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¯˘�Î'גו ירח� גוזליו על קנו מיני'1יעיר לעיל כתיב מה הנה מדבר,2, באר� ימצאהו
מסיי� זה נוהג3ואחרי שהקב"ה הוא, בזה הפשוט הפירוש הנה ינחנו. בדד הוי'

רחמי שיש כלומר, רש"י), (וכפירוש גוזליו על המרח� הנשר כמו ברחמי� ישראל בני ע�
ישנ� שבתורה העניני� כל והנה הימנו. ולמעלה נשר כמו שה� רחמי� ויש כפשוט�, נשר
הזה בעול� אלו בחינות ב' שיש דכש� מוב�, ומזה מעלה, למעלה עד העולמות בכל
לעול� עד בי"ע, עולמות ממנו, שלמעלה בעולמות הוא כ� נשר), וכמו (נשר הגשמי
בחי' יש בו ג� מקו� ומכל האחדות, עול� הוא הרי ספירות עשר בו שיש דא� האצילות,
ממידת שלמעלה רחמי� היינו כנשר, בחי' בו ויש דאצי', הרחמי� מידת והיא נשר

כמאמר4הרחמי� למטה היא התורה עיקר הרי כ� פי על א� אמנ� היא,5. בשמי� לא תורה
המגיד הרב רז"ל6וכתורת מאמר תלויי�7על שלמעלה העניני� שכל ממ�, למעלה מה דע

ולא למטה התורה ניתנה שאז תורה מת� אחרי ובפרט למטה, הנמצא האד� בעבודת ב�,
יותר למטה יורד יותר הגבוה דכל זאת, ועוד (כנ"ל). היא נעלה8בשמי� הכי דהעני� היינו ,

ב' את כולל זה שפסוק הנשר, בעני� ג� מוב� ומזה למטה, דוקא נמצא (שבתורה)
כפשוטו. נשר רחמי שבו במקו� למטה דוקא נמשכי� עליוני� הכי דהרחמי� הקצוות,

ÔÈ�Ú‰Âכתיב דהנה ומבואר9הוא, גו', בשמי� הנשר דר� גו' ממני נפלאו המה שלשה
אחר העליונה.10במקו� במרכבה טמא עו� שהוא נשר פני יש אי� הוא דהפלא

להבי� הימי�11וצרי� אל ארי' פני ג� במרכבה יש שהרי הפליאה12, ומדוע טמאה, חי' שהוא
אחר במקו� המבואר פי על בזה, והביאור דוקא. הנשר על נשר13היא (פני הנשר שדר�

דוקא נשר פני על שתמה מה וזהו האמצעי. קו עני� הוא אל14שבמרכבה) ארי' פני כי ,

פלא זה ואי� בלבד, הכתר בחיצוניות העולה הימי� בקו ה� שבמרכבה ארי' דפני הימי�,
הכתר בפנימיות העולה האמצעי בקו שה� נשר פני כ� שאי� מה אי�15כל�כ�, מאד יפלא ,

הכתר. בפנימיות טמא עו� פני יש

יא.)1 לב, פרשתנו

י.)2 ש�,

יב.)3 ש�,

לקו"ת)4 וראה ואיל�. א'תרפג ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ג. עח, פרשתנו

ב.)5 נט, ב"מ יב. ל, נצבי�

סע"ג).)6 (נ, סקצ"ח קה"ת) (הוצאת אמרי� לקוטי

מ"א.)7 פ"ב אבות

ואיל�.)8 נח ע' אורה בשערי ונתבאר הובא

יח�יט.)9 ל, משלי

ש�.)10 משלי עה"פ להאריז"ל ל"ת

תרע"ה)11 קנו יעיר כנשר ד"ה א'תרפט. ע' ש� אוה"ת

ל). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח עתר). ע' ח"ב תער"ב (המש�

ואיל�). פג ע' ש� מלוקט (סה"מ תשכ"ט

י.)12 א, יחזקאל

כד)13 ע' ש� תרע"ח סה"מ ואיל�. א'תרפה ע' ש� אוה"ת

ואיל�.

סה"מ)14 ש�. תער"ב המש� א'תרצ. ע' ש� אוה"ת ראה

ש�. מלוקט

ע')15 ש� תרע"ח סה"מ ואיל�. רכ ע' ח"א תער"ב המש�

.152 ע' תש"ז סה"מ כה.
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¯˘�Î'גו ירח� גוזליו על קנו מיני'1יעיר לעיל כתיב מה הנה מדבר,2, באר� ימצאהו
מסיי� זה נוהג3ואחרי שהקב"ה הוא, בזה הפשוט הפירוש הנה ינחנו. בדד הוי'

רחמי שיש כלומר, רש"י), (וכפירוש גוזליו על המרח� הנשר כמו ברחמי� ישראל בני ע�
ישנ� שבתורה העניני� כל והנה הימנו. ולמעלה נשר כמו שה� רחמי� ויש כפשוט�, נשר
הזה בעול� אלו בחינות ב' שיש דכש� מוב�, ומזה מעלה, למעלה עד העולמות בכל
לעול� עד בי"ע, עולמות ממנו, שלמעלה בעולמות הוא כ� נשר), וכמו (נשר הגשמי
בחי' יש בו ג� מקו� ומכל האחדות, עול� הוא הרי ספירות עשר בו שיש דא� האצילות,
ממידת שלמעלה רחמי� היינו כנשר, בחי' בו ויש דאצי', הרחמי� מידת והיא נשר

כמאמר4הרחמי� למטה היא התורה עיקר הרי כ� פי על א� אמנ� היא,5. בשמי� לא תורה
המגיד הרב רז"ל6וכתורת מאמר תלויי�7על שלמעלה העניני� שכל ממ�, למעלה מה דע

ולא למטה התורה ניתנה שאז תורה מת� אחרי ובפרט למטה, הנמצא האד� בעבודת ב�,
יותר למטה יורד יותר הגבוה דכל זאת, ועוד (כנ"ל). היא נעלה8בשמי� הכי דהעני� היינו ,

ב' את כולל זה שפסוק הנשר, בעני� ג� מוב� ומזה למטה, דוקא נמצא (שבתורה)
כפשוטו. נשר רחמי שבו במקו� למטה דוקא נמשכי� עליוני� הכי דהרחמי� הקצוות,

ÔÈ�Ú‰Âכתיב דהנה ומבואר9הוא, גו', בשמי� הנשר דר� גו' ממני נפלאו המה שלשה
אחר העליונה.10במקו� במרכבה טמא עו� שהוא נשר פני יש אי� הוא דהפלא

להבי� הימי�11וצרי� אל ארי' פני ג� במרכבה יש שהרי הפליאה12, ומדוע טמאה, חי' שהוא
אחר במקו� המבואר פי על בזה, והביאור דוקא. הנשר על נשר13היא (פני הנשר שדר�

דוקא נשר פני על שתמה מה וזהו האמצעי. קו עני� הוא אל14שבמרכבה) ארי' פני כי ,

פלא זה ואי� בלבד, הכתר בחיצוניות העולה הימי� בקו ה� שבמרכבה ארי' דפני הימי�,
הכתר בפנימיות העולה האמצעי בקו שה� נשר פני כ� שאי� מה אי�15כל�כ�, מאד יפלא ,

הכתר. בפנימיות טמא עו� פני יש

יא.)1 לב, פרשתנו

י.)2 ש�,

יב.)3 ש�,

לקו"ת)4 וראה ואיל�. א'תרפג ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ג. עח, פרשתנו

ב.)5 נט, ב"מ יב. ל, נצבי�

סע"ג).)6 (נ, סקצ"ח קה"ת) (הוצאת אמרי� לקוטי

מ"א.)7 פ"ב אבות

ואיל�.)8 נח ע' אורה בשערי ונתבאר הובא

יח�יט.)9 ל, משלי

ש�.)10 משלי עה"פ להאריז"ל ל"ת

תרע"ה)11 קנו יעיר כנשר ד"ה א'תרפט. ע' ש� אוה"ת

ל). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח עתר). ע' ח"ב תער"ב (המש�

ואיל�). פג ע' ש� מלוקט (סה"מ תשכ"ט

י.)12 א, יחזקאל

כד)13 ע' ש� תרע"ח סה"מ ואיל�. א'תרפה ע' ש� אוה"ת

ואיל�.

סה"מ)14 ש�. תער"ב המש� א'תרצ. ע' ש� אוה"ת ראה

ש�. מלוקט

ע')15 ש� תרע"ח סה"מ ואיל�. רכ ע' ח"א תער"ב המש�

.152 ע' תש"ז סה"מ כה.
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¯Â‡È·Âנפלה לפיכ� הכתר, בפנימיות מושרשת הרחמי� מידת להיות דוקא דהנה העני�,
ונפילה נשירה מלשו� נשר שנק' וזהו מטה, לעו�16למטה עד דרגי', מ� דנפיל ,

באר� ימצאהו מיני' לעיל דכתיב הפסוקי�, המש� יוב� ובזה הקדושה. למקו� שמחו� טמא
ש� אד� ישב לא אשר מקו� הוא דמדבר גו', האד�17מדבר למושב מחו� שהוא היינו ,

אד�18העליו� הקרויי� ישראל בני למושב מחו� זה דר� ועל לעליו�19, בכל20אדמה כי , ֲֶַ
ממש ממעל אלוקה חלק שהיא הקדושה נפש יש זה21ישראל לפני וכדכתיב הוי'22, חלק כי

בלבד זו ולא לקדושה), (שמחו� המדבר למקו� שייכות שו� לה� אי� ולפיכ� גו', עמו
של אלא ש�, ישראל) (היינו אד� ישב שייכותשלא כל לישראל שאי� היינו ש�, עבר א

נשר. בחי' נפלה זה למקו� כי גו', קנו יעיר כנשר שממשי� וזהו זה. למקו�

Ì�Ó‡23�ומש אלקי� ה' יקבצ� מש� דג� גו', מדבר באר� ימצאהו נאמר זה מקו� על ג�
הכי24יקח� בדרגא כנשר בחי' גילוי ידי על היא זה ממקו� והתשובה וההעלאה .

נרגא בי' לשדי' אבא ובי' מיני' כי הכתר, פנימיות בחי' עולי�25עליונה, זה ידי ועל ,

שעולי� ידי על דוקא הרי ביותר למטה יורד יותר הגבוה שכל דכיו� הכתר. לפנימיות
מקומות בכמה המבואר דר� ועל ביותר. למעלה היא העלי' כזה, רחוק (מלקוטי26ממקו�

להאריז"ל הכתוב27תורה בפי' הוי'28) פי מוצא כל על כי האד� יחי' לבדו הלח� על לא כי
שנפלו שמזה משו� חי, צומח שבדומ� הוי' פי למוצא צרי� �המד�ר האד�, ְֵֶַַיחי'
ולכ� יותר, למעלה ששורש� מוכח ממד�ר) שלמטה (בדצ"ח ביותר למטה ְִֵַהניצוצות
בבחי' מזה, למטה יוב� זה דר� ועל ��מד�ר. הוי' פי המוצא את להחיות דוקא ְֵֶַַבכוח�
עד עולי� זה ממקו� העלי' ידי על דדוקא הקדושה, למקו� מחו� הנפילה שענינה נשר

עמיקתא לבירא רמה מאיגרא למטה הנשמה ירידת טע� וזהו הכתר. מבחי'29לפנימיות ,

בי לנפחתה עד בי שנתת מלמטה30נשמה העלי' תהי' זה שבעול� כדי התחתו�, הזה בעול�
ארצה המוצב בסול� השמימה31ביותר, מגיע ראשו זה ידי ועל עד31דוקא, ביותר, למעלה ,

נתנה אשר האלוקי� אל תשוב וזהו32שהרוח שממשי�33. דאישו�2מה עינו, כאישו� יצרנו
רז"ל כמאמר שבעי� השחור השחור34הוא מתו� אלא שבעי� הלב� מתו� רואה אד� אי�

ההתבוננות ידי דעל וכו'. והריחוק וההעל� השחרות היינו שבעי� השחור דעני� שבעי�,

קהלת)16 וראה רכא. ע' תקס"ד סה"מ א. ש�, פרשתנו לקו"ת

בערכו. יעקב

ו.)17 ב, ירמי'

ועוד.)18 ואיל�. סע"ב לב, ראה ג. כ, נשא לקו"ת

רע"א.)19 סא, יבמות

א�)20 מאמר מאמרות עשרה ב. שא, ב. רסח, ב. כ, של"ה

סל"ג. ח"ב חי כל

רפ"ב.)21 תניא

ט.)22 ש�, פרשתנו

סה"מ)23 ואיל�. א ש�, פרשתנו לקו"ת ראה – לקמ� בהבא

ואיל�. א'תרפג ע' פרשתנו אוה"ת ג� וראה ואיל�. רכ ע' תקס"ד

ואיל�. כד ע' ש� תרע"ח סה"מ ואיל�. א'תרפה

ד.)24 ל, נצבי�

ב.)25 לט, סנהדרי� וראה רפל"א. בתניא כ"ה

ועוד.)26 ואיל�. סע"ב יג, צו לקו"ת

ג.)27 ח, עקב עה"פ

ש�.)28 עקב

ב.)29 ה, חגיגה – חז"ל לשו�

ב).)30 ס, (ברכות השחר ברכת נוסח

יב.)31 כח, ויצא

ז.)32 יב, קהלת

ע')33 ש� פרשתנו אוה"ת רכו. ע' ש� תקס"ד סה"מ ראה

א'תרפח.

ח.)34 פל"א, ויק"ר

a"nyz'd ixyz a"i ,epif`d t"y

לתשובה בא זה ידי על ה', את עזב� ומר ורע רחוק, במקו� ההעל�, במקו� שנמצא בזה
וזכיות. כזכיות לו נעשו שזדונות עד דליבא מעומקא

Â‰ÊÂנשר של הרחמי� על מורה גוזליו על דהריחו� גו', ירח� גוזליו על קנו יעיר כנשר
קנו יעיר כנשר לבחי' עולי� למטה נשר מבחי' התשובה עבודת ידי דעל כפשוטו,

אחר במקו� שכתוב מה דר� ועל מעלה. התחתו�35שלמעלה דהרצו� רצו�, ואית רצו� דאית
עילאה ליראה כלי היא תתאה יראה זה דר� ועל העליו�. הרצו� את וממשי� כלי [הוא]
למידת עולי� נשר בחי' ידי על זה דר� על הרי עילאה. לחכמה כלי היא תתאה וחכמה
גו', מדבר באר� ימצאהו וזהו ממידה. מעלה שלמעלה לרחמי� עד שלמעלה הרחמי�
גו', יקבצ� מש� הרי מדבר באר� שנאבדו אלה שג� היינו שנאבד, בדבר שיי� דמציאה
בעצמו כביכול שיער לא הקב"ה כי היגיעה, ער� לפי שלא עני� מציאה, בחי' שהיא ועד
בידי הכל שהרי במדבר, בשלימותו אלוקה החלק את שימצא געריכט) ניט זי� ָ(האט

שמי� מיראת חו� שזה36שמי� ועד ישראל. מעבודת בהתפעלות הוא הקב"ה זה ומשו� .
ער� לפי שהרויח מי של התענוג דומה דאינו העני�, וכפשטות גדול, תענוג לידי מביא

שנאמר (כמו ער�37עבודתו לפי לא שזהו מציאה שמוצא למי לח�) ישבע אדמתו עובד
שממשי� וזהו למעלה1היגיעה. עולי� התשובה עבודת ידי שעל לפי אברתו, על ישאהו

דמלכא אברי� מרמ"ח למעלה היינו אברתו, מבחי' למעלה עד קדמו38מעלה, ישראל כי ,

אליהו דבי בתנא כדאיתא ומצוות דבר39לתורה (בתורה) שנאמר קדמו ישראל אומר ואני
כו' ישראל בני אל אמור ישראל בני בדד40אל הוי' עליו שנאמר זה למקו� שעולי� ועד .

בלחודוהי ומלכא ישראל גו', חד.41ינחנו כולא ית' ומהותו ועצמותו שישראל ,

‰�‰Âלתורת ועד פה שבעל בתורה כ� ואחרי שבכתב בתורה נלמדי� אלו שענייני� ידי על
מיני' שיתפרנסו� ועד ההסברה הוא שעניינה לידי42חב"ד מביאה זו התבוננות הרי ,

פרטית, בהשגחה אלו ניצוצות כשפוגש ובפרט מקו�, בכל הניצוצות ובירור חיפוש מעשה,
שנאמר כמו גו', ינחנו בדד הוי' היעוד לקיו� באי� זה ידי בדד43ועל בטח ישראל וישכו�

ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בקרוב יעקב, עי�
ממש. בימינו במהרה לארצנו, קוממיות ויוליכנו

•

(מזהר).)35 א פח, דרמ"צ ד. פז, ויקהל תו"א ראה

ב.)36 לג, ברכות

יט.)37 כח, יא. יב, משלי

ע')38 תר"מ יונתי (המש� תרמ"א קנו יעיר כנשר ד"ה וראה

ש�).מד). מלוקט (סה"מ תשכ"ט

ואיל�.)39 שנו ס"ע ח"ב תרל"ה סה"מ וראה פי"ד. – רבה

וש"נ.

ד.)40 פ"א, ב"ר ראה

א.)41 לב, זח"ג ראה

בלקו"ש)42 (הועתק ש� מל� כסא וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

הקדמת ועוד). .9 הערה 42 ע' חט"ו .3 הערה 206 ע' ח"ז

לזהר. מל� מקדש

כח.)43 לג, ברכה
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לתשובה בא זה ידי על ה', את עזב� ומר ורע רחוק, במקו� ההעל�, במקו� שנמצא בזה
וזכיות. כזכיות לו נעשו שזדונות עד דליבא מעומקא

Â‰ÊÂנשר של הרחמי� על מורה גוזליו על דהריחו� גו', ירח� גוזליו על קנו יעיר כנשר
קנו יעיר כנשר לבחי' עולי� למטה נשר מבחי' התשובה עבודת ידי דעל כפשוטו,

אחר במקו� שכתוב מה דר� ועל מעלה. התחתו�35שלמעלה דהרצו� רצו�, ואית רצו� דאית
עילאה ליראה כלי היא תתאה יראה זה דר� ועל העליו�. הרצו� את וממשי� כלי [הוא]
למידת עולי� נשר בחי' ידי על זה דר� על הרי עילאה. לחכמה כלי היא תתאה וחכמה
גו', מדבר באר� ימצאהו וזהו ממידה. מעלה שלמעלה לרחמי� עד שלמעלה הרחמי�
גו', יקבצ� מש� הרי מדבר באר� שנאבדו אלה שג� היינו שנאבד, בדבר שיי� דמציאה
בעצמו כביכול שיער לא הקב"ה כי היגיעה, ער� לפי שלא עני� מציאה, בחי' שהיא ועד
בידי הכל שהרי במדבר, בשלימותו אלוקה החלק את שימצא געריכט) ניט זי� ָ(האט

שמי� מיראת חו� שזה36שמי� ועד ישראל. מעבודת בהתפעלות הוא הקב"ה זה ומשו� .
ער� לפי שהרויח מי של התענוג דומה דאינו העני�, וכפשטות גדול, תענוג לידי מביא

שנאמר (כמו ער�37עבודתו לפי לא שזהו מציאה שמוצא למי לח�) ישבע אדמתו עובד
שממשי� וזהו למעלה1היגיעה. עולי� התשובה עבודת ידי שעל לפי אברתו, על ישאהו

דמלכא אברי� מרמ"ח למעלה היינו אברתו, מבחי' למעלה עד קדמו38מעלה, ישראל כי ,

אליהו דבי בתנא כדאיתא ומצוות דבר39לתורה (בתורה) שנאמר קדמו ישראל אומר ואני
כו' ישראל בני אל אמור ישראל בני בדד40אל הוי' עליו שנאמר זה למקו� שעולי� ועד .

בלחודוהי ומלכא ישראל גו', חד.41ינחנו כולא ית' ומהותו ועצמותו שישראל ,

‰�‰Âלתורת ועד פה שבעל בתורה כ� ואחרי שבכתב בתורה נלמדי� אלו שענייני� ידי על
מיני' שיתפרנסו� ועד ההסברה הוא שעניינה לידי42חב"ד מביאה זו התבוננות הרי ,

פרטית, בהשגחה אלו ניצוצות כשפוגש ובפרט מקו�, בכל הניצוצות ובירור חיפוש מעשה,
שנאמר כמו גו', ינחנו בדד הוי' היעוד לקיו� באי� זה ידי בדד43ועל בטח ישראל וישכו�

ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בקרוב יעקב, עי�
ממש. בימינו במהרה לארצנו, קוממיות ויוליכנו

•

(מזהר).)35 א פח, דרמ"צ ד. פז, ויקהל תו"א ראה

ב.)36 לג, ברכות

יט.)37 כח, יא. יב, משלי

ע')38 תר"מ יונתי (המש� תרמ"א קנו יעיר כנשר ד"ה וראה

ש�).מד). מלוקט (סה"מ תשכ"ט

ואיל�.)39 שנו ס"ע ח"ב תרל"ה סה"מ וראה פי"ד. – רבה

וש"נ.

ד.)40 פ"א, ב"ר ראה

א.)41 לב, זח"ג ראה

בלקו"ש)42 (הועתק ש� מל� כסא וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

הקדמת ועוד). .9 הערה 42 ע' חט"ו .3 הערה 206 ע' ח"ז

לזהר. מל� מקדש

כח.)43 לג, ברכה
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מוגה בלתי

הסוכות.‡ לחג הכיפורי� יו� שבי� השבת היא זו שבת .

וסוכות): שבת, (יוהכ"פ, אלו עניני� ג' בי� שייכות וישנה

בזה כמודגש השבת, עני� ע� ג� קשור חגה"ס) (כולל דיו"ט העני� וכללות שבתו�", "שבת נקרא יוהכ"פ
השבת. עני� אודות ציווי ע� מתחילה המועדות שפרשת

עני� שזהו ד"קודש", הבחי' את וממשיכי� שקוראי� היינו, קודש", "מקרא נקרא שיו"ט בכ"מ וכמבואר
לכ�". היא קודש כי השבת את "ושמרת� וכמ"ש קודש", "שבת שנקרא השבת

מלאכת מלבד מלאכה, עשיית לאיסור בנוגע ויו"ט שבת בי� השוה צד שישנו � להלכה בנוגע ג� וכמודגש
ביו"ט. המותרת נפש אוכל

השבת. עני� ישנו שבכול� � שבינתיי� והשבת וחגה"ס יוהכ"פ שבי� השייכות וזוהי

ענינ�.· לתוכ� בנוגע ג� היא � השבת) עני� ישנו (שבכול� הנ"ל העניני� שבי� השייכות והנה, .
התשובה. עבודת ע"י נפעל הכפרה עני� וכללות הכיפורי�". "יו� � בשמו כמודגש כפרה, � ענינו יוהכ"פ

היינו, תשב, אותיות ששבת (פ"י) התשובה באגרת כמבואר התשובה, עני� � הוא השבת עני� וכללות
עילאה. תשובה � היא השבת דיו� שהעבודה

בדוגמת התשובה, עני� כללות ע� קשור הוא שג� � (כנ"ל) השבת לעני� ג� השיי� ליו"ט בנוגע מוב� ועד"ז
השבת. יו�

ליוהכ"פ, בסמיכות לעול� קורי� זו שפרשה � האזינו פ' לשבת המיוחדת השייכות ג� וזוהי

זו, שנה כקביעות � יוהכ"פ שלאחרי בשבת או שובה, שבת יוהכ"פ, שלפני [בשבת

קורי� לסוכות, יוהכ"פ בי� שבת אי� כאשר � וא"כ בשמח"ת, � חגה"ס בסיו� לעול� קורי� ברכה פ' דהנה,
זו], שנה כבקביעות � האזינו פ' בו קורי� לסוכות, יוהכ"פ בי� שבת ישנו וכאשר שובה, בשבת האזינו פ'

דעבודת העני� כללות האזינו דפ' בלקו"ת וכמבואר התשובה. עני� כללות במיוחד מודגש שבה היינו,
נתנה". אשר האלקי� אל תשוב "והרוח � התשובה

היא‚ האזינו פ' ששבת זו שנה בקביעות מיוחדת מעלה ישנה � האזינו פ' דשבת התשובה לעבודת בנוגע .

יוהכ"פ לפני היא האזינו פ' ששבת באופ� היא שקביעותה שנה לגבי לסוכות), יוהכ"פ (בי� יוהכ"פ לאחרי
שובה"). (ב"שבת
בזה: והביאור

ונחמתא". תושבחתא ושירתא ברכתא כל מ� "לעילא � ביותר נעלה באופ� היא התשובה עבודת כללות
ועד כו'. התומ"צ בקיו� חסרי� שהיו העניני� כל את מתקני� התשובה עבודת שע"י לפי � הוא בזה והטע�
ששכרו אלא עוד ולא מעול�, חטא לא כאילו הבורא לפני כו' ונחמד "אהוב נעשה הוא הרי התשובה שע"י

ה"ד). פ"ז תשובה הל' (רמב"� מעול�" חטאו שלא "אלו מאשר יותר נעלה באופ� כו'", הרבה

שובה", ד"שבת התשובה עבודת אודות מדובר כאשר ועאכו"כ התשובה, עבודת לכללות בנוגע � זה וכל
שובה", "שבת בש� זה שבת נקרא תשב), אותיות (שבת התשובה עני� ישנו שבת שבכל לזה שנוס� היינו,

יותר. נעלה באופ� היא שבו התשובה שעבודת מאחר

התשובה עבודת מאשר יותר נעלה באופ� היא דיוהכ"פ התשובה שעבודת בפשטות מוב� אעפ"כ, אבל
בקודש". ד"מעלי� באופ� � שובה") ד"שבת העילוי גודל (למרות שובה" ד"שבת

האזינו פ' דשבת שהתשובה לומר צרי� � יוהכ"פ לאחרי היא האזינו פ' שבת כאשר זו, שנה בקביעות והנה,
בקודש". ד"מעלי� העני� להיות צרי� שהרי דיוהכ"פ, התשובה מאשר יותר נעלה באופ� היא
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התשובה לאחרי באה האזינו פ' דשבת שהתשובה � זו שנה בקביעות האזינו פ' דשבת המעלה מובנת ועפ"ז
פ' שבת כאשר משא"כ בקודש". "מעלי� דיוהכ"פ, התשובה מאשר יותר נעלה באופ� שהיא היינו, דיוהכ"פ,
האזינו. פ' דשבת התשובה לגבי בקודש" ד"מעלי� באופ� היא דיוהכ"פ התשובה שאז יוהכ"פ, לפני היא האזינו

רצופי�, ימי� שבעה ישנ� ליוהכ"פ ר"ה בי� שהרי באמצע, שבת להיות מוכרח ליוהכ"פ ר"ה בי� דהנה,
שבת שיהי' הכרח ואי� בלבד, ימי� ד' ישנ� לסוכות יוהכ"פ בי� אבל השבת; יו� יהי' שביניה� בהכרח וא"כ,
התשובה שאז האזינו, פ' שבת באה לסוכות יוהכ"פ שבי� � זו שנה דקביעות המעלה מתבטאת ובזה ביניה�.

דיוהכ"פ. התשובה מאשר יותר נעלה באופ� היא האזינו פ' דשבת

עילוי„ ישנו שכאשר מוב�, יומי�", כולהו מתברכי� ש"מיני' � הוא השבת יו� של שענינו מאחר והנה, .
פ זה הרי השבת, השבת.ביו� מיו� שמתברכי� לימי� בנוגע עילוי ועל

לעניננו: ובנוגע

שהוא דחגה"ס, הראשו� יו� ובפרט הסוכות. חג ימי מתברכי� שממנו � ענינו לסוכות יוהכ"פ שבי� השבת
חגה"ס. ימי כל את כולל

פרי הראשו� ביו� לכ� ד"ולקחת� השטורע� ישנו דחגה"ס הראשו� ביו� שדוקא � בהלכה ג� [וכמודגש
בזה והטע� הראשו�. ביו� כמו כ� כל בתוק� זה עני� אי� שבה� הימי�, לשאר בנוגע משא"כ גו'", הדר ע�

חגה"ס]. ימי כל את כולל הראשו� שיו� לפי � הוא

עבודת מאשר יותר נעלית היא שבו התשובה (שעבודת האזינו פ' בשבת מיוחד עילוי ישנו זו שבשנה ומאחר
סט"ו). (כדלקמ� חגה"ס לימי בנוגע זו משבת הנמשכת בברכה ג� מתבטא זה שעילוי מוב�, � דיוהכ"פ) התשובה

ובהקדי�:‰ העיקר. הוא שהמעשה בפועל, למעשה בנוגע הוראה להיות צריכה לעיל האמור מכל .

היינו, נתנה", אשר האלקי� אל תשוב "והרוח � היא התשובה עבודת שכללות דפרשתנו בלקו"ת מבואר
תמורת � וזאת נתנה". אשר האלקי� אל ד"תשוב ומצב במעמד נמצאת היא הרי בגו�, מלובשת הנשמה שבהיות

בעבר. שהי' נתנה" אשר "האלקי� ע� בדביקותה ההפסק

יותר נעלה באופ� זה הרי � בזה הפסק שהי' לאחרי נפעל נתנה" אשר האלקי� אל ד"תשוב העני� וכאשר
כו'. תענוג אינו תמידי שתענוג מאחר נתנה", אשר "האלקי� ע� תמידית דביקות מאשר

� מזו ויתירה דיוהכ"פ, התשובה אודות מדובר כאשר ועאכו"כ התשובה, עבודת לכללות בנוגע � זה וכל
באופ� התשובה עבודת להיות צריכה שאז יוהכ"פ, שלאחרי האזינו פ' דשבת התשובה אודות מדובר כאשר

כנ"ל. בקודש", ד"מעלי�

Â:בזה והביאור .
יוהכ"פ, למחרת נ"ע) מהורש"ב אדמו"ר (כ"ק אביו אל נכנס אחת שפע� אדמו"ר, מו"ח כ"ק שסיפר מה ידוע
אומרת, זאת טא�, תשובה ערשט מע� דאר� איצטער אביו: לו וענה עתה? העבודה מהי אותו: ושאל הש�, ַָבש�

התשובה. עבודת עתה להיות צריכה יוהכ"פ, לאחרי כבר שנמצאי� אע"פ

מוב�: אינו ולכאורה

יו בכל תלוי אש� מתנדב שהי' בוטא ב� בבא על עליו "אמרו א): כה, (כריתות בגמרא מאחרמסופר חו� ,�
מידי אפילו לצאת כדי תלוי אש� יו� בכל מתנדב הי' כולה השנה בכל אומרת, זאת אחד". יו� כיפורי� יו�

עצמו. יוהכ"פ ע"י הכפרה עני� נפעל שאז אחד", יו� כיפורי� יו� "אחר משא"כ כו', חטא של ספק

לעני� בנוגע דהנה, כו'. חטא של ספק ואפילו החטא, עני� כללות את ומבטל שולל שיוהכ"פ מוב� ועפ"ז
אודות מדובר כאשר אבל ודאי, בחטא נכשל שלא לדעת ויכול עצמו על בעה"ב הוא האד� הרי ודאי, חטא של
מתנדב בוטא ב� בבא הי' ולכ� כו'. ספק של בעני� נכשל שלא בעצמו בטוח להיות יכול אינו הרי ספק, של עני�
ספק של באופ� אפילו החטא, מציאות כללות את ומבטל שולל יוהכ"פ של ענינו ואעפ"כ, יו�. בכל תלוי אש�

תלוי. אש� להביא צרי� שאינו אומרת אמת" ש"תורת ועד כו'.

של ענינו הרי � התשובה עבודת עתה להיות צריכה יוהכ"פ שלמחרת לומר אפשר כיצד מוב�: אינו וא"כ,
התשובה?! עבודת את עתה צריכי� מה לש� וא"כ, החטא, מציאות כללות את ומבטל שולל יוהכ"פ
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התשובה לאחרי באה האזינו פ' דשבת שהתשובה � זו שנה בקביעות האזינו פ' דשבת המעלה מובנת ועפ"ז
פ' שבת כאשר משא"כ בקודש". "מעלי� דיוהכ"פ, התשובה מאשר יותר נעלה באופ� שהיא היינו, דיוהכ"פ,
האזינו. פ' דשבת התשובה לגבי בקודש" ד"מעלי� באופ� היא דיוהכ"פ התשובה שאז יוהכ"פ, לפני היא האזינו

רצופי�, ימי� שבעה ישנ� ליוהכ"פ ר"ה בי� שהרי באמצע, שבת להיות מוכרח ליוהכ"פ ר"ה בי� דהנה,
שבת שיהי' הכרח ואי� בלבד, ימי� ד' ישנ� לסוכות יוהכ"פ בי� אבל השבת; יו� יהי' שביניה� בהכרח וא"כ,
התשובה שאז האזינו, פ' שבת באה לסוכות יוהכ"פ שבי� � זו שנה דקביעות המעלה מתבטאת ובזה ביניה�.

דיוהכ"פ. התשובה מאשר יותר נעלה באופ� היא האזינו פ' דשבת

עילוי„ ישנו שכאשר מוב�, יומי�", כולהו מתברכי� ש"מיני' � הוא השבת יו� של שענינו מאחר והנה, .
פ זה הרי השבת, השבת.ביו� מיו� שמתברכי� לימי� בנוגע עילוי ועל

לעניננו: ובנוגע

שהוא דחגה"ס, הראשו� יו� ובפרט הסוכות. חג ימי מתברכי� שממנו � ענינו לסוכות יוהכ"פ שבי� השבת
חגה"ס. ימי כל את כולל

פרי הראשו� ביו� לכ� ד"ולקחת� השטורע� ישנו דחגה"ס הראשו� ביו� שדוקא � בהלכה ג� [וכמודגש
בזה והטע� הראשו�. ביו� כמו כ� כל בתוק� זה עני� אי� שבה� הימי�, לשאר בנוגע משא"כ גו'", הדר ע�

חגה"ס]. ימי כל את כולל הראשו� שיו� לפי � הוא

עבודת מאשר יותר נעלית היא שבו התשובה (שעבודת האזינו פ' בשבת מיוחד עילוי ישנו זו שבשנה ומאחר
סט"ו). (כדלקמ� חגה"ס לימי בנוגע זו משבת הנמשכת בברכה ג� מתבטא זה שעילוי מוב�, � דיוהכ"פ) התשובה

ובהקדי�:‰ העיקר. הוא שהמעשה בפועל, למעשה בנוגע הוראה להיות צריכה לעיל האמור מכל .

היינו, נתנה", אשר האלקי� אל תשוב "והרוח � היא התשובה עבודת שכללות דפרשתנו בלקו"ת מבואר
תמורת � וזאת נתנה". אשר האלקי� אל ד"תשוב ומצב במעמד נמצאת היא הרי בגו�, מלובשת הנשמה שבהיות

בעבר. שהי' נתנה" אשר "האלקי� ע� בדביקותה ההפסק

יותר נעלה באופ� זה הרי � בזה הפסק שהי' לאחרי נפעל נתנה" אשר האלקי� אל ד"תשוב העני� וכאשר
כו'. תענוג אינו תמידי שתענוג מאחר נתנה", אשר "האלקי� ע� תמידית דביקות מאשר

� מזו ויתירה דיוהכ"פ, התשובה אודות מדובר כאשר ועאכו"כ התשובה, עבודת לכללות בנוגע � זה וכל
באופ� התשובה עבודת להיות צריכה שאז יוהכ"פ, שלאחרי האזינו פ' דשבת התשובה אודות מדובר כאשר

כנ"ל. בקודש", ד"מעלי�

Â:בזה והביאור .
יוהכ"פ, למחרת נ"ע) מהורש"ב אדמו"ר (כ"ק אביו אל נכנס אחת שפע� אדמו"ר, מו"ח כ"ק שסיפר מה ידוע
אומרת, זאת טא�, תשובה ערשט מע� דאר� איצטער אביו: לו וענה עתה? העבודה מהי אותו: ושאל הש�, ַָבש�

התשובה. עבודת עתה להיות צריכה יוהכ"פ, לאחרי כבר שנמצאי� אע"פ

מוב�: אינו ולכאורה

יו בכל תלוי אש� מתנדב שהי' בוטא ב� בבא על עליו "אמרו א): כה, (כריתות בגמרא מאחרמסופר חו� ,�
מידי אפילו לצאת כדי תלוי אש� יו� בכל מתנדב הי' כולה השנה בכל אומרת, זאת אחד". יו� כיפורי� יו�

עצמו. יוהכ"פ ע"י הכפרה עני� נפעל שאז אחד", יו� כיפורי� יו� "אחר משא"כ כו', חטא של ספק

לעני� בנוגע דהנה, כו'. חטא של ספק ואפילו החטא, עני� כללות את ומבטל שולל שיוהכ"פ מוב� ועפ"ז
אודות מדובר כאשר אבל ודאי, בחטא נכשל שלא לדעת ויכול עצמו על בעה"ב הוא האד� הרי ודאי, חטא של
מתנדב בוטא ב� בבא הי' ולכ� כו'. ספק של בעני� נכשל שלא בעצמו בטוח להיות יכול אינו הרי ספק, של עני�
ספק של באופ� אפילו החטא, מציאות כללות את ומבטל שולל יוהכ"פ של ענינו ואעפ"כ, יו�. בכל תלוי אש�

תלוי. אש� להביא צרי� שאינו אומרת אמת" ש"תורת ועד כו'.

של ענינו הרי � התשובה עבודת עתה להיות צריכה יוהכ"פ שלמחרת לומר אפשר כיצד מוב�: אינו וא"כ,
התשובה?! עבודת את עתה צריכי� מה לש� וא"כ, החטא, מציאות כללות את ומבטל שולל יוהכ"פ
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Ê:דיוהכ"פ התשובה עני� לכללות בנוגע נוספת שאלה בהקדי� � בזה והביאור .
במעמד בנ"י נמצאי� ביוהכ"פ הרי מוב�: אינו ולכאורה פעמי�. וכמה כמה וידוי אומרי� דיוהכ"פ בתפלות
כדי ביוהכ"פ נקיי� לבני� בגדי� ללבוש ש"נוהגי� סתר"י) (או"ח בשו"ע וכמ"ש למלאכי�, דומי� שה� ומצב
בהיות וא"כ, השרת. מלאכי בדוגמת � שתי' ולא אכילה לא בו אי� יוהכ"פ ועד"ז השרת". מלאכי דוגמת להיות
וכו'"?! בגדנו "אשמנו אז אומרי� ומדוע כלל, חטא של לעני� שייכי� אינ� הרי דמלאכי� ומצב במעמד בנ"י

ה� כאשר ולא אד�, דבני ומצב במעמד נמצאי� בנ"י כאשר דוקא שיי� החטא עני� כללות אומרת: זאת
אד�, דבני ומצב במעמד בהיות� להיות צריכה היתה הוידוי אמירת וא"כ, דמלאכי�, ומצב במעמד נמצאי�

דמלאכי�! ומצב במעמד ה� נמצאי� שאז � ביוהכ"פ ולא

שביוהכ"פ היינו, שבנפש, יחידה בחי' � ובנפש בשנה", "אחת ענינו שיוהכ"פ בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט
מישראל. כאו"א אצל היחידה בחי' מתגלית

על דקאי הזק� אדמו"ר ומבאר ביחיד", "כא� הלשו� בגמרא מובא תשובה ימי עשרת לכללות בנוגע דהנה,
יחידה בבחי' שג� ומאחר שבנפש. יחידה בחי' ע� קשורה עשי"ת דכל שהעבודה היינו, שבנפש, יחידה בחי'

הוא עשי"ת שאר לגבי דיוהכ"פ שהעילוי מוב�, יחידה, חי' נשמה רוח דנפש הבחי' כל העבודהישנ� שאז �

שביחידה. יחידה בבחי' היא

של עני� ש� שיי� מה � שביחידה יחידה בחי' ע� קשורה דיוהכ"פ שהעבודה מאחר ביותר: יוקשה ועפ"ז
חטא?!

"ונפש בזהר איתא ח"י) דנר"נ שמות החמשה בי� התחתונה המדרגה (שזוהי נפש לבחי' בנוגע אפילו הרי
לבאר וצריכי� ביותר. תמוה דבר זה הרי נפש בבחי' אפילו החטא מציאות שכללות היינו, תווהא", � תחטא כי

וכו'. אנסו שיצרו זה מצד רק בנפש ונדבק בלבד, חיצוני דבר הוא החטא שמציאות

שיי� שלא בודאי הרי � שביחידה יחידה בחי' ובפרט שבנפש, יחידה בחי' אודות מדובר כאשר ועאכו"כ
וכלל. כלל החטא עני� ש�

וכמובא וכו'". בגדנו "אשמנו פעמי� כמה ואומרי� ומחילה, סליחה בקשת � הוא יוהכ"פ של ענינו ואעפ"כ,
בה' פעמי� ה' פעמי�: תשעה כו'" בגדנו ד"אשמנו הוידוי אומרי� דיוהכ"פ המעתֿלעת שבמש� בספרי�

הש"�). (בחזרת ר� בקול הוידוי על שחוזרי� פעמי� ד' ועוד בלחש, שאומרי� דיוהכ"פ התפלות

שביחידה! יחידה בחי' ע� קשורה דיוהכ"פ שהעבודה אע"פ � זה וכל

אע"פ עכ"פ, בדוחק זאת להבי� אפשר עדיי� � יוהכ"פ בערב הוידוי אמירת אודות מדובר כאשר בשלמא
דחודש העבודה כללות לאחרי כבר שנמצאי� מאחר הוידוי, לאמירת הטע� מוב� אינו יוהכ"פ לערב בנוגע שג�
אודות מדובר כאשר אבל זאת; להבי� אפשר בדוחק עכ"פ אבל � עשי"ת ובסיו� הסליחות, ימי ולאחרי אלול,
לומר מקו� מה לגמרי: מוב� אינו � שביחידה יחידה בבחי' היא העבודה שאז בשנה", "אחת עצמו, יוהכ"פ

וכו'"?! בגדנו "אשמנו זה ביו�

Á:החול דימי שמו"ע בתפלת לנו" "סלח ברכת לאמירת בנוגע להבי� צרי� כ� כמו .
ומבקש להקב"ה שמתפלל קוד� היינו, התפלה, התחלת קוד� (לכאורה) הוא לנו" "סלח בקשת של מקומה

רצויי�. הבלתי העניני� על ומחילה סליחה מבקש הוא הרי וכו', צרכיו

ק"ש ברכות דזמרה, דפסוקי העבודה לאחרי היינו, � שמו"ע בתפלת לנו" "סלח ברכת לומר תקנו ואעפ"כ,
שאז שמו"ע, תפלת שזוהי התפלה, בעבודת השלימות לתכלית מגיע כאשר הנה ק"ש, שלאחרי והברכה וק"ש

לנו"?! "סלח מבקש הוא הרי כזה נעלה ומצב במעמד דוקא � מרי' קמי כעבדא ומצבו מעמדו

Ë:בזה והביאור .
אופ� זהו ואדרבה, כלל, חטא של לעני� נחשבי� אינ� בהוה ומצבו מעמדו ער� שלפי כאלו עניני� ישנ�
מכיר הוא הרי � יותר נעלית עבודה ממנו נדרשת שאז יותר, נעלה ומצב למעמד מתעלה כאשר אבל עבודתו.
לעני� ה� נחשבי� הנעלית דרגתו לגבי הנה רצויי�, לעניני� נחשבו הקודמת שבדרגתו אלו שעניני� ומרגיש

כו'. ומחילה סליחה לבקש שצרי� ועד כו', חטא של
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השלימות לתכלית שמגיע לאחרי דוקא כי � שמו"ע בתפלת לנו" "סלח ברכת אומרי� מדוע מוב� ועפ"ז
לבקש שצרי� עניני� שישנ� ומרגיש מכיר הוא הרי מרי', קמי כעבדא הוא ומצבו ומעמדו התפלה, בעבודת

רצויי�. לעניני� נחשבו הקוד� ומצבו מעמדו שלגבי אע"פ לנו", "סלח עליה�

ביוהכ"פ: כו'" בגדנו "אשמנו לאמירת בנוגע מוב� ועד"ז

שיעור אי� (שבזה יותר נעלית בדרגא היא נתנה", אשר האלקי� אל תשוב "והרוח התשובה עבודת כאשר
הקודמת שבדרגתו אע"פ וסליחה, מחילה עליה� לבקש שצרי� עניני� שישנ� ומרגיש מכיר הוא הרי � כלל)

כדבעי. עבודתו היתה

היינו, שביחידה, יחידה בחי' ע� קשורה ועבודת� בשנה", "אחת ביוהכ"פ, נמצאי� בנ"י כאשר ולכ�,
ע� גמור ביחוד מתייחדת ליחד�" "יחידה שבחי' עד מחדר, לפני� חדר המל�, להיכל נכנס מישראל שכאו"א
ה� הרי ביוהכ"פ, ומצב� שבמעמד� העילוי גודל מצד דוקא הנה � בלחודוהי" ומלכא "ישראל ומהות, עצמות
ואומרי� ומחילה, סליחה מבקשי� ולכ� חטא, של לעני� נחשב הקוד� ומצב� שמעמד� ומרגישי� מכירי�
כניסת שהרי � האמור ומצב במעמד ביוהכ"פ נמצא מישראל שכאו"א בפשטות ומוב� וכו'". בגדנו "אשמנו
הקדשי�, לקדש נכנס הכה"ג כאשר וא"כ, מבנ"י, כאו"א בשליחות היתה הקדשי� לקדש ביוהכ"פ גדול הכה�
ומצב במעמד מישראל כאו"א נמצא שביוהכ"פ מוב� ועפ"ז מבנ"י. כאו"א את עמו לוקח אלא לבדו, נכנס אינו

בלחודוהי". ומלכא "ישראל ומהות, עצמות ע� גמור דיחוד

הקטורת: עבודת היא דיוהכ"פ העבודה שעיקר בזה ג� וכמודגש

רע ריחה חלבנה שהרי תענית, אינה ישראל מפושעי עמה שאי� תענית "כל ב): ו, (כריתות בגמרא איתא
הקטורת". סממני ע� הכתוב ומנאה

ומצב במעמד שנמצא לזה ג� מישראל, לכאו"א שייכת ביוהכ"פ הקדשי� לקדש הכה"ג שכניסת מוב� ועפ"ז
לק הכה"ג כניסת שהרי � יכונה" ישראל בש� יבוא"אשר "בזאת וכמ"ש דוקא, הקטורת ע"י היא הקדשי� דש

אלא ומצבו. מעמדו על הבט מבלי מישראל, כאו"א של מעלתו מודגשת ובקטורת גו'", הקודש אל אהר�
וכו'. הדקה" מ� "דקה להיות צריכה דיוהכ"פ שהקטורת

Èכ"ק (כפתג� התשובה עבודת להיות עתה צריכה יוהכ"פ שלמחרת לומר אפשר כיצד ג� מוב� עפ"ז .

