± ¨©©¦£¦¨¨¨
,mcd one xrvd onàöiL CìîìjxclåéúBìéiçåmikled,åéðôì §¤¤¤¨¨§©¨¨§¨¨

òeãéareci xacd ±,ïä Cìî ìL åéúBìéiçLzeligy ,zelibxd jky §¨©¤©¨¨¤¤¤¥
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc - dcp(iying meil)

eléôàd z`.äáæ úøéúñ úøéôñì ïééeàøä íéîéxdhl yi ,xnelk £¦¨¦¨§¦¦§¦©§¦©¨¨
,dcild zngn iyewa mc d`ex `idy minid lka ,mlerl ef dy`
zxzeqd daf ly miiwp dray zxitql md miie`x dini lky itl
cg` jezn mitevx mini dyly mc d`exd dy` ixdy ,dzxitq
xetql dkixve 'dlecb daf' ziyrp daif z`nehl miie`xd mini xyr

z`xe mini dyy dxtq m`e ,miiwp mini drayiriayd meia mc d
`vnpe ,miiwp dray aey zepnl dligzne dzxitq z` zxzeq
mc mda dz`x m` ok lre ,dxitql miie`x dini lk dfk ote`ay
dyly ze`xl dligzdy i`pzae ,`id dxedh dcill jenq iyewa

.[daif z`nehl miie`xd minid xyr cg` jeza mini
:dpyndn iel ixac lr dywn `xnbdïðz,epizpyna epipy -änk §©©¨

,déeM÷ àeädy`d zxdhp dcill jenq mini dnk jyna ,xnelk ¦¨
,iyewa mc dz`x m`.íBé íéMîçå íéòaøà øîBà øéàî éaødxaqe ©¦¥¦¥©§¨¦©£¦¦

miyng e` mirax` dz`x m`y `id xi`n iax zpeeky ,dzr `xnbd
z`nehn od ,ixnbl dxedh `id ixd iyewa dcill jenq mitevx mei

,`xnbd dywn jkitle .daif z`nehn ode dcpàîìLaiax ixac - ¦§¨¨
md mix`ean xi`nìzhiy,áøokydì úçkLî`evnl ozip - §©©§©©¨

,mei miyng jyna elit` ixnbl xedh iyew mc `diy ote` ezhiyl
kixac,äáäà øa àãà áøelit` xdhn cledy ax zhiyl yxity §©£¨©©£¨

,dzaif zxizq zxitql miie`xd miniéåìì àlàcled oi`y xaeqd ¤¨§¥¦
,cala daifd ini xyr cg` z` `l` xdhnàéL÷cvik ,dywi - ©§¨

.dcp z`neh icil `eaz `le mitevx mei miyng d`xzy xacd okzi
:`xnbd zvxznøîà[uxzi-]éåì Cì,jk ef `iyew lréðz÷ éî- ¨©¨¥¦¦¨¨¥

mei miyng jyna iyewa mc d`exd ef dy`y epizpyna epipy ike
äøBäè`idïleëa`id dxedhy `l` epipy `l ixd ,d`neh lkn - §¨§¨

m`y ,`id jk dpynd zpeeky xnel yi `linne ,daif z`nehn
d`ex `idyk if` mei miyng jyna iyewa mc dz`xäcð éîéa¦¥¦¨

d`nh,äcðd`exyk eli`eäøBäè äáéæ éîéa.`id ¦¨¦¥¦¨§¨
:eilr miwlegde iel ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbdàðLéì¦§¨

dì éøîà àðéøçàmd jke ,ef zwelgna zxg` oeyl mixne` yi - ©£¦¨¨§¦¨
,mipeyàlà øäèî ãìeä ïéà ,éåì éaø øîàd z`ïééeàøä íéîé ¨©©¦¥¦¥©¨¨§©¥¤¨¨¦¨§¦

.äìBãb äáæ ïäa úBéäìdcill jenq iyewa mc dz`x m` ,xnelk ¦§¨¤¨¨§¨
miie`xd minid xyr cg` jezay mitevx mini dyly jyna
if` ,ef dii`xa dlecb daf zeyril `id die`xy ,daif z`nehl
`iadle miiwp dray xetql dkixv dpi`y jk oiprl `id dxedh
,dlecb daf z`nehn xdhn cledy `id aezkd zxifb oky ,oaxw
zeidl die`x `id oi`y ,miinei e` cg` mei wx mc dz`x m` la`
mei zxney' z`nehn dxdhn cled oi` ,ef dii`x ici lr dlecb daf

.'mei cbpkàîòè éàî`l` xdhn cled oi`y ,xacd mrh `ed dn - ©©£¨
aFf aEfi iM dX`e' ,dlecb dafíéaø íéîé dîc'DzCp zr `lAáéúk §¦¨¦¨¨¨¨¦©¦§Ÿ¤¦¨¨§¦

(dk eh `xwie),zngn dnc' (:el lirl) minkg eyxc 'dnc' zaizne
'dlecb daf' oica wqer df `xwne xg`ne ,'cle zngn `le dnvr
aef aefi ik' ea xn`p oky ,zetivxa mini dyly jyna mc d`exd
`ad mc xdhn aezkd oi`y xnel yi `linn ,'miax mini dnc

.ef dii`xa dlecb daf zeidl die`x dzidyk `l` cled zngn
,øîà áøc déîMî ìeàL àaàxdhn cledeléôàd z`íéîé ©¨¨¦§¥§©¨©£¦¨¦
.äpè÷ äáæ ïäa úBéäì ïééeàøäe` mei wx dz`x m` s`y ,epiidc ¨§¦¦§¨¤¨¨§©¨

.'mei cbpk mei zxney' zeidl dkixv dpi`e ,`id dxedh miineiéàî©
àîòèzeaizdy itl ,xacd mrh `ed dn -íúä 'éîé ìë'å 'éîé' ©£¨§¥§¨§¥¨¨
éáéúkaefi ik dy`e'] df `xwn jynda ,xnelk .miaezk md my - §¦¦

,mcd z` xdhn cledy micnel ep` epnny ['miax mini dnc aef
didY DzCp iniM Dz`nh aFf ini lM DzCp lr aEfz ik F`' xn`p¦¨©¦¨¨¨§¥ª§¨¨¦¥¦¨¨¦§¤
daf oic (.br onwl) minkg ecnl 'ini lk'e 'ini' zeaizne ,'`ed d`nh§¥¨¦
z` xdhn cledy xnel yi jkitle ,mei cbpk mei zxneyd dphw

.[dphw daf z`nehn s` dy`d
:epizpynn mdipy zhiy lr dywn `xnbdïðz,dpyna epipy - §©

déeM÷ àeä änk,cled xdhn iyewa mc zii`x ini dnk -éaø ©¨¦¨©¦
eäééåøúì àéL÷ .íBé íéMîçå íéòaøà eléôà øîBà øéàîyi - ¥¦¥£¦©§¨¦©£¦¦©§¨§©§©§

`a` zhiy lr oiae iel zhiy lr oia xi`n iax ixacn zeywdl
l` ewlgp `l ixdy ,le`ymb e` dlecb daf wx xdhn cled m` `

inia `le daif inia `l` xdhn epi`y micen mdipy j` ,dphw daf
jyna iyewa mc dy`d d`xzy xacd okzi cvik ,ok m`e ,dcp

.dcp d`nh didz `le mei miyng
:`xnbd zvxznéðz÷ éîdy`d didzy epizpyna epipy ike - ¦¨¨¥
ïleëa äøBäè`l` ,ok xacd oi` ,d`ex `idy minid miyng lka - §¨§¨

m`dúcð éîéa äúL÷d`nh `id ixd,äcðdzyw m` wxeéîéa ¨§¨¦¥¦¨¨¦¨¦¥
äøBäè dúáéæ.`id ¦¨¨§¨

`la miax mini mc d`exd dy`a zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:daif z`neh icil `eazyàéðz,`ziixaaLé ,øîBà øéàî éaø äéä ©§¨¨¨©¦¥¦¥¥

d zxaern dy`äL÷îzvwn cled zngn a`ke xrva `idy - ©§¨
jyna mc d`exe ,miniíBé íéMîçå äàî,mitevxåok it lr s`ïéà ¥¨©£¦¦§¥

z`nehäìBò äáéædl,ïäa.dlecb daf mda ziyrp dpi` ,xnelk ¦¨¨¨¤
,ãöékmc dz`xíéðL[miinei-]úò àìaminid ipya ,epiidc ,dzcp ¥©§©¦§Ÿ¥

,daif z`nehl miie`xd mei xyr cg`ay mipexg`dåokn xg`l §
cer dz`xäòáLz`nehl miie`xd el`a miniå ,äcðokn xg`l ¦§¨¦¨§
cer dz`xíéðLminia,äcpä øçà ìLminid ipya ,epiidc §©¦¤©©©¦¨

,daif z`nehl miie`xd minid xyr cg`ay mipey`xdeokn xg`l
cer dz`xíéMîçmini mdy ,dcill jenq iyewa meiãìeäL £¦¦¤©¨¨

øäèî,dawp dclie ,daif z`nehn dze`åcer ze`xl dkiynd §©¥§
jynaíéðBîLmeiìLzcil xg`,äá÷ð,daif z`neh mda oi`y §¦¤§¥¨

åjyna cer dz`x el` mini mipeny xg`äòáLmiie`xd minid §¦§¨
z`nehlå ,äcðdz`x cer,äcpä øçà ìL íéðLminid ipya epiidc ¦¨§§©¦¤©©©¦¨

`vnpe ,daif z`nehl miie`xd mei xyr cg` jezn mipey`xd
icil dribd `l ok it lr s`e ,zetivxa mei miynge d`n mc dz`xy

.dlecb daf z`neh
Bì eøîà,xi`n iaxl minkg,ïk íàs` dz` aygny jixac itl ¨§¦¥

y xnel dz` leki ,dawp zcil xg`y minid mipeny z`Lédy` ¥
däL÷îmc d`exe mini zvwn clilå ,äéîé ìkok it lr s`ïéà ©§¨¨¨¤¨§¥

z`nehäìBò äáéædl,ïäa`l` ,lirl x`azpy ote`a epiide ¦¨¨¨¤
minid mipeny zelk xg`e ,zipy dxarzp dawpd zcil xg`y
[daif ly xyr cg` jezn mipey`xd minid ipye dcp ini draye]
,dawp dlitd el` mini seqae ,mei miyng jyna iyewa mc dz`x
dzyw dzltdl mei ryze mipeny seqle ,zipy dxarzp okn xg`le
jyna mc d`ex ef dy`y `vnpe ,d`ld oke ,aey dlitde miyng
hwep recn ,ok m`e ,daif z`neh icil dribn dpi` mlerle dini lk

.cala 'mei miynge d`n' dz`
ïäì øîà,minkgl xi`n iaxeëéézòc éàîcvik ,mkzrc `id dn - ¨©¨¤©©§©§

,daif z`neh `la dini lk d`ex `dzy okziíéìôð íeMîote`a - ¦§¨¦
z`nehn dxedh `id oi` df ote`a j` ,miltp dlitne zxarzny

y itl ,daifíéìôðì éLB÷ ïéàdz`xy mc mixdhn miltp oi` - ¥¦¦§¨¦
`l` daif z`nehn dy`d z` dxezd dxdih `ly ,iyewa dy`
yxtl xyt` i` jkitle ,[`niiw oa cle zcil zngn dz`xyk
wx `l` ,daif z`neh `la dini lk mc d`ex dy` `dzy mkixack

.mei miynge d`n cr
:df oipra zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbdLé ,ïðaø eðzdy` ¨©¨¨¥

däàBøjyna mcíBé äàî,llk iyew `la ,mitevxåok it lr s` ¨¥¨§
ïéàz`nehäìBò äáéædl,ãöék .ïäadz`xíéðL[miinei-]àìa ¥¦¨¨¨¤¥©§©¦§Ÿ
úòminid xyr cg` ly mipexg`d minid ipya epiidc ,dzcp ¥

,daif z`nehl miie`xdåjyna dz`x okn xg`läòáLmini §¦§¨
z`nehl miie`xdå ,äcðcer dz`x,äcpä øçà ìL íéðL,epiidc ¦¨§§©¦¤©©©¦¨

z`nehl miie`xd minid xyr cg` jezay mipey`xd minid ipya
,dawp dcli okn xg`le ,daifåjyna cer ze`xl dkiyndíéðBîL §§¦

minidìLzcil xg`,äá÷ð,oda dler daif z`neh oi`yåxg`l ¤§¥¨§
jyna cer dz`x oknäòáLz`nehl miie`xd miniå ,äcðcer ¦§¨¦¨§
,äcpä øçà ìL íéðLxyr cg` ly mipey`xd minid ipy ,epiidc §©¦¤©©©¦¨

`la mitevx mei d`n dz`xy `vnpe ,daif z`nehl miie`xd minid
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המשך בעמוכ קלק

oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

äáæ úøéúñ úøéôñì ïééåàøä íéîé óàcr dxedh `id mlerlc .daif inia Ð

,lkd zxzeq Ð d`xze dyy xetqz m`y :jkl oiie`x dini lk ixdy ,dtyzy

ligz`c `kid Ð "dcp dcp inia" `ipzc `de .dxitql oiie`x oi`ad minid e`vnpe

.dxedh ,iyewd jix`iy dn lk Ð daif inia ligz` la` ,dcp inin iyewãåòå
íåé íéùîçå íéòáøà:jzrc `wlq `w Ð

.zecpne aefn ,xi`n iax dl xdhn ixnbl

äãð äãð éîéádnk :xi`n iax xn`w ikde Ð

oaxwa aiigzdl `az `ly dieyw `ed

miiwp zxitqle?edine .mei miynge mirax`

ini ehne aef ini inly ik ,mirax` ipd lka

zray inly ixcd ike .dcp d`nh Ð zecp

.dxedh Ð aef ini ehne ,zecp iniäìåãâ äáæ
mei xyr cg` jeza oitevx dyly dz`x Ð

`l la` .oaxwne miiwp zxitqn dxedh Ð

mei xenyl dkixv Ð cg` mei `l` dz`x

`le :opiyxcc ,"dnc" aizk ikc .mei cbpk

aizkc ,aizk dlecb dafa Ð cle zngn

dieyw jyn m`e ."miax mini" `xw `edda

minil dqpkpy ,mei xyr cg`n xzei

.d`nh Ð dcpl miie`xyáåæ éîé ìëå éîé
'åâå äúàîåè,dphw daf ol `wtp ediipine Ð

.`ziixza `zrnya oizlikn idliyaàéù÷
åäééåøúì`ed dphwe dlecb daf :ixn`c Ð

.`nh Ð odixg` jix`i m` la` ,cle xdhnc

äáéæ éîéázi`ck xnle ,dil zi`ck xnl Ð

.diläù÷î ùé.d`ex `idy Ðäàî
íåé íéùîçå.oitevx Ðïäá äìåò äáæ ïéàå

.mei miynge d`n lk dywn `dzy `le Ð

úò àìá íéðù äúàø ãöéë,dcp zr `la Ð

ini ody ,dzcp xg`ly mini xyr cg` ixd

dyly oda d`xzy cr daf dpi`e daif

d`xzyk ,oteqa mipy dz`x m`e .oitevx

sxhvn epi`e ,dzecp ly gzt ied Ð xgnl

dray lke .`ied dcp zlgz `l` ,daifl dl

mipye .oitevx mini dryz ixd Ð dcp didz

.aef ini ly xyr cg` on ody ,dcpd xg`ly

`l ,daif inia dyly `ifg `lc dnk lke

dzywe .oitevx xyr cg` ixd Ð daf `ied

dlega lirl opixn`e ,dleg `ide miyng

miyy meiae .cg`e miyy ixd Ð miyng

mipeny lk d`ex elit`e ,dawp dcli cg`e

,dcp zligz ied mipenye cg`e ,daf dpi`

mirax`e d`n ixd Ð dray d`xz m`e

ixd Ð weqtze dcpd xg`ly mipye .dpenye

la` .daf dpi`e ,oitevx miynge d`n dz`x

edl eedc ,daf `ied Ð xzei d`xz m`

.dcpd xg`l dylyøäèî ãìåäù íéùîçå
.mipenyd iptl iyew ly miyng jpd Ðíà

ïë.dawp ly mipeny zaygwc Ðäù÷î ùé
íìåòìdrax`l zlaeh oebk ,daf dpi`e Ð

mipeny seqle ,zxarzne ,dawp ly xyr

dywne ,dcpd xg`l mipye ,dcpl dray

.mlerl oke .dawp zltne zxfege ,miyngïäì øîàekiizrc i`n :xi`n iax Ð?
.opiyxtck ,miltp meyníéìôðì éùå÷ ïéàclea Ð op`e .eieyiw xdhn ltpd oi` Ð

.opixiinw iyew dil zi`cäàåø ùé.iyew `la Ðúçéúôì øùôàã ïì òîùî à÷
íã àìá øá÷ä,dcpd xg`ly mipy xg` dcliyk daf dl `ied Ð xyt` `l i`c Ð

`id ixd Ð xawd zgizta dcil mcew `ifg `ied i`e .iyily dcil mei dil dedc

.dz`x iyew `lae li`ed ,daføéîçäìå ì÷äìminrt ,melk xdhn epi`y minrt Ð

.cg` meie ycg xdhn `edyáåæá úãìåé åæ éøä.daf `id ixde ,oixz xza `nei cg opicy Ð xdhn cled oi`y ,i`ed ipinya daif aexe li`ed Ðäãìé éòéùú óåñá åìéôàå
xaqwc Ð iyewd mca dp`nhp ,dcill jenq iteyc oeik :opixn` `le .iteyd inia mc d`xz `ly cala aefa zclei ef oi` Ð mini ipyn ueg ,iteya elek iriyzc ab lr s`e Ð

`ki`c ab lr s` ,cled zngn `l` epi` ,iyewa ea d`exy mincd lk jklid .dcil onf ded ,liir iknc .cled zcil znxeb iriyz ly ycgd ,xnelk .mixb `xetiy :dcedi iax

.oirhewnl zclei ,dryzl zclei :xaqwc ,cle zngn ied iriyz zlgza elit`e ,ediixza iteyàøåôéù.ycgd yecwa oic zia ea oirwezy xtey =ãçàå íéòáùå íéúàîì åà
.zclei ixiyr ly oey`x meiae ,miyly ly minly miycg dryz edl eedc Ðíéðùå íéòáù íéúàîì åàezhilw meine .ipya hlew ,oey`x mei rxfd hlw `l m` ,xnelk Ð

.xeaird zlgzd iedäùìùå íéòáù íéúàîì åàya hlew ,ipya hlw `l m`y Ð,rixfdl ie`x ied iyily crc ol `niiwc ,hlew epi` aey Ð iyilya hlw `l m` la` .iyil

.oirhewnl dcli `l ,`nl` ."`aiwr iax" wxta ,iyilyd meia rxf zaky zhleta (`,et) zay zkqna ,gixqn Ð jli`e o`kn[àåä].miciqgk xn`c l`eny Ð
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úåéäìdie`x dpi`c ,xyr cg`e dxyr iwet`l :yxit i"yx Ð dlecb daf oda

ipy meie oey`x mei iwet`l :yxit l`ppg epiaxe .dlecb daf oda ligzdl

.iyily mei d`xz `l m` dlecb daf zeidl oiicr die`x dpi`c ,xyr cg` ly

éàîd`nn xzei igeky`l opivn miltp e`lac :dniz Ð miltp meyn jizrc

cled xg`e ,diwfge dcedi oebk ,miynge

mini draye dawpl mipeny xetqz ipyd

`lc :xnel yie !ok ixg` mini ipye dcpl

zgkyn iyew `la `lde :xn`z m`e .giky

xg` dlitdy oebk ,daf `dz `ly dini lk

xg` mini ipye dcpl draye dawpl mipeny

d`n d`ex yi" iab jenqa `nlyae .dcp

:inp i` .ixiin cle cgac xninl `ki` ,"mini

,miltpa ixiin `kd la` ,`niiw oaa

`lc :xnel yie ?"miltpl iyew oi`" xn`wcn

.ieyw `la zcleia ixiin

àøåôéùoirwezy xtey :yexit Ð mixb

iriyz ycgd yecwa ycg y`xa

ycgc gken ikide :xn`z m`e .dxeair ly

xg` ly iriyz ycg `nlic ,mixb dpal

dpeixdl mei miyly ly miycg dpeny

ycg rvn`a ligzn `ed elit` ,mixb

xninl dil ded ,ok m`c :xnel yie ?dpald

:rnyn "dycg" la` ,"oexg` ycg dic"

i`we .dpald ycg epiidc ,xxeand ycg

:inp i` .`ziixa` enk oizipzn` dpin rny

,mirhewnl zcleic `gken `ziixac meyn

meile ,"dcli iriyz zlgza elit`" ipzwck

dpal ycg` la` ."dycg" ixw ded `l cg`

i` .('ek) cg` mei elit` ,"dycg" xity ixw

ycg jgxk lrc ,giken `ziixac `tiqn :inp

cg` mei dzyw la` :ipzwc ,mixb dpal

elit`e ,iriyz zlgza mipye ,ipiny seqa

rcil dleki j`ide .'ek iriyz seqa dcli

ixiinc `l i` ,iriyza mipy dzywc

dclic `kidc idpc !?dpal ly dyeciga

dcliy oebk rcil dleki ,iriyz seqa

f`c ,dyenyl mini dylye miray miz`nl

,dzcil iptl mei miyly dly iriyz ligzn

.dyenyl iyily mei cr hlwp `l rxfdc

miz`nl zclei dzid ,oey`x mei hlwp i`c

ddzyn cled oi`c ,dyenyl cg`e miray

wxtc d`tqez daxk ol `niiw `lc ,xzei

xn`wcn mewn lkn .(a,t zenai) "lxrd"

inp rnyn "iriyz seqa dcli elit`"

zrcl xyt` i` f`e ,iriyz rvn`a dcliy

i`c .mevnva iriyza mini ipy dzyw m`

mirax` miz`nae ,mirax`e miz`na dzyw

Ð dyenyn mizye mirax` miz`nae ,cg`e

,yinyzd zxgn cr rxfd hlwp `l `ny

ycga cg` mei `l` dzyw `l ok m`e

,cg`e mirax` miz`na dzyw m`e .iriyz

mirax` miz`ne ,mipye mirax` miz`ne

.iriyz ycga dzyw mini dyly ok m` Ð yinyzd meia rxfd hlwpy ,dylye

m`e ,mixb miycg dryzc `xetiy dcedi iaxlc d`xpe .mixb `xetiy i`ce `l`

,minly mipey`xd dpeny opira i`c .iriyz zlgza zclei Ð ycgd seqa dxarzp

ok m` `l` ,ixiyr dil ded Ð iriyzc `xetiy ycgd seqa dxarzp ik ok m`

.ycgd zlgza dxarzp
`de
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קכט oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

äáæ úøéúñ úøéôñì ïééåàøä íéîé óàcr dxedh `id mlerlc .daif inia Ð

,lkd zxzeq Ð d`xze dyy xetqz m`y :jkl oiie`x dini lk ixdy ,dtyzy

ligz`c `kid Ð "dcp dcp inia" `ipzc `de .dxitql oiie`x oi`ad minid e`vnpe

.dxedh ,iyewd jix`iy dn lk Ð daif inia ligz` la` ,dcp inin iyewãåòå
íåé íéùîçå íéòáøà:jzrc `wlq `w Ð

.zecpne aefn ,xi`n iax dl xdhn ixnbl

äãð äãð éîéádnk :xi`n iax xn`w ikde Ð

oaxwa aiigzdl `az `ly dieyw `ed

miiwp zxitqle?edine .mei miynge mirax`

ini ehne aef ini inly ik ,mirax` ipd lka

zray inly ixcd ike .dcp d`nh Ð zecp

.dxedh Ð aef ini ehne ,zecp iniäìåãâ äáæ
mei xyr cg` jeza oitevx dyly dz`x Ð

`l la` .oaxwne miiwp zxitqn dxedh Ð

mei xenyl dkixv Ð cg` mei `l` dz`x

`le :opiyxcc ,"dnc" aizk ikc .mei cbpk

aizkc ,aizk dlecb dafa Ð cle zngn

dieyw jyn m`e ."miax mini" `xw `edda

minil dqpkpy ,mei xyr cg`n xzei

.d`nh Ð dcpl miie`xyáåæ éîé ìëå éîé
'åâå äúàîåè,dphw daf ol `wtp ediipine Ð

.`ziixza `zrnya oizlikn idliyaàéù÷
åäééåøúì`ed dphwe dlecb daf :ixn`c Ð

.`nh Ð odixg` jix`i m` la` ,cle xdhnc

äáéæ éîéázi`ck xnle ,dil zi`ck xnl Ð

.diläù÷î ùé.d`ex `idy Ðäàî
íåé íéùîçå.oitevx Ðïäá äìåò äáæ ïéàå

.mei miynge d`n lk dywn `dzy `le Ð

úò àìá íéðù äúàø ãöéë,dcp zr `la Ð

ini ody ,dzcp xg`ly mini xyr cg` ixd

dyly oda d`xzy cr daf dpi`e daif

d`xzyk ,oteqa mipy dz`x m`e .oitevx

sxhvn epi`e ,dzecp ly gzt ied Ð xgnl

dray lke .`ied dcp zlgz `l` ,daifl dl

mipye .oitevx mini dryz ixd Ð dcp didz

.aef ini ly xyr cg` on ody ,dcpd xg`ly

`l ,daif inia dyly `ifg `lc dnk lke

dzywe .oitevx xyr cg` ixd Ð daf `ied

dlega lirl opixn`e ,dleg `ide miyng

miyy meiae .cg`e miyy ixd Ð miyng

mipeny lk d`ex elit`e ,dawp dcli cg`e

,dcp zligz ied mipenye cg`e ,daf dpi`

mirax`e d`n ixd Ð dray d`xz m`e

ixd Ð weqtze dcpd xg`ly mipye .dpenye

la` .daf dpi`e ,oitevx miynge d`n dz`x

edl eedc ,daf `ied Ð xzei d`xz m`

.dcpd xg`l dylyøäèî ãìåäù íéùîçå
.mipenyd iptl iyew ly miyng jpd Ðíà

ïë.dawp ly mipeny zaygwc Ðäù÷î ùé
íìåòìdrax`l zlaeh oebk ,daf dpi`e Ð

mipeny seqle ,zxarzne ,dawp ly xyr

dywne ,dcpd xg`l mipye ,dcpl dray

.mlerl oke .dawp zltne zxfege ,miyngïäì øîàekiizrc i`n :xi`n iax Ð?
.opiyxtck ,miltp meyníéìôðì éùå÷ ïéàclea Ð op`e .eieyiw xdhn ltpd oi` Ð

.opixiinw iyew dil zi`cäàåø ùé.iyew `la Ðúçéúôì øùôàã ïì òîùî à÷
íã àìá øá÷ä,dcpd xg`ly mipy xg` dcliyk daf dl `ied Ð xyt` `l i`c Ð

`id ixd Ð xawd zgizta dcil mcew `ifg `ied i`e .iyily dcil mei dil dedc

.dz`x iyew `lae li`ed ,daføéîçäìå ì÷äìminrt ,melk xdhn epi`y minrt Ð

.cg` meie ycg xdhn `edyáåæá úãìåé åæ éøä.daf `id ixde ,oixz xza `nei cg opicy Ð xdhn cled oi`y ,i`ed ipinya daif aexe li`ed Ðäãìé éòéùú óåñá åìéôàå
xaqwc Ð iyewd mca dp`nhp ,dcill jenq iteyc oeik :opixn` `le .iteyd inia mc d`xz `ly cala aefa zclei ef oi` Ð mini ipyn ueg ,iteya elek iriyzc ab lr s`e Ð

`ki`c ab lr s` ,cled zngn `l` epi` ,iyewa ea d`exy mincd lk jklid .dcil onf ded ,liir iknc .cled zcil znxeb iriyz ly ycgd ,xnelk .mixb `xetiy :dcedi iax

.oirhewnl zclei ,dryzl zclei :xaqwc ,cle zngn ied iriyz zlgza elit`e ,ediixza iteyàøåôéù.ycgd yecwa oic zia ea oirwezy xtey =ãçàå íéòáùå íéúàîì åà
.zclei ixiyr ly oey`x meiae ,miyly ly minly miycg dryz edl eedc Ðíéðùå íéòáù íéúàîì åàezhilw meine .ipya hlew ,oey`x mei rxfd hlw `l m` ,xnelk Ð

.xeaird zlgzd iedäùìùå íéòáù íéúàîì åàya hlew ,ipya hlw `l m`y Ð,rixfdl ie`x ied iyily crc ol `niiwc ,hlew epi` aey Ð iyilya hlw `l m` la` .iyil

.oirhewnl dcli `l ,`nl` ."`aiwr iax" wxta ,iyilyd meia rxf zaky zhleta (`,et) zay zkqna ,gixqn Ð jli`e o`kn[àåä].miciqgk xn`c l`eny Ð
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úåéäìdie`x dpi`c ,xyr cg`e dxyr iwet`l :yxit i"yx Ð dlecb daf oda

ipy meie oey`x mei iwet`l :yxit l`ppg epiaxe .dlecb daf oda ligzdl

.iyily mei d`xz `l m` dlecb daf zeidl oiicr die`x dpi`c ,xyr cg` ly

éàîd`nn xzei igeky`l opivn miltp e`lac :dniz Ð miltp meyn jizrc

cled xg`e ,diwfge dcedi oebk ,miynge

mini draye dawpl mipeny xetqz ipyd

`lc :xnel yie !ok ixg` mini ipye dcpl

zgkyn iyew `la `lde :xn`z m`e .giky

xg` dlitdy oebk ,daf `dz `ly dini lk

xg` mini ipye dcpl draye dawpl mipeny

d`n d`ex yi" iab jenqa `nlyae .dcp

:inp i` .ixiin cle cgac xninl `ki` ,"mini

,miltpa ixiin `kd la` ,`niiw oaa

`lc :xnel yie ?"miltpl iyew oi`" xn`wcn

.ieyw `la zcleia ixiin

àøåôéùoirwezy xtey :yexit Ð mixb

iriyz ycgd yecwa ycg y`xa

ycgc gken ikide :xn`z m`e .dxeair ly

xg` ly iriyz ycg `nlic ,mixb dpal

dpeixdl mei miyly ly miycg dpeny

ycg rvn`a ligzn `ed elit` ,mixb

xninl dil ded ,ok m`c :xnel yie ?dpald

:rnyn "dycg" la` ,"oexg` ycg dic"

i`we .dpald ycg epiidc ,xxeand ycg

:inp i` .`ziixa` enk oizipzn` dpin rny

,mirhewnl zcleic `gken `ziixac meyn

meile ,"dcli iriyz zlgza elit`" ipzwck

dpal ycg` la` ."dycg" ixw ded `l cg`

i` .('ek) cg` mei elit` ,"dycg" xity ixw

ycg jgxk lrc ,giken `ziixac `tiqn :inp

cg` mei dzyw la` :ipzwc ,mixb dpal

elit`e ,iriyz zlgza mipye ,ipiny seqa

rcil dleki j`ide .'ek iriyz seqa dcli

ixiinc `l i` ,iriyza mipy dzywc

dclic `kidc idpc !?dpal ly dyeciga

dcliy oebk rcil dleki ,iriyz seqa

f`c ,dyenyl mini dylye miray miz`nl

,dzcil iptl mei miyly dly iriyz ligzn

.dyenyl iyily mei cr hlwp `l rxfdc

miz`nl zclei dzid ,oey`x mei hlwp i`c

ddzyn cled oi`c ,dyenyl cg`e miray

wxtc d`tqez daxk ol `niiw `lc ,xzei

xn`wcn mewn lkn .(a,t zenai) "lxrd"

inp rnyn "iriyz seqa dcli elit`"

zrcl xyt` i` f`e ,iriyz rvn`a dcliy

i`c .mevnva iriyza mini ipy dzyw m`

mirax` miz`nae ,mirax`e miz`na dzyw

Ð dyenyn mizye mirax` miz`nae ,cg`e

,yinyzd zxgn cr rxfd hlwp `l `ny

ycga cg` mei `l` dzyw `l ok m`e

,cg`e mirax` miz`na dzyw m`e .iriyz

mirax` miz`ne ,mipye mirax` miz`ne

.iriyz ycga dzyw mini dyly ok m` Ð yinyzd meia rxfd hlwpy ,dylye

m`e ,mixb miycg dryzc `xetiy dcedi iaxlc d`xpe .mixb `xetiy i`ce `l`

,minly mipey`xd dpeny opira i`c .iriyz zlgza zclei Ð ycgd seqa dxarzp

ok m` `l` ,ixiyr dil ded Ð iriyzc `xetiy ycgd seqa dxarzp ik ok m`

.ycgd zlgza dxarzp
`de
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc - dcp(iying meil)

úaL ìelç éãéìdryzl zcleidy mixaeq mdy itl .ozcil onfa ¦¥¦©¨
weica mei cg`e miraye miiz`n seql `l` ,oirhewnl zclei dpi`
zelelr zaya iriax mei mcew eynyi m`y `vnpe ,dxeair zligzl

.zayd z` odilr llgl ekxveie ,zaya clil odizeyp
wx ike :`xnbd dywnameiéòéáømiynyn eidàì eúå,xzei `le - §§¦¦§Ÿ

eclii `ny yegl oi` reayd ini jynda eynyi m`y oky lk ixd
.zaya odizeyp
:`xnbd zvxznàîéàeid `l mipey`xd miciqg ,jk xen` - ¥¨

wx `l` ,iyilye ipye oey`x zelila oiynynîlil,Cìéàå éòéáø ¦§¦¦§¥©
.zaya odizeyp eclii `ly ick

dpeixd onf `ed dnk mipey`xd miciqg ecnl oipn zx`an `xnbd
:dy` lyíéðBLàøä íéãéñçc eäééîòè éàî ,àøèeæ øî øîà- ¨©©§¨©©§©§©£¦¦¨¦¦

miz`nd meia zclei dy`dy ,df oipr mipey`xd miciqg ecnl oipn
.dyeniyl cg`e mirayeáéúëc(bi c zex),'ïBéøä dì ['ä] ïziå' ¦§¦©¦¥¨¥¨

zaizeeåä ãçå íéòáLå ïúàî àiøèîéâa 'ïBéøä'miray miz`n - ¥¨§¦©§¦¨¨¨§¦§¦§©¨
.cg`e

:el` mipiipra `xhef xn ly ztqep `xnin d`ian `xnbdøî øîà̈©©
øîàc ïàîì eléôà ,àøèeæd dy`y xaeqd zrcl s` -úãìBé §¨£¦§©§¨©¤¤

äòLúì[iriyzd ycega-],íéòhe÷îì úãìBé dðéàdpi`y ,epiidc §¦§¨¥¨¤¤¦§¨¦
dy`y `ed dcen mewn lkn ,eteqa `l` ycegd rvn`a zclei

dì úãìBéäòáL[iriayd ycega-]úãìBé`idíéòhe÷îìs` - ¤¤§¦§¨¤¤¦§¨¦
,z`f cenll yi oipne .ycegd rvn`aøîàpL(k ` ,'` l`eny) ¤¤¡©

,'ïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBôe÷úì éäéå''zetewz' zeaize ©§¦¦§©¨¦©©©©¨©¥¤¥
,md miax oeyl 'mini'eíéðL úBôe÷z èeòéîhrend xtqnd - ¦§§©¦

e ,zetewz izy `ed 'zetewz' oeyl ea xnel ozipy xzeiaíéîé èeòéî¦¨¦
íéðL`ed 'mini' oeyl eilr xnel ozipy xzeia hrend xtqnd oke - §©¦

dyy epiidc ,zetewz izy dpg dzxdy xg`ly `vnp ,mipy
yi o`kne ,l`eny z` dcli ,iriayd ycega mini ipy cere ,miycg
epiidc ,oirhewnl s` zclei iriayd ycega zcleid dy`y cenll