נ"ע): אדמו"ר
ממנו נדרשת יוהכ"פ למחרת הנה � ביותר נעלה ומצב למעמד מישראל כאו"א נתעלה שביוהכ"פ היות
אשר האלקי� אל תשוב ד"הרוח בעבודה יותר נעלית לדרגא שיגיע היינו, יותר, נעלה באופ� התשובה עבודת
עבודה ממנו נדרשה לא יוהכ"פ) (לפני הקוד� ומצבו במעמדו שבהיותו אע"פ בקודש", ד"מעלי� באופ� נתנה",

כזו. נעלית

מאשר יותר נעלה באופ� התשובה עבודת להיות צריכה שאז יוהכ"פ, שלאחרי השבת מגיע כאשר ועאכו"כ
נפעל השבת שביו� מאחר � תשב] אותיות שבת כי שבת, בכל שיי� התשובה שעני� זה על [נוס� ביוהכ"פ
נדרשת ולכ�, יותר, נעלית לדרגא מתעלי� יוהכ"פ שעניני היינו, יוהכ"פ, עניני לכל בנוגע ד"ויכולו" העני�

בקודש". "מעלי� יותר, נעלה באופ� התשובה עבודת

לישראל", וסליחה מחילה ק� והוא כו' לכל תשובה "זמ� הוא שיוהכ"פ מבאר שהרמב"� אע"פ אומרת: זאת
ש"התשובה למרות כולה, השנה דכל התשובה עבודת מאשר יותר נעלה באופ� היא דיוהכ"פ שהתשובה היינו,
עתה נדרשת יוהכ"פ, עניני בכל עילוי נפעל שאז יוהכ"פ, שלאחרי השבת מגיע כאשר אעפ"כ, � לעול�" יפה

התשובה. בעבודת יותר נעלית דרגא

‡È."�מימי "שואב עד מ"ראשיכ�" מישראל, לכאו"א מוב� להיות צרי� לעיל האמור והנה, .
התורה מ� ראיות לו יש ביאור: הדורש עני� שזהו הוא טוע� � ל"ראשיכ�" זאת אומרי� כאשר ואדרבה:
שבשבת לו אומרי� כיצד וא"כ ממנה, נעלית שלימות יתכ� ולא השלימות, תכלית היא דיוהכ"פ שהתשובה

יותר?! נעלה באופ� התשובה עבודת נדרשת יוהכ"פ שלאחרי
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השלימות לתכלית שמגיע לאחרי דוקא כי � שמו"ע בתפלת לנו" "סלח ברכת אומרי� מדוע מוב� ועפ"ז
לבקש שצרי� עניני� שישנ� ומרגיש מכיר הוא הרי מרי', קמי כעבדא הוא ומצבו ומעמדו התפלה, בעבודת

רצויי�. לעניני� נחשבו הקוד� ומצבו מעמדו שלגבי אע"פ לנו", "סלח עליה�

ביוהכ"פ: כו'" בגדנו "אשמנו לאמירת בנוגע מוב� ועד"ז

שיעור אי� (שבזה יותר נעלית בדרגא היא נתנה", אשר האלקי� אל תשוב "והרוח התשובה עבודת כאשר
הקודמת שבדרגתו אע"פ וסליחה, מחילה עליה� לבקש שצרי� עניני� שישנ� ומרגיש מכיר הוא הרי � כלל)

כדבעי. עבודתו היתה

היינו, שביחידה, יחידה בחי' ע� קשורה ועבודת� בשנה", "אחת ביוהכ"פ, נמצאי� בנ"י כאשר ולכ�,
ע� גמור ביחוד מתייחדת ליחד�" "יחידה שבחי' עד מחדר, לפני� חדר המל�, להיכל נכנס מישראל שכאו"א
ה� הרי ביוהכ"פ, ומצב� שבמעמד� העילוי גודל מצד דוקא הנה � בלחודוהי" ומלכא "ישראל ומהות, עצמות
ואומרי� ומחילה, סליחה מבקשי� ולכ� חטא, של לעני� נחשב הקוד� ומצב� שמעמד� ומרגישי� מכירי�
כניסת שהרי � האמור ומצב במעמד ביוהכ"פ נמצא מישראל שכאו"א בפשטות ומוב� וכו'". בגדנו "אשמנו
הקדשי�, לקדש נכנס הכה"ג כאשר וא"כ, מבנ"י, כאו"א בשליחות היתה הקדשי� לקדש ביוהכ"פ גדול הכה�
ומצב במעמד מישראל כאו"א נמצא שביוהכ"פ מוב� ועפ"ז מבנ"י. כאו"א את עמו לוקח אלא לבדו, נכנס אינו

בלחודוהי". ומלכא "ישראל ומהות, עצמות ע� גמור דיחוד

הקטורת: עבודת היא דיוהכ"פ העבודה שעיקר בזה ג� וכמודגש

רע ריחה חלבנה שהרי תענית, אינה ישראל מפושעי עמה שאי� תענית "כל ב): ו, (כריתות בגמרא איתא
הקטורת". סממני ע� הכתוב ומנאה

ומצב במעמד שנמצא לזה ג� מישראל, לכאו"א שייכת ביוהכ"פ הקדשי� לקדש הכה"ג שכניסת מוב� ועפ"ז
לק הכה"ג כניסת שהרי � יכונה" ישראל בש� יבוא"אשר "בזאת וכמ"ש דוקא, הקטורת ע"י היא הקדשי� דש

אלא ומצבו. מעמדו על הבט מבלי מישראל, כאו"א של מעלתו מודגשת ובקטורת גו'", הקודש אל אהר�
וכו'. הדקה" מ� "דקה להיות צריכה דיוהכ"פ שהקטורת

Èכ"ק (כפתג� התשובה עבודת להיות עתה צריכה יוהכ"פ שלמחרת לומר אפשר כיצד ג� מוב� עפ"ז .

נ"ע): אדמו"ר
ממנו נדרשת יוהכ"פ למחרת הנה � ביותר נעלה ומצב למעמד מישראל כאו"א נתעלה שביוהכ"פ היות
אשר האלקי� אל תשוב ד"הרוח בעבודה יותר נעלית לדרגא שיגיע היינו, יותר, נעלה באופ� התשובה עבודת
עבודה ממנו נדרשה לא יוהכ"פ) (לפני הקוד� ומצבו במעמדו שבהיותו אע"פ בקודש", ד"מעלי� באופ� נתנה",

כזו. נעלית

מאשר יותר נעלה באופ� התשובה עבודת להיות צריכה שאז יוהכ"פ, שלאחרי השבת מגיע כאשר ועאכו"כ
נפעל השבת שביו� מאחר � תשב] אותיות שבת כי שבת, בכל שיי� התשובה שעני� זה על [נוס� ביוהכ"פ
נדרשת ולכ�, יותר, נעלית לדרגא מתעלי� יוהכ"פ שעניני היינו, יוהכ"פ, עניני לכל בנוגע ד"ויכולו" העני�

בקודש". "מעלי� יותר, נעלה באופ� התשובה עבודת

לישראל", וסליחה מחילה ק� והוא כו' לכל תשובה "זמ� הוא שיוהכ"פ מבאר שהרמב"� אע"פ אומרת: זאת
ש"התשובה למרות כולה, השנה דכל התשובה עבודת מאשר יותר נעלה באופ� היא דיוהכ"פ שהתשובה היינו,
עתה נדרשת יוהכ"פ, עניני בכל עילוי נפעל שאז יוהכ"פ, שלאחרי השבת מגיע כאשר אעפ"כ, � לעול�" יפה

התשובה. בעבודת יותר נעלית דרגא

‡È."�מימי "שואב עד מ"ראשיכ�" מישראל, לכאו"א מוב� להיות צרי� לעיל האמור והנה, .
התורה מ� ראיות לו יש ביאור: הדורש עני� שזהו הוא טוע� � ל"ראשיכ�" זאת אומרי� כאשר ואדרבה:
שבשבת לו אומרי� כיצד וא"כ ממנה, נעלית שלימות יתכ� ולא השלימות, תכלית היא דיוהכ"פ שהתשובה

יותר?! נעלה באופ� התשובה עבודת נדרשת יוהכ"פ שלאחרי
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נדרשת וכו' דתורה רזי� וע"פ השלימות, תכלית היא דיוהכ"פ התשובה דתורה נגלה שע"פ לומר אפשר ואי
למעשה הלכה פסק של עני� אוזיות מדובר כי � התשובה בעבודת יותר נעלית דרגא יוהכ"פ שלאחרי בשבת
למעשה הלכה כי חיי�", אלקי� דברי ואלו "אלו אופני�, ב' לומר שיי� לא ובזה התשובה), (עבודת בפועל

כמותו". שהלכה עמו "וה' � אחד באופ� רק להיות יכולה

זאת נדע�". שלא הידיעה "תכלית הרי � זה בעני� הביאור את מבי� שאינו שאע"פ לו אומרי� זה על הנה
כו'. והשגה מהבנה למעלה הידיעה, מעני� שלמעלה ממקו� נמש� זה שעני� אומרת,

דתורה: בנגלה ג� זאת ומצינו

ואעפ"כ, זה. בעני� להתנהג כיצד יודעי� שאי� אומרת, זאת "תיקו", בתורה עליה� שנאמר עניני� ישנ�
בתורה כללי� ישנ� � זה בעני� להתנהג כיצד לדעת וצריכי� בפועל, למעשה שנוגע עני� אודות שמדובר מאחר
כללי בספרי כמבואר כו', לחומרא ומתי לקולא הולכי� מתי "תיקו", עליה� שנאמר אלו בעניני� פוסקי� כיצד

הפוסקי�.

והיפוכו: דבר זה הרי ולכאורה,

אתברירו", "בחכמה כמאמר התורה, ע"י נעשה וכו', ומותר אסור העול�, בעניני הבירורי� עני� כללות
כו', זאת לברר אפשר שאי היינו, ד"תיקו", באופ� נשאר זה שעני� אומרת שהתורה מאחר מוב�: אינו ולכאורה
ב"תיקו"?! שנשארו אלו בעניני� ולהתנהג לפסוק כיצד כללי� עצמה התורה נותנת זה ע� שביחד יתכ� אי�

בזה: והביאור

בפועל להתנהג כיצד בתורה כללי� ישנ� ולכ� התורה, ע"י נעשה ב"תיקו" הנשארי� אלו דעניני� הבירור ג�
באופ� ה� אלו עניני� ולכ� כו', מידיעה שלמעלה התורה מבחי' נמש� אלו עניני� שבירור אלא אלו, בעניני�

ד"תיקו".

יוהכ"פ שלאחרי בשבת התשובה שעבודת לומר אפשר כיצד מבי� שאינו שאע"פ � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז
התורה מבחי' נמש� זה שעני� משו� זה הרי � דיוהכ"פ התשובה עבודת מאשר יותר נעלה באופ� להיות צריכה

נדע�. שלא הידיעה תכלית שעז"נ מידיעה, שלמעלה

באופ� הלימוד להיות צרי� ולכ� דוקא, והשגה בהבנה להיות צרי� התורה דלימוד העני� כללות אומרת: זאת
שנתבררו בעניני� ג� "תיקו" ישאר שאצלו יתכ� הרי התורה, עניני את להבי� יתייגע לא א� כי � כו' דיגיעה

"מצאת". שיהי' כדי ד"יגעת", באופ� התורה לימוד להיות צרי� ולכ� בתורה,

ה� אלו שעניני� ומצאת") ("יגעת מוצא הוא הרי בה�, והיגיעה הלימוד שלאחרי כאלו עניני� ישנ� אבל
כנ"ל. לעניננו, בנוגע ועד"ז הידיעה. מבחי' למעלה

·È:בפועל למעשה בנוגע האמור מכל ההוראה .

וכו' המבצעי� ע"י חוצה, היהדות הפצת בתוככי חוצה, המעיינות בהפצת ההתעסקות אודות מדברי� כאשר
ביוהכ"פ עומד שיהודי כפי ומצב במעמד נמצא הוא ב"חוצה". ולפעול לצאת ענינו זה שאי� שטוע� מי ישנו �
ב"חוצה". ולפעול לצאת וענינו תפקידו זה אי� ולכ� וכו', השרת למלאכי דומה והוא איד), יו�ֿכיפור'דיקער (א

ואינו המדרש, ובבית הכנסת בבית ותפלה, תורה של אמות בד' נמצא הוא כולו היו� כל במש� ובפשטות:
היהדות הפצת ממנו תובעי� מדוע וא"כ, � אר�" דר� מנהג בה� ד"הנהג באופ� העול� עניני ע� מתעסק

ל"חוצה"?! כלל שייכות לו אי� כאשר חוצה, והמעיינות

להבי� עדיי� הוא יכול � בעשי"ת ואפילו אלול, בחודש חוצה המעינות הפצת ממנו תובעי� כאשר בשלמא
התשובה עבודת ממנו נדרשת שאז יוהכ"פ, שלאחרי בשבת ועד"ז דיוהכ"פ, ומצב במעמד נמצא כאשר אבל זאת;
ל"חוצה"?! כלל שייכות לו אי� הרי חוצה, המעיינות בהפצת להתעסק אז ממנו תובעי� כיצד � יותר נעלה באופ�

ביוהכ"פ, נעלה הכי ומצב במעמד שבהיותו � ביוהכ"פ וידוי דאמירת העני� מכללות ההוראה באה זה על הנה
כדלקמ�, וכו', פחותי� עניני� אודות ש� שמדובר אע"פ כו'", בגדנו "אשמנו באמירת עבודתו מתבטאת
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כו'" בגדנו "אשמנו אומר הי' שהאריז"ל כו', הוידוי דאמירת העני� לכללות בנוגע האריז"ל בכתבי וכדאיתא
שהרי מישראל, לכאו"א האריז"ל שבי� הער� ריחוק א� על � וזאת ישראל. כלל ע� עצמו את כולל שהי' לפי
מדובר כאשר ועאכו"כ דהאריז"ל, היחידה בחי' לגבי הער� בריחוק היא מישראל דכאו"א היחידה בחי' אפילו

מישראל. דכאו"א נפש בחי' ע� האריז"ל של התכללותו אודות

כנגד החזה על מכה הי' אלא בפה, הוידוי את אומר הי' שהאריז"ל בלבד זו שלא לומר מסתבר ובפשטות
שמכה בגלוי ראו מסביבו שעמדו אלו שכל היינו, בפירוש), נאמר לא זה שפרט (אע"פ הוידוי אמירת בעת הלב

ישראל. כלל ע� התכללותו מצד וידוי, ואומר החזה על

ומצב המעמד בדוגמת העילוי, דתכלית ומצב במעמד בהיותו שג� � מישראל לכאו"א בנוגע מוב� ועד"ז
שהאריז"ל מזה וקלֿוחומר במכלֿשכ� חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת לפעול החובה עליו מוטלת � דיוהכ"פ

"אשמנו אומר בעצמו שהוא וכש� ישראל. כלל ע� עצמו את כולל הכיהי' ומצב במעמד בהיותו כו'" בגדנו
ביוהכ"פ. � נעלה

‚È:בזה והביאור .
אצל� ונרגש ניכר שבזה, העילוי גודל ומצד שבנפש, יחידה בבחי' היא ביוהכ"פ בנ"י שעבודת לעיל נתבאר
כו'". בגדנו "אשמנו הוידוי, דאמירת העני� נדרש ולכ� חטא, של לעני� נחשבי� לפנ"ז, אצל� שהיו שהעניני�

מתעלה הוא הרי תפלה שבכל אומרת, זאת דיוהכ"פ, מהתפלות ותפלה תפלה בכל היא הוידוי אמירת והנה,
בכל הוידוי אמירת להיות צרי� ולכ� נתנה", אשר האלקי� אל תשוב ד"הרוח בהעני� יותר נעלה ומצב למעמד
הנעלית הדרגא לגבי כי חטא, של לעני� עדיי� נחשבו לא הקודמת התפלה שבעת אלו לעניני� בנוגע ג� תפלה,

חטא. של לעני� ה� ג� נחשבי� זו, בתפלה אלי' שהגיע

מעלה של "בישיבה ולכ�, ביותר, נעלה ומצב במעמד בנ"י נמצאי� דיוהכ"פ העבודה בתחילת אומרת: זאת
לדרגא ה� מתעלי� היו� מתפלות ותפלה תפלה ובכל העברייני�". ע� להתפלל מתירי� אנו מטה של ובישיבה
ומסתיימת השערי�, כל ננעלי� שאז נעילה, תפלת בעת � דיוהכ"פ העילוי לתכלית שמגיעי� עד יותר, נעלית

דיוהכ"פ. העבודה כללות

למעלה ישראל זוכי� שאז יו"כ, בנעילת הוא ישראל כללות של ש"החות� א) ו, (בראשית בתו"א וכמבואר
הזאת באגרת יקרא שלא כדי מבחו�, האגרת של חות� לשו� "כמו � שענינו דחות�, ובאופ� כו'", העליונה

כו'". שמירה שהוא זר ממגע חות� כו' זר איש

השערי� כל את וחותמי� שנועלי� ובאופ� מחדר, לפני� חדר המל�, להיכל נכנס מבנ"י שכאו"א והיינו,
בלחודוהי". ומלכא "ישראל בנ"י, ע� ומהות עצמות מלבד בתוכ�, זר יכנס שלא

"להיות � ברית דכריתת העני� כללות ג� וזהו כו'. צורה חצאי שני בדוגמת ה� ובנ"י שהקב"ה המגיד וכתורת
נצבי�). ר"פ (לקו"ת לאחדי�" להיות אחד גו� בתו� עוברי� שניה�

שהוא מאחר הרי זאת, ומרגיש מבי� אינו א� אפילו כי � ביוהכ"פ מישראל כאו"א של ומצבו מעמדו וזהו
כו'. ומצבו מעמדו שזהו ויודע אלו, עניני� בכל מאמי� הוא הרי מאמי�, ב� מאמי�

נעלית דרגא היא עתיק שבחי' ומאחר בעתיק. המלכות ספירת עולה נעילה תפילת בעת הקבלה: ובלשו�
יותר. נעלה באופ� התשובה עבודת נדרשת זו דרגא מצד הנה � כו' לגמרי ונבדל נעתק ביותר,

„Èומצב במעמד בהיותו חוצה, והיהדות המעיינות בהפצת להתעסק מכאו"א תובעי� כיצד יוב� עפ"ז .

כו': דיוהכ"פ
גמור ביחוד מיוחד שהוא היינו, בלחודוהי", ומלכא ד"ישראל ומצב במעמד נמצא מישראל שכאו"א מאחר
שאי� לתחתו� עד דוקא, בתחתוני� דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה יודע הוא הרי � ומהות עצמות ע�
ואינו מעצמותו הוא "שמציאותו ומהות, עצמות של ויכלתו בכחו היא ליש מאי� [שבריאתו ממנו למטה תחתו�
לעשות כדי חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת להתעסק הוא צרי� ולכ� ח"ו"], לו שקדמה עילה מאיזה עלול

בתחתוני�. דירה ית' לו
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כו'" בגדנו "אשמנו אומר הי' שהאריז"ל כו', הוידוי דאמירת העני� לכללות בנוגע האריז"ל בכתבי וכדאיתא
שהרי מישראל, לכאו"א האריז"ל שבי� הער� ריחוק א� על � וזאת ישראל. כלל ע� עצמו את כולל שהי' לפי
מדובר כאשר ועאכו"כ דהאריז"ל, היחידה בחי' לגבי הער� בריחוק היא מישראל דכאו"א היחידה בחי' אפילו

מישראל. דכאו"א נפש בחי' ע� האריז"ל של התכללותו אודות

כנגד החזה על מכה הי' אלא בפה, הוידוי את אומר הי' שהאריז"ל בלבד זו שלא לומר מסתבר ובפשטות
שמכה בגלוי ראו מסביבו שעמדו אלו שכל היינו, בפירוש), נאמר לא זה שפרט (אע"פ הוידוי אמירת בעת הלב

ישראל. כלל ע� התכללותו מצד וידוי, ואומר החזה על

ומצב המעמד בדוגמת העילוי, דתכלית ומצב במעמד בהיותו שג� � מישראל לכאו"א בנוגע מוב� ועד"ז
שהאריז"ל מזה וקלֿוחומר במכלֿשכ� חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת לפעול החובה עליו מוטלת � דיוהכ"פ

"אשמנו אומר בעצמו שהוא וכש� ישראל. כלל ע� עצמו את כולל הכיהי' ומצב במעמד בהיותו כו'" בגדנו
ביוהכ"פ. � נעלה

‚È:בזה והביאור .
אצל� ונרגש ניכר שבזה, העילוי גודל ומצד שבנפש, יחידה בבחי' היא ביוהכ"פ בנ"י שעבודת לעיל נתבאר
כו'". בגדנו "אשמנו הוידוי, דאמירת העני� נדרש ולכ� חטא, של לעני� נחשבי� לפנ"ז, אצל� שהיו שהעניני�

מתעלה הוא הרי תפלה שבכל אומרת, זאת דיוהכ"פ, מהתפלות ותפלה תפלה בכל היא הוידוי אמירת והנה,
בכל הוידוי אמירת להיות צרי� ולכ� נתנה", אשר האלקי� אל תשוב ד"הרוח בהעני� יותר נעלה ומצב למעמד
הנעלית הדרגא לגבי כי חטא, של לעני� עדיי� נחשבו לא הקודמת התפלה שבעת אלו לעניני� בנוגע ג� תפלה,

חטא. של לעני� ה� ג� נחשבי� זו, בתפלה אלי' שהגיע

מעלה של "בישיבה ולכ�, ביותר, נעלה ומצב במעמד בנ"י נמצאי� דיוהכ"פ העבודה בתחילת אומרת: זאת
לדרגא ה� מתעלי� היו� מתפלות ותפלה תפלה ובכל העברייני�". ע� להתפלל מתירי� אנו מטה של ובישיבה
ומסתיימת השערי�, כל ננעלי� שאז נעילה, תפלת בעת � דיוהכ"פ העילוי לתכלית שמגיעי� עד יותר, נעלית

דיוהכ"פ. העבודה כללות

למעלה ישראל זוכי� שאז יו"כ, בנעילת הוא ישראל כללות של ש"החות� א) ו, (בראשית בתו"א וכמבואר
הזאת באגרת יקרא שלא כדי מבחו�, האגרת של חות� לשו� "כמו � שענינו דחות�, ובאופ� כו'", העליונה

כו'". שמירה שהוא זר ממגע חות� כו' זר איש

השערי� כל את וחותמי� שנועלי� ובאופ� מחדר, לפני� חדר המל�, להיכל נכנס מבנ"י שכאו"א והיינו,
בלחודוהי". ומלכא "ישראל בנ"י, ע� ומהות עצמות מלבד בתוכ�, זר יכנס שלא

"להיות � ברית דכריתת העני� כללות ג� וזהו כו'. צורה חצאי שני בדוגמת ה� ובנ"י שהקב"ה המגיד וכתורת
נצבי�). ר"פ (לקו"ת לאחדי�" להיות אחד גו� בתו� עוברי� שניה�

שהוא מאחר הרי זאת, ומרגיש מבי� אינו א� אפילו כי � ביוהכ"פ מישראל כאו"א של ומצבו מעמדו וזהו
כו'. ומצבו מעמדו שזהו ויודע אלו, עניני� בכל מאמי� הוא הרי מאמי�, ב� מאמי�

נעלית דרגא היא עתיק שבחי' ומאחר בעתיק. המלכות ספירת עולה נעילה תפילת בעת הקבלה: ובלשו�
יותר. נעלה באופ� התשובה עבודת נדרשת זו דרגא מצד הנה � כו' לגמרי ונבדל נעתק ביותר,

„Èומצב במעמד בהיותו חוצה, והיהדות המעיינות בהפצת להתעסק מכאו"א תובעי� כיצד יוב� עפ"ז .

כו': דיוהכ"פ
גמור ביחוד מיוחד שהוא היינו, בלחודוהי", ומלכא ד"ישראל ומצב במעמד נמצא מישראל שכאו"א מאחר
שאי� לתחתו� עד דוקא, בתחתוני� דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה יודע הוא הרי � ומהות עצמות ע�
ואינו מעצמותו הוא "שמציאותו ומהות, עצמות של ויכלתו בכחו היא ליש מאי� [שבריאתו ממנו למטה תחתו�
לעשות כדי חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת להתעסק הוא צרי� ולכ� ח"ו"], לו שקדמה עילה מאיזה עלול

בתחתוני�. דירה ית' לו
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ומהות עצמות ע� גמור ביחוד מיוחד שהוא עד ביותר, נעלה ומצב במעמד נמצא שהוא מה אומרת: זאת
ותפלה, תורה של אמות מד' לצאת היינו, חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת להתעסק אצלו פועל גופא זה הרי �

דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה ומהות, דעצמות הכוונה את להשלי� כדי דוקא, ב"חוצה" ולפעול
בתחתוני�.

ÂËמתבטא שזה כפי לסוכות) יוהכ"פ בי� היא האזינו פ' (ששבת זו שנה שבקביעות העילוי מוב� עפ"ז .

ס"ד): (כנ"ל חגה"ס ימי על זו משבת הנמשכת בברכה
סוכה מבצע � גרמא שהזמ� במבצעי� במיוחד להתעסק ותובעי� לחגה"ס, ההכנה בימי נמצאי� כאשר
ושתי' אכילה מעניני החל שמחתנו", ל"זמ� המתאי� באופ� החג צרכי יהיו שלכאו"א להשתדל וכ� לולב, ומבצע
לה� קונה והנשי� ומגדנות, ואגוזי� קליות לה� נות� ש"הקטני� הי"ח) פ"ו יו"ט (הל' ברמב"� וכמבואר כו',
נמצא הוא הרי כאלו, עניני� אודות עמו מדברי� מה ולטעו�: לבוא מישהו יכול � כו'" נאי� ותכשיטי� בגדי�

יוהכ"פ?! שלאחרי שבת � ביותר נעלה ומצב במעמד

הבלתי הפשוט תענוג בגלוי מאיר שאז דרעוי�, דרעוא בזמ� חצות, לאחרי השבת ביו� נמצאי� כאשר ובפרט
ממנו תובעי� כיצד וא"כ, � ובכ"מ) תרס"ו בהמש� (כמבואר יוהכ"פ בדוגמת שבתו�", "שבת בחי' מורגש,

נעלית?! הכי בדרגא התשובה בעבודת עסוק הוא הרי גרמא, שהזמ� במבצעי� להתעסק

שאז יוהכ"פ, לאחרי היא האזינו פ' שבת זו שנה שבקביעות היות הנותנת: שהיא לו אומרי� זה על הנה
עצמות ע� ואחדותו ביוהכ"פ, מאשר יותר נעלה באופ� היא נתנה" אשר האלקי� אל תשוב ד"הרוח העבודה
והמעיינות היהדות דהפצת והחשיבות העני� גודל את מדגיש גופא זה הרי � ביותר נעלה באופ� היא ומהות
הקב"ה שנתאווה ומהות, דעצמות הכוונה תכלית את ממלא הוא הרי שעי"ז מאחר הנ"ל), מבצעי� (ע"י חוצה

בתחתוני�. דירה ית' לו להיות

שעי"ז לו אומרי� זה על הנה � כו' קודמי� עיר� ועניי התשובה, בעבודת ג� לעסוק שצרי� שטוע� ומה
תהי' שלו התשובה שעבודת לפעול המתאי� הכלי יהי' גופא זה הרי חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת שיתעסק

ביותר. נעלה באופ�

ÊË� חוצה והמעיינות היהדות בהפצת עוז וביתר שאת ביתר להוסי� שצריכי� מוב� לעיל האמור ע"פ .

לבב. ובטוב ובשמחה בזריזות, להיות צריכה בזה וההתעסקות דורנו. נשיא של כח הנתינת וע"י בשליחותו
מפריע אינו קלוגינקער") "דער (הנקרא היצה"ר שאז לסוכות, יוהכ"פ שבי� ימי� בד' נמצאי� כאשר ובפרט
הימי� שבד' מאחר עונות", לחשבו� "ראשו� נקרא דחגה"ס הראשו� שיו� במדרז"ל כדאיתא בעבודת�, לבנ"י
וע"י כו'. חטא של לעניני� כלל שייכות לה� ואי� כו', ולולב סוכה במצוות בנ"י עסוקי� לסוכות יוהכ"פ שבי�
פרשת מנחה בתפלת לקרוא שהולכי� וכפי � הקב"ה של ברכותיו להמשכת זוכי� לעיל, האמור באופ� העבודה
דהפצת בפעולות הצלחה ברכת � ועאכו"כ העניני�, בכל הקב"ה של ברכתו שנמשכת היינו, הברכה", "וזאת

חוצה. והמעיינות היהדות

האחרו�" "היו� על דקאי במדרז"ל כמבואר האחרו�", הי� "עד � הברכה" "וזאת פרשת לסיו� שבאי� ועד
בימינו במהרה עמה�, ואהר� ומשה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה תהי' שאז הימי�, אחרית �

ממש.

***

ÊÈ.תשרי בי"ב � החודש בימי האזינו פ' דשבת מהקביעות מיוחדת הוראה ישנה � לעיל האמור על נוס� .
ביותר. זו הוראה מודגשת זו שבשנה אלא כול�, השני� כל על היא שההוראה כמ"פ וכמדובר

של הולדתו שיו� שובה) שבת (שיחת קודמת בהתוועדות המדובר ע"פ מוב� � תשרי י"ב של המיוחד ענינו
נפתלי. של הבריתֿמילה הי' בתשרי שבי"ב נמצא וא"כ, בתשרי, בחמשה הי' נפתלי

בנוגע מיוחדת מעלה ישנה כ� כמו כו', גובר מזלו שאז מיוחדת מעלה ישנה ההולדת ליו� שבנוגע וכש�
(אד בשו"ע המבואר ע"פ � המילה כו'ליו� היא הקדושה זו נפש כניסת ש"תחלת סוס"ד) מהדו"ח או"ח ה"ז

מילה". במצות
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"אילה הוא נפתלי של ענינו שהרי � מישראל לכאו"א שיי� נפתלי של שענינו הנ"ל בהתוועדות וכמדובר
בשו"ע כמבואר מישראל, כאו"א בעבודת להיות וצרי� שיי� זה ועני� לרו�", קלה שהיא זו "כאילה שלוחה",

כו'". כצבי ר� כו' כנמר עז ד"הוי באופ� להיות צריכה ויו� יו� בכל האד� שהנהגת בתחלתו או"ח

ÁÈשי"ב נמצא וא"כ, יוהכ"פ, על קאי � אברה�" נמול הזה היו� "בעצ� שמ"ש דר"א בפרקי מצינו עד"ז .

למילתו. השלישי יו� הוא בתשרי
כו'. אורחי� בהכנסת אברה� עבודת אודות (בגלוי) לראשונה בתורה מסופר � ה'" אליו ל"וירא ובהמש�

בזה). הקשורי� העניני� כל (ע� יצחק לידת אודות אברה� נתבשר לזה ובהמש�

(כ"ק לאביו הצ"צ מענה אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור ע� קשור גו'" ה' אליו ד"וירא העני� וכללות
יהודי שכאשר � מתגלה אינו ולנו לאברה�, הקב"ה נתגלה מדוע (בקטנותו) שאלתו על נ"ע) מהורש"ב אדמו"ר

אליו. יתגלה שהקב"ה ראוי הוא הרי עצמו, את למול שצרי� מחליט שנה צ"ט ב� צדיק

עוד בזה להוסי� ויש זה, מסיפור ללמוד שיכולי� בפועל למעשה בנוגע ההוראות אודות כמ"פ וכמדובר
יותר.

ד"וירא העני� נפעל ואז למילתו, השלישי יו� הי' בתשרי שי"ב מאחר � בתשרי לי"ב שייכי� אלו עניני� וכל
גו'". ה' אליו

ËÈ�הראשו היהודי הי' שהוא יצחק, לידת אודות אברה� נתבשר שבו � הוא תשרי די"ב העני� כללות והנה, .
ימי�. לשמונה ונימול יהודי, שנולד

מילה מצות וקיו� שני�. שלש ב� הי' כאשר בוראו את שהכיר במדרז"ל מבואר אבינו אברה� אודות דהנה,
שנה. צ"ט ב� בהיותו רק אצלו היתה

ומילתו ממהול), (נולד מילה מצות אברה� שקיי� לאחרי אבינו לאברה� שנולד � היא יצחק של ומעלתו
ימי�. שמונת ב� בהיותו היתה

וכידוע ימי�. לשמונה שנימול הראשו� הי' שהוא מאחר � למולי�" "ראש נקרא שיצחק במדרז"ל וכמבואר
וכו'. ובסידור ובלקו"ת בתו"א כמבואר בזמנה, דמילה המעלה גודל

י דלידת העני� כללות מללוהרי "מי כמ"ש � לגמרי מהטבע שלמעלה חידוש זהו אלא טבעי, עני� אינו צחק
מהטבע שלמעלה עני� זהו אלא גו'", מלל ד"מי באופ� זה הרי הטבע שמצד היינו, שרה", בני� הניקה לאברה�

לגמרי.

אחד, יהודי לידת רק לא היינו, זרעו", את ד"וארבה העני� שנפעל באופ� היא יצחק לידת אודות והבשורה
זרעו". את ד"וארבה באופ� אלא

Î:לפועל כנוגע האמור מכל ההוראה .

בלתי דבר זה הרי טבע שע"פ ורואה חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת לפעול כדי לעול� יוצא יהודי כאשר
העול�, מטבע להתפעל לו שאי� לו אומרי� זה על הנה � הנס על סומכי� שאי� התורה הוראת וישנה אפשרי,

לגמרי. מהטבע שלמעלה באופ� נוס�, יהודי לידת יצחק, לידת אודות שנתבשר מאחר

עני� את הזולת אצל לפעול ומשתדל העול�, מטבע להתפעל מבלי עבודתו לעבוד ממשי� הוא הרי ולכ�,
לקיי� יכלו שלא משונה ומצב במעמד שהיו לאלו בנוגע � כפשוטה מילה מצות וה� רוחנית, מילה ה� � המילה
כפשוטה. מילה מצות לקיי� שיסכימו עליה� לפעול להשתדל התפקיד עליו מוטל הרי מילה, מצות עתה עד

היתה יצחק לידת שכללות לעיל שנתבאר וכפי ביותר. קשה היא זו שעבודה לו נראה כאשר ג� � זה וכל
הקשיי� מכל להתפעל מה לו שאי� מוב� וא"כ, הטבע, מדר� למעלה � וגו'" לאברה� מלל ד"מי באופ�

זה. בעני� שישנ� טבע ע"פ והחשבונות

מילה מצות לקיי� עליו ויפעל אחד, יהודי שיקרב מזה שתצמח והתועלת המעלה מהי שואל: וכאשר
עוד יתקרבו זה יהודי ידי שעל מאחר זרעו", את "וארבה לו: אומרי� זה על הנה � ברוחניות)?! או (כפשוטה,

ישראל. ע� כללות יצא ממנו שהרי זרעו", את ד"וארבה באופ� היתה יצחק שלידת וכש� נוספי�. יהודי�



טו a"nyz'd ixyz a"i ,epif`d t"y zgiy

"אילה הוא נפתלי של ענינו שהרי � מישראל לכאו"א שיי� נפתלי של שענינו הנ"ל בהתוועדות וכמדובר
בשו"ע כמבואר מישראל, כאו"א בעבודת להיות וצרי� שיי� זה ועני� לרו�", קלה שהיא זו "כאילה שלוחה",

כו'". כצבי ר� כו' כנמר עז ד"הוי באופ� להיות צריכה ויו� יו� בכל האד� שהנהגת בתחלתו או"ח

ÁÈשי"ב נמצא וא"כ, יוהכ"פ, על קאי � אברה�" נמול הזה היו� "בעצ� שמ"ש דר"א בפרקי מצינו עד"ז .

למילתו. השלישי יו� הוא בתשרי
כו'. אורחי� בהכנסת אברה� עבודת אודות (בגלוי) לראשונה בתורה מסופר � ה'" אליו ל"וירא ובהמש�

בזה). הקשורי� העניני� כל (ע� יצחק לידת אודות אברה� נתבשר לזה ובהמש�

(כ"ק לאביו הצ"צ מענה אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור ע� קשור גו'" ה' אליו ד"וירא העני� וכללות
יהודי שכאשר � מתגלה אינו ולנו לאברה�, הקב"ה נתגלה מדוע (בקטנותו) שאלתו על נ"ע) מהורש"ב אדמו"ר

אליו. יתגלה שהקב"ה ראוי הוא הרי עצמו, את למול שצרי� מחליט שנה צ"ט ב� צדיק

עוד בזה להוסי� ויש זה, מסיפור ללמוד שיכולי� בפועל למעשה בנוגע ההוראות אודות כמ"פ וכמדובר
יותר.

ד"וירא העני� נפעל ואז למילתו, השלישי יו� הי' בתשרי שי"ב מאחר � בתשרי לי"ב שייכי� אלו עניני� וכל
גו'". ה' אליו

ËÈ�הראשו היהודי הי' שהוא יצחק, לידת אודות אברה� נתבשר שבו � הוא תשרי די"ב העני� כללות והנה, .
ימי�. לשמונה ונימול יהודי, שנולד

מילה מצות וקיו� שני�. שלש ב� הי' כאשר בוראו את שהכיר במדרז"ל מבואר אבינו אברה� אודות דהנה,
שנה. צ"ט ב� בהיותו רק אצלו היתה

ומילתו ממהול), (נולד מילה מצות אברה� שקיי� לאחרי אבינו לאברה� שנולד � היא יצחק של ומעלתו
ימי�. שמונת ב� בהיותו היתה

וכידוע ימי�. לשמונה שנימול הראשו� הי' שהוא מאחר � למולי�" "ראש נקרא שיצחק במדרז"ל וכמבואר
וכו'. ובסידור ובלקו"ת בתו"א כמבואר בזמנה, דמילה המעלה גודל

י דלידת העני� כללות מללוהרי "מי כמ"ש � לגמרי מהטבע שלמעלה חידוש זהו אלא טבעי, עני� אינו צחק
מהטבע שלמעלה עני� זהו אלא גו'", מלל ד"מי באופ� זה הרי הטבע שמצד היינו, שרה", בני� הניקה לאברה�

לגמרי.

אחד, יהודי לידת רק לא היינו, זרעו", את ד"וארבה העני� שנפעל באופ� היא יצחק לידת אודות והבשורה
זרעו". את ד"וארבה באופ� אלא

Î:לפועל כנוגע האמור מכל ההוראה .

בלתי דבר זה הרי טבע שע"פ ורואה חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת לפעול כדי לעול� יוצא יהודי כאשר
העול�, מטבע להתפעל לו שאי� לו אומרי� זה על הנה � הנס על סומכי� שאי� התורה הוראת וישנה אפשרי,

לגמרי. מהטבע שלמעלה באופ� נוס�, יהודי לידת יצחק, לידת אודות שנתבשר מאחר

עני� את הזולת אצל לפעול ומשתדל העול�, מטבע להתפעל מבלי עבודתו לעבוד ממשי� הוא הרי ולכ�,
לקיי� יכלו שלא משונה ומצב במעמד שהיו לאלו בנוגע � כפשוטה מילה מצות וה� רוחנית, מילה ה� � המילה
כפשוטה. מילה מצות לקיי� שיסכימו עליה� לפעול להשתדל התפקיד עליו מוטל הרי מילה, מצות עתה עד

היתה יצחק לידת שכללות לעיל שנתבאר וכפי ביותר. קשה היא זו שעבודה לו נראה כאשר ג� � זה וכל
הקשיי� מכל להתפעל מה לו שאי� מוב� וא"כ, הטבע, מדר� למעלה � וגו'" לאברה� מלל ד"מי באופ�

זה. בעני� שישנ� טבע ע"פ והחשבונות

מילה מצות לקיי� עליו ויפעל אחד, יהודי שיקרב מזה שתצמח והתועלת המעלה מהי שואל: וכאשר
עוד יתקרבו זה יהודי ידי שעל מאחר זרעו", את "וארבה לו: אומרי� זה על הנה � ברוחניות)?! או (כפשוטה,

ישראל. ע� כללות יצא ממנו שהרי זרעו", את ד"וארבה באופ� היתה יצחק שלידת וכש� נוספי�. יהודי�
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‡Îועניני גוי� ישנ� שבעול� בידעו הנה � כולו העול� כל את להפו� שתפקידו לו אומרי� כאשר עד"ז .

כו'?! לקדושה כולו העול� את ולהפו� תפקידו את למלא יוכל כיצד שואל: הוא הרי גוי'שקייט,
שלמעלה באופ� היא שעבודתו מאחר העול�, ומצב ממעמד להתפעל מה לו שאי� לו אומרי� זה על הנה
בניה�, את הביאו העול� אומות של שהשרות יצחק, ללידת בנוגע במדרז"ל המסופר וע"ד (כנ"ל). מהטבע
לגמרי. מהטבע שלמעלה יצחק) (דלידת הנס את ראו העול� אומות שג� אומרת, זאת שרה", בני� "הניקה ועז"נ

ב מוב� העול�ועד"ז שאומות מאחר וכו', העול� מאומות להתפעל מה לו שאי� � מבנ"י כאו"א לעבודת נוגע
כאשר אבל כו', מה� ויפחד זאת ישכח שהיהודי אמנ� מחכי� ה� בתוכנו". אתה אלקי� ש"נשיא יודעי� עצמ�

בתוכנו". אתה אלקי� ש"נשיא בעצמ� יודעי� ה� הרי מה�, מתפעל שאינו מראה היהודי

אי הרי העול�, מהנהגת מושפע נעשה [שכאשר העול� מהנהגת מושפע שאינו בלבד זו שלא מוב� ועפ"ז
אדרבה, אלא ליצל�], רחמנא להיפ� ועד"ז מצוה", גוררת "מצוה כי � להתדרדר עלול הוא לא� לדעת אפשר

כו'. לטוב כולו העול� כל את מהפ� הוא הרי עבודתו ע"י

ושולח כו', מנרתקה חמה עבורו ומוציא עניניו, בכל הקב"ה לו עוזר � כדבעי עבודתו את עובד הוא וכאשר
אברה� אצל שהי' כפי � כו' הקב"ה של שליחותו למלא לו מסייעי� ג� ערביי� ואפילו לו, שיסייעו מלאכי� לו

בתשרי. בי"ב ה'", אליו "וירא כאשר אבינו

·Îע"י שנכתבו מספרי� נלקח לעיל האמור שכל מאחר � בעלמא פשט'ל אינו לעיל האמור כל והנה, .
מסיני! למשה נאמר זה הרי ובמילא ותיק", "תלמיד

שכל היינו, יעקב", קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה הפסוק קאי לעיל להמדובר בנוגע שג� מוב� ועפ"ז
אלו עניני� שייכי� � רוצה אינו א� ובי� רוצה הוא א� בי� ולכ�, מבנ"י, לכאו"א בירושה ניתנו התורה עניני

אליו! מכווני� שהדברי� לדעת ועליו אליו, ג�

הנה בשלימותה, כולה התורה כל הקב"ה, של חכמתו � יקר" "הו� בירושה נית� מישראל שלכאו"א ומאחר
וללמוד יקר" ה"הו� את לנצל לו מוטב הרי התורה, הוראות את ללמוד ולא "טפש", כמו להתנהג צרי� מה לש�

בפועל. במעשה התורה הוראות את לקיי� אלא בלבד, ללמוד רק ולא התורה, הוראות את

את משנה זה אי� � לאמיתת� הדברי� את לדעת רוצה ואינו כ"טפש" מתנהג שהוא שמה כמ"פ וכמדובר
במעשה כ� להתנהג הוא צרי� ולכ�, אליו, מכווני� והדברי� אליו, שייכי� התורה עניני שכל האמיתית, המציאות

בפועל.

‚Î:לעיל האמור מכל לפועל בנוגע ההוראה וזוהי .
זרעו" את ד"וארבה באופ� יהודי, ועוד יהודי עוד לקרב חוצה, והמעיינות היהדות דהפצת העבודה כללות

ביתר להיות צריכה אודות� אברה� נתבשר שאז בתשרי, י"ב ביו� עתה אנו שנמצאי� מאחר עוז, ויתר שאת
בארוכה. כנ"ל יצחק, לידת

"קלה שלוחה", "אילה נפתלי, של עבודתו אופ� בדוגמת � זריזות של באופ� להיות צריכה בזה והעבודה
בי"ב נמצאי� כאשר ובפרט כצבי". ד"ר� באופ� להיות צריכה מישראל כאו"א שעבודת לעיל וכאמור לרו�",

נפתלי. של מילתו יו� � בתשרי

אבות ש"מעשה בכ"מ כמבואר � לבני� סימ� אבות דמעשה כח והנתינת דמ"ת, כח הנתינת לאחרי ובפרט
לבני�. כח נתינת ג� הוא ה"סימ�" אלא להתנהג, כיצד שידעו לבני� והוראה סימ� רק זה אי� לבני�" סימ�

רק ה� הטהרה סימני (א) וכיו"ב: טהרה לסימני בנוגע לומר שאפשר האופני� לב' בנוגע השקו"ט וכידוע
כו'. הטהרה מציאות את פועלי� ה� הטהרה סימני (ב) לטמא, הטהור בי� להבחי� כדי סימ�

שעבודת לפעול כח נתינת הוא אבות" ד"מעשה שה"סימ�" � לבני�" סימ� אבות ל"מעשה בנוגע מוב� ועד"ז
בלבד). הוראה של עני� רק (ולא כזה באופ� תהי' הבני�

ליכבש נוחה שתהא אבינו, יעקב תחת והניחה ישראל אר� לכל הקב"ה "קפלה ב) צא, (חולי� מארז"ל וע"ד
יהי' א"י שכיבוש סימ� רק זה אי� אבינו יעקב תחת והניחה א"י את קיפל שהקב"ה מה אומרת, זאת לבניו",

לבניו". ליכבש נוחה א"י "שתהא פעל גופא זה אלא כו', בקלות
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המצוות קיו� ידי שעל היינו, � "סימ�" מלשו� הוא ש"ציו�" אתה", עמי לציו� "ולאמר למ"ש בנוגע ועד"ז
בכ"מ. כמבואר להקב"ה, ו"סימ�" "ציו�" בבחי' בנ"י נעשי�

לפועל, בנוגע להתנהג כיצד והוראה לימוד רק זה שאי� .� התורה דלימוד העני� לכללות בנוגע מוב� ועד"ז
כמו�", לרע� "ואהבת ועד"ז אלקי�", ה' את "ואהבת לציווי בנוגע כמ"פ וכמדובר לזה, כח נתינת ג� אלא

זה. ציווי לקיי� כדי שניתנת כח הנתינת מצד הבטחה, של לשו� וג� ציווי, של לשו� ג� שזהו

„Îנולדו כבר שה� לנשמות ובנוגע גו�, בש� הנקרא שבאוצר הנשמות כל יכלו ממש שבקרוב ויה"ר .
כו'. דמילה הרוחנית העבודה וה� כפשוטה, מילה מצות ה� המילה, עני� אצל� יהי' � בגופי� ונתלבשו

כמרז"ל דלעת"ל, לגילויי� הכנה זה הרי � לשמונה שנימול יצחק של ענינו ע� הקשור המילה, עני� וכללות
פורי�. בדרושי בתו"א בארוכה כמבואר אבינו", אתה "כי ליצחק יאמרו שלעת"ל ב) פט, (שבת

באי� פורי� שמגאולת היינו, לגאולה", גאולה "מיסמ� היעוד לקיו� נזכה � לפורי� בנוגע הדיבור וע"י
נפלאות". אראנו מצרי� מאר� צאת� ד"כימי באופ� תהי' שהיא דלעת"ל, לגאולה

די� שע"פ אע"פ היינו, � ממרא" "באלוני אפילו יהי' זה וגילוי ה'", אליו ד"וירא העני� כללות יהי' ואז
ביאת ע� ביחד ה'", אליו ד"וירא העני� נפעל במקומו ג� אעפ"כ, בזה), השקו"ט (כידוע לגוי ממרא נחשב

וכו'. המלאכי�

של הי' דביהמ"ק שהכינור במדרז"ל כמבואר נימי�, שמונה של כינור דלעת"ל, לכינור נזכה ממש ובקרוב
היא שהמילה מאתר המילה, עני� ע� ג� קשור שזה � נימי� שמונה של יהי'. דלעת"ל והכינור נימי�, שבעה

השמינית". על "למנצח עה"פ בדרושי� כמבואר ימי�, לשמונה

מצוה קיו� שע"י הרמב"� כפס"ד � התומ"צ בקיו� בעבודתו מוסי� מישראל שכאו"א עי"ז נפעל זה וכל
תשועה ופועל זכות, לכ� כולו העול� ואת עצמו את מכריע הוא הרי במחשבה, או בדיבור או במעשה אחת,

נגאלי�". ה� ד"מיד ובאופ� צדקנו, משיח ביאת � והצלה

יקויי� שאז הימי�, אחרית האחרו�", היו� � האחרו� הי� "עד להגיע זוכי� ממש שבקרוב לעיל וכאמור
ושרותיה� אומני� מלכי� "והיו וגו'", הגוי� כל אליו ונהרו גו' ההרי� בראש ה' בית הר יהי' "נכו� היעוד

מניקותי�".

כמ"פ. כמדובר דלעת"ל, והיעודי� מהברכות כבר טועמי� � האחרוני� הגלות בימי נמצאי� כאשר וג�

גשמי טוב וכל הברכות המשכת � ובפשטות מהימנא, רעיא גו'", משה בר� "אשר הברכה את לקבל וזוכי�
ורוחני.

ממש. בימינו במהרה נגאלי�", ה� ד"מיד באופ� צדקנו, משיח פני את לקבל מבור� באופ� והולכי�

***

‰Î.'גו קינו יעיר כנשר ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***

ÂÎגודל הבו אקרא ה' ש� "כי עה"פ � ובפרשתנו רש"י, פירוש ע� השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג .
את� ה', ש� ואזכיר כשאקרא האר�. אל תבואו כי כמו כאשר, בלשו� משמש כי "הרי רש"י: מפרש לאלקינו",

שבמ ברכה אחר מלכותו כבוד ש� ברו� שעוני� אמרו מכא� שמו. וברכו לאלקינו גודל קדש".הבו
להבי�: וצרי�

לא?! ותו לאלקינו", גודל "הבו נאמר בפסוק הרי � מלכותו" כבוד ש� "ברו� עניית בפסוק מרומז היכ� א)

הפסוק לשו� מפשטות אדרבה: לכאורה � שבמקדש" "ברכה אודות הוא שהמדובר בפסוק מרומז היכ� ב)
לאלקינו"?! גודל ד"הבו העני� להיות צרי� ה' ש� דהזכרת הזדמנות שבכל משמע

עדיי� � שבמקדש" ברכה אחר מלכותו כבוד ש� "ברו� עניית אודות שמדובר לומר הכרח ישנו א� אפילו ג)
משה של דבריו � האזינו לפ' שבמקדש" ברכה אחר מלכותו כבוד ש� "ברו� דעניית השייכות מהי מוב�: אינו
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המצוות קיו� ידי שעל היינו, � "סימ�" מלשו� הוא ש"ציו�" אתה", עמי לציו� "ולאמר למ"ש בנוגע ועד"ז
בכ"מ. כמבואר להקב"ה, ו"סימ�" "ציו�" בבחי' בנ"י נעשי�

לפועל, בנוגע להתנהג כיצד והוראה לימוד רק זה שאי� .� התורה דלימוד העני� לכללות בנוגע מוב� ועד"ז
כמו�", לרע� "ואהבת ועד"ז אלקי�", ה' את "ואהבת לציווי בנוגע כמ"פ וכמדובר לזה, כח נתינת ג� אלא

זה. ציווי לקיי� כדי שניתנת כח הנתינת מצד הבטחה, של לשו� וג� ציווי, של לשו� ג� שזהו

„Îנולדו כבר שה� לנשמות ובנוגע גו�, בש� הנקרא שבאוצר הנשמות כל יכלו ממש שבקרוב ויה"ר .
כו'. דמילה הרוחנית העבודה וה� כפשוטה, מילה מצות ה� המילה, עני� אצל� יהי' � בגופי� ונתלבשו

כמרז"ל דלעת"ל, לגילויי� הכנה זה הרי � לשמונה שנימול יצחק של ענינו ע� הקשור המילה, עני� וכללות
פורי�. בדרושי בתו"א בארוכה כמבואר אבינו", אתה "כי ליצחק יאמרו שלעת"ל ב) פט, (שבת

באי� פורי� שמגאולת היינו, לגאולה", גאולה "מיסמ� היעוד לקיו� נזכה � לפורי� בנוגע הדיבור וע"י
נפלאות". אראנו מצרי� מאר� צאת� ד"כימי באופ� תהי' שהיא דלעת"ל, לגאולה

די� שע"פ אע"פ היינו, � ממרא" "באלוני אפילו יהי' זה וגילוי ה'", אליו ד"וירא העני� כללות יהי' ואז
ביאת ע� ביחד ה'", אליו ד"וירא העני� נפעל במקומו ג� אעפ"כ, בזה), השקו"ט (כידוע לגוי ממרא נחשב

וכו'. המלאכי�

של הי' דביהמ"ק שהכינור במדרז"ל כמבואר נימי�, שמונה של כינור דלעת"ל, לכינור נזכה ממש ובקרוב
היא שהמילה מאתר המילה, עני� ע� ג� קשור שזה � נימי� שמונה של יהי'. דלעת"ל והכינור נימי�, שבעה

השמינית". על "למנצח עה"פ בדרושי� כמבואר ימי�, לשמונה

מצוה קיו� שע"י הרמב"� כפס"ד � התומ"צ בקיו� בעבודתו מוסי� מישראל שכאו"א עי"ז נפעל זה וכל
תשועה ופועל זכות, לכ� כולו העול� ואת עצמו את מכריע הוא הרי במחשבה, או בדיבור או במעשה אחת,

נגאלי�". ה� ד"מיד ובאופ� צדקנו, משיח ביאת � והצלה

יקויי� שאז הימי�, אחרית האחרו�", היו� � האחרו� הי� "עד להגיע זוכי� ממש שבקרוב לעיל וכאמור
ושרותיה� אומני� מלכי� "והיו וגו'", הגוי� כל אליו ונהרו גו' ההרי� בראש ה' בית הר יהי' "נכו� היעוד

מניקותי�".

כמ"פ. כמדובר דלעת"ל, והיעודי� מהברכות כבר טועמי� � האחרוני� הגלות בימי נמצאי� כאשר וג�

גשמי טוב וכל הברכות המשכת � ובפשטות מהימנא, רעיא גו'", משה בר� "אשר הברכה את לקבל וזוכי�
ורוחני.

ממש. בימינו במהרה נגאלי�", ה� ד"מיד באופ� צדקנו, משיח פני את לקבל מבור� באופ� והולכי�

***

‰Î.'גו קינו יעיר כנשר ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***

ÂÎגודל הבו אקרא ה' ש� "כי עה"פ � ובפרשתנו רש"י, פירוש ע� השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג .
את� ה', ש� ואזכיר כשאקרא האר�. אל תבואו כי כמו כאשר, בלשו� משמש כי "הרי רש"י: מפרש לאלקינו",

שבמ ברכה אחר מלכותו כבוד ש� ברו� שעוני� אמרו מכא� שמו. וברכו לאלקינו גודל קדש".הבו
להבי�: וצרי�

לא?! ותו לאלקינו", גודל "הבו נאמר בפסוק הרי � מלכותו" כבוד ש� "ברו� עניית בפסוק מרומז היכ� א)

הפסוק לשו� מפשטות אדרבה: לכאורה � שבמקדש" "ברכה אודות הוא שהמדובר בפסוק מרומז היכ� ב)
לאלקינו"?! גודל ד"הבו העני� להיות צרי� ה' ש� דהזכרת הזדמנות שבכל משמע

עדיי� � שבמקדש" ברכה אחר מלכותו כבוד ש� "ברו� עניית אודות שמדובר לומר הכרח ישנו א� אפילו ג)
משה של דבריו � האזינו לפ' שבמקדש" ברכה אחר מלכותו כבוד ש� "ברו� דעניית השייכות מהי מוב�: אינו
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ברכה "אחר רק אלא לאלקינו", גודל "הבו עוני� אי� ה' ש� את מזכיר רבינו משה כאשר הרי לבנ"י, רבינו
שבמקדש"?!

הרא"ש בתשובות מובא ועד"ז לאלקינו. גודל הבו ת"ל המבר�, אחר אמ� שעוני� מניי� שנינו בספרי ד)
הספרי כפירוש רש"י מפרש לא מדוע מוב�: אינו וא"כ, ה'. ש� הזכרת אחר שמו" וברו� הוא "ברו� שעוני�
עניית על קאי זה שפסוק לפרש רש"י צרי� מה לש� � המבר� אחר אמ� עניית על קאי לאלקינו" גודל ש"הבו

שבמקדש"?! ברכה אחר מלכותו כבוד ש� "ברו�

להמבואר מתאי� להיות מוכרח לא ופירושו מקרא, של פשוטו מפרש שרש"י שאע"פ במ"פ וכמדובר
כמ"פ שמצינו כפי מקרא, של לפשוטו קרוב הוא הספרי פירוש גופא חז"ל מדרשי בי� הרי � חז"ל במדרשי
וא"כ, מספרי. דרשות ריבוי רש"י מעתיק בפרשתנו ובפרט בספרי, שמקור� חז"ל דרשות בפירושו מביא שרש"י

הספרי. כפירוש לפרש יכול רש"י הי' זה בפסוק ג�

מאחר � רש"י פירוש מאשר הכתוב לשו� לפשטות (לכאורה) יותר מתאי� זה בפסוק הספרי שפירוש ובפרט
מובנת הספרי לפירוש וג�: שבמקדש", ברכה אחר מלכותו כבוד ש� "ברו� עניית כלל מרומז לא שבפסוק

רבינו. משה של דבריו האזינו, לפ' זה דפסוק השייכות

"הבו שנאמר היות � הספרי כפירוש מפרש לא רש"י מדוע המבארי� ושפ"ח) גו"א (רא"�, מפרשי� ישנ�
ולא בלבד, המבר� דברי האמנת ענינו ש"אמ�" מאחר אמ�, עניית על דקאי לומר אפשר אי לאלקינו", גודל
מלכותו". כבוד ש� "ברו� עניית על קאי לאלקינו" גודל ש"הבו רש"י מפרש ולכ� כו'. ורוממות גדולה של עני�

ש� והזכרת המפורש, ש� על קאי אקרא" ה' ש� "כי שמ"ש ושפ"ח) (גו"א המפרשי� מבארי� ועד"ז
שבמקדש". ברכה "אחר רש"י מדגיש ולכ� במקדש, רק היתה ככתבו המפורש

ש זה על נוס� ריבויוהנה, מופיע ה' ש� שהרי המפורש, הש� על קאי ה'" ש"ש� לומר הכרח אי� בפשש"מ
לאחרי הרי � דוקא המפורש לש� שהכוונה מיוחדת הדגשה אי� ככול�) (ורוב� הפעמי� וברוב בתנ"�, פעמי�
שבמקדש" ברכה אחר מלכותו כבוד ש� "ברו� דעניית השייכות מהי מוב�: אינו עדיי� הנ"ל הביאורי� כל

(כנ"ל)?! האזינו בפ' לבנ"י רבינו משה של לדבריו

האזינו: בפרשת לאלקינו" גודל הבו אקרא ה' ש� "כי הפסוק נאמר מדוע � להבי� צרי� העני� בכללות ה)

באדר, בשבעה � די� בעלמא רבינו משה של האחרו� וביו� הארבעי�, שנת בסו� לבנ"י נאמרה האזינו פרשת
אמירת ע� רבינו משה חיכה מדוע מוב�: אינו וא"כ, ושנותי". ימי מלאו "היו� ויל� בר"פ רש"י שפירש וכפי
חידוש דבר לבנ"י אמר האחרו� ביו� ורק האחרו�, יומו עד לאלקינו" גודל הבו אקרא ה' ש� "כי הציווי

לאלקינו"?! גודל הבו את� ה' ש� ואזכיר ש"כשאקרא

למקרא חמש הב� שלמד וכפי מ"ת, מזמ� החל שנה, הארבעי� כל במש� בנ"י ע� תורה למד רבינו משה הרי
"דבר רבינו ממשה בקשו סיני, הר במעמד הקב"ה של קולו את שמעו בנ"י שכאשר ואתחנ� ובפ' יתרו בפ'
"הטיבו וכמ"ש לדבריה�, הסכי� והקב"ה אלינו", תדבר ואת גו' ושמע אתה "קרב גו'", ונשמעה עמנו אתה
ס"פ בפרש"י חמש הב� כבר למד ועד"ז הימי�"], כל גו' לה� זה לבב� והי' ית� "מי [ואדרבה: דברו" אשר כל
שבעת ובודאי � בנ"י וכל הזקני� אהר�, בני אהר�, ע� תורה לומד הי' רבינו שמשה המשנה", "סדר אודות תשא

בתושב"כ). שנאמר באופ� את� שלמד (מאחר פעמי� וכמה כמה ה' ש� את הזכיר התורה לימוד

ה', ש� ואזכיר אקרא שכאשר רבינו משה לה� אמר לא שנה הארבעי� כל במש� מדוע מוב�: אינו וא"כ,
זה?! חידוש לה� אמר האחרו� וביומו הארבעי�, בשנת ורק � לאלקינו גודל הבו את�

לקמ�. שיתבאר וכפי למקרא. חמש לב� בפשטות מובני� להיות צריכי� העניני� שכל כמ"פ וכמדובר

ÊÎדברי אודות א) רצב, (ח"ג הזהר מאמר את מביא תסב) ע' לוי"צ (לקוטי הזהר על אאמו"ר בהערות .

להיטא אהידא לשונות, ש"הג' ומבאר כו'". ואשתדלת אתדבקת בי' להיטא בי' אחידא בי' נשמתי "דהא רשב"י
מלכות". לנגד י"ל ואשתדלת אמר אח"כ כו', הקוי� ג' לנגד י"ל אתדבקת,
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להבי�: וצרי�

העני� כללות שזהו כו'", להיטא בי' אחידא "בי' ביותר, נעלית בדרגא בהיותו רשב"י אודות שמדובר מאחר
הוא מס"נ הרי לכאורה קוי�, ג' ישנ� המס"נ שבעני� ולומר לחלק אפשר כיצד מוב�: אינו א"כ, � נפש דמסירת

דקוי�?! מהתחלקות שלמעלה עני�

האד�. לעבודת בנוגע זה מעני� ההוראה מהי להבי�: צרי� ג�

לקמ�. שיתבאר וכפי

ÁÎ,ביחד מבנ"י כו"כ ע"י תורה ספר לכתיבת בקשר לאחרונה המדובר אודות הפע� עוד לעורר המקו� כא� .
תורה. בספר א' אות תהי' מישראל שלכאו"א באופ�

ישראל ואהבת האחדות עני� את להדגיש הצעה" ש"נתעוררה � הש�" ד"בש� במכתב בארוכה שנכתב וכפי
תורת התורה אשר שליט"א, בנ"י וכל כול� לזכות שתכתב בס"ת אות קניית "ע"י לאמיתו, ודאמת נצחי באופ�

לעשותה". מאד היא קרובה כ"א גו' היא נפלאת לא "אשר � המכתב ובלשו� היא". ונצחית היא אמת

ËÎ:האזינו לפ' במיוחד שיי� � ס"ת דכתיבת העני� כללות והנה, .
מישראל ואיש איש כל על עשה "מצות רפ"ו) ס"ת (הל' הרמב"� כותב תורה, ספר דכתיבת המצוה אודות
לפי זו, שירה בה שיש תורה לכ� כתבו כלומר השירה, את לכ� כתבו ועתה שנאמר לעצמו, תורה ספר לכתוב

פרשיות". פרשיות התורה את כותבי� שאי�

שירת על דקאי � הזאת" השירה את לכ� כתבו "ועתה ממ"ש נלמד ס"ת דכתיבת שהחיוב אומרת, זאת
עמו". אדמתו וכפר עד השמי� האזינו � הזאת השירה "את רש"י: כפירוש האזינו,

קשר שישנו לומר בהכרח � האזינו שירת אודות שנאמר מפסוק ס"ת דכתיבת החיוב את שלומדי� ומאחר
"ועתה ממ"ש שלימה ס"ת דכתיבת החיוב את לומדי� זה ומשו� כולה, התורה לכל האזינו שירת בי� מיוחד
זה מפסוק והלימוד ביניה�, ושייכות קשר שאי� לומר אפשר (ואי האזינו שירת � הזאת" השירה את לכ� כתבו

כו'). אחרת ברירה שאי� לפי רק הוא

החיוב נלמד שממנה (מאחר כולה התורה כל את כוללת שהיא � האזינו דפרשת המעלה גודל מוב� ועפ"ז
העול� עניני כל את כוללת האזינו שפ' מוב�, � עלמא" וברא באורייתא "אסתכל מארז"ל וע"פ ס"ת). דכתיבת

האזינו. בפ' כלולה והתורה בתורה, כלולי� העול� עניני כל כי כולו,

נשיא רבותינו הדגשת מובנת בש�ועפ"ז אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי וכידוע האזינו, דפ' העני� גודל אודות ינו
שהיא האזינו, פ' מעלת גודל אודות לעיל להאמור מתאי� � וכו' בעלֿפה ללמדה צריכי� האזינו שפ' המגיד,

כולה. התורה כל את כוללת

Ïבעמק � ובקיצור הדורות, בסדר המובא ומבהיל נפלא סיפור מצינו � האזינו פ' מעלת לגודל בנוגע והנה, .
כדלקמ�. המל�,

הדורות. סדר מחבר לבעל הכינויי� ערכי בספר מ"ש פעמי� ריבוי שמביא מצינו הצ"צ בדרושי ובהקדי�:
חסידות. בדרושי עניני� כו"כ בנויי� דבריו שעל מאחר כו', ברֿסמכא שהוא מוב� ועפ"ז

הביאור לכללות יסוד בתור הצ"צ, בדרושי פעמי� ריבוי מובאי� דבריו שג� � המל�" ל"עמק בנוגע ועד"ז
כו'. חסידות ע"פ

שבנוגע ז"ל הרח"ו מ"ש יסוד על � המל�" "עמק הספר אודות כו' רעש הספרדי� עוררו שלכתחילה ואע"פ
ז"ל, הרח"ו ע"י נכתב לא המל�" "עמק הספר והרי בעצמו, הרח"ו כתבי על אלא לסמו� אי� האריז"ל לכתבי
שהמגיד ידוע אעפ"כ, � וכו' סרוג ישראל ר' של תלמידו אלא ז"ל, הרח"ו של תלמידו הי' לא הספר ומחבר

המל�". ב"עמק מ"ש על להסתמ� וכו' מפורש רשיו� נת�

שעני� הצ"צ ומדגיש מציי� שלפעמי� ועד מקומות, בריבוי המל�" "עמק הספר מובא הצ"צ בדרושי ולכ�,
עניני� לכמה היסוד שזהו ועד המל�", ב"עמק מ"ש על סומ� הוא הרי ואעפ"כ האריז"ל, בכתבי נמצא לא זה

חסידות. בדרושי המבוארי�
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להבי�: וצרי�

העני� כללות שזהו כו'", להיטא בי' אחידא "בי' ביותר, נעלית בדרגא בהיותו רשב"י אודות שמדובר מאחר
הוא מס"נ הרי לכאורה קוי�, ג' ישנ� המס"נ שבעני� ולומר לחלק אפשר כיצד מוב�: אינו א"כ, � נפש דמסירת

דקוי�?! מהתחלקות שלמעלה עני�

האד�. לעבודת בנוגע זה מעני� ההוראה מהי להבי�: צרי� ג�

לקמ�. שיתבאר וכפי

ÁÎ,ביחד מבנ"י כו"כ ע"י תורה ספר לכתיבת בקשר לאחרונה המדובר אודות הפע� עוד לעורר המקו� כא� .
תורה. בספר א' אות תהי' מישראל שלכאו"א באופ�

ישראל ואהבת האחדות עני� את להדגיש הצעה" ש"נתעוררה � הש�" ד"בש� במכתב בארוכה שנכתב וכפי
תורת התורה אשר שליט"א, בנ"י וכל כול� לזכות שתכתב בס"ת אות קניית "ע"י לאמיתו, ודאמת נצחי באופ�

לעשותה". מאד היא קרובה כ"א גו' היא נפלאת לא "אשר � המכתב ובלשו� היא". ונצחית היא אמת

ËÎ:האזינו לפ' במיוחד שיי� � ס"ת דכתיבת העני� כללות והנה, .
מישראל ואיש איש כל על עשה "מצות רפ"ו) ס"ת (הל' הרמב"� כותב תורה, ספר דכתיבת המצוה אודות
לפי זו, שירה בה שיש תורה לכ� כתבו כלומר השירה, את לכ� כתבו ועתה שנאמר לעצמו, תורה ספר לכתוב

פרשיות". פרשיות התורה את כותבי� שאי�

שירת על דקאי � הזאת" השירה את לכ� כתבו "ועתה ממ"ש נלמד ס"ת דכתיבת שהחיוב אומרת, זאת
עמו". אדמתו וכפר עד השמי� האזינו � הזאת השירה "את רש"י: כפירוש האזינו,

קשר שישנו לומר בהכרח � האזינו שירת אודות שנאמר מפסוק ס"ת דכתיבת החיוב את שלומדי� ומאחר
"ועתה ממ"ש שלימה ס"ת דכתיבת החיוב את לומדי� זה ומשו� כולה, התורה לכל האזינו שירת בי� מיוחד
זה מפסוק והלימוד ביניה�, ושייכות קשר שאי� לומר אפשר (ואי האזינו שירת � הזאת" השירה את לכ� כתבו

כו'). אחרת ברירה שאי� לפי רק הוא

החיוב נלמד שממנה (מאחר כולה התורה כל את כוללת שהיא � האזינו דפרשת המעלה גודל מוב� ועפ"ז
העול� עניני כל את כוללת האזינו שפ' מוב�, � עלמא" וברא באורייתא "אסתכל מארז"ל וע"פ ס"ת). דכתיבת

האזינו. בפ' כלולה והתורה בתורה, כלולי� העול� עניני כל כי כולו,

נשיא רבותינו הדגשת מובנת בש�ועפ"ז אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי וכידוע האזינו, דפ' העני� גודל אודות ינו
שהיא האזינו, פ' מעלת גודל אודות לעיל להאמור מתאי� � וכו' בעלֿפה ללמדה צריכי� האזינו שפ' המגיד,

כולה. התורה כל את כוללת

Ïבעמק � ובקיצור הדורות, בסדר המובא ומבהיל נפלא סיפור מצינו � האזינו פ' מעלת לגודל בנוגע והנה, .
כדלקמ�. המל�,

הדורות. סדר מחבר לבעל הכינויי� ערכי בספר מ"ש פעמי� ריבוי שמביא מצינו הצ"צ בדרושי ובהקדי�:
חסידות. בדרושי עניני� כו"כ בנויי� דבריו שעל מאחר כו', ברֿסמכא שהוא מוב� ועפ"ז

הביאור לכללות יסוד בתור הצ"צ, בדרושי פעמי� ריבוי מובאי� דבריו שג� � המל�" ל"עמק בנוגע ועד"ז
כו'. חסידות ע"פ

שבנוגע ז"ל הרח"ו מ"ש יסוד על � המל�" "עמק הספר אודות כו' רעש הספרדי� עוררו שלכתחילה ואע"פ
ז"ל, הרח"ו ע"י נכתב לא המל�" "עמק הספר והרי בעצמו, הרח"ו כתבי על אלא לסמו� אי� האריז"ל לכתבי
שהמגיד ידוע אעפ"כ, � וכו' סרוג ישראל ר' של תלמידו אלא ז"ל, הרח"ו של תלמידו הי' לא הספר ומחבר

המל�". ב"עמק מ"ש על להסתמ� וכו' מפורש רשיו� נת�

שעני� הצ"צ ומדגיש מציי� שלפעמי� ועד מקומות, בריבוי המל�" "עמק הספר מובא הצ"צ בדרושי ולכ�,
עניני� לכמה היסוד שזהו ועד המל�", ב"עמק מ"ש על סומ� הוא הרי ואעפ"כ האריז"ל, בכתבי נמצא לא זה

חסידות. בדרושי המבוארי�
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.‡Ï:�דלקמ הסיפור מובא הדורות" ב"סדר
נורא ויהי במעלה, שעלה גר� ומזלו מומר, ונעשה שמו, הי' אבנר ר' אחד תלמיד לרמב"� שהי' "קבלתי

האר�. בכל

ויבשלהו וינתחהו א' חזיר בעצמו הרג ובפניו רבו, הרמב"� את לפניו והביא שלח כפור ביו� הימי� אחרי
רוצה והי' ה', שהיו אמר והוא ד', שהיו הרב והשיב עבר, כריתות כמה על הרב את שאל אכלו ואחר ויאכלהו,

רבו. מאת יראה מעט עליו נשאר עדיי� כי האיש, ויאל� כעס, דר� בו עיניו נת� והרב רבו, ע� לחלוק

כלולי� ההיא שבפ' האזינו בפ' שדרש שמע א' בפע� כי והשיב ההמרה, אל הביאו מי הרב שאל ולבסו�
הנמנע, מ� זה אצלו ולהיות שבעול�, הדברי� וכל המצוות אחר.כל לאיש נהפ�

נא הראני הוא, כ� א� לו ויאמר מאד, האיש ויתמה שתרצה, מה ושאל זה אומר אני עדיי� ואמר: הרב ויע�
תבקשנו. מידי דברת כ� הרמב"� ויאמר ש�. כתוב שמי תמצא א�

של שלישי אות כי זכר�, מאנוש אשביתה אפאיה� אמרתי פ' בפיו ויבא ויתפלל, זוית בקר� לו הל� ותיכ�
אבנר. ר' שהי' האיש ש� יש תיבה כל

ויל� הפ'. דברי שמעת אתה הרב ויאמר למכתו. תרופה יש א� לרבו וישאל פניו, נפלו הזה הדבר וכששמע
ממנו נודע ולא הרוח, הוליכו באשר ויל� בה, ויכנס ומשוט, מלח בלי ספינה האיש לקח ותיכ� לדרכו. הרב

מאומה".

פ"ד). ראשו� (שער המל�" "עמק בספר � בקיצור זה סיפור מובא וכ�

גודל את להדגיש � היתה המלמד וכוונת האזינו, פרשת למדו בעת המלמד מאת לראשונה שמעתי זה סיפור
שבעול�". הדברי� וכל המצוות כל "כלולי� האזינו שבפ' הנ"ל בסיפור כמבואר האזינו, דפרשת המעלה

·Ïאת קוראי� שכאשר (אע"פ התשובה עני� לכללות בנוגע ומבהיל מפליא דבר רואי� זה בסיפור והנה, .
לזה): לב שמי� לא ראשונה, בהשקפה הסיפור

שמו מרומז האזינו דפ' בפסוק שג� ועד אבנר". "ר' הי' הרמב"� תלמיד של ששמו מודגש הנ"ל בסיפור
וא"כ, ר', האות היא זו דתיבה השלישית והאות "אמרתי", בתיבת מתחיל הפסוק כי � "ר'" התואר ע� ביחד
הספרי� בכל ולכ�, אבנר". "ר' התואר בתוספת שמו מודגש זכר�", מאנוש אשביתה אפאיה� "אמרתי בפסוק

עצמו. בפסוק מרומז זה שתואר לפי אבנר", "ר' התואר נכתב זה, סיפור שמובא

מה קיי� ואח"כ למכתו", תרופה יש "א� הרמב"� את ששאל כמסופר בתשובה, ששב היות אומרת: זאת
אבנר". "ר' בש� אותו מכנה שהתורה ומצב למעמד הגיע עי"ז הנה � הפסוק) (כהמש� הרמב"� לו שאמר

ומוב� ידוע דהנה, אחת". בשעה עולמו קונה יש ואמר רבי "בכה � דורדיא ב� אלעזר ר' אודות מארז"ל וע"ד
קונה יש ואמר רבי "בכה ואעפ"כ וכו', טובי� ומעשי� תורה ריבוי לו שהי' הקדוש, רבינו של מעלתו גודל

התשובה. דעבודת המעלה גודל מצד � אחת" בשעה עולמו

יעשה שסוכ"ס מלכתחילה שיודעי� לפי � אבנר" "ר' כבר נקרא תשובה שעשה קוד� עוד מזו: ויתירה
תשובה.

‚Ïזה שבסיפור מאחר � האזינו לפ' זה סיפור דכללות השייכות וזוהי וכללות. התשובה, מעלת גודל מודגשת
שלאחרי בשבת או שובה, בשבת � ליוהכ"פ בסמיכות האזינו פ' קורי� שלכ� האזינו, לפ' שייכת התשובה עני�
דוקא. האזינו פ' בלקו"ת התשובה דעבודת העני� גודל מבואר ולכ� בארוכה. כנ"ל זו), שנה (כקביעות יוהכ"פ
האלה "הימי� הנה � האזינו פ' קורי� כאשר ושנה שנה ובכל האזינו, פ' דשבת המעלה גודל מובנת ועפ"ז

כדבעי. אלו עניני� לנצל כיצד לדעת רק וצריכי� וכו'. ונעשי�" נזכרי�

„Ïשהחיוב לעיל האמור על (נוס� דתורה בנגלה ג� מודגש � האזינו פ' מעלת גודל אודות לעיל האמור .

הזאת"): השירה את לכ� כתבו "ועתה ממ"ש נלמד ס"ת דכתיבת
המזמור שייכות ומבואר ויו�, יו� בכל המקדש בבית אומרי� הלוי� שהיו השיר מובא א) (לא, ר"ה במסכת
רש"י: ומפרש ל"�". הזי"ו כו' אומרי� היו מה דשבתא "במוספי הגמרא: אומרת ואח"כ כו'. זה דיו� לבריאה
ל"�". "הזי"ו מהאותיות בא' מתחיל מהפרקי� וכ"א כו'", פרקי� לששה אותה חולקי� האזינו שירת "פרשת
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בספר הקוראי� ששה אותה קוראי� ("כ� הכנסת" בבית חלוקי� כ� כא�, שחלוקי� "כדר� מסיימת: והגמרא
תורה").

אותה וחולקי� האזינו, שירת אומרי� שבת "במוספי ה"ט): פ"ו ומוספי� תמידי� (הל' ברמב"� איתא ועד"ז
הכנסת". בבית ששה אותה שקוראי� כדר� ל"�, הזי"ו פרקי� לששה

מיוחדות: מעלות ב' ישנ� האזינו שבפ' אומרת, זאת

לחלוקת בנוגע משא"כ מנהגי�, חילוקי וכמה כמה ישנ� הסדרות, בשאר הפרשיות לחלוקת בנוגע א)
מתחילה מה� שכ"א באופ� היא הפרשיות שחלוקת היינו, ל�", ד"הזיו הסימ� ישנו � האזינו דשירת הפרשיות
אלו]. פרשיות ב' מתחילי� מהיכ� "ל�", האותיות לב' בנוגע דעות חילוקי רק [וישנ� ל�" "הזיו מהאותיות בא'

פרשה אומרי� היו שבת שבכל באופ� ושבת, שבת כל של במוספי� אומרי� הלוי� היו האזינו שירת ב)
השנה. שבתות כל במש� חלילה, וחוזר האזינו, שירת כל את מסיימי� היו שבתות ששה שבמש� עד אחת,

‰Ï:�"הרמב בפס"ד ג� זאת מצינו � התשובה עבודת ע� קשורה האזינו שפ' למשנ"ת בנוגע עד"ז .

אבל טוב, בדבר ומסיי� טוב בדבר פותח בתורה לקרות העולה "כל הרמב"�: כותב ה"ה) (פי"ג תפלה בהל'
הע� שיחזרו כדי תוכחה דברי שה� מפני אלו, בענינות בה פוסקי� ולמה וכו', הראשו� קורא האזינו פרשת

בתשובה".

לעני� המקור מהו ושואלי� הטועני� ישנ� דהנה, � נשיאינו רבותינו דברי מדוייקי� כמה עד רואי� בזה וג�
בנוגע ה� דתורה, בנגלה המקור מפורש לעיל להאמור בנוגע הנה � וכו' ובפוסקי� בגמרא דתורה, בנגלה פלוני

וכו'. התשובה עבודת ע� לשייכותה בנוגע וה� האזינו, פ' מעלת לגודל

ÂÏתורה ספר דכתיבת החיוב את למדי� ולכ� כולה, התורה כל כלולה האזינו שבפ' לעיל האמור ע"פ .

המתאי� הזמ� זה הרי האזינו, פ' בשבת נמצאי� שכאשר מוב�, � הזאת" השירה את לכ� כתבו "ועתה ממ"ש
תורה. בספר א' אות תהי' תומ�", "עד מבנ"י, שלכאו"א וההשתדלות הפעולה אודות עוה"פ לעורר

שבכל מוב� ועפ"ז ישראל, נשמות ריבוא ששי� כנגד אותיות, ריבוא ששי� ישנ� ס"ת שבכל כמ"פ וכמדובר
כול�. בנ"י נשמות כל ומאוחדי� כלולי� ס"ת

ג� כי התורה, ע"י מתהווה בנ"י של מציאות� שג� מוב� עלמא", וברא באורייתא "אסתכל מארז"ל וע"פ
היינו, לתורה", אותיות ריבוא ששי� "יש ר"ת ש"ישראל" הידוע ע"פ ובפרט העול�. ממציאות חלק ה� בנ"י

כו'. והתהוותו חיותו נמשכת זו ומאות בתורה, א' אות יש מישראל שלכאו"א

אלקה "חלק נשמתו, שבי� הקשר את מגלי� � תורה בספר אות שיקנה יהודי על פועלי� שכאשר מוב� ועפ"ז
כו'. חיותו נמשכת שממנה בתורה, שלו האות ובי� ממש", ממעל

פור� ששמחה ומאחר לבב, וטוב שמחה ומתו� בזריזות, להיות צריכה זה בכל שההתעסקות מוב� ועפ"ז
לגמרי. והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� היא הרי בשמחה, היא בזה ההתעסקות שכאשר מוב� גדר,

מעשרה למטה נגאלי�", ה� "מיד דזמ�, והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� הנ"ל בכל שמתעסקי� ועי"ז
ממש. בימינו ובמהרה טפחי�,

***

ÊÏ:אאמו"ר בהערות הביאור .

דג' התחלקות שייכת כו'") להיטא בי' אחידא ("בי' נפש דמסירת בתנועה נמצאי� כאשר שג� בזה הביאור
� אהר�" כ� "ויעש הכה� אהר� ע"י המנורה נרות הדלקת אודות למ"ש בנוגע במ"א המבואר ע"פ יוב� � קוי�

עה" (פרש"י שינה" שלא אהר� של שבחו פ)."להגיד

ולא רבינו משה ע"י הקב"ה ציווי ע"פ התנהג הכה� שאהר� בזה החידוש מהו מוב�: אינו לכאורה דהנה,
הקב"ה?! מציווי ישנה הכה� שאהר� הקס"ד מהי � שינה

ביותר): המתקבל � בזה הביאורי� (א' בזה והביאור
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בספר הקוראי� ששה אותה קוראי� ("כ� הכנסת" בבית חלוקי� כ� כא�, שחלוקי� "כדר� מסיימת: והגמרא
תורה").

אותה וחולקי� האזינו, שירת אומרי� שבת "במוספי ה"ט): פ"ו ומוספי� תמידי� (הל' ברמב"� איתא ועד"ז
הכנסת". בבית ששה אותה שקוראי� כדר� ל"�, הזי"ו פרקי� לששה

מיוחדות: מעלות ב' ישנ� האזינו שבפ' אומרת, זאת

לחלוקת בנוגע משא"כ מנהגי�, חילוקי וכמה כמה ישנ� הסדרות, בשאר הפרשיות לחלוקת בנוגע א)
מתחילה מה� שכ"א באופ� היא הפרשיות שחלוקת היינו, ל�", ד"הזיו הסימ� ישנו � האזינו דשירת הפרשיות
אלו]. פרשיות ב' מתחילי� מהיכ� "ל�", האותיות לב' בנוגע דעות חילוקי רק [וישנ� ל�" "הזיו מהאותיות בא'

פרשה אומרי� היו שבת שבכל באופ� ושבת, שבת כל של במוספי� אומרי� הלוי� היו האזינו שירת ב)
השנה. שבתות כל במש� חלילה, וחוזר האזינו, שירת כל את מסיימי� היו שבתות ששה שבמש� עד אחת,

‰Ï:�"הרמב בפס"ד ג� זאת מצינו � התשובה עבודת ע� קשורה האזינו שפ' למשנ"ת בנוגע עד"ז .

אבל טוב, בדבר ומסיי� טוב בדבר פותח בתורה לקרות העולה "כל הרמב"�: כותב ה"ה) (פי"ג תפלה בהל'
הע� שיחזרו כדי תוכחה דברי שה� מפני אלו, בענינות בה פוסקי� ולמה וכו', הראשו� קורא האזינו פרשת

בתשובה".

לעני� המקור מהו ושואלי� הטועני� ישנ� דהנה, � נשיאינו רבותינו דברי מדוייקי� כמה עד רואי� בזה וג�
בנוגע ה� דתורה, בנגלה המקור מפורש לעיל להאמור בנוגע הנה � וכו' ובפוסקי� בגמרא דתורה, בנגלה פלוני

וכו'. התשובה עבודת ע� לשייכותה בנוגע וה� האזינו, פ' מעלת לגודל

ÂÏתורה ספר דכתיבת החיוב את למדי� ולכ� כולה, התורה כל כלולה האזינו שבפ' לעיל האמור ע"פ .

המתאי� הזמ� זה הרי האזינו, פ' בשבת נמצאי� שכאשר מוב�, � הזאת" השירה את לכ� כתבו "ועתה ממ"ש
תורה. בספר א' אות תהי' תומ�", "עד מבנ"י, שלכאו"א וההשתדלות הפעולה אודות עוה"פ לעורר

שבכל מוב� ועפ"ז ישראל, נשמות ריבוא ששי� כנגד אותיות, ריבוא ששי� ישנ� ס"ת שבכל כמ"פ וכמדובר
כול�. בנ"י נשמות כל ומאוחדי� כלולי� ס"ת

ג� כי התורה, ע"י מתהווה בנ"י של מציאות� שג� מוב� עלמא", וברא באורייתא "אסתכל מארז"ל וע"פ
היינו, לתורה", אותיות ריבוא ששי� "יש ר"ת ש"ישראל" הידוע ע"פ ובפרט העול�. ממציאות חלק ה� בנ"י

כו'. והתהוותו חיותו נמשכת זו ומאות בתורה, א' אות יש מישראל שלכאו"א

אלקה "חלק נשמתו, שבי� הקשר את מגלי� � תורה בספר אות שיקנה יהודי על פועלי� שכאשר מוב� ועפ"ז
כו'. חיותו נמשכת שממנה בתורה, שלו האות ובי� ממש", ממעל

פור� ששמחה ומאחר לבב, וטוב שמחה ומתו� בזריזות, להיות צריכה זה בכל שההתעסקות מוב� ועפ"ז
לגמרי. והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� היא הרי בשמחה, היא בזה ההתעסקות שכאשר מוב� גדר,

מעשרה למטה נגאלי�", ה� "מיד דזמ�, והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� הנ"ל בכל שמתעסקי� ועי"ז
ממש. בימינו ובמהרה טפחי�,

***

ÊÏ:אאמו"ר בהערות הביאור .

דג' התחלקות שייכת כו'") להיטא בי' אחידא ("בי' נפש דמסירת בתנועה נמצאי� כאשר שג� בזה הביאור
� אהר�" כ� "ויעש הכה� אהר� ע"י המנורה נרות הדלקת אודות למ"ש בנוגע במ"א המבואר ע"פ יוב� � קוי�

עה" (פרש"י שינה" שלא אהר� של שבחו פ)."להגיד

ולא רבינו משה ע"י הקב"ה ציווי ע"פ התנהג הכה� שאהר� בזה החידוש מהו מוב�: אינו לכאורה דהנה,
הקב"ה?! מציווי ישנה הכה� שאהר� הקס"ד מהי � שינה

ביותר): המתקבל � בזה הביאורי� (א' בזה והביאור
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הנרות. הדלקת בעת הכוונות כל את כיו� ובודאי הנרות, הדלקת שבמצות הכוונות כל את ידע הכה� אהר�
השלימות. בתכלית כפשוטה המצוה את קיי� � הנרות דהדלקת ההפלאה גודל ידיעת ע� וביחד

נותני� שהיו השמ� כמות היינו, ומדוייק, ומוגבל מדוד באופ� להיות צריכה היתה הנרות הדלקת דהנה,
צרי� הי' השמ� את נותני� היו שבו הכלי שהרי יותר, ולא פחות לא ביותר, מדוייק להיות צרי� הי' במנורה
מאומה ישפ� שלא להזהר צריכי� היו � ולאיד� כו'), מלאי� כשה� מקדשי� שה� שרת כלי (ככל מלא להיות

כו'. הקדש של הוא שהשמ� מאחר מהשמ�,

גו'", הזק� על יורד הראש על הטוב ב"שמ� מעל שמא דאג הכה� שאהר� במדרז"ל המבואר ע"פ [ובפרט
וכו']. זה עני� על לדאוג מה לו שאי� הקב"ה של בשמו לו הבטיח רבינו שמשה עד

המצוה את קיי� הנרות, שבהדלקת נעלות הכי הכוונות כל ע� שביחד � שינה" שלא אהר� של "שבחו וזהו
שישפ� כזה באופ� התנענע לא ההדלקה ובעת בדיוק, היתה השמ� שכמות היינו, ודקדוקי', פרטי' בכל בשלימות

וכו'. המנורה" פני מול "אל היתה וההדלקה כו', מהשמ� מעט

� הנרות דהדלקת הרוחנית לעבודה בנוגע בהעלות�) ר"פ (לקו"ת חסידות בדרושי המבואר ע"פ ובפרט
מאהבה עובד יש ה', בעבודת מדרגות ז' שה� נרות ז' בחינת בה ויש ישראל, נשמות כללות על קאי ש"מנורה"
נש"י לכללות ואלקות חיות הממשיכי� רועי� משבעה שהוא לפי הללו, הנרות את המדליק הוא ו"אהר� וכו'",
ומעורר מדליק הכה� אהר� הי' המנורה נרות הדלקת שע"י אומרת, זאת וכו'", לה' עזה אהבה להעלות כו'
ההפלאה גודל על מורה זה שכל � וכו' המנורה" פני מול ד"אל ובאופ� להקב"ה, ישראל נשמות את ומקרב
וזהו השלימות, בתכלית כפשוטה המצוה את קיי� זה ע� וביחד � הכה� אהר� ע"י המנורה הדלקת דעבודת

שינה". שלא אהר� של "שבחו

לעניננו: בנוגע מוב� ועד"ז

קוי� הג' בכל העבודה להיות צריכה � כו'" להיטא בי' אחידא "בי' נפש, דמסירת בתנועה נמצאי� כאשר ג�
להיות צריכה לכ� וכו'", עומד העול� דברי� שלשה "על קוי�, בג' מחולקי� העול� שעניני היות כי בשלימותה,

קוי�. הג' בכל העבודה

כו'", להיטא בי' אחידא "בי' נעלה, הכי ומצב במעמד בהיותו שג� � רשב"י עבודת שבאופ� העילוי וזהו
קוי�. הג' בכל לעבודתו בנוגע שינה" "לא

וכו'. בזה להארי� ויש

ÁÏ:בפרש"י הביאור .

הקושיא אצלו מתעוררת � לאלקינו" גודל הבו אקרא ה' ש� "כי הפסוק את לומד למקרא חמש הב� כאשר
הזכיר הזמ� כל במש� הרי � רבינו משה של האחרו� ביומו הארבעי�, שנת בסיו� זה ציווי נאמר מדוע דלעיל:
לאלקינו"?! גודל הבו "את� לבנ"י רבינו משה אמר לא מדוע וא"כ, פעמי�, ריבוי ה'" "ש� את רבינו משה

נמצאי� (כי רב זמ� במש� למקרא חמש הב� ע� חומש לומד רש"י רש"י: על למקרא חמש הב� תמה ועד"ז
למקרא חמש הב� שואל � וא"כ פעמי�, ריבוי ה'" "ש� את בפירושו רש"י הזכיר הזמ� ובמש� האזינו), בפ' כבר
לאלקינו"?! גודל ד"הבו העני� להיות צרי� ה'" "ש� הזכרת שומעי� שכאשר מעול� רש"י לו אמר לא מדוע �

אלא הרגיל, ע"ד ה'" "ש� להזכרת הכוונה אי� אקרא" ה' ש� "כי שמ"ש לומר בהכרח זו קושיא ומצד
ברכה אחר ועד לעול� מלכותו כבוד ש� ברו� "שעוני� רש"י: מפרש ולכ� � מיוחד באופ� ה'" "ש� להזכרת

שבמקדש".

בזה: והביאור

וברכתי�", אלי� אבוא שמי את אזכיר אשר המקו� "בכל מ"ש יתרו בס"פ כבר למד למקרא חמש הב�
אלי� אבוא ש� שלי, המפורש ש� להזכיר רשות ל� את� אשר � שמי את אזכיר אשר המקו� "בכל ובפרש"י:
בית וזהו ש�, באה שהשכינה במקו� אלא המפורש ש� להזכיר רשות נית� שלא למד אתה מכא� כו', וברכתי�

כו'". הבחירה
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ניתנה במקדש דוקא כי � במקדש ה'" "ש� להזכרת הרגיל, ע"ד ה'" "ש� הזכרת דומה שאינה מוב� ועפ"ז
ש� ברו� "שעוני� � לאלקינו" גודל הבו אקרא ה' ש� "כי הפסוק קאי זה ועל המפורש", "ש� להזכיר רשות

שבמקדש". ברכה אחר מלכותו כבוד

למקרא חמש שהב� דוקא לאו [שהרי במקדש המפורש ש� הזכרת אודות יתרו בפ' שלמד מה לולי ג� והנה,
בספר שלמד וכפי במקדש, מיוחדת מעלה שישנה הוא יודע � זמ�] ריבוי לפני � יתרו בפ' שלמד מה זוכר

פעמי� "שלש ה), יב, (ראה שמה" ובאת תדרשו לשכנו גו' אלקיכ� ה' יבחר אשר "המקו� אודות בשנהדברי�
מיוחד ציווי ישנו שבמקדש, המיוחדת המעלה ומצד טז), טז, (ש� יבחר" אשר במקו� גו' זכור� כל יראה
מלכותו כבוד ש� ברו� "שעוני� לאלקינו", גודל הבו אקרא ה' ש� "כי � זה במקו� ה'" "ש� הזכרת אודות

שבמקדש". ברכה אחר

שמדובר לומר בהכרח הנ"ל קושיא מצד הנה � המקדש אודות שמדובר כלל מרומז אינו שבפסוק ואע"פ
"במקדש". המפורש), ש� � מיוחד באופ� היא שההזכרה זה על (נוס� מיוחד במקו� ה'" "ש� הזכרת אודות

"אמ�" עניית על דקאי הספרי כפירוש ולא מלכותו", כבוד ש� ברו� "שעוני� רש"י מפרש מדוע מוב� ועפ"ז
"שהכל ברכת שומע כאשר ולדוגמא: ויו�, יו� בכל הרגיל דבר היא "אמ�" עניית למקרא חמש הב� אצל כי �
(שנאמר לאלקינו" גודל ד"הבו המיוחד שהציווי לומר אי� ולכ� וכיו"ב, "אמ�", עונה הוא הרי בדברו", נהי'

מלכותו". כבוד ש� "ברו� עניית על אלא "אמ�", עניית על קאי הארבעי�) שנת בסיו�

שציווי מאחר כי � רבינו משה של האחרו� ביומו הארבעי�, שנת בסיו� זה ציווי נאמר מדוע מוב� ועפ"ז
שנה הארבעי� כל במש� הרי שבמקדש", ברכה אחר ועד לעול� מלכותו כבוד ש� "ברו� עניית על קאי זה
קיו� כי � לאר� הכניסה קוד� רבינו, משה של האחרו� ביומו זה ציווי נאמר ולכ� לפועל, נוגע זה ציווי הי' לא

במקדש. � לאר� הכניסה לאחרי רק שיי� זה ציווי

אל אהר� יבוא "בזאת כמ"ש ביוהכ"פ, הכה� אהר� בעבודת העני� הי' שנה הארבעי� במש� שג� ואע"פ
רשות נית� "שלא בפרש"י מ"ש לעיל הובא הרי � וכו' המפורש ש� הזכרת ג� (לכאורה) כולל וגו'", הקודש

כו'. במשכ� ולא דוקא, הבחירה" בית וזהו ש�, שהשכינה במקו� אלא המפורש ש� להזכיר

ËÏ:האזינו פרשת כללות ע� זה דפסוק הקשר ביאור .

ולכ� וגו'", אבותי� ע� שוכב הנ� משה אל ה' "ויאמר נאמר ויל� ובס"פ ויל�, לפ' בהמש� באה האזינו פרשת
האזינו. דפ' השירה שזוהי � תוכחה דברי לה� לומר כדי גו'", שבטיכ� זקני כל את אלי "הקהילו רבינו משה ציוה

אינו התומ"צ קיו� וכאשר המצוות, את לקיי� צריכי� שבנ"י � הוא התוכחה דדברי העני� כללות והנה,
וכו'. עונש של עני� ישנו כדבעי,

� ויכוננ�" עש� הוא קנ� אבי� הוא "הלא מ"ש התורהוזהו כללות דקיו� ההכרח גודל מוב� זה שמשו�
ומצוותי'.