.ervn`a e` ycegd zligza
:dpyna epipyézMî øúBé éLB÷ ïéà íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦¥¦¥¦§¥

.úBúaL©¨
:oerny iaxe iqei iax ly mnrh z` zxxan `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

ïðaøc eäééîòè éàîiqei iax epiidc ,minkg ly mnrh `ed dn - ©©§©§§©¨¨
meyn .miireay `l` xdhn cled oi`y mixaeqd ,oerny iaxe

áéúëc(d ai `xwie),'dúcðk íéòeáL äàîèå'lirl) minkg eyxce ¦§¦§¨§¨§©¦§¦¨¨
(:elììkî ,dúáéæk àìå dúcðk,jkn rnyn -äøBäè dúáéæc §¦¨¨§Ÿ§¦¨¨¦§¨§¦¨¨§¨

,daif inia iyewa d`ex `idy mc xdhn cledy epiidc ,`idänëå§©¨
,xdhn `ed onf,íéòeáL,aezka xkfpd dz`neh onf `ed jky §©¦

.xdhn cledy onfd xeriy `ed dfy `xwnd on cenll yi jkitle
:oerny iaxe iqei iax zhiyk zxaeqd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaLéd dy`äL÷î[dcil ixiva zxrhvne za`ek-] ©¨¨¥©§¨
jyna zetivxa mc d`exe ,mini dnk jynaíBé äMîçå íéøNò¤§¦©£¦¨

,dzcil mcewåok it lr s`ïéàz`nehäìBò äáéædl,ãöék .ïäa §¥¦¨¨¨¤¥©
dz`xíéðL[miinei-]úò àìaipya mc dz`xy ,xnelk ,dzcp §©¦§Ÿ¥

,daif z`nehl miie`xd minid xyr cg` jezay mipexg`d minid
åa mc ze`xl dkiynd okn xg`läòáLz`nehl miie`xd minid §¦§¨

å ,äcðcer dz`x okn xg`líéðLminiaøçàlLd,äcð,xnelk ¦¨§§©¦¤§©©¦¨
z`nehl miie`xd mei xyr cg` jezay mipey`xd minid ipya

.iyew `la dz`x el` mini lkae .daifåiyewa mc dz`x okn xg`l §
jynaøNò äòaøà,dcill mikenqd meiøäèî ãìeäLmze` ©§¨¨¨¨¤©¨¨§©¥

mini dynge mixyr dz`xy `vnpe ,oerny iaxe iqei iax zhiyl
icil dribd `le ,iteya mzvwne iyewa mzvwn ,dcild mcew

.daif z`nehäM÷úzL øLôà éàåjynaàìa íBé äMLå íéøNò §¦¤§¨¤¦§©¤¤§¦§¦¨§Ÿ
,áBæa úãìBé àäz àìå ,ãìåmei iyewa mc d`ex dzid m`y itl ¨¨§Ÿ§¥¤¤§

dzid ,xdhn cledy minid xyr drax` eligziy mcew ,sqep cg`
mitevx mini dyely jyna mc dz`x ixdy ,daf z`neha z`nhp

.daif z`nehl miie`xd minia

mixyr dywzzy xyt` i`' `ziixad ixac lr dywn `xnbd
mc dy`d d`ex m` :`xnbd dywn .'cle `la mei dyye,ãìå àìa§Ÿ¨¨

ébñ énð àúìúazray mez xg`l mini dyly d`xzy jka ic - ¦§¨¨©¦©¦
oi` ixdy ,dlecb daf ziyrp jkae ,dcp z`nehl miie`xd minid
.mei dyye mixyr `ziixad dhwp recne ,dinc z` xdhnd cle o`k

:`xnbd zvxznàîéà ,úLL áø øîà`ziixad ixac z` xen` - ¨©©¥¤¥¨
mei dyye mixyr jyna dy`d dywzzy xyt` i` ,jkíB÷îa§¨

ãìå LiL.aefa zclei `dz `le ¤¥¨¨
àáø déì øîà,zyy axléðz÷ 'ãìå àìa' àäåcvike ,epipy - ¨©¥¨¨§¨§Ÿ¨¨¨¨¥

.'cle yiy mewna' qxebe `ziixad zqxib z` dz` jtdn
øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà,`ziixad ixac z` xnel yi jk -éà ¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©¦

äM÷úzL øLôàjyna dy`d,íBé äMLå íéøNòelit`íB÷îa ¤§¨¤¦§©¤¤§¦§¦¨§¨
ãìå LiL,`niiw oaãìå ïéàL íB÷îáe .áBæa úãìBé àäz àìåoa ¤¥¨¨§Ÿ§¥¤¤§¦§¤¥¨¨

`niiwäáæ àéåä énð àúìúa ,ìôð àlàmini dyly zii`xa s` - ¤¨¥¤¦§¨¨©¦¨§¨¨¨
,daf ziyrp `id [daif z`nehl miie`xd mei xyr cg` jeza]éàî©

àîòèy itl ,xacd mrh `ed dn -,íéìôðì éLB÷ ïéàltpd oi` ©£¨¥¦¦§¨¦
z` xdhn `niiw oa cle wx `l` ,ezngn iyewa `ad mc xdhn

.mcd

äðùî
xdeh ini jeza iyewa mc d`exd zxaern dy`a zwqer ef dpyn

.dcil xg`ly
dy`íéðBîL CBúa äL÷nämeiìLzcil xg`,äá÷ð,epiidc ©©§¨§§¦¤§¥¨

dz`xe ,dxarzpe ,dcild z`neh ini dxyr rax` xg`l dlahy
,cle dlitd okn xg`le ,dxdhd ini dyye miyiy jeza iyewa mc

ìkdäàBø àéäL íéîcmd ixd xdeh inia iyewa,ïéøBäèoia ¨¨¦¤¦¨§¦
dy`y mc lky oicd `ed oky ,dcp z`nehn oiae daif z`nehn

,xedh `ed ixd dly xdeh inia d`ex,ãìeä àöiL ãò`id f`y ©¤¥¥©¨¨
.minkg ixac el` .dcil z`neh d`nhànèî øæòéìà éaøåz` §©¦¡¦¤¤§©¥

xaeq `edy itl ,dcp z`nehl miie`xd minia mc dz`x m` ,dy`d
clede ,`a `ed cled zngn `l` ,xdeh mc epi` iyewa `ad mcy

.dcp z`nehn `le daif z`nehn `l` xdhn epi`
Bì eøîàminkg,øæòéìà éaøìdy`d z` xdhl ozep oicd ixd ¨§§©¦¡¦¤¤

,xnege lwa dcp z`nehn elit`øéîçäL íB÷îa äîelr aezkd ©§¨¤¤§¦
dze` `nhl dy`déôBMä íãaepiidc ,[xrv `la d`exy-] §©©¦

,iyewa d`ex `idy mc `l` xdhn cled oi`y ,dcil mcew `idyk
mewn lknì÷éädze` xdhl aezkd dilr,éLBwä íãa,ok m` ¥¥§©©¦

aì÷éäL íB÷îelit` dze` xdhl dy`d lr aezkd,éôBMä íãa ¨¤¥¥§©©¦
z`neh od ,d`neh lkn mda `id dxedhy ,dly xdeh inia epiidc

,daf z`neh ode dcpì÷pL ïéc Bðéàixnbl dze` xdhl dilríãa ¥¦¤¨¥§©
,éLBwäiyew mc dly xdeh inia dz`x m`y dz` xaeq recne ©¦
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ïäì øîà,minkgl xfril` iax'ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic'- ¨©¨¤©©¨¦©¦¦§©¦

,epiidc ,cnlnd enk epic `diy xnege lw ici lr cnlpd oicl el ic
myk dly xdeh inia iyewa mc d`exyk dy`d lr lwdl ic
dxdhl epl oi` jkitle ,dcil mcewy iyew inia dilr eplwdy

ixdy ,ixnbläéìò ì÷éä änîmcew iyewa d`exyk dxdhl aezkd ¦©¥¥¨¤¨
,dcilìáà ,äáéæ úàîehîdcp z`nehl miie`xd minia d`ex m` ¦§©¦¨£¨
ef ixd,äcð úàîeè äàîèdly xdeh inia mc d`exa mb ,ok m`e §¥¨§©¦¨

z`nehl miie`xd minia d`exyk `l` dxedh dpi`y ,ok oicd `di
.dcp d`nh ef ixd dcp z`nehl miie`xd minia d`ex m` la` ,daif

àøîâ
:minkge xfril` iax zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðzdy` ly xdeh inia wqerd aezka xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
inC lr aWY mini zWWe mFi miXWe' (d ai `xwie) dawp zcleid§¦¦§¥¤¨¦¥¥©§¥
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oifge` mipya cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

úáù ìåìéç éãéì.zayd z` dilr llgl jxhvie ,zaya clz `ly Ðéòéáøî àìà
êìéàåzay i`venl dxarzn i`c .`l Ð zay i`vene ipy lile iyily lil la` Ð

ozipy ,llgzn zay `vnpe ,zaya ihnc ,dylye miray miz`nl clz `ny Ð

inc ikide .dteb zpkq iptn ellgl zeyx?mini dylye miray miz`nn dyr

xa ,oieey mireay eed Ð mini d`n ,mireay

mini ipy mixg`d mini d`nl oke .inei ixzn

,mireayd lr mitcer mini rax` ixd Ð

oz mini dylye ,miey olek Ð mini miraye

oeike .reay ixd Ð mitcerd drax` lr

milk e`vnp Ð zay i`vena eligzdy

dcli `nlc Ð ipya dxarzp m`e .zaya

m`e .zaya ihnc ,mipye miray miz`nl

miz`nl dcli `nlc Ð iyilya dxarzp

i` ,iriaxa la` .zaya ihnc ,cg`e miray

cga ihn Ð cg`e miray miz`nl dcli

ihn Ð mipye miray miz`nl i`e ,`aya

Ð dylye miray miz`nl i`e ,`aya ixza

a ihnixiaq l`enyk `nl` .`aya `zlz

.edlàì åúå éòéáøá`xarn i`c oky lk Ð

mei ihn `lc ,zaya e` iyya e` iynga

.zaya dcilíéîéä úåôå÷úì.aizk Ð

íéðù íéîé èåòéîxn`py mewn lkc Ð

,jcia hrend qetz Ð dnk xn`p `le "mini"

dyly mini :xne` dz` m`y .daexnd `le

jk .d`n e` dxyr :xne` ip` Ð drax` e`

daexn erenyy lk :(a,d dkeq) minkg epy

,zqtz `l Ð daexn zqtz ,zhren erenye

xn`py o`k jkld .zqtz Ð hren zqtz

ycga mini ipy eqpkpy oeikn Ð "mini"

.dcli ,iriayäøåäè äúáéæã ììëîÐ

.daif inia iyew lirl opixnb `kdneùé
äù÷îoia mei dynge mixyr d`exy Ð

.itey oiae iyewäãðã äòáùå úò àìá íéðù
äãð øçàì íéðùå.iyew `la Ðäòáøàå

éùå÷á øùò`kde .oerny iaxle iqei iaxl Ð

xyt` i`e ,dcil mcew `l` aiyg `l

Ð daf `dz `ly mei dyye mixyr dywnl

mei xyr drax` `l` xdhn epi` cledy

zecp oia dyly edl eyte ,dcill mikenqd

.daif `ied dyly edpdae ,iyewlãìå àìá
ok m` ,cle my oi`y rnyn :jixt onwl Ð

,dyye mixyr il dnle ,`ed iyew e`l

ibq dcpd xg`l `zlza?äðùîäù÷îä
íéðåîù êåúe` ,xdeh inia dxarzpy Ð

.ivge miycg ipy exiag xg` cle ddzypy

cg`e ,iriay rvn`a ezxev dxnbp cg`

dcedic dyrnk ,iriyz seql ezxev dxnbp

.(`,fk dcp) `iig iax ipa diwfgeïéøåäèÐ

.xdeh mc ied z`ln jez lkcøæòéìà éáøå
àîèîmc e`l Ð `a iyewac oeikc ,dcp Ð

daifne ,dirnay cle zngn `l` ,`ed xdeh

.dcp Ð dcp inia la` ,xedhc `edøéîçäù
éôåùä íãád`exy zclei x`y oebk Ð

.aefa zclei ef ixd Ð dclie ,iteya dyly

éùå÷ä íãá ì÷éä.daefn dxdhl Ðíå÷î
éôåùä íãá ì÷éäù,d`neh lkn dxdhl Ð

.z`ln jez oebkéùå÷ä íãá ì÷ðù ïéã åðéà
.zecpn elit`e ,d`neh lkn dxdhl Ðåéã

ïéãä ïî àáì.`nlrc iyewn oicnl mz`y ,z`ln jez ly iyew oebk Ðïåãðë úåéäì.`nlrc iyewk Ðàøîâáùú."dxdh inc lr" Ðãìåä àöéù ãòÐ cled `vi Ð

.dcil d`nhøçà ïåùì êúåà ïéáéùî åðà éøä.eixg`ly iyewa lwpy oic epi` ,cled iptly iyewa lwidy mewn :lirl opixn`ck ,iptly iyewn xg`ly iyew cnlp `ly Ð

,enry iyewa lwpy oic epi` ,eixg`ly iteya lwidy mewn :opixnb ikd `l` .micnl ep` epnn ixdy ,eiptly iyewk zeidl eixg`ly iyewl eic :xninl `ki`c `ed `kdc

.xn`wck ,daif z`nehn lwid dnn :xninl `kile ,ixnbl xedhc eixg` ly iyew sili `zydc .iteyd mry'åë àáì åéãiyew gkn `l` oecip epi` xnege lw ixdy Ð

.enry iyewa lwid ,cled iptly iteya xingdy mewna dne :ipzwck ,eiptlyåäðéëæ.oaiydl leki zgvp daeyz Ðäãð äãð éîéá àîéàzi`c oeik :jixt xfrl` iaxl Ð

dray xg`l leahze ,xedh mcd `di Ð xzei dz`x m`e ,d`nh `dz Ð mipey`x mini dray iyewa dz`x oebk .eiptly iyewk dxedh daif iniac `din icel ,"eic" dil

.iyew ly mipey`xïìåëì úçà äáéùé.oi`nh olek e` ,oixedh olek e` Ðäðùîíåé øùò ãçà ìë.`zkld i`nl yxtn `xnbae ,dxdh zwfga zcner dy` zecpd xg` Ð
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àäåipiny hwpcn ,ixii` miltpa dcedi iaxc xninl ivn `l Ð 'ek l`eny xn`

."dcli" ipzwcn :inp i` .iriaxe iyily hwp `le ,iriyze

åéã?`nhn i`n` inp xnege lw `lae :xn`z m`e Ð oecpk zeidl oicd on `al

?d`nh zeidl dl yi ieyiw liaya dnle ,iteyn rxb `l iyewc dil wetiz

yxtnck ,xfril` iaxc `nrhc :xnel yie

`le ,dnvr zngn Ð "dinc" ,`xnba `ax

,xnege lw opaxl edl jixv jkle .cle zngn

`xw yxcnl ol zi` xnege lw zngne

inwe`l `kile .izixg` `zlinl "dinc"c

,xnege lw `kilc ,dcp inia elit` `xw

zg` daiyi Ð "ayz" iyxc inp opaxc

`ki`c oeikc :xaq xfril` iaxe .olekl

lw `nip i` elit` ,dcp inia `xw inewe`l

inia `l` xdhl jl oi` "eic" meyn ,xnege

s` dicicle .d`nh Ð dcp inia la` ,daif

daiyi Ð "ayz" meyn ,d`nh daif inia

.`xnba xn`ck ,olekl zg`

àîéàd`nh dcp inia dxedh daif inia

xfril` iax` :qxhpewd yxit Ð

`pz xn`wcn .daif inia s` `nhnc ,jixt

,"dxedh Ð d`ex `idy minc lk" `nw

biltn `le ,d`nhc xfril` iax xn`w dlre

"eic"e .d`nhc daif inia s`c rnyn Ð

opaxc mdixacl Ð xfril` iax xn`wc

xn`wiaxc :yxtn mgpn epiax axde .edl

xn`wck ,dcp inia `l` `nhn `l xfril`

daif inia `ni`e" jixtwc `de ."eic"

:xn`c ,`axc `zlin meiq ied Ð "dxedh

`xwn `dc ,opaxl xfril` iax edpikf `da

,dcp inia `nhl opaxl edl eed "dinc"c

daiyi Ð "ayz" :ipyne !daif inia xdhle

inia oixdhn xnege lwnc oeike ,olekl zg`

inia s` "ayz"c `xwn xdhl ol zi` ,daif

oi`e ,olekl zg` daiyi rnyn `dc ,dcp

`z` "dinc"c `xw ok m`e ,oda wlgl

lirl opiyxc ikde .izixg` `zlinl

.mixedh dinc lky "ayz"n opaxl `ziixaa

s` ,"ayz"c `xw e`l i`c oeike :xn`z m`e

ok m` ,"dinc"c `xwn oi`nhn eed opax

dcp inia s`c xnege lw carnl era ikid

jze` oiaiyn ep` ixd" ixn`wc ,dxedh

oeik ,dil opikxtc :xnel yie ?"xg` oeyla

,dcp inia s` dxedhc giken xnege lwnc

.izixg` `yxcl "dinc" xninl ol zi`
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc - dcp(iying meil)

úaL ìelç éãéìdryzl zcleidy mixaeq mdy itl .ozcil onfa ¦¥¦©¨
weica mei cg`e miraye miiz`n seql `l` ,oirhewnl zclei dpi`
zelelr zaya iriax mei mcew eynyi m`y `vnpe ,dxeair zligzl

.zayd z` odilr llgl ekxveie ,zaya clil odizeyp
wx ike :`xnbd dywnameiéòéáømiynyn eidàì eúå,xzei `le - §§¦¦§Ÿ

eclii `ny yegl oi` reayd ini jynda eynyi m`y oky lk ixd
.zaya odizeyp
:`xnbd zvxznàîéàeid `l mipey`xd miciqg ,jk xen` - ¥¨

wx `l` ,iyilye ipye oey`x zelila oiynynîlil,Cìéàå éòéáø ¦§¦¦§¥©
.zaya odizeyp eclii `ly ick

dpeixd onf `ed dnk mipey`xd miciqg ecnl oipn zx`an `xnbd
:dy` lyíéðBLàøä íéãéñçc eäééîòè éàî ,àøèeæ øî øîà- ¨©©§¨©©§©§©£¦¦¨¦¦

miz`nd meia zclei dy`dy ,df oipr mipey`xd miciqg ecnl oipn
.dyeniyl cg`e mirayeáéúëc(bi c zex),'ïBéøä dì ['ä] ïziå' ¦§¦©¦¥¨¥¨

zaizeeåä ãçå íéòáLå ïúàî àiøèîéâa 'ïBéøä'miray miz`n - ¥¨§¦©§¦¨¨¨§¦§¦§©¨
.cg`e

:el` mipiipra `xhef xn ly ztqep `xnin d`ian `xnbdøî øîà̈©©
øîàc ïàîì eléôà ,àøèeæd dy`y xaeqd zrcl s` -úãìBé §¨£¦§©§¨©¤¤

äòLúì[iriyzd ycega-],íéòhe÷îì úãìBé dðéàdpi`y ,epiidc §¦§¨¥¨¤¤¦§¨¦
dy`y `ed dcen mewn lkn ,eteqa `l` ycegd rvn`a zclei

dì úãìBéäòáL[iriayd ycega-]úãìBé`idíéòhe÷îìs` - ¤¤§¦§¨¤¤¦§¨¦
,z`f cenll yi oipne .ycegd rvn`aøîàpL(k ` ,'` l`eny) ¤¤¡©

,'ïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBôe÷úì éäéå''zetewz' zeaize ©§¦¦§©¨¦©©©©¨©¥¤¥
,md miax oeyl 'mini'eíéðL úBôe÷z èeòéîhrend xtqnd - ¦§§©¦

e ,zetewz izy `ed 'zetewz' oeyl ea xnel ozipy xzeiaíéîé èeòéî¦¨¦
íéðL`ed 'mini' oeyl eilr xnel ozipy xzeia hrend xtqnd oke - §©¦

dyy epiidc ,zetewz izy dpg dzxdy xg`ly `vnp ,mipy
yi o`kne ,l`eny z` dcli ,iriayd ycega mini ipy cere ,miycg
epiidc ,oirhewnl s` zclei iriayd ycega zcleid dy`y cenll

.ervn`a e` ycegd zligza
:dpyna epipyézMî øúBé éLB÷ ïéà íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦¥¦¥¦§¥

.úBúaL©¨
:oerny iaxe iqei iax ly mnrh z` zxxan `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

ïðaøc eäééîòè éàîiqei iax epiidc ,minkg ly mnrh `ed dn - ©©§©§§©¨¨
meyn .miireay `l` xdhn cled oi`y mixaeqd ,oerny iaxe

áéúëc(d ai `xwie),'dúcðk íéòeáL äàîèå'lirl) minkg eyxce ¦§¦§¨§¨§©¦§¦¨¨
(:elììkî ,dúáéæk àìå dúcðk,jkn rnyn -äøBäè dúáéæc §¦¨¨§Ÿ§¦¨¨¦§¨§¦¨¨§¨

,daif inia iyewa d`ex `idy mc xdhn cledy epiidc ,`idänëå§©¨
,xdhn `ed onf,íéòeáL,aezka xkfpd dz`neh onf `ed jky §©¦

.xdhn cledy onfd xeriy `ed dfy `xwnd on cenll yi jkitle
:oerny iaxe iqei iax zhiyk zxaeqd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaLéd dy`äL÷î[dcil ixiva zxrhvne za`ek-] ©¨¨¥©§¨
jyna zetivxa mc d`exe ,mini dnk jynaíBé äMîçå íéøNò¤§¦©£¦¨

,dzcil mcewåok it lr s`ïéàz`nehäìBò äáéædl,ãöék .ïäa §¥¦¨¨¨¤¥©
dz`xíéðL[miinei-]úò àìaipya mc dz`xy ,xnelk ,dzcp §©¦§Ÿ¥

,daif z`nehl miie`xd minid xyr cg` jezay mipexg`d minid
åa mc ze`xl dkiynd okn xg`läòáLz`nehl miie`xd minid §¦§¨

å ,äcðcer dz`x okn xg`líéðLminiaøçàlLd,äcð,xnelk ¦¨§§©¦¤§©©¦¨
z`nehl miie`xd mei xyr cg` jezay mipey`xd minid ipya

.iyew `la dz`x el` mini lkae .daifåiyewa mc dz`x okn xg`l §
jynaøNò äòaøà,dcill mikenqd meiøäèî ãìeäLmze` ©§¨¨¨¨¤©¨¨§©¥

mini dynge mixyr dz`xy `vnpe ,oerny iaxe iqei iax zhiyl
icil dribd `le ,iteya mzvwne iyewa mzvwn ,dcild mcew

.daif z`nehäM÷úzL øLôà éàåjynaàìa íBé äMLå íéøNò §¦¤§¨¤¦§©¤¤§¦§¦¨§Ÿ
,áBæa úãìBé àäz àìå ,ãìåmei iyewa mc d`ex dzid m`y itl ¨¨§Ÿ§¥¤¤§

dzid ,xdhn cledy minid xyr drax` eligziy mcew ,sqep cg`
mitevx mini dyely jyna mc dz`x ixdy ,daf z`neha z`nhp

.daif z`nehl miie`xd minia

mixyr dywzzy xyt` i`' `ziixad ixac lr dywn `xnbd
mc dy`d d`ex m` :`xnbd dywn .'cle `la mei dyye,ãìå àìa§Ÿ¨¨

ébñ énð àúìúazray mez xg`l mini dyly d`xzy jka ic - ¦§¨¨©¦©¦
oi` ixdy ,dlecb daf ziyrp jkae ,dcp z`nehl miie`xd minid
.mei dyye mixyr `ziixad dhwp recne ,dinc z` xdhnd cle o`k

:`xnbd zvxznàîéà ,úLL áø øîà`ziixad ixac z` xen` - ¨©©¥¤¥¨
mei dyye mixyr jyna dy`d dywzzy xyt` i` ,jkíB÷îa§¨

ãìå LiL.aefa zclei `dz `le ¤¥¨¨
àáø déì øîà,zyy axléðz÷ 'ãìå àìa' àäåcvike ,epipy - ¨©¥¨¨§¨§Ÿ¨¨¨¨¥

.'cle yiy mewna' qxebe `ziixad zqxib z` dz` jtdn
øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà,`ziixad ixac z` xnel yi jk -éà ¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©¦

äM÷úzL øLôàjyna dy`d,íBé äMLå íéøNòelit`íB÷îa ¤§¨¤¦§©¤¤§¦§¦¨§¨
ãìå LiL,`niiw oaãìå ïéàL íB÷îáe .áBæa úãìBé àäz àìåoa ¤¥¨¨§Ÿ§¥¤¤§¦§¤¥¨¨

`niiwäáæ àéåä énð àúìúa ,ìôð àlàmini dyly zii`xa s` - ¤¨¥¤¦§¨¨©¦¨§¨¨¨
,daf ziyrp `id [daif z`nehl miie`xd mei xyr cg` jeza]éàî©

àîòèy itl ,xacd mrh `ed dn -,íéìôðì éLB÷ ïéàltpd oi` ©£¨¥¦¦§¨¦
z` xdhn `niiw oa cle wx `l` ,ezngn iyewa `ad mc xdhn

.mcd

äðùî
xdeh ini jeza iyewa mc d`exd zxaern dy`a zwqer ef dpyn

.dcil xg`ly
dy`íéðBîL CBúa äL÷nämeiìLzcil xg`,äá÷ð,epiidc ©©§¨§§¦¤§¥¨

dz`xe ,dxarzpe ,dcild z`neh ini dxyr rax` xg`l dlahy
,cle dlitd okn xg`le ,dxdhd ini dyye miyiy jeza iyewa mc

ìkdäàBø àéäL íéîcmd ixd xdeh inia iyewa,ïéøBäèoia ¨¨¦¤¦¨§¦
dy`y mc lky oicd `ed oky ,dcp z`nehn oiae daif z`nehn

,xedh `ed ixd dly xdeh inia d`ex,ãìeä àöiL ãò`id f`y ©¤¥¥©¨¨
.minkg ixac el` .dcil z`neh d`nhànèî øæòéìà éaøåz` §©¦¡¦¤¤§©¥

xaeq `edy itl ,dcp z`nehl miie`xd minia mc dz`x m` ,dy`d
clede ,`a `ed cled zngn `l` ,xdeh mc epi` iyewa `ad mcy

.dcp z`nehn `le daif z`nehn `l` xdhn epi`
Bì eøîàminkg,øæòéìà éaøìdy`d z` xdhl ozep oicd ixd ¨§§©¦¡¦¤¤

,xnege lwa dcp z`nehn elit`øéîçäL íB÷îa äîelr aezkd ©§¨¤¤§¦
dze` `nhl dy`déôBMä íãaepiidc ,[xrv `la d`exy-] §©©¦

,iyewa d`ex `idy mc `l` xdhn cled oi`y ,dcil mcew `idyk
mewn lknì÷éädze` xdhl aezkd dilr,éLBwä íãa,ok m` ¥¥§©©¦

aì÷éäL íB÷îelit` dze` xdhl dy`d lr aezkd,éôBMä íãa ¨¤¥¥§©©¦
z`neh od ,d`neh lkn mda `id dxedhy ,dly xdeh inia epiidc

,daf z`neh ode dcpì÷pL ïéc Bðéàixnbl dze` xdhl dilríãa ¥¦¤¨¥§©
,éLBwäiyew mc dly xdeh inia dz`x m`y dz` xaeq recne ©¦

.d`nh `id ixd dcp z`nehl miie`xd minia
ïäì øîà,minkgl xfril` iax'ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic'- ¨©¨¤©©¨¦©¦¦§©¦

,epiidc ,cnlnd enk epic `diy xnege lw ici lr cnlpd oicl el ic
myk dly xdeh inia iyewa mc d`exyk dy`d lr lwdl ic
dxdhl epl oi` jkitle ,dcil mcewy iyew inia dilr eplwdy

ixdy ,ixnbläéìò ì÷éä änîmcew iyewa d`exyk dxdhl aezkd ¦©¥¥¨¤¨
,dcilìáà ,äáéæ úàîehîdcp z`nehl miie`xd minia d`ex m` ¦§©¦¨£¨
ef ixd,äcð úàîeè äàîèdly xdeh inia mc d`exa mb ,ok m`e §¥¨§©¦¨

z`nehl miie`xd minia d`exyk `l` dxedh dpi`y ,ok oicd `di
.dcp d`nh ef ixd dcp z`nehl miie`xd minia d`ex m` la` ,daif

àøîâ
:minkge xfril` iax zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðzdy` ly xdeh inia wqerd aezka xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
inC lr aWY mini zWWe mFi miXWe' (d ai `xwie) dawp zcleid§¦¦§¥¤¨¦¥¥©§¥

,jk `xwnd z` yexcl yie ,'dxdhúBaøì 'áLz'dy`d z` ¨¢¨¥¥§©
íéðBîL CBúa äL÷nämeiìLzcil xg`éäL íéîc ìkL ,äá÷ðà ©©§¨§§¦¤§¥¨¤¨¨¦¤¦
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המשך בעמוכ מק



xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc - dcp(iyiy meil)

zixgy dwica dkixve ,dxdh zwfga mpi` dcpd ini zray mle`e
m` ,mewn lkne .ziaxre,ä÷ãa àìå dì äáLém` oiaäââLoia ¨§¨¨§Ÿ¨§¨¨§¨

äñðàðoiae,ä÷ãa àìå äãéæä`le d`nhp `ny zyyeg dpi` ¤¤§¨¥¦¨§Ÿ¨§¨
zwfga `id `l` ,dyibxd,äøBäè,dwica dkixv dlgzkly s`y §¨

.`id dxedh zwfga carica
m` ,mieqn onfa ze`xl reaw zqe dl yiy dy`aedzñå úòL òébä¦¦©§©¦§¨

,dzii`xl reawd onf -Bæ éøä ,ä÷ãa àìåzwfga,äàîèony §Ÿ¨§¨£¥§¥¨
.'`a epnfa gxe`' dwfgy ,dzqe zrya dz`x mzqd

:dxdh zwfga `id dzqe zrya mb minrty ycgn xi`n iaxéaø©¦
,øîBà øéàî,reaw zqe dl yiy dy` dze`àáçna äúéä íà ¥¦¥¦¨§¨©©£¥

,dnecke mihql iptn,äøBäè Bæ éøä ,ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨£¥§¨
L éðtîy dy`d rahú÷lñî äãøçdpnn,íéîcä úàs` ,okle ¦§¥¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦

.dxdh zwfga `id mc ze`xl dpnf ribdy
ini xyr cg`y epipyy dn :daif ini xyr cg` oicl zxfeg dpynd

,daf ziyrp `l oiicry dy`a wx `ed ,dxdh zwfga daiféîé ìáà£¨§¥
ly miiwp dray zxitqå ,áfälyäáfä,mini dyly e`xyåok ©¨§©¨¨§

`ide minei e` mei mc dz`xy dy`íBé ãâðk íBé úøîBL,dii`xd ¤¤§¤¤
elà éøäminid,äàîeè ú÷æça,dwica `la miiwp zwfga mpi`e £¥¥§¤§©§¨

.dpiirn gztp xaky oeik

àøîâ
zl`ey .epzpyna dxdh zwfgd dxn`p dn oiprl x`az `xnbd

:`xnbdàúëìä éàîì.dxdh zwfgd dxn`p dkld efi` iabl - §©¦§§¨
:`xnbd dperL ,øîBì ,äãeäé áø øîàzwfga `idy el` minia ¨©©§¨©¤

dxdhä÷éãa äëéøö dðéà,mc dz`x `ly ziaxre zixgym` mb ¥¨§¦¨§¦¨
zexdha zwqer m`y ,dcp inia enk `ly ,zexdha weqrl dvex

.ziaxre zixgy dnvr z` wecal dkixv
:`tiqdn dcedi ax lr dywn `xnbdàôéñ éðz÷cî àäåe -ixd §¨¦§¨¨¥¥¨

dpynd seqa epipyy dnnä÷ãa àìå äáLé,dxedh `id ixdììkî ¨§¨§Ÿ¨§¨¦§¨
ä÷éãa àéòa älçzëìc`le ,dwica dkixv dlgzkly rnyn - ¦§©§¦¨¨£¨§¦¨

:`xnbd zvxzn .dwica dkixv dpi`y dcedi ax ixackàôéñ¥¨
äcð éîéì ïàúà,dcp ini iabl cnll d`a dpynd seq -éëäå £¨¦¥¦¨§¨¦

øNò ãçà ìk ,øîà÷`id dcpd ini zray xg`ly meiú÷æça ¨¨©¨©©¨¨§¤§©
àéòa àìå ,äøäè[dkixv dpi`-]àéòa dúcð éîéa ìáà ,ä÷éãa ¨¢¨§Ÿ¨£¨§¦¨£¨¦¥¦¨¨¨£¨

,ä÷éãam` el` minia mb mle`e,ä÷ãa àìå äáLéoebkäââLe` §¦¨¨§¨§Ÿ¨§¨¨§¨
äñðàðe`,ä÷ãa àìå äãéæä`id ixd.äøBäè ¤¤§¨¥¦¨§Ÿ¨§¨§¨

:xg` oiprl dxn`p 'dxdh zwfg'dy x`an `cqg axàcñç áø©¦§¨
ïéàL äMà (:áé ìéòì) øîàc ,øéàî éaøì àlà àëéøö àì ,øîà̈©Ÿ§¦¨¤¨§©¦¥¦§¨©¦¨¤¥

úñå dì,mieqn onfa ze`xl reawì äøeñà,LnLmc d`xz `ny ¨¤¤£¨§©¥
c ,ycgl dpynd d`ae .yinyz zrya,dúcð éîéa éléî éðämday ¨¥¦¥¦¥¦¨¨

,yinyz zrya mc d`xz `ny yeygl yi,dúáéæ éîéa ìáà£¨¦¥¦¨¨
dy`dàîéé÷ äøäè ú÷æça.dlral zxzene ,[zcner-] §¤§©¨¢¨¨§¨

:`cqg ax lr dywn `xnbdéànà ,éëä éà[recn-]éaø øîà ¦¨¦©©¨©©¦
øéàîdlral dxeq` ef dy`y meyny,úéîìBò øéæçé àìå àéöBé ¥¦¦§Ÿ©£¦¨¦

xi`n iax :`xnbd zvxzn .daif ini xyr cg`a el zxzen oiicr ixd
yyegy meyn ,d`ivedl dlra z` aiigàìe÷ì÷ì àéúà àîìc¦§¨¨§¨§¦§¨

äcð éîéaminiay ,dcpl miie`xd minia da lykil `eai `ny - ¦¥¦¨
.yinyz zrya mc d`xz `ny xi`n iax yyeg ixd el`

:`cqg ax lr zeywdl dtiqen `xnbdòébä àôéñ éðz÷cî àä̈¦§¨¨¥¥¨¦¦©
ïðé÷ñò úñå dì LiL äMàác ììkî ,ä÷ãa àìå dzñå úòL- §©¦§¨§Ÿ¨§¨¦§¨¦§¦¨¤¤¨¤¤¨§¦©

cinrdy `cqg axk `ly ,zqe dl yiy dy`a miwqer ep`y gken
:`xnbd zvxzn .zqe dl oi`y dy`a epzpyn z`àøqçî éøeqç©¥¦©§¨

éðz÷ éëäåzepyl yi jke dxiqg `id eli`k dpynd z` cenll yi - §¨¦¨¨¥
,daøNò ãçà ìkmeiå ,äøäè ú÷æçady`dàéøLzxzen - ¨©©¨¨§¤§©¨¢¨§©§¨

äøeñà äcð éîéáe ,dìòáì,dlralíéøeîà íéøác änainiay §©§¨¦¥¦¨£¨©¤§¨¦£¦
,dlral dxeq` dcp,úñå dì ïéàL äMàady`y xi`n iax zrcke §¦¨¤¥¨¤¤