דורש אקרא" ה' ד"ש� העני� שעצ� היינו, לאלקינו", גודל הבו אקרא ה' ש� "כי � נאמר זה לכל ובהקדמה
� ויכוננ�" עש� הוא קנ� אבי� ד"הוא העני� שמצד ועאכו"כ לאלקינו", גודל ד"הבו באופ� תהי' שההנהגה

התומ"צ. דקיו� העני� כללות להיות צרי�

מקומות בב' ה� כתובות שבחומש (אע"פ יו� בכל שאומרי� דק"ש הראשונות פרשיות דב' הסדר ובדוגמת
ביחד): יו� בכל נאמרות ה� נפרדי�,

זה ולאחרי שמי�, מלכות עול דקבלת העני� שזהו אחד", ה' אלקינו ה' ישראל "שמע אומרי� לראש לכל
כולה התורה כל "הוקשה וכמרז"ל תפילי�, מצות גו'", יד� על לאות "וקשרת� � מצוות עול דקבלת העני� בא
� התומ"צ קיו� העדר על העונש אודות המדברת שמוע, א� והי' דפ' התוכחה באה זה ולאחרי לתפילי�",

וגו'". ועבדת� "וסרת�

לאלקינו", גודל הבו אקרא ה' ש� "כי � שמי� מלכות עול דקבלת העני� ישנו לראש לכל בעניננו: ועד"ז
באה זה ולאחרי ויכוננ�", עש� הוא קנ� אבי� ש"הוא מזה כתוצאה � מצוות עול דקבלת העני� בא זה ולאחרי

כו'. התומ"צ קיו� העדר על העונש אודות המדברת התוכחה
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ניתנה במקדש דוקא כי � במקדש ה'" "ש� להזכרת הרגיל, ע"ד ה'" "ש� הזכרת דומה שאינה מוב� ועפ"ז
ש� ברו� "שעוני� � לאלקינו" גודל הבו אקרא ה' ש� "כי הפסוק קאי זה ועל המפורש", "ש� להזכיר רשות

שבמקדש". ברכה אחר מלכותו כבוד

למקרא חמש שהב� דוקא לאו [שהרי במקדש המפורש ש� הזכרת אודות יתרו בפ' שלמד מה לולי ג� והנה,
בספר שלמד וכפי במקדש, מיוחדת מעלה שישנה הוא יודע � זמ�] ריבוי לפני � יתרו בפ' שלמד מה זוכר

פעמי� "שלש ה), יב, (ראה שמה" ובאת תדרשו לשכנו גו' אלקיכ� ה' יבחר אשר "המקו� אודות בשנהדברי�
מיוחד ציווי ישנו שבמקדש, המיוחדת המעלה ומצד טז), טז, (ש� יבחר" אשר במקו� גו' זכור� כל יראה
מלכותו כבוד ש� ברו� "שעוני� לאלקינו", גודל הבו אקרא ה' ש� "כי � זה במקו� ה'" "ש� הזכרת אודות

שבמקדש". ברכה אחר

שמדובר לומר בהכרח הנ"ל קושיא מצד הנה � המקדש אודות שמדובר כלל מרומז אינו שבפסוק ואע"פ
"במקדש". המפורש), ש� � מיוחד באופ� היא שההזכרה זה על (נוס� מיוחד במקו� ה'" "ש� הזכרת אודות

"אמ�" עניית על דקאי הספרי כפירוש ולא מלכותו", כבוד ש� ברו� "שעוני� רש"י מפרש מדוע מוב� ועפ"ז
"שהכל ברכת שומע כאשר ולדוגמא: ויו�, יו� בכל הרגיל דבר היא "אמ�" עניית למקרא חמש הב� אצל כי �
(שנאמר לאלקינו" גודל ד"הבו המיוחד שהציווי לומר אי� ולכ� וכיו"ב, "אמ�", עונה הוא הרי בדברו", נהי'

מלכותו". כבוד ש� "ברו� עניית על אלא "אמ�", עניית על קאי הארבעי�) שנת בסיו�

שציווי מאחר כי � רבינו משה של האחרו� ביומו הארבעי�, שנת בסיו� זה ציווי נאמר מדוע מוב� ועפ"ז
שנה הארבעי� כל במש� הרי שבמקדש", ברכה אחר ועד לעול� מלכותו כבוד ש� "ברו� עניית על קאי זה
קיו� כי � לאר� הכניסה קוד� רבינו, משה של האחרו� ביומו זה ציווי נאמר ולכ� לפועל, נוגע זה ציווי הי' לא

במקדש. � לאר� הכניסה לאחרי רק שיי� זה ציווי

אל אהר� יבוא "בזאת כמ"ש ביוהכ"פ, הכה� אהר� בעבודת העני� הי' שנה הארבעי� במש� שג� ואע"פ
רשות נית� "שלא בפרש"י מ"ש לעיל הובא הרי � וכו' המפורש ש� הזכרת ג� (לכאורה) כולל וגו'", הקודש

כו'. במשכ� ולא דוקא, הבחירה" בית וזהו ש�, שהשכינה במקו� אלא המפורש ש� להזכיר

ËÏ:האזינו פרשת כללות ע� זה דפסוק הקשר ביאור .

ולכ� וגו'", אבותי� ע� שוכב הנ� משה אל ה' "ויאמר נאמר ויל� ובס"פ ויל�, לפ' בהמש� באה האזינו פרשת
האזינו. דפ' השירה שזוהי � תוכחה דברי לה� לומר כדי גו'", שבטיכ� זקני כל את אלי "הקהילו רבינו משה ציוה

אינו התומ"צ קיו� וכאשר המצוות, את לקיי� צריכי� שבנ"י � הוא התוכחה דדברי העני� כללות והנה,
וכו'. עונש של עני� ישנו כדבעי,

� ויכוננ�" עש� הוא קנ� אבי� הוא "הלא מ"ש התורהוזהו כללות דקיו� ההכרח גודל מוב� זה שמשו�
ומצוותי'.

דורש אקרא" ה' ד"ש� העני� שעצ� היינו, לאלקינו", גודל הבו אקרא ה' ש� "כי � נאמר זה לכל ובהקדמה
� ויכוננ�" עש� הוא קנ� אבי� ד"הוא העני� שמצד ועאכו"כ לאלקינו", גודל ד"הבו באופ� תהי' שההנהגה

התומ"צ. דקיו� העני� כללות להיות צרי�

מקומות בב' ה� כתובות שבחומש (אע"פ יו� בכל שאומרי� דק"ש הראשונות פרשיות דב' הסדר ובדוגמת
ביחד): יו� בכל נאמרות ה� נפרדי�,

זה ולאחרי שמי�, מלכות עול דקבלת העני� שזהו אחד", ה' אלקינו ה' ישראל "שמע אומרי� לראש לכל
כולה התורה כל "הוקשה וכמרז"ל תפילי�, מצות גו'", יד� על לאות "וקשרת� � מצוות עול דקבלת העני� בא
� התומ"צ קיו� העדר על העונש אודות המדברת שמוע, א� והי' דפ' התוכחה באה זה ולאחרי לתפילי�",

וגו'". ועבדת� "וסרת�

לאלקינו", גודל הבו אקרא ה' ש� "כי � שמי� מלכות עול דקבלת העני� ישנו לראש לכל בעניננו: ועד"ז
באה זה ולאחרי ויכוננ�", עש� הוא קנ� אבי� ש"הוא מזה כתוצאה � מצוות עול דקבלת העני� בא זה ולאחרי

כו'. התומ"צ קיו� העדר על העונש אודות המדברת התוכחה
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Ó:רש"י שבפירוש המופלאי� מהעניני� .

בגימטריא ש"אמ�" קבלה בספרי מובא � "אמ�" עניית על קאי לאלקינו" גודל ש"הבו הספרי פירוש אודות
והשילוב היחוד על מורה ו"אמ�" בפ"ע, ה� אלו שמות שב' אופ� ישנו אומרת: זאת ואדנ"י. הוי' השמות ב'

רש"י: בפירוש ג� מרומז זה ועני� ואדנ"י. הוי' השמות דב'

המקדש עני� וכללות שבמקדש", ברכה אחר מלכותו כבוד ש� "ברו� עניית על קאי לאלקינו" גודל "הבו
ואדנ"י): הוי' השמות ב' יחוד (בדוגמת הפכיי� עניני� ב' ישנ� ובזה גו'", ה' יבחר אשר "המקו� � הוא

להקב"ה, ומקדש משכ� זה גשמי מקו� נעשה � ולאיד� כפשוטו, גשמי מקו� � הוא ה'" יבחר אשר "המקו�
מה� ועושי� כו', ונחושת וכס� זהב גשמיי�, דברי� שלוקחי� היינו, בתוכ�", ושכנתי מקדש לי "ועשו כמ"ש
דב' היחוד בדוגמת זה הרי � גשמי מקו� ע� השכינה דהשראת ויחוד והחיבור השכינה. להשראת "מקדש"

ואדנ"י. הוי' השמות

שכאשר למקרא חמש הב� שמבי� כפי � סת� ברכה אמירת לגבי שבמקדש" ד"ברכה העילוי כללות וזהו
שתיי על בדברו" נהי' "שהכל ברכת ושתהמבר� אכל (כאשר אחרונה ברכה זה לאחרי ומבר� וכיו"ב, מי� ת

הוא דה"מקדש" והעילוי חולי�; של מציאות נשארו אלא כו', קדושה של למציאות המי� נעשו לא כשיעור),
קדושה. של למציאות נעשה הגשמי שמציאות �

אי� שהרי קדושה, של למציאות נעשה הי' הבהמה של הגשמית שמציאותה � הקרבנות בעני� וכמודגש
שהקריבוה עד קדושה, של למציאות נעשית היתה הגשמית שהבהמה לומר בהכרח ולכ� בעזרה, חולי� מקריבי�

כו'. המזבח גבי על

‡Ó'כו דוקא לבי"ע ב"ה א"ס אור "המשכת ענינה שהתפלה � תורה לגבי דתפלה המעלה כללות וזוהי .
בתו"מ משא"כ ויצמיחה. ויולידה לאר� משמי� הגש� וירד החולה שיתרפא שה�, מכמות הנבראי� לשנות
עני� בדוגמת הוא התפלה שעני� אומרת, זאת א). קנה, (אגה"ק כו'" הנחת� ע"י התפילי� בקל� שינוי שאי�

כו'. הגש� במציאות שינוי שנפעל � המקדש
סמוכה "תפלתי וכמרז"ל התפלה, עבודת הקדמת להיות צרי� � התורה לימוד לגבי התפלה מעלת ומצד
ד"הנהג העבודה כללות � ואח"כ המדרש, לבית הכנסת מבית הול� הוא הרי התפלה עבודת לאחרי ורק למטתי",

אר�". דר� מנהג בה�

העול� במציאות שיפעל באופ� יהי' זה) (שלאחרי התורה לימוד שג� פועלי� התפלה עבודת הקדמת וע"י
כו'. כפשוטו הגו� מציאות את לשנות התורה שבכח עלי" גומר "לאֿל עה"פ כמרז"ל �

שינוי נפעל שעי"ז � וכיו"ב הצדקה מצות כולל אר�", דר� מנהג בה� ד"הנהג העבודה לכללות בנוגע ועד"ז
וכו'. העול� במציאות

·Óכולל מבנ"י, כאו"א ע"י בס"ת אותיות לקניית בקשר לעיל המדובר אודות עוה"פ לעורר המקו� כא� .

בעצמו). זאת עשה לא סיבה מאיזו (בא� חבירו עבור בס"ת אות לקנות � בפניו שלא לאד� דזכי� באופ� ג�
הוא מעות נתינת ע"י בס"ת אות דקניית העני� שכללות לומר שיש לעיל) (המוזכר במכתב שנתבאר וכפי
לה'". נפשו חיי נות� הרי החיונית, נפשו חיי לקנות יכול הי' אלו ובמעות ש"הואיל צדקה במעות הנאמר ע"ד

נפלאת "לא הפסוק לשו� ע"ד � לעשותה" מאד היא קרובה כ"א גו' היא נפלאת לא "אשר המכתב ובלשו�
וה לעשותו". ובלבב� בפי� מאד הדבר אלי� קרוב כי וגו' בזה:היא ביאור

התשובה. מצות על קאי � גו'" היא נפלאת לא גו' הזאת המצוה "כי שמ"ש ג) מה, (נצבי� בלקו"ת מבואר
התורה. על הרמב"� בפירוש ג� וכמבואר

בפרש"י כמ"ש כולה, התורה כללות על הזאת" המצוה "כי קאי � הפשטני�) (ראש רש"י פירוש ע"פ אבל
תשמ"א). נצבי� ש"פ בשיחת בארוכה (כמשנ"ת פה" ובעל בכתב לכ� ניתנה "התורה העני� בהמש�

גבוה "מדרגה זו הרי שבאמת ש�) (בלקו"ת הזק� אדמו"ר מבאר גו'", היא נפלאת "לא הלשו� אודות והנה,
אלא כו', הפרשה מלשו� וג� פלא, מלשו� "נפלאת", היא זו דרגא הרי שבעצ� אומרת, זאת כו'", נעלה מאד
ג"כ שהוא לי�", "מעבר ומבחי' עליו�, מקי� בחי' "שמי�", מבחי' ד"נפלאת", מהבחי' וירדה" "נסעה שהתורה
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"קרוב אלא היא", לי� מעבר ולא היא בשמי� לא גו' היא נפלאת ד"לא באופ� למטה שבאה עד המקי�, בחי'
לעשותו". ובלבב� בפי� מאד הדבר אלי�

לעניננו: בנוגע ועד"ז

תורת כתיבת עבור ממש", ממעל אלקה "חלק נפשו", חיי ש"נות� באופ� בס"ת, אות דקניית העני� כללות
"קרוב אלא היא", נפלאת ד"לא באופ� נמש� זה הרי זו שמבחי' אלא "נפלאת", כו', נפלא עני� זה הרי � ה'

גו'". מאד הדבר אלי�

בעניננו כי � ובלבב�" "בפי� הכתוב לשו� הוזכר ולא לעשותה", מאד היא "קרובה הלשו� נכתב ובמכוו�
לדלג שאפשר אומרת, זאת והדיבור. המחשבה עני� כ� כל נוגע ולא "לעשותה", בפועל, המעשה בעיקר נוגע
(כמבואר דר"ה שופר תקיעת על קאי "בפי�" שתיבת ובפרט בפועל. למעשה מיד ולבוא כו', הדיבור עני� על

לעניננו. שיי� זה שאי� � בלקו"ת)

‚Ó:לפועל ובנוגע .
הזולת את לזכות בנוגע וה� לעצמו, בנוגע ה� בנ"י, ע"י בס"ת אותיות לקניית בקשר להשתדל כאו"א על

וחיות. זריזות מתו� זאת ולעשות כו'. לזכותו אות קניית ע"י

אר� יכסה ד"החוש� ומצב במעמד עתה נמצא העול� כי � גרמא שהזמ� עני� זה הרי ההוה, ומצב ובמעמד
שהדברי� כלל שיערו שלא כאלו מאורעות שמתרחשי� ועד כו', ומזדעזע נע שהעול� כמ"פ וכמדובר גו'",

בגלוי. לאחרונה שרואי� כפי � כזה למצב יגיעו

שכול� עי"ז בנ"י, ע� כללות ואחדות בקירוב זה בזמ� להתעסק וחשוב נוגע כמה עד בפשטות מוב� ולכ�,
נצחית. ותורה אמת תורת ס"ת, בכתיבת נכללי�

נזכה הנ"ל בכל ההתעסקות שע"י גאולהויה"ר � צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב
הנצחי. ביהמ"ק בני� � כולל גלות, אחרי' שאי� נצחית,

תומש� � האר� ושלימות התורה שלימות ע� ביחד הע�, דשלימות באופ� ביחד, בנ"י כל של אחדות� וע"י
טפחי�, מעשרה למטה נגאלי�", ה� ד"מיד ובאופ� עולמי�, תשועת � ונושעה" פני� ד"האר באופ� ה' ברכת

לבב. ובטוב ובשמחה

נאו". משיח וואנט "ווי לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

„Óשל ההילולא יו� תשרי, י"ג ראשו�, ליו� כבר השיי� � חצות לאחרי השבת ביו� עתה אנו נמצאי� .
מהר"ש. אדמו"ר

באופ� הי' מהר"ש אדמו"ר של הנהגתו וסדר שענינו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שגילה מה וכידוע
אריבער". ד"מלכתחילה

החל אריבער", ד"לכתחילה באופ� להיות צריכה והמעיינות היהדות דהפצת העבודה שכללות מוב� ועפ"ז
וכו'. וחיות זריזות מתו� הס"ת, כתיבת ע"י בנ"י של לאחדות� בנוגע מהפעולות

לקיו� שזוכי� ועד כו', מעיקרא הפרה ותופר", עצה "עוצו � רצויי� הבלתי העניני� כל את מבטלי� ועי"ז
השלישי. ביהמ"ק על דקאי פני�", את ישרי� ישבו לשמ� יודו צדיקי� "א� היעוד

הנוסעי� אלו עבור זו מהתוועדות משקה את� � תשרי י"ג ע� השבת דיו� ההתוועדות את לקשר כדי מה.
הנמצאי� אלו עבור וכ� הספרדי�, אחינו נמצאי� בה למדינה מחר שנוסעי� אלו עבור וכ� הקודש, לאר� מחר
דרכי� ימצא ובודאי מש�. ער�) (לפי משמחת שלו� דרישת עתה זה שהביא זה ידי על � הברזל" מס� "מאחורי

המשקה. לש� להעביר

מודגשת אעפ"כ העמי�", בי� ומפורד ד"מפוזר באופ� שנמצאי� אע"פ היינו, יחד, כול� מתאחדי� ועי"ז
ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד נמצאי� שבנ"י היות ואדרבה, באר�". אחד "גוי בנ"י, כל של אחדות� בגלוי

כו'. החוש� מ� האור כיתרו� עוז, וביתר שאת ביתר יותר, נעלה באופ� אחדות� נפעלת העמי�", בי�
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"קרוב אלא היא", לי� מעבר ולא היא בשמי� לא גו' היא נפלאת ד"לא באופ� למטה שבאה עד המקי�, בחי'
לעשותו". ובלבב� בפי� מאד הדבר אלי�

לעניננו: בנוגע ועד"ז

תורת כתיבת עבור ממש", ממעל אלקה "חלק נפשו", חיי ש"נות� באופ� בס"ת, אות דקניית העני� כללות
"קרוב אלא היא", נפלאת ד"לא באופ� נמש� זה הרי זו שמבחי' אלא "נפלאת", כו', נפלא עני� זה הרי � ה'

גו'". מאד הדבר אלי�

בעניננו כי � ובלבב�" "בפי� הכתוב לשו� הוזכר ולא לעשותה", מאד היא "קרובה הלשו� נכתב ובמכוו�
לדלג שאפשר אומרת, זאת והדיבור. המחשבה עני� כ� כל נוגע ולא "לעשותה", בפועל, המעשה בעיקר נוגע
(כמבואר דר"ה שופר תקיעת על קאי "בפי�" שתיבת ובפרט בפועל. למעשה מיד ולבוא כו', הדיבור עני� על

לעניננו. שיי� זה שאי� � בלקו"ת)

‚Ó:לפועל ובנוגע .
הזולת את לזכות בנוגע וה� לעצמו, בנוגע ה� בנ"י, ע"י בס"ת אותיות לקניית בקשר להשתדל כאו"א על

וחיות. זריזות מתו� זאת ולעשות כו'. לזכותו אות קניית ע"י

אר� יכסה ד"החוש� ומצב במעמד עתה נמצא העול� כי � גרמא שהזמ� עני� זה הרי ההוה, ומצב ובמעמד
שהדברי� כלל שיערו שלא כאלו מאורעות שמתרחשי� ועד כו', ומזדעזע נע שהעול� כמ"פ וכמדובר גו'",

בגלוי. לאחרונה שרואי� כפי � כזה למצב יגיעו

שכול� עי"ז בנ"י, ע� כללות ואחדות בקירוב זה בזמ� להתעסק וחשוב נוגע כמה עד בפשטות מוב� ולכ�,
נצחית. ותורה אמת תורת ס"ת, בכתיבת נכללי�

נזכה הנ"ל בכל ההתעסקות שע"י גאולהויה"ר � צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב
הנצחי. ביהמ"ק בני� � כולל גלות, אחרי' שאי� נצחית,

תומש� � האר� ושלימות התורה שלימות ע� ביחד הע�, דשלימות באופ� ביחד, בנ"י כל של אחדות� וע"י
טפחי�, מעשרה למטה נגאלי�", ה� ד"מיד ובאופ� עולמי�, תשועת � ונושעה" פני� ד"האר באופ� ה' ברכת

לבב. ובטוב ובשמחה

נאו". משיח וואנט "ווי לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

„Óשל ההילולא יו� תשרי, י"ג ראשו�, ליו� כבר השיי� � חצות לאחרי השבת ביו� עתה אנו נמצאי� .
מהר"ש. אדמו"ר

באופ� הי' מהר"ש אדמו"ר של הנהגתו וסדר שענינו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שגילה מה וכידוע
אריבער". ד"מלכתחילה

החל אריבער", ד"לכתחילה באופ� להיות צריכה והמעיינות היהדות דהפצת העבודה שכללות מוב� ועפ"ז
וכו'. וחיות זריזות מתו� הס"ת, כתיבת ע"י בנ"י של לאחדות� בנוגע מהפעולות

לקיו� שזוכי� ועד כו', מעיקרא הפרה ותופר", עצה "עוצו � רצויי� הבלתי העניני� כל את מבטלי� ועי"ז
השלישי. ביהמ"ק על דקאי פני�", את ישרי� ישבו לשמ� יודו צדיקי� "א� היעוד

הנוסעי� אלו עבור זו מהתוועדות משקה את� � תשרי י"ג ע� השבת דיו� ההתוועדות את לקשר כדי מה.
הנמצאי� אלו עבור וכ� הספרדי�, אחינו נמצאי� בה למדינה מחר שנוסעי� אלו עבור וכ� הקודש, לאר� מחר
דרכי� ימצא ובודאי מש�. ער�) (לפי משמחת שלו� דרישת עתה זה שהביא זה ידי על � הברזל" מס� "מאחורי

המשקה. לש� להעביר

מודגשת אעפ"כ העמי�", בי� ומפורד ד"מפוזר באופ� שנמצאי� אע"פ היינו, יחד, כול� מתאחדי� ועי"ז
ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד נמצאי� שבנ"י היות ואדרבה, באר�". אחד "גוי בנ"י, כל של אחדות� בגלוי

כו'. החוש� מ� האור כיתרו� עוז, וביתר שאת ביתר יותר, נעלה באופ� אחדות� נפעלת העמי�", בי�

המשך בעמוד זלק
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– ה'תשל"ה שמח"ת ויו� תשרי** וא"ו ה'תשכ"ח*, תשרי וא"ו משיחות –

מוגה בלתי

סוכה‡. מסכת בשבת):1בסיו� מתחלפות שהיו כהונה משמרות לכ"ד הפני� לח� לחילוק (בנוגע איתא
שהרי עיקר, שהצפו� הנכנסי� שיראו כדי בגמרא (כדאמרינ� בצפו� לחלק�) המגיע את (ביניה� חולקי� "הנכנסי�
לפיכ� לה�, והולכי� יוצאי� שה� שיראו (כדי בדרו� (חולקי�) והיוצאי� קדשי�), קדשי לשחיטת הכתוב קבעו
קנס נכנסת, כשהיא (ואפילו בדרו� חולקת לעול� – המשמרה) (ש� בילגה עיקר). שאינו רוח אצל מקומ� שינו

סתומה". וחלונה קבועה וטבעתה בגמרא), כדמפרש שקנסוה, הוא
דעות: ב' בגמרא הובאו – בילגה משמרת שקנסו ובטע�

ונשאת והלכה דתה שהמירה שמה) וכ� היתה, בילגה (ממשמר בילגה בת במרי� מעשה רבנ� "תנו א)
גבי על בסנדלה מבעטת היתה יוחנ�), ב� מתתיהו (בימי להיכל יווני� כשנכנסו יווני�. ממלכי אחד לסרדיוט

(זאב לוקוס לוקוס ואמרה, עליה�2המזבח עומד אתה ואי ישראל של ממונ� מכלה אתה מתי עד יווני), ְֶַבלשו�
חלונה" את וסתמו טבעתה את קבעו חשמונאי), בית יד שגברה (לאחר בדבר חכמי� וכששמעו הדחק. .3בשעת

העבודה שאי� מילתא, ומוכחא באי�, היו לא שלה, שבת (כשהגיע לבוא שוהה משמרתו אומרי�, "ויש ב)
בילגה יוצא, וכשישבב ישבב, אחר בילגה – משמרות (סדר תחתיו ושימש עימו אחיו ישבב ונכנס עלי'), ְֵָחביבה

קנסוה). לפיכ� יצא, ולא במשמרתו, ישבב עיכב� לבא, בילגה משמרת וכששהה נכנס,

הא': בטע� וטריא שקלא – הגמרא ובהמש�

בילגה בת מרי� דאמר למא� אלא משמר, לכולה דקנסינ� היינו לבוא, שוהה משמרתו דאמר למא� "בשלמא
כדאמרי אי�, אביי, אמר למיקנסי'), ל� הווה מי לאבוה (אפילו לדידי' לי' קנסינ� ברתי' משו� דתה, שהמירה
מאמו או מאביו בשוק, מדבר שהתינוק מה הוא הדיוט (משל דאימי' או דאבוה או בשוקא דינוקא שותא אינשי
לכולה קנסינ� ואימי' אבוה ומשו� כ�). אמרה לא העבודה, את מבזה שהי' מאבי' שמעה לא א� זו א� שמע,

לשכינו", אוי לרשע אוי אביי, אמר משמרה,

במפרשי� כדאיתא – לשכינו" טוב לצדיק "טוב בגמרא: בדבר4וממשי� לסיי� כדי אלא לי' איצטרי� ש"לא
טוב",

"שנאמר יעקב): ועי� בש"ס הגירסאות (ברוב והפירוש5ומוסי� יאכלו", מעלליה� פרי כי טוב כי צדיק אמרו
מעלליה�6בזה פרי כי רבי�, בלשו� וסיי� טוב"), כי לצדיק ("אמרו יחיד בלשו� ש"פתח רבי�,7, לשו� יאכלו,

טוב". פרי עמו אוכל שכינו שג� להראות

שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה זה, מהדר� הארי חלק מלבד (*

ואיל�. 59 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס תשי"ד), מנ"א כ"� שיחת (בשילוב
הכה� אליעזר אפרי� להרב תשל"ה כסלו י"ד מכתב ג� כולל (**

בהדר�. לשאלותיו מענה – ע"ה ָיאלעס
(ובפרש"י).1) ב נו,
ג2) פצ"ט, (ב"ר במדרש כדאיתא לזאב, נמשל המזבח שהרי

הקרבנות" את חוט� המזבח הי' כ� חוט�, הזה הזאב "מה בסופו)
.(276 ע' חכ"ה וש"נ. .457�8 ע' .447 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה (וראה
כ� אמרה הכבשי� לטרו� דרכו שהזאב "ע"ש מהרש"א: חדא"ג וראה
יו�". בכל כבשי� ב' שהיו התמידי� בקרב� ישראל של ממונ� שמכלה

לתועלת3) היו והחלו� שהטבעת רש"י פירוש בי� החילוק ביאור
ג� שכשרה הייתהmiypaהשחיטה, שהטבעת הרמב"�, לפירוש ,

רק ששייכי� כהונה, בגדי בשביל הי' והחלו� הקרב� הפשט בשביל
miyp`a�ג הוא ה"שכינות" טע� בגלל המשמרה לכל הקנס א� ,

בילגה), בת (מרי� נערה – הרשע השכ� אל שייכי� שאינ� בענייני�
א� לשיטתייהו בהתא� לעשות�, יכולה הייתה לא הכי שבלאו
ששיי� בעני� רק הוא העונש ג� (ולכ� חיצוני עני� רק היא השכינות
ג� שפועלת או ממנו), כמסובב רק שבא כיו� אשה, עצמו, לרשע

כמסובב שבאי� לענייני� מוגבל אינו העונש (ולכ� השכ� של במהותו
ראה – עצמו) השכ� של הרשעות מצד הוא שהעונש כיוו� מהרשע,

ואיל�. 60 ע' ש� לקו"ש
סוכה4)ובהמש� מסכת בהתחלת להמבואר השייכות נתבארה לזה
בנוגע ב) האשהdy`l(ב, אוכלת בפועל כאשר הסוכה: מ� שפטורה

משמחה" בעלה "אשה (שהרי יו"ט שמחת מצד בסוכה בעלה ע�
שהיא האשה שמחת בי� לחלק יש עדיי� הא� – וש"נ)) סע"ב. ו, (ר"ה
("זמ� המיוחדת השמחה ג� שהיא הבעל לשמחת בלבד, יו"ט שמחת
שהשמחה או בה); חייבת אינה (שאשה סוכה מצות שמצד שמחתנו")
רש"י שיטת וע"פ האשה. אצל ג� נמשכת הבעל אצל סוכה מצות מצד
שווי� שבו בעניי� להיות צרי� לאשה השכינות מצד לאיש שהעונש
שוה להיות צריכה הבעל ע"י לאשה שבאה השמחה ג� הנה שניה�,

בשניה�.
מהרש"א.4) חדא"ג
יו"ד.5) ג, ישעי'
לע"י.6) יעקב עיו� פי'
"מעללי7) הלשו� דיוק "מעלליmdביאור ולא "eלקו"ש ראה – "

.63 ע' ש�
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דמדה לשכינו, טוב לצדיק טוב וממילא, לשכינו, אוי לרשע "אוי רש"י: בפירוש ומזה8אבל מרובה". טובה
פי על בפשטות המוב� דבר שזהו דכיו� – כו'" "שנאמר כהגירסא) ליה סבירא שלא (או גריס שלא מוכח,

מהפסוק. בהוכחה צור� אי� הרי מרובה", טובה ש"מדה הכלל

קרא" לה וכתב טרח וחומר בקל דאתיא ש"מילתא שמצינו למילתא9[וא� בנוגע וכמה כמה אחת (ועל
"שנאמר הוא הלימוד כאשר כי: דברי�, של בעיקר� מינה נפקא ג� יש דיד� בנדו� הרי – רז"ל) ממאמר דאתיא
שני� רבי� ומיעוט לרבי�, אלא ליחיד, רק זה שאי� למדי� אזי יאכלו", מעלליה� פרי כי טוב כי צדיק 10אמרו

מרובה", טובה ש"מדה מזה הוא הלימוד כאשר כ� שאי� מה לא; ותו שכני�), שלשה או (שני� ושכנו הצדיק –

אחת על פורענות ממידת מרובה טובה "מדה ze`nהרי yng"11"לשכינו טוב לצדיק ש"טוב ללמוד מוטב ולכ� ,
יאכלו"]. מעלליה� פרי כי טוב כי צדיק "אמרו מהפסוק מאשר מרובה", טובה "מידה רז"ל ממאמר

הרמב·. המשמרהוהנה, זו לעול� שתהי' חכמי� עלי' גזרו בילגה "משמרת כתב: המשניות בפירוש �"
אחת נערה נישאת ירושלי�.. על היווני� יד כשתקפה כי מפני סתומה.. וחלונה קבועה וטבעתה בדרו� חולקת
והיתה המזבח, על בסנדלה והכתה המקדש לבית ונכנסה פני' והעיזה לדת�, וחזרה היווני� משרי לאחד מה�
עשו ולפיכ� צרת�, בעת תושיע� ולא ישראל של ממונ� מכלה אתה מתי עד יווני.. בלשו� לו ואומרת מדברת
והנשארי� משו� לדורות זה וקבעו שכתבתי, מה רעה התרבות זו ממנה שיצא המשפחה בכל הדור אותו 12חכמי

נמשכו ואחריו בילגה. בת דמרי� המאורע בגלל הי' שהקנס הפירוש רק הביא שהרמב"� והיינו, וייראו", ישמעו
המשניות ממפרשי וכמה .13כמה

הכלל פי על זה לבאר הרי14ויש דאמר, מא� דחד אליבא אמוראי� בי� וטריא שקלא בש"ס מצינו שכאשר
בזה) מפלפלי� היו לא כ�, לא (דא� כמותה והלכה העיקרית, הדעה שזוהי הוכחה דיד�,15זו בנדו� זה דר� ועל ,

בילגה", בת במרי� "מעשה הא', טע� ואילו נמר�, בקיצור הוא כו'", לבא שוהה ש"משמרתו הב', שטע� שכיו�
העיקרי הטע� שזהו מוב� הרי וטריא, ושקלא פלפול בו ויש באריכות, .16הוא

ד"הא המהרש"א, שכתב וכמו ברתי', אגב שקנסינ� חידוש יש הא' טע� לפי שהרי – להלכה ג� מינה ונפקא
לעני�17דכתיב ולא בחומש, רש"י כדפירש וגדל, ילד שזו ארור עליו שאומרי� היינו, מחללת, היא אבי' את
לדידי'".18קנס" לי' קנסינ� ברתי' ש"משו� זו, בסוגיא החידוש וזהו ,

בקידושי� רש"י בפירוש שמצינו דתניא19ומה הא שמעו�20(בפירוש ששימש שנה "ארבעי� הפני� לח� גבי
ואיל� מכא� ומותיר, אוכל יש ושבע אוכל יש כזית, המגיעו כה� וכל הפני�, בלח� ברכה נשתלחה הצדיק
מידי, להו מהני דלא ממנו, ידיה� מושכי� הצנועי� כפול, המגיעו כה� וכל הפני�, בלח� מארה ְַָנשתלחה
במסכת דתנ� "והא ואוכלו"), חבירו חלק חוט� לו שווה ש"כשאינו חוטפי�", חולקי� "מאי חולקי�", והגרגרני�
היתה הצדיק שמעו� בזמ� שכבר לכאורה משמע שמזה ברכה", בו שהיתה בעוד בצפו�.. חולקי� הנכנסי� סוכה

המ בגלל (לא היא הקנס שסיבת לומר צרי� כורח� ועל בדרו�, חולקת שאירעבילגה בילגה בת במרי� עשה
היתה לא כבר שאז מתתיהו, בימי זה, לאחרי דורות שוההdwelgכמה ש"משמרתו בגלל אלא) הפני�*, בלח�

(שבמשנה) התיבות על כתוספתא זה מועתק בש"ס כי – בדרו�" "חולקת הזכיר שלא שבש"ס מהתוספתא ראי' אי� אבל (*

שהתוספתא – לזה והוכחה הפע�. עוד העניי� הכפיל ולא בדרו�", ורקdnewna"חולקת בתחילה, ביחד הענייני� ג' כל מביאה

וכמה כמה אחת על א), קכח, שבת ונת� המתחיל דיבור (תוספות אחר" בלשו� ולומר לקצר הש"ס "דר� בקראי (וא� בתחילה

התוספתא). בלשו�

וש"נ.8) א. יא, סוטה
וש"נ.9) ב. יח, פסחי�
(10.21 הערה 111 ע' חכ"א בלקו"ש נסמ�
ש�.11) סוטה – מרי� בתוד"ה הובאה תוספתא
כ.12) יט, שופטי� פ'
ועוד.13) הרע"ב. פי' ראה
תט�תי.14) כלל הש"ס כללי מלאכי יד ראה
ברמב"�15) שמצינו וכפי הכלל, מ� היוצאי� במקרי� מלבד

שזהו שס"ל בגלל בדבריו, ששקו"ט כהמ"ד שלא פוסק שלפעמי�
וכיו"ב. דחיקא, שינויא

חכמי�16) קנסוה .. ששהתה מפני דשמעתי� ש"מסקנא הר"ח ומ"ש
דחיקא. שינויא הוא אביי של שתירוצו דס"ל י"ל – כו'"

ט.17) כא, אמור
ומענישי�18) קונסי� דאי� לגמרא פשוט שהי' לנר, ערו� ג� וראה

בני�. על אבות יומתו לא כדכתיב ובנות, בני� עבירות על אד� בידי
ב (נב,אבל בסנהדרי� אמרינ� "דהא המהרש"א: דברי על הקשה רש"ש

בש� ש� המרדכי ופי' חול, בו נוהגי� קודש בו נוהגי� היו שא� רע"א)
כו'". ראשו� לפתוח שלא דהיינו רש"י

א.19) נג,
סע"א.20) לט, יומא
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דמדה לשכינו, טוב לצדיק טוב וממילא, לשכינו, אוי לרשע "אוי רש"י: בפירוש ומזה8אבל מרובה". טובה
פי על בפשטות המוב� דבר שזהו דכיו� – כו'" "שנאמר כהגירסא) ליה סבירא שלא (או גריס שלא מוכח,

מהפסוק. בהוכחה צור� אי� הרי מרובה", טובה ש"מדה הכלל

קרא" לה וכתב טרח וחומר בקל דאתיא ש"מילתא שמצינו למילתא9[וא� בנוגע וכמה כמה אחת (ועל
"שנאמר הוא הלימוד כאשר כי: דברי�, של בעיקר� מינה נפקא ג� יש דיד� בנדו� הרי – רז"ל) ממאמר דאתיא
שני� רבי� ומיעוט לרבי�, אלא ליחיד, רק זה שאי� למדי� אזי יאכלו", מעלליה� פרי כי טוב כי צדיק 10אמרו

מרובה", טובה ש"מדה מזה הוא הלימוד כאשר כ� שאי� מה לא; ותו שכני�), שלשה או (שני� ושכנו הצדיק –

אחת על פורענות ממידת מרובה טובה "מדה ze`nהרי yng"11"לשכינו טוב לצדיק ש"טוב ללמוד מוטב ולכ� ,
יאכלו"]. מעלליה� פרי כי טוב כי צדיק "אמרו מהפסוק מאשר מרובה", טובה "מידה רז"ל ממאמר

הרמב·. המשמרהוהנה, זו לעול� שתהי' חכמי� עלי' גזרו בילגה "משמרת כתב: המשניות בפירוש �"
אחת נערה נישאת ירושלי�.. על היווני� יד כשתקפה כי מפני סתומה.. וחלונה קבועה וטבעתה בדרו� חולקת
והיתה המזבח, על בסנדלה והכתה המקדש לבית ונכנסה פני' והעיזה לדת�, וחזרה היווני� משרי לאחד מה�
עשו ולפיכ� צרת�, בעת תושיע� ולא ישראל של ממונ� מכלה אתה מתי עד יווני.. בלשו� לו ואומרת מדברת
והנשארי� משו� לדורות זה וקבעו שכתבתי, מה רעה התרבות זו ממנה שיצא המשפחה בכל הדור אותו 12חכמי

נמשכו ואחריו בילגה. בת דמרי� המאורע בגלל הי' שהקנס הפירוש רק הביא שהרמב"� והיינו, וייראו", ישמעו
המשניות ממפרשי וכמה .13כמה

הכלל פי על זה לבאר הרי14ויש דאמר, מא� דחד אליבא אמוראי� בי� וטריא שקלא בש"ס מצינו שכאשר
בזה) מפלפלי� היו לא כ�, לא (דא� כמותה והלכה העיקרית, הדעה שזוהי הוכחה דיד�,15זו בנדו� זה דר� ועל ,

בילגה", בת במרי� "מעשה הא', טע� ואילו נמר�, בקיצור הוא כו'", לבא שוהה ש"משמרתו הב', שטע� שכיו�
העיקרי הטע� שזהו מוב� הרי וטריא, ושקלא פלפול בו ויש באריכות, .16הוא

ד"הא המהרש"א, שכתב וכמו ברתי', אגב שקנסינ� חידוש יש הא' טע� לפי שהרי – להלכה ג� מינה ונפקא
לעני�17דכתיב ולא בחומש, רש"י כדפירש וגדל, ילד שזו ארור עליו שאומרי� היינו, מחללת, היא אבי' את
לדידי'".18קנס" לי' קנסינ� ברתי' ש"משו� זו, בסוגיא החידוש וזהו ,

בקידושי� רש"י בפירוש שמצינו דתניא19ומה הא שמעו�20(בפירוש ששימש שנה "ארבעי� הפני� לח� גבי
ואיל� מכא� ומותיר, אוכל יש ושבע אוכל יש כזית, המגיעו כה� וכל הפני�, בלח� ברכה נשתלחה הצדיק
מידי, להו מהני דלא ממנו, ידיה� מושכי� הצנועי� כפול, המגיעו כה� וכל הפני�, בלח� מארה ְַָנשתלחה
במסכת דתנ� "והא ואוכלו"), חבירו חלק חוט� לו שווה ש"כשאינו חוטפי�", חולקי� "מאי חולקי�", והגרגרני�
היתה הצדיק שמעו� בזמ� שכבר לכאורה משמע שמזה ברכה", בו שהיתה בעוד בצפו�.. חולקי� הנכנסי� סוכה

המ בגלל (לא היא הקנס שסיבת לומר צרי� כורח� ועל בדרו�, חולקת שאירעבילגה בילגה בת במרי� עשה
היתה לא כבר שאז מתתיהו, בימי זה, לאחרי דורות שוההdwelgכמה ש"משמרתו בגלל אלא) הפני�*, בלח�

(שבמשנה) התיבות על כתוספתא זה מועתק בש"ס כי – בדרו�" "חולקת הזכיר שלא שבש"ס מהתוספתא ראי' אי� אבל (*

שהתוספתא – לזה והוכחה הפע�. עוד העניי� הכפיל ולא בדרו�", ורקdnewna"חולקת בתחילה, ביחד הענייני� ג' כל מביאה

וכמה כמה אחת על א), קכח, שבת ונת� המתחיל דיבור (תוספות אחר" בלשו� ולומר לקצר הש"ס "דר� בקראי (וא� בתחילה

התוספתא). בלשו�

וש"נ.8) א. יא, סוטה
וש"נ.9) ב. יח, פסחי�
(10.21 הערה 111 ע' חכ"א בלקו"ש נסמ�
ש�.11) סוטה – מרי� בתוד"ה הובאה תוספתא
כ.12) יט, שופטי� פ'
ועוד.13) הרע"ב. פי' ראה
תט�תי.14) כלל הש"ס כללי מלאכי יד ראה
ברמב"�15) שמצינו וכפי הכלל, מ� היוצאי� במקרי� מלבד

שזהו שס"ל בגלל בדבריו, ששקו"ט כהמ"ד שלא פוסק שלפעמי�
וכיו"ב. דחיקא, שינויא

חכמי�16) קנסוה .. ששהתה מפני דשמעתי� ש"מסקנא הר"ח ומ"ש
דחיקא. שינויא הוא אביי של שתירוצו דס"ל י"ל – כו'"

ט.17) כא, אמור
ומענישי�18) קונסי� דאי� לגמרא פשוט שהי' לנר, ערו� ג� וראה

בני�. על אבות יומתו לא כדכתיב ובנות, בני� עבירות על אד� בידי
ב (נב,אבל בסנהדרי� אמרינ� "דהא המהרש"א: דברי על הקשה רש"ש

בש� ש� המרדכי ופי' חול, בו נוהגי� קודש בו נוהגי� היו שא� רע"א)
כו'". ראשו� לפתוח שלא דהיינו רש"י

א.19) נג,
סע"א.20) לט, יומא



dkeqכח zkqn lr oxcd

הוא שש� דסוכה להסוגיא בנוגע להוכיח אי� אגב, דר� בקידושי� ברש"י שהובא ממה הנה** – כו'" לבוא
הש"ס בכללי (כידוע העני� של מקומו ).21עיקר

ש"בילגה‚. הטע� עיקר (שזהו בילגה בת במרי� המעשה כללות של השייכות מהי להבי�: צרי� עדיי� א�
סוכה? מסכת לסיו� כנ"ל) בדרו�", חולקת לעול�

אדרבה: – ולכאורה

"מנא בגמרא: ומבואר פסולה", אמה מעשרי� למעלה גבוהה שהיא "סוכה שנינו: סוכה מסכת בהתחלת
קרא דאמר מילי.. 22l`xyiהני ipa z` izayed zekeqa ik mkizexec erci ornlאמה עשרי� עד ,rcei mc`דר שהוא

אמה מעשרי� למעלה rceiבסוכה, mc` oi`."עינא בה שלטא דלא משו� בסוכה, שדר

הושבתי ש"בסוכות מאז דורות וכמה כמה עברו שכבר פי על שא� – הוא סוכה מצוות של עניינה כלומר:
ידעו ("למע� ידיעה של באופ� להיות צרי� והזיכרו� לזכור, צרי� ושנה שנה בכל דסוכות הזמ� בבוא הנה גו'",

הזק� רבינו שמפרש כפי מעשה23גו'"), של בעני� שמתבטא ועד בחוזק", מחשבתו ויתקע כו' דעתו "שמקשר
כו'" בסוכה ודר ושותה אוכל "שיהי' – פרטי24בפועל (כל וכו' ושתייתו אכילתו ענייניו, פרטי שכל היינו, ,

דעות בהלכות הרמב"� שמ�נה וידיעה25העניני� בזיכרו� חדורי� להיות צריכי� ניכר"), "החכ� שבה� ְֶ
לכאורה שיי� לא שאז – השינה שאפילו ועד מצרי�", מאר� אות� בהוציאי ישראל בני את הושבתי ש"בסוכות

בסוכה להיות צריכה – וידיעה שכל של .26עני�

וכמה כמה לאחרי הי' – מצרי�" מאר� אות� בהוציאי ישראל בני את הושבתי ד"בסוכות המאורע והנה,
כו'. פר� בעבודת מצרי� בשעבוד היו ישראל שבני שני�

"כשמלכי שני בית בזמ� וכ� שני, לבית ראשו� בית שבי� שנה שבעי� במש� החורב�, בזמ� ג� ועוד: זאת
גדול" לח� ולחצו� ישראל.. על גזרות גזרו בהוציאו27יו� הקב"ה לה� שעשה הניסי� את ישראל בני זכרו –

מעשה של עני� אצל� יש עכשיו שג� באופ� אלא שעברו, לימי� זיכרו� בתור רק ולא מצרי�, מאר� אות�
תודה. הכרת בתור – בסוכה ושינה אכילה בסוכה, ישיבה – בפועל

הי' לא הסוכות, חג של בעניינו ומתבוננת זוכרת בילגה) בת (מרי� זו נערה היתה אילו הרי שכ�, וכיו�
מצרי� שעבוד שלאחרי יודעת היא שהרי – הדחק" בשעת עליה� עומד אתה ואי כו' מתי "עד לטענתה מקו�
הקב"ה יושיע בוודאי עתה, כ� וכמו שני, בית נבנה ראשו� בית חורב� של שנה שבעי� לאחרי וכ� כו', ניסי� היו

ישראל. בני את

שמודגש הסוכה עני� כללות תוכ� היפ� הוא בילגה בת במרי� במעשה סוכה מסכת שסיו� נמצא, זה פי ועל
המסכת?! בהתחלת

מוב�:„. אינו דלכאורה – בילגה" בת במרי� ב"מעשה הביאור בהקדי� ויוב�
רז"ל אמרו בגנותו28א) לדבר שלא להיזהר שצרי� ובוודאי הכתוב", דבר לא טמאה בהמה "בגנות שאפילו

הגמרא הוצרכה למה כ�, וא� כה�. בת – ובפרט ישראל, של בגנות� וכמה כמה אחת ועל המדבר, מי� של
בילגה" בת במרי� "מעשה המשמרה: כל את קנסו שבגללו רצוי בלתי דבר שעשתה הנערה של שמה את להזכיר

הש�? את לפרש מבלי כו'", בילגה ממשמרת בנערה "מעשה לומר מספיק –

זמ�: לאחר הוספה (**

פליגי בסוכה הדעות ב' ש�, רש"י דלפירוש לומר ביותר כ�תמוה דורות! כמה – ביניה� והחילוק הקנס, התחיל מתי – במציאות

אלא הקנס), יבטל (דלמה הצדיק שמעו� זמ� לאחרי ג� בדרו� דבילגה הפני� לח� חלוקת הייתה ש� רש"י לפירוש שג� מוב�

דסוכה. לסוגיא ראי' אי� תו כ�, וא� "חוטפת". על "חולקת" לומר אפשר הא� הי' המחלוקת – זה פי ועל דחטיפה. באופ� שהייתה

סי"ג.21) התלמודי� שני כללי מלאכי יד ראה
מג.22) כג, אמור
ספ"ג.23) תניא
ה"ה.24) פ"ו סוכה הל' רמב"�

רפ"ה.25)
וש"נ.26) ס"ד. סתרל"ט או"ח אדה"ז שו"ע
חנוכה.27) הל' ריש הרמב"� לשו�
א.28) ג, פסחי� וראה א. קכג, ב"ב
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רז"ל אמרו וגו'29ב) לידו אנה והאלוהי� צדה לא הכתוב30"ואשר שאמר (זהו הקדמוני31, משל יאמר כאשר ( ִָָָ
עול�) של קדמונו שהוא הקב"ה משל שהיא התורה, ryx(היא `vi miryxnאנה (והאלוהי� הכתוב במה וגו',

שהיו ידי (על וכו'" הנפש את שהרגו אד� בני בשני לחטוא), לאד� מכשול ממציא הקב"ה (היא� מדבר לידו)
ממנו למדי� – ביותר למטה שנפלה בילגה" בת במרי� שמ"מעשה יתכ� אי� ולכאורה, וכו'). רשעי� שניה�

לשכנו" טוב לצדיק מאות")?!32ש"טוב חמש אחת "על (שהיא מרובה" טובה ש"מידה לאופ� ועד ,

בני לכללות בנוגע ה� ושבח, זכות של עני� ג� בו יש זה שסיפור – בחברתה מתרצא שחדא לומר, ויש
כדלקמ�. עצמה, לנערה בנוגע וה� ישראל

הדברי�:‰. ביאור
רדיפות בגלל ומצוק מצור של זמ� הי' שאז – יוחנ�" ב� מתתיהו "בימי הי' בילגה בת במרי� המעשה
להשכיח� ישראל עמ� על הרשעה יוו� מלכות "עמדה הנסי�": "ועל בנוסח שכתוב כמו דת, עניני כל על איומות
אות� הניחו ולא דת� ובטלו ישראל על גזרות "גזרו חנוכה: הלכות בריש הרמב"� שכתב וכמו כו'", תורת�

וכו'". הטהרות וטמאו להיכל.. ונכנסו ובבנותיה�, בממונ� יד� ופשטו ובמצוות, בתורה לעסוק

מהעל� להתפעל שלא בניסיו� לעמוד ביותר קשה כדבעי, הוא ישראל בני של החינו� כאשר שג� ומוב�,
המקדש בית את אמנ� משאירי� שהיווני� – כו' שני� שתי ולא אחת שנה לא שנמש� – כזה גדול והסתר
ה� – אותו. ומנהלי� שולטי� ה� אבל המקדש), בית את ושרפו שהחריבו הרומיי� כמו (לא מכונו על לעמוד

הגמרא (כדברי טמא בשמ� אבל, המנורה, את שידליקו מסכימי�33מסכימי� ה� שבהיכל"); השמני� כל ש"טמאו
ועד בהיכל, בעזרה, המקדש, בבית מטיילי� שהיווני� רואי� ובנ"י אחר"!... "דבר אבל, קרבנות, לקדששיקריבו

בו שכתוב "מקו� יומת"34הקדשי�, הקרב מלאכי�35והזר לא בשנה",36(אפילו "אחת גדול, הכה� רק אלא ,

שלא וקרבנות כדבעי שלא כוהני� ידי (על שלה� הנוסח לפי ה"עבודה" את ומנהלי� בלבד), קבועה ולעבודה
חז"ל במדרשי כמסופר פי37כדבעי, על וא� המקדש, בית חורב� מאשר יותר גרוע זה הרי מסוימת שבמידה – (

צרת�! בעת ישראל את מושיע הקב"ה אי� כ�,

להיות עלולי� היו כזה, גדול והסתר העל� של במצב טבע, פי על dnkeולכאורה, dnk.הישר מדר� שיסורו

"מעשה ישראל: של בשבח� הגמרא מספרת זה dbliaועל za mixnaרז"ל מאמר דר� על – הפסוק38כו'" 39על

כו'" היתה לבדה שהיא לומר לזו הכתוב שפרסמה ישראל של "שבח� ד�", למטה דברי בת שלומית אמו "וש�
הנס" באותו היו ה� ש"א� כהונה), משמרות כ"ד (של והבנות הנשי� שמכל היתה40– ש"הגזירה מזה, ויתירה ,

עליה�" קלה"41מאד דעת� ש"נשי� למרות הנה בבנותיה�", יד�.. ש"פשטו הרמב"� מדברי כנ"ל הי'42, לא ,

ע� אלא בלתי�רצוי calaמקרה zg` dxrpכפירוש בילגה", בת במרי� "מעשה אבי': וש� שמה נתפרס� שלכ� ,

שמה"! "כ� אלא היתה", בילגה ש"ממשמר בלבד זו שלא רש"י

.Â.(ס"ז�ח (כדלקמ� עצמה בילגה בת מרי� של שבחה ג� בזה מודגש – ישראל של בשבח� הסיפור על ונוס�
ללמוד צרי� תורת�אמת פי על שהרי בילגה, בת מרי� על זכות שמלמדי� כ� על לתמוה שאי� – ובהקדמה

המשנה כמאמר מישראל, ואחת אחד כל על שתורת�אמת43זכות וכיו� זכות", לכ� האד� כל את ד� "הווי
אזי בדיבור, זכות הלימוד ידי שעל אלא זכות, הלימוד קוד� עוד – אמיתי עני� בוודאי זה הרי כ�, אומרת

בו. שיש האמיתי העני� מתגלה

(ובפרש"י).29) ב יו"ד, מכות
יג.30) כא, משפטי�
יד.31) כד, שמואל�א
בא32) לשכנו" טוב לצדיק ד"טוב שהלימוד שכיו� ג� dciומה lr,

לה מגיע הטוב,xkyהרי דהיפ� במדה שמצינו ממה במכ"ש – זה על
אד� "א� תהרוגו", הבהמה "ואת ובפרש"י) טו כ, (קדושי� כמ"ש
כו'". ידה על תקלה לאד� שבאה מפני אלא חטאה, מה בהמה חטא

ב.33) כא, שבת
ז.34) יח, קרח יו"ד. ג, נא. א, במדבר
בסופה.35) מכות

סה"ב.36) פ"ה יומא ירושלמי ראה
ובכ"מ.37) חנוכה. מדרש אנטיוכס. מגילת ראה
ויק"ר38) כח. פ"א, שמו"ר ו. יב, בא מכילתא וראה עה"פ. פרש"י

ועוד. קכב. מזמור תהלי� מדרש יב. פ"ד, שהש"ר ה. פל"ב,
יא.39) כד, אמור
א.40) כג, שבת
א.41) ד, מגילה – שא� תוד"ה
וש"נ.42) ב. לג, שבת
מ"ו.43) פ"א אבות
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רז"ל אמרו וגו'29ב) לידו אנה והאלוהי� צדה לא הכתוב30"ואשר שאמר (זהו הקדמוני31, משל יאמר כאשר ( ִָָָ
עול�) של קדמונו שהוא הקב"ה משל שהיא התורה, ryx(היא `vi miryxnאנה (והאלוהי� הכתוב במה וגו',

שהיו ידי (על וכו'" הנפש את שהרגו אד� בני בשני לחטוא), לאד� מכשול ממציא הקב"ה (היא� מדבר לידו)
ממנו למדי� – ביותר למטה שנפלה בילגה" בת במרי� שמ"מעשה יתכ� אי� ולכאורה, וכו'). רשעי� שניה�

לשכנו" טוב לצדיק מאות")?!32ש"טוב חמש אחת "על (שהיא מרובה" טובה ש"מידה לאופ� ועד ,

בני לכללות בנוגע ה� ושבח, זכות של עני� ג� בו יש זה שסיפור – בחברתה מתרצא שחדא לומר, ויש
כדלקמ�. עצמה, לנערה בנוגע וה� ישראל

הדברי�:‰. ביאור
רדיפות בגלל ומצוק מצור של זמ� הי' שאז – יוחנ�" ב� מתתיהו "בימי הי' בילגה בת במרי� המעשה
להשכיח� ישראל עמ� על הרשעה יוו� מלכות "עמדה הנסי�": "ועל בנוסח שכתוב כמו דת, עניני כל על איומות
אות� הניחו ולא דת� ובטלו ישראל על גזרות "גזרו חנוכה: הלכות בריש הרמב"� שכתב וכמו כו'", תורת�

וכו'". הטהרות וטמאו להיכל.. ונכנסו ובבנותיה�, בממונ� יד� ופשטו ובמצוות, בתורה לעסוק

מהעל� להתפעל שלא בניסיו� לעמוד ביותר קשה כדבעי, הוא ישראל בני של החינו� כאשר שג� ומוב�,
המקדש בית את אמנ� משאירי� שהיווני� – כו' שני� שתי ולא אחת שנה לא שנמש� – כזה גדול והסתר
ה� – אותו. ומנהלי� שולטי� ה� אבל המקדש), בית את ושרפו שהחריבו הרומיי� כמו (לא מכונו על לעמוד

הגמרא (כדברי טמא בשמ� אבל, המנורה, את שידליקו מסכימי�33מסכימי� ה� שבהיכל"); השמני� כל ש"טמאו
ועד בהיכל, בעזרה, המקדש, בבית מטיילי� שהיווני� רואי� ובנ"י אחר"!... "דבר אבל, קרבנות, לקדששיקריבו

בו שכתוב "מקו� יומת"34הקדשי�, הקרב מלאכי�35והזר לא בשנה",36(אפילו "אחת גדול, הכה� רק אלא ,

שלא וקרבנות כדבעי שלא כוהני� ידי (על שלה� הנוסח לפי ה"עבודה" את ומנהלי� בלבד), קבועה ולעבודה
חז"ל במדרשי כמסופר פי37כדבעי, על וא� המקדש, בית חורב� מאשר יותר גרוע זה הרי מסוימת שבמידה – (

צרת�! בעת ישראל את מושיע הקב"ה אי� כ�,

להיות עלולי� היו כזה, גדול והסתר העל� של במצב טבע, פי על dnkeולכאורה, dnk.הישר מדר� שיסורו

"מעשה ישראל: של בשבח� הגמרא מספרת זה dbliaועל za mixnaרז"ל מאמר דר� על – הפסוק38כו'" 39על

כו'" היתה לבדה שהיא לומר לזו הכתוב שפרסמה ישראל של "שבח� ד�", למטה דברי בת שלומית אמו "וש�
הנס" באותו היו ה� ש"א� כהונה), משמרות כ"ד (של והבנות הנשי� שמכל היתה40– ש"הגזירה מזה, ויתירה ,

עליה�" קלה"41מאד דעת� ש"נשי� למרות הנה בבנותיה�", יד�.. ש"פשטו הרמב"� מדברי כנ"ל הי'42, לא ,

ע� אלא בלתי�רצוי calaמקרה zg` dxrpכפירוש בילגה", בת במרי� "מעשה אבי': וש� שמה נתפרס� שלכ� ,

שמה"! "כ� אלא היתה", בילגה ש"ממשמר בלבד זו שלא רש"י

.Â.(ס"ז�ח (כדלקמ� עצמה בילגה בת מרי� של שבחה ג� בזה מודגש – ישראל של בשבח� הסיפור על ונוס�
ללמוד צרי� תורת�אמת פי על שהרי בילגה, בת מרי� על זכות שמלמדי� כ� על לתמוה שאי� – ובהקדמה

המשנה כמאמר מישראל, ואחת אחד כל על שתורת�אמת43זכות וכיו� זכות", לכ� האד� כל את ד� "הווי
אזי בדיבור, זכות הלימוד ידי שעל אלא זכות, הלימוד קוד� עוד – אמיתי עני� בוודאי זה הרי כ�, אומרת

בו. שיש האמיתי העני� מתגלה

(ובפרש"י).29) ב יו"ד, מכות
יג.30) כא, משפטי�
יד.31) כד, שמואל�א
בא32) לשכנו" טוב לצדיק ד"טוב שהלימוד שכיו� ג� dciומה lr,

לה מגיע הטוב,xkyהרי דהיפ� במדה שמצינו ממה במכ"ש – זה על
אד� "א� תהרוגו", הבהמה "ואת ובפרש"י) טו כ, (קדושי� כמ"ש
כו'". ידה על תקלה לאד� שבאה מפני אלא חטאה, מה בהמה חטא

ב.33) כא, שבת
ז.34) יח, קרח יו"ד. ג, נא. א, במדבר
בסופה.35) מכות

סה"ב.36) פ"ה יומא ירושלמי ראה
ובכ"מ.37) חנוכה. מדרש אנטיוכס. מגילת ראה
ויק"ר38) כח. פ"א, שמו"ר ו. יב, בא מכילתא וראה עה"פ. פרש"י

ועוד. קכב. מזמור תהלי� מדרש יב. פ"ד, שהש"ר ה. פל"ב,
יא.39) כד, אמור
א.40) כג, שבת
א.41) ד, מגילה – שא� תוד"ה
וש"נ.42) ב. לג, שבת
מ"ו.43) פ"א אבות
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ולאומרי� ולמקבלו למספרו תליתאי.. קטיל תליתאי "לשו� הרע, ללשו� בנוגע ההפכי, בצד שמצינו דר� ְִַָועל
בזה44עליו" ומבואר אשמתו? מהי – עליו" ש"אומרי� זה מוב�: אינו דלכאורה הרע45– שלשו� מוסר, בספרי

רע") ש� "מוציא בגדר זה הרי כ�, לא (דא� אמיתי דבר מענישי�46הוא אי� אצלו, בהעל� שזהו זמ� כל אלא ,

לידי יבוא ואז שבו, הבלתי�רצוי העני� שמתגלה פועל זה הרי הרע, לשו� עליו אומרי� כאשר אבל כו', אותו
כו'. עונש

בו. שיש הטוב את מגלי� זה ידי שעל הזולת, על זכות ללימוד בנוגע וחומר וקל שכ� במכל – מוב� ומזה

ה"ביכלא�" באחד הזק� מרבינו נפלא סיפור יש זה לשונו:47ובעני� וזה לאחרונה, שהגיעו ַ

יחידי איזה אדמו"ר אצל אז והי' הבל, רוח בו שנכנס אד� לפניו שהביאו הזק�, מאדמו"ר סיפור ֶֶשמעתי
ז"ל: אדמו"ר ואמר סגולה.

בדיבור, הנביא מפי הנבואה יצאה שלא זמ� שכל הנבואה, בעני� דידוע כ�, העני� הי' זכרי' הריגת בעני�
מפי הנבואה כשיצאה א� לבטלה), עדיי� אפשר (כי פועל לידי לבא שלא להתבטל, הנבואה עני� יוכל עדיי�

להתקיי� הדבר מוכרח אז שלו, הדיבור ידי על לנבאות,48הנביא הוא מוכרח הנבואה, רוח בו כשנכנס הנביא, א� .
מיתה חייב נבואתו הכובש כי ח"ו, להיפו� ה� לטוב נבואתו49ה� שישלי� רצו לא כי שהרגוהו, העני� הי' וזה .

אפשר עדיי� בדיבור, נבואתו ישלי� כשלא כ� שאי� מה יחרב, בוודאי אזי כי המקדש, הבית שייחרב בדיבור
י ולא העני�, שכוונת�יתבטל נמצא ישראל). כלל (ובשביל יחרב שלא המקדש בית בשביל ממש, בפועל חרב

שהרגוהו עד כי הנ"ל, הטובה כוונת� ביד� עלתה שלא א� זאת. עשו מאד גדול נפש ובמסירות לטוב, הי'
הבית. ונשר� הנבואה נתקיימה וממילא בדיבור, מפיו כולה הנבואה יצאה וכה כה בי� לגמרי בפועל

זה, כל ע� מיתה, חייב נבואתו שהכובש א� כי נבואתו, �בש לא למה זכרי', על יקשה לכאורה זה לפי ַָא�
לרצו� גדול יותר הי' לאלוקות זכרי' של הביטול א� וכנ"ל. נפשו למסור לו הי' יחרב שלא המקדש בית בשביל
לי מי דר� על ית', לרצונו הביטול בתכלית הי' הוא הבית, שיחרב העליו� רצו� שידע כיו� כ� ועל העליו�,

כו' ית',50בשמי� רצונו עצמיות נגד המקדש בית ידי שעל אור התגלות מיני כל בעיניו נחשב הי' לא כ� על ,

וכל. מכל אליו בטל הי' כי

תיכ� כנ"ל, הנביא זכרי' הורגי על זכות הלימוד ז"ל, הזק� אדמו"ר קדושת מפי שיצאו הללו הדברי� ואחרי
שנכנס ההוא האד� כי לפניו, שהיו סגולה היחידי בפני ז"ל אדמו"ר ואמר לפניו. שהובא מהאד� הבל הרוח ֶֶיצא
הגדול זכות הלימוד ידי ועל כו', עיבור ידי על בו שנכנס כו' זכרי' הורגי של ה[שרש] מאותו הוא הרוח, בו

כו'. נתק� מפיו, שיצא הזה

(עכ"ל) נאמ� איש מפי סיפור דר� שמעתי זה .51כל

ואיזהו זה הוא ש"מי דא� – בילגה בת כמרי� ישראל בת של בשבחה דלקמ� להדיבור בנוגע ג� מוב� ומזה
כו'" לגשת לבו ערב דר�52אשר נעשה זה הרי הדר�, את פתח הזק� שרבינו לאחרי הנה הזק�, רבינו למעלת

טוב ש� הבעל שסיפר הידוע הסיפור דר� ועל אחד. לכל ויגע53סלולה שטרח יוס� הבית הרב בש� "שמעתי ,ְַָ
שאתה האריז"ל לו ואמר ונצטער, כ�, ג� מאחרי� פירוש אותו שמע כ� ואחרי מאמר, איזה פירוש על שבא עד

"�תח" הלשו� נאמר בה� עניני� בכמה שמצינו וכפי כו'". הצינור .54פתחת ַָ

ב.44) טו, ערכי�
ואיל�.45) 163 ע' חכ"ז .32 ע' חט"ו .45 ע' ח"ה לקו"ש ג� ראה

.47 הערה 120 ע' חכ"ט
וש"נ.46) ס"י. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
חב"ד.47) חסידי אגודת בספריית – 1280 מס' ביכל
עמדו48) לא א� .. אומר שהנביא הפורענות ל"דברי שבנוגע וא�

בא, ולא דיבר הנה אומרי� ואי� לנבואתו, הכחשה בזה אי� דבריו
מוב�, הרי ה"ד), פ"י יסוה"ת הל' (רמב"� כו'" אפי� אר� שהקב"ה
שכבר דבר לבטל מאשר במחשבה, רק שהי' דבר לבטל יותר שנקל
ה'. ובבית מישראל, רבי� במעמד כבנדו"ד, ובפרט בדיבור, נמש�

ה"ג.49) פ"ט ש� רמב"� א. פט, סנהדרי�
הבאה.50) שבהערה התפלה מצות שרש וראה כה. עג, תהלי�

להמגיד51) בנוגע אחר בנוסח זה סיפור שמספרי� שיש ולהעיר,
לקוטי .371 ע' מועדי� זווי�) (לרש"י חסידי� (סיפורי מקוזני�
ב' שאירעו שיתכ� לכ� נוס� אבל, ועוד), שסו. ע' (�ערלאוו) ָסיפורי�
הנוסח יותר מסתבר א', סיפור רק אירע א� הנה כאלו, סיפורי�
ש� שמובא ג� ומה נאמ�". איש "מפי ששמע שכותב הנ"ל, שבביכל
רבינו של לסגנו� מתאי� זה ועני� כו'", בשמי� לי מי "ע"ד שזהו
נשמע הי' ש"כ� (פ"מ) התפלה מצות בשרש הצ"צ כמ"ש הזק�,
וויל אי� גארניסט, זע וויל אי� .. אומר שהי' .. בדביקותו .. ָהלשו�

גו'". בשמי� לי ד"מי העני� תוכ� שזהו וכו'", ג"ע דיי� ניט
א).52) (סג, פמ"ד תניא – אדה"ז לשו�
סרנ"ו.53) כש"ט
רפג.54) ע' תרע"ח סה"מ א). (נה, פנ"ז הק"ש שער אמ"ב ראה
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.Ê:לענייננו ובנוגע
אתה מתי עד לוקוס, לוקוס ואמרה, המזבח גבי על בסנדלה מבעטת ש"היתה בילגה" בת במרי� ה"מעשה

הי' – הדחק" בשעת עליה� עומד אתה ואי ישראל של ממונ� ונשאתixg`lמכלה והלכה דתה ש"המירה ְֶַ
יווני�". ממלכי אחד לסרדיוט

שתהי' המשמרה כל את קנסו זה (שבגלל כו'" המזבח גבי על בסנדלה מבעטת ש"היתה מה ולכאורה:
לסרדיוט"?! ונשאת והלכה דתה ש"המירה העני� חומר לגבי לו יש ער� ואיזה נחשב במה – בדרו�) חולקת

באיגרותיו הרמב"� שכתב מה פי על הכי55ויוב� בעני� הרבי� את והחטיא שחטא נבט ב� ירבע� שאפילו ,ְָָ
תבשילי�!56חמור עירוב ביטול על ממנו נפרעי� ,

הרבי�, את ומחטיא חוטא היותו שבגלל לומר סברא אי� שהרי הפשוט, דבר זהו שלכאורה xhtiולהעיר,

חז"ל ובלשו� אחרת, (בתמי').57ממצווה נוד�" ריחו ויהא אחר שו� ויאכל יחזור נוד� וריחו שו� שאכל "מי :
הרמב"� בכללי ידוע הרי – חידוש דבר זהו א� ולכאורה, גדול. חידוש בתור זאת כותב הרמב"� (בספרו58אבל,

מחודשי�, דיני� כותב שלא הי"ד) כבספר כ� כל בהדגשה שלא א� לאיגרותיו, בנוגע ג� מוב� ומזה החזקה, יד
זה? לחידוש המקור מניי� כ�, וא�

ונשאת והלכה דתה ש"המירה שא� – בילגה" בת במרי� ה"מעשה הוא הרמב"� לדברי שהמקור לומר, ויש
ש"היתה זה על כולה) המשמרה (את ומענישי� תובעי� מקו�, מכל מזו, גדולה נפילה ל� שאי� לסרדיוט",

כו'"! המזבח גבי על בסנדלה מבעטת

שנאמר כמו ישראל, בני של החביבות גודל בגלל – למה זה אתכ�59וכל כפירושdaig(לשו�izrci"רק ,

הפסוק על (כיו�60רש"י כ� על האדמה משפחות מכל אחריו") ביתו ואת בניו את יצווה אשר למע� ידעתיו "כי
ישראל לבני הקב"ה חיבת elשבגלל rbep."�עונותיכ כל את עליכ� אפקוד הנהגת�) אופ�

יהודי: של בשבחו החידוש וזהו

עירוב מקיי� הוא א� להקב"ה נוגע מה – הרבי� את והחטיא שחטא מי אודות מדובר כאשר לכאורה,
לגמרי? ("א�געשניט�") נכרת כבר הוא הרי לאו, א� ָתבשילי�

זה על כ'ר'ת'61והמענה בש� שנקרא ומצב מעמד אמנ� זהו – א�געשניט�"?! וואס א�געשניט�, "ווא� :ָָָ
הוא" ישראל שחטא פי על "א� – דבר של לאמיתו ואילו בחיצוניות, רק זהו אבל הרמב"�62וכו', שכתב וכמו ,63 ְָָ

שהובטחנו וכפי יצליחו, בוודאי עמו, יתעסקו וכאשר ח"ו, ממנו להתייאש אי� [ולכ� שתקפו" הוא ְִש"יצר�
נידח" ממנו יידח "בל ח"ו, יאבד לא אחד יהודי שפל64שאפילו דבר אפילו שעשה, מה כל על הבט ומבלי ,[ֵָ

ית'" איתו �אמנה (נשמתו) היתה החטא "בשעת הנה ("יעדער65ביותר, תזוזה וכל ית', ועצמותו מהותו ע� – ְְָָ
ב"ה! סו� אי� ומהות לעצמות נוגעת – תבשילי� עירוב יקיי� א� אפילו – שלו קער")

עד�" בג� נטייל ישי וב� ואתה ואני ב�, "חזור הקב"ה לו שאמר נבט, ב� לירבע� בנוגע רק לא – זה ,66וכל

ריק� ישוב לא פה) שבעל בתורה חלק שנעשה ג� (ומה הקב"ה של שדיבורו ובוודאי וכדאיתא67– ,
הבא68בירושלמי לעול� חלק לה� שאי� אלו בי� שנימנו וחבריו נבט ב� ירבע� שנתקיי�69שאפילו לאחרי הנה ,

ארצה" כל שרפה ומלח "גפרית ישראל ש�,70באר� קבורי� בהיות� שנשרפו זה ידי על דינ� קבלו כבר וג� ,
– כו' לה� נתכפר

ועוד. קב. ע' תרפ"ח
עלינו55) ויש (ד"ה תימ� ואגרת הרביעי) והמי� (ד"ה השמד אגרת

לשמוח).
מי"ח.56) פ"ה אבות כא. יז, מלכי��ב ראה
ב.57) לא, שבת רע"א. נא, ברכות
וש"נ.58) ס"ה. הרמב"� כללי מלאכי יד ראה
ב.59) ג, עמוס
יט.60) יח, וירא
(61) גדולה בהתרגשות דיבר שליט"א אדמו"ר ).l"endכ"ק

רע"א.62) מד, סנהדרי�

ספ"ב.63) גירושי� הל'
תניא64) סה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואל�ב ע"פ
ספל"ט.
ספכ"ד.65) תניא
א.66) קב, סנהדרי�
יא.67) נה, ישעי' – הכתוב לשו� ע"פ
משה.68) פני ובפי' ה"ג פ"ט כלאי�
חלק.69) ר"פ סנהדרי�
כב.70) כט, נצבי�
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.Ê:לענייננו ובנוגע
אתה מתי עד לוקוס, לוקוס ואמרה, המזבח גבי על בסנדלה מבעטת ש"היתה בילגה" בת במרי� ה"מעשה

הי' – הדחק" בשעת עליה� עומד אתה ואי ישראל של ממונ� ונשאתixg`lמכלה והלכה דתה ש"המירה ְֶַ
יווני�". ממלכי אחד לסרדיוט

שתהי' המשמרה כל את קנסו זה (שבגלל כו'" המזבח גבי על בסנדלה מבעטת ש"היתה מה ולכאורה:
לסרדיוט"?! ונשאת והלכה דתה ש"המירה העני� חומר לגבי לו יש ער� ואיזה נחשב במה – בדרו�) חולקת

באיגרותיו הרמב"� שכתב מה פי על הכי55ויוב� בעני� הרבי� את והחטיא שחטא נבט ב� ירבע� שאפילו ,ְָָ
תבשילי�!56חמור עירוב ביטול על ממנו נפרעי� ,

הרבי�, את ומחטיא חוטא היותו שבגלל לומר סברא אי� שהרי הפשוט, דבר זהו שלכאורה xhtiולהעיר,

חז"ל ובלשו� אחרת, (בתמי').57ממצווה נוד�" ריחו ויהא אחר שו� ויאכל יחזור נוד� וריחו שו� שאכל "מי :
הרמב"� בכללי ידוע הרי – חידוש דבר זהו א� ולכאורה, גדול. חידוש בתור זאת כותב הרמב"� (בספרו58אבל,

מחודשי�, דיני� כותב שלא הי"ד) כבספר כ� כל בהדגשה שלא א� לאיגרותיו, בנוגע ג� מוב� ומזה החזקה, יד
זה? לחידוש המקור מניי� כ�, וא�

ונשאת והלכה דתה ש"המירה שא� – בילגה" בת במרי� ה"מעשה הוא הרמב"� לדברי שהמקור לומר, ויש
ש"היתה זה על כולה) המשמרה (את ומענישי� תובעי� מקו�, מכל מזו, גדולה נפילה ל� שאי� לסרדיוט",

כו'"! המזבח גבי על בסנדלה מבעטת

שנאמר כמו ישראל, בני של החביבות גודל בגלל – למה זה אתכ�59וכל כפירושdaig(לשו�izrci"רק ,

הפסוק על (כיו�60רש"י כ� על האדמה משפחות מכל אחריו") ביתו ואת בניו את יצווה אשר למע� ידעתיו "כי
ישראל לבני הקב"ה חיבת elשבגלל rbep."�עונותיכ כל את עליכ� אפקוד הנהגת�) אופ�

יהודי: של בשבחו החידוש וזהו

עירוב מקיי� הוא א� להקב"ה נוגע מה – הרבי� את והחטיא שחטא מי אודות מדובר כאשר לכאורה,
לגמרי? ("א�געשניט�") נכרת כבר הוא הרי לאו, א� ָתבשילי�

זה על כ'ר'ת'61והמענה בש� שנקרא ומצב מעמד אמנ� זהו – א�געשניט�"?! וואס א�געשניט�, "ווא� :ָָָ
הוא" ישראל שחטא פי על "א� – דבר של לאמיתו ואילו בחיצוניות, רק זהו אבל הרמב"�62וכו', שכתב וכמו ,63 ְָָ

שהובטחנו וכפי יצליחו, בוודאי עמו, יתעסקו וכאשר ח"ו, ממנו להתייאש אי� [ולכ� שתקפו" הוא ְִש"יצר�
נידח" ממנו יידח "בל ח"ו, יאבד לא אחד יהודי שפל64שאפילו דבר אפילו שעשה, מה כל על הבט ומבלי ,[ֵָ

ית'" איתו �אמנה (נשמתו) היתה החטא "בשעת הנה ("יעדער65ביותר, תזוזה וכל ית', ועצמותו מהותו ע� – ְְָָ
ב"ה! סו� אי� ומהות לעצמות נוגעת – תבשילי� עירוב יקיי� א� אפילו – שלו קער")

עד�" בג� נטייל ישי וב� ואתה ואני ב�, "חזור הקב"ה לו שאמר נבט, ב� לירבע� בנוגע רק לא – זה ,66וכל

ריק� ישוב לא פה) שבעל בתורה חלק שנעשה ג� (ומה הקב"ה של שדיבורו ובוודאי וכדאיתא67– ,
הבא68בירושלמי לעול� חלק לה� שאי� אלו בי� שנימנו וחבריו נבט ב� ירבע� שנתקיי�69שאפילו לאחרי הנה ,

ארצה" כל שרפה ומלח "גפרית ישראל ש�,70באר� קבורי� בהיות� שנשרפו זה ידי על דינ� קבלו כבר וג� ,
– כו' לה� נתכפר

ועוד. קב. ע' תרפ"ח
עלינו55) ויש (ד"ה תימ� ואגרת הרביעי) והמי� (ד"ה השמד אגרת

לשמוח).
מי"ח.56) פ"ה אבות כא. יז, מלכי��ב ראה
ב.57) לא, שבת רע"א. נא, ברכות
וש"נ.58) ס"ה. הרמב"� כללי מלאכי יד ראה
ב.59) ג, עמוס
יט.60) יח, וירא
(61) גדולה בהתרגשות דיבר שליט"א אדמו"ר ).l"endכ"ק

רע"א.62) מד, סנהדרי�

ספ"ב.63) גירושי� הל'
תניא64) סה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואל�ב ע"פ
ספל"ט.
ספכ"ד.65) תניא
א.66) קב, סנהדרי�
יא.67) נה, ישעי' – הכתוב לשו� ע"פ
משה.68) פני ובפי' ה"ג פ"ט כלאי�
חלק.69) ר"פ סנהדרי�
כב.70) כט, נצבי�
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ונשאת והלכה דתה ש"המירה ישראל בת אפילו ולכ�, מישראל, ואחת אחד לכל בנוגע ג� הוא כ� אלא
d"awdlלסרדיוט", rbep.המזבח את שתראה בשעה תתנהג כיצד

.Áונשאת והלכה דתה ש"המירה לאחרי שג� בכ� רק (לא מתבטא זו נערה של ששבחה להוסי� ויש
הי' d"awdlלסרדיוט" rbep'רצוי הבלתי בהנהגתה ג�) – מזה יתירה אלא המזבח, כלפי רצוי' הבלתי' הנהגתה

גופא:
לספר הגמרא מוסיפה המזבח", גבי על בסנדלה מבעטת ש"היתה מספרת שהגמרא לכ� שנוס� – ובהקדמה

את gafndג� itlk dzprh�עליה עומד אתה ואי ישראל של ממונ� מכלה אתה מתי עד לוקוס, לוקוס ש"אמרה, ,

הדחק". בשעת

עצמ�: והגע

ממלכי אחד לסרדיוט ונשאת והלכה דתה ש"המירה ומצב במעמד שנמצאת מישראל נערה אודות מדובר
כדי – הטהרה היפ� של באופ� – להיכל ונכנסי� המקדש, ובית ירושלי� את כובשי� היווני� וכאשר יווני�",

עימה�... והולכת אליה� היא מצטרפת אחר", "דבר להקריב

הנה זה, כל dlולאחרי rbepe ztki`y dnלוקוס" צועקת: ולכ� ישראל, בני של הקשה ומצב� מעמד� – הוא
למה הדחק"; בשעת עליה� עומד אתה ואי ישראל של ממונ� מכלה אתה מתי עד מגי�71לוקוס, אינו המזבח

ישראל?!... לבני עוזר אינ� למה ישראל?!... על

.Ëשנפל מי ג� מישראל, ואחת אחד כל של השבח מודגש בילגה" בת במרי� שב"מעשה האמור פי ועל
סוכה: (מסכת) לעני� והשייכות הקשר ג� מוב� – כו' ביותר למטה

קודקדו, ועד מרגלו אותו מקפת הסוכה שהרי היהודי, של מציאותו כל ע� שקשורה לכ� נוס� – סוכה מצוות
ס (כנ"ל כו' ושתייתו אכילתו ענייניו, וכל לבושיו ע� בנייחד כל את ומאחדת כוללת ג� היא הרי ג), עי�

בגמרא כדאיתא שבגדולי�, לגדול עד שבפחותי� מהפחות בסוכות,73"כתיב72ישראל, ישבו בישראל האזרח כל
אחת". בסוכה לישב ראויי� ישראל שכל מלמד

מצרי� מאר� אות� בהוציאו ישראל בני את הקב"ה הושיב שבה� בהסוכות ג� הי' שכ� בגלל – הדבר וטע�
הכבוד ענני אלא74– עצמו, בפני שבט כל עבור או אחד כל עבור מיוחד ענ� הי' שלא ,ceakd ippr mze`הקיפו

המחנות" לכל "מאס� שהי' ד� לשבט עד יהודה, שבט – ביותר החשוב מהשבט ישראל, מחנה כל כל75את ;

עליה� שהגנו הכבוד ענני באות� מוקפי� היו לה�, אשר וכל ועבדיה� ובניה� נשיה� ע� יחד ישראל בני
נדב ואהר�, משה ע� יחד הכבוד ענני באות� מוק� הי' פסל, עמו שנשא מיכה אפילו כו'; ועקרבי� מנחשי�
(מקטנ� ישראל ש"כל באופ� סוכה מצות ג� נקבעה זה ובגלל – המשכ�! ע� ויחד ואיתמר, אלעזר ואביהוא

אחת". בסוכה לישב ראויי� גדול�) עד

ובינתכ�" חכמתכ� "היא התורה (שהרי בזה ציווי76וההסברה היות� בגלל המצוות את לקיי� אמנ� צריכי� ;
שנישאת לנערה עד גדול מכה� ישראל, שכל יתכ� אי� דלכאורה, – עמוק) שכל בזה יש בוודאי אבל הבורא,
רז"ל מאמר פי על – הקצה? אל הקצה מ� מזה זה ורחוקי� חלוקי� שה� בשעה בה אחת, בסוכה ישבו 77לנכרי,

ישראל "פושעי zevnשאפילו oi`ilnשנאמר שב�",78כרמו�, רקני� אלא רקת� תקרי אל רקת�, הרמו� כפלח
אחת, בסוכה ולישב יחד כול� להתאחד יכולי� ולכ� שלו, בחיצוניות שנדבקה קליפה כמו רק ה� העברות ואילו

אלוקיכ�" לה' את� "בני� הרי דבר של שלאמיתו הוא".79בגלל ישראל שחטא פי על ש"א� וכאמור, ,

בסוכה שנעשית מיני� ד' נטילת במצוות ג� ד'80וכמודגש על שרומזי� המיני� ד' כל את שמאחדי� –

ריח ולא טע� לא בה שאי� לערבה עד וריח, טע� בו שיש מהאתרוג ישראל, שבבני עד81הסוגי� גדול מכה� ,

(71) בבכי פר� שליט"א אדמו"ר ).l"endכ"ק

ב.72) כז, סוכה
מב.73) כג, אמור
מג.74) ש�, ופרש"י תו"כ סע"ב. יא, סוכה
כה.75) יו"ד, בהעלות�
ו.76) ד, ואתחנ�

חגיגה.77) סו�
ז.78) ו, ג. ד, שה"ש
א.79) יד, ראה פ'
ע'80) חכ"ב לקו"ש וראה הלל). (לפני הלולב" "דיני אדה"ז סידור

וש"נ. ואיל�. 124
יב.81) פ"ל, ויק"ר
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של�" בלבב רצונ� לעשות אחת "אגודה מה� ועושי� הנ"ל, .82לנערה

הגילוי, אל ההעל� מ� תבוא יהודי של האמיתית שמציאותו שכדי – הנענועי� לעני� בנוגע רמז להוסי� [ויש
שנדבקו העניני� כל את ממנו שמנער שאקל"), א או� טרייסל ("א זעזוע הקב"ה לו נות� לזמ� מזמ� ַַָהנה
חוטב עד שבטיכ� מראשיכ� ישראל, כל אצל בשווה שזהו – והעצ� הפנימיות רק נשארת ואז בחיצוניותו,

מימי�. ושואב עצי�

לבב וטוב שמחה מתו� זאת עשו – זעזוע ידי על יהי' זה שעני� במקו� ישראל: מבני מבקש הקב"ה אבל
הרחבה! ומתו�

בגמרא איתא לה�83אמנ� שנתנבאו נביאות ושבע נביאי� ושמונה מארבעי� יותר טבעת הסרת "גדולה
שיסתפקו – היא בזה הכוונה אבל, למוטב", החזירת� טבעת הסרת ואילו למוטב, החזירו� לא שכול� לישראל,

למוטב. ויחזרו בפועל, הדבר הי' כאילו לעצמ� ויציירו הגמרא, בדברי

כולה" זהב "מנורת ה� ישראל בני שכל מתגלה היא"84ואז מקשה פרחה עד ירכה עד זהב "מקשה ובאופ�85, ,
אד�" נשמת ה' "נר על דקאי הנרות", את תורה86ד"בהעלות� בלקוטי הזק� רבינו שמבאר ש"מש�87(כפי ועד ,(

לעול�" יוצאה אטומי�"88אורה שקופי� "חלוני ידי בישראל"89על שורה שהשכינה עול� באי לכל הוא ו"עדות ,90,

לאור�"והיינו, גויי� "והלכו – העול� אומות על ג� פועלי� ישראל לאור91שבני ל� יהי' ש"ה' ופועלי� ,
(החל92עול�" היווני� את שמנצחי� לאחרי טהור, שמ� באמצעות העול� חשכת את שמאירי� זה ידי על ,

גדול כה� של בחותמו שחתו� שמ� פ� ומוצאי� הרע), היצר שהוא מישראל אחד שבכל ].33מה"יוו�"

מחורב" יומ� לצל (ש)תהי' ב"סוכה – אחת בסוכה יושבי� ישראל בני שכל שפועלי� בהתחלת93ועד (כמובא
סוכה אבות94מסכת במסכת המשנה מאמר דר� על שזהו הפורענות",95), בפני כתריס טובי� ומעשי� "תשובה

הפסוק בסיו� בארוכה93וכמרומז פע� כמדובר – וממטר" מזר� ולמסתור "ולמחסה אאמו"ר96: שמביא הפתג�
הוא – מרמ"ח יותר אחד – ו"מטר" תגרע, בל כנגד הוא – מרמ"ח פחות אחד – ש"זר�" ממכתביו), (באחד

התורה, מיסודות שזהו תוסי�, בל כנגד

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו האד� צרכי כל למילוי ה' ברכת ג� שנמשכת כמודגש97ובאופ� –
ומיקב�" מגרנ� "באספ� הסוכות, דחג העניני�.98בהשמחה כפשטות ,

.Èהוראה מלשו� שבתורה, הסיפורי� ג� כולל התורה, ענייני ככל – מזה כול�:99וההוראה הדורות לכל –
ואחת אחד שכל ישראל, ובת ישראל ב� כל של לחינו� בנוגע כוחות להשקיע צריכי� כמה עד – לראש לכל

שנאמר כמו "כוהני�", בש� נקראי� ישראל בני כל שהרי כה�, ובת כה� ב� הוא ממלכת100מה� לי תהיו "ואת�
אלא החיי�, בדר� שילכו בלבד, זו בת או זה לב� שנוגע פרטי עני� שזהו לחשוב ולא קדוש", וגוי כוהני�
כפי – הבאי� לדורות ג� אלא בשעתו, רק ולא ישראל, ולכל השבט לכל המשפחה, לכל שנוגע עני� זהו
בהיותה הורי' ידי על שלה בחינו� חסר שהי' מישראל, אחת נערה של הנהגה שבגלל הנ"ל, מסיפור שרואי�
בדור רק ולא כולה, המשמרה ועל ההורי�, על ג� "כת�" נשאר כו'"), דינוקא "שותא הגמרא: (כלשו� תינוקת
(כחשבו� שני� מאות כמה שני, בית זמ� סו� עד החשמונאי� מזמ� – זה שלאחרי בדורות ג� אלא ההוא,

סתומה".101הגמרא וחלונה קבועה וטבעתה בדרו�, חולקת ש"לעול� – (

נוראי�.82) ימי� תפלת נוסח
א.83) יד, מגילה
ב.84) ד, זכרי'
ד.85) ח, בהעלות�
כז.86) כ, משלי
בהעלות�.87) ר"פ
ועוד.88) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ובפרש"י.89) ד ו, מלכי��א
וש"נ.90) ב. פו, מנחות
ג.91) ס, ישעי'
כ.92) ש�,

ו.93) ד, ישעי'
ב.94) ו, – וסוכה תוד"ה ג� וראה א. ב,
מי"א.95) פ"ד
קטו96) חוברת ("רשימות" ס"ה תרצ"א ביה"ש שמחת שיחת ראה

.(61 ס"ע ח"י (תו"מ סכ"ד תשי"ד .(11 ע'
דברהמ"ז.97) הג' ברכה נוסח
יג.98) טז, ראה פ'
ב.99) נג, זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלי� רד"ק ראה
ו.100) יט, יתרו
רע"א.101) ט, ע"ז
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של�" בלבב רצונ� לעשות אחת "אגודה מה� ועושי� הנ"ל, .82לנערה

הגילוי, אל ההעל� מ� תבוא יהודי של האמיתית שמציאותו שכדי – הנענועי� לעני� בנוגע רמז להוסי� [ויש
שנדבקו העניני� כל את ממנו שמנער שאקל"), א או� טרייסל ("א זעזוע הקב"ה לו נות� לזמ� מזמ� ַַָהנה
חוטב עד שבטיכ� מראשיכ� ישראל, כל אצל בשווה שזהו – והעצ� הפנימיות רק נשארת ואז בחיצוניותו,

מימי�. ושואב עצי�

לבב וטוב שמחה מתו� זאת עשו – זעזוע ידי על יהי' זה שעני� במקו� ישראל: מבני מבקש הקב"ה אבל
הרחבה! ומתו�

בגמרא איתא לה�83אמנ� שנתנבאו נביאות ושבע נביאי� ושמונה מארבעי� יותר טבעת הסרת "גדולה
שיסתפקו – היא בזה הכוונה אבל, למוטב", החזירת� טבעת הסרת ואילו למוטב, החזירו� לא שכול� לישראל,

למוטב. ויחזרו בפועל, הדבר הי' כאילו לעצמ� ויציירו הגמרא, בדברי

כולה" זהב "מנורת ה� ישראל בני שכל מתגלה היא"84ואז מקשה פרחה עד ירכה עד זהב "מקשה ובאופ�85, ,
אד�" נשמת ה' "נר על דקאי הנרות", את תורה86ד"בהעלות� בלקוטי הזק� רבינו שמבאר ש"מש�87(כפי ועד ,(

לעול�" יוצאה אטומי�"88אורה שקופי� "חלוני ידי בישראל"89על שורה שהשכינה עול� באי לכל הוא ו"עדות ,90,

לאור�"והיינו, גויי� "והלכו – העול� אומות על ג� פועלי� ישראל לאור91שבני ל� יהי' ש"ה' ופועלי� ,
(החל92עול�" היווני� את שמנצחי� לאחרי טהור, שמ� באמצעות העול� חשכת את שמאירי� זה ידי על ,

גדול כה� של בחותמו שחתו� שמ� פ� ומוצאי� הרע), היצר שהוא מישראל אחד שבכל ].33מה"יוו�"

מחורב" יומ� לצל (ש)תהי' ב"סוכה – אחת בסוכה יושבי� ישראל בני שכל שפועלי� בהתחלת93ועד (כמובא
סוכה אבות94מסכת במסכת המשנה מאמר דר� על שזהו הפורענות",95), בפני כתריס טובי� ומעשי� "תשובה

הפסוק בסיו� בארוכה93וכמרומז פע� כמדובר – וממטר" מזר� ולמסתור "ולמחסה אאמו"ר96: שמביא הפתג�
הוא – מרמ"ח יותר אחד – ו"מטר" תגרע, בל כנגד הוא – מרמ"ח פחות אחד – ש"זר�" ממכתביו), (באחד

התורה, מיסודות שזהו תוסי�, בל כנגד

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו האד� צרכי כל למילוי ה' ברכת ג� שנמשכת כמודגש97ובאופ� –
ומיקב�" מגרנ� "באספ� הסוכות, דחג העניני�.98בהשמחה כפשטות ,

.Èהוראה מלשו� שבתורה, הסיפורי� ג� כולל התורה, ענייני ככל – מזה כול�:99וההוראה הדורות לכל –
ואחת אחד שכל ישראל, ובת ישראל ב� כל של לחינו� בנוגע כוחות להשקיע צריכי� כמה עד – לראש לכל

שנאמר כמו "כוהני�", בש� נקראי� ישראל בני כל שהרי כה�, ובת כה� ב� הוא ממלכת100מה� לי תהיו "ואת�
אלא החיי�, בדר� שילכו בלבד, זו בת או זה לב� שנוגע פרטי עני� שזהו לחשוב ולא קדוש", וגוי כוהני�
כפי – הבאי� לדורות ג� אלא בשעתו, רק ולא ישראל, ולכל השבט לכל המשפחה, לכל שנוגע עני� זהו
בהיותה הורי' ידי על שלה בחינו� חסר שהי' מישראל, אחת נערה של הנהגה שבגלל הנ"ל, מסיפור שרואי�
בדור רק ולא כולה, המשמרה ועל ההורי�, על ג� "כת�" נשאר כו'"), דינוקא "שותא הגמרא: (כלשו� תינוקת
(כחשבו� שני� מאות כמה שני, בית זמ� סו� עד החשמונאי� מזמ� – זה שלאחרי בדורות ג� אלא ההוא,

סתומה".101הגמרא וחלונה קבועה וטבעתה בדרו�, חולקת ש"לעול� – (

נוראי�.82) ימי� תפלת נוסח
א.83) יד, מגילה
ב.84) ד, זכרי'
ד.85) ח, בהעלות�
כז.86) כ, משלי
בהעלות�.87) ר"פ
ועוד.88) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ובפרש"י.89) ד ו, מלכי��א
וש"נ.90) ב. פו, מנחות
ג.91) ס, ישעי'
כ.92) ש�,

ו.93) ד, ישעי'
ב.94) ו, – וסוכה תוד"ה ג� וראה א. ב,
מי"א.95) פ"ד
קטו96) חוברת ("רשימות" ס"ה תרצ"א ביה"ש שמחת שיחת ראה

.(61 ס"ע ח"י (תו"מ סכ"ד תשי"ד .(11 ע'
דברהמ"ז.97) הג' ברכה נוסח
יג.98) טז, ראה פ'
ב.99) נג, זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלי� רד"ק ראה
ו.100) יט, יתרו
רע"א.101) ט, ע"ז
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ידי לצאת יכולי� הבנות, לחינו� בנוגע ואילו הבני�, בחינו� בעיקר להשקיע שצריכי� העול� כטעות ושלא
שלמדי� כפי – וכו' הבית להנהגת בנוגע ווערטער") צוויי אדער ווארט ("א שתיי� או אחת אמירה ידי על ַָָחובה
שמקריבי� המזבח, של בעניינו ידיעות לה היו מיוחדה השתדלות ללא ג� אשר, כה�, לבת בנוגע הגמרא מסיפור
בהחינו� השתדלות חסר שהי' בגלל כ�, פי על וא� צרת�, בעת אות� ולהושיע לה� לעמוד וצרי� קרבנות, עליו
המשמרה בכל ג� אלא ואמה, באבי' רק לא הדבר פגע דבר של בסופו הנה כדבעי, הש� יראת מתו� שלה
המשפחה בכל הדור אותו חכמי ש"עשו הרמב"� מדברי ב) (סעי� וכנ"ל לשכנו", אוי לרשע ש"אוי בגלל כולה,

וייראו". ישמעו והנשארי� משו� לדורות זה וקבעו רעה.. התרבות זו ממנה שיצא

רואי� שהרי – פלוני ב� פלוני הנהגת בו תפגע לא בישראל, גדול שלהיותו לחשוב יכול אינו אחד וא�
מעל רעות (גזירות ש"מזיח הוא שעניינו המקדש, שבבית במזבח פגעה ישראל בת של שהנהגתה הנ"ל בסיפור
ישראל (את מחבב ברכה) לו וגורמי� המזו� מ� באי� שהקרבנות ניזו� העול� הקרבנות (בזכות ומזי� ישראל)

מכפר" אביה�) (שלכול�102אל ישראל בני כל על ופועל שמאחד יו�, בכל תמידי� שני דהקרבת מהחיוב החל ,

בתמידי� חלק ב�103יש לתינוק עד ימי� שבע וזק� מגדול מימי�, ושואב עצי� חוטב עד שבטיכ� מראשיכ� ,(

יומו.