,dlral dxeq` zqe dl oi`yúøzeî ,úñå dì Lé ìáàdlral £¨¤¨¤¤¤¤
,dzqe zrya `lyåmle`,ä÷éãa äëéøöm`e,ä÷ãa àìå äáLé §§¦¨§¦¨¨§¨§Ÿ¨§¨

oebkäââLe`äñðàðe`,äøBäè ,ä÷ãa àìå äãéæäla`òébä ¨§¨¤¤§¨¥¦¨§Ÿ¨§¨§¨¦¦©
.äàîè ä÷ãa àìå dzñå úòL§©¦§¨§Ÿ¨§¨§¥¨

:`cqg ax lr zeywdl dkiynn `xnbd,øéàî éaø àôéñcî àä̈¦§¥¨©¦¥¦
øéàî éaø åàì àLéø,xne` xi`n iax' `tiqa epipyy dnn ixd - ¥¨¨©¦¥¦

gken ,'dxedh ef ixd dwca `le dzqe zry ribde `eagna dzid m`
dcinrdy `cqg axk `lye ,xi`n iaxk dpi` dpynd zligzy

zn`a :`xnbd zvxzn .xi`n iaxkéëäå ,àéä øéàî éaø dlek¨©¦¥¦¦§¨¦
ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå àáçna äúéä àì íà ,øîà÷̈¨©¦Ÿ¨§¨©©£¥§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨

,äàîèmeyn ,`agna dzid `ly ote`a `weec recneøéàî éaøL §¥¨¤©¦¥¦
,äøBäè ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå àáçna äúéä íà øîBà¥¦¨§¨©©£¥§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§¨

.íéîcä úà ú÷lñî äãøçL¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦
:dxdh zwfgd xe`iaa sqep ote`,øîà àáødpynd zpeek,øîBì ¨¨¨©©

L,dzaif ini xyr cg` jeza,úòì úòî äànèî dðéàlkay s`y ¤¥¨§©§¨¥¥§¥
ewqrzpy zexdh ze`nhn od ixd ,mc e`x m`y `ed oicd miypd
daif inia ,(.a) lirl dpynd ixacke ,dii`xd mcew zrl zrn oda

.dii`xd zryn wx d`nhn `l` ,jkl miyyeg oi`
:`ax lr dywn `xnbdãâðk íBé úøîBMäå ,äáfäå ,äcpä ,éáéúéî¥¦¥©¦¨§©¨¨§©¤¤§¤¤
ïlek ,úãìBiäå ,íBéod ixd ,mc e`xy elld miypd lk -úBànèî §©¤¤¨§©§

úòì úòîmiyyegy ,mcd zii`x iptl zrl zrn ea erbpy dn lk - ¥¥§¥
zrn onf xeriya xewndn mcd `vi `ny,mcd z`ivn mcew zrl

zrn xg`l cr ede`x `l jkle ,edeakr mgxd zia ilzky `l`
dic' mixne` oi` ,mc dz`xy daf mby `ziixaa yxetn ixd .zrl
:`xnbd dwiqn .`ax ixack `lye ,zrl zrn d`nhn `l` ,'dzry

àúáeéz.mayiil xyt` i`e ,`ax ixacl `id `kxit - §§¨
:'dxdh zwfg'd z` sqep ote`a l`eny mya x`an `iig xa `ped ax

øîà àéiç øa àðeä áømya,ìàeîLdpynd zpeekdðéàL ,øîBì ©¨©¦¨¨©§¥©¤¥¨
,dúáéæ éîé CBúa úñå dì úòáB÷zei`x rax` dz`x m` ,oebke ©©¨¤¤§§¥¦¨¨

wlg ixdy ,zqe draw `l ,mei xyr dyng dii`xl dii`x oiae
.daif ini xyr cg`a eid zei`xdn

zqe zraew dy`d oi`y ,`iig xa `ped ax ixac mvra dpc `xnbd
:daif inia,óñBé áø øîà`edy dcedi ax ly ecinlz `ed ip` ¨©©¥

e l`eny ly cinlzàúzòîL àä éì òéîL àì`l mlern - Ÿ§¦©¦¨§©§§¨
zqe zraew dy`d oi`y ef dreny l`eny mya dcedi axn izrny

.dzaif inia
:ef dreny xn` envr `edy sqei axl xikfn iia`,ééaà déì øîà̈©¥©©¥

ïìäéð zøîà zàax mya jiileg mcew ef dreny epl zxn` dz` - ©§£©§§¦¨¨
,l`eny mya dcediïì zøîà àäàåoiprl epl zxn` eixac z`e - §©¨£©§§¨

,(:bq oldl) dpyna epipyy dnäúéädy`däãeîìdlibx -ìúBéä ¨§¨§¨¦§
äàBøa mcäúpéLå ,(íBé) øNò äMîç íBédz`xeäæ ,íéøNò íBéì ¨£¦¨¨¨§¦§¨§¤§¦¤
äæåmixyr mei mbe xyr dyng mei mb -ì ïéøeñà,LnLm` oke ¨¤£¦§©¥

íéîòt äúpéLze`xl,íéøNò íBéìoiicr,ïéøeñà äæå äæoiicry ¦§¨©£©¦§¤§¦¤¨¤£¦
dz`x `l miinrt wxe xg`n ,xyr dyng mein zeriawd rwtp `l

.minrt ylya `l` xwrp zqed oi`e ,ea
dìò ïì zøîàå,ef dpyn lr epl zxn`e -øîà äãeäé áø øîà ©£©§§¨£¨¨©©§¨¨©
eðL àì ,ìàeîLzqe draw xyr dyng meia ze`xl dlibxay §¥Ÿ¨

,jklàlàmeia ze`xl dlibx dzid m`,dúìéáèì øNò äMîç ¤¨£¦¨¨¨¦§¦¨¨
íézLe íéøNò ïäLmei,dúiàøìmini dray zlaeh dy`d ixdy ¤¥¤§¦§©¦¦§¦¨¨
,mcd zii`x xg`ldì éà÷ dúcð éîéa íúäclk ,df ote`ay - §¨¨¦¥¦¨¨¨¥¨

,zqe zeriawl zetxhvn ode ,dcp inia od dizei`xìáàdzid m` £¨
meia mc ze`xl dlibxéà÷ dúáéæ éîéác ,dúiàøì øNò äMîç- £¦¨¨¨¦§¦¨¨§¦¥¦¨¨¨¥

mei cre dzii`xl ipinyd meidn ixdy ,daif inia od dizei`xy
,daif ini xyr cg` md xyr dpenyäòá÷ àìdy`d oi`y ,zqe Ÿ¨§¨

`iig xa `ped ax ixack md el` mixac ixde .daif inia zqe zraew
.dzaif inia zqe zraew dy`d oi`y ,l`eny mya

:l`eny zpeeka wtzqn `tt axì àúéøîà ,àtt áø øîààzòîL ¨©©¨¨©§¦¨¦§©§¨
àzø÷ñcî äãeäé áø dén÷dcedi ax iptl ef dreny izxn` - ©¥©§¨¦¦§©§¨

y epcnl mpn` ,eze` izl`ye ,`zxwqcnäòá÷ àì òa÷îoi`y - ¦§¨Ÿ¨§¨
xewrl minrt yly jxhvzy oiprl ,dzaif inia zqe zraew dy`d
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קלג oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

ä÷ãá àìå äì äáùé.xcdn lirl e`le ,i`w miyp lk` Ðäàîèepnfa gxe`c Ð

.`aàáçîá.mekxk e` oihqil zngn Ðáæä éîé.exitq ini Ðíåé úøîåùåoeik Ð

zac ab lr s` ,meid dz`xe dpiirn gztpyzwfga xgnl `ied ,`id xyr cg` je

.d`nhàøîâä÷éãá äëéøö äðéàù øîåìdkixv Ð exaryne ,ziaxre zixgy Ð

.(`,`i dcp) `nw wxta `zi`ck ,wecalàäå
äáùé àôéñ éðú÷ãî,caric rnync Ð

jzrc `wlqc ,ok jixtc i`de .'ek llkn

.i`w xyr cg` jez` Ð "dayi" i`dcéîéì
äãðcg` xg` oebk ,dcpl oiie`xy minil Ð

.dcpl dcp oiay xyräøäè ú÷æçáÐ

.e`vie dzecpa dinc ewlzqpyäãð éîéáÐ

ini `al miie`xe ,xyr cg` exary xg`l

.dcpä÷éãá àéòádayi la` ,dlgzkl Ð

zqe ribd m`e .dxedh caric Ð dwca `le

.d`nh i`ce `idd Ð dwca `le ,dl reawd

àëøöð àìxyr cg` lk" ipzwc `d Ð

wxt seqa ,xi`n iaxl `l` "dxdh zwfga

.`xnba oey`xàéöåé éàîàlk ynyz Ð

xyr cg`äãð éîéá àìå÷ì÷ì àéúà àîìã ?
,ynyl dxeq` dcpl miie`xd minia Ð

.eplwlwz `nyøîà àáøipzwc oizipzn Ð

."dxdh zwfga xyr cg` lk"øîåìm`y Ð

itl ,zrl zrn d`nhn dpi` Ð mda d`xz

.dinc oiwleqnyäãðädy` ,xnelk Ð

zii`xa zrl zrn d`nhn Ð mc d`exy

.dzecp zlgzíåé úøîåùå äáæäå,xnelk Ð

dyly d`exy oia ,xyr cg` jeza d`exde

`iedc cg` mei d`exy oia ,daf `iedc mini

dii`xa zrl zrn `nhn Ð mei zxney

.dpey`xúãìåéäzgizta mc `viy Ð

dii`xa zrl zrn d`nhn Ð xawd

.dpey`xàðåä áø øá àééç:yexit Ð

.xcdn oizipzn`äúáéæ éîé êåúáoebk Ð

dyngl xyr dyngn minrt yly dz`x

e` dzry dic oiprl zqe df oi` Ð xyr

,d`nh didz dwca `l m`y oiprl

.daif ini eed xyr dyngl xyr dyngnc

cr zecp ini zray enlyyn minid lk oke

.zecp icda daif ini inlyc ,xyr dpenyàì
àúúòîù àä éì òéîùecinlz sqei axc Ð

.l`enye ax ly cinlz `edy ,dcedi axc

rney didyke .ecenlz xwrpe ,sqei ax dlge

dze`l xkfp epi`e l`enye axc `xnin

dcedi ax ly ecinlz e`le :dinzn ,dreny

ip`?ecinlz iia`e !ef dreny il xn` `le

.(`,`n mixcp) exikfnéð úøîà úàïìäÐ

.jiileg mcewïìäéð úøîà àäàå ïðéñøâ éëä
dy` oi`c ,dinyn epl zxn` ef dpyn lr Ð

.daif inia zqe dl zraewäãåîì.dlibx =

øùò äùîç íåédyng meil :yxtn onwl Ð

.dzliahl xyrúñå äì äúðéùåmeil Ð

.zg` mrt mixyrïéøåñà äæå äæoi` Ð

Ð xeq`y xary xyr dyng xnel jixv

`niiwc ,d`xz `ny dpiznd meid lk ixdy

.dzqel jenq ezy`n yextl mc` aiigc ol

Ð ea dz`xy mixyr mei xnel jixv oi`e

xefgiyk :xn`w ikd `l` .`id dcp ixdy

ixdy ,ynyl dxeq` Ð xyr dyng ribie

zqe rawz `ny ,ynyl dxeq` Ð mixyr ly dii`xl mixyr mei ribiyke .minrt ylyn zegta xwrp zqe oi`e ,zg` mrt `l` ezblic `l oiicre ,`ed dzqe meimixyrn

xzed Ð mixyr meil minrt yly la` .`ad mixyr meie xyr dyng mei ,oixeq` dfe df .mixyr meil minrt oke mixyr meil zg` mrt dzpiy ixdy ,mixyrl

.mixyr mei xq`pe ,xyr dyng meiåðù àì.dixwrinl ipnif `zlz irailc ,reaw zqe ied xyr dyng meilc Ðøùò äùîç íåé úåàøì äìéâø äúéäù àìà
äúìéáèìeribdy mini drax` ixde ,xyr dpeny seql aef ini enly xakc .dzii`xl mipye mixyr mei `edy xyr dyng meil d`exe ,dcp ini zray seql Ð

.dcp mda zeidl die`xy miniäòá÷ àì òá÷î.dxedh Ð dwca `le dayi m`e ,dl xwrc `ed `pnif `cgac ,dixwrinl ipnif zlz irazc ,daif ini jeza Ð

äì ùåçéðã åäî ùçéîd`xz `ny ,dii`x mcew xyr dyng meil ynyz `le yginl `ira in ,aef ini jez epiidc ,xyr dyngl xyr dyngn dlibx dzid m` Ð?
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àìonf lk ynyl zxzeny ,dxdh zwfga `idy dn lirene Ð xi`n iaxl `kixv

.mei xyr cg` exary cr ,dyxbl aiig epi` :inp i` .dyxib `lyúãìåéäå
mc x`ya epiid Ð dzry dic zxaernc ab lr s` Ð zrl zrn ze`nhn olek

yie .xawd zgizt zngn d`exy dcil mc zii`xa `le ,zxaern `idyk d`exy

.zeper yly irac ,iqei iaxk `kdc miyxtn

,zg` mrt dz`x xak mcewy oebk :inp i`

dil zile ,zrl zrn d`nhn ipyac xaqwe

lr s` :opirny`e .oxeair ini lk ozry oiic

,dz`x dcil qpe` zngn ef dipy dii`xc ab

axd dywd .zrl zrn `nhn ikd elit`

dafc ipz `kdc :y"ipiilxe`n awri epiax

ikd elit`e ,zrl zrn d`nhn mei zxneye

mei xyr cg` lkc lirl dcedi ax yxtn

(`,`i dcp) `nw wxtae .dwica dkixv dpi`

,miyp rax`e ,zqe dl yiy dy`c opixn`

oiic Ð zeper yly dilr exary dy`e

oiic" exn`y it lr s` :mzd `pze ,ozry

:xnel yie !zewcea zeidl zekixv ,"ozry

epnfa gxe`c oeik ,xninl `ki` ,zqe dl yic

jpd`e .dzqe zrya dwica dkixv Ð `a

`ly ,dwica dkixvc xninl `ki` inp

Ð minc zleza .odn dwica zxez gkzyz

exariykl Ð dwipne zxaerne ,d`xzyk

onf elbxedy itl ,dzewipne dxeair ini

`lc ab lr s` ,dpwfe .dwica `la daexn

icin da xfbinl `kile ,dwica icil ez `iz`

jez la` .ipixg` eh` ,dl xfb mewn lkn Ð

onfc ,dwica dkixv dpi` Ð mei xyr cg`

xg`c ,dwica zxez gkzyz `le ,`ed hren

yi hren onf oke ,wecaz mei xyr cg`

.dwcaynáøl`eny xn` `iig xa `ped

`le Ð dzaif inia zqe zraew dpi`y xnel

dpi`c ynn daif zxitq inia `irain

mie`xd minia elit`c rnyn `l` ,zraew

mezq dpiirne daf dpi`c ab lr s` ,daifl

jez zg` mrt d`exy oebk .zraew dpi` Ð

yiwl yixe opgei iax` bilte .mei xyr cg`

ini jez zqe dl zraew dy` :jenqa ixn`c

dzaif zxitq rvn`a epiidc ,ynn dzaif

zraewc oky lke ,dzecp ini jezc `inec

opgei iaxk ol `niiwe .daifl miie`xd minia

"ede`ivedy in" wxt xn`ck ,l`eny iabl

.(a,fn oiaexir)

òá÷îly Ð ef dii`x ici lr draw `l

jxhvzy ,dzqe draw `l ,daif ini jez

draw eli`k minrt yly ici lr exwerl

ici lr yegzy edn la` .dcp inia zqe

,iriax mrt xeq`l dcp ini ly zeriaw

iziin `d`e ?daif inia zqed `a elit`

.opiyiigc xity
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,äñðàð ,äââL ,ä÷ãa àìå dì äáLéäãéæää÷ãa àìå ¨§¨¨§Ÿ¨§¨¨§¨¤¤§¨¥¦¨§Ÿ¨§¨
¯ä÷ãa àìå dzñå úòL òébä .äøBäè¯.äàîè Bæ éøä §¨¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨£¥§¥¨

dzñå úòL òébäå ,àáçîa äúéä íà :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦¨§¨§©£¥§¦¦©§©¦§¨
ä÷ãa àìå¯úà ú÷lñî äãøçL éðtî ,äøBäè Bæ éøä §Ÿ¨§¨£¥§¨¦§¥¤£¨¨§©¤¤¤

,äáfäå áfä éîé ìáà .íéîcäúøîBLåíBé ãâðk íBé¯ ©¨¦£¨§¥©¨§©¨¨§¤¤§¤¤
.äàîeè ú÷æça elà éøäàøîâøîà ?àúëìä éàîì £¥¥§¤§©§¨§©¦§§¨¨©

.ä÷éãa äëéøö dðéàL øîBì :äãeäé áø¯éðú÷cî àäå ©§¨©¤¥¨§¦¨§¦¨§¨¦§¨¨¥
"ä÷ãa àìå äáLé" àôéñ¯àéòa älçúëìã ììkî ¥¨¨§¨§Ÿ¨§¨¦§©¦§©§¦¨¨£¨

!ä÷éãa¯ãçà ìk :øîà÷ éëäå ,äcð éîéì ïàúà àôéñ §¦¨¥¨£¨¦¥¦¨§¨¦¨¨©¨©©
äøäè ú÷æça øNò¯dúcð éîéa ìáà ,ä÷éãa àéòa àìå ¨¨§¤§©¨¢¨§¨¨£¨§¦¨£¨¦¥¦¨¨

¯äãéæä ,äñðàð ,äââL ,ä÷ãa àìå äáLé .ä÷éãa àéòä£¨§¦¨¨§¨§Ÿ¨§¨¨§¨¤¤§¨¥¦¨
ä÷ãa àìå¯àlà àëéøö àì :øîà àcñç áø .äøBäè §Ÿ¨§¨§¨©¦§¨£©¨§¦¨¤¨

ì äøeñà úñå dì ïéàL äMà :øîàc ,øéàî éaøì,LnL §©¦¥¦©£©¦¨¤¥¨¤¤£¨§©¥
éléî éðä¯dúáéæ éîéa ìáà ,dúcð éîéa¯ú÷æça ¨¥¦¥¦¥¦¨¨£¨¦¥¦¨¨§¤§©

.àîéé÷ äøäè¯àéöBé øéàî éaø øîà éànà ,éëä éà ¨¢¨¨§¨¦¨¦©©£©©¦¥¦¦
?úéîìBò øéæçé àìå¯.äcð éîéa àìe÷ì÷ì àéúà àîìc §Ÿ©£¦¨¦¦§¨¨§¨§¦§¨¦¥¦¨

¯"ä÷ãa àìå dzñå úòL òébä" àôéñ éðú÷cî àä¯ ¨¦§¨¨¥¥¨¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨
ììkîäMàác!ïðé÷ñò úñå dì LiL¯àøqçî éøeqç ¦§¨¦§¦¨¤¥¨¤¤¨§¦©©¥¦©§¨

äøäè ú÷æça øNò ãçà ìk :éðú÷ éëäåàéøLå,dìòáì §¨¦¨¨¥¨©©¨¨§¤§©¨¢¨§¨§¨§©§¨
éîéáeíéøeîà íéøác äna .äøeñà äcð¯ïéàL äMàa ¦¥¦¨£¨©¤§¨¦£¦§¦¨¤¥

úñå dì Lé ìáà ,úñå dì¯.ä÷éãa äëéøöe ,úøzeî ¨¤¤£¨¥¨¤¤¤¤§¦¨§¦¨
ä÷ãa àìå äãéæä ,äñðàð ,äââL ,ä÷ãa àìå äáLé¯ ¨§¨§Ÿ¨§¨¨§¨¤¤§¨¥¦¨§Ÿ¨§¨

ä÷ãa àìå dzñå úòL òébä ,äøBäè¯.äàîè¯àä §¨¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§¥¨¨
øéàî éaø àôéñcî¯!øéàî éaø åàì àLéø¯éaø dlek ¦§¥¨©¦¥¦¥¨¨©¦¥¦¨©¦

òébäå ,àáçîa äúéä àì íà :øîà÷ éëäå ,àéä øéàî¥¦¦§¨¦¨¨©¦Ÿ¨§¨§©£¥§¦¦©
ä÷ãa àìå dzñå úòL¯íà ,øîBà øéàî éaøL ,äàîè §©¦§¨§Ÿ¨§¨§¥¨¤©¦¥¦¥¦

ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå àáçîa äúéä¯,äøBäè ¨§¨§©£¥§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§¨
.íéîcä úà ú÷lñî äãøçLdðéàL øîBì :øîà àáø ¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦¨¨¨©©¤¥¨

úøîBMäå ,äáfäå ,äcpä :éáéúéî .úòì úòî äànèî§©§¨¥¥§¥¥¦¥©¦¨§©¨¨§©¤¤
úãìBiäå ,íBé ãâðk íBé¯ïlekúBànèî.úòì úòî §¤¤§©¤¤¨§©§¥¥§¥

dðéàL øîBì :ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø .àzáeéz§§¨©¨©¦¨¨©§¥©¤¥¨
àì :óñBé áø øîà .dúáéæ éîé CBúa úñå dì úòáB÷©©¨¤¤§§¥¦¨¨£©©¥¨
zøîà zà :ééaà déì øîà .àúzòîL àä éì òéîL§¦©¦¨§©§§¨£©¥©©¥©§£©§§

,ïìäéðàäàåíBé äàBø úBéäì äãeîì äúéä ,ïì zøîà ¦£¨§¨¨£©§§¨¨§¨§¨¦§¨
,(íBé) øNò äMîçäúpéLåíéøNò íBéì¯äæå äæ £¦¨¨¨§¦§¨§¤§¦¤§¤

ì ïéøeñà.LnLäúpéLíéøNò íBéì íéîòt¯äæå äæ £¦§©¥¦§¨©£©¦§¤§¦¤§¤
dúìéáèì øNò äMîç àlà àðL àì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà dìò ïì zøîàå .ïéøeñà£¦§¨§©¨¨£¨£©©§¨£©§¥¨§¨¤¨£¦¨¨¨¦§¦¨¨

íéðLe íéøNò ïäLdúiàøì,dúiàøì øNò äMîç ìáà ,dì éà÷ dúcð éîéa íúäc ,éîéác ¤¥¤§¦§©¦¦§¦¨¨§¨¨¦¥¦¨¨¨¥¨£¨£¦¨¨¨¦§¦¨¨§¦¥
éà÷ dúáéæ¯ì àúéøîà ,àtt áø øîà .äòá÷ àì:àzø÷ñcî äãeäé áø dén÷ àúòîLòa÷î ¦¨¨¨¥¨¨§¨£©©©¨¨§¦¨¦§©£¨©¥©§¨¦¦§©§¨¦§©

eäî Lçéî ,äòá÷ àìLeçéðcéæçð :àtt áø øîà .éãéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéà ?dì ¨¨§¨¥©©§¥¨¦§¦§¨£©¥§¨¦¥£©©©¨¤¡¥
íéøNò íBéì äúpéLå ,øNò äMîç íBéì äàBø úBéäì äãeîì äúéä ,ïðà¯.ïéøeñà äæå äæ £©¨§¨§¨¦§¨§£¦¨¨¨§¦§¨§¤§¦¤§¤£¦
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc - dcp(iyiy meil)

eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåze`xl dzelibxy df oic §¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,dzpiyy dna xwrp `le reaw zqeek epic xyr dyng meiaàlàm` ¤¨

meia dz`xíéðLe íéøNò ïäL ,dúìéáèì øNò äMîçmei £¦¨¨¨¦§¦¨¨¤¥¤§¦§©¦
,dúéiàøìokle ,dcpl miie`xd minia dzid zeriawd df ote`ay ¦§¦¨¨

`l ,dzii`xl xyr dyng meia eid dizei`x m` la` ,zqe draw
.od daif inia el` zei`x ixdy ,zqe drawådf itldúpéL'k meil §¦§¨

epiidäòáLå íéøNò íBéì.dzii`xleixac itl `vnpeéøãä éëc §¤§¦§¦§¨§¦¨§¦
dúáéæ éîé CBúa dì àîéé÷ ézøúå ïéøNò eúàåzxfeg xy`ky ± §¨¤§¦§©§¥¨§¨¨§§¥¦¨¨

cg` jeza zcner `id ,dzqeel yeygl mei mipye mixyr dpene
dkixv dzidy a"k mein mipye mixyrd mei ixdy] daif ini xyr

,[lreta dz`xy f"k mein xyr dray mei `ed ea ze`xlåmewn lkn §
éðz÷y dpyna epipy ±,ïéøeñà äæå äæoiae ,mipye mixyrd mei oia ¨¨¥¤¨¤£¦

.raye mixyrd meidì ïðéLééçc àîìàmiyyegy jkn gken ixd ± ©§¨§¨§¦©¨
.daif ini jeza `vei `edy ote`a mb zqeed meil
:ok gikedy `tt ax zhiy z` zx`an `xnbd,àtt áø øáñ÷å§¨¨©©¨¨

yïðéðî ïézøúå ïéøNòî ïézøúå ïéøNòdkixv dy`d xy`k - ¤§¦§©§¥¥¤§¦§©§¥¨¦©
dz`xy mein z`f mipen oi` ,dzii`xn mipye mixyrd meil yeygl
dlbxd itl ea ze`xl dkixv dzidy mein `l` ,lreta ea

mle`e ,dzeriaweïðéðî äòáLå ïéøNòî dçúôe äcðoeayg z` ± ¦¨¦§¨¥¤§¦§¦§¨¨¦©
ax giked jkle ,lreta dzii`x mei itl mipen dzaif inie dzcp ini

.daif inia dzqeel zyyegy `tt
z` dgec `linne ,df oic lr wleg ryedi axc dixa `ped ax

:`tt ax ly dgkeddáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§©
éànî ,àttoipn z`f ±,jlïéøNòî énð ïézøúå ïéøNò àîìc ¨¨¦©¦§¨¤§¦§©§¥©¦¥¤§¦
ïðéðî äòáLåmeil yeygl mei mipye mixyr mipen xy`k mb ile` ± §¦§¨¨¦©

,lreta dzii`x mein mze` mipen ,zqeedïéøNò eúàå éøãä éëc§¦¨§¦§¨¤§¦
dúecð éîé CBúa dì àîéé÷ ïézøúåmei `edy dzqe mei df itly ± §©§¥¨§¨¨§§¥¦¨

inia `le dzcpl miie`xd minia `vei lreta dzii`x mein a"k
.dzaif

,`ped ax siqenàøazñî énð éëäå,iixack xazqn mb jke ±éàc §¨¦©¦¦§©§¨§¦
éëä àîéz àì,ok xn`z `l m`y ±àzìBâðøz éàädze` ± Ÿ¥¨¨¦©©§§§¨

zlebpxzàîBé äLáëå àîBé àéîøå àîBé äLáëå àîBé àéîøc- §¨§¨¨§¨§¨¨§¨§¨¨§¨§¨¨
,mei cenrle mei lihdl dlibxyàîBé ãç àéîøå éîBé éøz äLáëå§¨§¨§¥¥§¨§¨©¨

,mini ipy dcnre dlbxdn dzpiy zg` mrte ±,äè÷ð äøãä ék¦¨§¨¨§¨
äè÷ð àøwéòîãk Bà äè÷ð dén÷ìãk,dlbxdl zxfegyk m`d ± §¦§©¥¨§¨¦§¥¦¨¨¨§¨

,dzpiyy dn itl e` mcewd minid oeayg itl lihdl xefgz `id
dlihd iyilya ,dcnr ipyae oey`x meia dlihd m` ,xnelk
,dlihd `le dcnre dlbxdn dzpiy iying meiae ,dcnr iriaxae
zxfeg m` ixdy ,zaya mb lihz m`d ,lihdl dxfg iyiy meiae
,zaya lihz `ly e` ,zaya lihdl dkixv ,mcewd dpeaygl
xaky xg`n `l` ,zxfeg mcewd oeayg itl `l lihdl zxfegyky

.zaya lihz `l iyiy meia dlihdäè÷ð dén÷ìãk Cçøk ìò± ©¨§¨§¦§©¥¨§¨
`l` ,mcewd dpeaygl zxfeg dpi`y zpzep zrcd i`ce ixd
dy` s` ok m`e .oey`x meia lihze mei blcz iyiy meia dzlhdn
a"k zbltne zxfeg aey ,f"k meil dzpiye mei a"k biltdl dlibxd

.f"ka dycgd dzii`xn mei

:ezhiyl dgked `ian `tt axàtt áø déì øîàdixa `ped axl ¨©¥©¨¨
,ryedi axcì Léø øîàc àä àlàúñå dì úòáB÷ äMà ,Lé÷ ¤¨¨§¨©¥¨¦¦¨©©¨¤¤

dz`xy zei`x ici lr elit`CBúaxyr cg`å ,dúáéæ éîémle`ïéà §§¥¦¨¨§¥
úñå dì úòáB÷ äMàdz`xy zei`x ici lrCBúazrayéîé ¦¨©©¨¤¤§§¥

,äúecðminia d`exy dn lke ,gezt dpiirn dzcp iniay meyn ¦¨
.dpey`xd dzii`xl jynd df ixd ,el`äMà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¦¨

úñå dì úòáB÷elit`CBúazray.dúecð éîé ©©¨¤¤§§¥¦¨
:yiwl yixe opgei iax ewlgp ote` dfi`a xxan `tt axéîc éëéä- ¥¦¨¥

,xaecn dnaLéøå ,àçøéa äMîçå àçøé Léø éàæçc ïBâk åàì̈§©£©¥©§¨©£¦¨§©§¨§¥
àçøéa äMîçå àçøéy`xa dz`xy ote`a xaecn `l m`d - ©§¨©£¦¨§©§¨

yceg y`xa dz`x aeye ,ycegl dynga okn xg`le ,yceg
,ycegl dyngaeàzLäåziyilyd mrta zrke ±äMîça éàæç §©§¨£©©£¦¨

éàæç àì àçøé Léøáe àçøéala` ,ycegl dynga wx dz`x ± §©§¨§¥©§¨Ÿ£©
drawy opgei iax xaeq df ote`ay ,dz`x `le dblic yceg y`xa
ly zepey`xd dizei`x izyy it lr s`y .ycegl dyngl zqe
yceg y`xa mb dz`x ixdy ,dzcp ini jeza eid ycegl dyng
dynga wx dz`x ziyilyd mrtae xg`n mewn lkn ,okl mcew

wiry xxazn ,yceglzencewd miinrtay dne ,df meia dzii`x x
z` micwdl dl enxby md mixizi minc ,yceg y`xa mb dz`x

.dzii`x
:opgei iax ixacn dgkedd z` wiqn `tt axøîà÷åmipt lk lre ± §¨¨©

`ed opgei iax ly epeyl,dúecð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨
,dzcp ini jeza eid zei`xd lky rnyneïðéðî àçøé Léøî àîìà©§¨¥¥©§¨¨¦©

dii`xk mipen ycega 'da ziyilyd dii`xd z` mby gken ±
jeza `id ixde ,yceg y`xa dz`x eli`k ,yceg y`xn zbltend
dzqe ini oeayg z` dpen dy`y `tt ax zhiyk gkene .dzcp ini
.[dz`x `le dblic z`fd mrta m` mb ,ze`xl dlibx `idy mein

:dgkedd z` dgec ryedi axc dixa `ped axdéì øîà`ped ax ¨©¥
,`tt axl ryedi axc dixaàì`l` ,opgei iax xaic df ote`aéëä Ÿ¨¦

àçøé Léøå àçøé Léø éàæçc ïBâk ,ïðçBé éaø øîàdz`xy ± ¨©©¦¨¨§©£©¥©§¨§¥©§¨
,yceg y`xa wx miinrtàçøé Léøå àçøéa äMîçå ïéøNòå± §¤§¦©£¦¨§©§¨§¥©§¨

aeye ,ycegl dynge mixyra ze`xl dnicwd ziyilyd mrtae
zqe drawy opgei iax xaeq dfk ote`ay ,yceg y`xa mb dz`x

meyn ,yceg y`xlda eôñBzàc àeä éøéúé íéîc ïðéøîàclry ± §¨§¦©¨¦§¥¥§¦§¨
mewn lkn ,dzecp inia dzid yceg y`xa ziyilyd dzii`xy s`
mixyra mb dz`xe dnicwd ziyilyd mrtay dny mixne` ep`
micwdl dl enxby mixizi minc da eidy iptn ,ycegl dynge
oirnn dii`x ef oi`e ,`id yceg y`xa dzii`x xwir j` ,ze`xle
,opihwp `xwirncky `tt ax zrcl dgked oi` df itle .gezt dcp
okle ,dzcp inia dzid zqeed rawp day dpexg`d dii`xd ixdy

.'dzecp ini jeza zqe dl zraew' opgei iax xne`
àúà ék ïëåayk-][`å ïéáøenràné éúeçð ìë,mid icxei lk ± §¥¦£¨¨¦§¨¨¥©¨

,laaläeøîàopgei iax ixac z` ex`ia ±kx`iay enàðeä áø ©§¨§©¨
,òLBäé áøc déøa.`tt ax x`iay itk `le §¥§©§ª©
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oifge` mipya cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

àåäãåäé áø øî,dzii`xl mipye mixyr `edy ,dliahl epiid ,xyr dyng i`dc Ð

`we .ynyl dxeq` Ð mipye mixyr mei ihn ikc :ipzwe .draye mixyrl dzpiye

mipye mixyr `l` ,xn`w belicd zii`xl e`l ,mipye mixyr i`dc :jzrc `wlq

jezae ,dzii`xl xyr dray mei iedc ,ezblice ea ze`xl die`x dzidy mei eze`l

.draye mixyr zii`xl `id daif iniéðú÷å
äøåñàmipye mixyr ez` xcd ikc Ð

ea ze`xl die`x dzidy mei oeaygl

oeaygl daif inia dl `niiw ,da dblicyk

mei :`tt ax xaqwe .ziyixtck ,dzii`x

mixyr mein Ð dlr opixq`c oizxze oixyr

mipye mixyr e`l xnelk .opipn mipye

`l` ,draye mixyra didy dbelic zii`xl

ze`xl die`x dzidy mein mipye mixyr

,"daif ini" `tt ax edl ixwcne .dcenil

oixyrn ,daefe dzecp ini dgzte dcp :xaqw

,dbelic zii`x mein ,epiidc .opipn draye

`l ,`zyd cr draye mixyr zii`x meine

die`xy meil i`c .xyr dray (dl) eed

ded `l ,aefe zecp ini opipn dblicyk ze`xl

mixyr edl etlg `dc ,"daef ini" edl ixw

.`nei `eddn mipyeäçúôoeayg ixw Ð

.aefe dcpd inil dcpdéàîîmei i`dc Ð

mein opipn dil opixq`c mipye mixyr

ze`xl die`x dzidy mipye mixyr

oeaygl daif inia dil ihnc ,dblicyk

.draye mixyra dz`xy dii`xàîìãÐ

opipn ,dlr opixq`c mipye mixyr mei i`d

ixcd ik ,aef ini enly xaky ,dzii`x mein

drax` dl `niiwe ,mipye mixyr jpd ez`

.zecpl mie`xd minia miniàøáúñî éëäå
xefgz `ny opiyiigc meyn `dc Ð

mixyrl mipye mixyrn ze`xl dzencwl

mipye mixyr ied `zydc ,dl opixq` mipye

mei oeaygl mipye mixyr meil la` .dii`xl

opixq` ivn `l Ð ze`xl die`x dzidy

,dzencwl zxfeg elit`c .`yyg `d meyn

dzii`xl xyr dray `edy meid d`xz `l

`l` ze`xl dcenl dzid `l `iddc Ð

`edy meyn i`e .dii`xl mipye mixyrl

jxc df oi` Ð dl ie`xd meil mipye mixyr

ly oeayg itl `aiy ick ,dzii`x ini xdnle dzxdh ini xvwl ,dzqel zxfegd

.dz`xy meil jk lk zraewe zxfeg `l` ,dlgzàúìåâðøú éàä éëä àîéú àì éàã
àîåé àéîøå éîåé éøú äùáëå àîåé äùáëå àîåé àéîøå àîåé äùáëå àîåé àéîøã