מרובה": טובה ש"מדה באופ� – ועוד זאת

פעולה ievxא� izla'על הרי – כוהני� של שלימה במשמרה והקדושה העלי' היפ� פעלה אחת נערה של
פעולה ובפרט במצוות, עדיי� חייבת שאינה תינוקת אפילו ישראל, בת של טובה שפעולה וכמה כמה אחת

רז"ל כמאמר המזבח, ע� ועכשיו104הקשורה ישראל, על מכפר מזבח קיי� המקדש שבית זמ� ly"כל epgley

mc`על להיות שצריכה שבת, נר הדלקת עני� שזהו עליו", בשבתogleydמכפר עליו בוודאי105שאוכלי� –

ככה! פעמי� מאות חמש – דורות ולדורי המשמרה, ובכל ואמה, באבי' ג� אלא בה, רק לא לפעול שבכוחה

ובהקדי�: – הנ"ל מסיפור נוספת והוראה

כ�, כל תחתונה למדריגה שנפל יהודי למצוא אמנ� קשה אלו בימינו

אור בתורה הזק� רבינו שכתב וכמו גדול106– צדיק במדרגת זכאי הי' זכאי שהי' מי הראשוני�.. ש"בדורות
כ� כל צדיקי� ולא כ� כל רשעי� בה� אי� האחרוני�.. דורות א� גמור.. רשע הי' חייב שהי' ומי נביא, או

הגמרא דברי דר� ועל זה. בלעומת ג� נתמעט בקדושה, שנתמעט שכיו� והיינו, נפשי'107טובי�", ניחא קא "כי :
לה�, אמר מאפיקורסי�, על� תיהווי מאי רבנ�, לי' אמרו לאפיקורסי�), להשיב יודע (שהי' חנני' ב� יהושע דרבי

חכמת� נסרחה מבני� עצה יש108אבדה ולכאורה העול�". אומות של חכמת� נסרחה מבני�, עצה שאבדה כיו� ,
– הנ"ל. הזק� רבינו לדברי דתורה בנגלה המקור שזהו לומר

מתנהג אינו שבחיצוניותו יהודי ורואי� לרחוב שיוצאי� – בימינו ג� זאת למצוא יכולי� דדקות בדקות אבל
זה?! וליהודי לי מה ולומר: להתיירא יכולי� הרי שכ�, וכיו� זאת, מכחיש אינו אותו, וכששואלי� כדבעי,

שמיהודי – בילגה") בת במרי� ה"מעשה (לאחרי סוכה מסכת בסיו� הגמרא בדברי ההוראה באה זה ועל
זה שעני� אלא לשכנו", טוב לצדיק ש"טוב ללמוד יכולי� jaזה ielz,עמו שנפגשת העובדה את לנצל עלי� :

פעולת� ויפעלו לבו אל הדברי� יכנסו שאז הלב, מ� היוצאי� בדברי� עמו לדבר כדי פרטית, –109בהשגחה

לשכנו". טוב לצדיק "טוב בבחינת כמו�, והמצווה התורה בדר� ויל� של�, ה"שכ�" יהי' זה שיהודי

בו שיש מישראל, אחד שכל – לשכנו" טוב לצדיק ד"טוב ומצב המעמד ישראל בני כל אצל שנעשה ועד
ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא האלוקית הקב"ה110נפש של "שכ�" נעשה עול�"111, של "צדיקו על112, ובפרט ,

(ובפרש"י).102) ב יו"ד, כתובות
טו.103) טז, קרח פרש"י יו"ד. פי"ח, במדב"ר ז. קרח תנחומא ראה
וש"נ.104) רע"א. נה, ברכות
וש"נ.105) רסג. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
א.106) מא, מק�
ב.107) ה, חגיגה
ז.108) מט, ירמי'

א.109) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ספר ראה
רפ"ב.110) תניא
יוס�111) ע� ובפי' רפכ"ז, (שמו"ר במדרש מהמבואר ג� ולהעיר

רחוק", מאח קרוב שכ� "טוב יו"ד) כז, (משלי הפסוק על הרד"ל) וחי'
הקב"ה. על קאי קרוב" ש"שכ�

ועוד.112) כח. יח, וירא פרש"י ט. פמ"ט, ב"ר – חז"ל לשו�
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שכ� מלשו� – "משכ�" מקימי� ישראל שבני זה בתוכ�"113ידי "ושכנתי הקב"ה אומר עליו לצדיק114– ו"טוב ;
להיטיב הטוב ומטבע הטוב, עצ� שהוא עול�, של לצדיקו שיש שהטוב – לשכנו" ממשי�115טוב הוא הרי ,

מישראל, אחד לכל לשכנו, ונות�

טובה ש"מדה שנאמרdaexnובאופ� כמו האד�, ממדידת למעלה תורה, פי על ריבוי – לכ�116" "והריקותי
די" מלומר שפתותיכ� שיבלו "עד די", בלי עד ,117ברכה

ש"מדה באופ� אלא סת�, רבי� בלשו� יאכלו", מעלליה� ש"פרי באופ� רק לא – א) (סעי� לעיל וכאמור
אחת על מרובה.. ze`nטובה yng,"

לרקיע האר� שבי� שנה ת"ק מהל� על רומז מאות חמש שמספר צדק118וכידוע הצמח שמבאר בפירוש119(כפי
רז"ל בעולמות120מאמר (ט"ו) י"ה בחינת המשכת עני� שהוא "ואתחנ�", כמניי� משה התפלל [�תפילות] תקט"ו

הסיבה הוא לרקיע) האר� שבי� שנה מאות חמש דמהל� (הריחוק זה שעני� שנה), ת"ק מהל� בבחינת שה�
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ח"י אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

לא נראית לי הסברא שילמוד בבית הספר בכתות מעורבות וכיוצא בזה, שהרי זה נתינת הכשר, 

ולא עוד אלא שגם מעין פרצות גדר דהנהגת החוג בו נמצא, והרי הזן ומפרנס לכל המציא לו פרנסתו עד 

עתה, ובודאי שגם בשנה זו החדשה ימציא לו פרנסתו בחן ובחסד וברחמים, ואף שבתקופתנו זו עבודה 

בחינוך על טהרת הקודש ענין הכי נעלה וחיוני הוא, הרי עוד חזון למועד כשאפשר יהי' לסדר הדבר באופן 

שלא תהינה כל סרכות בהאמור.

בברכת חתימה וגמח"ט.
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לשמי�" "קרוב היה רבינו שמשה בספרי, 1נאמר

אמר הוא ולכ� האר�". מ� השמי�...2ו"רחוק "האזינו

"האזנה" הביטוי מופיע השמי� לגבי האר�": ותשמע

"שמיעה" הביטוי מופיע האר� ולגבי קירוב, על המצביע

ריחוק. המביע

בסדר ישעיהו זאת אמר מדוע בספרי מוסבר ג� כ�

אר�" והאזיני שמי� "שמעו לגבי3הפו�: שמיעה –

מ� "רחוק היה ישעיהו כי – האר� לגבי והאזנה השמי�

לאר�" ו"קרוב .4השמי�"

הוא האר�" ותשמע השמי�... "האזינו להבי�: יש

הוראהdxezaפסוק הוראה5(מלשו� בו יש כלומר, ,(lkl

cg`,התורה "קרוב6יהודיlkyממקבלי להיות צרי�

"הגדול ישעיהו, א� ותמוה: האר�", מ� ו"רחוק לשמי�"

כיצד7שבנביאי�" לאר�", וקרוב השמי� מ� "רחוק היה

לשמי� "קרוב של שהדרגה האר�",8ייתכ�, מ� ורחוק

יהודי9כמשה מכל נדרשת ,10?

א� שני: יכולlkמצד הנמצאתיהודי זו, לדרגה להגיע

שבו משה בחינת מצד לכ�11בו הגיע לא מדוע –

?12ישעיהו

שמי� "שמעו אלו, נבואה דברי יותר: גדול א� והקושי

ל"האזינו ובסמיכות כהמש� ישעיהו אמר אר�", והאזיני

ש"בא בספרי, כמודגש – משה אמר אשר השמי�..."

xaclישעיהו jnqe"13לדרגת להגיע יותר קל לו והיה –

משה?

שמי�...", "שמעו ישעיהו שדברי לומר, הכרחי לכ�

עוסקי� השמי�...", ל"האזינו ובהמש� לאחר שנאמרו

השמי�..." "האזינו משה מדברי יותר נעלית .14בדרגה

ישעיהו ש"בא בספרי, מודגש xaclולכ� jnqeרק כי ,"

לדרגה משה, של בכוחו והגיע, התקרב שישעיהו לאחר

היה יכול הוא אז רק האר�", מ� ורחוק לשמי� "קרוב של

וקרוב השמי� מ� "רחוק – יותר גבוהה לדרגה להגיע

לאר�".

פסוק הוא אר�" והאזיני שמי� "שמעו שג� כיו� ולכ�,

שג� מוב�, הוראה, – לאחרefבתורה יהודי: לכל הוראה

ב.1) רפו, פרשתנו זהר ג� וראה כא�. ות"י ובתיב"ע כא�. בספרי כ"ה

בנוגע (וג� הי'" בשמי� התורה את משה שאמר "כיו� כא�: בתנחומא

וכו'). כבספרי לאר�" "קרוב ולא באר�", "שהי' הוא בתנחומא הל' לישעי',

שמשה envrוי"ל, cvn" הי'aexwהי' – התורה את וכשאמר שמי�.aלשמי�",

פרשתנו.2) ריש

ב.3) א, ישעי'

מורה4) שהאזנה הב'), והדר� (סד"ה כא� באברבנאל וכ"ה כא�, באוה"ח

האר� ותשמע השמי� האזינו אמר שמשה ומה משמיעה. יותר ריחוק על

מישעי' נעלה משה הי' שבודאי א� – אר� והאזיני שמי� שמעו אמר וישעי'

"כי נאמר ש� ישעי' בנבואת כי –'d" נאמר: במשה משא"כ ";dxac`eדבר",

".it"אמרי

פי" אמרי גו' ש"אדברה ,(12 הערה להל� (וראה 1 שבהערה בזהר אבל

שה"ש לקו"ת וראה עיי"ש. דישעי'. דבר" ה' "כי מבחי' יותר נעלה הוא דמשה

נבואתו שרש הי' שמש� .. דאצילות מז"א "הוא דמשה עצמו" ש"מפי ג), (כ,

היתה שנבואתו דישעי' דבר" ה' מ"כי למעלה שזהו מוב� וא"כ והשגתו",

ועוד). .7 שבהערה וכו' ביאוה"ז א. עט, (סדור מבריאה

ב.5) נג, זח"ג

סה"ש6) (ראה כו' כאו"א ע"י האזינו לימוד בעני� הידוע ע"פ ובפרט

ממהר"ל פכ"ט* הזכרונות ס' .74 ע' מהר"ש התולדות ס' .56 ס"ע תש"א

בזה). מפראג

שפה.7) רמז ישעי' ילקוט

(ב כמשה" בישראל נביא עוד ק� ל"ולא סותר וראהואי"ז י. לד, רכה

מו"נ הז'. יסוד חלק פרק ריש פיה"מ ה"ו. פ"ז יסוה"ת הלכות רמב"� בארוכה

רואי� אי� ש"כול� להנביאי� הוא, שבנביאי�" ב"גדול הכוונה כי – פל"ה) ח"ב

ורק זה מסוג הוא ישעי' שג� ואיל�), ה"ב ש� (רמב"� וכו'" בחלו� אלא ..

לשו� מוב� ועפ"ז כלל. זה מסוג אינו – משה משא"כ שבה�. ה"גדול" שהוא

"ו ש�: מolekהרמב"� היא משה נבואת כי – אחר.beqכו'"

לקו"ת ב. ס, בתו"א הובא – ש"ו ח"ג להרח"ו (שעה"ק מהידוע ולהעיר

מאצילות, היא משה שנבואת סי"ט) אגה"ק וראה ג. כח, שה"ש ב. ב, במדבר

ישעי' לאדמוה"אlecbמשא"כ (ביאוה"ז כר� ב� מבריאה, נבואתו שבנביאי�

אצילות והרי – ועוד) א'שעא. ע' תרומה אוה"ת א. מא, עט"ר סע"ד. לט,

"abype mnexnדכללות ש"המציאות ועד ובכ"מ), ד. ד, שה"ש (לקו"ת מבי"ע"

תתקעט ע' תתקסב. ע' בלק אוה"ת (ראה בחינות" בג' (רק) נבח� העולמות כל

ואיל�).

ד"האזינו8) ההוראה ,(1 בהערה (נעתק כא� התנחומא שלפי ובפרט,

שצ"ל – הוא אחד לכל שג�aהשמי�" שאפ"ל לשמי�), קרוב רק (ולא שמי�

הנ"ל). הערה (ראה התורה את כשאמר רק זה הי' במשה

משה.9) מדרי' (7 (הערה לעיל המבואר לפי ובפרט

לשמי�10) קרוב שהי' מה במשה, שג� כא�, באוה"ח מ"ש לפי ובפרט

כי כא�: ובבחיי נשמתו. מצד רק ezenהוא meia.זה הי'

רפמ"ב.11) תניא

"שמי�12) ה� ישעי' דנבואת ואר� ששמי� ש�, בזהר מ"ש לפי ובפרט

כיoi`zzואר� דאמר עד לי' לאענשא בעא דא כל וע� ,'dמשא"כ דבר";

"d"ו ואר�dשמי�" "שמי� ה� משה, שאמר אמרoi`lirאר�" ומ"מ "

"dxac`e'גוit ixn`רחוק הי' דבר דה' הבחי' מצד ג� שישעי' שיי� ואי� – "

שמי� מבחי' הוראהoi`zzאפילו תהי' ואעפ"כ ,`"e`klע"י שיגיע מישראל,

שמי� לבחי' קרוב להיות עצמו בכח .oi`lirעבודתו

לדבר"13) "וסמ� (והלשו� כו' ואמר ישעי' בא שפז: רמז ישעי' בילקוט

בילקוט ג� (וכ"ה בספרי אבל לאח"ז). ש� הנאמרי� בהעניני� רק ש� נאמר

epif`d.�כבפני הוא תתקמב) רמז

(14zehyt�מ ורחוק לאר� קרוב הי' שישעי' שמה הוא, והעני� הלשו�

שהי' לפי הוא, לקו"שdhnlהשמי� בארוכה (וראה ממשה במדריגה

.my y"dqa dxrda l"v oke (*

epif`d zyxt zegiyÎihewl

אי� האר�, מ� ורחוק לשמי� קרוב של לדרגה שמגיעי�

להיות – יותר זה בכוח להתעלות יש אלא בכ�, להיעצר

השמי�. מ� ורחוק לאר� קרוב

הוא שבו לזמ� במיוחד קשור בתורה פרט שכל וידוע,

בתורה ההוראות15נקרא שתי שקיו� מוב�, לפיכ� .

לאר�" מ"קרוב ההוראה ג� (אשר האזינו שבפרשת

בספרי epif`dמופיעה zyxtaלעשרת במיוחד מתאימות (

הכפורי� יו� שבי� הימי� לארבעת (או תשובה ימי

בתורה.16לסוכות זו פרשה קוראי� אז אשר ,(

.·
"...‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú· ‰ÎÂ· Â�È‡˘ ÈÓ ÏÎ"
ב הנאמר את ולבאר להקדי� יש זאת, להבי� כתביכדי

ש"כל17האריז"ל תשובה18, ימי בעשרת בוכה שאינו 19מי

בעשרת הוא: בפשטות לכ� ההסבר שלימה". נשמתו אי�

חז"ל כדברי תשובה, הוא20ימי הקדושֿברו�ֿהוא ,

קרוב" ו"(בהיותו) כלשו�21"בהמצאו" יהודי, לכל

אז,22החסידות ג� וא� הניצו�". אל המאור "קירוב –

לאופ� עד לתשובה, מתעורר היהודי אי� נעלה, כה בזמ�

"נתרחקה נשמתו שלימה". נשמתו "אי� הרי בכי, של

בית אל לשוב התעוררות לה "אי� ולפיכ� לגמרי...",

.23אביה"

אי� בוכה... שאינו מי "כל הביטוי מ� הסבר: נדרש א�

ממש, יהודי לכל היא שהכוונה מוב�, שלימה" נשמתו

לכ� [אשר גמור צדיק האריז"ל:25נאמר24אפילו על ג�

כפור"]. וביו� השנה בראש לבכות נוהג היה זלה"ה "הרב

על היא בכי, מתו� ובמיוחד תשובה, בפשטות, ולכאורה,

וא� לחלוטי�, מה� נקי גמור צדיק אשר ועוונות, חטאי�

בתשובה, להתעורר גמור מצדיק לדרוש ייתכ� כיצד כ�,

אינו הוא שא� כ�, כדי הריdkeaעד תשובה, ימי בעשרת

ש" לכ� הוכחה dnilyזו eznyp oi`!?"

.‚
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הבינוני אמנ�, זאת: להסביר היה אפשר הבינוני, לגבי

לעול�" יעבור ולא מימיו עבירה עבר כיו�26"לא א� ,

כתולדתו" "בתקפו עדיי� השמאלי בחלל בו אשר שהרע

ממקומו" כלל נדחה לצו�27ו"לא שעלול כיו� ובמיוחד, ,

מיד דוחהו שהוא אלא רע, הרהור לכ�28במחשבתו ,

כ� על בתשובה התעוררות ממנו זה,29נדרשת מצב וא� .

ימי בעשרת בכי כדי עד מעוררו אינו בקרבו, רע שיש

שלימה". נשמתו "אי� הרי תשובה,

צדיק לגבי א� להסביר אפשר xenbוכ� epi`y�כיו ,

אלא שבו, מהרע לחלוטי� התנתק לא עדיי� הוא שא�

וכלא במיעוטו "בטל שהרע עד מעט, כה בו שנשאר

.30חשיב"

" הביטוי הצדיקlkא� את ג� כולל בוכה..." שאינו מי

xenbd�ולכ כדלעיל, לאריז"ל, א� קשורי� שהדברי� עד ,

הוא מדוע מוב�: תשובה?gxkenאי� ימי בעשרת לבכות

גמור שצדיק תשובה,lekiמוב�, של בבכיה להתעורר

בגמרא פטירתו31כמסופר שלפני זכאי, ב� יוחנ� רבי על

מפני אותי": מוליכי� (דר�) באיזו יודע ש"איני על בכה

לג, (תו"א בכ"מ המבואר ע"ד הוא בפני� ומ"ש .(118 ע' ח"ב [המתורג�]

שאינה באספקלריא מעלה שיש – ואיל�) ב כח, שה"ש לקו"ת ואיל�. סע"א

שהמעלה ש� בתו"א המבואר וע"פ דמשה. אספה"מ על דישעי' מאירה

לאר� קרוב הי' שישעי' שמה י"ל, קדמה", "אר� כעני� הוא שבאספשא"מ

יא. סעי� לקמ� וראה לשמי�. שקדמה מה – שבה המעלה מצד הוא

נצבי�.15) ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה .cereראה

נ"ע16) (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק אמר יוהכ"פ למחרת שפע� להעיר,

–hyxr"איצטער צז לקונט' בהקדמה ונתבאר (הובא טא�" תשובה דארפ�

.72 הערה לקמ� וראה .(400 ע' חי"ד לקו"ש תש"ט. בסה"מ נדפס

א).17) דרוש (קוד� ר"ה דרושי הכוונות שער פ"ה. השופר שער פע"ח

הנסירה. סדר סו� האריז"ל סידור

(18) בוכה" שאינו "מי הוא: ש� בכתהאריז"ל "כל").ilaגירסתנו תיבת

ע"ד. ריש יג, חיי� דר� ד. נה, ר"ה ג. לו, תצא (לקו"ת בדא"ח בכ"מ אבל

רע"א. "cereכא, הובא (lk.41 הערה לקמ� וראה כו'". מי

בלקו"ת19) (וכ"ה ויוהכ"פ ר"ה רק נזכר ש� ושה"כ האריז"ל סי' בפע"ח,

רע"א וכא, המקובלי�") (מ"כתבי ע"ד ריש יג, בד"ח אבל ד). לז, ש�. תצא

הקבלה"): מכהאריז"ל:z"iyra(מ"ס' – ד מה, נצבי� (בלקו"ת .mi`xep minia.

מכהאריז"ל: – ד נה, ר"ה ).d"xaבלקו"ת

ה"ו.20) פ"ב תשובה הל' רמב"� וש"נ. א. יח, ר"ה

ו.21) נה, ישעי'

רק ליו"כ ר"ה שבי� ימי� עשרה לעני� הובא ש�, ורמב"� בגמרא

ביו"כ, הוא קרוב" בהיותו ש"קראוהו סע"ד), (כד, ד"ח ג� וראה "בהמצאו".

(לקו"ת בדא"ח בכ"מ אבל בהמצאו". ה' "דרשו רק הוא ועשי"ת בר"ה אבל

סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, ד"ח ע"ב. ריש סו, ש"ש סע"ד. מג, סע"ד. מא, תבא

עשי"ת. על קאי קרוב" "בהיותו שג� ש�, לר"ה ר"ח ג� וראה ועוד), א. צא,

א.22) צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, ד"ח

ואיל�.23) סע"א כא, ש�

ואיל�):24) א כח, בדרמ"צ ונתבאר (הובא קדושי� פ' המצות בטעמי

אבל אחד". גו� ה� ישראל כל כי כו' הוידוי� פרטי לומר ז"ל מורי נוהג "ולכ�

שאינו ל"מי בהמש� בא הבאה) שבהערה (מקומות כו'" זלה"ה ש"הרב ממה

בפני�. המבואר העני� ג� יש שבזה משמע שלימה", נשמתו אי� כו' בוכה

ש�.25) ובשה"כ בפע"ח וכ"ה ש�. האריז"ל סידור

רפי"ב.26) תניא

א).27) (יח, פי"ג א). (יז, ש�

ב).28) (יז, פי"ב ש�

מהו"ע29) – בבחירתו* תלוי שאי"ז מכיו� לבינוני, בנוגע ג� להקשות אי�

בזה הבחירה משפט לאד� ואי� פי"ד: בתניא כ' שהרי – jkהתשובה? lk,

צדיק. תהי שמשביעי� השבועה באמת בו ותתקיי� כו' אעפ"כ כו' א� וממשי�:

פ"י.30) תניא

ב.31) כח, ברכות

'idiy xyt`y ,d"lt yixe f"kt c"it `ipz d`x (*eini lkile` ik" ef dnglna`xap jkl" okly ,(f"kt) mye ."l`eilr mc` al leti`le."eaal rxi
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אי� האר�, מ� ורחוק לשמי� קרוב של לדרגה שמגיעי�

להיות – יותר זה בכוח להתעלות יש אלא בכ�, להיעצר

השמי�. מ� ורחוק לאר� קרוב

הוא שבו לזמ� במיוחד קשור בתורה פרט שכל וידוע,

בתורה ההוראות15נקרא שתי שקיו� מוב�, לפיכ� .

לאר�" מ"קרוב ההוראה ג� (אשר האזינו שבפרשת

בספרי epif`dמופיעה zyxtaלעשרת במיוחד מתאימות (

הכפורי� יו� שבי� הימי� לארבעת (או תשובה ימי

בתורה.16לסוכות זו פרשה קוראי� אז אשר ,(

.·
"...‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú· ‰ÎÂ· Â�È‡˘ ÈÓ ÏÎ"
ב הנאמר את ולבאר להקדי� יש זאת, להבי� כתביכדי

ש"כל17האריז"ל תשובה18, ימי בעשרת בוכה שאינו 19מי

בעשרת הוא: בפשטות לכ� ההסבר שלימה". נשמתו אי�

חז"ל כדברי תשובה, הוא20ימי הקדושֿברו�ֿהוא ,

קרוב" ו"(בהיותו) כלשו�21"בהמצאו" יהודי, לכל

אז,22החסידות ג� וא� הניצו�". אל המאור "קירוב –

לאופ� עד לתשובה, מתעורר היהודי אי� נעלה, כה בזמ�

"נתרחקה נשמתו שלימה". נשמתו "אי� הרי בכי, של

בית אל לשוב התעוררות לה "אי� ולפיכ� לגמרי...",

.23אביה"

אי� בוכה... שאינו מי "כל הביטוי מ� הסבר: נדרש א�

ממש, יהודי לכל היא שהכוונה מוב�, שלימה" נשמתו

לכ� [אשר גמור צדיק האריז"ל:25נאמר24אפילו על ג�

כפור"]. וביו� השנה בראש לבכות נוהג היה זלה"ה "הרב

על היא בכי, מתו� ובמיוחד תשובה, בפשטות, ולכאורה,

וא� לחלוטי�, מה� נקי גמור צדיק אשר ועוונות, חטאי�

בתשובה, להתעורר גמור מצדיק לדרוש ייתכ� כיצד כ�,

אינו הוא שא� כ�, כדי הריdkeaעד תשובה, ימי בעשרת

ש" לכ� הוכחה dnilyזו eznyp oi`!?"
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הבינוני אמנ�, זאת: להסביר היה אפשר הבינוני, לגבי

לעול�" יעבור ולא מימיו עבירה עבר כיו�26"לא א� ,

כתולדתו" "בתקפו עדיי� השמאלי בחלל בו אשר שהרע

ממקומו" כלל נדחה לצו�27ו"לא שעלול כיו� ובמיוחד, ,

מיד דוחהו שהוא אלא רע, הרהור לכ�28במחשבתו ,

כ� על בתשובה התעוררות ממנו זה,29נדרשת מצב וא� .

ימי בעשרת בכי כדי עד מעוררו אינו בקרבו, רע שיש

שלימה". נשמתו "אי� הרי תשובה,

צדיק לגבי א� להסביר אפשר xenbוכ� epi`y�כיו ,

אלא שבו, מהרע לחלוטי� התנתק לא עדיי� הוא שא�

וכלא במיעוטו "בטל שהרע עד מעט, כה בו שנשאר

.30חשיב"

" הביטוי הצדיקlkא� את ג� כולל בוכה..." שאינו מי

xenbd�ולכ כדלעיל, לאריז"ל, א� קשורי� שהדברי� עד ,

הוא מדוע מוב�: תשובה?gxkenאי� ימי בעשרת לבכות

גמור שצדיק תשובה,lekiמוב�, של בבכיה להתעורר

בגמרא פטירתו31כמסופר שלפני זכאי, ב� יוחנ� רבי על

מפני אותי": מוליכי� (דר�) באיזו יודע ש"איני על בכה

לג, (תו"א בכ"מ המבואר ע"ד הוא בפני� ומ"ש .(118 ע' ח"ב [המתורג�]

שאינה באספקלריא מעלה שיש – ואיל�) ב כח, שה"ש לקו"ת ואיל�. סע"א

שהמעלה ש� בתו"א המבואר וע"פ דמשה. אספה"מ על דישעי' מאירה

לאר� קרוב הי' שישעי' שמה י"ל, קדמה", "אר� כעני� הוא שבאספשא"מ

יא. סעי� לקמ� וראה לשמי�. שקדמה מה – שבה המעלה מצד הוא

נצבי�.15) ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה .cereראה

נ"ע16) (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק אמר יוהכ"פ למחרת שפע� להעיר,

–hyxr"איצטער צז לקונט' בהקדמה ונתבאר (הובא טא�" תשובה דארפ�

.72 הערה לקמ� וראה .(400 ע' חי"ד לקו"ש תש"ט. בסה"מ נדפס

א).17) דרוש (קוד� ר"ה דרושי הכוונות שער פ"ה. השופר שער פע"ח

הנסירה. סדר סו� האריז"ל סידור

(18) בוכה" שאינו "מי הוא: ש� בכתהאריז"ל "כל").ilaגירסתנו תיבת

ע"ד. ריש יג, חיי� דר� ד. נה, ר"ה ג. לו, תצא (לקו"ת בדא"ח בכ"מ אבל

רע"א. "cereכא, הובא (lk.41 הערה לקמ� וראה כו'". מי

בלקו"ת19) (וכ"ה ויוהכ"פ ר"ה רק נזכר ש� ושה"כ האריז"ל סי' בפע"ח,

רע"א וכא, המקובלי�") (מ"כתבי ע"ד ריש יג, בד"ח אבל ד). לז, ש�. תצא

הקבלה"): מכהאריז"ל:z"iyra(מ"ס' – ד מה, נצבי� (בלקו"ת .mi`xep minia.

מכהאריז"ל: – ד נה, ר"ה ).d"xaבלקו"ת

ה"ו.20) פ"ב תשובה הל' רמב"� וש"נ. א. יח, ר"ה

ו.21) נה, ישעי'

רק ליו"כ ר"ה שבי� ימי� עשרה לעני� הובא ש�, ורמב"� בגמרא

ביו"כ, הוא קרוב" בהיותו ש"קראוהו סע"ד), (כד, ד"ח ג� וראה "בהמצאו".

(לקו"ת בדא"ח בכ"מ אבל בהמצאו". ה' "דרשו רק הוא ועשי"ת בר"ה אבל

סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, ד"ח ע"ב. ריש סו, ש"ש סע"ד. מג, סע"ד. מא, תבא

עשי"ת. על קאי קרוב" "בהיותו שג� ש�, לר"ה ר"ח ג� וראה ועוד), א. צא,

א.22) צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, ד"ח

ואיל�.23) סע"א כא, ש�

ואיל�):24) א כח, בדרמ"צ ונתבאר (הובא קדושי� פ' המצות בטעמי

אבל אחד". גו� ה� ישראל כל כי כו' הוידוי� פרטי לומר ז"ל מורי נוהג "ולכ�

שאינו ל"מי בהמש� בא הבאה) שבהערה (מקומות כו'" זלה"ה ש"הרב ממה

בפני�. המבואר העני� ג� יש שבזה משמע שלימה", נשמתו אי� כו' בוכה

ש�.25) ובשה"כ בפע"ח וכ"ה ש�. האריז"ל סידור

רפי"ב.26) תניא

א).27) (יח, פי"ג א). (יז, ש�

ב).28) (יז, פי"ב ש�

מהו"ע29) – בבחירתו* תלוי שאי"ז מכיו� לבינוני, בנוגע ג� להקשות אי�

בזה הבחירה משפט לאד� ואי� פי"ד: בתניא כ' שהרי – jkהתשובה? lk,

צדיק. תהי שמשביעי� השבועה באמת בו ותתקיי� כו' אעפ"כ כו' א� וממשי�:

פ"י.30) תניא

ב.31) כח, ברכות

'idiy xyt`y ,d"lt yixe f"kt c"it `ipz d`x (*eini lkile` ik" ef dnglna`xap jkl" okly ,(f"kt) mye ."l`eilr mc` al leti`le."eaal rxi
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של במצב להיות גמור צדיק ג� יכול וכדומה הענוה מדת

עצמו את ובהחשיבו עצמו, את בהערכתו יודע..." "איני

האמיתי ממצבו פחות שלא32הרבה לחשוב, הוא יכול .

כראוי תפקידו את של33מילא בבכי להתעורר כ� ועקב ,

תשובה.

יהיה הוא מדוע היא: השאלה יכולי�aiigא� לבכות?

מצב� בהערכת טועי� שאינ� גמורי�, צדיקי� ,34להיות

"הדר� הואizin`dואדרבה: zrcl(בעבודה) mikixvy

עצמו... מעלותיה�35עצמו"zelrnaeמהות את ויודעי� ,

ועל – יבכו?dnלאמיתת� ה�
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תורה בלקוטי מסביר הזק� שאינו36אדמו"ר "מי לגבי

שלימה", נשמתו אי� הכפורי� ויו� השנה בראש בוכה

זו כנאמר`dpiשבכיה אלא שחורה, ממרה על37נובעת

עיניו "זלגו התורה סודות את מבי� שכשהיה עקיבא, רבי

דמעות".

ימי בעשרת גמור צדיק של שבכיו לומר, אי� א�

הוא לפיwxתשובה כי עקיבא, רבי אצל שהיה הבכי מסוג

שני כלולי� בוכה..." שאינו מי "כל שבמאמר יוצא, זה

בכי זהו צדיקי� אצל לחלוטי�: מזה זה שהפוכי� בכי, סוגי

"מחמת39מוחלטתdgny38של הנובעת ,zewiac,"הנפש

בכי זהו זו, גדולה" ב"מדרגה שאינ� ישראל, בני רוב ואצל

dnevrשל zexixn39�החטאי עקב ,wegixde40מאלקות.

" שבביטוי נכללי�lkוכיו� בוכה..." שאינו סוגיlkמי

בכי של מסויי� סוג על כא� שמדובר מוב�, יחד, ג� היהודי�

ישראל כל גמורי�,41לגבי צדיקי� אצל שג� מוב�, ולכ� .

על ג� בכיה להיות צריכה ישראל, מאלקות.mwegixככל
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הוא: לכ� ההסבר

xwirולשרשה למקורה הנשמה החזרת היא: התשובה

"והרוח נתנה"42– אשר האלקי� אל וכיו�43תשוב .

רבה ואהבה ביראה ה' "עובד אשר גמור, צדיק שאפילו

דביקותו ל"מעלת בעבודתו מגיע אינו זאת בכל בתענוגי�"

החומרי", הזה לעול� ירידתו בטר� ורחימו בדחילו בה'

לסבול" יכול אינו "הגו� ג�44כי להתעורר צריכה לכ� –

לפני הנעלית לדרגתו לשוב תשובה, גמור צדיק אצל

שהיתה הדביקות ממעלת הריחוק על זה וצערו הירידה.

זאת. לשאת יכול הוא שאי� כלומר, לבכי, לו גור� כ� לפני

" נאמר מדוע מוב� ימיlkבכ� בעשרת בוכה שאינו מי

הצדיקי� של הבכי ג� כי שלימה", נשמתו אי� תשובה

גדול32) מפני היינו יודע איני שאמר שריב"ז ג: צ, מסעי לקו"ת ראה

עיי"ש. ענוותנותו.

לקמ�33) (ראה כפשוט� ובכי' לתשובה שיי� אי"ז כו' כשטועה ג� דאל"כ,

לגיהנ�. אותו ידונו שמא יירא שלא ומכ"ש ז'), סעי�

(34.23 הערה 93 ע' לעיל ראה

קז.35) ע' יו� היו�

שש�36) (אלא ג לו, ש� וכ"כ ד. לז, lleyתצא epi`.שחורה דמרה העני�

.(41 הערה לקמ� וראה

ז"ח).37) (בש� סק"ב סרפ"ח באו"ח ט"ז ב. צח, וירא מהנ"ע ראה

להערה38) הג' שוה"ג וראה ש�. בלקו"ת נסמ� – ג. צו, א. כו, תו"א ראה

.41

שאי�39) כ� כדי עד ה� השמחה או כשהמרירות דוקא היא הבכי' שהרי

ובכ"מ). ש�. תו"א (ראה להכיל� בכחו

שלימה40) שאינה סוגי�: שני – שלימה" נשמתו ב"אי� עפ"ז llkוג�

שלימה ושאינה בשרשה"; התקשרותה חבל ונכרת לגמרי ש"נתרחקה עד

zenilydשחסר zilkza.'כו כבר"ע

"מי41) הלשו� הובא ד) (לז, ש� שבלקו"ת מה מוב� בפני�, מ"ש ע"פ

" איתא ג) (לו, שלפנ"ז א� – "כל") תיבת (בהשמטת כו'" בוכה מיlkשאינו

ר"ע. גבי שאמרו כעני� היא זו שבכי' מבאר המקומות שבשני [ובפרט כו'"

מאמר מזו: הואויתירה ד)xe`iaהב' (לז, בהביאור כי – שלפניו] המאמר על

lleyyבהמאמר משא"כ זה*, בכלל אינ� ורשע בינוני הרי מ"ש, שמצד הבכי'

אבל האריז"ל מאמר את שמפרש ג) כותב`epi(לו, פירוש, עוד מי.lkשולל

" כ' ש� שבהמאמר מה יומתק ש�dxwireובזה ובהביאור ביוהכ"פ",

"`ede,כר"ע צ"ג גבי ששייכת ש�) (שבהביאור הבכי' כי – יוהכ"פ" בחי'

" גדולה", מדריגה ויוהכ"פ"ed`"שהיא "בר"ה לפנ"ז (ומש"ש יוהכ"פ" בחי'

הבכי' משא"כ בר"ה**); ג� שישנה יוהכ"פ בחי' מצד שזהו י"ל –

ש�) דיוהכ"פ,zkiiyd(שבהמאמר הבחינה אי"ז ורשעי�, בבינוני� ג� ***

מצ"ע. (19 הערה לעיל ראה – ליוהכ"פ ר"ה שבי� בהימי� (ועד"ז בר"ה וישנה

ש ביוהכ"פ.dxwirאלא הוא

ז.42) יב, קהלת

פרשתנו.43) ריש לקו"ת

ואיל�.44) סע"א מח, פל"ז תניא

– בסה"מ (נדפס תרפ"ה צדיקי� מעשה גדולי� בד"ה המבואר וע"פ

ש נמצא, ש�, לתניא יצחק לוי ובלקוטי ספ"א ב') כר� סו� d`xidקונטרסי�

dad`deכאחדשל כשה� וג� הקדש), (לשו� פנימיות בבחי' שה� הג� – מטה

ל אפילו מגיעי� אינ� דוקא), עצמיי� כחות גילוי מצד enigxe(שזהו eligcשל

שאינ� רק ולא תרגו�), (לשו� חיצוניות בבחי' רק שה� הג� למעלה, הנשמה

ד" ובאופ� – אליה� dzvwnמגיעי� `le dpin `l�ודמיו ער� ש"אי� אלא ,"

כלל". ביניה�

my g"cae (c ,dp) d"x iyexca la` .wicva zkiiy dpi` "oexqgde mbtd" lr (my x`any) 'ikad ik ± "lk" zaiz hinyn (c ,dn) miavp z"ewlay dn mrhd mb edfy l"ie (*

" azeklkzkiiy (my g"ca f"cre) "dnybzpe dceak mewnn dcxi" dnypdy dn lr 'ikad ik ,"'ekmleka.'g q"eqe 'd q"eq onwlck ,

oaen f"tre (**zehyta" oeyld'iga:xn`nda k"`yn) "t"kdeit"kdeia.(fnz 'r mixvwd f"dc` ixn`n) dpiga 'ld oiadl d"c d`xe .(

envr dfn ixd ± "'ek r"x lr exn`y c"r" `idy 'ikad oipra my xacny s`e (***epi`ydl yi my xn`nday 'ikad mby oaen ,(xe`iadak) y"n cvny 'ikad my lley

" y"n (`) wznei f"tre .miryxe mipepiaa mb dpyiy y"n cvny 'ikadl t"kr zekiiy dfi`c"r" `le ,"r"x lr exn`yoiprk"dlecb dbixcn `idy" (a) .xe`iadak "'ek exn`y

..'ikad oipre" :(a"r seq ,ek) my ik ± ckck iznye d"cql oeivd xe`iada hinyny dn (b) .xe`iada wx siqenx"gx zexxerzd."

epif`d zyxt zegiyÎihewl

" שנשמת� מכ� נובע כבודהdcxiהגמורי� ממקו�

dnybzpe"45אותו והוא ,beq46.ישראל ככל בכי
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להבי�: יש א�

לסבול", יכול אינו ש"הגו� בכ� הכרוכה זו, ירידה

dpi`בודאי כ�, א� שהרי האד�, בבחירת לכאורה, תלויה,

המושלמת. בעבודתו זאת ג� מתק� הגמור הצדיק היה

"ריחוק" על הגמור הצדיק בוכה מדוע קשה: שוב לפיכ�,

לתקנו? בכוחו ושאי� גר�, הוא שלא

תועלת על חושב הגמור הצדיק היה נית�envrאילו ,

בדרגה הוא למטה כא� שבהיותו כיו� זאת: להסביר היה

למרות זה, מצבו על לו צר הרי כ�, לפני מאשר יותר נמוכה

הגמור הצדיק דבר, של לאמיתו א� כלל. אשמתו זו שאי�

העליונה הכוונה למימוש לחלוטי� כוונה47מתמסר והרי ,

ירידה של באופ� למטה כא� תהיה שנשמתו היא זו

זו, ירידה על ובוכה מתמרמר הוא מדוע כ�, וא� והגשמה,

העליונה הכוונה שזוהי ?48ביודעו

למטה הנשמה ירידת של הכוונה להשיב: אפשר כ� על

אלא כשלעצמה, הירידה שתיגר�dilrdאינה

להתבטלות49באמצעותה תגיע שהנשמה כלומר, .

הירידה. לפני היתה מאשר באלקות, יותר נעלית ולדביקות

עצמו" בפני "דבר למטה כא� הוא גמור צדיק שג� ,50וכיו�

" אפס"yiהוא עדיי�50ולא שהוא יוצא, ,`lלתכלית הגיע

תפקידו את עדיי� ממלא הוא שאי� והעובדה שליחותו,

צריכה לאלקות, לחלוטי� בטל הוא ואי� בשלימות,

בכי. כדי עד לו להכאיב

.Ê
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להגיע מיהודי נדרש היה אילו מוב�: אי� עדיי� א�

לכ�. להגיע בודאי יכול היה הוא הרי מוחלטת, להתבטלות

לכאורה,oi`yמכ� מוב�, לכ�, להגיע זהoi`yביכולתו

כ�? על לבכות יש מדוע השאלה: מתעוררת ושוב תפקידו.

אלקות, – מהות� בעצ� ה� נשמות הוא: לכ� ההסבר

" שהאלקות כפי כביכול, לאחרziyrpא�, (וא� ל"נברא" "

אלקות היא הנשמה מהגבלות51מכ� לצאת בכוח� ולכ� ,(

מציאות� של מוחלטת להתבטלות ולהגיע .52הנבראי�

ידי על מושגת אכ� נבראי� של מציאות מהיות� זו ויציאה

"ישות" היות� על צער� .53עצ�

ענני קראתי... המיצר "מ� הפסוק של המשמעות זוהי

התקדמותו, כל שלאחר חש, יהודי כאשר במרחב":

הוא עדיי� עבודתו, באמצעות נעלית לדרגה ובהגיעו

"ליבטל של לדרגה הגיע לא שעדיי� [משו� ב"מיצר"

ביחוד ומיוחדי� לאחדי� להיות ממש ה' באור וליכלל

ואוהבו" ה' ירא עצמו בפני דבר הוא רק הרי50גמור, ,[

הוא ל"מרחב", מגיע הוא "מיצר", של זו תחושה מעצ�

בטל והוא הנבראי�, של ומההגבלות מהמיצרי� יוצא

הקדושֿברו�ֿהוא. ע� ומתאחד
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של התקופה – תשובה ימי עשרת של יתרונ� זהו

"א�ֿעלֿ השנה, ימות מכל – קרוב" ו"בהיותו "בהמצאו"

לעול�" יפה והצעקה שהתשובה בנוס�54פי אלו, בימי� :

מיד" היא ש"מתקבלת הרבה54לכ� עמוקה התשובה ,

הישות55יותר על אלא בלבד, חטאי� על היא אי� כי ,

במיוחד המורגשת למטה, הנשמה של הכללית והירידה

של xe`ndבזמ� aexiw...שאת ביתר ה' אל הקרוב "כל כי ,

רוח..." שפל יותר להיות .56צרי�

ימי� שבעשרה הוא`elוכיו� הקדושֿברו�ֿהוא

ו"קרוב" לחזורlkl"בהמצאו" שצרי� למי א� יהודי,

להdheytkבתשובה הוא ג� יכול לפיכ� למרירות, אז גיע

הריחוק, כללות על והנעלית העמוקה

ד.45) נה, ר"ה לקו"ת

ח').46) סעי� לקמ� (וראה בזה דרגות חילוקי שיש א�

ספ"י).47) (תניא גבוה לצור� הוא עבודת� כי עלי', בני נקראי� שלכ�

מארצנו"48) ש"גלינו מה כי – והגלות החורב� שעל להבכי' דומה ואי"ז

"מפני זהepi`hgהוא על להתענות צרי� ולכ� הגאולה, תהי' התשובה וע"י "

תעניות הל' (רמב"� כו'" התשובה דרכי לפתוח הלבבות לעורר "כדי וכו'

ספי"ג). אבל הל' רמב"� ראה – וכו' ר"ל לאבלות בנוגע ג� הוא ועד"ז רפ"ה.

למטה הנשמה בירידת הוא העליו� רצו� אדרבה: שלכאורה בנדו"ד, משא"כ

ואיל�. ד כח, ראה לקו"ת וראה דוקא.

דשנת49) (ספ"ו) דברי� שבעה תניא ואיל�), (ספ"ב רשפי' ד"ה ראה

הישות עני� כל "לבטל היא למטה הנשמה ירדה שבשבילה שהעלי' תרצ"ז,

.58 הערה לקמ� וראה וההרגשי�".

ב).50) (מד, פל"ה תניא

וד"ה51) אנכי, ד"ה תקמח). (ע' ולהצ"צ ב) (קטו, לאדמוה"א ביאוה"ז

ועוד. תרס"ו). (בהמש� תרס"ז פב"פ

נז).52) ע' תרס"ג (סה"מ 9 ע' תרס"ג עליה� עומד והוא ד"ה

אפשר53) הנברא חוק מגדר שהיציאה משמע ש�, עומד והוא בד"ה

סת� עבודה ע"י ג� –להיות השנה ימי ובכל כו'), המרירות ע"י דוקא (ולאו

בזמ� הוא שלימותה שתכלית וי"ל, זו. ביציאה דרגות שכמה מוב� אבל

את המעורר הע� ביטול מצד מדריגות: שתי גופא [ובזה המל� דהכתרת

ועפ"ז (ושלאחרי')]. ההכתרה את מקבל שהמל� ע"י (ושלפני'); ההכתרה

" ד) (נה, ש� בלקו"ת מ"ש הואd"xaיומתק אז כי – (19 הערה לעיל (ראה "

ההכתרה. זמ�

ה"ו.54) פ"ב תשובה הל' רמב"�

ביותר".55) ב"יפה זה עני� מרמז שהרמב"� וי"ל

רס"ב.56) אגה"ק
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" שנשמת� מכ� נובע כבודהdcxiהגמורי� ממקו�

dnybzpe"45אותו והוא ,beq46.ישראל ככל בכי
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להבי�: יש א�

לסבול", יכול אינו ש"הגו� בכ� הכרוכה זו, ירידה

dpi`בודאי כ�, א� שהרי האד�, בבחירת לכאורה, תלויה,

המושלמת. בעבודתו זאת ג� מתק� הגמור הצדיק היה

"ריחוק" על הגמור הצדיק בוכה מדוע קשה: שוב לפיכ�,

לתקנו? בכוחו ושאי� גר�, הוא שלא

תועלת על חושב הגמור הצדיק היה נית�envrאילו ,

בדרגה הוא למטה כא� שבהיותו כיו� זאת: להסביר היה

למרות זה, מצבו על לו צר הרי כ�, לפני מאשר יותר נמוכה

הגמור הצדיק דבר, של לאמיתו א� כלל. אשמתו זו שאי�

העליונה הכוונה למימוש לחלוטי� כוונה47מתמסר והרי ,

ירידה של באופ� למטה כא� תהיה שנשמתו היא זו

זו, ירידה על ובוכה מתמרמר הוא מדוע כ�, וא� והגשמה,

העליונה הכוונה שזוהי ?48ביודעו

למטה הנשמה ירידת של הכוונה להשיב: אפשר כ� על

אלא כשלעצמה, הירידה שתיגר�dilrdאינה

להתבטלות49באמצעותה תגיע שהנשמה כלומר, .

הירידה. לפני היתה מאשר באלקות, יותר נעלית ולדביקות

עצמו" בפני "דבר למטה כא� הוא גמור צדיק שג� ,50וכיו�

" אפס"yiהוא עדיי�50ולא שהוא יוצא, ,`lלתכלית הגיע

תפקידו את עדיי� ממלא הוא שאי� והעובדה שליחותו,

צריכה לאלקות, לחלוטי� בטל הוא ואי� בשלימות,

בכי. כדי עד לו להכאיב

.Ê
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להגיע מיהודי נדרש היה אילו מוב�: אי� עדיי� א�

לכ�. להגיע בודאי יכול היה הוא הרי מוחלטת, להתבטלות

לכאורה,oi`yמכ� מוב�, לכ�, להגיע זהoi`yביכולתו

כ�? על לבכות יש מדוע השאלה: מתעוררת ושוב תפקידו.

אלקות, – מהות� בעצ� ה� נשמות הוא: לכ� ההסבר

" שהאלקות כפי כביכול, לאחרziyrpא�, (וא� ל"נברא" "

אלקות היא הנשמה מהגבלות51מכ� לצאת בכוח� ולכ� ,(

מציאות� של מוחלטת להתבטלות ולהגיע .52הנבראי�

ידי על מושגת אכ� נבראי� של מציאות מהיות� זו ויציאה

"ישות" היות� על צער� .53עצ�

ענני קראתי... המיצר "מ� הפסוק של המשמעות זוהי

התקדמותו, כל שלאחר חש, יהודי כאשר במרחב":

הוא עדיי� עבודתו, באמצעות נעלית לדרגה ובהגיעו

"ליבטל של לדרגה הגיע לא שעדיי� [משו� ב"מיצר"

ביחוד ומיוחדי� לאחדי� להיות ממש ה' באור וליכלל

ואוהבו" ה' ירא עצמו בפני דבר הוא רק הרי50גמור, ,[

הוא ל"מרחב", מגיע הוא "מיצר", של זו תחושה מעצ�

בטל והוא הנבראי�, של ומההגבלות מהמיצרי� יוצא

הקדושֿברו�ֿהוא. ע� ומתאחד
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של התקופה – תשובה ימי עשרת של יתרונ� זהו

"א�ֿעלֿ השנה, ימות מכל – קרוב" ו"בהיותו "בהמצאו"

לעול�" יפה והצעקה שהתשובה בנוס�54פי אלו, בימי� :

מיד" היא ש"מתקבלת הרבה54לכ� עמוקה התשובה ,

הישות55יותר על אלא בלבד, חטאי� על היא אי� כי ,

במיוחד המורגשת למטה, הנשמה של הכללית והירידה

של xe`ndבזמ� aexiw...שאת ביתר ה' אל הקרוב "כל כי ,

רוח..." שפל יותר להיות .56צרי�

ימי� שבעשרה הוא`elוכיו� הקדושֿברו�ֿהוא

ו"קרוב" לחזורlkl"בהמצאו" שצרי� למי א� יהודי,

להdheytkבתשובה הוא ג� יכול לפיכ� למרירות, אז גיע

הריחוק, כללות על והנעלית העמוקה

ד.45) נה, ר"ה לקו"ת

ח').46) סעי� לקמ� (וראה בזה דרגות חילוקי שיש א�

ספ"י).47) (תניא גבוה לצור� הוא עבודת� כי עלי', בני נקראי� שלכ�

מארצנו"48) ש"גלינו מה כי – והגלות החורב� שעל להבכי' דומה ואי"ז

"מפני זהepi`hgהוא על להתענות צרי� ולכ� הגאולה, תהי' התשובה וע"י "

תעניות הל' (רמב"� כו'" התשובה דרכי לפתוח הלבבות לעורר "כדי וכו'

ספי"ג). אבל הל' רמב"� ראה – וכו' ר"ל לאבלות בנוגע ג� הוא ועד"ז רפ"ה.

למטה הנשמה בירידת הוא העליו� רצו� אדרבה: שלכאורה בנדו"ד, משא"כ

ואיל�. ד כח, ראה לקו"ת וראה דוקא.

דשנת49) (ספ"ו) דברי� שבעה תניא ואיל�), (ספ"ב רשפי' ד"ה ראה

הישות עני� כל "לבטל היא למטה הנשמה ירדה שבשבילה שהעלי' תרצ"ז,

.58 הערה לקמ� וראה וההרגשי�".

ב).50) (מד, פל"ה תניא

וד"ה51) אנכי, ד"ה תקמח). (ע' ולהצ"צ ב) (קטו, לאדמוה"א ביאוה"ז

ועוד. תרס"ו). (בהמש� תרס"ז פב"פ

נז).52) ע' תרס"ג (סה"מ 9 ע' תרס"ג עליה� עומד והוא ד"ה

אפשר53) הנברא חוק מגדר שהיציאה משמע ש�, עומד והוא בד"ה

סת� עבודה ע"י ג� –להיות השנה ימי ובכל כו'), המרירות ע"י דוקא (ולאו

בזמ� הוא שלימותה שתכלית וי"ל, זו. ביציאה דרגות שכמה מוב� אבל

את המעורר הע� ביטול מצד מדריגות: שתי גופא [ובזה המל� דהכתרת

ועפ"ז (ושלאחרי')]. ההכתרה את מקבל שהמל� ע"י (ושלפני'); ההכתרה

" ד) (נה, ש� בלקו"ת מ"ש הואd"xaיומתק אז כי – (19 הערה לעיל (ראה "

ההכתרה. זמ�

ה"ו.54) פ"ב תשובה הל' רמב"�

ביותר".55) ב"יפה זה עני� מרמז שהרמב"� וי"ל

רס"ב.56) אגה"ק
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" במאמר יחדיו ישראל כל נכללי� שאינוlkולכ� מי

ולא ממש, בכי אותו להיות יכול כול� אצל כי בוכה...",

אותו בכי,beqרק של

יֿה" ל"מרחב מגיעי� כ� ידי .57ועל

.Ë
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מוחלטת התבטלות של לדרגה הנשמה מגיעה כאשר

"נברא", של במצב שהיא למרות למטה, כא� בהיותה

בקשר ג� המציאות לביטול גורמת היא כאשר ובמיוחד

הבהמית ולנפש לדרגה57לגו� כ� ידי על מתעלית היא ,

שהיתה מכפי יותר "נברא",iptlגבוהה של לגדר ירידתה

כ� ידי על אינוdlbznכי הקדושֿברו�ֿהוא ע� שאיחודה

הישארותו למרות שבה, ה"נברא" שג� עד כלל, מוגבל

באופ� הקדושֿברו�ֿהוא ע� ומתאחד מתבטל נברא, בגדר

.58מוחלט

ענני קראתי... המיצר "מ� של המשמעות זוהי

agxna"קראתי המיצר "מ� – התשובה עבודת ידי על :"

חוק מ"גדר שיוצאי� בלבד זו לא –`xapdיותר אלא ,"

סו� אי� ומהות לעצמות – האמיתי למרחב מגיעי� מכ�,

"בלי של בהגדרה לא אפילו כלל, מוגדר שאינו ברו�ֿהוא,

להתבטל59גבול" הנברא ג� יכול כ� משו� ודוקא ,

.60ממציאותו

.È
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תקיעת מצות ידי על כיצד מוב�, לעיל האמור לפי

הוא השני בצדו ורחב האחד בצדו צר בהיותו [אשר שופר

במרחב" ענני קראתי... המיצר ל"מ� את61רומז ממליכי� [

בגמרא כנאמר ישראל. על "אמרו62הקדושֿברו�ֿהוא :

בשופר". ובמה, עליכ�... שתמליכוני כדי מלכיות לפני...

גזירות מצוות, של האפשרות מוב�: אינו לכאורה, כי,

הומל� כבר שהקדושֿברו�ֿהוא לאחר רק קיימת .63המל�,

אצל לעורר ל"תמליכוני", לגרו� עדיי� צרי� כאשר א�

זאת לעשות צרי� וכו', למלו� הרצו� את הקדושֿברו�ֿהוא

ייתכ� וכיצד ממש, ית', לעצמותו, המגיעה פעולה ידי על

ידי על לכ� שופרdevnלהגיע תקיעת –64?

] היא קראתי" המיצר "מ� הוא: לכ� מפניl`ההסבר

היות עצ� מפני אלא] הרע, דקות מפני לא ואפילו עוונות,

מלכא" "קד� איֿהיותו ומפני קיימת, מציאות .65האד�

ב"מיצר" חשות ישראל שנשמות מפניdfוכיו� דוקא

שאת..." ביתר ה' אל "קרוב היות�66היות� כדי עד ,

ית' בעצמותו המיצר67מושרשות מ� זו קריאה מגיעה לכ� ,

המלוכה. לעני� מעל ממש, ית', לעצמותו, עד

שג� בכ� דוקא מתבטא העצמי שהמרחב וכיו�

בסו�mi`xapבהישארות� (כדלעיל לחלוטי� מתבטלי� ה�

המגיע במרחב", "ענני של העני� מתבטא לכ� ט'), סעי�

תורת ובלשו� עליכ�", ב"תמליכוני השופר, תקיעת ידי על

בספירת שג� המלכות", "בני� – והחסידות הקבלה

של המקור שהיא מאירmi`xapdהמלכות, בה�, ג� ולכ� ,

"וידע כדי עד משפיע, והוא ית', עצמותו, lertכל68גילוי

פעלתו"69(עצמות`dzכי (70.

הקדושֿ "נתאוה של התכלית את מממשי� כ� ידי ועל

בתחתוני�" דירה יתבר� לו להיות שהנבראי�71ברו�ֿהוא ,

mipezgzdדירה .ezenvrlנעשי�

.‡È
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תשובה ימי עשרת שבי� הקשר יוב� לעיל האמור 72לפי

האזינו: פרשת לבי�

בנשמות57) שג� נט): ע' ש� (סה"מ 11 ע' ש� עומד והוא ד"ה ראה

ביטול להיות יכול כו'.`izinדבי"ע גופ� מצד ג� ,

ג�58) זה מצד הרי מהותה, בעצ� אלקות היא שהנשמה מכיו� לזה: ונוס�

פ"י). (תשי"א) תרצ"ד חלק כי ד"ה (ראה ואפס אי� בבחי' היא נשארת בביטולה

מתבטלת, ובכ"ז ונה"ב, בגו� בירידתה ובפרט נברא, נעשית שהיא ע"י משא"כ

ביטול הוא – ונה"ב בגו� ג� הביטול כשפועלי� בארוכה`izinובפרט (ראה
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ח"ב).59) קונטרסי� (בסה"מ ותרצ"ה אעת"ר דשנת המיצר מ� רד"ה ראה
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(60.79 .76 הערה 24 ע' ח"ו [המתורג�] לקו"ש עד"ז ראה
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בעומק מגעת היא גופא שבזה (אלא רצו� לבחי' שייכת היא ג� הרי העליו�,

125 ע' ח"ד [המתורג�] לקו"ש (ראה בעצמותו ולא הרצו�), בבעל הרצו�;
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ביותר. נעלה באופ� היא ש�] שהובא יעקב ובשב סקי"ג ס"א לאו"ח שע"ת

epif`d zyxt zegiyÎihewl

בעניני� בעיקר היא הרוחנית העבודה השנה ימות בכל

כא� שה� כפי המצוות וקיו� התורה לימוד "אר�": של

ידיעת כגו�: הלבבות, חובות שה� המצוות וא� למטה.

וללב למוח קשורות וכדומה, ה' יראת ה', אהבת אלקות,

.73הגשמי

כשמ�, בה�, להיות שצריכה תשובה, ימי בעשרת א�

אשר האלקי� אל תשוב "והרוח של "תשובה" עבודת

– קראתי" המיצר "מ� את יהודי מכל דורשי� נתנה",

לקדושֿ ו"יקרא" העול�, במיצר הימצאותו על שיצטער

בו. ליכלל ויצמא ישתוקק כלומר, ברו�ֿהוא,

נמצא הוא ש� אד� של שרצונו ש"במקו� וכיו�

קראתי",74כולו" המיצר "מ� של הפעולה עצ� ידי על הרי ,

ו"רחוק לשמי�" "קרוב נעשה הוא במרחב", "ענני לפני א�

העולמות, במיצר הימצאותו על מרירותו מפני האר�": מ�

היא כא� שמשמעותה האר�", מ� "רחוק נעשה הוא

עשיה יצירה בריאה ומפני75עולמות הבריאה, עול� כולל ,

לשמי�", "קרוב נעשה הוא אלקות, ע� להתאחד תשוקתו

אצילות היא כא� ממש"75שמשמעות� "אלקות –76.

" הספרי (ובלשו� מכ� לאחר מיד לדבר")jnqeא�

במרחב" ל"ענני המעלה77מגיעי� ואז העצמות, המשכת ,

וההמשכה שהדירה לעיל, כאמור "אר�", היא העיקרית

"קרוב – בתחתוני� למטה, דוקא היא ית' עצמותו של

השמי�". מ� ו"רחוק לאר�"

.·È
"ı¯‡Ï ·Â¯˜" ÍÎ ¯Á‡Â "ÌÈÓ˘Ï ·Â¯˜" ‰ÏÈÁ˙
והמצוות התורה עבודת לגבי מכ� הנלמדת ההוראה

היא: פשוטות במלי�

מצוות על – ו"אר�" התורה, על מצביעי� .78"שמי�"

של והאיחוד הדביקות מעלה: יש מה� אחד שבכל וכיו�

על (בעיקר) מושגי� הקדושֿברו�ֿהוא ע� האלקית הנפש

התורה לימוד ועשיית79ידי ,mlerd�יתבר לה' לדירה

המצוות קיו� ידי על (בעיקר) צריכי�80מושגת לכ� –

העניני� שני ישראל אצל :81להיות

"קרוב להיות צרי� הוא הרוחנית עבודתו בתחילת

העול�, את לזכ� ייחפז שלא האר�", מ� ורחוק לשמי�

צרי� הוא אמנ�, התורה. בלימוד יהיה העיקרי תענוגו אלא

בודאי זאת ג� לעשות ועליו מצוות, לקיי� ג� בודאי

מידת לפי רק זאת לעשות יש א� ובתענוג, בחיות

הוא – ערו� שולח� עלֿפי האר�.wegxמחוייבותו מ�

בו להתעורר צריכה זה, כיוו� מימש שכבר לאחר א�

dxkdd"המעשה אלא עיקר המדרש ש"לא "תכלית82, כי ,

לדירה העול� את להפו� היא הזה" לעול� וירידתו בריאתו

יתבר� .80לו

נלמד עללפיכ� לאר�" "קרוב להיות שצרי� ההוראה ת

הגאולה על בעיקר היא ישעיהו של נבואתו ישעיהו: ידי

גדול"83העתידה "מעשה יהיה שאז לימד84, ולכ� .`edאת

בזיכו� לפעול שיש לאר�", "קרוב להיות שצרי� ההוראה,

כל ל"וידע מגיעי� כ� ידי ועל אתהlertהעול�, כי

משיח ידי על והשלימה, האמיתית בגאולה פעלתו",

ממש. בקרוב צדקנו,

(g"kyz ixyz 'e .gÎf"kyz daeyz zay zegiyn)

•

ג� למעלה שהיא דמשמע בזה גדול חידוש דעשי"תולכאורה מהתשובה

איצטער :(16 הערה לעיל (ראה וכהלשו� טא�.hyxrויוהכ"פ. תשובה דארפ�

י"ל – ופוסקי� בש"ס בפירוש אלו דימי� זו מעלה נתבארה שלא ומה

ר"ה בדוגמת שה� – ושמח"ת (דשמע"צ להקפות בנוגע המבואר ע"ד שהוא

סוכות (לקו"ת כו' בש"ס ולא בתושב"כ נזכרו שלא צח)) ע' יו� היו� (ראה

ב). רסט, אדה"ז סידור ג. פ,

ואיל�.73) ספ"א ש"ת רואי� וכה"ע ד"ה בארוכה ראה

תש"ד74) סה"ש וראה .29 הערה 130 ע' ח"ו [המתורג�] בלקו"ש נסמ�

ואיל�. 78 ע'

ע"פ75) הביאור שזהו וש�, .118 ע' ח"ב [המתורג�] לקו"ש zehytראה

(נסמ� בבריאה היא ישעי' נבואת כי – הספרי במאמר (14 הערה לעיל (ראה

בהערה (נסמ� באצילות – משה ונבואת ועוד) א. עט, סדור .7 הערה לעיל

הנ"ל).

רפמ"ט.76) תניא

"ואדברה";77) נאמר האר�" ותשמע השמי� שב"האזינו מזה ג� להעיר

של (קריאה "קראתי" – פי" אר�"xapd`"אמרי והאזיני שמי� וב"שמעו ,(

"כי xacנאמר 'd,"ענני" – "dlrnln.4 ,1 הערה לעיל הובא זהר וראה .

(78) ב עד, פרשתנו לקו"ת בתחלתו. rnyzeתו"א 'eb minyd epif`d t"dr

'eb ux`d.(

פ"ה).79) ש� (ועייג"כ פכ"ג תניא

פל"ז.80) ש�

שוב.81) בחי' ואר� רצוא בחי' היא ששמי� א: נ, שה"ש מלקו"ת להעיר

אח"כ ומיד רצוא, – לשמי�" "קרוב היא העבודה תחלה הרי זה מצד וג�

")jnq.שוב לאר�, קרוב – לדבר")

לבאר אפשר ועפ"ז רצוא. – ואר� שוב, ענינו ששמי� ג), ג, ג. (ב, בתו"א

שבפני� העני� ע"ד

ריחוק. על מורה ש"האזנה" (4 הערה לעיל (ראה להפי' ג�

מי"ז.82) פ"א אבות

בי�83) ההפרש ש�, סדור וראה דנחמתא. כולי' ישעי' ב: יד, ב"ב ראה

לירמי'. ישעי'

(84.19 ע' תרכ"ט סה"מ ואיל�. רמז ס"ע ואתחנ� ויגש. ר"פ אוה"ת

ובכ"מ.



מי epif`d zyxt zegiyÎihewl

בעניני� בעיקר היא הרוחנית העבודה השנה ימות בכל

כא� שה� כפי המצוות וקיו� התורה לימוד "אר�": של

ידיעת כגו�: הלבבות, חובות שה� המצוות וא� למטה.

וללב למוח קשורות וכדומה, ה' יראת ה', אהבת אלקות,

.73הגשמי

כשמ�, בה�, להיות שצריכה תשובה, ימי בעשרת א�

אשר האלקי� אל תשוב "והרוח של "תשובה" עבודת

– קראתי" המיצר "מ� את יהודי מכל דורשי� נתנה",

לקדושֿ ו"יקרא" העול�, במיצר הימצאותו על שיצטער

בו. ליכלל ויצמא ישתוקק כלומר, ברו�ֿהוא,

נמצא הוא ש� אד� של שרצונו ש"במקו� וכיו�

קראתי",74כולו" המיצר "מ� של הפעולה עצ� ידי על הרי ,

ו"רחוק לשמי�" "קרוב נעשה הוא במרחב", "ענני לפני א�

העולמות, במיצר הימצאותו על מרירותו מפני האר�": מ�

היא כא� שמשמעותה האר�", מ� "רחוק נעשה הוא

עשיה יצירה בריאה ומפני75עולמות הבריאה, עול� כולל ,

לשמי�", "קרוב נעשה הוא אלקות, ע� להתאחד תשוקתו

אצילות היא כא� ממש"75שמשמעות� "אלקות –76.

" הספרי (ובלשו� מכ� לאחר מיד לדבר")jnqeא�

במרחב" ל"ענני המעלה77מגיעי� ואז העצמות, המשכת ,

וההמשכה שהדירה לעיל, כאמור "אר�", היא העיקרית

"קרוב – בתחתוני� למטה, דוקא היא ית' עצמותו של

השמי�". מ� ו"רחוק לאר�"

.·È
"ı¯‡Ï ·Â¯˜" ÍÎ ¯Á‡Â "ÌÈÓ˘Ï ·Â¯˜" ‰ÏÈÁ˙
והמצוות התורה עבודת לגבי מכ� הנלמדת ההוראה

היא: פשוטות במלי�

מצוות על – ו"אר�" התורה, על מצביעי� .78"שמי�"

של והאיחוד הדביקות מעלה: יש מה� אחד שבכל וכיו�

על (בעיקר) מושגי� הקדושֿברו�ֿהוא ע� האלקית הנפש

התורה לימוד ועשיית79ידי ,mlerd�יתבר לה' לדירה

המצוות קיו� ידי על (בעיקר) צריכי�80מושגת לכ� –

העניני� שני ישראל אצל :81להיות

"קרוב להיות צרי� הוא הרוחנית עבודתו בתחילת

העול�, את לזכ� ייחפז שלא האר�", מ� ורחוק לשמי�

צרי� הוא אמנ�, התורה. בלימוד יהיה העיקרי תענוגו אלא

בודאי זאת ג� לעשות ועליו מצוות, לקיי� ג� בודאי

מידת לפי רק זאת לעשות יש א� ובתענוג, בחיות

הוא – ערו� שולח� עלֿפי האר�.wegxמחוייבותו מ�

בו להתעורר צריכה זה, כיוו� מימש שכבר לאחר א�

dxkdd"המעשה אלא עיקר המדרש ש"לא "תכלית82, כי ,

לדירה העול� את להפו� היא הזה" לעול� וירידתו בריאתו

יתבר� .80לו

נלמד עללפיכ� לאר�" "קרוב להיות שצרי� ההוראה ת

הגאולה על בעיקר היא ישעיהו של נבואתו ישעיהו: ידי

גדול"83העתידה "מעשה יהיה שאז לימד84, ולכ� .`edאת

בזיכו� לפעול שיש לאר�", "קרוב להיות שצרי� ההוראה,

כל ל"וידע מגיעי� כ� ידי ועל אתהlertהעול�, כי

משיח ידי על והשלימה, האמיתית בגאולה פעלתו",

ממש. בקרוב צדקנו,

(g"kyz ixyz 'e .gÎf"kyz daeyz zay zegiyn)

•

ג� למעלה שהיא דמשמע בזה גדול חידוש דעשי"תולכאורה מהתשובה

איצטער :(16 הערה לעיל (ראה וכהלשו� טא�.hyxrויוהכ"פ. תשובה דארפ�

י"ל – ופוסקי� בש"ס בפירוש אלו דימי� זו מעלה נתבארה שלא ומה

ר"ה בדוגמת שה� – ושמח"ת (דשמע"צ להקפות בנוגע המבואר ע"ד שהוא

סוכות (לקו"ת כו' בש"ס ולא בתושב"כ נזכרו שלא צח)) ע' יו� היו� (ראה

ב). רסט, אדה"ז סידור ג. פ,

ואיל�.73) ספ"א ש"ת רואי� וכה"ע ד"ה בארוכה ראה

תש"ד74) סה"ש וראה .29 הערה 130 ע' ח"ו [המתורג�] בלקו"ש נסמ�

ואיל�. 78 ע'

ע"פ75) הביאור שזהו וש�, .118 ע' ח"ב [המתורג�] לקו"ש zehytראה

(נסמ� בבריאה היא ישעי' נבואת כי – הספרי במאמר (14 הערה לעיל (ראה

בהערה (נסמ� באצילות – משה ונבואת ועוד) א. עט, סדור .7 הערה לעיל

הנ"ל).

רפמ"ט.76) תניא

"ואדברה";77) נאמר האר�" ותשמע השמי� שב"האזינו מזה ג� להעיר

של (קריאה "קראתי" – פי" אר�"xapd`"אמרי והאזיני שמי� וב"שמעו ,(

"כי xacנאמר 'd,"ענני" – "dlrnln.4 ,1 הערה לעיל הובא זהר וראה .

(78) ב עד, פרשתנו לקו"ת בתחלתו. rnyzeתו"א 'eb minyd epif`d t"dr

'eb ux`d.(

פ"ה).79) ש� (ועייג"כ פכ"ג תניא

פל"ז.80) ש�

שוב.81) בחי' ואר� רצוא בחי' היא ששמי� א: נ, שה"ש מלקו"ת להעיר

אח"כ ומיד רצוא, – לשמי�" "קרוב היא העבודה תחלה הרי זה מצד וג�

")jnq.שוב לאר�, קרוב – לדבר")

לבאר אפשר ועפ"ז רצוא. – ואר� שוב, ענינו ששמי� ג), ג, ג. (ב, בתו"א

שבפני� העני� ע"ד

ריחוק. על מורה ש"האזנה" (4 הערה לעיל (ראה להפי' ג�

מי"ז.82) פ"א אבות

בי�83) ההפרש ש�, סדור וראה דנחמתא. כולי' ישעי' ב: יד, ב"ב ראה

לירמי'. ישעי'

(84.19 ע' תרכ"ט סה"מ ואיל�. רמז ס"ע ואתחנ� ויגש. ר"פ אוה"ת

ובכ"מ.



ixyzמב 'e oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ו' ראשו� יו�
אגרתכ ,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"åîë äðäå,262 'nr cr.íúåéçäì

âeefî ïë Bîk ,äpäå,cegie -äiNò-äøéöé-äàéøác àá÷eðå à"æ §¦¥§¥¦¦¨§§¨¦§¦¨§¦¨£¦¨
,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" -

íéàøápä ìk Léì ïéàî eàøáð,"d`ixa"d mler ly -íéøöBpäå ¦§§¥©¦§¥¨©¦§¨¦§©¨¦
,"dxivi"d mler ly mixevid -,íéNòpäåmleray mixacd - §©©£¦

xaqedy itk ,"diyr"d

zekln"n ixd ,lirl

ly beeifdne "zeliv`c

zeliv`c "zekln"e "`"f"

zenypd mieedzn

mler ly mik`lnde

mdy mi`xap ,"d`ixa"d

itke ,"yi" ly oipr xak

df ixd ,owfd epax xiaqdy

"seq oi`"d gek ici lr

llka "zekln"a jynpd

"zekln"e "`"f" beeife cegiae

ly "ew"dy df cvne ,hxta

yaeln "seq oi` xe`"

dleki df llbay ,zexitqa

ly zeedzdd mdn zeidl

ly zexitqdn "zekln"e "`"f" beeife ceginy mb jk ,"yi" ze`ivn

zenlerdd`ixaÎdxiviÎdiyrzenler ly mi`xapd mieedzndl`

dx`d ly zeyalzdd dpyi mda mby ,owfd epax mkqiy itke)

,("seq oi` xe`" ly "ew"dnàéäL ,ïëBúaL äîLpä øBà éãé ìò©§¥©§¨¨¤§¨¤¦
,`id dnypd -,úeìéöàc úeëìîc úBøéôñ 'éc íéìkäî ,úe÷ìà¡Ÿ¥©¥¦§§¦§©§©£¦

Îd`ixa ly zexitqa micxei "zeliv`c zekln" ly milkd zxyr -

Îd`ixa ly zexitqd ly zewl`de dnypd zeidl diyrÎdxivi

.diyrÎdxividëBúa íâådpyi ,"zeliv`c zekln"a -úøàä §©§¨¤¨©
óBñ-ïéà-øBàc "åw"ä,xe`nd oirn `edy "ew"d xe` cvny - ©©§¥

,lirl xiaqdy itk ,"oi`n yi" ly zeedzdd zeidl dlekiLaìîä©§ª¨
,"àñøt"ä ãò úeìéöàa,"d`ixa"l "zeliv`" oiay jqnde - ©£¦©©©§¨

xe`d xy`n zxg` zedn didi diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`dy

."zeliv`" lyúBøéôñ 'éc íéìka øéàî äéäL "åw"ä úøàäå§¤¨©©©¤¨¨¥¦©¥¦§§¦
úeëìîc,"zeliv`" ly -íäa øéàîe ,íänò "àñøt"ä ò÷a- §©§¨©©©§¨¦¨¤¥¦¨¤

ÎdxiviÎd`ixal dnyp miyrpd "zeliv`c zekln" ly milkd 'la

,diyr.Lnî úeìéöàa Bîk äiNò-äøéöé äàéøáaoipr -dfly ¦§¦¨§¦¨£¦¨§©£¦©¨
dyrpy ixg` mb `ed ,zeliv`c milka xi`dy "ew"dn dx`dd

ly xe`de ,"diyrÎdxiviÎd`ixa"l "zeliv`" oia jqne `qxt

oeeik ,j` ,"zeliv`"ny xe`d zedn llka epi` diyrÎdxiviÎd`ixa

"zeliv`c zekln" ly milkd 'lymirweaixg` mby ,`qxtd z`

,zewl` `le `xap ly oipr ,ixnbl xg` oipr df didi `l `qxtd

Îd`ixa ly dnypd xe` md okl xy`e zewl` ly oipr md `l`

,(diyrÎdxiviÎd`ixa ly mi`xapd digne deednd) diyrÎdxivi

"ew"dn dx`dd mb jk ixdmdayok mbzrweamzi` `qxtd z`

.diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe`a dxi`n "ew"d zx`d mbe

Bîöòa "åw"ä íb ,ïëåmilka dxi`nd "ew"d zx`d wx `l - §¥©©©§©§
,zeliv`c,envra "ew"d mb m` ik-ãBä-çöð óBñå íeiña Laìîä©§ª¨§¦§¤©

BlL øLiä éìâø óBñ àeäL ,"ïBîã÷ íãà"c ãBñély -`mc §§¨¨©§¤©§¥©Ÿ¤¤
w,oencäøéàî "åw"ä úøàä äpä ,äiNòc úeëìîa íéîizñnä©¦§©§¦§©§©£¦¨¦¥¤¨©©©§¦¨

íMîceqiÎcedÎgvpn -oencw mc`c,äîLpä øBàa úLaìúîe ¦¨¦§©¤¤§©§¨¨
.úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc`ed "w"`" §§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¡Ÿ

- `ed epipry ,oencw mc`

dpey`xd daygnd

z` dtiwne dkeza zxve`d

zelylzydd xcq lk

lk seq cr hiane dtev")

mihxtdne ,("zexecd

efd dnecwd daygnay

xcq lk ly zeigd d`a

eb dfae ,zelylzydd`t

- "milebir"e "xyei" mpyi

ly oipr `ed "milebir"

lk lr siwnd ,"siwn"

zelylzydd zebixcn

,dey ote`ae d`eeyda

"diyr"e "zeliv`"y

`ed "xyei"e ;cgi mitwen

m`zda zelylzyd ly oipr lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd

d ilbx ixd ,oiprd zbixcnle zednlxyeily`mcwminiizqn oenc

d dbixcnadpexg`."diyrc zekln" `idy ,"diyr"d mler ly

"diyrc zekln" cr dxi`nd "ew"d zx`dy ,xne` `ed jk lre

xi`nd "ew"d oipr m` ik ,"zeliv`"c milka zeyalzdd cvn `l)

cr ,zelylzydd zebixcn lka z`vnp - (oencw mc`) "w"`"a

daygndn d`ad "diyrc zekln" ly dpezgzd dbixcna

yalzne xi`n "ew"dn ef dx`de df oipr ixd ,("w"`"c dnecwd

ÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd xyr ly dnypd xe`a

.zewl` `edy ,diyr,äøàäc äøàäå,"ew"dn -úLaìúî §¤¨¨§¤¨¨¦§©¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc çeø-Lôðaxe`a wx `l - §¤¤©§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb m` ik dnypd.íälL íéìkä ìëa íb óàåmilka §©©§¨©¥¦¤¨¤
cvny ,zewl` md oi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly

oky ,dx`dd my dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d zx`d

cvn j` ,zewl` eppi`y oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`"

dnecwd daygnd cvn) zcxei "zeliv`"n dlrnly envr "ew"d

ly`mcwmilka mb dx`dc dx`d ly ote`a "ew"d zx`d (oenc

.diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly,äøàäc äøàäc äøàäå- §¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
,dx`d ly ziyilyd dbixcnd xnelkíéàøápä ìëa àeäly - §¨©¦§¨¦

,"d`ixa"d mleríéøöBðå,"dxivi"d mler ly -,íéNòðåly - §¨¦§©£¦
,dyrpe xvepe `xap lka dxi`n df ici lry ,"diyr"d mler

dyrpe xvepe `xapd lry ,"w"`"c dnecwd daygnay dpeekd

ly oiprd .dyrpe xvepe `xapd ly zeigd `id ef dpeeke ,milydl

y ,`ed "dx`dc dx`dc dx`d"dx`doiicr `id la` mvr dppi`

eze`zedn`id "ew"d zx`dy jk ,dx`dd d`a epnny oiprd ly

dnypd xe`a wx zyalzn `id okl xy`e ,zewl` ly zedn oiicr

ly.zewl` `edy zexitqddx`ddx`dcly zednd dpi` xak

ùã÷ä úøâà
ë"åîë äðäå

262íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà
úøàäå àñøôä ãò 'éöàá ùáåìîä ñ"à øåàã å÷ä
àñøôä ò÷á 'ìîã ñ"éã íéìëá øéàî äéäù å÷ä
ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
àåäù ÷"àã é"äð óåñå íåéñá ùáåìîä åîöòá å÷ä íâ
äðä äéùòã 'ìîá íéîééúñîä åìù øùåéä éìâø óåñ
äîùðä øåàá úùáìúîå íùî äøéàî å÷ä úøàä
úùáìúî äøàäã äøàäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
íäìù íéìëä ìëá íâ óàå ò"éáã ñ"éã çåø ùôðá
íéøöåðå íéàøáðä ìëá àåä äøàäã äøàäã äøàäå

ixyz 'f ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ז' שני יו�

,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúåàéöî íðîà,262 'nr cr.ì"ðë

,mcewd oiprd ly ze`ivnd oiicr `id j` ,zncewd dbixcnd

Îd`ixa zexitq ly gex ytpa zyalzn dx`dc dx`dd okly

df j` ,(zewl` `l df) zncewd zednd dpi` xaky ,diyrÎdxivi

oiicrze`ivndeze` ly

milk ly ipgex oipr ,oipr

oi`y zexnly ,zexitq lye

`l ok mb df ixd zewl` df

ze`ivn.`xap lydx`d

dx`dc dx`dc`l mb xak `idze`ivnddx`dd ly

zyalzn "ew"d ly dx`dc dx`dc dx`dd okly ,zilpibixe`d

.mi`xap ly ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapd lkaBîk§

áeúkL41,íäa øLà ìëå íéniä" :,ziyr -úà äiçî äzàå ¤¨©©¦§¨£¤¨¤§©¨§©¤¤
,"ílklka) mleka ,"dz`"n ,"seq oi` xe`"n zeig zkynpy - ª¨

,"seq oi` xe`"n "ew"d ly dx`dc dx`dc dx`dd dfy ,(mi`xapd

lkl zeig zeidl zkynpd

.mi`xapdúàæ ìëå§¨Ÿ
úeèMtúä úðéçáa¦§¦©¦§©§

.íúBéçäì úeiçäjkay - ©©§©£¨
ote` oia lcad yi

d xe`ae ,"zeliv`"a zeyalzdddnyp,diyrÎdxiviÎd`ixa ly

gexe ytpaemilkerÎdxiviÎd`ixa zexitq xyr lylka cr ,diy

,mi`xapd

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî íðîà,envr -øãâa Bðéà ¨§¨§¦¨¤¨¥¥§¤¤
,ììk íB÷îcg` ote`a "seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay xn`py - ¨§¨

`ed `l` ,xg` ote`a - eihxte diyrÎdxiviÎd`ixaaeìk ááBñå§¥¨
ïéîìò,zenlerd lk -éðà õøàä úàå íéîMä úà"å ,äåLa ¨§¦§¨¤§¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦
"àìîjexa yecwd xne` - ¨¥
,`ed,úçà äàåLäa- §©§¨¨©©

minya `ln `edy myky

,ux`a `ln `ed jkúéì"å§¥
"dépî éeðt øúàoi` - £©¨¦¥

iept `edy dbixcne mewn

,jxazi epnn wixeõøàa óà©¨¨¤
àeäL ÷ø ,úéîLbä Bælä©¨©©§¦©¤

éwî úðéçáa,ááBñå ó- ¦§¦©©¦§¥
,zeinipta xi`n `ed oi`

zeigdy itk ybxeiy

ote`a `ed m` ik ,zybxen

,mlrde siwn lyBîëe§
Leøtä øàaúpLly - ¤¦§¨¥©¥
,"oinlr lk aaeq"éèewìa§¦¥

,íéøîà"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga -42,úeèMtúä àìå £¨¦§Ÿ¦§©§
úeiçä úeLaìúäålka `ln "seq oi`"d ze`ivne zedny dn - §¦§©§©©

,zeigd zeyalzde zehytzd ly ote`a df oi` - zenlerd

,Léì ïéàî íúBeäìe íúBéçäì,"yi"l "oi`"n zeedzdd lr mby - §©£¨§©¨¥©¦§¥
gek ici lr dfy zexnlmlrpoipr la` ,df ixd ,"seq oi` xe`" ly

zebixcnde zexitqd ici lr d`ad zeedzdl zehytzde ielib ly

,mlrpd gekd z` zelbne zekiynndíà ékzeigl zehytzdd - ¦¦
d`a ,zeedzdle,"åw"äî 'eëå äøàäc äøàäc äøàä éãé ìò©§¥¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¥©©

éwîe ááBqä óBñ-ïéà-øBàî íâå .ìéòì økæpkúBîìBò òaøàì ó ©¦§¨§¥§©¥¥©¥©¦§©§©¨
,äåLa äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàdlrnl `edy xe`d - £¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¤

lk siwne aaeq `edy ote`a wx `id zenlera ezrtyde ,zenlern

,deya zenlerd zrax`øéàîmb -éîéðtä åwä ìàxe` `edy - ¥¦¤©©©§¦¦
,zenlera inipt-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéìkä Cøc¤¤©¥¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨

,äiNòa yalznd xe`l mitiwn ixd milkdy -jez,milkd £¦¨
.ïéàî Lé àøáì æòå çk íäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáeitk - §¤¨¨©¥¦¥¨¤Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦

`ed ,zenlerdn cg` lkay mi`xapd zeedzd ixd ,lirl xaqedy

milkl yiy gekd ixd ;mler eze`ay zexitqd ly milkd ici lr

yi" zeedl zexitqd ly

`wec d`ay zeedzd) "oi`n

"seq oi` xe`" zenvrn

`ed ("oinlr lk aaeq"d

oi` xe`"n mda xi`ny iptn

."oinlr lk aaeq"d "seq

ìò àéä äàéøaäL øçàîe¥©©¤©§¦¨¦©
,íéìkä éãéixd mda yiy - §¥©¥¦

,zewlgzde leab ly oipr

úàæì,okl -íéàøápä íä ¨Ÿ¥©¦§¨¦
úe÷lçúäå éeaø úðéçáa- ¦§¦©¦§¦§©§

,ipydn dpey cg`yìeáâe§
,úéìëúågekdy zexnl - §©§¦

xe`"dn `a mzeedzdl

,j` ,leab ila `edy "aaeqd

a xi`n gekdy iptnjezici lr dpyiy ziwl`d dx`dd ixd ,milkd

,leab ly ote`ae zewlgzd ly dpiga `id ,milkdèøôáeitk - ¦§¨
,ieliba d`a ,zeedzdd ziyrp dpnn ziwl`d dx`ddyéãé ìò©§¥

.ìéòì økæpk ,úBiúBàäzewlgzdd oipr xzei oda yi zeize`dy - ¨¦©¦§¨§¥
wx `ly ,lirl xn` ixd mipt lk lr .milkd xy`n dlabdde

xe`dn mb yi ,milkae ,gex ytpae ,dnypa ,zenlerd ly zexitqa

,zenlerd liayay xe` epipry ,"ew"d) "seq oi` xe`" ly iniptd

zeigy itk ,zenlera "ybxp"d inipt xe`a zenlerd z` xi`iy xe`

,zenlern dlrnl `edy xe`) siwne aaeqd xe`dn mbe ,(zybxp

ote`a wx `ed zenlera ezrtydedf,mdn dlrnl x`yp `edy

ay wx `l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`ezexitqcg` lkn yi

lka mb m` ik ,xe`ay mibeqd ipyn`xap;xe`ay mibeqd ipyn yi

e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a df m` jka wx `hazn lcadd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà

íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà

é÷î 'éçáá àåäù ÷ø úéîùâä åæìä õøàáááåñå ó
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó

éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå

ו.41. ט, מ"ח.42.נחמי' פרק



מג ixyz 'f ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ז' שני יו�

,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúåàéöî íðîà,262 'nr cr.ì"ðë

,mcewd oiprd ly ze`ivnd oiicr `id j` ,zncewd dbixcnd

Îd`ixa zexitq ly gex ytpa zyalzn dx`dc dx`dd okly

df j` ,(zewl` `l df) zncewd zednd dpi` xaky ,diyrÎdxivi

oiicrze`ivndeze` ly

milk ly ipgex oipr ,oipr

oi`y zexnly ,zexitq lye

`l ok mb df ixd zewl` df

ze`ivn.`xap lydx`d

dx`dc dx`dc`l mb xak `idze`ivnddx`dd ly

zyalzn "ew"d ly dx`dc dx`dc dx`dd okly ,zilpibixe`d

.mi`xap ly ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapd lkaBîk§

áeúkL41,íäa øLà ìëå íéniä" :,ziyr -úà äiçî äzàå ¤¨©©¦§¨£¤¨¤§©¨§©¤¤
,"ílklka) mleka ,"dz`"n ,"seq oi` xe`"n zeig zkynpy - ª¨

,"seq oi` xe`"n "ew"d ly dx`dc dx`dc dx`dd dfy ,(mi`xapd

lkl zeig zeidl zkynpd

.mi`xapdúàæ ìëå§¨Ÿ
úeèMtúä úðéçáa¦§¦©¦§©§

.íúBéçäì úeiçäjkay - ©©§©£¨
ote` oia lcad yi

d xe`ae ,"zeliv`"a zeyalzdddnyp,diyrÎdxiviÎd`ixa ly

gexe ytpaemilkerÎdxiviÎd`ixa zexitq xyr lylka cr ,diy

,mi`xapd

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî íðîà,envr -øãâa Bðéà ¨§¨§¦¨¤¨¥¥§¤¤
,ììk íB÷îcg` ote`a "seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay xn`py - ¨§¨

`ed `l` ,xg` ote`a - eihxte diyrÎdxiviÎd`ixaaeìk ááBñå§¥¨
ïéîìò,zenlerd lk -éðà õøàä úàå íéîMä úà"å ,äåLa ¨§¦§¨¤§¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦
"àìîjexa yecwd xne` - ¨¥
,`ed,úçà äàåLäa- §©§¨¨©©

minya `ln `edy myky

,ux`a `ln `ed jkúéì"å§¥
"dépî éeðt øúàoi` - £©¨¦¥

iept `edy dbixcne mewn

,jxazi epnn wixeõøàa óà©¨¨¤
àeäL ÷ø ,úéîLbä Bælä©¨©©§¦©¤

éwî úðéçáa,ááBñå ó- ¦§¦©©¦§¥
,zeinipta xi`n `ed oi`

zeigdy itk ybxeiy

ote`a `ed m` ik ,zybxen

,mlrde siwn lyBîëe§
Leøtä øàaúpLly - ¤¦§¨¥©¥
,"oinlr lk aaeq"éèewìa§¦¥

,íéøîà"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga -42,úeèMtúä àìå £¨¦§Ÿ¦§©§
úeiçä úeLaìúäålka `ln "seq oi`"d ze`ivne zedny dn - §¦§©§©©

,zeigd zeyalzde zehytzd ly ote`a df oi` - zenlerd

,Léì ïéàî íúBeäìe íúBéçäì,"yi"l "oi`"n zeedzdd lr mby - §©£¨§©¨¥©¦§¥
gek ici lr dfy zexnlmlrpoipr la` ,df ixd ,"seq oi` xe`" ly

zebixcnde zexitqd ici lr d`ad zeedzdl zehytzde ielib ly

,mlrpd gekd z` zelbne zekiynndíà ékzeigl zehytzdd - ¦¦
d`a ,zeedzdle,"åw"äî 'eëå äøàäc äøàäc äøàä éãé ìò©§¥¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¥©©

éwîe ááBqä óBñ-ïéà-øBàî íâå .ìéòì økæpkúBîìBò òaøàì ó ©¦§¨§¥§©¥¥©¥©¦§©§©¨
,äåLa äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàdlrnl `edy xe`d - £¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¤

lk siwne aaeq `edy ote`a wx `id zenlera ezrtyde ,zenlern

,deya zenlerd zrax`øéàîmb -éîéðtä åwä ìàxe` `edy - ¥¦¤©©©§¦¦
,zenlera inipt-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéìkä Cøc¤¤©¥¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨

,äiNòa yalznd xe`l mitiwn ixd milkdy -jez,milkd £¦¨
.ïéàî Lé àøáì æòå çk íäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáeitk - §¤¨¨©¥¦¥¨¤Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦

`ed ,zenlerdn cg` lkay mi`xapd zeedzd ixd ,lirl xaqedy

milkl yiy gekd ixd ;mler eze`ay zexitqd ly milkd ici lr

yi" zeedl zexitqd ly

`wec d`ay zeedzd) "oi`n

"seq oi` xe`" zenvrn

`ed ("oinlr lk aaeq"d

oi` xe`"n mda xi`ny iptn

."oinlr lk aaeq"d "seq

ìò àéä äàéøaäL øçàîe¥©©¤©§¦¨¦©
,íéìkä éãéixd mda yiy - §¥©¥¦

,zewlgzde leab ly oipr

úàæì,okl -íéàøápä íä ¨Ÿ¥©¦§¨¦
úe÷lçúäå éeaø úðéçáa- ¦§¦©¦§¦§©§

,ipydn dpey cg`yìeáâe§
,úéìëúågekdy zexnl - §©§¦

xe`"dn `a mzeedzdl

,j` ,leab ila `edy "aaeqd

a xi`n gekdy iptnjezici lr dpyiy ziwl`d dx`dd ixd ,milkd

,leab ly ote`ae zewlgzd ly dpiga `id ,milkdèøôáeitk - ¦§¨
,ieliba d`a ,zeedzdd ziyrp dpnn ziwl`d dx`ddyéãé ìò©§¥

.ìéòì økæpk ,úBiúBàäzewlgzdd oipr xzei oda yi zeize`dy - ¨¦©¦§¨§¥
wx `ly ,lirl xn` ixd mipt lk lr .milkd xy`n dlabdde

xe`dn mb yi ,milkae ,gex ytpae ,dnypa ,zenlerd ly zexitqa

,zenlerd liayay xe` epipry ,"ew"d) "seq oi` xe`" ly iniptd

zeigy itk ,zenlera "ybxp"d inipt xe`a zenlerd z` xi`iy xe`

,zenlern dlrnl `edy xe`) siwne aaeqd xe`dn mbe ,(zybxp

ote`a wx `ed zenlera ezrtydedf,mdn dlrnl x`yp `edy

ay wx `l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`ezexitqcg` lkn yi

lka mb m` ik ,xe`ay mibeqd ipyn`xap;xe`ay mibeqd ipyn yi

e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a df m` jka wx `hazn lcadd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà

íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà

é÷î 'éçáá àåäù ÷ø úéîùâä åæìä õøàáááåñå ó
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó

éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå

ו.41. ט, מ"ח.42.נחמי' פרק



ixyzמד 'g iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ח' שלישי יו�

,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåòå,alw 'nr cr.'éöàã 'ìîã

ok` df oi` ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk :dx`dc dx`dc dx`da

d oiicr df j` ,"seq oi` xe`"n mvrdzedndfyke ;"seq oi` xe`" ly

,"seq oi` xe`" ly zednd mb df oi` ,dx`dc dx`d ly ote`a `a

m` ik ,zewl` ezedny oipr df oi`y ,xnelk) cala ze`ivnd m` ik

dx`dc dx`d ly ote`a `a dfyk ,j` ;(cala zewl` ly ze`ivn

ly ze`ivnd `l mb df oi` ,mi`xapd lka xacdy itk ,dx`dc

d`a ziwl`d dx`ddy itk df `l` ,zncewd ziwl`d dx`dd

.`xap ly ze`ivna zyalzne

ze`ivna d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl

`ed mnvr mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly

`xapae ,mine gex ,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn

ieliba `hazn - zinybd ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend

."oi`n yi" zeedl "seq oi` xe`" zenvra `wec yiy zlekide gekd

,`wec "ew"d ici lr dlbzne "aaeqd xe`"a xwira `ed df gek

,dginvn ux`dy dna xexiaa d`xp df xac ,iniptd xe`d

gnevd gekn miinyb zepli`e mignv zginvyipgexd`id ux`ay

mignev cinzy ,cinz ux`d dlbn df geke ,"oi`n yi" ly oipr

,ziy`xa ini zyya wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a mignv dpnn

,f`y ,dnecke "mind evxyi" enk ,zexn`nd x`ya did dfy itk

dig ytp ly oipr ipgexd mgekn mind e`ived ,ziy`xa ini zyya

dig ytp d`a xak ziy`xa ini zyy ixg`l j` ,mindn `ay

- ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a df oi`e ,dipydn zg`

dpyi ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a mignv cinz dginvn

day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy zexnly ,dlrnd

zednd `ed oi`y) dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a dnvnhvd

ly ze`ivn m` ik ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e zewl` ly

iwl`d gekd dci lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy itk inyb `xap

lk aaeq"d xe`dn mb da yiy df cvn ,"oi`n yi" zeedzd ly

ly oipra aaeqd gekd dlbzn eci lry "ew"d xe`n mbe "oinlr

dlbzn df xac recn xac ly enrh .mi`xapa zeige zeedzd

`wec ux`aceqid `id ux`dy iptn `ed ,oldl owfd epax xiaqi ,

zcxei eay xzeia jenpd mewnae ,inybd mlerd ly xzeia jenpd

z` xzei ieliba `hand ,"xfeg xe`"n gek ea yi ,ziwl`d dx`dd

:owfd epax oeylae .dpnn dlrnly dbixcne xe`k ,"mvr"d

ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨
,äøàäcdx`d ly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨

ly zednd `l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc

xaqed xak z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl`

- "ew"dn mb da yiy lirl

xe`dn mbe iniptd xe`d

,"oinlr lk aaeq"dìëå§¨
ìéòì økæpä"ew"d xe` - ©¦§¨§¥

- day "aaeqd xe`"e ,day

xaky ziwl`d dx`dda

dx`d ly ote`a d`a

ze`ivna - dx`dc dx`dc

- `xap lyäàøî àéä- ¦©§¨
d`ad ziwl`d dx`dd

d`xn ,"zeliv`c zekln"n

z`ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦
,íeöò éelâa éîLbä øôòä¤¨¨©©§¦§¦¨

,epnî íéðBéìòä úBãBñéî æò øúéalynl enke ,xtrd ceqin - §¤¤¨¦¨¤§¦¦¤
,mine gex ,y` zeceqiízìëéå íçëa ïéàL ,íéîMä àávî íâå§©¦§¨©¨©¦¤¥§Ÿ¨¦¨§¨

,ïéàî Lé ãéîz çéîönä øôòä ãBñék ,ãéîz ïéàî Lé àéöBäì§¦¥¥©¦¨¦¦¤¨¨©©§¦©¨¦¥¥©¦
úBðìéàå íéáNò íäly ote`a ipgexd gnevd gekn mignevd - ¥£¨¦§¦¨

xiaqi ,drihpe drixf ici lr mignevy dl` mb ixdy ."oi`n yi"

irxefy dn oky ,"oi`n yi" enk dfy ,oldl,ux`a elek awxp m

,(gnevd gek ly zexxerzd) cala "o"n z`lrd"k zynyn drixfd

,llk drihpe drixf ila mignevy dl` cgeinaeäknä ìfnäå)§©©¨©©¤
,"ìãb" øîBàål"f epinkgy -44oi`y dhnl ayr oi`y mixne` ixd §¥§©

`l `id dginvdy ,ixd ,lcb el xne`e ea dknd dlrnl lfn el

oipr `a riwxay "lfn"dn m` ik ux`ay gnevd gekn dlek

:owfd epax jk lr xne` ?dginvd,áNòä çîö øákL øçàì eðéä©§§©©¤§¨¨©¨¥¤
genvl eilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn dyrp xaky -

zexit dyery oli`e ,lecble

,mrh mda didiy jixv ixd

df ixd ,zeving e` zewizn

,lfnd on `aBì øîBà Bðéàå§¥¥
Léì ïéàî çîöì- ¦§Ÿ©¥©¦§¥

ayrd ze`ivn deedzzy

,oli`d e`ïèwî àlà¤¨¦Ÿ¤
ïéî ìk éøt úàNìå ,ìãâì§Ÿ¤§¨¥§¦¨¦
.úeièøt éèøôa ïéîå- ¨¦¦§¨¥§¨¦

mi`ivend zepli` mpyiy

mpyie ,miwezn zexit

zexit mi`ivend zepli`

`a df ixd ,dnecke miveng

xacna zyxt "dxezd xe`"a .riwxay lfndn45gnv"d xne`

e` ayra `hazny gnevd geka zexxerzd rityn lfndy ,"wcv

mewnae ,envr gnevd gekn `ed dginvd mvr j` ,ginviy oli`a

"dxezd xe`"a xg`46ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d yxtn

`ed eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n lfndy dryay ,`ed lfnd

dkynddne ,eyxyl dkynd oli`a e` ayra xacd rityn ,jiiy

.xzeie xzei lcbe jled `ed eyxyløîàé éîì ¯ çîöé íøèa ìáà£¨§¤¤¦§©§¦Ÿ©
(úeièøt éèøôa áNòå áNò ìëì ìfîe ìfî ìkmixne` ixd - ¨©¨©¨§¨¥¤§¥¤¦§¨¥§¨¦

dkn" lfndyeamiiw epi` ayrdyke ,"lcb" el xne`e ,(ayra) "