'åë äè÷ð ïî÷ìãë äè÷ð äøãä éë,meid dvia lihdl dlibxd zlebpxz ,xnelk Ð

zcln dcnre ,dzqe dzpiye .iriax mei cenrle ,iyily mei lihdle ,xgnl cenrle

,"dhwp dxcd ik" Ð iyy mei `inxe ,inei ixz edl eedc ,iriax mei mr iyng mei

.mei cenrle mei lihdl dbdpnl zxfeg `id m`äè÷ð äéî÷ìãë`id eiykrn Ð

.ipiny mei zlhne ,dlihdy iyy mei xg`y iriay mei zcnery oebk ,zepnl zxfeg

äè÷ð àø÷éòîãë åàdie`x dzidy ,dlgzn lihdl die`x dzidy oeayg itl Ð

mei dlihn `zyd .ipinya cenrle ,iriaya lihdle ,iyya cenrle ,iynga clil

die`x dzidy itk ipiny meia cenrzy ick ,dcnry mini ipy cbpk ,iyy mr iriay

.oey`xd oeaygläè÷ð äéî÷ìãë êçøë ìòdzqel zxfegyk ,inp dy` `de Ð

mipye mixyr meil `l` ,oey`xd oeayg itl e`l Ð mipye mixyr meil ze`xl

.opixq`c `ed `nei i`d ,jkld .dzii`xløîàã àä àìà àôô áø äéì øîà
äúåãð éîé êåú úñå äì úòáå÷ äùà ïéà 'åëopirack ,dcp `idy minia Ð

iyinge ,`gxi yixe ,`gxia iyinge ,`gxi yix i`fgc :opgei iaxc `zlin iyextl

,`gxia iyinga ipnif zlz edl eedc Ð `gxia iyinga i`fg `zyde .`gxia

ixz `dc Ð zqe ded `l yiwl yixl .ycga iyinga zqe dl didi eiykrne

.`gxi yix ze`xl die`x dzidy ie`xd oeayg itl ,dcp ini ded ziyily mrte .`gxi yixn `ied dcp `dc ,ynn dzecp ini jez ied `gxia iyingc i`nw ipnif

.opipn ie`xd oeayg itl `nl` Ð "dcp ini jez" ziyily mrtl ixwcneïðçåé áø øîà éëä àìà àì øîàziyily mrte ,`gxi yixa ipnif ixz `ifgc oebk Ð

mixyr mein dcp `idy ,ynn dzecp ini jeza ycg y`x ly dii`xl ziyily `idy `ziixza dzii`x jd dil dedc Ð ycg y`xa ziriaxe ,dyinge mixyra

,ycg y`xc dii`x jd :xn`c meyn Ð dpiirn gztpy ikda dgxe` `d ,zeriaw ied i`n `nrhe .`id dcp `dc ,"dzecp ini jez" edl ixw ikd meyne .dyinge

.da etqezi` ixizi minc Ð dyinge mixyra i`fge micw`c i`de .dpnf meide ,`id dzqe zii`xäåøîà.opgei iaxc `dl Ðàðåä áøë.opivxzncke Ð
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àîìàjez" dil ixw dpey`x di`x meyn `nlic :xn`z m`e Ð opipn `gxi yixn

rnyn "dzecp ini jez zraew" xn`wcn wiicc :i"yx yxite ?"dcp ini

`k aiyg `nl` .dzcp inik ied ,zeriawd `edc ,ziyily mrtcyix dz`x eli

`gxi yix dz`xy oebk el uxiz `l dnlc :mdxa` oa wgvi epiax el dywde .`gxi

ied `zydc ,ipnif dyly `gxia `ynge

dzry dice zqe drawe ,dzcp ini jez ynn

iriax ycg ly `gxia `ynga d`xz m`

`yng lk dlran yextl dkixvy e`

?minrt yly dzqe xewrzy cr `gxia

(`,`i dcp) `nw wxtac meyn :i"yx eaiyde

meyn mezq oiirna opgei iaxc opinwen

dzcp iniac ipzwc mzdc oizipzn` jixtc

dl draw `nlc wecale dwica dkixv dpi`

`kd iwe` dywnd jkle opgei iaxk zqe

dz`xy mezq oiirna opgei iaxc dizlin

`gxi yixa `le `gxia `yng iyilya

oizipzne mezq oiirnn `id ziyily dii`xc

ipnif ixz dz`xy oebk (`,`i my) `nw wxtc

ik ziyilyae `gxia `ynge `gxi yix

`gxia `ynga wecaz `l `gxi yix dz`x

oiirnc ,zqe dl opiraw `l d`xz elit`y

zwcea dipye dpey`x mrt la` .`ed gezt

`ynga iyilya d`xz `ny dcp inia

ivn ded `l ikdle .`gxi yixa `le `gxia

`gxi yix ipnif yly dz`xc oebk iiepyl

oiirn dil ded ok m`c ,`gxia `ynge

ipnif ixz dz`xy oebk ipyn `l` .gezt

iyilyae ,mezq oiirn iedc ,cegl `gxi yix

dynge mixyra dz`x xakc ab lr s` inp

mezq oiirn aiyg `gxi yixa dz`xy dn

minc dynge mixyra i`fgc `dc ipynck

yxtl d`xp cere .da etqez`c `ed mixzi

iyilya dz`x eli`k aiygc wiic `kdc

dl draw i`n` ,ikd e`l i`c .`gxi yixa

e`ay zexg`d oirn dpi` ef di`x `ld ,zqe

oeik xnel dniz edine .dzecp inia

yix dz`x eli`k aiyge dhwp `xwirnck

yixa zqe dl draw `l izk`c oeik ,`gxi

riaw xakc ,lirlc `iddl inc `lc .`gxi

dzid" xn`wck ,mipye mixyrl zqe dl

`ynge `gxi yixa ipnf yly dz`xy oebk ixiinc :yxtl d`xpe ."ze`xl dcenl

my) `nw wxta inp ikdc ,ipnif `zlz xikfn cenlzd oi` m` yegl oi`e .`gxia

`ynga i`fg `zyde hwpc `de ."dz`xe dvtw" iab ipnif `zlz xn`w `l (`,`i

,zqe dl draw `zyd ef dii`x ici lrc meyn e`l Ð i`fg `l `gxi yixae `gxia

,ef dii`xa dzry dicy jl xnel `l` .i`nw ipnif ylyn xak dl draw `dc

.`wec zqe zrya `l` dzry dic oi`c (a,c dcp) `nw wxta xn`c `qec iaxck

dxeq`y oiprl zqe dl drawc xninl ivn ded `zyd dz`x `la s` edine

iriaxac ab lr s` gken `zyde .minrt yly zqed xewrzy cr `gxia `ynga

xi yix i`fg `loipnif yly dz`xy oeikc meyn `gxia `ynga zqe dl draw `g

mixyr inp ikde ,`gxi yix dz`x eli`k aeyg iriax ycga mb `gxia `yng

iaxc dizlin zinwe`c jinrhile :xninl ivn iede .opipn mipye mixyrn mipye

zwcea dpi`c ipzwc (`,`i my) `nw wxtc oizipzn dywz ok m` ,gezt oirna opgei

oeyla i"yx yxity enk yxti gezt oiirne ,mezq oiirn aiyg `d :inp i` .dcp inia

`l ikdac ,mzdc ipzn ixii` ikdae ,c"ba` dz`xy :(`,`i my) `nw wxta ipy

.dzqe dl draw
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àîBé àéîøc àzìBâðøzäLáëåàîBé àéîøå ,àîBé ©§§§¨§¨§¨¨§¨§¨¨§¨§¨¨

äøãä ék ,àîBé ãç àéîøå éîBé éøz äLáëå ,àîBé äLáëå§¨§¨¨§¨§¨§¥¥§¨§¨©¨¦¨§¨
äè÷ð¯dén÷ìãk?äè÷ð àøwéòîãk Bà äè÷ðCçøk ìò ¨§¨§¦§©¥¨§¨¦§¥¦¨¨¨§¨©¨§¨

dén÷ìãk!äè÷ð¯øîàc àä àlà ,àtt áø déì øîà §¦§©¥¨§¨£©¥©©¨¤¨¨©£©
ïéàå ,dúáéæ éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà :Lé÷ì Léø¥¨¦¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨§¥
:øîà ïðçBé éaøå .dúecð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨§©¦¨¨¨©
åàì ?éîc éëéä ,dúecð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¥¦¨¥¨

àLîçå ,àçøé Léø éàæçc ïBâkàçøéa,àçøé Léøå , §©£©¥©§¨§©§¨§©§¨§¥©§¨
,àçøéa àLîça éàæç àzLäå ,àçøéa àLîçåLéøáe §©§¨§©§¨§¨§¨£©§©§¨§©§¨§¥

éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà :øîà÷å ,éàæç àì àçøé©§¨¨£©§¨¨©¦¨©©¨¤¤§§¥
dúecð¯!àðéðî àçøé Léøî ,àîìà¯,àì :déì øîà ¦¨©§¨¥¥©§¨¨¥¨£©¥¨

,àçøé Léøå ,àçøé Léø éàæçc ïBâk :ïðçBé éaø øîà éëä̈¦£©©¦¨¨§©£©¥©§¨§¥©§¨
éøéúé éîc ïðéøîàc ,àçøé Léøå ,àçøéa äMîçå ïéøNòå§¤§¦©£¦¨§©§¨§¥©§¨§¨§¦©§¥§¥¥

àeäeôñBzàc,àné éúBçð ìëå ïéáø àúà ék ïëå .da §¦§¨§¥¦£¨¨¦§¨¨¥©¨
.òLBäé áøc déøa àðeä áøk äeøîà£¨¨§©¨§¥§©§ª©
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc - dcp(iyiy meil)

eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåze`xl dzelibxy df oic §¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,dzpiyy dna xwrp `le reaw zqeek epic xyr dyng meiaàlàm` ¤¨

meia dz`xíéðLe íéøNò ïäL ,dúìéáèì øNò äMîçmei £¦¨¨¨¦§¦¨¨¤¥¤§¦§©¦
,dúéiàøìokle ,dcpl miie`xd minia dzid zeriawd df ote`ay ¦§¦¨¨

`l ,dzii`xl xyr dyng meia eid dizei`x m` la` ,zqe draw
.od daif inia el` zei`x ixdy ,zqe drawådf itldúpéL'k meil §¦§¨

epiidäòáLå íéøNò íBéì.dzii`xleixac itl `vnpeéøãä éëc §¤§¦§¦§¨§¦¨§¦
dúáéæ éîé CBúa dì àîéé÷ ézøúå ïéøNò eúàåzxfeg xy`ky ± §¨¤§¦§©§¥¨§¨¨§§¥¦¨¨

cg` jeza zcner `id ,dzqeel yeygl mei mipye mixyr dpene
dkixv dzidy a"k mein mipye mixyrd mei ixdy] daif ini xyr

,[lreta dz`xy f"k mein xyr dray mei `ed ea ze`xlåmewn lkn §
éðz÷y dpyna epipy ±,ïéøeñà äæå äæoiae ,mipye mixyrd mei oia ¨¨¥¤¨¤£¦

.raye mixyrd meidì ïðéLééçc àîìàmiyyegy jkn gken ixd ± ©§¨§¨§¦©¨
.daif ini jeza `vei `edy ote`a mb zqeed meil
:ok gikedy `tt ax zhiy z` zx`an `xnbd,àtt áø øáñ÷å§¨¨©©¨¨

yïðéðî ïézøúå ïéøNòî ïézøúå ïéøNòdkixv dy`d xy`k - ¤§¦§©§¥¥¤§¦§©§¥¨¦©
dz`xy mein z`f mipen oi` ,dzii`xn mipye mixyrd meil yeygl
dlbxd itl ea ze`xl dkixv dzidy mein `l` ,lreta ea

mle`e ,dzeriaweïðéðî äòáLå ïéøNòî dçúôe äcðoeayg z` ± ¦¨¦§¨¥¤§¦§¦§¨¨¦©
ax giked jkle ,lreta dzii`x mei itl mipen dzaif inie dzcp ini

.daif inia dzqeel zyyegy `tt
z` dgec `linne ,df oic lr wleg ryedi axc dixa `ped ax

:`tt ax ly dgkeddáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§©
éànî ,àttoipn z`f ±,jlïéøNòî énð ïézøúå ïéøNò àîìc ¨¨¦©¦§¨¤§¦§©§¥©¦¥¤§¦
ïðéðî äòáLåmeil yeygl mei mipye mixyr mipen xy`k mb ile` ± §¦§¨¨¦©

,lreta dzii`x mein mze` mipen ,zqeedïéøNò eúàå éøãä éëc§¦¨§¦§¨¤§¦
dúecð éîé CBúa dì àîéé÷ ïézøúåmei `edy dzqe mei df itly ± §©§¥¨§¨¨§§¥¦¨

inia `le dzcpl miie`xd minia `vei lreta dzii`x mein a"k
.dzaif

,`ped ax siqenàøazñî énð éëäå,iixack xazqn mb jke ±éàc §¨¦©¦¦§©§¨§¦
éëä àîéz àì,ok xn`z `l m`y ±àzìBâðøz éàädze` ± Ÿ¥¨¨¦©©§§§¨

zlebpxzàîBé äLáëå àîBé àéîøå àîBé äLáëå àîBé àéîøc- §¨§¨¨§¨§¨¨§¨§¨¨§¨§¨¨
,mei cenrle mei lihdl dlibxyàîBé ãç àéîøå éîBé éøz äLáëå§¨§¨§¥¥§¨§¨©¨

,mini ipy dcnre dlbxdn dzpiy zg` mrte ±,äè÷ð äøãä ék¦¨§¨¨§¨
äè÷ð àøwéòîãk Bà äè÷ð dén÷ìãk,dlbxdl zxfegyk m`d ± §¦§©¥¨§¨¦§¥¦¨¨¨§¨

,dzpiyy dn itl e` mcewd minid oeayg itl lihdl xefgz `id
dlihd iyilya ,dcnr ipyae oey`x meia dlihd m` ,xnelk
,dlihd `le dcnre dlbxdn dzpiy iying meiae ,dcnr iriaxae
zxfeg m` ixdy ,zaya mb lihz m`d ,lihdl dxfg iyiy meiae
,zaya lihz `ly e` ,zaya lihdl dkixv ,mcewd dpeaygl
xaky xg`n `l` ,zxfeg mcewd oeayg itl `l lihdl zxfegyky

.zaya lihz `l iyiy meia dlihdäè÷ð dén÷ìãk Cçøk ìò± ©¨§¨§¦§©¥¨§¨
`l` ,mcewd dpeaygl zxfeg dpi`y zpzep zrcd i`ce ixd
dy` s` ok m`e .oey`x meia lihze mei blcz iyiy meia dzlhdn
a"k zbltne zxfeg aey ,f"k meil dzpiye mei a"k biltdl dlibxd

.f"ka dycgd dzii`xn mei

:ezhiyl dgked `ian `tt axàtt áø déì øîàdixa `ped axl ¨©¥©¨¨
,ryedi axcì Léø øîàc àä àlàúñå dì úòáB÷ äMà ,Lé÷ ¤¨¨§¨©¥¨¦¦¨©©¨¤¤

dz`xy zei`x ici lr elit`CBúaxyr cg`å ,dúáéæ éîémle`ïéà §§¥¦¨¨§¥
úñå dì úòáB÷ äMàdz`xy zei`x ici lrCBúazrayéîé ¦¨©©¨¤¤§§¥

,äúecðminia d`exy dn lke ,gezt dpiirn dzcp iniay meyn ¦¨
.dpey`xd dzii`xl jynd df ixd ,el`äMà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¦¨

úñå dì úòáB÷elit`CBúazray.dúecð éîé ©©¨¤¤§§¥¦¨
:yiwl yixe opgei iax ewlgp ote` dfi`a xxan `tt axéîc éëéä- ¥¦¨¥

,xaecn dnaLéøå ,àçøéa äMîçå àçøé Léø éàæçc ïBâk åàì̈§©£©¥©§¨©£¦¨§©§¨§¥
àçøéa äMîçå àçøéy`xa dz`xy ote`a xaecn `l m`d - ©§¨©£¦¨§©§¨

yceg y`xa dz`x aeye ,ycegl dynga okn xg`le ,yceg
,ycegl dyngaeàzLäåziyilyd mrta zrke ±äMîça éàæç §©§¨£©©£¦¨

éàæç àì àçøé Léøáe àçøéala` ,ycegl dynga wx dz`x ± §©§¨§¥©§¨Ÿ£©
drawy opgei iax xaeq df ote`ay ,dz`x `le dblic yceg y`xa
ly zepey`xd dizei`x izyy it lr s`y .ycegl dyngl zqe
yceg y`xa mb dz`x ixdy ,dzcp ini jeza eid ycegl dyng
dynga wx dz`x ziyilyd mrtae xg`n mewn lkn ,okl mcew

wiry xxazn ,yceglzencewd miinrtay dne ,df meia dzii`x x
z` micwdl dl enxby md mixizi minc ,yceg y`xa mb dz`x

.dzii`x
:opgei iax ixacn dgkedd z` wiqn `tt axøîà÷åmipt lk lre ± §¨¨©

`ed opgei iax ly epeyl,dúecð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨
,dzcp ini jeza eid zei`xd lky rnyneïðéðî àçøé Léøî àîìà©§¨¥¥©§¨¨¦©

dii`xk mipen ycega 'da ziyilyd dii`xd z` mby gken ±
jeza `id ixde ,yceg y`xa dz`x eli`k ,yceg y`xn zbltend
dzqe ini oeayg z` dpen dy`y `tt ax zhiyk gkene .dzcp ini
.[dz`x `le dblic z`fd mrta m` mb ,ze`xl dlibx `idy mein

:dgkedd z` dgec ryedi axc dixa `ped axdéì øîà`ped ax ¨©¥
,`tt axl ryedi axc dixaàì`l` ,opgei iax xaic df ote`aéëä Ÿ¨¦

àçøé Léøå àçøé Léø éàæçc ïBâk ,ïðçBé éaø øîàdz`xy ± ¨©©¦¨¨§©£©¥©§¨§¥©§¨
,yceg y`xa wx miinrtàçøé Léøå àçøéa äMîçå ïéøNòå± §¤§¦©£¦¨§©§¨§¥©§¨

aeye ,ycegl dynge mixyra ze`xl dnicwd ziyilyd mrtae
zqe drawy opgei iax xaeq dfk ote`ay ,yceg y`xa mb dz`x

meyn ,yceg y`xlda eôñBzàc àeä éøéúé íéîc ïðéøîàclry ± §¨§¦©¨¦§¥¥§¦§¨
mewn lkn ,dzecp inia dzid yceg y`xa ziyilyd dzii`xy s`
mixyra mb dz`xe dnicwd ziyilyd mrtay dny mixne` ep`
micwdl dl enxby mixizi minc da eidy iptn ,ycegl dynge
oirnn dii`x ef oi`e ,`id yceg y`xa dzii`x xwir j` ,ze`xle
,opihwp `xwirncky `tt ax zrcl dgked oi` df itle .gezt dcp
okle ,dzcp inia dzid zqeed rawp day dpexg`d dii`xd ixdy

.'dzecp ini jeza zqe dl zraew' opgei iax xne`
àúà ék ïëåayk-][`å ïéáøenràné éúeçð ìë,mid icxei lk ± §¥¦£¨¨¦§¨¨¥©¨

,laaläeøîàopgei iax ixac z` ex`ia ±kx`iay enàðeä áø ©§¨§©¨
,òLBäé áøc déøa.`tt ax x`iay itk `le §¥§©§ª©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc - dcp(iyiy meil)

,wtzqdl yi mle` ,d`nh dnvr dwca `l m`y oiprle ,ef zeriaw
dì Leçéðc eäî Lçéî,df meil llk yeygl dkixv dpi` m`d - ¥¨©§¥¨

dxeq`e df meia yeygl dkixv mewn lkn ,zqe draw `ly s`y e`
.yinyza÷ézLéà`zxwqcn dcedi ax wzy -àìå déì øîà àìå ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ

éãéî.xac el xn` `le - ¦¦

:wtqd z` heytl dqpn `tt axïðà éæçð ,àtt áø øîàd`xp - ¨©©¨¨¤¡¥£©
y dy` ,(my) dpyna epipy oky ,df wtq heytl epgp`äãeîì äúéä̈§¨§¨

dlibx -äàBø úBéäìmcäúpéLå ,øNò äMîç íBéìzg` mrt ¦§¨§£¦¨¨¨§¦§¨
dz`xeäæå äæ ,íéøNò íBéìmixyr mei mbe xyr dyng mei mb - §¤§¦¤¨¤
ïéøeñà,yinyza £¦
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc - dcp(ycew zay meil)

ïôåã àöåé ¯ éùéîç ÷øô
cere .z`nhn iznn ,sebd on z`veid d`neh oic x`eai df wxta

.mdizepya miielzd zaae oaa mipic ea ex`eai

äðùî
mc lke ,zlaeh okn xg`le ,ezciln reay jyna d`nh xkf zcleid
d`nh dawp zcleide .d`nhn epi` mei mirax` z`ln cr d`xzy
xg`le .d`nhn epi` mei mipeny z`ln cr d`xzy mce ,miireay
yiy zx`an dpynd .oaxw d`ian dawpl mipeny e` xkfl mirax`

cle :df llka dpi`y zcleiïôBã àöBélr en` otec z` egzty - ¥¤
,en` d`txzpe ,ede`ivede mq iciéîéå äàîeè éîé åéìò ïéáLBé ïéà¥§¦¨¨§¥§¨¦¥

äøäè,zclei x`yk dxdhe d`neh ini oic en`l oi` -ïéáéiç ïéàå ¨¢¨§¥©¨¦
.ïaø÷ åéìòe .dcil z`xwp dpi` otecd jxc ez`iviy iptnéaø ¨¨¨§¨©¦

ïBòîLe wleg.ãeìik äæ éøä ,øîBà ¦§¥£¥¤©¨
:miypa sqep oicúBànhî íéLpä ìkziadn onc xwrpy zrn dcpa ¨©¨¦¦©§

afe ,mgxd ly iniptdïBöéçä úéaa,xecfextd `edy mgxd ly ©©¦©¦
.uegl `vi `le my x`yp m` elit`eøîàpL(hi eh `xwie)íc' ¤¤¡©¨

'døNáa dáæ äéäédxya jeza dzid mcd zaifyk mb z`nhpy ,'ebe ¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
.uegl `vi `le

ïúàîeè àözL ãò ïéànhî ïðéà ,éø÷ ìòáe áfä ìáàe` aefd-] £¨©¨©©¤¦¥¨¦©§¦©¤¥¥§¨¨
[ixwd.õeçìm` okleäéäxedhdeòæòcæpL Lébøäå äîeøza ìëBà ©¨¨¥©§¨§¦§¦¤¦§©§§
åéøáà,dnewnn erxf zaky dxwrp -änàa æçBà,rxfd `vi `ly ¥¨¨¥¨©¨

.äîeøzä úà òìBáe¥©¤©§¨
:mixkfpd mi`nhd zylya sqep oiceléôà ,àeäL ìëa ïéànhîe¦©§¦§¨¤£¦

e`xïéòkxibxbå ìcøçäs`.ïkî úBçôa §¥©©§¨§§¨¦¥

àøîâ
:`xnbd zx`anïðaøc eäééîòè éàî ,Léèt øa épî éaø øîàoi`y ¨©©¦©¦©¨¦©©§©§§©¨¨

,dcilk zaygp otecd jxc cled z`iviàø÷ øîà(a ai `xwie) ¨©§¨
'øëæ äãìéå òéøæú ék äMà'cnll ,zxzein 'rixfz' daizd ,'ebe ¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨

zcleik dpi`yúòøæî àéäL íB÷na ãìzL ãò,[zxarzn-] ©¤¥¥©¨¤¦©§©©
.mgxd ly oevigd ziad jxc cled `viy xnelk

:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøå:`xnbd daiyn .'rixfz'n yxc dn §©¦¦§
daizdàéääcnll d`aäãìé àì eléôàcxenb cleàlàdgnp ©¦©£¦Ÿ¨§¨¤¨
dyrpeäòéøæäL ïéòk,dirnay rxf oirk -.äãéì äàîè Bnà §¥¤¦§¦¨¦§¥¨¥¨

:`xnbd zl`eydéîòè éàî ïBòîL éaøåz`iviy cnl okidn - §©¦¦§©©§¥
:`xnbd daiyn .dcilk zaygp otecd jxc cled,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

àø÷ øîàdawp m`e' (d ai my)'ãìú,zxzein 'clz' daizd ,'ebe ¨©§¨§¦§¥¨¥¥
ïôBc àöBé úBaøì.xac lkl celik aygp didiy §©¥¤
:`xnbd zl`eyïðaøå`vei zeaxl 'clz' daizdn ecnl `l recn §©¨¨

:`xnbd daiyn .otecúBaøì déì éòaî éàäzcleiíeèîeè ©¦¨¥¥§©§
áéúk äá÷ðe øëæ ,àðéîà Czòc à÷ìñc .ñBðéâBøcðàåiabl xn`p - §©§§¦§¨§¨©§¨¨¦¨¨¨§¥¨§¦

rnyn ,'ebe 'dawPl F` xkGl zclId zxFY z`f' (f ai `xwie) zcleiŸ©©Ÿ¤¤©¨¨©§¥¨
éàcå øëæe`íeèîeè àìå ,úéàcå äá÷ðm` xkip epi`e meh` `edy ¨¨©©§¥¨©¨¦§Ÿ§

dawp e` xkf `edåokñBðéâBøcðà.cg`k zeawpe zexkf el yiyà÷ §©§§¦¨
ïì òîLî.qepibexcp`e mehneh zclei s` zeaxl ,'clz' ©§©¨

:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøåmehneh zcleid oic z` cnl okidn §©¦¦§
:`xnbd daiyn .qepibexcp`eøa éðúc ,éàeéì øa éðúcî déì à÷ôð̈§¨¥¦§¨¥©¦©§¨¥©

,éàeéì` oal Dxdh ini z`lnaE' (e ai my) zcleia xn`p,'ebe 'zal F ¦©¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©
n micnele ,zexzein 'zal e` oal' zeaizd'ïáì'oaxw d`iany §¥

ìzcil,íB÷î ìkî ïane'úáì'oaxw d`ianyìzcilìkî úa §¥¦¨¨§©§©¦¨
,íB÷î.qepibexcp`e mehneh `l` mi`ce dawpe xkf mpi` elit` ¨

:`xnbd zl`eyïðaøådaiyn .'zal e` oal' aezkdn ecnl dn §©¨¨
:`xnbdáéiçì déì éòaî éàäoaxw,ïáe ïa ìk ìòexeair m` oia ©¦¨¥¥§©¥©¨¥¥

ezcile z`ln jeza did exeair m` oiae z`ln xg`l eid ezcile
,z`ln xg`láéiçìeoaxw,úáe úa ìk ìòdzcile dxeair m` oia §©¥©¨©©

xg`l dzcile z`ln jeza did dxeair m` oiae z`ln xg`l eid

.dpey`xd dzcil lr `iazy oaxwa zxhtp dpi`e ,z`ln
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøå.cle lk lr oaxw d`iany cnl okidn §©¦¦§
:`xnbd daiyn,úLL áøc dén÷ àpz éðúcî déì à÷ôðaezkd ¨§¨¥¦§¨¥©¨©¥§©¥¤

(f ai `xwie)äàéánL ãnìî 'úãìiä úøBz úàæ'd z`ïaø÷dãçà Ÿ©©Ÿ¤¤§©¥¤§¦¨¨§¨¤¨
elit` dyxta xkfpdäaøä úBãìå ìòzxxane .zg` mrta dcliy ©§¨©§¥

:`ziixadàéáz ìBëémb cg` oaxw.úçàk äáéæ ìòå äãéì ìò ¨¨¦©¥¨§©¦¨§©©
`iazy okzi ji` :zeywdl ick `ziixad z`ad z` dwiqtn `xnbd

,zg`k daife dcil lr oaxwàlà[ike-]íc äìëàc úãìBé ¤¨¤¤§¨§¨¨
,z`hg daiigzdeåokáìç äìëàc úãìBém`d ,z`hg daiigzde §¤¤§¨§¨¥¤
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קלז oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïôåã àöåé.z`txzpe ,uegl xaerd z` e`ivede ,dirn egztp mq ici lr Ð

íéùðä ìë.dcp oiprl Ðúåàîèîlr s` ,oevigd zial mc `z` ikn Ð

.dngx ilzek edecinrdc abäøùáá.dxya jeza :rnyn Ðõåçìsili `xnba Ð

.dlåéøáà åòæòãæðù.etebn rxf zaky xwrp Ð

àøîâäòéøæäù ïéòë àìàwenip oebk Ð

dcp) "zltnd"a xn`ck ,cled

iax .'ek `nh ziad Ð ziaa `ily :(`,ek

:`xnba xn`e .wenip cled :xne` oerny

silie ,dcil d`nh en`y oerny iax dcen

`xw edl jixv `l opax la` .`kdn `nrh

,`nh ziad ixn`c oeik edcicl `dc ,ikdl

.dcil d`nh en`c `hiyte ,wenip edl zil

ãìúm`e" azknl ivnc ,"clz dawp m`e" Ð

."mireay d`nhe dawpïáå ïá ìë ìò áééçì
,dawpl xyr drax` xg`l dlah m`y Ð

Ð mipeny xg`l dclie dxarzpe dynye

.zepaxw ipy d`ian

úãìåéä úøåúzcleil zg` dxez :rnyn Ð

.daxd zecleúàìî éðôìù,eiykr dcli Ð

,"z`ln iptl" ied `nw .mipeny xg`l dclie

."z`ln xg`l" ied `xzaeúàærnyn Ð

.cg` clel cg` oaxw :oipra yxetny enk

éìéî éðäz`ln iptly lr d`ian oi`c Ð

.cg` oaxw z`ln xg`leéøåáéò éøúáÐ

,xdeh ini jeza dxarzpe dxfge ,dcliy

.mipeny xg`l dclieäé÷æçå äãåäé ïåâëÐ

`dzypy (`,fk dcp) "zltnd"a opixn`c

.miycg dyly oey`xd xg` oexg`äãåî
ïåòîù éáø.otec `veia Ðùåã÷ åðéàùÐ

mcwy miycw x`yk `l` ,sebd zyecw

mivrk `l` iycw `lc Ð oycwdl onen

fefbil oilegl oi`veie ,mdincl mipa`ke

.carileäãéì äãéì`xwie) miycwa aizk Ð

aizke ,"clei ik fr e` ayk e` xey" (ak

."clei xy`" (eh mixac) xekaaíãàîÐ

."xkf dclie" aizkc ,dxdhe d`neh oiprl

åîàî åîà(ak zeny) aizk xekaa Ð

aizk miycwae ,"en` mr didi mini zray"

."en` zgz mini zray dide" (ak `xwie)

àîèå øúåð ìåâéô íéùã÷ úîäá íà ïëùÐ

znda ediiexze ."en`" aizk ediiexza Ð m`

iwet`l .mda bdep `nhe xzepe lebte ,miycw

.ipd lka dizilc ,mc`èåùômc` Ð

eed miycw oke ,xekaa oia heyta oia irzyn

erzyn `l miycwa oiae mc`a oiae .miheyt

xeka iwet`l ,zeawpan ith ediicegl mixkfa

oia mc` oia ,ediiexze .mixkfa `l` dizilc

xeka la` ,mdil`n oiyecw eed `l ,miycw

eed `l mc` oiae miycw oiae .eil`n ezyecw

,od milral minly oebk ,dpedk zepzn

.dpedk zepznn iedc xeka iwet`lòééñîã
ïðçåé éáøì äéìoerny iax dcenc xn`c Ð

.miycwc otec `veiaàéä äìåòä úøåú úàæ
äìåòä(a,fk) migafa ol `wtp `xw i`dne Ð

lr" aizkc .ecxi `l Ð elr m`y ,oileqt

`pngx azke .cwez dlrzyn Ð "dcwen

m` z`f :xnelk ,`herin rnync ,"z`f"

rnync ,"`id" aizke .cxz Ð dzlry it lr s` ,zxg` la` ,cxz `l Ð dzlr

`zlz ipde .dleqt `le ,dxyk dler Ð "dlerd" :rnync ,"dlerd" aizke .`herin

.ileqt `zlz ipd ihrnn iherin
äèçùðù
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àöåé,xekan dcil dcil slip ,`xw il dnl :xn`z m`e .zrxfny mewnn Ð otec

"clz"n opiyxc ded ,`xw e`l i`c :xnel yie ?jenqa miycw oiprl opitlick

.oerny iax yixcck ,otec `vei zeaxl Ð

ïéòëdcp) "zltnd"a ixaq `dc ,`xw jixv `l opaxle :i"yx yxit Ð drixfdy

jixhvi` edine .miwenip mpi` oaexc (`,ek

akrne dy` irna dci dig dhiyedc `kidl

izxzc :xnel yie !opaxl d`nhc ,cled z`

.dpin rny

äãåîÐ yecw epi`y miycwa oerny iax

iax iab (a,fp) zexekac `xza wxta

otec `vei dil zi`c dcedi iaxa xfrl`

xn`c ,oerny iaxk dl xaq :xn` ,yecw

iax `dc :dnize .`ed `ilrn cle otec `vei

xn`ck ,yecw epi` miycwac dcen oerny

`ziixaa inp gkencke ,`kd opgei iax

iaxk xaqc :xnel yie ?jenqa iziinc

elit`c ,oerny iaxcn `ticre ,oerny

.yecwc xn`w miycwaøîâdcil dcil

,dlirna (`,bi) "z`hg cle" wxta Ð xekan

,zxyernd on wpi `l zxyernd cle iab

,cg` lkde ,xekan "en`" "en`" sili

wxtac :xn`z m`e .oizrnya gkenck

mewn lk :xn` (a,fr `nw `aa) "daexn"

z` `ivedl `l` epi` Ð "dy" xn`py

ihernl i` ?i`n ihernl :xn`we .mi`lkd

hxt ,"ayk e`" eda aizk `icda Ð miycw

sili "zgz" "zgz" Ð xyrnl m` .mi`lkl

"dxard" "dxard" Ð xekal i`e .miycwn

slinl jixhv` i`n` `zyde .xyrnn sili

,miycwn opitli diteb xyrne ,xyrnn xeka

,"dcil" "dcil" xeka slipc xninl dil ded

`lc :xnel yie !miycwn "en`" "en`" e`

`l` "en`" "en`" e` "dcil" "dcil" opitli

ixii`c dlirna e` ,dcila ixii`c `kd oebk

i`n` ,oizrnyae :xn`z m`e .zedn` oipra

"en`" e` "dcil" "dcil"c dey dxfb jixv

dxfbn miycwa otec `vei leqt slip ,"en`"

dey dxfbn xyrne ,xyrnn "zgz"c dey

dey dxfbc :xnel yie ?xekan "dxard"c

.izixg` dyxc meyl jixv "en`"ce "dcil"c

êðäyi" wxtac :xn`z m`e Ð oiyitp

oerny iax xn` (a,fn zexeka) "xeka

eclie"n silic ,ied dlgpl xeka otec `veic

`kd dil zi`c ,dy`n dcil dcil "mipa el

oky ,dnda xekan slil `zyde .cle iedc

mc`n mc`c :xnel yie !(zepzn) xkf xeka

`nhe xzep lebt eda jiiy oi` oky ,sicr

.dxdhe d`neh eda jiiye ,miycw epi`c

xn`wc (`,flw oileg) "fbd ziy`x" wxtae

iyitp edpdc ab lr s` ,sicr heytn heyt

la` .dndan dnda iedc meyn mzd Ð

.`l Ð mc`n dndac ,`kd

úàæz`f" `xw aizk ikd Ð dlerd `id

ixd Ð "dlerd `id dlerd zxez

"dlerd"c 'de "`id"e "z`f" :iherin zlz

cinz"a `ax yixc `nw "dlerd"c .`pipz

dler Ð "dlerd" :(a,gp migqt) "hgyp

Ð elr m`c ,oileqt jpi` opiaxn "zxez"ne ,jpd hrnn iherin zlz ipdn .dpey`x

`l(ck) migafc `nw wxta xaq dcedi iax `de :xn`z m`e .oerny iaxk ,ecxi

xal ,edpd lka leqt zgkyn ikide ,elri mlek ok m`e ,gafnk zycwn dtvxc

ztvxl dndad oia wqtd yiy oebk :xnel yie ?ecxi `l Ð elr m`c oeik ,zlz ipdn

`vie dlila dhgypc :xnel yie ?ecxi Ð elr m`c eda oerny iax dcenc edpd lkle raxpe raexl herin cg jixv `d ,ileqt zlz ipd hrnn ikide :xn`z m`e .dxfr

,cxzc ibilt `l `nlr ilek dcedi iaxc `ail`c (a,a) dlirn yixa xn`c ,mexca ohgyy miycw iycw :xn`z m`e .md milewyc ,`herin cgn ediiexz hrnn ,dnc

`kidc ,yxt`y enk .mexca mixykc milw miycwa xykd dil zi` `dc ,`ed "ycwa oleqt" `d ,cxz xn`c `axl ,inp oerny iaxle !ziriax `herin `kil `d ?i`n`

.oerny iaxl mzd xn`wck ,inc edpiwpgc enke ,ueg zhigy oirk ied mexca dhigyc :xnel yie ?"ycwa oleqt" exwi` ,`nlra xykd dil zi`c
hxt
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - dcp(ycew zay meil)

ì èøty dleräìéla äèçLð,jka dlqtpeåokdîc CtLpLlr §¨§¦§£¨©©§¨§¤¦§©¨¨
,wxfp `le ux`dåokíéòìwì õeç dîc àöiLzevignl ueg - §¤¨¨¨¨©§¨¦

`ed oicd ozylyay ,dxfrdäúìò íàL,gafnlãøzjixv - ¤¦¨§¨¥¥
.dcixedl

:`ziixad dkiynnïBòîL éaøe dcedi iax lr wlegøîBàyi jky ©¦¦§¥
d' o`k xn`p ,weqtd z` yexcl,'äìBòeéì ïéàcenllef oeylnàlà ¨¨¥¦¤¨

iabläøLk äìBò,cxz `l dzlr m`yïépîyiyúBaøìdler mb ¨§¥¨¦©¦§©
,íéòìwì õeç dîc àöiLå dîc CtLpLå äìéla äèçLpLs`y ¤¦§£¨©©§¨§¤¦§©¨¨§¤¨¨¨¨©§¨¦

,ecxi `l elr m` mdïläådngd zriwy cr wxfp `ly mc oke - §©¨
,jka oaxwd lqtpeàöBiäåiptl dxfrl ueg `viy dler xyae - §©¥

,eqipkde xfge mcd zwixfàîhäå,xyad `nhpy -øúBpäåxya - §©¨¥§©¨
,exihwdl ie`xd onfd xg`l xzepy dleråoaxwèçLpLzpn lr §¤¦§©

elke`lBpîæì õeç,lebit `edy ,ie`xdåelke`l zpn lr hgypd ¦§©§
BîB÷îì õeç,ie`xdåzepaxweìawLmiyp` mnc z`ïéìeñt ¦§§¤¦§§¦

[minen ilra oebk] dcearleokn xg`le÷øæmileqtdïîc úàlr ¨§¤¨¨
,gafnd iabäìòîì ïéðzpäåeivga mnc z` ozil jixvy zepaxw - §©¦¨¦§©§¨

gafnd ly oeilrdLe xarähîì ïðúp,gafnd ly oezgzd eivga - ¤§¨¨§©¨
L ähîì ïéðzpäåe xarõeça ïéðzpäå ,äìòîì ïðúpzepaxw - §©¦¨¦§©¨¤§¨¨§©§¨§©¦¨¦©

lkidl uegn `edy dlerd gafn lr mnc z` ozil jixvyLxar ¤
eïðúp`edy zxehwd gafn lríéðôa,lkiddïéðzpäågafn lr §¨¨¦§¦§©¦¨¦

y zxehwdL íéðôae xarïðúpy dlerd gafn lrå ,õeçaoaxw ¦§¦¤§¨¨©§
ì àlL ïèçML úàhçäå çñtäïîL,xg` oaxw myl `l`ïépî ©¤©§©©¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¦©¦

,ecxi `l elr m` md s` elld mileqtd lkyøîBì ãeîìz- ©§©
(a e `xwie) aezkd epcnln'äìBòä úøBz úàæ','ebeäaéøaezkd Ÿ©¨¨¦¨

úçà äøBz[cg` oic-]ïéìBòä ìëìoiae mixyk oia gafnd iab lr ¨©©§¨¨¦
,mileqt.eãøé àì eìò íàL¤¦¨Ÿ¥§

:oerny iax ixaca `ziixad dkiynnäaøî éðàL ìBëémb df llka ¨¤£¦§©¤
òáBøä úà,dy` draxy dnda -òaøpäå,yi`l draxpy dnda - ¤¨¥©§©¦§¨
äö÷enäå,dxf dcearl daixwdl decgiy -ãáòpäådegzydy - §©§¤§©¤¡¨

x`eank oaxwl mileqt el` lky ,dxf dcear dnvra ziyrpe dl
,(.`n) oldlïðúàå,dxkya dpefl dpzipy dnda -øéçnäå- §¤§¨§©§¦

,alk xign d`yry dndaíéàìkäåmiyak ly dawpn clepd oebk §©¦§©¦
,mifr ly xkfn dxarzpy,ïôBã àöBéå ,äôøhäåelr m` md mby §©§¥¨§¥¤

,ecxi `løîBì ãeîìzweqtd zligza,'úàæ'z`fd dlerd `weecy ©§©Ÿ
zpeeke ,cxz dzlr m` s` zxg` la` ,cxz `l dzlr m` ,zxkfpd

.mipexg`d elld mileqtd lk z` hrnl aezkd
:`ziixad zxxanúBaøì úéàø äîe`weecelà úà,mipey`xd ¨¨¦¨§©¤¥

,dnr miiepnd x`ye dlila dhgypyàéöBäìe`weecelà úà §¦¤¥
,jtidl zcnl `le ,mdnr miiepnd x`ye raxpde raexd ,mipexg`d

.mipexg`d z` zeaxle mipey`xd z` `ivedl
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oifge` mipya cenr n sc ± oey`x wxtzereay

äîã êôùðùå äìéìá äèçùðù.wxfp `le ux`l Ðíéòì÷ì õåç äîã àöéùåÐ

mcew xyad `viy `veie ,ol oebk ,oerny iax eda xyknc ipixg` ileqt jpd lk la`

iax inp dcen olek Ð enewnl uege epnfl ueg elke`l hgypye ,`nhe ,mc zwixf

"ycwn gafnd" wxta migaf zkqna dcedi iax yxtn `nrhe .ecxi `lc dcedi

xyk Ð mca ol exn` dn iptn :(a,ct)?
.olek oke ,xyaa xyk ol ixdyïìäåmc Ð

.oldàöåéäådqipkde ,`viy dler xya Ð

.dlrdeøúåðäå,epnfl ueg xzezpy xya Ð

.exihwdeèçùðùåueg elke`l zpn lr Ð

.lebt iedc ,epnflåîã úà ïéìåñô åìá÷ùå
åäå÷øæå.oileqt x`y e` men lra oebk Ð

hwp `le ,"oileqt elaw" hwp ikdle

dxyk dhigydy Ð "oileqt edehgyy"

oileqtd lk :(a,`l migaf) opzck ,oileqta

Ð ehgyy.dxyk ozhigyäìòîì ïéðúðäå
dnda z`hg :ol `niiwc `xwiqd hegn Ð

Ð dlere ,"zepxw" da aizkc ,dlrnl Ð

.dhnlíéðôá ïéðúðä,iniptd gafn lr Ð

.giyn odk xte xac mlrd xt oebk

ïîùì àìù åèçùù úàèçäåhwp ikdl Ð

lk :(`,a my) ol `niiwc Ð z`hgde gqt

ueg ,oixyk Ð onyl `ly egafpy migafd

.z`hge gqtnäö÷åî òáøðäå òáåøä
ãáòðåonwl silick ,axwil oileqt Ð

.oizrnyaäö÷åî.dxf dcear zaexwz jxevl ecgiy Ðãáòðådegzydy Ð

.elíéàìë.mi`lkl hxt Ð "ayk e` xey" (ak `xwie) xn`py ,oaxwl oileqt Ð
øçà
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èøôi`n` `nrh yxtn (a,ct migaf) "ycwn gafnd" wxta Ð dlila dhgypl

oky Ð xyk mca ol :xn`we .zlz ipdn ith ecxi `lc jpda dcedi iax dcen

.cg` dlile mini ipyl lk`pc ,dlgzkl xyaa xyk ol ixdy .xyk oixeni`a ol

Ð epnfl ueg .xeav zcearl ifgc Ð `nhe .dnaa xyk `vei ixdy Ð xyk `vei

ywzi` Ð enewnl ueg .elebta dvxn ixdy

jpda Ð ewxfe oileqt elaw .epnfl uegl

:xn`z m`e .xeav zcearl efgc mileqt

,exykzil inp ,dnc `vie dlila dhgyp

wxta xn`ck ,dnaa leqt `veie dlil oi`c

oileqt elaw oke .(`,kw migaf) "z`hg zxt"

xeav zcearl efgc jpda `l` xykn `lc

ueg oke .dnaa xyk `dc ,`l Ð xf la`

uegl ywzi`c `nrhl jixv dn ,enewnl

i"yx edin ?dnaa xykc dil wetiz ,epnfl

`veic (a,ct my) "ycwn gafnd"a yxit

mc xykd la` ,dnan opitlic ,`ed xykc

ol `vnp `l m` ,dnan opitli `l Ð xingc

jixhv` i`n` :dyw j` .mipta xykd

oln oixeni`e ,oixeni`n mca ol slinl

(`p my) "onewn dfi`"a dipin hiyte ,xyac

:a` oipa cg slil .a` oipan a` oipa ixnbc

ira `lc :`niz ike ?xyac oln mca ol

opitli `l` ,axw epi`y xyan mc slinl

meyn ,xyan oixeni`e ,iaxwc oixeni`n

elr m`c dngd zriwya lqtpy dnc ol slipc :dniz mewn lkn ,xyan xya iedc

dngd zriwya ilqtin `lc dngd zriwya gafn `la eply oixeni`n ecxi `l

,cxi `l Ð lqtinc ab lr s` ,dngd zriwya mc olc oeike ,dlild lk ozevnc

`l mc leqtc :xnel yi ok lr !xyaa elit`e ,xyk ea `veik oi`c ab lr s` ,cxi `l Ð zelil izy ol `dc rcze .welig oi`c ,cxi `l Ð xgyd cenra ol mb dzrn

inp `ki`c ,dnan opitli `l mc iab inp ikdle .jka exykdn leqt iedc ,cere .xyan mc iedc ,`cg :izxz `ki`c meyn ,dlild lk dlgzkl mixyky oixeni`n opitli

lkc oeik ,uega opzpy mipta oipzpd oke ,`kti` e` dlrnl opzpy dhnl oipzpd minc dnan opitlie ,xing `l xyac `vei la` .jka exykdn leqte ,uegn mipt :iiepy ixz

mixeni`e ,e`viy oixeni`n mc `vi slip ,dcedi iaxl cxz i`n` ,mirlwl ueg dnc `vi :dniz edine .exykdn [leqt] opitli mipta mcn mcc ,cxz `l Ð exiaga xyk cg`

m`e .lirl izyxitck welig oi`c ,dnegl ueg elit` oicd `ed ,cxi `l Ð mirlwl ueg `vic oeike ,xykc mirlwl ueg `viy minly xyan e` dnan e`viy:xn`z

slip Ð inp xf ,mixcte oixa`a Ð dlile ,mixetkd meia exiykdc Ð l`ny `py i`n :jixt ,drilad ziaa micba oi`nhn oikqe xf iab (a,gq migaf) "serd z`hg" wxtac

mc zcear `edc dlile l`nya ,eze ?ziyixtck mc `le ,`pz `eddl dnan opitli xya `weec `d ,jixt i`ne .dnaa xyk ixdy ,xyk `edy `veil oipn :`ipzc ,dnan

xaky itl ,dnc jtype xyane dnan exykdn sili mc elit`e ,dnc `vie dlila dhgyp elit` xiyknc ,oerny iaxk `ibeq `iddc :xnel yie ?jka exykdn sili ikid

oi`y lke ,drilad ziaa micba `nhn oi` Ð ycwa eleqty lk" :xn`w mzdc dpynac ,oerny iaxk `iddc rcze .yxt`y enk dlawd mb e` ,xykda dhigyd dyrp

dcedi iax silic enke ,dnaa xyk ixdy xyk `vei ,`ipzde :jixt ikde .ecxi `l elr m` Ð ycwa eleqty lk :xn`w oizrnya inp oerny iaxe ,"`nhn Ð ycwa eleqt

`lc ,l`nya wxf :opiqxb `le ,leqt Ð l`nya wln ,`ipzde :(a,ck) migafc ipy wxt opiqxbc mz epiaxl edine .dnan mc leqt oerny iaxl slil inp ikd dnan oixeni`

`l` ,xyk Ð l`nya wln diciclc ,oerny iaxk `iz` `l (a,gq my) "serd z`hg" wxtc `idd ,xiykn oerny iaxe `ziixaa ibilt :ipyne .mewn meya ef dpyn epivn

.dizeek dil xaq `l l`nya wlnae ,oerny iaxk dl xaqe ,`ed xg` `pzêôùðùå,dnc `vic `inec ,jtyp jk xg`e dlawzp elit` ,cxz dcedi iaxlc d`xp Ð dnc

.(`,gt my) "ycwn gafnd"a xn`ck ,mipta `l` ycwn zxy ilk oi`c ,dnc jtyp epiid ok m` ,uegl x`evd on `viy oebk ,lawzpy mcew `via i`c .lawzp elit` iedc

õåç:xne` dax .cxz :xne` `ax ,dnewnl ueg dhgyy z`hg :opixn` (`,hr zegpn) "dcezd" wxtac :dywe .lirlc dylya `l` bilt `l inp dcedi iaxe Ð enewnl

iax .enewnl ueg lr ,ewlgp dn lr .mgld ycwy ,epnfl ueg lr ewlgp `l :dcedi iax xn` ,mzd ipzwc ,dcedi iaxk iz` mzde .`ax iabl dax dia xcde .cxz `l

enewnl ueg yiwn `lc ,xn`w ryedi iaxc `ail` dcedi iax mzdc :xnel yie !ryedi iax iabl xfril` iax dia xcde .ycw `l :xne` ryedi iax .ycw :xne` xfril`

.epnfl uegl ywzi`c meyn ,ecxi `lc enewnl uegc `nrh (a,ct migaf) "ycwn gafnd"a xn`wc ,yiwn diteb dcedi iax la` ,epnfl ueglïìäxzepde ,mcc ol epiid Ð

."exihwz la"a `ed ixd miy`l epnny lkc ,cxi Ð xzep epi` elit` ,xya eli`c .oixeni`c ol epiidïéðúðäåcen dcedi iax elit` Ð dhnl opzpy dlrnl,ecxi `lc d

:dywe .dcedi iax bilt `le ,"dhnl opzpy dlrnl oipzpd" `din ipzw :(a,fk) migafc ipy wxta xn` inp ikde .lirl izyxitck ,jka exykdn xity sili mipta mcn mcc

:xn` dax ,ecxi `l :xn` sqei ax ?i`n ,oerny iaxc `ail` jl iraz ik ,ecxic `hiyt dcedi iaxc `ail` ?ecxiy edn mexca ohgyy miycw iycw :dlirn yixa xn`c

s` Ð mexca ohgyy `kd la` ,oetva onc lawe ohgyy mlerle ,dhnl opzpy dlrnl ,dlrnl opzpy dhnl oipzpa `l` ecxi `lc mzd oerny iax xn`w `l o`k cr

ab lr s` ,"dnc jtype ,dlila oihgyp" hwpnl dil ded daxc` ,ipixg`n ith "dhnl opzpy dlrnl oipzpd" hwp i`n` `zyde .inc edpiwpgkc ,ecxic dcen oerny iax

rnyn "dlrnl oipzp"c .sqei ax iziin dpinc meyn "dhnl opzpy dlrnl mipzpd" hwpc :xnel yi `l` ?oetva ohgyy meyn epiid ,ecxi `lc xn`e dcedi iaxc` biltc

ehgypy miycw iycw inp ikd ,dnewna dzid `l dwilndy it lr s` ,ecxi `l mzdc ikid ike .dhnl dnc dvne ,dwlne ,dlrnl dpicy ,serd zler llka iedc dil

serd zler zwiln oke ,mexc zhigy la` .oetva dpick dzid dlawe dhigyy ,ecxi `l jkle ,migafa `weec ixii` ,"dhnl opzpy dlrnl oipzpd" xne` daxe .mexca

migafc ipy wxtae .ecxic `hiyt dcedi iaxc `ail` mexc zhigyac mzd xn`ck dcedi iax bilt ,serd zler dlrnl mipzpd llka iedc ,sqei axl ok m` .`l Ð dhnl

inp xn`wc ,ewxfe oileqt elawa enk .dcedi iax bilt `l :xninl xity jiiy ,ecxi `lc dcedi iax dcen `din migafac oeikc :xnel yie ?dcedi iax bilt `lc xn` (a,fk)

dnc jtypn rxb `lc ,ecxi `lc xn`w xeav zcearl efg `lc jpda elit` oerny iaxe ,xeav zcearl efgc jpda `l` dcen `l dcedi iaxc ab lr s` ,bilt `lc mzd

`nlra epivn `lc oeik ,ecxi Ð mc laiw m` ,xf oebk ,xeav zcearl efg `lc jpda oerny iaxl s`c xninl opivnc ,di`x oi` edine .oerny iaxl ecxi `lc llk wxfp `ly

,oerny iaxl cxi `lc ,inp mcd jtype .oixeni`n opitlic meyn epiid ,oerny iaxl cxi `lc ,dlila dhgype .oerny iaxl s` mc zcear opitli `l dnane .mipta xykd

zcearl efgc `weec jpda ,oileqt elawe ."ycwa eleqt" ixwin `l xykda ziyrpy dcal dhigy meync ,cxi Ð x`evd on jtyp la` ,lawzp xaky xg` jtypy `weec

`l` .jtypn rxb `lc ,ecxi `l Ð xeav zcearl efg `lc jpd ewxf elit` oerny iaxl `dc ,dcedi iax` bilt ok m`c ,ewxf e` elaw :yexit ied `le oerny iaxl s` ,xeaiv

oke .migafa dcenc oeik ,dcedi iax bilt `lc xity jiiyc :xnel yi di`x `la mewn lkn ,envr mc eze` ewxfe elaw :yexit
rnyn

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

èøtäèçLðì,äìélaCtLpLå,dîcàöiLådîc §¨§¦§£¨©©§¨§¤¦§©¨¨§¤¨¨¨¨
íéòìwì õeç¯:øîBà ïBòîL éaø .ãøz äúìò íàL ©§¨¦¤¦¨§¨¥¥©¦¦§¥

"äìò"¯úBaøì ïépî ,äøLk äìBò àlà éì ïéà Ÿ¨¥¦¤¨¨§¥¨¦©¦§©
,dîc CtLpLå ,äìéla äèçLpLàöiLåõeç dîc ¤¦§£¨©©§¨§¤¦§©¨¨§¤¨¨¨¨

,øúBpäå ,àîhäå ,àöBiäå ,ïläå ,íéòìwìèçLpLåõeç ©§¨¦§©¨§©¥§©¨¥§©¨§¤¦§©
,ïîc úà e÷øæå ïéìeñt eìawLå ,BîB÷îì õeçå Bpîæì¦§©§¦§§¤¦§§¦§¨§¤¨¨

ïéðzpäåïðúpL ähîì ïéðzpäå ,ähîì ïðúpL äìòîì §©¦¨¦§©§¨¤§¨¨§©¨§©¦¨¦§©¨¤§¨¨
íéðôa ïéðzpäå ,íéðôa ïðúpL õeça ïéðzpäå ,äìòîì§©§¨§©¦¨¦©¤§¨¨¦§¦§©¦¨¦¦§¦

,õeça ïðúpLçñtäåúàhçäåì àlL ïèçML,ïîL ¤§¨¨©§©¤©§©©¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨
øîBì ãeîìz ?ïépî¯äøBz äaéø ."äìòä úøBz úàæ" ¦©¦©§©Ÿ©¨Ÿ¨¦¨¨
ïéìBòä ìëì úçà¯éðàL ìBëé .eãøé àì eìò íàL ©©§¨¨¦¤¦¨Ÿ¥§¨¤£¦

úà äaøî,òáBøäòaøpäå,ïðúàå ,ãáòpäå ,äö÷enäå , §©¤¤¨¥©§©¦§¨§©§¤§©¤¡¨§¤§¨
øéçîäå,íéàìkäå ,äôøhäåøîBì ãeîìz .ïôBc àöBéå , §©§¦§©¦§©¦§©§¥¨§¥¤©§©

?elà úà àéöBäìe elà úà úBaøì úéàø äîe ."úàæ"Ÿ¨¨¦¨§©¤¥§¦¤¥
øçà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

נדה.  פרק חמישי - יוצא דופן דף מ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - dcp(ycew zay meil)
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.dcixedl

:`ziixad dkiynnïBòîL éaøe dcedi iax lr wlegøîBàyi jky ©¦¦§¥
d' o`k xn`p ,weqtd z` yexcl,'äìBòeéì ïéàcenllef oeylnàlà ¨¨¥¦¤¨

iabläøLk äìBò,cxz `l dzlr m`yïépîyiyúBaøìdler mb ¨§¥¨¦©¦§©
,íéòìwì õeç dîc àöiLå dîc CtLpLå äìéla äèçLpLs`y ¤¦§£¨©©§¨§¤¦§©¨¨§¤¨¨¨¨©§¨¦

,ecxi `l elr m` mdïläådngd zriwy cr wxfp `ly mc oke - §©¨
,jka oaxwd lqtpeàöBiäåiptl dxfrl ueg `viy dler xyae - §©¥

,eqipkde xfge mcd zwixfàîhäå,xyad `nhpy -øúBpäåxya - §©¨¥§©¨
,exihwdl ie`xd onfd xg`l xzepy dleråoaxwèçLpLzpn lr §¤¦§©

elke`lBpîæì õeç,lebit `edy ,ie`xdåelke`l zpn lr hgypd ¦§©§
BîB÷îì õeç,ie`xdåzepaxweìawLmiyp` mnc z`ïéìeñt ¦§§¤¦§§¦

[minen ilra oebk] dcearleokn xg`le÷øæmileqtdïîc úàlr ¨§¤¨¨
,gafnd iabäìòîì ïéðzpäåeivga mnc z` ozil jixvy zepaxw - §©¦¨¦§©§¨

gafnd ly oeilrdLe xarähîì ïðúp,gafnd ly oezgzd eivga - ¤§¨¨§©¨
L ähîì ïéðzpäåe xarõeça ïéðzpäå ,äìòîì ïðúpzepaxw - §©¦¨¦§©¨¤§¨¨§©§¨§©¦¨¦©

lkidl uegn `edy dlerd gafn lr mnc z` ozil jixvyLxar ¤
eïðúp`edy zxehwd gafn lríéðôa,lkiddïéðzpäågafn lr §¨¨¦§¦§©¦¨¦

y zxehwdL íéðôae xarïðúpy dlerd gafn lrå ,õeçaoaxw ¦§¦¤§¨¨©§
ì àlL ïèçML úàhçäå çñtäïîL,xg` oaxw myl `l`ïépî ©¤©§©©¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¦©¦

,ecxi `l elr m` md s` elld mileqtd lkyøîBì ãeîìz- ©§©
(a e `xwie) aezkd epcnln'äìBòä úøBz úàæ','ebeäaéøaezkd Ÿ©¨¨¦¨

úçà äøBz[cg` oic-]ïéìBòä ìëìoiae mixyk oia gafnd iab lr ¨©©§¨¨¦
,mileqt.eãøé àì eìò íàL¤¦¨Ÿ¥§

:oerny iax ixaca `ziixad dkiynnäaøî éðàL ìBëémb df llka ¨¤£¦§©¤
òáBøä úà,dy` draxy dnda -òaøpäå,yi`l draxpy dnda - ¤¨¥©§©¦§¨
äö÷enäå,dxf dcearl daixwdl decgiy -ãáòpäådegzydy - §©§¤§©¤¡¨

x`eank oaxwl mileqt el` lky ,dxf dcear dnvra ziyrpe dl
,(.`n) oldlïðúàå,dxkya dpefl dpzipy dnda -øéçnäå- §¤§¨§©§¦

,alk xign d`yry dndaíéàìkäåmiyak ly dawpn clepd oebk §©¦§©¦
,mifr ly xkfn dxarzpy,ïôBã àöBéå ,äôøhäåelr m` md mby §©§¥¨§¥¤

,ecxi `løîBì ãeîìzweqtd zligza,'úàæ'z`fd dlerd `weecy ©§©Ÿ
zpeeke ,cxz dzlr m` s` zxg` la` ,cxz `l dzlr m` ,zxkfpd

.mipexg`d elld mileqtd lk z` hrnl aezkd
:`ziixad zxxanúBaøì úéàø äîe`weecelà úà,mipey`xd ¨¨¦¨§©¤¥

,dnr miiepnd x`ye dlila dhgypyàéöBäìe`weecelà úà §¦¤¥
,jtidl zcnl `le ,mdnr miiepnd x`ye raxpde raexd ,mipexg`d

.mipexg`d z` zeaxle mipey`xd z` `ivedl

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc - dcp(iying meil)

.[daif z`neh icil dribd `l ok it lr s`e ,iyew
:`xnbd zxxanïì òîLî à÷ éàîepl drinyn yecig dn - ©¨©§©¨

`id `ziixad zpeek :`xnbd zx`an .dfa `ziixadïànî é÷etàì§©¥¦©
øîàcy xaeqd zhiyn `ivedl -øáwä úçéúôì øLôà éà §¨©¦¤§¨¦§¦©©¤¤

[mgxd-]àìazii`xíc,dcilïì òîLî à÷`ziixad ly `pzd §Ÿ¨¨©§©¨
,íc àìa øáwä úçéúôì øLôàcz`nhp dy`d dzid ok `l m`y §¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

dz`x dcild mcew ixdy ,dzcila dngx zgizta daif z`neh
z`nehl miie`xd minid xyr cg` jezn mipey`xd mini ipya
`la clzy xacd xyt` i` m`e ,iyilyd meia zxgnl dclie ,daif
.[dlecb daf ziyrpe ,iyilyd meia mb dz`xy `vnp mc zii`x
`la clzy xyt` `l` ,ok xacd oi`y `pzd eprinyn jkitle
d`n dz`x m` s` dlecb daf ziyrp dpi` dfk ote`ae ,mc zii`x

.mitevx mini
:dpyna epipy.dLãç dic øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¨¨§¨

:dcedi iax ixac z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaadLãç dic ,ïBôøè éaø íeMî øîBà äãeäé éaøjka ic - ©¦§¨¥¦©¦©§©¨¨§¨

.dpeixdl iriyzd ycega dy`d d`exy daifd mc z` xdhpyLéå§¥
,øéîçäìe ì÷äì øácacledy ,lwdl xacd `vei minrt ,xnelk ©¨¨§¨¥§©§¦

xdhn epi`y ,xingdl xacd `vei minrte ,ycegn xzei xdhn
.dne`níéðL äúL÷ ,ãöék,xrv-] iyew jezn mc dy`d dz`x - ¥©¨§¨§©¦

miinei jyna [a`kóBñad ycegdéðéîL,dpeixdlåokn xg`l §§¦¦§
mei cer dz`xúlçúa ãçàd ycegdeléôàå ,éòéLzm`úlçúa ¤¨¦§¦©§¦¦©£¦¦§¦©

d ycegd,äãìé éòéLzmc dz`xy xg`l cin dcliy ,epiidc §¦¦¨§¨
,dcill dii`xd oia iyewd on dzty `le ,el` mini dyelyaBæ éøä£¥

áBæa úãìBéitl ,dcil z`nehl sqepa ,daif z`neh d`nh ef ixd - ¤¤§
,el` zeii`x xdhn cled oi`e ,ipinyd ycega eid dzii`x ini aexy
,aexd xg` iriyzd ycega dz`xy meid eze` s` oecip ok lre
d`nhe ,ipinyd ycega mini dyly dz`x eli`k dze` ep` mipce

.daif z`nehìáàm`óBña ãçà íBé äúL÷d ycegd,éðéîL £¨¨§¨¤¨§§¦¦
úlçúa íézLed ycegdeléôàå ,éòéLzm`óBñad ycegdéòéLz §©¦¦§¦©§¦¦©£¦§§¦¦

,äãìédxrv wqt el` mini dyelya dz`xy xg`ly ,xnelk ¨§¨
mewn lkn ,iriyzd ycegd seqa dzcil zr cr dieyiweBæ ïéà¥

,áBæa úãìBédy`d d`exy zeii`x lky dcedi iax xaeqy itl ¤¤§
ze`ian od oi` jkitle ,od cled zngn ,iyewa iriyzd ycega

.[daif z`neh icil dze`
ãà áø øîàdpéî òîL ,äáäà øa à,`ziixad ixacn cenll yi - ¨©©£¨©©£¨§©¦¨

cíéøb àøetéL äãeäé éaø øáñ÷xteydy dcedi iax xaeqy - ¨¨©©¦§¨¦¨¨¦
mxebd `ed ,dpeixdl iriyzd ycegd yeciwa oic zia ea mirwezy
,clil `id die`x iriyzd ycegd qpkpy dryn ,xnelk .clil dl
mc lk dcedi iax xdhn jkitle ,`ed dcil onf ycegd lky `vnpe
xg`l iyewd wqt m` elit`e ,iyew jezn df ycega d`ex `idy

.dcild mcew okn
,'oirhewnl zclei dryzl zclei'dy ,dcedi iax ixac jezn x`azn
zligza zclei minrt iriyzd ycega zcleid dy`y ,xnelk
cledy xaeq `ed ixdy ,eteqa minrte ervn`a minrt ycegd
mrh gxkdae ,ycegd zligza d`ex `idy mcd z` s` xdhn

.[dryd dze`a zcll die`x xak `idy iptn `ed xacd
:l`eny ly ezhiy lr dcedi iax ixacn dywn `xnbdéðéàike - ¥¦

,oirhewnl zclei dryzl zcleidy ,xacd `ed jkàäå[ixde-] §¨
ì àlà úãìBéå úøaòúî äMà ïéà ,ìàeîL øîàxg`íéúàî ¨©§¥¥¦¨¦§©¤¤§¤¤¤¨§¨©¦

íBé ãçàå íéòáLå,dlra mr dyniyy onfnì Bàxg`íéúàî §¦§¦§¤¨§¨©¦
ì Bà ,íBé íéðLe íéòáLåxg`ìLe íéòáLå íéúàîäLitl .mei §¦§¦§©¦§¨©¦§¦§¦§Ÿ¨

mdy ,mi`ln miycg dryz `ed dy` ly dpeixd onfy xaeq `edy
,zclei `id ixiyrd ycega oey`xd meiae ,mei miraye miz`n
,dlra mr dyniyy onfn mei cg`e miraye miz`n xg`l epiidc
ezhilw zryne ,zxgnl `l` cin hlwp rxfd oi` minrty `l`
miraye miz`n xg`l zclei `id jkitle ,xeaird ini miligzn
`id f`e ,iyilyd meid cr hlwp rxfd oi`y minrte ,mei mipye

.mini dylye miraye miz`n xg`l zclei
zclei dpi` iriyzd ycega zcleid dy`y l`eny ixacn x`ean
`ziixaa x`azpy dnl xzeq df ixde ,eteqa `l` ycegd rvn`a

.dcedi iax ly enyn
e ,cner `ed zwelgna df oipr ok` :`xnbd zvxznàeä,l`eny -

,dcedi iax zhiyk `ly dfa xaeqdøîàchwep -kzhiyíéãéñç §¨©§£¦¦
àéðúc .íéðBLàøä,`ziixaa epipy jky -àì íéðBLàøä íéãéñç ¨¦¦§©§¨£¦¦¨¦¦Ÿ

a àlà ïäéúBhî ïéLnLî eéämei,úaMa éòéáøickeàBáé àlL ¨§©§¦¦¥¤¤¨§§¦¦©©¨¤Ÿ¨
ïäéúBLð§¥¤
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קמ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc - dcp(iriax meil)

:dzxitq inia zclei oica `ziixa d`ian `xnbdñeðéøî éaø ,àéðz©§¨©¦§¦
äáéæa úøúBñ äãéì ïéà ,øîBàdligzde daf dzidy dxd dy` ± ¥¥¥¨¤¤§¦¨

zngn dzxitq zxzeq dpi` ,dclie ,dzxdhl miiwp dray xetql
.[dcild z`neh

:qepixn iax ly epic itl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdàéòaéà¦©§¨
eäì,qepixn iax zrca daiyid ipa ewtzqd ±äìòzL eäîm`d ± §©¤©£¤

dpi`e ,mc mda dz`x `l m` miiwp minik miaygp dcild ini
xg` mini cer mdixg` xetql dkixve` ,miiwp drayl milydl mi

,mdiptly minid z` mixzeq mpi` wxe miiwp minil miler mpi`y
.miiwp drayl milydl cer dcild ini ixg` xetql dkixv ok m`e

äìBò dðéàå úøúBñ dðéà ,øîà ééaàminid zxzeq dpi` dcil ± ©©¥¨©¥¨¤¤§¥¨¨
dz`xyky myky ,miiwp dray zxitql dler dpi` la` diptly
el` mini oi` mc dz`x `lyk mb jk ,dzxitql df mei dler oi` mc
drayl milydl dkixve .dcild zngn d`nhy oeik ,dl miler

.dcild ini ixg` miiwpäìBòå úøúBñ dðéà ,øîà àáødpi` dcil ± ¨¨¨©¥¨¤¤§¨
d`exyk wxy ,miiwp dray zxitql dlere diptly minid zxzeq
zngn d`nhy s` ,mc dz`x `lyk la` ,df mei dler epi` mc
oi`e ,d`neha drbpy zg`k e` zrxevnk `id dz`neh ,dcild
dkixv dpi` jkle .dxitql zelrln zeakrn d`neha dribpe zrxv

.[dcild ini ixg` mitqep miiwp mini milydl
:ezhiyl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàizcnl oipn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,miiwp dray zxitql miler dcil iniyàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
mini zraW DN dxtqe' ,(gk eh `xwie) dafa,'øäèz øçàåyie §¨§¨¨¦§©¨¦§©©¦§¨

,yexclïleëì øçà ,'øçà'dxitqd ini zray xg`y xn`py dn ± ©©©©§¨
mzxdhy ,mlekl dxdh ly cg` onf ,mlekl xg` dpeekd ,xdhz

jixvy o`kne ,dtevx `dzíäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäz àlL± ¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤
.dxitqd ini zray rvn`a d`neh wiqtz `ly

` `ax x`an:ezi`x zäìBò àîìLa úøîà éàdcily xn`z m` ± ¦¨§©¦§¨¨¨
,miiwp dray zxitql dleräàîeè ú÷ñôî àìc eðééämipaen ± ©§§Ÿ©§¤¤§¨

dpi`y oeiky ,dxitq inia zxzeq dcil oi`y qepixn iax ixac
d`neh `dz `ly `ziixad oic miiwzn dxitqd rvn`a dwiqtn

,mdipia zwqtn,äìBò dðéà úøîà éà àlày `vnpdéì ÷éñôà ¤¨¦¨§©¥¨¨©§¦¥
äãéìoi` recn dywie ,dxitqd rvn`a dwiqtn dcild z`neh ± ¥¨

dxedh dpi` dafy `ziixaa x`ean ixd ,dxitq inia zxzeq dcil
iax zrcy gkene .d`neh `la mitevx mini dray ixg` `l`
xn`y iia`k `lye ,miiwp dray zxitql dler dcily qepixn

.[dler dpi`y
:iia` zhiyl `ziixad zayiin `xnbd,Cì øîà ,ééaàåzpeek §©©¥¨©¨

dpi` mdipia zwqtn d`neh `dz `ly dyxcy dna `ziixad
`ziixad zpeek `l` ,`ax ly eyexitkäáéæ úàîeè àäz àlL¤Ÿ§¥§©¦¨

íäéðéa ú÷ñôîla` ,dxitq inia daif z`neh wiqtz `ly ± ©§¤¤¥¥¤
zaygp dpi` ,miiwp minil dler dpi`y xn`py s` ,dcil z`neh
dler dcily `ziixadn di`x oi` ok m`e .dray zxitqa dwqtdk

.miiwp dray zxitql
:ezhiyl zxg` di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàoipn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,miiwp dray zxitql miler dcil iniy izcnlàéðúc,`ziixaa §©§¨
dxdh m`e' ,(my) dafa xn`pdáBfîxg`e mini zraW DN dxtqe §¦¨£¨¦¨§¨§¨¨¦§©¨¦§©©

,yexcl yie ,'xdhYdáBfîdray zxteq dzaif dwqty xg` cin ± ¦§¨¦¨
,dzxdhl miiwpdòâpî àìådwqte ,zrxevne daf dzid m` s`y - §Ÿ¦¦§¨

re ,dzaifndzxitqa oizndl dkixv dpi` ,dzrxvn dxdhp `l oiic
d`iane miiwp mini dray cin zxteq `l` ,dzrxvn xdhzy cr
dzxitq z` aezkd dlzy ,dlrea z` `nhln dxedhe daf oaxw

,yexcl yi oke .daefn dzxdhadáBfîdzaif dwqty xg` cin ± ¦¨
,dzxdhl miiwp dray zxteqdúãélî àìådcli m` s`y - §Ÿ¦¥¨¨

,dzcil z`neh ini exar `l oiicre ,dzaifn dwqte ,daf `idyk
aezkd dlzy ,dzciln xdhzy cr dzxitqa oizndl dkixv dpi`
mpi` dcil z`neh iniy gkene .daefn dzxdha dzxitq z`
s` ixdy ,miiwp dray zxitql milere miiwp dray zxitq mixzeq
`lye .miiwp dray xetql dleki ,dzciln dxdhp `ly drya

.miler mpi`y iia` ixack
:iia` zhiyl `ziixad zayiin `xnbdàãç éðz ,Cì øîà ,ééaàå§©©¥¨©¨§¦£¨

,zg` dyxc `ziixad ixaca dpy ±éðúz àìå ,'dòâpî àìå dáBfî'¦¨§Ÿ¦¦§¨§Ÿ¦§¥
daefn' dpyz l`e -.'dúãélî àìå§Ÿ¦¥¨¨

:df aeyii lr dywn `xnbdàáøå,ef daeyz lr dywi `ax ±éàä §¨¨©
éàî,el` mixac ly myexit dn ike ±àîìLa úøîà éàm` ± ©¦¨§©¦§¨¨

miyxecy xn`z,'dúãélî àìå dáBfî'c oaenéøèöàc éãééàdéì C ¦¨§Ÿ¦¥¨¨©§¥§¦§§¦¥
äãéìdray xetql dlekiy cnll `ziixad dkxvedy oeiky ± ¥¨

,dzcil z`nehn dxdhpy mcew miiwpäãéì eèà dòâð àðz± ¨¨¦§¨¨¥¨
idyk xetql dlekiy mb dyxcjixv oi` df oicy s` ,zrbepn `

,exne`l'dòâpî àìå dáBfî' úøîà éà àlàxn`z m` la` ± ¤¨¦¨§©¦¨§Ÿ¦¦§¨
`le daefn' miyxec `le ,'drbpn `le daefn' wx miyxecy

ixdy ,dyw ,'dzcilnà÷ôð 'BáBfî áfä øäèé éëe'î éàädf oic ± ©¦§¦¦§©©¨¦¨§¨
jixv oi`e zxg` dyxcn cnlp zrbepn `idyk xetql dlekiy
aGd xdhi ike' (bi eh `xwie) afa xn`py ,'daefn' aezkdn eyxecl§¦¦§©©¨

,minkg eyxce ,'Fzxdhl mini zraW Fl xtqe FaFGnàìå 'BáBfî' ¦§¨©¦§©¨¦§¨¢¨¦§Ÿ
Bòâpîoiicr m` s` ,miiwp dray xetqi eaefn afd xdhpy dryny ± ¦¦§

miler dcil iniy `ax zhiyle .daf oic ok af oicke .erbpn xdhp `l
,'dzciln `le daefn' miyxecy ,`ziixad ixac mipaen dzxitql
iia` zhiyl la` ,jk ab` wx dxn`p 'drbpn `le daefn' zyxce
`le daefn' miyxec `l okle dzxitql miler mpi` dcil iniy

.'drbpn `le daefn' zyxc dxn`p jxev dfi`l ,dyw ,'dzciln
:iia` zhiyl `ziixad zayiin `xnbdééaàålr aiyi iia` ± §©©¥

miyxec `le 'drbpn `le daefn' miyxecy s`y ,`ax ziiyew
`idyk zxteqy ef dyxcy zeywdl oi` ,'dzciln `le daefn'

oky ,afa dxn`p xaky meyn zxzein zrbepnäáæa ãçå áæa ãç± ©§¨§©§¨¨
zg` dyxce ,rbepn `edyk af zxitq lr cnll `id zg` dyxc

,zrbepn `idyk daf zxitq lr cnlléëéøöeizya jxev yie ± §¦¦
zg` micnl epiid `l odizy z` dxezd dazk `lnl`y ,zeyxcd

meyn ,odizy z` jixvy mrhde .dipydnàðîçø áúk éàc§¦¨©©£¨¨
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קמי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc - dcp(iriax meil)

:dzxitq inia zclei oica `ziixa d`ian `xnbdñeðéøî éaø ,àéðz©§¨©¦§¦
äáéæa úøúBñ äãéì ïéà ,øîBàdligzde daf dzidy dxd dy` ± ¥¥¥¨¤¤§¦¨

zngn dzxitq zxzeq dpi` ,dclie ,dzxdhl miiwp dray xetql
.[dcild z`neh

:qepixn iax ly epic itl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdàéòaéà¦©§¨
eäì,qepixn iax zrca daiyid ipa ewtzqd ±äìòzL eäîm`d ± §©¤©£¤

dpi`e ,mc mda dz`x `l m` miiwp minik miaygp dcild ini
xg` mini cer mdixg` xetql dkixve` ,miiwp drayl milydl mi

,mdiptly minid z` mixzeq mpi` wxe miiwp minil miler mpi`y
.miiwp drayl milydl cer dcild ini ixg` xetql dkixv ok m`e

äìBò dðéàå úøúBñ dðéà ,øîà ééaàminid zxzeq dpi` dcil ± ©©¥¨©¥¨¤¤§¥¨¨
dz`xyky myky ,miiwp dray zxitql dler dpi` la` diptly
el` mini oi` mc dz`x `lyk mb jk ,dzxitql df mei dler oi` mc
drayl milydl dkixve .dcild zngn d`nhy oeik ,dl miler

.dcild ini ixg` miiwpäìBòå úøúBñ dðéà ,øîà àáødpi` dcil ± ¨¨¨©¥¨¤¤§¨
d`exyk wxy ,miiwp dray zxitql dlere diptly minid zxzeq
zngn d`nhy s` ,mc dz`x `lyk la` ,df mei dler epi` mc
oi`e ,d`neha drbpy zg`k e` zrxevnk `id dz`neh ,dcild
dkixv dpi` jkle .dxitql zelrln zeakrn d`neha dribpe zrxv

.[dcild ini ixg` mitqep miiwp mini milydl
:ezhiyl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàizcnl oipn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,miiwp dray zxitql miler dcil iniyàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
mini zraW DN dxtqe' ,(gk eh `xwie) dafa,'øäèz øçàåyie §¨§¨¨¦§©¨¦§©©¦§¨

,yexclïleëì øçà ,'øçà'dxitqd ini zray xg`y xn`py dn ± ©©©©§¨
mzxdhy ,mlekl dxdh ly cg` onf ,mlekl xg` dpeekd ,xdhz

jixvy o`kne ,dtevx `dzíäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäz àlL± ¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤
.dxitqd ini zray rvn`a d`neh wiqtz `ly

` `ax x`an:ezi`x zäìBò àîìLa úøîà éàdcily xn`z m` ± ¦¨§©¦§¨¨¨
,miiwp dray zxitql dleräàîeè ú÷ñôî àìc eðééämipaen ± ©§§Ÿ©§¤¤§¨

dpi`y oeiky ,dxitq inia zxzeq dcil oi`y qepixn iax ixac
d`neh `dz `ly `ziixad oic miiwzn dxitqd rvn`a dwiqtn

,mdipia zwqtn,äìBò dðéà úøîà éà àlày `vnpdéì ÷éñôà ¤¨¦¨§©¥¨¨©§¦¥
äãéìoi` recn dywie ,dxitqd rvn`a dwiqtn dcild z`neh ± ¥¨

dxedh dpi` dafy `ziixaa x`ean ixd ,dxitq inia zxzeq dcil
iax zrcy gkene .d`neh `la mitevx mini dray ixg` `l`
xn`y iia`k `lye ,miiwp dray zxitql dler dcily qepixn

.[dler dpi`y
:iia` zhiyl `ziixad zayiin `xnbd,Cì øîà ,ééaàåzpeek §©©¥¨©¨

dpi` mdipia zwqtn d`neh `dz `ly dyxcy dna `ziixad
`ziixad zpeek `l` ,`ax ly eyexitkäáéæ úàîeè àäz àlL¤Ÿ§¥§©¦¨

íäéðéa ú÷ñôîla` ,dxitq inia daif z`neh wiqtz `ly ± ©§¤¤¥¥¤
zaygp dpi` ,miiwp minil dler dpi`y xn`py s` ,dcil z`neh
dler dcily `ziixadn di`x oi` ok m`e .dray zxitqa dwqtdk

.miiwp dray zxitql
:ezhiyl zxg` di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàoipn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,miiwp dray zxitql miler dcil iniy izcnlàéðúc,`ziixaa §©§¨
dxdh m`e' ,(my) dafa xn`pdáBfîxg`e mini zraW DN dxtqe §¦¨£¨¦¨§¨§¨¨¦§©¨¦§©©

,yexcl yie ,'xdhYdáBfîdray zxteq dzaif dwqty xg` cin ± ¦§¨¦¨
,dzxdhl miiwpdòâpî àìådwqte ,zrxevne daf dzid m` s`y - §Ÿ¦¦§¨

re ,dzaifndzxitqa oizndl dkixv dpi` ,dzrxvn dxdhp `l oiic
d`iane miiwp mini dray cin zxteq `l` ,dzrxvn xdhzy cr
dzxitq z` aezkd dlzy ,dlrea z` `nhln dxedhe daf oaxw

,yexcl yi oke .daefn dzxdhadáBfîdzaif dwqty xg` cin ± ¦¨
,dzxdhl miiwp dray zxteqdúãélî àìådcli m` s`y - §Ÿ¦¥¨¨

,dzcil z`neh ini exar `l oiicre ,dzaifn dwqte ,daf `idyk
aezkd dlzy ,dzciln xdhzy cr dzxitqa oizndl dkixv dpi`
mpi` dcil z`neh iniy gkene .daefn dzxdha dzxitq z`
s` ixdy ,miiwp dray zxitql milere miiwp dray zxitq mixzeq
`lye .miiwp dray xetql dleki ,dzciln dxdhp `ly drya

.miler mpi`y iia` ixack
:iia` zhiyl `ziixad zayiin `xnbdàãç éðz ,Cì øîà ,ééaàå§©©¥¨©¨§¦£¨

,zg` dyxc `ziixad ixaca dpy ±éðúz àìå ,'dòâpî àìå dáBfî'¦¨§Ÿ¦¦§¨§Ÿ¦§¥
daefn' dpyz l`e -.'dúãélî àìå§Ÿ¦¥¨¨

:df aeyii lr dywn `xnbdàáøå,ef daeyz lr dywi `ax ±éàä §¨¨©
éàî,el` mixac ly myexit dn ike ±àîìLa úøîà éàm` ± ©¦¨§©¦§¨¨

miyxecy xn`z,'dúãélî àìå dáBfî'c oaenéøèöàc éãééàdéì C ¦¨§Ÿ¦¥¨¨©§¥§¦§§¦¥
äãéìdray xetql dlekiy cnll `ziixad dkxvedy oeiky ± ¥¨

,dzcil z`nehn dxdhpy mcew miiwpäãéì eèà dòâð àðz± ¨¨¦§¨¨¥¨
idyk xetql dlekiy mb dyxcjixv oi` df oicy s` ,zrbepn `

,exne`l'dòâpî àìå dáBfî' úøîà éà àlàxn`z m` la` ± ¤¨¦¨§©¦¨§Ÿ¦¦§¨
`le daefn' miyxec `le ,'drbpn `le daefn' wx miyxecy

ixdy ,dyw ,'dzcilnà÷ôð 'BáBfî áfä øäèé éëe'î éàädf oic ± ©¦§¦¦§©©¨¦¨§¨
jixv oi`e zxg` dyxcn cnlp zrbepn `idyk xetql dlekiy
aGd xdhi ike' (bi eh `xwie) afa xn`py ,'daefn' aezkdn eyxecl§¦¦§©©¨

,minkg eyxce ,'Fzxdhl mini zraW Fl xtqe FaFGnàìå 'BáBfî' ¦§¨©¦§©¨¦§¨¢¨¦§Ÿ
Bòâpîoiicr m` s` ,miiwp dray xetqi eaefn afd xdhpy dryny ± ¦¦§

miler dcil iniy `ax zhiyle .daf oic ok af oicke .erbpn xdhp `l
,'dzciln `le daefn' miyxecy ,`ziixad ixac mipaen dzxitql
iia` zhiyl la` ,jk ab` wx dxn`p 'drbpn `le daefn' zyxce
`le daefn' miyxec `l okle dzxitql miler mpi` dcil iniy

.'drbpn `le daefn' zyxc dxn`p jxev dfi`l ,dyw ,'dzciln
:iia` zhiyl `ziixad zayiin `xnbdééaàålr aiyi iia` ± §©©¥

miyxec `le 'drbpn `le daefn' miyxecy s`y ,`ax ziiyew
`idyk zxteqy ef dyxcy zeywdl oi` ,'dzciln `le daefn'

oky ,afa dxn`p xaky meyn zxzein zrbepnäáæa ãçå áæa ãç± ©§¨§©§¨¨
zg` dyxce ,rbepn `edyk af zxitq lr cnll `id zg` dyxc

,zrbepn `idyk daf zxitq lr cnlléëéøöeizya jxev yie ± §¦¦
zg` micnl epiid `l odizy z` dxezd dazk `lnl`y ,zeyxcd

meyn ,odizy z` jixvy mrhde .dipydnàðîçø áúk éàc§¦¨©©£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc - dcp(iriax meil)

,dzywy dy` ,ok enke .eceakl ,miinei e` mei eiptl mikled jlnd
oeik ,dzcil mcew miinei e` mei mcd one xrvd on dwqty s`
jky ,cled zngn did dz`xy mcdy gikedl yi dcli seqaly

.[dcild mcew miinei e` mei mi`a dcild ilagy jxcd
,øîà àcñç áøåkedl yi envr df lynnon dwqty dy`y gi §©¦§¨¨©

,jlnd ly ez`ial jenq ixdy ,d`nh ,mcd one xrvdïkL ìk̈¤¥
éôè úBìéiç Létð éòáceizelig miaxzny zeidl jixvy i`ce ± §¨¥©¦©¨§¥

dnce dia`k miaxzny i`ce dzcill jenq dy` ok enke .xzei
dz`xy mcdy dgked ef ixd mcd one xrvd on dwqty dy`e ,xzei
dnce dia`k eid cled zngn df did m`y ,cled zngn did `l

.[xzeie xzei mixabzn
:`cqg ax zhiy lr epzpynn dywn `xnbdïðzdy` ,(:el lirl) §©

,dztye mc dz`xe dzywy,øîBà òLBäé éaødyly dzyw m` ©¦§ª©¥
dieyiwn weqtzy jixv aefa zclei didzy ick ,miniíBéå äìéì©§¨¨

mcwi dlildye ,zxgnly meid seq cre dlild zligzn ,minly
,meilBîBéå úaL éìéìk,dpynd zx`an .meil mcew dlildy - §¥¥©¨§

oebk `id ,epxn`y ef dzityøòvä ïî äúôML,ae`kln dwqty ± ¤¨§¨¦©©©
àìådwqt.ícä ïî:dpynd ixacn `xnbd zwiicnàîòèmrhd ± §Ÿ¦©¨©£¨

meyn ,daf ziyrpycwx dztyäfî àä ,ícä ïî àìå øòvä ïî §¦©©©§Ÿ¦©¨¨¦¤
äfîe,mdipyn dwqt la` ±øBäèäixace .daf ziyrp dpi` ± ¦¤§¨

md dpynd,àcñç áøc àúáeéz,mcd one xrvd on dwqty xn`y §§¨§©¦§¨
.daf ziyrp

:`xnbd zvxzn,àcñç áø Cì øîà`l` ,dpyndn ok wiicl oi` ¨©¨©¦§¨
,jtidl zyxtzn dpyndàéòaî àìdztyy xnel jixv oi` ±äfî Ÿ¦©§¨¦¤

äàîèc äfîeepi` dz`xy mcd i`ce df ote`ay ,daf ziyrpy ± ¦¤¦§¥¨
,cled zngnéøîâì úBìéiç eäì é÷ñôcewqty ixg` dcli ixdy ± §¨§¦§©¨§©§¥

eid cled zngn eid m`e ,mcd ode dcild ilag od ,zeligd lk
,xabzdl mcde xrvd mikixvìáàdzty,ícä ïî àìå øòvä ïî £¨¦©©©§Ÿ¦©¨

øîéà,xnel xeaq iziid ±ä÷ñt àì ícîc éëéä ék`ly myky ± ¥©¦¥¦§¦¨Ÿ¨§¨
,mc ze`xln dwqtä÷ñt àì énð éLBwîdwqt `l mb jk ± ¦¦©¦Ÿ¨§¨

,dxrvnàäå,dxrva dyibxn dpi`y dne ±àeä àîìòa àaðez §¨§¨§¨§¨
dì è÷ðcoiicre ,ilegd zngn dfg`y zrcd yehyh iptn `ed ± §¨©¨

,daf ziyrp dpi`e ,iyewa zcleik `idïì òîLî à÷epl drinyn ± ¨©§©¨
dpic oi`e ,daf ziyrp ,mcd on `le xrvd on dwqtyk s`y ,dpynd

.`cqg ax zhiyl ahid dpynd zyxtzne .iyewa zcleik
:`pipg iax zhiy lr epzpynn dywn `xnbdïðz,(my)äúL÷ §©¨§¨

ìLíBé øNò ãçà CBúa íéîé äLinia ,xnelk ,dcpl dcp oiay §Ÿ¨¨¦§©©¨¨
,dzaif.áBæa úãìBé Bæ éøä ,äãìéå úòì úòî äúôLåzxxan §¨§¨¥¥§¥§¨§¨£¥¤¤§
:`xnbdéîc éëéä,xaecn dna ±éðz÷ãk àîéìéàyxtp m` ± ¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¨¥

,mini dyly dzywy dy`a xaecny ,dpynd oeyl zernynk
dteqa dpynd ixacke ,mcd on `le xrvd on dzty iriaxd meiae
drax` mc dz`xy ok m` `vnp ,'mcd on `le xrvd on dztyy'

dywe ,miniìL éì änìLjixv dlecb daf dzeyrl ick recn ± ¨¨¦¨Ÿ
,mini dyly ieyiwébñ éôBLa ãçå éLB÷a éøúawitqn `ld ± ¦§¥§¦§©§¦©¦

sxhvn iyilyd meid mbe ,iteya cg` meie iyewa mini ipy eidiy
`vnpe ,mcd on `le xrvd on wx dzty ixdy ,daf dzeyrl

.daif inia mini dyly mc dz`xyøîà÷ éëä åàì àlà`l` ± ¤¨¨¨¦¨¨©
,dpynd zpeek jk i`ceìL äúL÷äLminiBà ,äfîe äfî äúôLå ¨§¨§Ÿ¨§¨§¨¦¤¦¤
äúôLå íéðL äúLwLiyilyd meiaúòì úòîon `le xrvd on ¤¨§¨§©¦§¨§¨¥¥§¥

,mcd.áBæa úãìBé Bæ éøämini dyly dzyw' dpynd ixac ,xnelk £¥¤¤§
df ote`ay ,mcd one xrvd on dztyy dy`a miwqer 'dztye 'eke
oky ,daf ziyrp dpi` iyilyd meia dztye mini ipy wx dzyw m`
dztyy' dteqa dpynd ixace ,daif inia mini dyly mc dz`x `l
dzywy ote`a miwqer ,daf jka ziyrpy ,'mcd on `le xrvd on
mc dz`xe ,mcd on dzty `l ixdy ,iyilyd meia dztye mini ipy

,daif inia mini dylyàðéðç éaøc àúáeéúedpynd ixace ± §§¨§©¦£¦¨
r `kxit md 'dztye 'eke mini dyly dzyw'`pipg iax ixac l

dpynd gxkda ixdy ,dxedh ,mcd one xrvd on dztyy xn`y
jka ziyrpy zx`ane ,mcd one xrvd on dztyy ote`a zwqer

.daf
:`xnbd zvxznàì ,àðéðç éaø Cì øîàzwqer dpi` dpynd ± ¨©¨©¦£¦¨Ÿ

`l` ,mcd one xrvd on dwqty dy`aéðz÷ãk íìBòìmlerl ± §¨¦§¨¨¥
dzywy ote`ae ,mini dyly dzywy dy`a zwqer dpynd
mei rvn`a mcd on `le xrvd on dztye ,iyily mei zligza
dzyw m` s` i`ceae .iriax mei rvn` cr zrl zrn jynl iyily

,d`nh ,iyilya dztye mini ipyïì òîLî à÷ àäådhwpe ± §¨¨©§©¨
,eprinydl ,mini dyly dzywy ote` dpyndìéçúîc áb ìò óàc§©©©§©§¦

éLéìMa éeMé÷,meid zligza iyilyd meia dzywy s`y ±åxg` ¦©§¦¦§
jkúòì úòî äúôLiriaxd meid ivg cre iyilyd meid ivgn ± ¨§¨¥¥§¥

,dclie,äàîèdzty `l ,iyilyd meid zligza dzywy oeiky s` §¥¨
e ,eneie zay ililk minly meie dlilàðéðç éaøî é÷etàìzpeeke ± §©¥¥©¦£¦¨

xaeqd (:el lirl) ryedi iax ig` oa `ippg zrcn `ivedl dpynd
m` elit` ,meid zligza zg` dry iyilyd meia dzyw m`y
epi`e `ed iyew mc dz`xy mcd ,dclie ,zrl zrn jk xg` dzty
didzy cr d`nh dpi`e ,iyilyd meid zligza dzywy oeik `nhn

.[iyilyd meid lk iteya
:dpyna epipy'åëå øîBà øéàî éaø déeM÷ àéä änkelit` ©¨¦¦¨©¦¥¦¥

.mei miyinge mirax`
:`xnbd dywnàéLwî íéMîç àzLäd`exdy x`azpe xg`n - ©§¨£¦¦¦©§¨

jyna dz`x m` elit` ,dxedh [a`k ,xrv-] iyewa daif inia mc
yi dzrn ,dcild mcewy minid miying,denzlàéòaéî íéòaøà©§¨¦¦©§¨

mirax`a iyew jezn dz`x m` `id dxedhy xnel jixv ike -
.['dpn miiz`n llka' `lde ,dcill mikenqd minid

:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àcñç áø øîàrecn denzl oi` - ¨©©¦§¨Ÿ©§¨
mbe mei miying mb xdhn iyewdy eprinydl xi`n iax jxved

.xg` ote`a wqer mdn cg` lky itl ,mei mirax`ïàkoicd - ¨
,dcill mikenqd mei miying jyna daif mc zii`x xdhn iyewy

jxvedìdy`,äìBçmc d`ex `id mei miying jynay zelzl yiy §¨
.z`nhp dpi` ok lre ,cled zngnïàkzii`x xdhn iyewy oicd - ¨

jxved ,dcill mikenqd mei mirax`ìdy`,äàéøazelzl oi`y §§¦¨
mc dz`x m` la` ,mei mirax` jyna `l` cled zngn d`exy
`id ok lre ,dcild iyew zngn df oi`y zelzl yi okl mcewn

.[daf ziyrp
ziyrp dy`d oi` mini dfi`a mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dcill jenq iyewa dz`x m` daføäèî ãìeä ïéà ,éåì éaø øîà̈©©¦¥¦¥©¨¨§©¥
.äáæ ïäa úBéäì ïééeàøä íéîé àlàdxedh dy`d oi` ,xnelk ¤¨¨¦¨§¦¦§¨¤¨¨

cg`a z`f dz`xyk `l` ,cled zngn iyewd zra mc zii`xa
cg`a mc dz`x m` la` ,daif z`nehl miie`xd minid xyr
zxifby itl ,dcp d`nh ef ixd dcp z`nehl miie`xd minid zrayn

.dcp z`nehn `le daif z`nehn wx xdhn cledy `id aezkd
eléôà ,øîà áøåmc dz`x m`äáæ úøéôñì ïééeàøä íéîiaok mb §©¨©£¦©¨¦¨§¦¦§¦©¨¨

mipexg`d minid zyelya mc dz`x m` ,xnelk .`id dxedh
m` s` if` ,daif z`nehl miie`xd minid xyr cg` jezay
z`nehl miie`xd mdixg`ly minid zraya mc ze`xl dkiynd
,dcp z`nehn xdhn cled oi`y s`e ,`id dxedh mewn lkn dcp
daf ziyrp dzid iyewa daifd inia d`ex dzid `l eli`y itl
`vnpe ,miiwp dray el` minia xetql dilr lhen dide ,dlecb
s` mipecip ok lre ,daif z`nehl miie`xd minil mikiiy el` miniy
,dy`d z` `nhn iyewa mda `ad mcd oi`y jk oiprl ,mzenk md
d`nh ef ixd el` mini dray xg` iyewa ze`xl dkiynd m` la`

.dcp
áøc déîòèìe ,äáäà øa àãà áø øîàxaeqd ,ax ly ezhiyl - ¨©©£¨©©£¨§©§¥§©

,daf ly miiwp dray zxitql miie`xd dcp ini s` dxezd dxdihy
cer siqedl yi
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המשך ביאור למס' נכה ליום רביעי עמ' ב



c"agקמב 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

‰¯BÁL ÔÈÈ ÏÚÂ ÌÈ¯ÓL Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ˙È·Á‰ ÈÏeLaL ÔÈÈ ÏÚ ÌÈL„˜Óe[ci˜B˙Ó ÔÈÈ ÏÚÂ[eh‰ÂˆÓ ÌB˜Ó ÏkÓe §©§¦©©¦¤§¥¤¨¦©©¦¤¥§¨¦§©©¦¨§©©¦¨¦¨¨¦§¨

:ÂÈÏÚ Lc˜Ï ¯˙BÈa ÁaeLÓ‰ ÔÈi‰ ¯B¯·Ï ¯Á·en‰ ÔÓ¦©§¨¦§©©¦©§¨§¥§©¥¨¨

ה סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

¯ øåçù ïéé [ãéשחור שיינה ויש אדום שיינה גפן -20יש

לכתחילה. הוא וכשר
åîöò úîçî ÷åúî ïéá ¯ ÷åúî ïéé [åèעליו עברו (שלא

יום) השמשארבעים מחמת מתוק הגפןבין או היין (ששהה

.21בשמש)

zetqede mipeiv

ו.20) אות יין ערך תלמודית אנצ' ועיין ב. סד, נדה משנה
המובחר מן שמצוה רבינו כתב לא מתוק ביין וכן זה יין ועל
הם, טובים יינות אלו שגם כיון ג), (כבסעיף טוב' 'יין לברור

ביותר'. המשובח 'היין לברור המובחר מן מצוה אלא
ז.21) אות יין ערך תלמודית אנצ' עיין

•

zay zekld - jexr ogley

הרבה‡ עיון שצריך דבר כל בשבת הנר לאור להשתמש אסור
לאור בספר לקרות או ציצית לבדוק או בגדיו לפלות כגון
גזרה קורא שהוא מה בפיו מוציא אינו אם ואפילו שמן של הנר
שתדלוק כדי הפתילה אל השמן לקרב הנר ויטה ישכח שמא

מבעיר. משום ויתחייב יפה יותר

דרך שאין הפתילה סביב הכרוך חלב של או שעוה של בנר אבל
ויש מתירים יש רס"ד) סי' (עיין כשרה היא כשהפתילה להטותו
מכבה משום בזה ויש הפתילה ראש ימחוט שמא גזירה אוסרים

הראשונה: סברא על לסמוך יש הצורך ולעת

להטותו· יכול שאינו שבכותל בחור קבוע הנר אם אפילו
כלל אליו ליגע יכול שאינו קומות עשר גבוה הוא ואפילו

אס בעששית סגור הוא חכמיםואפילו חלקו שלא ענין בכל ור
עיון שצריך תשמיש לאורו להשתמש שאסרו שהנר בדבר

ענין: בכל אסרוהו

קורין‚ שנים אבל בלבד אחד לאדם אלא אסרו לא מקום ומכל
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העניינים ששני פי על אף זה בענין קורא וזה זה בענין קורא
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לקרות. אסורים ולפיכך חבירו במעשה
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אם וכן להטות תניחהו לא אצלו קרובה שדעתה אע"פ לאשתו
אם אבל מותר זה הרי יטה שלא משמרתו והיא בגדיו את מפלה
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משמרו:

Âאלא אחד בספר אפילו אחד בענין שיקראו לשנים התירו לא
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בהם לחתות אחד יוכל להם סמוכים האודים שזנבות שמתוך
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האודים): לזנבות בסמוך ישבו לא אצלה

Êרבן בפני שלא אפילו הנר לאור קורין רבן בית של תינוק[ו]ת
בחול אף דבר לשום יד פושטין ואין עליהן רבן שאימת מפני

להטות: יבאו לא ולפיכך רבן פי על אלא

אֿז סעיפים הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק
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dxez ihewl

ìò øëæä úìòî åîë ,øëã úðéçá '÷ð åæ äáäàå
àåäù øëæä ë"àùî ,úåì÷ ïúòã íéùð éë ,äá÷ðä
,øëã '÷ð ì"ðä äáø äáäà úðéçáù åäæå .úòã øá
íâä ,ìôèä àìå ø÷éòä øçåáù ,÷æç úòã àåäù
óà ìôèä õôç åðéàå ,'åë ùé úðéçáá 'éäé àìù

.'åë åéæî ïéðäð ,åúåäî ìò øàùð 'éäéù
"זכר", בחינת נקראת זו שאהבה הטעם יובן ובזה
דעת לו שיש בכך היא הנקבה על הזכר מעלת הנה כי
בענין וכך קלה", דעתן "נשים רז"ל וכמאמר חזקה,
היות חזקה", "דעת דורשת כזו רבה שאהבה זה,
ולהרגיש במציאותו להישאר שרוצה הוא האדם שטבע
הנאתו על לוותר האדם צריך כאן ואילו ועונג, הנאה
שאינו היינו ב"העיקר", לבחור בכדי באלקות, ותענוג
"עמך" נקראים שהם בלבד, השכינה וזיו באור חפץ
להכלל שרצונו אלא עצמו), להקב"ה וטפל (בטל
האדם מתבטל שעי"ז אף יתברך, ועצמותו במהותו

לגמרי. ממציאותו

שלימה, דיעה בעל ש"הוא "זכר", בחינת וזוהי
להתאוות". שראוי לדבר ומתאוה

ìë éàãëå ,íééç øå÷î '÷ð åæ äðéçá íâù ô"òàå
éëä åìéôà ,ïãò ïâì éúéì ìéáùá íðäéâã íéøåñé

ì"ðë êîò úðéçá ÷ø àåäéáâì ììë êåøò åðéàå ,
ìëù ,á"äåòä àøáð ã"åéá éë ,ä"á óåñ ïéà øåà
àì ïëìå .äãå÷ð úðéçá àìà åðéà á"äåòä úðéçá
.åìù äéîøâìä ìéáùá ø÷éò ìôèä úåùòì õåôçé
ולא "העיקר לבחור כדי חזקה" ב"דעת הצורך
מאלקות שהעונג הידוע פי על יותר, עוד יובן הטפל"
דומה עונג שום שאין ביותר נפלא עונג הוא עדן בגן
אבוי') בן אלישע אחר, (גבי רז"ל אמרו שלכן כלל, לו
עדן לגן ליכנס כדי בגיהנם היסורים כל שכדאי
החיים הוא זה שעונג ונמצא, השכינה, מזיו וליהנות
הקב"ה לגבי מקום, ומכל - חיים") ("מקור האמיתיים
רק הם אלה חיים ב"ה) סוף אין (אור ובעצמו בכבודו
ביו"ד רז"ל שאמרו מה שזהו ("עמך"). טפל דבר כמו
בעלמא, נקודה בחינת היא שהיו"ד הבא, העולם נברא
הבא בעולם לישראל המתגלה האלקי שהאור להורות,
בכבודו הקב"ה לגבי בעלמא נקודה כמו אלא אינו

ובעצמו.

ב"העיקר", יבחור חזקה דעת לו שיש מי ולפיכך
מציאותו הגדלת על לוותר צריך זה שבגלל אף
באלקות. נפשו ועונג הנאת היינו (לגרמי'), ושלימותו

,ñøô ìá÷ì úðî ìò àìù äðùîá '÷ðä åäæå
,äñåøô ÷ø åðéàù ,ñøô '÷ð "åéæî ïéðäð" úðéçáù
õôç åðéà ïëìå ,êîçì áòøì ñåøô àìä ïåùìî
àôåâá àáàúùàì íà éë ,äæ åéæå åæ äñåøôá
ä"á óåñ ïéà øåà úåéîöòá ìåèéá úðéçáá ,àëìîã
,éáéùç ùîî àìë ì"ðä äñåøô íù øùà ,'åë

.ñåðéé÷åàá äôèë
- פרס לקבל מנת על שלא - לשמה ה' עבודת
כדי יהי' לא ובמצות בתורה האדם שעסק ג"כ כוללת
על "שלא בלשונם דייקו וחז"ל העוה"ב, לחיי לזכות
לפי - "שכר") לשון נקטו (ולא פרס" לקבל מנת
לעבוד לאדם ראוי שאין הטעם גם נרמז זה שבלשון
גם הוא "פרס" כי הבא, העולם חיי בשביל ה' את
הדבר", מכל בלבד "חלק רק שהוא "פרוסה", מלשון
אלא אינו הבא בעולם המאיר השכינה" ש"זיו והיינו,
בעלמא) ונקודה יו"ד (בחינת אוקיינוס בים כטיפה
נקרא ולכן ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין אור לגבי
הרי בזה מתבונן וכשאדם פרוסה. מלשון "פרס"
דמלכא" בגופא "לאשתאבא תהיינה ותשוקתו שאיפתו

המלך, עצמיות עם יתברך).(להתאחד ועצמותו מהותו

" של ענינה נתבאר כאן רבה[עד "אהבה (בחינת )"זכר"

" - ה' באהבת יותר הנמוכה המדריגה יבאר ועתה אהבה-

""זוטא בחינת שהיא :]"נקבה,

äáäà úðéçá åäæ äá÷ð úãìåé úðéçá ë"àùî
,ïãò ïâá ñøô ìá÷ì úðî ìò àéä äáäàäù ,àèåæ
åðééäã ,åá ä÷áãìå íéäìà úáø÷ õôçù åðééäã
ä÷åáã àéäù åîë ùôðä úåäîå úåîöò øàùúù

.ïãò ïâá 'úé åá
ונהנית ממש במהותה נשארת עדן בגן הנשמה
כמ"ש "יש", עדן גן נקרא ולפיכך אלקות, מהשגת

יש. אוהבי להנחיל

ééçì äåàúîä íãàë ,êéúéåà éùôð úðéçá åäæå
àåäù ñøôä úðéçáá øúåé øçåá ïëìå ,'åë åùôð
ìò øàùéì éãë ,'åë àøáð ã"åéá ,äøàäå åéæ ÷ø
àáàúùàì õôç åðéàå ,ùôðä ìù åúåîöòå åúåäî
ïéà øåà úåéîöòá ä÷åáàá øð úåììëúäë ìèáéìå

.ä"á óåñ
אויתיך "נפשי בכתוב הפשוט הפירוש לפי
לה'), תאב (שהוא האדם על קאי ד"נפשי" בלילה",
"אויתיך" שהרי לשון, כפל הוא אויתיך" "נפשי
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" - ה' באהבת יותר הנמוכה המדריגה יבאר ועתה אהבה-

""זוטא בחינת שהיא :]"נקבה,

äáäà úðéçá åäæ äá÷ð úãìåé úðéçá ë"àùî
,ïãò ïâá ñøô ìá÷ì úðî ìò àéä äáäàäù ,àèåæ
åðééäã ,åá ä÷áãìå íéäìà úáø÷ õôçù åðééäã
ä÷åáã àéäù åîë ùôðä úåäîå úåîöò øàùúù

.ïãò ïâá 'úé åá
ונהנית ממש במהותה נשארת עדן בגן הנשמה
כמ"ש "יש", עדן גן נקרא ולפיכך אלקות, מהשגת

יש. אוהבי להנחיל

ééçì äåàúîä íãàë ,êéúéåà éùôð úðéçá åäæå
àåäù ñøôä úðéçáá øúåé øçåá ïëìå ,'åë åùôð
ìò øàùéì éãë ,'åë àøáð ã"åéá ,äøàäå åéæ ÷ø
àáàúùàì õôç åðéàå ,ùôðä ìù åúåîöòå åúåäî
ïéà øåà úåéîöòá ä÷åáàá øð úåììëúäë ìèáéìå

.ä"á óåñ
אויתיך "נפשי בכתוב הפשוט הפירוש לפי
לה'), תאב (שהוא האדם על קאי ד"נפשי" בלילה",
"אויתיך" שהרי לשון, כפל הוא אויתיך" "נפשי
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c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

רק (או איותך" "נפשי והל"ל לך", תאב "אני פירושו
על קאי ד"נפשי" הזקן אדמו"ר ומפרש "אויתיך").
נפשי ה' שאתה מפני כלומר, אויתיך, "נפשי - הקב"ה
מתאוה שאני פירוש, אויתיך, לפיכך האמיתיים, וחיי
חלש וכשהוא נפשו, לחיי המתאוה כאדם לך, ותאב

כו'". אליו נפשו שתשוב ותאב מתאוה ומעונה

אהבת - הוא זו אהבה שמשתוקקעצמושגדר דזה ,
לחיי ומתאוה שרוצה מפני הוא לאלקות להתקרב
וחיי "נפשי הוא שהקב"ה בכך שמכיר ומאחר נפשו,

לאלקות. תאב לכך האמיתיים"

äúòãù ,äá÷ð íùá åæ àèåæ äáäà úðéçá '÷ðå
ìá÷ì î"ò åðééäã ,ø÷éò ìôèä úà äùåòù ,äì÷

.åìù äéîøâìä ìéáùá ñøô
השכינה בזיו אלקים בקרבת יותר בוחר כן "ועל
לגבי בעלמא הארה שהוא הגם הבא, ועולם עדן בגן
ויתענג, הוא שיהנה מאחר יתברך, ועצמותו מהותו
הוא". שיהנה ובלבד מברובה יותר במועט מסתפק

'÷ð åæ äáäà úðéçáù ,äìéìá êéúéåà éùôð åäæå
.'åë êùåç ìù äáäà àéä ,äìéì ïééãò

(מציאות ה"לגרמי'" הוא זו אהבה שיסוד מאחר
של במצב האדם עדיין הענין בדקּות א"כ עצמו),

"לילה". רוחני, חושך

[לסיכום:

לידי להגיע הוא ה' עבודת ענין עיקר חסידות, פי על

להקב גמורה ועצמותו"התבטלות מהותו שמצד דהיות ה,

כשאדם הרי בלעדו, מציאות לאיזו מקום שום אין יתברך

ישות של רגש שום מרגיש אינו באמת יתברך בו דבוק

" ."לגרמי'ופני'

יותר: פשוטות במלים

" של רגש (בלי לה' ביטול להיות שצריך ),"לגרמי'זה

היצר (שמצד פשוטות פניות רק לשלול בזה הכוונה אין

גופו רצונות למלא ירצה שלא - הבהמית) והנפש הרע

וכל הזה, עולם ותענוגי גופניים בתענוגים הבהמית ונפשו

המצוות וקיום התורה בלימוד ה' בעבודת רק יהי' עיסוקו

שגם אלא יתברך- עצמו,עבודתו תועלת בשביל אינה

בידיעת חיל אל מחיל ועלי' שגשוג שלימות, קניית כמו

" להיות כדי טובות, מדות וקנין השלםהתורה כי"אדם ,

הקב של רצונו מילוי רק היא עבודתו כל ולעשות"אם ה

רצון וימולא שיתקיים רק לו שנוגע ועד לקונו, רוח נחת

ולא אחרים ידי על שיתקיים אפילו לו איכפת ולא העליון,

הקב - יחיד דבר רק קיים אצלו כי ידו, ורצונותיו"על ה

במציאות). קיים אינו הוא (כאילו

כ אדמו"ובסגנון מהר"ק ("ר רזש מאמר ל"בפירוש

מכל" הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה

הבא העולם "חיי רק הם הבא העולם שחיי - תענוג"

מאלקות,"הנברא רוח ונחת עונג מקבל שהאדם מה ,

עושים הזה בעולם טובים ומעשים תשובה ידי על ואילו

רוח רזלבוראנחת ""(כמאמר שאמרתיל לפני רוח נחת

רצוני )."ונעשה

(כהגירסא כשהיא ה', בעבודת העילוי תכלית וזוהי

" פרסבמשנה) לקבל שלא מנת "על רק (ולא מנת" על שלא

פרס פניית"לקבל בלא שעובד במה לו די שלא היינו ,(

עד כלל. שכר בתשלום רוצה שאינו אלא שכר, תשלום

יכול שהוא גופא מזה העונג בשביל אפילו אינה שעבודתו

לו שנזדמן פשוט איש (כמשל ליוצרו רוח נחת לעשות

שדבר ביראה, ומפורסם גדול חכם לאיש רוח קורת לגרום

עונג מכל יותר הרבה נפלא לעונג אצלו יחשב זה

אל - עליו) הערבים ודברים היאהמאכלים עבודתו כל א

לאלקות. והיראה האהבה מצד רק

שמץ מקום מכל - ביותר גבוהה מדריגה שזוהי ואף

לכאו שייך ""מנהו כי מישראל, אדמוא שאמר ידי ר"על

" אלייןהזקן דיך אז ניט מער וויל לאחרי"איך ובפרט ,

יותר) (עוד הכח ניתן צדק, הצמח ידי על זה שנתפרסם

ועד"לכאו רצונות ריבוי לו שיש דהגם מישראל, א

שלו הרצונות מקום מכל הבהמית, נפשו שמצד לרצונות

כוונת להשלים יהי' רצונו ועיקר ולב, לב בלא יהיו

דרך על בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות יתברך עצמותו

אדמו אצל שהי' דיך"ומעין אז ניט מער רצה שלא הזקן ר

]."אליין

à ÷øô øåöé÷
בין הקשר להבין וצריך העקרה, ותגל תשיש שוש
ב', ששה, עצמה שהעקרה א', בזה, הפירושים שני
לאו ותו, בששון. שתהי' העקרה על פועל שהקב"ה
ויובן בנים. לה מאין עקרה היא דאם סיפא, רישא
מזריע "איש רז"ל במאמר הפנימי הפירוש בהקדם
זכר", יולדת תחילה מזרעת אשה נקבה יולדת תחילה
יחוד ידי שעל ישראל, וכנסת הקב"ה הם ואשה דאיש
לה', אהבה ישראל בלב נולדת ישראל וכנסת הקב"ה
בחינת שהיא רבה אהבה ה', באהבת בחינות שתי ויש
וביאור "נקבה". בחינת שהיא זוטא ואהבה "זכר"
חפצתי", לא "ועמך כמ"ש היא לה' רבה אהבה הענין:
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אף אלקות, של וגילויים אורות שום רוצה האדם שאין

ליכלל רק הוא חפצו כל אלא נפלא, עונג לו שיגרמו

אינם והגילויים האורות כי יתברך, ועצמותו במהותו

חיים", מקור עמך "כי (בחינת בעלמא" "הארה אלא

לפי "זכר", בחינת היא זו רבה אהבה ובטל). טפל דבר

גורמת אינה יתברך ועצמותו במהותו שהדביקות

וכל, מכל במציאות ביטול אדרבה, אלא לאדם, תענוג

על יוותר זכר) (בחינת חזקה דעת בו שיש מי ורק

משא"כ בהקב"ה. הדביקות בשביל ותענוגו הנאתו

מקור יתברך שהוא לפי לה' האהבה היא זוטא אהבה

שיסוד נפשו, לחיי התאב כאדם ה' את אוהב ולכן חייו

עצמו, את שאוהב האדם, של ה"לגרמי'" היא זו אהבה

מחסרון באה שהיא לפי "נקבה" בחינת היא זו ואהבה
על לוותר רצונו שאין מחמת בהטפל שבוחר הדעת,
מנת על ה' עבודת הנקראת והיא מאלקות. הנאתו
היינו פרוסה, לשון ב"פרס", שמסתפק פרס, לקבל
בעלמא". "הארה שהם אלקות של והגילויים האורות

:äæ ÷øôá åøàáúðù íéâùåîדלתתא אתערותא
מיין והמשכת נוקבין מיין העלאת דלעילא. ואתערותא

דכורין.

לאשתאבא השכינה. זיו זוטא. ואהבה רבה אהבה
דמלכא. האבוקה.בגופא בפני נר התכללות

oey`x wxt yiy` yey d"c
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עילאהÓ‰Â„¯‚‰(יד) רחימו בחי' הוא הימנה למטה הב'
הוי"ה דשם ראשונה הה"א אות שהוא
במושכל מתאחדת שהיא האה"ר התפעלות בחי' והיינו
הנק' והוא כלל נפרדת ואינה ממש עצמו מצד האלקי
ודעת ההשגה עומק כפי ה' על שמתענג בתענוגים אהבה
האלקי התענוג והוא וכה"ג ביח"ע כ"ע דסובב בהתבוננות
העונג התפעלות ונק' האלקי' והשגה בשכל המורכב
כך השגתו לפי כאו"א כו' שנהנין בג"ע כנשמות שבשכל

נק' וזהו באהבה התענוג עילאההתפעלות רחימו
אהבה ונק' בינה דפנימית המושג בעומק שמתאחדת
התענוג אש רשפי בהתפעלות ה' על להתענג בתענוגים
מעלת (ולפ"ע שלו השכלה פנימית לפ"ע קווע"ל) (בל"א
עילאה רחימו והתפעלות דמל') בינה בבחי' נשמתו שרש
דחכמה ראיה מבחי' הרבה למטה היא והשגה שבבינה זו
באזן השמיעה כי לראיה שמיעה דומה שאינו כמו הנ"ל
השגת בבחי' עכ"פ שהיא לבד המושג בעומק מגיע היא
ההתפעלות ע"כ ודעת וטעם יש בבחי' שהוא אלקי שכל
מי יש שהרי יש בבחי' היא בתענוגים באה"ר גם ממנה
התפעלו' אבל כו' המתפעל שהוא בעצמו ומרגיש שמתפעל
הוא דחכמה ראיה בחי' שע"י הנ"ל במציאו' הביטול
אור באמתת שהוא לגמרי השגה מבחי' למעלה מקרוב
שאין לבד שכל בהשגת שמושג כמו ולא שהוא כמו האלקי
כלל ביה תפיסא מחשבה דלית וכמ"ש עצמותו אמתת זה
בהשגות גם כו' אמתתו זה אין והשגה במח' נתפס וכאשר
א"ס ואור יש שנק' בינה בבחי' אלא שאינו בג"ע הנשמות

שלמעלה דחכמה מ"ה כח שהוא אין בבחי' רק מאיר אינו
בחי' רק דחכמה התפעלות וע"כ כידוע לגמרי ההשגה מן
לפני הבא כמו כנ"ל וכל מכל עצמו הרגשת והעדר ביטול
ואינו לגמרי מתבטל בעיניו שרואהו ממש מקרוב המלך
ממקומו הזזה שנק' כו' שנתבטל במה גם א"ע כלל מרגיש
מקרוב בא האלקי אור שגלוי בחי' מצד וזהו כידוע לגמרי
מהתפעלו' הרב' למעל' הוא ע"כ כנ"ל דחכמ' בראי' ממש
בבחי' הוא שהחכמה וזהו הנ"ל עילאה מרחימו גם האהב'
לראיה שמיעה דומה דאינו ראי' אותיות דוקא עילאה יראה
מכוין אינו הדבר בעומק היטב ומבין שמשיג גם שהשמיעה
דוקא בעיניו כשרואה רק ממש שהוא כמו הדבר לאמתית
כו' במראה ה' שנאמר דנביאים אלקות בהשגות גם הוא כך
ממש אלקות במהות כראי' זה שאין אדמה הנביאים וביד
הוא עצמה שההשג' השגתם כלי בתוך שמאיר מפני שהוא
כו' אליו במראה וכן אדמה כמ"ש דמיון ונק' המכסה לבוש
שבמל' בינה בחי' שהוא הוי"ה כבוד דמות מראה וכמ"ש
בא שאינו ה' כבוד דמות ולא עצמו הוי"ה שם משא"כ
כמו מקרוב ראי' בבחי' הוא הרי כלל ההשגה כלי לפ"ע
הנביאים כל וכמאמר כו' פא"פ נבואתו שהי' במשה
ומזה כו' בזה נתנבא ומשה המל' בחי' שהוא בכה נתנבאו
לראיה שמיעה בין כזה הפרש קטן ניצוץ בכל בפרט יובן
נרי אתה כי כמו ממש אלקות גילוי בחי' הוא מקרוב דראי'

ובשמיע כו' מרחוקה' לי נראה ה' מרחוק כתיב דהשגה ה
ההשגה לפ"ע ה' כבוד דמות מראה בענין כנ"ל מקרוב ולא

וד"ל: כו' עצמותו אמתת ולא
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אף אלקות, של וגילויים אורות שום רוצה האדם שאין

ליכלל רק הוא חפצו כל אלא נפלא, עונג לו שיגרמו

אינם והגילויים האורות כי יתברך, ועצמותו במהותו

חיים", מקור עמך "כי (בחינת בעלמא" "הארה אלא

לפי "זכר", בחינת היא זו רבה אהבה ובטל). טפל דבר

גורמת אינה יתברך ועצמותו במהותו שהדביקות

וכל, מכל במציאות ביטול אדרבה, אלא לאדם, תענוג

על יוותר זכר) (בחינת חזקה דעת בו שיש מי ורק

משא"כ בהקב"ה. הדביקות בשביל ותענוגו הנאתו

מקור יתברך שהוא לפי לה' האהבה היא זוטא אהבה

שיסוד נפשו, לחיי התאב כאדם ה' את אוהב ולכן חייו

עצמו, את שאוהב האדם, של ה"לגרמי'" היא זו אהבה

מחסרון באה שהיא לפי "נקבה" בחינת היא זו ואהבה
על לוותר רצונו שאין מחמת בהטפל שבוחר הדעת,
מנת על ה' עבודת הנקראת והיא מאלקות. הנאתו
היינו פרוסה, לשון ב"פרס", שמסתפק פרס, לקבל
בעלמא". "הארה שהם אלקות של והגילויים האורות

:äæ ÷øôá åøàáúðù íéâùåîדלתתא אתערותא
מיין והמשכת נוקבין מיין העלאת דלעילא. ואתערותא

דכורין.

לאשתאבא השכינה. זיו זוטא. ואהבה רבה אהבה
דמלכא. האבוקה.בגופא בפני נר התכללות
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dxe` ixry

עילאהÓ‰Â„¯‚‰(יד) רחימו בחי' הוא הימנה למטה הב'
הוי"ה דשם ראשונה הה"א אות שהוא
במושכל מתאחדת שהיא האה"ר התפעלות בחי' והיינו
הנק' והוא כלל נפרדת ואינה ממש עצמו מצד האלקי
ודעת ההשגה עומק כפי ה' על שמתענג בתענוגים אהבה
האלקי התענוג והוא וכה"ג ביח"ע כ"ע דסובב בהתבוננות
העונג התפעלות ונק' האלקי' והשגה בשכל המורכב
כך השגתו לפי כאו"א כו' שנהנין בג"ע כנשמות שבשכל

נק' וזהו באהבה התענוג עילאההתפעלות רחימו
אהבה ונק' בינה דפנימית המושג בעומק שמתאחדת
התענוג אש רשפי בהתפעלות ה' על להתענג בתענוגים
מעלת (ולפ"ע שלו השכלה פנימית לפ"ע קווע"ל) (בל"א
עילאה רחימו והתפעלות דמל') בינה בבחי' נשמתו שרש
דחכמה ראיה מבחי' הרבה למטה היא והשגה שבבינה זו
באזן השמיעה כי לראיה שמיעה דומה שאינו כמו הנ"ל
השגת בבחי' עכ"פ שהיא לבד המושג בעומק מגיע היא
ההתפעלות ע"כ ודעת וטעם יש בבחי' שהוא אלקי שכל
מי יש שהרי יש בבחי' היא בתענוגים באה"ר גם ממנה
התפעלו' אבל כו' המתפעל שהוא בעצמו ומרגיש שמתפעל
הוא דחכמה ראיה בחי' שע"י הנ"ל במציאו' הביטול
אור באמתת שהוא לגמרי השגה מבחי' למעלה מקרוב
שאין לבד שכל בהשגת שמושג כמו ולא שהוא כמו האלקי
כלל ביה תפיסא מחשבה דלית וכמ"ש עצמותו אמתת זה
בהשגות גם כו' אמתתו זה אין והשגה במח' נתפס וכאשר
א"ס ואור יש שנק' בינה בבחי' אלא שאינו בג"ע הנשמות

שלמעלה דחכמה מ"ה כח שהוא אין בבחי' רק מאיר אינו
בחי' רק דחכמה התפעלות וע"כ כידוע לגמרי ההשגה מן
לפני הבא כמו כנ"ל וכל מכל עצמו הרגשת והעדר ביטול
ואינו לגמרי מתבטל בעיניו שרואהו ממש מקרוב המלך
ממקומו הזזה שנק' כו' שנתבטל במה גם א"ע כלל מרגיש
מקרוב בא האלקי אור שגלוי בחי' מצד וזהו כידוע לגמרי
מהתפעלו' הרב' למעל' הוא ע"כ כנ"ל דחכמ' בראי' ממש
בבחי' הוא שהחכמה וזהו הנ"ל עילאה מרחימו גם האהב'
לראיה שמיעה דומה דאינו ראי' אותיות דוקא עילאה יראה
מכוין אינו הדבר בעומק היטב ומבין שמשיג גם שהשמיעה
דוקא בעיניו כשרואה רק ממש שהוא כמו הדבר לאמתית
כו' במראה ה' שנאמר דנביאים אלקות בהשגות גם הוא כך
ממש אלקות במהות כראי' זה שאין אדמה הנביאים וביד
הוא עצמה שההשג' השגתם כלי בתוך שמאיר מפני שהוא
כו' אליו במראה וכן אדמה כמ"ש דמיון ונק' המכסה לבוש
שבמל' בינה בחי' שהוא הוי"ה כבוד דמות מראה וכמ"ש
בא שאינו ה' כבוד דמות ולא עצמו הוי"ה שם משא"כ
כמו מקרוב ראי' בבחי' הוא הרי כלל ההשגה כלי לפ"ע
הנביאים כל וכמאמר כו' פא"פ נבואתו שהי' במשה
ומזה כו' בזה נתנבא ומשה המל' בחי' שהוא בכה נתנבאו
לראיה שמיעה בין כזה הפרש קטן ניצוץ בכל בפרט יובן
נרי אתה כי כמו ממש אלקות גילוי בחי' הוא מקרוב דראי'

ובשמיע כו' מרחוקה' לי נראה ה' מרחוק כתיב דהשגה ה
ההשגה לפ"ע ה' כבוד דמות מראה בענין כנ"ל מקרוב ולא

וד"ל: כו' עצמותו אמתת ולא
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰�‰Âהפרש יש וגם דוקא, בארץ להיות צריך הזריעה
יצמח לא טובה אינה אשר בארץ כי גופא בארץ
פי' יבשה בארץ או כלל יצמח לא במדבר כמו כלל בה
חפץ ארץ לי אתם תהיו כי כתי' בנש"י וכמ"כ כו' קשה
פנימיות בחי' שהיא חפץ בבחי' היא שבכם הארץ פי'
קודש וזהו לצמיחה שראוי הטובה ארץ בחי' דהיינו
בחי' הוא תבואתה פי' תבואתה, ראשית לה' ישראל
שבחי' כמו היינו תבואתה וראשית תומ"צ ע"י הנמשכת
יצמח לא הארץ בלא כי מהתבואה ראשית היא ארץ
נש"י ע"י כי מהתבואה ראשית הם נש"י כמו"כ כלל,

תפילין שיניח אחר ע"י (ולא אלו בחי' נמשכים דוקא
קבלת בחי' ביטול בבחי' הם שנש"י מפני והוא למשל)

לוהי' שמע קדמה למה וכמארז"ל כדיעומ"ש שמוע אם
פי' מצות, עול יקבל ואח"כ תחלה עומ"ש שיקבל
בחי' ארץ בחי' שהוא מ"ש עול הקבלת צריך שבתחלה
מצוה) פירי (מאי הצמיחה היינו מצות עול ואח"כ ביטול
ומהותו שעצמותו שיתבונן ע"י זה ביטול לבחי' ונבוא
מחמת [אלא] ואינו העולמות מערך ומרומם מובדל
בטל להיות צריך לזה כו' אמלוך אנא ברצונו שעלה

כו'. רצונך
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â,חסד הימין קו הוא ולבנה לח כי המקלות ענין יובן
מטה חסד רב הלבן מחשוף גבורה, וערמון ולוז
אותם וישם כ"ע, העליון לובן הוא לבן כי חסד כלפי
כדי בבי"ע מ"ד המשכת דהיינו בי"ע עולמות הוא ברהטים
הניצוצות לברר בכדי והמכוון מ"ן, העלאת בהם שיהי'
מגבוה יורדים מים כי המים בשקתות וזהו אחרונים, היותר
ניצוצות כל יבוררו ושם אחרון, היותר נמיכות לנמוך
ועי"ז מ"ן העלאות דהיינו הצאן ויחמנה וזהו הקדושות,
גילוי הוא לידה כי עקודים דבי"ע נשמות הצאן ותלדנה
ויתן הוא לזה טעם והנתינת בכלי, עקוד עקודים שנתגלה
על קאי דעקוד בספרים איתא דהנה עקוד אל הצאן פני
דזרע נשמות הצאן פני וזהו לעצים ממעל שנעקד יצחק
באו ועי"ז מקום של רצונו עושין מס"נ עקוד אל בהמה

המקלות על בזהר שאמר מה וזהו עקודים, עקוד אל
שע"י וריבוי תוס' הוא ברכה כי לברכו בגין הי' שכוונתו

אחרונים. היותר דניצוצות הבירור
‰Ê·Â,דוקא מלבן אלו גבוהות מדריגות שבירר מה יובן

גילויים מתגלה עי"ז האחרון מהבירור דוקא כי
דשמעון וברייתא גאון האי רב בפי' וכמשנת"ל עליונים
ראשי השלשה מתגלה עי"ז דבי"ע בירור שע"י הצדיק
קו הוא המקלות לקח שיעקב הפסוק שפי' ונמצא ראשים,
ברהטים המקלות והניח הכתר עד שעולה ת"ת האמצעי
שהעלו הצאן ויחמו ועי"ז בבי"ע המ"ד המשכות דהיינו
דבי"ע, הפנימית הצאן פני ויתן וזהו למעלה מלמטה מ"ן
ג"כ יזכו דבי"ע נשמות שגם עקודים הצאן ותלדן ועי"ז

אחד. בכלי דעקודים העצם לגילוי

dpal lwn awri el gwie
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äîëçä úøéôñ é"ò êùîð éåìéâä
äëùîää ùøùåהאור גילוי äîëçשל úðéçáî àéäשל

מהמלכות) או מהמידות (ולא דוקא åäæåהאצילות ,
àéä äîëçäù åðééä úåìùìúùää úéùàø àéä äîëçäù

úåéîéðô úðéçáá øéàäì óåñ ïéà øåàã éåìéâäì éìë úðéçá
,'åë-ממש התגלות אין לחכמה שקדמה ה'כתר' בדרגת

של ממש גילוי מתחיל הרי החכמה בבחינת ורק כלי, בתוך

לגילוי ראוי כלי הוא החכמה כלי רק שני, ומצד בכלי. אור
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

אדמו"ר וכלשון מהחכמה, שלמטה הספירות ולא סוף האין

בתניא פירוש68הזקן השלום עליו ממורי שמעתי "וכאשר
אינו הוא ברוך סוף אין שאור חיים בעץ שכתוב למה וטעם
התלבשותו ידי על אלא האצילות בעולם אפילו מתייחד
הוא ברוך סוף שאין משום והיינו חכמה בספירת תחלה
היא וזו זולתו ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא
לגילוי הכלי היא שהחכמה כלומר, – וכו'" החכמה מדרגת
בחכמה, שנמצאת הביטול תכונת בגלל סוף אין אור
הכלי והרי ביטול), של (כח מ"ה כ"ח בשמה כמרומז
שבעולם המדריגות ובכל ביטול, הוא האור לגילוי

החכמה,הא ספירת ידי על הביטול ומורגש ניכר צילות
áåúëù äæå69åëøã úéùàø éðð÷ 'éåäהוא זה בפסוק והרמז -

å÷ä éåìéâ úéùàøã"דרכו "ראשית במילים רמוז àåäשזה
äîëçáהחכמה במדריגת הוא הוי' ששם úåéäìכידוע ,'åë

å÷ä ïéðò úåììëãבצורה שנמשך הראשון האור שהוא

הצמצום אחר úåîìåòäמדודה úà øéàäì àåäבשונה

מקום ונותן מתייחס שלא הצמצום שלפני סוף אין מהאור

éåìéâלעולמות úðéçá åäæù éîéðô øåà úðéçáá úåéäì åðééäå
úåîìåòá éåìéâä úðéçá úåéäì å÷ä éåìéâ úéùàøå ,òãåðë 'åë
éåìéâä úðéçá äëåúá ìá÷ì úéììë éìëä àéäù äîëçá àåä

,àåä êåøá óåñ ïéà øåàã
úåìéöàä ìëá éåìéâä êùîð äîëçä éãé ìòåספירת דרך -

בצורה האלוקי לאור ביותר הראוי הכלי שהיא החכמה

ולא שבאצילות, הספירות לשאר גם האור מתגלה פנימית,

אלא האצילות בעולם ומאיר חודר שזה úåîìåòáרק íâå
äéùò äøéöé äàéøáממש נבראים כבר יש íéëàìîáששם

úåîùðåנפעל החכמה ספירת ידי על äâùäהרי íäá äéäéù
äèîì åãøéù úåîùðá íâå úé÷ìàהגשמי הזה לעולם

åùøù ùøùá àåä äæ ìëù ,'åë úå÷ìà íéâéùîå íéòãåéù
.'åë úåìéöàã äîëç úðéçáî

הענין: כללות את נ"ע הרבי äæומסכם ìëåגילוי שיש

ההשתלשלות סדר ובכל דרגות אותם בכל àåäאלוקות
ìá÷ì íéðëåîå íéåàø íéìë ïä úåìéöàã íéìëäù éðôî
úåìâúäá éîéðô úåùáìúä úðéçáá íäá øéàî øåàäå ,øåàä
.'åë äéùò äøéöé äàéøáá íâ éåìéâä êùîð äæ éãé ìòù ,'åë

.øåöé÷
úåàéöî úååäúä íäî úåéäì úåøåàäá íéìòåô íéìëä ïëìå
ìåèéá úåéäì íéìëä úà íéâéäðîå íéèìåù úåøåàäå ,ùéä

,'åë íëçì æåòú äîëçä ,ùéä
úðéçáá íäá àåäù øåàä ìà íéìë ïäù éðôî àåäå
àåä úåìéöà éãé ìòù åäæå ,úåìâúäá éîéðô úåùáìúä
úéùàøå .äéùò äøéöé äàéøáá íâ úå÷ìàã éåìéâä úðéçá

àåä éåìéâä.'åë å÷ä éåìéâ úéùàø íùù äîëç úðéçáî
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.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

אפשר מדינה שבכל העולם, רוחות ד' על דקאי דאחד בד' פרטית, בהשגחה להתבונן המאריך
הבהמית. הנפש על להתגבר מלמעלה כח נתינת ע"י – הלב כוונת תומ"צ. לקיים

e‰ÊÂ,"ּב"אחד להארי ׁשּצריכים ּבאחד", הּמארי "ּכל ¿∆ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
לּבֹו אל יׂשים רֹואה ׁשהאדם ודבר ּדבר ׁשּבכל ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָהינּו
ּבעצמֹו רֹואה ּׁשהאדם מה הן ,יתּבר הּבֹורא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחדּות
הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש לעצמֹו, ּבהּנֹוגע העליֹונה ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָההׁשגחה
ּפרטית ההׁשגחה הּוא ּכן כּו', אֹותֹו וׁשֹומר ּפרנסתֹו לֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָמזמין
והיא זאבים ע' ּבין אחת "ּכבׂשה ּוכמאמר יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָּבכלל
כּו' עלינּו עמד ּבלבד אחד "ׁשּלא ּוכמאמר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּתּמרת",
להתחּזק צרי ּכן על מּידם", מּצילנּו הּוא ּברּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּקדֹוׁש
וזהּו לתֹורה, עּתים ּובקביעּות ּבצּבּור ּבתפּלה ה' ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָּבעבֹודת
ּדאחד, ּבהּדלי"ת להארי ׁשּצריכים יעקב ּבר אחא ר' ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדאמר

לדעת צרי אדם ׁשּכל העֹולם, רּוחֹות ד' הּוא ְִֵֶַַַָָָָָָָָּדהּדלי"ת
ואל מקֹום, ּובכל זמן ּבכל הּמה נצחּיים ּומצוֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּדהּתֹורה
לקּים אפׁשר זֹו ׁשּבמדינה ּגֹורם הּמקֹום ּכי האֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיאמר

ּומצוֹות לאמרּתֹורה וׁשלֹום חס אפׁשר, אי אחרת ּובמדינה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
אתכם", ּפרׂשּתי הּׁשמים רּוחֹות ּכארּבע "ּכי ּכתיב ּדהּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכן,
אי ּכ רּוחֹות, ּבלי לעֹולם אפׁשר ׁשאי "ּכׁשם רז"ל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָואמרּו
ּכֹוננּו" גבר מצעדי ּד"מה' יׂשראל", ּבלי לעֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאפׁשר
להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָלהׁשלים
ּומצוֹות, ּבּתֹורה עבֹודתם ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלֹו
מדינה ּבכל הינּו ּבהּדלי"ת, הּוא האחד ּדאריכּות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָוזהּו
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אדמו"ר וכלשון מהחכמה, שלמטה הספירות ולא סוף האין

בתניא פירוש68הזקן השלום עליו ממורי שמעתי "וכאשר
אינו הוא ברוך סוף אין שאור חיים בעץ שכתוב למה וטעם
התלבשותו ידי על אלא האצילות בעולם אפילו מתייחד
הוא ברוך סוף שאין משום והיינו חכמה בספירת תחלה
היא וזו זולתו ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא
לגילוי הכלי היא שהחכמה כלומר, – וכו'" החכמה מדרגת
בחכמה, שנמצאת הביטול תכונת בגלל סוף אין אור
הכלי והרי ביטול), של (כח מ"ה כ"ח בשמה כמרומז
שבעולם המדריגות ובכל ביטול, הוא האור לגילוי

החכמה,הא ספירת ידי על הביטול ומורגש ניכר צילות
áåúëù äæå69åëøã úéùàø éðð÷ 'éåäהוא זה בפסוק והרמז -

å÷ä éåìéâ úéùàøã"דרכו "ראשית במילים רמוז àåäשזה
äîëçáהחכמה במדריגת הוא הוי' ששם úåéäìכידוע ,'åë

å÷ä ïéðò úåììëãבצורה שנמשך הראשון האור שהוא

הצמצום אחר úåîìåòäמדודה úà øéàäì àåäבשונה

מקום ונותן מתייחס שלא הצמצום שלפני סוף אין מהאור

éåìéâלעולמות úðéçá åäæù éîéðô øåà úðéçáá úåéäì åðééäå
úåîìåòá éåìéâä úðéçá úåéäì å÷ä éåìéâ úéùàøå ,òãåðë 'åë
éåìéâä úðéçá äëåúá ìá÷ì úéììë éìëä àéäù äîëçá àåä

,àåä êåøá óåñ ïéà øåàã
úåìéöàä ìëá éåìéâä êùîð äîëçä éãé ìòåספירת דרך -

בצורה האלוקי לאור ביותר הראוי הכלי שהיא החכמה

ולא שבאצילות, הספירות לשאר גם האור מתגלה פנימית,

אלא האצילות בעולם ומאיר חודר שזה úåîìåòáרק íâå
äéùò äøéöé äàéøáממש נבראים כבר יש íéëàìîáששם

úåîùðåנפעל החכמה ספירת ידי על äâùäהרי íäá äéäéù
äèîì åãøéù úåîùðá íâå úé÷ìàהגשמי הזה לעולם

åùøù ùøùá àåä äæ ìëù ,'åë úå÷ìà íéâéùîå íéòãåéù
.'åë úåìéöàã äîëç úðéçáî

הענין: כללות את נ"ע הרבי äæומסכם ìëåגילוי שיש

ההשתלשלות סדר ובכל דרגות אותם בכל àåäאלוקות
ìá÷ì íéðëåîå íéåàø íéìë ïä úåìéöàã íéìëäù éðôî
úåìâúäá éîéðô úåùáìúä úðéçáá íäá øéàî øåàäå ,øåàä
.'åë äéùò äøéöé äàéøáá íâ éåìéâä êùîð äæ éãé ìòù ,'åë

.øåöé÷
úåàéöî úååäúä íäî úåéäì úåøåàäá íéìòåô íéìëä ïëìå
ìåèéá úåéäì íéìëä úà íéâéäðîå íéèìåù úåøåàäå ,ùéä

,'åë íëçì æåòú äîëçä ,ùéä
úðéçáá íäá àåäù øåàä ìà íéìë ïäù éðôî àåäå
àåä úåìéöà éãé ìòù åäæå ,úåìâúäá éîéðô úåùáìúä
úéùàøå .äéùò äøéöé äàéøáá íâ úå÷ìàã éåìéâä úðéçá

àåä éåìéâä.'åë å÷ä éåìéâ úéùàø íùù äîëç úðéçáî
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בהג"ה.68. לה כב.69.פרק ח, משלי

•

.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

אפשר מדינה שבכל העולם, רוחות ד' על דקאי דאחד בד' פרטית, בהשגחה להתבונן המאריך
הבהמית. הנפש על להתגבר מלמעלה כח נתינת ע"י – הלב כוונת תומ"צ. לקיים

e‰ÊÂ,"ּב"אחד להארי ׁשּצריכים ּבאחד", הּמארי "ּכל ¿∆ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
לּבֹו אל יׂשים רֹואה ׁשהאדם ודבר ּדבר ׁשּבכל ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָהינּו
ּבעצמֹו רֹואה ּׁשהאדם מה הן ,יתּבר הּבֹורא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחדּות
הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש לעצמֹו, ּבהּנֹוגע העליֹונה ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָההׁשגחה
ּפרטית ההׁשגחה הּוא ּכן כּו', אֹותֹו וׁשֹומר ּפרנסתֹו לֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָמזמין
והיא זאבים ע' ּבין אחת "ּכבׂשה ּוכמאמר יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָּבכלל
כּו' עלינּו עמד ּבלבד אחד "ׁשּלא ּוכמאמר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּתּמרת",
להתחּזק צרי ּכן על מּידם", מּצילנּו הּוא ּברּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּקדֹוׁש
וזהּו לתֹורה, עּתים ּובקביעּות ּבצּבּור ּבתפּלה ה' ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָּבעבֹודת
ּדאחד, ּבהּדלי"ת להארי ׁשּצריכים יעקב ּבר אחא ר' ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדאמר

לדעת צרי אדם ׁשּכל העֹולם, רּוחֹות ד' הּוא ְִֵֶַַַָָָָָָָָּדהּדלי"ת
ואל מקֹום, ּובכל זמן ּבכל הּמה נצחּיים ּומצוֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּדהּתֹורה
לקּים אפׁשר זֹו ׁשּבמדינה ּגֹורם הּמקֹום ּכי האֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיאמר

ּומצוֹות לאמרּתֹורה וׁשלֹום חס אפׁשר, אי אחרת ּובמדינה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
אתכם", ּפרׂשּתי הּׁשמים רּוחֹות ּכארּבע "ּכי ּכתיב ּדהּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכן,
אי ּכ רּוחֹות, ּבלי לעֹולם אפׁשר ׁשאי "ּכׁשם רז"ל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָואמרּו
ּכֹוננּו" גבר מצעדי ּד"מה' יׂשראל", ּבלי לעֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאפׁשר
להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָלהׁשלים
ּומצוֹות, ּבּתֹורה עבֹודתם ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלֹו
מדינה ּבכל הינּו ּבהּדלי"ת, הּוא האחד ּדאריכּות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָוזהּו
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אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע רּבנן, "ּתנּו וזהּו ּבׁשוה, ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּומדינה
הערט ּדער איד א יׂשראל" ּד"ׁשמע אחד", ּד"הוי'דהוי' ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וואס הוי' ׁשם פּון איז חּיּות אּון ּכח אּונזער אז ְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹֹאלקינּו",
וואס טבע ּדער פּון העכער אּוןהאיז אלקים, ׁשם ידי על ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

"הוי' אין פארׁשטאנד נׁשמה ּדער פּון קּומט ּדערהער ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָּדער
עדואחד" מאיר רּבי "ואמר ,יתּבר הּבֹורא אחדּות הינּו , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ּדהוי' זֹו והּׂשגה ּדידיעה ּדהגם הּלב", ּכּונת צריכים ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָּכאן

להביא ּביכלּתֹו מּיׂשראל אחד ּכל אבל הּמח, ּכּונת היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד
ּתהא אֹותֹו "מׁשּביעין ּוכמאמר הּלב, אל מהּמח זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּׂשגה
ׁשהּגּוף הּנׁשמה את להׁשּביע אפׁשר אי ּדלכאֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָצּדיק",
צּדיק", ּתהא אֹותֹו "מׁשּביעין הּפרּוׁש אּלא צּדיק, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָיהיה
להּנׁשמה וׂשבע ּכח ׁשּנֹותנים ׂשבע, ּפרּוׁשּה זֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּדבׁשבּועה
ּולזּככֹו לבררֹו הּטבעי ונפׁש הּגּוף על להתגּבר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּתּוכל

ּבגּלּוי. האלקי לאֹור ּכלי ְְְֱֲִִִַָָֹולעׂשֹותֹו

cg`a jix`nd lk d"c
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(קולט).ד. מפנים הוא.ה.יהודי ש(הטבע) מהטבע, שנעלה הוי' משם הוא וחיותנו מהשגתו.שכוחנו באה זו (קליטה) והפנמה

אחד. בה' הנשמה

•

mixeaic ihewl

אופנים דשני פירוש תקנה, היא עצמה תפלה אמנם

הוא אם התקנה, באופני רק זה הנה דתפלה שבעבודה

וזיכוך בבירור הא' אופני היינו תקנו, תמידין דכנגד

הב' באופן שזהו תקנום דאבות מה שהוא או הנה"ב,

אבל עצמו, בשביל עצמו מצד הנה"א כוחות התגלות

נת"ל ותקנה עצמו, בפני ענין הוא תקנה היא עצמה תפלה

במאמר כפירש"י איבערגיסן, התכה, דכי41שזהו כיון

כלים, ולעשותן ולחזור להתיכן תקנה להם יש נשתברו

כתיב דהנה מס"נ. הוא בעבודה מוצב42וענינו סולם והנה

הכוונה ושמים ארץ השמימה, מגיע וראשו ארצה

המדריגות על מורה דארצה הה"א ורוחניות, גשמיות

על מורה דהשמימה והה"א שבגשמיות, תחתונות היותר

מחברם והסולם שברוחניות, עליונות היותר המדריגות

הגג המחבר עמוד כמו אינה זו התחברות אמנם כאחד,

ועל בו אשר כסולם אלא בלבד, ותחתון עליון והרצפה

רום, העומק תכלית אל מטה העומק מתכלית עולים ידו

להאיר רום העומק מתכלית אור ממשיכים ידו ועל ובו

העלאת התפלה ענין דזהוא מטה, העומק את בו

זו תקנה אמנם העליונה, שפע והמשכת הבירורים

כנגד דתפלות הא' באופן הן האופנים, בשני הוא דתפלה

תקנום, אבות דתפלות הב' באופן והן תקנום, תמידין

מס"נ מס"נ, מיני ב' היינו מס"נ, פירושו דתקנה ונת"ל

יחפוץ שלא הוא דנה"ב המס"נ דנה"א, ומס"נ דנה"ב,

והוא שבהגשמי, בהתכלית כ"א החומריות בגשמיות

בגילוים יחפוץ שלא דנה"א והמס"נ לאלקות, כלי שיהי'

והיינו דוקא, העצמות המשכת יהי' חפצו עיקר כ"א לבד,

יחו"ת ד"ת שהוא דממכ"ע, אור בגילוי יסתפק שלא

אור גילוי להמשיך יהי' ותשוקתו חפצו כל כ"א בלבד,

דוקא. עילאה יחודא ד"ע בחי' עלמין, כל הסובב
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עולם איתני חב"ד והמצות63נשיאי התורה קדושת על עצמם למסור הלב ואבירי הדעת תקיפי ,

תמנו לא כי השי"ת בחסדי אלקית.64הנה בגבורה החסידות נס את ויחזיקו מעמדם על חזק עמדו

שנה וחמש עשרים כשבעים65כמאה ומהם – המשכילים עם המלחמה בחזית חב"ד נשיאי עמדו

על התגברו אשר עד ודעת חכמה במועצות – והמתנגדים המשכילים עם כפולה במלחמה שנה וחמש

1

2

3

4

א. יא, ר"ה ע"פ (63

כב. ג, איכה (64

תר"ס. שנת לערך עד (כדלעיל) מתקל"דֿל"ו (65

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ע החסידות שיטת לפני ברך לכרוע מנגדיהם ושיטתשונאיהם בכלל נ"ע הבעש"ט מורנו דחיי אילנא נפי
בפרט. חב"ד חסידות

שנה כארבעים או וחמש כשלשים בשיטת66זה להתעניין התחילו למיניהם ישראל סופרי אשר
אחדים ורק ונשיאיהם, להחסידות ותשבחות תהלות שירי מזמרים כמה ומהם ונשיאיהם החסידות
המדברים חבריהם על מתנפלים ועוד ובצדק באמת במרדם מחזיקים והעכבר החזיר מבשר המפוטמים

נשיאיהם. וכבוד החסידות תורת על טוב

עבודת67הוד רעיון בקרבו התנוצץ ילד בעודנו הנה השדה ואוהב הכפר יליד הזקן אדמו"ר כ"ק
ביהם פליטי את שקרב הגדול מהקירוב כנראה ברוך686970האדמה ר' אביו באחוזת נתיישבו מעין71אשר

כבוד72לבן את ויעורר ובגן בשדה כפיהם מיגיע להתפרנס ויעודדם ליאזנע סביבות – רוטשעי ביעלי –ָ
בעזרתם. להיות אביו

סג"ל הרי"ל הגביר בת עם להשתדך הסכים השידוכין לעונת הזקן אדמו"ר כ"ק הוד שבא 73ומכיון

– לרשותו ימסור לנדוניא שהבטיח – רענדלעך – הזהב שקלי אלפים חמשת אשר בתנאי מוויטעבסק,
ובשנה סג"ל. הרי"ל של מצדו התערבות שום בלי כחפצו בהם לעשות – הזקן אדמו"ר כ"ק הוד של

תק"ך בשנת – חתונתו אחר סטערנא74הראשונה מרת הרבנית כבוד רעייתו בהסכמת הנה מסר75– ,

לקנות בשביל האדמה בעבודת להסתדר שרצו משפחות לקבוצת זהב שקלי אלפים חמשת בסך הונו את
ולפשתים. לצמר מטוה ובתי רחיים ולבנין עבודה וכלי ובע"ח אדמה שטחי

דוו נהר לאורך וויטעבסק לעיר סמוך נסתדרו גדולים הזקן,ישובים אדמו"ר כ"ק הוד של בכספו ינא
בעבודת ולהסתדר וברחובות בשווקים רווח של הפרנסות את לעזוב ברבים דורש הי' לזמן ומזמן
לטובת ואגדה מדרש בחומש, לתורה עתים לקבוע ומעוררם הישוב בעלי את מבקר והי' האדמה,

וגמרא. במשנה הבינו שלא הפשוטים
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לזמן עד – הקודמת) הערה (ראה תר"ס מאז הכוונה כנראה (66

זו. רשימה כתיבת

ואילך. תיז ס"ע ח"ו אגרותֿקודש השווה – להלן בהבא (67

.131 ע' .78 ע' תש"ה השיחות ספר נז. ע' ח"ט אגרותֿקודש וראה

"בהיות שבט: ז יום" מ"היום ולהעיר כאן. שחסר כנראה (68

– עשר בן והתכונה. ההנדסה חכמת למד שנה תשע בן הזקן אדמו"ר

שלמד נזדמן עשר שנים בן בהיותו שנה. עשרה חמש על לוח סדר

שהיו הגאונים, מצאו ולא להרמב"ם, החדש קדוש הלכות ברבים

המדרש". בבית ורגליהם ידיהם מעמד, באותו

שנה. תשע בן אאזמו"ר כ"ק ובהיות כאן: אוצ"ל ועפ"ז
בהתיסדות ההשתלשלות "אופן – היומן רשימת ראה (69

ע' (לעיל ס"ל תשס"ט) (קה"ת, שני" דור ראשון, דור חב"ד, חסידות

וש"נ. .(000

השיחות ספר .000 ע' (לקמן ה'שי"ת חורף רשימה ראה (70

וש"נ. .(395 ע' ה'שי"ת

פרק ח"א הזכרונות ספר פכ"ד. ח"א רבי בית – אודותו ראה (71

.153 ע' .151 ע' תש"ג .79 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ספר ואילך. י

(תרצ"ג) רמא. ע' (תרצ"ב) היומן רשימת מנחם תורת .117 ע' תש"ה

ועוד. שיא. ע'

סה"מ .000 ע' (לעיל תרנ"ו מרֿחשון כ' היומן רשימת ראה (72

.78 ע' תש"ה ואילך. 150 ע' תש"ב השיחות ספר ואילך). 87 ע' תש"ט

כ]. [ע' .000 ע' לקמן ראה (73

.(000 ע' (לעיל 69 שבהערה רשימה ראה (74

ואילך). סע"ב (נד, פכ"ד ח"א רבי בית – אודותה ראה (75

∑
ycew zexb`

צ"ו אלול י"ד ג' ב"ה

שי' אברהם מוהר"ר אי"א וו"ח ידידי

וברכה. שלום

הנה ברוחניות, הפרטיים עצמו בעניני כתבו, על במענה

באותו שהיו התמימים תלמידי אלו מפי שמע או זוכר, בטח

תלמידי עם לשוחח אאמו"ר כ"ק הוד שהואיל בשעה מעמד,

ואמר: פתח התמימים,

א איז אמת המיצוע, דרך דער איז אמת תמימים, הערט

זאיינען ואס אותיות דראיי איז אמת סוף, ועד מתחלה ישר קו

סוף סוף ביז אנהייב פון זעך, ציהט ואס שנירל גלייכער א

אני איז אמת פון תיו ראשון, אני איז אמת פון אלף ממש,

זהר אין ער זאגט - ומבלעדי איז אמת פון מם דער אחרון,

דער איז שני אלפי שית די ועלט, אלקים, אין - ובאמצעיתא

אלקים שם דעם דורך גיוארין נתהווה איז ואס אמצעיתא

נאצלים אלע מיט ומלאה עולם פון אמצעיתא דער הוי' בכח
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ע החסידות שיטת לפני ברך לכרוע מנגדיהם ושיטתשונאיהם בכלל נ"ע הבעש"ט מורנו דחיי אילנא נפי
בפרט. חב"ד חסידות

שנה כארבעים או וחמש כשלשים בשיטת66זה להתעניין התחילו למיניהם ישראל סופרי אשר
אחדים ורק ונשיאיהם, להחסידות ותשבחות תהלות שירי מזמרים כמה ומהם ונשיאיהם החסידות
המדברים חבריהם על מתנפלים ועוד ובצדק באמת במרדם מחזיקים והעכבר החזיר מבשר המפוטמים

נשיאיהם. וכבוד החסידות תורת על טוב

עבודת67הוד רעיון בקרבו התנוצץ ילד בעודנו הנה השדה ואוהב הכפר יליד הזקן אדמו"ר כ"ק
ביהם פליטי את שקרב הגדול מהקירוב כנראה ברוך686970האדמה ר' אביו באחוזת נתיישבו מעין71אשר

כבוד72לבן את ויעורר ובגן בשדה כפיהם מיגיע להתפרנס ויעודדם ליאזנע סביבות – רוטשעי ביעלי –ָ
בעזרתם. להיות אביו

סג"ל הרי"ל הגביר בת עם להשתדך הסכים השידוכין לעונת הזקן אדמו"ר כ"ק הוד שבא 73ומכיון

– לרשותו ימסור לנדוניא שהבטיח – רענדלעך – הזהב שקלי אלפים חמשת אשר בתנאי מוויטעבסק,
ובשנה סג"ל. הרי"ל של מצדו התערבות שום בלי כחפצו בהם לעשות – הזקן אדמו"ר כ"ק הוד של

תק"ך בשנת – חתונתו אחר סטערנא74הראשונה מרת הרבנית כבוד רעייתו בהסכמת הנה מסר75– ,

לקנות בשביל האדמה בעבודת להסתדר שרצו משפחות לקבוצת זהב שקלי אלפים חמשת בסך הונו את
ולפשתים. לצמר מטוה ובתי רחיים ולבנין עבודה וכלי ובע"ח אדמה שטחי

דוו נהר לאורך וויטעבסק לעיר סמוך נסתדרו גדולים הזקן,ישובים אדמו"ר כ"ק הוד של בכספו ינא
בעבודת ולהסתדר וברחובות בשווקים רווח של הפרנסות את לעזוב ברבים דורש הי' לזמן ומזמן
לטובת ואגדה מדרש בחומש, לתורה עתים לקבוע ומעוררם הישוב בעלי את מבקר והי' האדמה,

וגמרא. במשנה הבינו שלא הפשוטים
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ביידע די פון סמיכות צוויי האבין ונעשים, יצורים נבראים

אמצעיתא דעם האלטין אחרון ואני און ראשון אני זאייטין

המיצוע. דרך דער אמת איז עבודה אין עולם פון

הערין דער דאס מוז מי הערט, דער און תמימים, הערט

המיצוע דרך דער איז אמת אז הער, דער פנימית'דיקן א אין

זיך אין גיפינען און זיך, אויף זאיין מחמיר אויף לימין נטי' א

איז! אמת דער וי ניט ואס עבירות, עניני אדער חסרונות,

זאיין מכסה זיך, זאיין מקיל אויף לשמאל נטי' א אדער

מצד עבירה, עניני אין זאיין מקיל אדער חסרונות, אייגענע

דרך דער איז אמת פאלשע, דרכים ביידע זאיינען עצמו, אהבת

המיצוע,

און המיצוע, דרך דער איז אמת אז גידיינקט, תמימים

אין המיצוע, בדרך גיין ועט ואס דער אז ערב, אייך בין איך

בעל א הן און ענינו, כפי אהל יושב א הן יום, יום עבודה א

זאיין. מצליח ועט ער אז ערב, איך בין ענינו, כפי עסק

תלמידי אתם ובפרט לעד, וקימים חיים צדיקים דברי

כ"ק הוד הקדשים קדש פני לראות זכיתם אשר התמימים

אלא תלוי אינו בפועל בעבודה הדבר הנה הרה"ק, אאמו"ר

אשר קדש הדברי אותן להזכיר הפנימי, בהתקשרותכם בכם

בהם, ולחיות בהם, ולהתקשר היחידות, בעת לשמוע זכיתם

יחיו ביתכם ולבני לכם יהי' טוב ואז ועצמי, פנימי בחיות

בגו"ר.

מרדכי יהושע ר' הרה"ג מאנ"ש אחד אודות לשמוע אשמח

יחד לומדים וגם יעקב, ועין משניות ברבים, הלומד שי',

בגו"ר. בעזרם יהי' הש"י הנה דא"ח.

בכל תהלים השיעור אמירת הנהיג אשר לשמוע אתענג

התפלה, קודם תהלים באמירת מברכין דשבת והסדר יום,

באהבת חום מוסיפה ההתועדות כי מתועדים גם ובטח

בכל הש"י יעזרהו כי שי' הרי"מ להרה"ג ברכתי יגיד ישראל,

טובה שנה על בכוח"ט מברכו והנני בגו"ר, לו המצטרך

בית מתפללי יחיו ישראל עדת את מברך הנני ידו ועל ומתוקה,

טובה שנה על טובה וחתימה כתיבה בברכת שלו הכנסת

. . . וברוחניות בגשמיות ומתוקה

עתים לקבוע שיוכל ובמנוחה בריוח פרנסתו לו יזמין הש"י

מתוך החסידים דרכי בעניני ולהתעסק ועבודה, לתורה

בגו"ר. הרחבה

בגו"ר בכוח"ט ומברכו הדו"ש

יצחק יוסף
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המקשים נמצא1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפיעשרהמדוע מאמרות

רוצה הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים להרבות

הצדיק"?!

הענין: ביאור

אין להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אותם לפרש
גםֿיחד הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורתנבראה נברא בכל השונה הנבראים,

בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוךמעלתה

בהיותו היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבללמעלה בלתי

בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוךשלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 עמ' ב. כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשים: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים

אחד במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר וכבר אםֿכן5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלהשב"בראשית"

גשמיבמחשבה עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא
"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך

בין ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבושל והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת7"מבשרי נברא העולם היה אילו :

והיתה הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו לא גם וממילא בעולם קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיהמאמרותנברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן

כי לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתהאחד"שוויו" שכן ,"

אכן הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה"שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".

אלא הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש

ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב

אגרות קודש
 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' תמוז, בהנוגע לנסיעה על חדש תשרי הבע"ל לכאן.

והנה העיקר חסר במכתבו, והוא שע"פ המדובר בכ"מ גודל הענין דהפצת המעינות, מובן וגם פשוט 

שלכל לראש זהו גם מענינו הוא, ובפרט ע"פ החינוך שקבל ובמה שרואה ממעשי אבות שליט"א במשך 

שנות חייו בהפצת המעינות, וביחוד בשעה שנמצאים בסביבתו אברכים אחב"י שליט"א הספרדים, שרק 

מקרוב נודע להם ע"ד ענין המעינות, וע"פ מוצאם שייכים לפנימיות התורה לימוד הזהר מקדם קדמתא, 

הרי חובתו בזה גדולה פי כמה בתוככי שאר התמימים ובני התמימים מרוסיא שנפגשים עתה עם אחינו 

הספרדים, ולצערי עד עתה לא שמעתי כלום מהשתדלותו בזה, וגם במכתבו אין מזכיר עד"ז, ובטח ימלא 

במלופים  טוב  וגם  דקדושה  טוב  פירות  העושה  טוב  טובות  בשורות  שתהיינה  רצון  ויהי  הבא,  במכתבו 

וכמבואר הענין בדא"ח )עיין לקו"ת שה"ש - י, סע"ד(.

ובהמצאנו בערב ימי חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שמסר נפשו על 

ענין הפצת המעינות, יהי רצון שתתגלגל זכות ליומין זכאין להתעוררות פנימיות בזה ושיביא לבכן ולפועל 

ולבשו"ט.

המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

מובן שכהנ"ל מופנה לכל חבריו מבני התמימים ואנ"ש שי'.
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המקשים נמצא1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפיעשרהמדוע מאמרות

רוצה הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים להרבות

הצדיק"?!

הענין: ביאור

אין להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אותם לפרש
גםֿיחד הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורתנבראה נברא בכל השונה הנבראים,

בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוךמעלתה

בהיותו היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבללמעלה בלתי

בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוךשלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 עמ' ב. כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשים: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים

אחד במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר וכבר אםֿכן5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלהשב"בראשית"

גשמיבמחשבה עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא
"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך

בין ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבושל והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת7"מבשרי נברא העולם היה אילו :

והיתה הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו לא גם וממילא בעולם קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיהמאמרותנברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן

כי לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתהאחד"שוויו" שכן ,"

אכן הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה"שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".

אלא הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש

ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב
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EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆

ׁשל ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

נאמן עבד לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמׁשה.

לכן לה'). מציאּותֹו ּכל את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל –ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּפרּוד על מֹורה זֹו טמאה ּכי ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻטהרת

וטמאתּה; מיתה מֹונעת חּיים ּבאלקים הּדבקּות ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמהּקּב"ה,

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח את לעֹורר יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹּוכדי

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
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| àì äfä òøä íB÷nä-ìà eðúà àéáäì íéøönî¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ
ì ïéà íéîe ïBnøå ïôâå äðàúe òøæ íB÷î:úBzL §´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ§¦½©¬¦©−¦¦§«

åðtî ïøäàå äLî àáiåìäà çút-ìà ìäwä é ©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
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ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰�‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ

מּדּוע אבל ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש

ׁשּטענתם לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא

ּובפעל ּבמצרים, היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהיתה

להם היּו ּודבׁש ׁשמן ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהביאּום

ּבּמדּבר: הּמנֹורה.ÔÓLּגם נרֹות הדליקּו הרי -L·„ּכׁשּבאּו – ְִַַָ∆∆ְְֲִִֵֵַָ¿«ְֶָ

ּתמרים. ׁשבעים ׁשם מצאּו ְְְְִִִִֵָָָלאילים

iying ,iriax ,iyily - `k - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»

יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס ּבטעם(רש"י)"מּכאן . ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

טֹוב ׁשם הּבעל אֹומר ריח)הּדבר סימן טוב שם ׁשל(כתר ׁשּנכסיו , ְֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּׁשּיכים קדּׁשה ׁשל נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאדם

נׁשמתֹו. ְְִֶָֹלׁשרׁש

éòéáøãéíBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
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øér Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−

:Eìeáâ äö÷æéäãNa øárð àì Eöøàá àp-äøarð §¥¬§¤«©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´
àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð àìå íøëáe§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ

:Eìáb øárð-øLà ãr ìåàîNe ïéîé ähðçéøîàiå ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárú àì íBãà åéìà¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«

èé-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàëíBãà | ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´¡À

:åéìrî ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúðô §ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−¥«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

ׁשּבכל מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, CÏÓאחד Ï‡ההנהגה את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְִִֵֶָָ∆∆∆ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּגלּות, Ï‡¯NÈּבזמן EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡יהּודי ׁשּגּוף אף – ְִַַָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ְִֶַ

זקּוקים ׁשניהם ּכי הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹנדמה

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה ‰CÏnלאכילה C¯cּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו - ְְֲִִִֵֶַַָָ∆∆«∆∆ְֶֶֶַָ

ּומנהגי�CÏה', הּמצֹות קּיּום הּתֹורה לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ≈≈ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ְִֵָיׂשראל.

éùéîçáëäãrä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈
:øää øäâëøäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ

:øîàì íBãà-õøà ìeáb-ìr øääãëïøäà óñàé ¨®̈©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ
éðáì ézúð øLà õøàä-ìà àáé àì ék åénr-ìà¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´

:äáéøî éîì ét-úà íúéøî-øLà ìr ìàøNéäëç÷ ¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ
:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå ïøäà-úà¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«

åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½

-ìk éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−¨
:äãräçëLaìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³

øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúàŸ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiåèëék äãrä-ìk eàøiå ©¥¤̄¤²§¤§¨−̈¦¨¨«©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬

ìL ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâúéa ìk íBé íéL ¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬
:ìàøNéñàëàáLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå ¦§¨¥«©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´

ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àa ék áâpä©¤½¤¦µ¨´¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½
:éáL epnî | aLiåáøîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®

-úà ézîøçäå éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤
:íäéørâ-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå ¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤

-íL àø÷iå íäéør-úàå íäúà íøçiå éðrðkä©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«
:äîøç íB÷näôãóeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå ©¨−¨§¨«©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½

:Cøca írä-Lôð øö÷zå íBãà õøà-úà ááñì¦§−Ÿ¤¤´¤¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤
äeðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa írä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ

íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦
:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðååíra ýåýé çlLéå §©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈

úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨
:ìàøNiî áø-íræeøîàiå äLî-ìà írä àáiå ©−̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´

ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç̈À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½



קנג iying ,iriax ,iyily - `k - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½
úàöBäå åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®§«¥¨Æ
-úàå äãrä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì̈¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈§¤

:íøéraèýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå §¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®
:eäeö øLàkéìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå ©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈

-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà¤§¥´©¨®©©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦
:íéî íëì àéöBð äfä òìqäàéBãé-úà äLî íøiå ©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦©¨̧¤¤¹¤¨À

iåíéaø íéî eàöiå íéîrt eähîa òìqä-úà C ©©̄¤©¤²©§©¥−©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½
:íøéráe äãrä zLzåñáéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´

éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâé-øLà äáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈£¤
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáøñ ¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»

יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס ּבטעם(רש"י)"מּכאן . ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

טֹוב ׁשם הּבעל אֹומר ריח)הּדבר סימן טוב שם ׁשל(כתר ׁשּנכסיו , ְֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּׁשּיכים קדּׁשה ׁשל נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאדם

נׁשמתֹו. ְְִֶָֹלׁשרׁש

éòéáøãéíBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äk-ìk úà zrãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨

:eðúàöî øLà äàìzäåèøiåäîéøöî eðéúáà eã ©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨
íéøöî eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦

:eðéúáàìåæèçìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷röpå §©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´
øér Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−

:Eìeáâ äö÷æéäãNa øárð àì Eöøàá àp-äøarð §¥¬§¤«©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´
àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð àìå íøëáe§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ

:Eìáb øárð-øLà ãr ìåàîNe ïéîé ähðçéøîàiå ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárú àì íBãà åéìà¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«

èé-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàëíBãà | ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´¡À

:åéìrî ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúðô §ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−¥«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

ׁשּבכל מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, CÏÓאחד Ï‡ההנהגה את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְִִֵֶָָ∆∆∆ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּגלּות, Ï‡¯NÈּבזמן EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡יהּודי ׁשּגּוף אף – ְִַַָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ְִֶַ

זקּוקים ׁשניהם ּכי הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹנדמה

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה ‰CÏnלאכילה C¯cּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו - ְְֲִִִֵֶַַָָ∆∆«∆∆ְֶֶֶַָ

ּומנהגי�CÏה', הּמצֹות קּיּום הּתֹורה לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ≈≈ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ְִֵָיׂשראל.

éùéîçáëäãrä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈
:øää øäâëøäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ

:øîàì íBãà-õøà ìeáb-ìr øääãëïøäà óñàé ¨®̈©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ
éðáì ézúð øLà õøàä-ìà àáé àì ék åénr-ìà¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´

:äáéøî éîì ét-úà íúéøî-øLà ìr ìàøNéäëç÷ ¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ
:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå ïøäà-úà¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«

åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½

-ìk éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−¨
:äãräçëLaìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³

øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúàŸ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiåèëék äãrä-ìk eàøiå ©¥¤̄¤²§¤§¨−̈¦¨¨«©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬

ìL ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâúéa ìk íBé íéL ¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬
:ìàøNéñàëàáLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå ¦§¨¥«©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´

ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àa ék áâpä©¤½¤¦µ¨´¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½
:éáL epnî | aLiåáøîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®

-úà ézîøçäå éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤
:íäéørâ-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå ¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤

-íL àø÷iå íäéør-úàå íäúà íøçiå éðrðkä©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«
:äîøç íB÷näôãóeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå ©¨−¨§¨«©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½

:Cøca írä-Lôð øö÷zå íBãà õøà-úà ááñì¦§−Ÿ¤¤´¤¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤
äeðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa írä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ

íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦
:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðååíra ýåýé çlLéå §©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈

úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨
:ìàøNiî áø-íræeøîàiå äLî-ìà írä àáiå ©−̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´

ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç̈À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½



iriayקנד ,iyy - ak - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:írä ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî øñéå§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨®̈©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
çBúà íéNå óøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−

:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìrèNriå ©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«©©³©
CLð-íà äéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈¦¨©³
:éçå úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ

המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

הם העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

זכּו ׁשהמרּגלים לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגם

ּבׁשליחּות יׂשראל לארץ הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלכ

טֹובה ּפעּלה ׁשאפּלּו ,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻה'

יׂשראל'. ל'ארץ והפיכתּה הּגׁשמית ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחת

éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiåàéúáàî eòñiå ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−¥«Ÿ®Ÿ
áàBî éðt-ìr øLà øaãna íéøárä éira eðçiå©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©§¥´½̈

:LîMä çøænîáé:ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî ¦¦§©−©¨«¤¦−̈¨®̈©©«£−§©¬©¨«¤
âéeðçiå eòñð íMîøaãna øLà ïBðøà øárî ¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈

áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈
:éøîàä ïéáeãéýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìr ¥¬¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®

:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña áäå-úàåèãLàå ¤¨¥´§½̈§¤©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ
ì äèð øLà íéìçpä:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáL ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤®̈§¦§©−¦§¬¨«

æèäLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½
:íéî íäì äðzàå írä-úà óñàñæéøéLé æà ¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´

:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«
çé÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−

:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®
:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´

:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»

את ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו -Ïk ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ»

הרע הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלב,

רב, עם ׁשהמית עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלטֹוב,

וחּיים. רפּואה ְְִִֵַָהביא

éòéáùàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëäãNa ähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´

ãr Cìð Cìnä Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬
:Eìáb øárð-øLàâëìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå £¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»

úàø÷ì àöiå Bnr-ìk-úà ïçéñ óñàiå Bìáâa øár£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³
:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ®̈§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«

ãëïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnr éða ìeáb ær ék ïBnr éða-ãr ÷aé-ãräëçwiå ©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«©¦©Æ

-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøråëïBaLç ék ¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øér¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
:ïðøà-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©©§«Ÿ

æëïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øérçëúéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék ¦¬¦«¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´

:ïðøà úBîa éìra áàBî ør äìëà ïçéñèëEì-éBà ¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´
åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír zãáà áàBî½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´

:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMaìïBaLç ãáà íøépå ©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬¤§−
:àáãéî-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáéc-ãràìáLiå ©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©¥«§¨«©¥̧¤Æ

:éøîàä õøàa ìàøNéáììbøì äLî çìLiå ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«©¦§©³¤Æ§©¥´
äéúða eãkìiå øæré-úàáéúëùøééåéø÷LøBiå ¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úàâìïLaä Cøc eìriå eðôiå ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®

ìëå àeä íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiåBnr- ©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈¯§¨©²
:érøãà äîçìnìãì-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©

Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−
Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤

:ïBaLça áLBé øLà éøîàääìåéða-úàå Búà ekiå ¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ
eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr Bnr-ìk-úàå§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−¨¦®©¦«§−

:Böøà-úàáëàeðçiå ìàøNé éða eòñiå ¤©§«©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî áàBî úBáøra§©§´½̈¥¥−¤§©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `l mgpn zxez)

‰È˙B�a e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»

ויׁש לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

להבין ׁשעליהם ּבאפן להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליחּות ׁשערּו ׁשהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלֹומר,

ּכּונתּה עם יחד אֹותּה למּלא עליהם ולכן לרּגל, רק אינּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשהּכּונה

ׁשּלאחר לֹומר, (ויׁש עֹוד ויחּכם לחכם ּתן ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּפנימית,

אדם "אין מעין ּבהם התקּים הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכּׁשלֹון

ּבהם"). ׁשּנכׁשל עד ּתֹורה ּדברי על ְְִִֵֵֶֶַַָָָעֹומד

.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô

xihtn - ak - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

÷ã dîL ,ìläúéåéøa àLã.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîãìék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´
úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLçaäì-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå §¤§«©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä ézìa¦§¦¬¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

áëàáàBî úBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

.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

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì ú÷ç úùøôì äøèôäàé ÷øô íéèôåùá

àéà:çzôé-úà ãrìb ãìBiå äðBæ äMà-ïa àeäå ìéç øBab äéä éãrìbä çzôéåáãìzå §¦§¨´©¦§¨¦À¨¨Æ¦´©½¦§−¤¦¨´¨®©¬¤¦§−̈¤¦§¨«©¥¯¤
ìçðú-àì Bì eøîàiå çzôé-úà eLøâéå äMàä-éðá eìcâiå íéða Bì ãrìb-úLà¥«¤¦§¨²−¨¦®©¦§§¸§¥¨«¦¹̈©§¨«§´¤¦§À̈©³Ÿ§Æ«Ÿ¦§©´

:äzà úøçà äMà-ïa ék eðéáà-úéáaâeèwìúiå áBè õøàa áLiå åéçà éðtî çzôé çøáiå §¥«¨¦½¦²¤¦¨¬©¤−¤¨«¨©¦§©³¦§¨Æ¦§¥´¤½̈©¥−¤§¤´¤®©¦§©§³
:Bnr eàöiå íé÷éø íéLðà çzôé-ìàã:ìàøNé-ír ïBnr-éðá eîçliå íéîiî éäéåäéäéå ¤¦§¨Æ£¨¦´¥¦½©¥«§−¦«©§¦−¦¨¦®©¦¨«£¬§¥«©−¦¦§¨¥«©§¦¾



קנה xihtn - ak - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥
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אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן
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