ùã÷ä úøâà
úàæ ãåòå
ìëå äøàäã äøàäã äøàä ì"ðä ìë ìò ïë ìò øúé

áì÷éîùâä øôòä ãåñéá äúìëéå äçë äàøî àéä ì"ðä
íâå åðîî íéðåéìòä úåãåñéî æò øúéá íåöò éåìéâá
ïéàî ùé àéöåäì íúìëéå íçëá ïéàù íéîùä àáöî
íéáùò íä ïéàî ùé ãéîú çéîöîä øôòä ãåñéë ãéîú
øáëù øçàì åðééä ìãâ øîåàå äëîä ìæîäå) úåðìéàå
àìà ùéì ïéàî çåîöì åì øîåà åðéàå áùòä çîö
.úåéèøô éèøôá ïéîå ïéî ìë éøô úàùìå ìãåâì ïèå÷î
áùò ìëì ìæîå ìæî ìë øîàé éîì çîöé íøèá ìáà

.43‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."והכוונה הל' צ"ע ותיקוני�": "ב"הערות ו.44.: פ"י, קצו.45.ב"ר תשפו.46.ע' ע' במדבר

ixyz 'g iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ixg`l `id dpeekd ,xen`k ,`l` ?lcb xne` `ed inl - oiicr

'eke lecbl ohwn dginvd lr ,"yi" ly ze`ivna miiw xak ayrdy

ekde dxin`d d`a jk lrmiayrd zginv ,mipt lk lr .lfndn g

`id zepli`de,BaL çîBvä çkäîxtrd ceqiay -àeäLgek - ¥©Ÿ©©¥©¤¤
`ed gnevdïéà`l - ©¦

,zinyb ze`ivnå ,éðçeøå- §¨¦§
eli`íämiayrd - ¥

md ,zepli`de.íéiîLb- ©§¦¦
,"oi`n yi" ly oipr dfy ixd

ixd ,lirl xaqedy itky

`wec `ed "oi`n yi"l gekd

df geke - "seq oi`" zenvra

xtrd ceqia `hazn

.inybd,úàæ ïéàådn - §¥Ÿ
`hazn ux`a `wecy

ly "seq oi`"d gek ieliba

df oi` ,"oi`n yi"àlà¤¨
"ïBîã÷ íãà" éìâøc íeMî¦§©§¥¨¨©§
,"oencw mc`" ly milbxd -

úézçúa íéîizñîÎd mler -,äiNòzebixcnd ,"milbx"d - ¦§©§¦§©§¦£¦¨
dkeza zllekd dnecwd daygnd ly) oencw mc` ly zepexg`d

zeniizqn ,(xzeia mipezgzd cr xzeia mipeilrdn mi`xapd lk

,"diyr"d mler ,xzeia oezgzd mlerd ly zepezgzd zebixcna

,"diyr"d mleray xtrd ceqi `edeåéìâø úçúåzgzn - §©©©§¨
,oencw mc` ly zepexg`d zebixcnlCeøa óBñ-ïéà-øBà øéàî¥¦¥¨

,ïéîìò ìk ááBqä àeä`edy iniptd xe`d miizqny okid - ©¥¨¨§¦
dlrnly siwnd xe`d xi`n ,zenlera zewlgzdae dlabda

,zenlern"ïBîã÷ íãà" éìebò ÷ø ,íäéðéa áø ÷ñôä éìa- §¦¤§¥©¥¥¤©¦¥¨¨©§
,oencw mc` ly "milebir"d.Bcáìly dnecwd daygna ixdy - §©

okid ixd ,siwn xe`e inipt xe` ,"milebir"e "xyei" mpyi oencw mc`

wx mix`ype oencw mc` ly iniptd xe`de "xyei"d miizqny

oencw mc` ly mitiwnde milebirdoencw mc` ly milebird mby)

lk aaeq"d "seq oi` xe`"d enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi` ixd

,"oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr"åw"ä íâå§©©©
øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø íeiña íizñnä óBñ-ïéà-øBàî¥¥©¦§©¥§¦©§¥¨¨©§¥¦

,"øæBç øBà" úðéçáa äìòîì ähnîxe` - epiid "xfeg xe`" - ¦©¨§©§¨¦§¦©¥
dxfg ribn `ed ,xi`dl leki `ed oi` el xarny mewnl ribnyky

ribny iptl `ed xe`d xy`n xe` xziae wfeg xzia xfeg xe`a

aexwd oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l

oia ,rvn`ay xie`d) irvn`d xie`d xy`n xzei mg ux`l xzei

dl xarny ,ux`l miribn ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd

.dhnl xzei mg okle ,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi`

ixd ,inipt xe`a mi`xapd lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk

lk dtiwnd daygnd ly zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k

,xfeg xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerdL Bîk,"ew"d - §¤
éøà"a Laìîä"ànàå àaà"å "ïétðà CdpiaÎdnkg -à"æ"å ©§ª¨©£¦©§¦§©¨§¦¨§¨

"àá÷eðå(zecn) `"f - §§¨
,zeklneøéàî ¯ úeìéöàc©£¦¥¦

úeëìnî øæBç øBàa§¥¦©§
úeëìîe ,úeìéöàc©£¦©§

àéä úeìéöàc,okl - ©£¦¦
ähnî øúk úðéça§¦©¤¤¦©¨

,äìòîìaeyiga - §©§¨
,dlrnl dhnln zexitqd

zexitql "zekln"n

`id "zekln" ixd ,zepeilrd

xkfpk - "xzk" ly dpiga

,ef ycew zxb`a lirl

."ïôBña ïúlçz õeòð"å- §¨§¦¨¨§¨
,df ixd "zekln"ay

"xzk" ly "dlgz"dy

"dlgz"dy ,df ixd "ew"ae ,"zekln"a z`vnp ,"dnkg"n dlrnly

ilbx" ly seqa dverp "ew"d ly`mcwzeniizqnd ,"oenc

oeeike ;xtrd ceqia ,"diyr"d mler ly zepezgzd zebixcna

epipr ixd "ew"dyielibia okl `hazn - "seq oi` xe`" lyceq

xtrdieliba xzeioipra ,"oi`n yi" ly oipra "seq oi`" ly oiprd

.oldl xiaqiy itk ,dginv ly-øBàc "åw"ä íeiña àeä äëëå§¨¨§¦©©§
"ïBîã÷ íãà" éìâøc "øLi"ä íeiña íizñnä óBñ-ïéàitk - ¥©¦§©¥§¦©Ÿ¤§©§¥¨¨©§

iniptd xe`a ze`a oencw mc` ly zepezgzd zebixcnde milbxdy

zebixcnl `a dfy drya ixd ,zebixcnd ly zewlgzda

mler ly zepexg`d zebixcna ,"diyr"d zizgza dfy ,zepexg`d

,inybd xtrd ceqi dfy itk ,"diyr"døéàîly dpigaa "ew"d - ¥¦
,"xfeg xe`"äìòîì ähnîxtray dx`dc dx`dc dx`ddn - ¦©¨§©§¨

,inybd,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáì- ¦§¦©©§¨¨§©§§©§©£¦¨
ixd `id "diyr" ,oky ,dpexg`d dbixcnd ef dnypd xe`ay

,dpexg`d dxitqd `id "zekln"e ,xzeia oezgzd mlerd

`id "zeklnc zekln" ,day zexitqd xyra ,`teb "zekln"ae

,dnypd xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j` - dpexg`dàeäL¤
.úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéçî ,Lnî úe÷ìàxen`ky - ¡Ÿ©¨¥¦¦©¥¦§©§©£¦

zbixcna ixd - diyrÎdxiviÎd`ixal dnypd xe` miyrp md lirl

xe`d da xi`n - dnypd xe`ay dpexg`d `idy ,dnypd xe`

dpexg`d dbixcnd) "diyr" ly zepexg`d zebixcndn xfegd

aymi`xapyi" ly oipra "seq oi`"d gek zelbl gekd z` ozepe ,(

.icinz ote`a ,dginv ly ,"oi`n

ùã÷ä úøâà
ïéà àåäù åáù çîåöä çëäî (úåéèøô éèøôá áùòå
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò
åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì

.'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà



מה ixyz 'g iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ixg`l `id dpeekd ,xen`k ,`l` ?lcb xne` `ed inl - oiicr

'eke lecbl ohwn dginvd lr ,"yi" ly ze`ivna miiw xak ayrdy

ekde dxin`d d`a jk lrmiayrd zginv ,mipt lk lr .lfndn g

`id zepli`de,BaL çîBvä çkäîxtrd ceqiay -àeäLgek - ¥©Ÿ©©¥©¤¤
`ed gnevdïéà`l - ©¦

,zinyb ze`ivnå ,éðçeøå- §¨¦§
eli`íämiayrd - ¥

md ,zepli`de.íéiîLb- ©§¦¦
,"oi`n yi" ly oipr dfy ixd

ixd ,lirl xaqedy itky

`wec `ed "oi`n yi"l gekd

df geke - "seq oi`" zenvra

xtrd ceqia `hazn

.inybd,úàæ ïéàådn - §¥Ÿ
`hazn ux`a `wecy

ly "seq oi`"d gek ieliba

df oi` ,"oi`n yi"àlà¤¨
"ïBîã÷ íãà" éìâøc íeMî¦§©§¥¨¨©§
,"oencw mc`" ly milbxd -

úézçúa íéîizñîÎd mler -,äiNòzebixcnd ,"milbx"d - ¦§©§¦§©§¦£¦¨
dkeza zllekd dnecwd daygnd ly) oencw mc` ly zepexg`d

zeniizqn ,(xzeia mipezgzd cr xzeia mipeilrdn mi`xapd lk

,"diyr"d mler ,xzeia oezgzd mlerd ly zepezgzd zebixcna

,"diyr"d mleray xtrd ceqi `edeåéìâø úçúåzgzn - §©©©§¨
,oencw mc` ly zepexg`d zebixcnlCeøa óBñ-ïéà-øBà øéàî¥¦¥¨

,ïéîìò ìk ááBqä àeä`edy iniptd xe`d miizqny okid - ©¥¨¨§¦
dlrnly siwnd xe`d xi`n ,zenlera zewlgzdae dlabda

,zenlern"ïBîã÷ íãà" éìebò ÷ø ,íäéðéa áø ÷ñôä éìa- §¦¤§¥©¥¥¤©¦¥¨¨©§
,oencw mc` ly "milebir"d.Bcáìly dnecwd daygna ixdy - §©

okid ixd ,siwn xe`e inipt xe` ,"milebir"e "xyei" mpyi oencw mc`

wx mix`ype oencw mc` ly iniptd xe`de "xyei"d miizqny

oencw mc` ly mitiwnde milebirdoencw mc` ly milebird mby)

lk aaeq"d "seq oi` xe`"d enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi` ixd

,"oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr"åw"ä íâå§©©©
øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø íeiña íizñnä óBñ-ïéà-øBàî¥¥©¦§©¥§¦©§¥¨¨©§¥¦

,"øæBç øBà" úðéçáa äìòîì ähnîxe` - epiid "xfeg xe`" - ¦©¨§©§¨¦§¦©¥
dxfg ribn `ed ,xi`dl leki `ed oi` el xarny mewnl ribnyky

ribny iptl `ed xe`d xy`n xe` xziae wfeg xzia xfeg xe`a

aexwd oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l

oia ,rvn`ay xie`d) irvn`d xie`d xy`n xzei mg ux`l xzei

dl xarny ,ux`l miribn ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd

.dhnl xzei mg okle ,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi`

ixd ,inipt xe`a mi`xapd lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk

lk dtiwnd daygnd ly zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k

,xfeg xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerdL Bîk,"ew"d - §¤
éøà"a Laìîä"ànàå àaà"å "ïétðà CdpiaÎdnkg -à"æ"å ©§ª¨©£¦©§¦§©¨§¦¨§¨

"àá÷eðå(zecn) `"f - §§¨
,zeklneøéàî ¯ úeìéöàc©£¦¥¦

úeëìnî øæBç øBàa§¥¦©§
úeëìîe ,úeìéöàc©£¦©§

àéä úeìéöàc,okl - ©£¦¦
ähnî øúk úðéça§¦©¤¤¦©¨

,äìòîìaeyiga - §©§¨
,dlrnl dhnln zexitqd

zexitql "zekln"n

`id "zekln" ixd ,zepeilrd

xkfpk - "xzk" ly dpiga

,ef ycew zxb`a lirl

."ïôBña ïúlçz õeòð"å- §¨§¦¨¨§¨
,df ixd "zekln"ay

"xzk" ly "dlgz"dy

"dlgz"dy ,df ixd "ew"ae ,"zekln"a z`vnp ,"dnkg"n dlrnly

ilbx" ly seqa dverp "ew"d ly`mcwzeniizqnd ,"oenc

oeeike ;xtrd ceqia ,"diyr"d mler ly zepezgzd zebixcna

epipr ixd "ew"dyielibia okl `hazn - "seq oi` xe`" lyceq

xtrdieliba xzeioipra ,"oi`n yi" ly oipra "seq oi`" ly oiprd

.oldl xiaqiy itk ,dginv ly-øBàc "åw"ä íeiña àeä äëëå§¨¨§¦©©§
"ïBîã÷ íãà" éìâøc "øLi"ä íeiña íizñnä óBñ-ïéàitk - ¥©¦§©¥§¦©Ÿ¤§©§¥¨¨©§

iniptd xe`a ze`a oencw mc` ly zepezgzd zebixcnde milbxdy

zebixcnl `a dfy drya ixd ,zebixcnd ly zewlgzda

mler ly zepexg`d zebixcna ,"diyr"d zizgza dfy ,zepexg`d

,inybd xtrd ceqi dfy itk ,"diyr"døéàîly dpigaa "ew"d - ¥¦
,"xfeg xe`"äìòîì ähnîxtray dx`dc dx`dc dx`ddn - ¦©¨§©§¨

,inybd,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáì- ¦§¦©©§¨¨§©§§©§©£¦¨
ixd `id "diyr" ,oky ,dpexg`d dbixcnd ef dnypd xe`ay

,dpexg`d dxitqd `id "zekln"e ,xzeia oezgzd mlerd

`id "zeklnc zekln" ,day zexitqd xyra ,`teb "zekln"ae

,dnypd xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j` - dpexg`dàeäL¤
.úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéçî ,Lnî úe÷ìàxen`ky - ¡Ÿ©¨¥¦¦©¥¦§©§©£¦

zbixcna ixd - diyrÎdxiviÎd`ixal dnypd xe` miyrp md lirl

xe`d da xi`n - dnypd xe`ay dpexg`d `idy ,dnypd xe`

dpexg`d dbixcnd) "diyr" ly zepexg`d zebixcndn xfegd

aymi`xapyi" ly oipra "seq oi`"d gek zelbl gekd z` ozepe ,(

.icinz ote`a ,dginv ly ,"oi`n

ùã÷ä úøâà
ïéà àåäù åáù çîåöä çëäî (úåéèøô éèøôá áùòå
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò
åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì

.'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà



ixyzמו 'h iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ט' רביעי יו�

,alw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéìåâìâä 'ñá ù"îôìå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

éèewìa àáeä ,ë ÷øt íéìebìbä øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤¨§¦¥
íéøîà"`ipz"d xtqa -47,"åw"ä ìL Bæ äøàä älçz úLaìúî £¨¦¦§©¤¤§¦¨¤¨¨¤©©

äàéøáì äpnîe ,äiNòaL úeìéöàä øBàa óBñ-ïéà-øBàc§¥§¨£¦¤©£¦¨¦¤¨¦§¦¨
úeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáì ïäîe ,äiNòaL äøéöéå¦¦¨¤©£¦¨¥¤¦§¦©©§¨¨§©§§©§

iNòcçk Lé äæ éãé ìòå ,ä ©£¦¨§©§¥¤¥Ÿ©
úeëìîc éìkä íeiña æòå̈Ÿ§¦©§¦§©§

äiNòc úeëìîc- §©§©£¦¨
dpezgzd dxitqe dbixcnd

,"diyr"ay xzeiaãBñéaL¤¦
:øîàî àeäå ,øôòä¤¨¨§©£©

,"'eëå õøàä àLãz"- ©§¥¨¨¤§
ixd `a df xn`nny - `yc

,gnevd gekìòBt úBéäì¦§¥
íìBòì ãéîz õøàä áø÷a§¤¤¨¨¤¨¦§¨
,óBñ-ïéà úðéça) ãòå- ¨¤§¦©¥

zlert mvr wx `ly

yi" ly oipr `idy dginvd

,"seq oi`"d gekn `a ,"oi`n

ginvdl ly ote`d mb `l`

dlert `edzicinzcvne ,

ginvdl leki `ed ,df gek

df mby ixd ,seq ila cinz

,"seq oi`" ly oiprd `ed

éîé úLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤§¥
:øîàîk ,úéLàøa§¥¦§©£©
:øîàîe ,"íénä eöøLé"¦§§©©¦©£©
,"äiç Lôð õøàä àöBz"¥¨¨¤¤¤©¨
wx erityd dl` zexn`n -

f`y ,ziy`xa ini zyya

eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a zeig zeytp ux`de mind e`ived

yi" ly ote`a `ly dipydn zg` dig ytp d`a xak df ixg`l

zexn`n erityd cala ziy`xa ini zyya wx ,"oi`ndl`,

mi`a zexn`ndyéîé 'æaL ,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§§©§©£¦¨¤§§¥
ãñç"a óBñ-ïéà-øBàî äøàä äfä íìBòa øéàä úéLàøa§¥¦¥¦¨¨©¤¤¨¨¥¥§¤¤

,(ììk "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa ,"ípçzexxerzd mey ila - ¦¨§¦©£¨©©¦§¦§¨
`awepdy ,"oiawep oiin z`lrd" z`xwpd ,(lawndn) dhndn

zexxerzd - dhnln dly zexxerzda zxxerne dlrn (lawnd)

didzy gxkdd ony ,ziy`xa ini 'f ixg` xcqd ,ixd .dlrnln

;dlrnln zexxerzd xxerl ick dhnln zexxerzde o"n z`lrd

ila ,mpg cqga "seq oi` xe`"n dx`d dxi`d ziy`xa inia ,j`

"mind evxyi" zexn`nd f` erityd okle ,llk o"n z`lrd

xn`ndn gnevd gek eli`e ,"oi`n yi" ly oipr "ux`d `vez"e

rityn - "ux`d `ycz"cinz,úBøôe úBðìéàå íéáNò çéîöäì§©§¦©£¨¦§¦¨¥
àîïé,ipgexd gnevd gekn -Léì,miayrd ,inybd "yi"l - ¥©¦§¥

,zexitde zepli`dãéîz̈¦
äðLa äðL écî48àeäL , ¦¥¨¨§¨¨¤

dpy icn cinz ginvdl -

`ed ,dpyaúðéça ïéòî¥¥§¦©
,"óBñ-ïéà"oipr `edy - ¥

s` miizqn `l ,iteqÎoi`

,ginvdl ux`a gekd mrt

äfä íìBò íi÷úé íàL¤¦¦§©¥¨©¤
¯ íéðL úBááø éeaø¦¦§¨¦
.äðLa äðL écî eçéîöé©§¦¦¥¨¨§¨¨

ïäî LiL àlà- ¤¨¤¥¥¤
zepli`dn ,miayrdn

mi`ad ,zexitdneéãé ìò©§¥
,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä- ©£¨©©¦§¦

z` xxernd edyn yiy

,ginviy gnevd gekíäå§¥
,íéòeèpäå íéòeøfä- ©§¦§©§¦

zepli`de mirxfpd miayrd

md mirxfd ixd ,mirhipd

,gnevd gekl "o"n z`lrd"

ïë-ét-ìò-óàåzexnl - §©©¦¥
,mirehpe mirexf mdyíä¥

ïéòøbäL ,ïéàî Lé Bîk§¥¥©¦¤©©§¦
ììk Cøò Bì ïéà òeèpä©¨©¥¤¤§¨

íâå ,éøtä éaâìel oi` - §©¥©§¦§©
,d`eeyde jxr mey,ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìk ãâðjkay - ¤¤¨¨¦¨¦¨£¨¦§¤¨¦
jk lk lcadd oi`zeki`aeli`e mrh ea yiy ixtd iabl enk

d`eeyd oi`e lecb lcad miiw ,j` ,mrh oi` rxfpy oirxblzenka,

lye zexitd ly mzginv ixd ,oirxbd iabl eilre eitpre oli`d ly

zrixf ici lr `a dfy zexnl ,"oi`n yi" ly oipr `id oli`d

,oirxbdäàeáz éðéîa íâå ,úB÷øéå íéðBòøæ éðéîa ïëå§¥§¦¥¥§¦¦¨§©§¦¥§¨
,ïéàî Lé Bîk àeä ,ãçà ïéòøbî ïéðéòøb úBàî úBeäúäì§¦§©¥©§¦¦¦©§¦¤¨§¥¥©¦

ïkL ìkîe`l` ,oirxbd ly zedn eze` mdy dhgd ipirxb `l - ¦¨¤¥
ä.íéìaMäå ïéMwixd - oirxbd enk ynn zedn eze` mpi`y - ©©¦§©¦¢¦

."oi`n yi" i`cea mdäpäå49L úBøtä ,mignev -éãé ìò §¦¥©¥¤©§¥
,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä,dhnln zexxerzd -äòéøfä àéä ©£¨©©¦§¦¦©§¦¨

ùã÷ä úøâà
ù"îôìå
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
íåéñá æåòå çë ùé æ"éòå äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä
øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì

264õøàä àöåú øîàîå íéîä åöøùé øîàîë úéùàøá
éîé 'æáù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîëçî äéç ùôð
óåñ ïéà øåàî äøàä äæä íìåòá øéàä úéùàøá
çéîöäì (ììë ïéá÷åð ïééî úàìòä éìá íðç ãñçá
äðù éãî ãéîú ùéì ïéàî úåøéôå úåðìéàå íéáùò
éåáéø æ"äåò íéé÷úé íàù ñ"à 'éçá ïéòî àåäù äðùá
ïäî ùéù àìà äðùá äðù éãî åçéîöé íéðù úåááø
íä ë"ôòàå íéòåèðäå íéòåøæä íäå ð"î úàìòä é"ò
éáâì ììë êøò åì ïéà òåèðä ïéòøâäù ïéàî ùé åîë
ïëå ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìë ãâð íâå éøôä
úååäúäì äàåáú éðéîá íâå úå÷øéå íéðåòøæ éðéîá
ù"ëîå ïéàî ùé åîë àåä 'à ïéòøâî ïéðéòøâ úåàî
ð"î úàìòä é"òù úåøéôä äðäå íéìáùäå ïéù÷ä

.47‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספנ"ב ספנ"א ש� ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אומרו "לאחרי :

עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמש� � לעו' יהי') (וכ� תמיד סע"א): (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעי� בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד"

כו"'. ושנה שנה שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס ˘ËÈÏ"‡49.אגה"ק ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰� במ"מ" � "והנה "לכאורה :

ג� הנשפעי� העניני� בכל דא� � מעשיות) מצות במעלות (ולהסיו� בכלל מהסו� המצות במעלת להנ"ל בהמש� שהוא וי"ל � כא�? ענינו מה

האר� טובה המרגלי� טענת בשלילת במש"נ מלקו"ת ולהעיר מאד. מאד משובחי� ה� האד� ותפלת מצוה ע"י כשנעשה � חנ�" "בחסד עתה

מאד"'.'מ אד

ixyz 'i iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי י' חמישי יו�

,264 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áèéä ïáåé äæîå,blw 'nr cr.á"äåò ééç

çkî ïäéìàî íéìBòäî ãàî ãàî íéçaLî íä ¯ äòéèpäå§©§¦¨¥§ª¨¦§Ÿ§Ÿ¥¨¦¥£¥¤¦Ÿ©
,õøàaL Bcáì çîBvä,drixfe drihp ila -ìékNð äfîeoipra - ©¥©§©¤¨¨¤¦¤©§¦

íéðBéìò úBøBà úBëLnä- ©§¨¤§¦
ekyneiyazenler - ©

-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨
äiNòmikynpd zexe`dy - £¦¨

"o"n z`lrd" ici lr

ly (dhnln zexxerzd)

mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr dlrn mda yi ,mc`d zcear

ila ,cala (dlrnln zexxerzda) "`lirlc `zexrz`"a

mc`d zceare zexxerzdd

,dhnlúéìëz àeäL)¤©§¦
,(íãàä úàéøaici lry - §¦©¨¨¨

zexe` ekynei ezcear

,zenlerd lka xzei milrp

.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

äfîezebixcna) diyrd zizgzay ,lirl xaqedy dnn - ¦¤
ly ote`a xzei wfegn xe` xi`n ("diyr"d mler ly zepexg`d

ixd - "ew"d xe`ne "oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n ,"xfeg xe`"

dfn,øaãî éç çîBö íîBc :úBâøãî øãñ ïéðòa áèéä ïáeé©¥¥§¦§©¥¤©§§¥¥©©§©¥
ïäL'ca `a dfy itk - ¤¥

lk akxen mdn zeceqid

md ixd ,`xap:úBðéça§¦
øôò) -l"pd,(Là íéî ¨¨©¦¥

L ,çeøàeä éçäL óà ©¤©¤©©
çîBväî äìòîì50, §©§¨¥©¥©

¯ éçäî äìòîì øaãîäå§©§©¥§©§¨¥©©
ïë-ét-ìò-óàbeq -éçä ©©¦¥©©

,çîBväî éçå ïBfð¦§©¥©¥©
øaãîäå,mc`d -ìa÷î §©§©¥§©¥

,íäéðMî Búeiçgnevn - ©¦§¥¤
,igne,úòãå äîëç íâå- §©¨§¨¨©©

,igne gnevn mc`d lawn

òãBé ÷Bðézä ïéà"L¤¥©¦¥©
ãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì¦§©¨§¦¨©
,"'eë ïâc íòè íòèiL- ¤¦§Ÿ©©¨¨

zxne` `xnbdy itk

zekxaa51,àì ïéãò"å©£©¦Ÿ
àøBúc àøNa àðìéëà£¦§¨¦§¨§¨

,"'eë`xnbdy itk -

`nw `aaa zxne`52`axy

,xzei zxteyn `xaqa zxgnl el dpr ,ongp 'x lv` dl`y l`y

iptn df ixd ,axra lenz` z`f jl izxn` `ly dn ,jk lr xn`e

lk dlelv dzid `l izrc `linae xey xya izlk` `l oiicr f`y

,oaen `l dxe`kly .xacnd lkya siqen igd on xyay ixd .jk

wewf xacnd didi recne ,epnn dhnly gnevl wewf igd didi recn

xacd oaei lirl xaqedy itk `l` ?epnn dhnl mdy igle gnevl

,ahid,äìòîì ähnî "øæBç øBà" úðéça àeä ékzebixcndn - ¦§¦©¥¦©¨§©§¨
,zepeilrl zepezgzd,äiNòä úézçzîzepezgzd zebixcndn - ¦©§¦¨£¦¨

,"diyr" lyíL úélbúnL,diyrd zizgza -äøàä ,æò øúéa ¤¦§©¥¨§¤¤¨¤¨¨
'eë äøàäc,inybd xtra dpyiy dx`dc dx`dc dx`d ,xnelk - §¤¨¨

,ïéîìò ìk ááBqä óBñ-ïéà-øBàîzenlerd lk aaeqe siwnd - ¥¥©¥¨¨§¦
,deeyaíãà"c "øLiä éìâø" íeiñaL óBñ-ïéà-øBà "åw"äîe¥©©¥¤§¦©§¥©Ÿ¤§¨¨

"ïBîã÷zebixcnd - ©§
iniptd xe`d ly zepexg`d

my dxi`n - zenleray

ziwl`d dx`ddúðéçáa¦§¦©
,"øæBç øBà"wfegn xe`a - ¥

zebixcna xy`n xzei

,zepeilrd.ìéòì økæpk©¦§¨§¥
íòè áeè äæa áèéä ïáeéå§©¥¥¨¤©©
íéëàìnM äî ,úòãå̈©©©¤©§¨¦
éðt" äákønaL íéðBéìò¤§¦¤©¤§¨¨§¥

"øLð éðô"e "øBL53,- §¥¤¤
,"dakxn"ayãàî íéðäð¤¡¦§Ÿ

çeøî íé÷tzñîe íéðBfðå§¦¦¦§©§¦¥©
äìBòä óBòäå äîäaä©§¥¨§¨¨¨
ìòL úBðaøwäî íäéìà£¥¤¥©¨§¨¤©

,çaænä éabenk - ©¥©¦§¥©
aezky54ingl ipaxw z`" :

mik`lndy ,xnelk ,"iy`l

ly dpigaa mdy mipeilrd

mgl mdl df ixd ,"iy`"

,oefneì ÷ec÷ãëeøäfä ïBL §¦§§©Ÿ©
LBãwä55."ïBäìéc àøwòå àãBñéî ïééðäúàå" :mipdp mde - ©¨§¦§©§¨¦¨§¦¨¨¦§

mik`lnl zkynpd dkynddy ,xnelk ,mdly xwirdne ceqidn

- myxyn - mdly xwirdne ceqidn `id zepaxwd oipr ici lr

."seq oi` xe`" ly "xfegd xe`d"n df ,xen`k ,okyíéøácä éøçàå§©£¥©§¨¦
älàä úîàäå,o`k exaqedy -éãé ìò ,ïéáäì ì÷ð ïBáðì úòc §¨¡¤¨¥¤©©§¨¨¥§¨¦©§¥

,úBiNòî úBönä úìòî ìãb ,ìéòì økæpä ìkzeyrpd zeevn - ¨©¦§¨§¥Ÿ¤©£©©¦§©£¦
,mc`d ly miinybd mixa`d ici lr ,miinyb mixacaïä øLà- £¤¥

od ,zeiyrnd zeevndúBîLpä úãéøé úéìëzäfä íìBòì ©§¦§¦©©§¨¨¨©¤

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú

áèéä ïáåé äæîå
ùà íéî øôò 'éçá ïäù î"çöã úåâøãî øãñ ïéðòá
øáãîäå çîåöäî äìòîì àåä éçäù óàù çåø
øáãîäå çîåöäî éçå ïåæéð éçä ë"ôòà éçäî äìòîì
÷åðéúä ïéàù úòãå äîëç íâå íäéðùî åúåéç ìá÷î
'åë ïâã íòè íåòèéù ãò àîéàå àáà úåø÷ì òãåé
'éçá àåä éë 'åë àøåúã àøùéá àðìéëà àì ïééãòå
úéìâúîù äéùòä úéúçúî äìòîì äèîî øæåç øåà
ááåñä ñ"à øåàî 'åë äøàäã äøàä æò øúéá íù
'éçáá ÷"àã øùåéä éìâø íåéñáù ñ"à øåà å÷äîå ò"ë
úòãå íòè áåè äæá áèéä ïáåéå .ì"ðë øæåç øåà

âì÷øùð éðôå øåù éðô äáëøîáù íéðåéìò íéëàìîù äî
å äîäáä çåøî íé÷ôúñîå íéðåæéðå ãàî íéðäðóåòä

ïåùì ÷åã÷ãëå çáæîä â"òù úåðáø÷äî íäéìà äìåòä
éøçàå .ïåäìéã àø÷éòå àãåñéî ïééðäúàå ÷"äåæä
é"ò ïéáäì ì÷ð ïåáðì úòã äìàä úîàäå íéøáãä
úéìëú ïä øùà úåéùòî úåöîä úìòî ìãåâ ì"ðä ìë
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ממנו]". וניזו� זקוק שנתהווה לאחר א.51.ג� ואיל�.52.מ, סע"א ˘ËÈÏ"‡53.עא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰האוכל האש מ� סת� "ארי' "אבל :
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מז ixyz 'i iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי י' חמישי יו�

,264 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áèéä ïáåé äæîå,blw 'nr cr.á"äåò ééç

çkî ïäéìàî íéìBòäî ãàî ãàî íéçaLî íä ¯ äòéèpäå§©§¦¨¥§ª¨¦§Ÿ§Ÿ¥¨¦¥£¥¤¦Ÿ©
,õøàaL Bcáì çîBvä,drixfe drihp ila -ìékNð äfîeoipra - ©¥©§©¤¨¨¤¦¤©§¦

íéðBéìò úBøBà úBëLnä- ©§¨¤§¦
ekyneiyazenler - ©

-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨
äiNòmikynpd zexe`dy - £¦¨

"o"n z`lrd" ici lr

ly (dhnln zexxerzd)

mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr dlrn mda yi ,mc`d zcear

ila ,cala (dlrnln zexxerzda) "`lirlc `zexrz`"a

mc`d zceare zexxerzdd

,dhnlúéìëz àeäL)¤©§¦
,(íãàä úàéøaici lry - §¦©¨¨¨

zexe` ekynei ezcear

,zenlerd lka xzei milrp

.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

äfîezebixcna) diyrd zizgzay ,lirl xaqedy dnn - ¦¤
ly ote`a xzei wfegn xe` xi`n ("diyr"d mler ly zepexg`d

ixd - "ew"d xe`ne "oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n ,"xfeg xe`"

dfn,øaãî éç çîBö íîBc :úBâøãî øãñ ïéðòa áèéä ïáeé©¥¥§¦§©¥¤©§§¥¥©©§©¥
ïäL'ca `a dfy itk - ¤¥

lk akxen mdn zeceqid

md ixd ,`xap:úBðéça§¦
øôò) -l"pd,(Là íéî ¨¨©¦¥

L ,çeøàeä éçäL óà ©¤©¤©©
çîBväî äìòîì50, §©§¨¥©¥©

¯ éçäî äìòîì øaãîäå§©§©¥§©§¨¥©©
ïë-ét-ìò-óàbeq -éçä ©©¦¥©©

,çîBväî éçå ïBfð¦§©¥©¥©
øaãîäå,mc`d -ìa÷î §©§©¥§©¥

,íäéðMî Búeiçgnevn - ©¦§¥¤
,igne,úòãå äîëç íâå- §©¨§¨¨©©

,igne gnevn mc`d lawn

òãBé ÷Bðézä ïéà"L¤¥©¦¥©
ãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì¦§©¨§¦¨©
,"'eë ïâc íòè íòèiL- ¤¦§Ÿ©©¨¨

zxne` `xnbdy itk

zekxaa51,àì ïéãò"å©£©¦Ÿ
àøBúc àøNa àðìéëà£¦§¨¦§¨§¨

,"'eë`xnbdy itk -

`nw `aaa zxne`52`axy

,xzei zxteyn `xaqa zxgnl el dpr ,ongp 'x lv` dl`y l`y

iptn df ixd ,axra lenz` z`f jl izxn` `ly dn ,jk lr xn`e

lk dlelv dzid `l izrc `linae xey xya izlk` `l oiicr f`y

,oaen `l dxe`kly .xacnd lkya siqen igd on xyay ixd .jk

wewf xacnd didi recne ,epnn dhnly gnevl wewf igd didi recn

xacd oaei lirl xaqedy itk `l` ?epnn dhnl mdy igle gnevl

,ahid,äìòîì ähnî "øæBç øBà" úðéça àeä ékzebixcndn - ¦§¦©¥¦©¨§©§¨
,zepeilrl zepezgzd,äiNòä úézçzîzepezgzd zebixcndn - ¦©§¦¨£¦¨

,"diyr" lyíL úélbúnL,diyrd zizgza -äøàä ,æò øúéa ¤¦§©¥¨§¤¤¨¤¨¨
'eë äøàäc,inybd xtra dpyiy dx`dc dx`dc dx`d ,xnelk - §¤¨¨

,ïéîìò ìk ááBqä óBñ-ïéà-øBàîzenlerd lk aaeqe siwnd - ¥¥©¥¨¨§¦
,deeyaíãà"c "øLiä éìâø" íeiñaL óBñ-ïéà-øBà "åw"äîe¥©©¥¤§¦©§¥©Ÿ¤§¨¨

"ïBîã÷zebixcnd - ©§
iniptd xe`d ly zepexg`d

my dxi`n - zenleray

ziwl`d dx`ddúðéçáa¦§¦©
,"øæBç øBà"wfegn xe`a - ¥

zebixcna xy`n xzei

,zepeilrd.ìéòì økæpk©¦§¨§¥
íòè áeè äæa áèéä ïáeéå§©¥¥¨¤©©
íéëàìnM äî ,úòãå̈©©©¤©§¨¦
éðt" äákønaL íéðBéìò¤§¦¤©¤§¨¨§¥

"øLð éðô"e "øBL53,- §¥¤¤
,"dakxn"ayãàî íéðäð¤¡¦§Ÿ

çeøî íé÷tzñîe íéðBfðå§¦¦¦§©§¦¥©
äìBòä óBòäå äîäaä©§¥¨§¨¨¨
ìòL úBðaøwäî íäéìà£¥¤¥©¨§¨¤©

,çaænä éabenk - ©¥©¦§¥©
aezky54ingl ipaxw z`" :

mik`lndy ,xnelk ,"iy`l

ly dpigaa mdy mipeilrd

mgl mdl df ixd ,"iy`"

,oefneì ÷ec÷ãëeøäfä ïBL §¦§§©Ÿ©
LBãwä55."ïBäìéc àøwòå àãBñéî ïééðäúàå" :mipdp mde - ©¨§¦§©§¨¦¨§¦¨¨¦§

mik`lnl zkynpd dkynddy ,xnelk ,mdly xwirdne ceqidn

- myxyn - mdly xwirdne ceqidn `id zepaxwd oipr ici lr

."seq oi` xe`" ly "xfegd xe`d"n df ,xen`k ,okyíéøácä éøçàå§©£¥©§¨¦
älàä úîàäå,o`k exaqedy -éãé ìò ,ïéáäì ì÷ð ïBáðì úòc §¨¡¤¨¥¤©©§¨¨¥§¨¦©§¥

,úBiNòî úBönä úìòî ìãb ,ìéòì økæpä ìkzeyrpd zeevn - ¨©¦§¨§¥Ÿ¤©£©©¦§©£¦
,mc`d ly miinybd mixa`d ici lr ,miinyb mixacaïä øLà- £¤¥

od ,zeiyrnd zeevndúBîLpä úãéøé úéìëzäfä íìBòì ©§¦§¦©©§¨¨¨©¤

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú

áèéä ïáåé äæîå
ùà íéî øôò 'éçá ïäù î"çöã úåâøãî øãñ ïéðòá
øáãîäå çîåöäî äìòîì àåä éçäù óàù çåø
øáãîäå çîåöäî éçå ïåæéð éçä ë"ôòà éçäî äìòîì
÷åðéúä ïéàù úòãå äîëç íâå íäéðùî åúåéç ìá÷î
'åë ïâã íòè íåòèéù ãò àîéàå àáà úåø÷ì òãåé
'éçá àåä éë 'åë àøåúã àøùéá àðìéëà àì ïééãòå
úéìâúîù äéùòä úéúçúî äìòîì äèîî øæåç øåà
ááåñä ñ"à øåàî 'åë äøàäã äøàä æò øúéá íù
'éçáá ÷"àã øùåéä éìâø íåéñáù ñ"à øåà å÷äîå ò"ë
úòãå íòè áåè äæá áèéä ïáåéå .ì"ðë øæåç øåà

âì÷øùð éðôå øåù éðô äáëøîáù íéðåéìò íéëàìîù äî
å äîäáä çåøî íé÷ôúñîå íéðåæéðå ãàî íéðäðóåòä

ïåùì ÷åã÷ãëå çáæîä â"òù úåðáø÷äî íäéìà äìåòä
éøçàå .ïåäìéã àø÷éòå àãåñéî ïééðäúàå ÷"äåæä
é"ò ïéáäì ì÷ð ïåáðì úòã äìàä úîàäå íéøáãä
úéìëú ïä øùà úåéùòî úåöîä úìòî ìãåâ ì"ðä ìë

.50‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�שלכ וי"ל העפר. מ� הי' דהכל � עפר כא� נזכר דלא מוב� [עפ"ז כו' ניזו� ובכ"ז � להתהוותו בנוגע "ג� :
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ixyzמח `"i iyiy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי י"א שישי יו�
אגרתכא ,blw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ù"ãà .àë,266 'nr cr.íåé ìëá

áeúkL Bîk ,éîLbä56,"íúBNòì íBiä" :c meidy -mlera ,`we ©©§¦§¤¨©©£¨
dfdmixaca zeyrpd ,zeiyrn zeevn miiwl yi ,dyrnd mlera ,

`id mzeedzdy miinyb

oi` xe`" zenvrn `wec

gekd mda yiye ,"seq

xe`" zenvr cvny mlrpd

zeevnd ici lre ,"seq oi`

dl` mixaca miyerydlbzn,mlrpd gekdúçà äòL äôé"å§¨¨¨¨©©
"àaä íìBòä éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe äáeLúa57: ¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨¨©¨

ïàk ãòiqitcn mixne` - ©¨
,ycewd zxb`áúkî eðàöî̈¨¦§©

.äLBãwä Bãéepax ly - ¨©§¨
iptl ef zxb` azky) owfd

.(ezewlzqd

.àëzzl mnvr lr elaiwy dl` z` xxerl ,owfd epax azek ef ycew zxb`

miwqere dxez icnela jenzl ,"c"ag llek"l dpyd jyna miieqn sqk mekq

.l`xyi ux`a 'd zceara

ewlgi m` ik ,mekqd lk z` f` epzie dpyd seql ekgi `ly ,`id zexxerzdd

e` zeireay zepnl sqkd z`

caln ,oky ,zeiycg zegtl

llka devn lka zefixfd zlrn

dlrn dpyi ,cegia dwcvae

sqkd mekq zpizpa ztqep

(dpyd jyna zzl mivexy)

xiaqiy itk ,zeaexn zepna

.xac ly enrh

ef ezxb` owfd epax ligzn

mi`xwpd l`xyi ipal dkxaa

"eny iade`" llka1cvn ,

l`xyi ipaa yiy dad`d

cgeinae ,`ed jexa yecwdl

xear dwcvl mipzepy dl`

dcearae dxeza miwqery dl`

md mi`xwp - l`xyi ux`a

ux` ,oky ,"eny iade`" cgeina

ipir" xy` ux` ixd `id l`xyi

'd"da jiwl`2my dxi`n ,

jexa yecwd ly cgeind "eny" ixd `ed 'ied mye ,'ied myn zinipt dkynd

.`ed

,BîL éáäBàì ètLîk ,íîBìL úLéøc øçàjexa yecwd ly - ©©§¦©§¨§¦§¨§£¥§
.`edBöøà íò 'ä ú÷ãö úBNòì ,íòa íéácðúnä ìà¤©¦§©§¦¨¨©£¦§©¦©§

,Lãwä õøà úBòî áeöwä ÷ç äðLa äðL écî úúì ,äLBãwä©§¨¨¥¦¥¨¨§¨¨Ÿ©¨§¤¤©Ÿ¤
l -,l`xyi ux` ,ycewd ux` iayeia jenzäøäîa ïðBkúå äðaz¦¨¤§¦¥¦§¥¨

éúlî óhz íäéìà ,eðéîéa3éúøîà ìhk ìfzå ,4epax ,xnelk - , §¨¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦§¦©©©¦§¨¦
- mdil` dpete `xew owfd,íéæéøæì æøæìiehial m`zda -5oi`" §¨¥¦§¦¦

,"oifxefnl `l` oifxfnúBôø íéãé ÷fçìe6alae oevxay ,xnelk - , §©¥¨©¦¨
zzl ybxde oevxd miiw ;xqg `l7z`f zeyrl zetx micidy `l` ,

.lreta,BúaLa úaL écî ¯ ìàøNé õøà úBòî ¯ íéîc ïzîa§©©¨¦§¤¤¦§¨¥¦¥©¨§©¨
BLãça Lãç écî úBçôìe8,äðL Cøòì áeöwä Bkøòî ,ewlgi - §¨¦¥Ÿ¤§¨§¥¤§©¨§¤¤¨¨

zepna zegtl e` zeireay zepna dpyd lkl avwend sqkd z`

.zeiycgácðúäì Léà áì ìò äìò øLà íéLãwä óñk ìëå§¨¤¤©¨¨¦£¤¨¨©¥¦§¦§©¥
eðéçà úñðøôì øãð éìa§¦¤¤§©§¨©©¥
écî ,Lãwä õøà éáLBé§¥¤¤©Ÿ¤¦¥

.äðLa äðLd`xpd itk - ¨¨§¨¨
siqedl owfd epax dvex

minekqd z` wx `ly ,o`k

zencew mipya zzl erawy

zeireay zepna dzr ewlgi

m` mb `l` ,zeiycg e`

edyin ly ezaygna dlr

xy`n xzei lecb mekq zzl

mb miiwi ,zencewd mipya

z` zzl ef dywa `ed

zepna sqepd mekqd

.zeiycg e` zeireayék¦
ìkì òeãiä ãálî ,äpä¦¥¦§©©¨©©Ÿ
ìëa úeæéøfä úìòî ìãbŸ¤©£©©§¦§¨

,úBönäfxcfdl yiy - ©¦§
dn dzeyrl devn ziiyra

,xzei mcwenyøîàpä©¤¡©
"'eë äåöî øáãì íãà íéc÷é íìBòì" :ì"æø éøáãa äðLðå9, §¦§¨§¦§¥©©§¨©§¦¨¨¦§©¦§¨

íBìMä åéìò eðéáà íäøáàc déúeæéøæemdxa` ly ezefixf - §¦¥§©§¨¨¨¦¨¨©¨
,"dciwr"a epia`ék ,íìBò ãò eðéðáìe eðì ,ãòì úãîBòä àéä¦¨¤¤¨©¨§¨¥©¨¦
dîöò äã÷òäipal dzekf cinz xkef `ed jexa yecwdy - ¨£¥¨©§¨

,l`xyiúìòî Cøòì ìBãb ïBéqðì Ck ìk äáLçð dðéà- ¥¨¤§§¨¨¨§¦¨¨§¤¤©£©
zbixcne,íBìMä åéìò eðéáà íäøáàoi` recn cg` mrh df - ©§¨¨¨¦¨¨©¨

cvn ,epia` mdxa` iabl jk lk lecb oeiqpl zaygp dnvr dciwrd

:`ed ,ipy mrh ,zelecbd ezbixcne ezlrníbLamb epgwla - §¤©
,oeaygaða úà àð ç÷" :Ba øac 'ä ék"'eë E10z` gwiy - , ¦¦¥©¨¤¦§

,dciwrl wgviéøäåeid -íLôð eøñnL íéLBã÷ änëå änk ©£¥©¨§©¨§¦¤¨§©§¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íúåùòì íåéä ù"îë éîùâä æ"äåòì úåîùðä úãéøé
ìëî æ"äåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá 'à äòù äôéå

.á"äåò ééç:÷"äéëî åðàöî ë"ò

ù"ãà àëìà åîù éáäåàì èôùîë
ú÷ãö úåùòì íòá íéáãðúîä
÷åç äðùá äðù éãî úúì äùåã÷ä åöøà íò 'ä
ìæúå éúìî óåèú íäéìà á"áåú ÷"äà úåòî áåö÷ä
ïúîá úåôø íéãé ÷æçìå íéæéøæì æøæì éúøîà ìèë
ùãç éãî úåçôìå åúáùá úáù éãî é"à úåòî íéîã
íéùã÷ä óñë ìëå äðù êøòì áåö÷ä åëøòî åùãçá
úñðøôì øãð éìá áãðúäì ùéà áì ìò äìò øùà
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ג.11. ש�12.ש�, פרש"י 13.184..ראה ע' תש"ט 14.642.סה"מ ע' ח"ב קונטרסי� סה"מ וראה יב. ש�, א.15.וירא ד, ‰Ú¯˙16.פסחי�

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."רפי"ב משהיוה"א "להעיר א'.17.: משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ג אגה"ק "וראה משלי18.:

ב. א.19.י, טז, או20.ר"ה לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של גדול סכו� יתנו לא שג� בכ�, הזק� רבנו שכוונת הסברא על

לא חדש מדי ולית� השאר, ולעכב 1/12 החדשי חלק רק כ"א � בתשרי הסכו� כל לית� לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב � לחדשי�

מוב� כ� הנתינה. וקדימת לזריזות כלל בניגוד אינו בא� � ורק א� דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמש� בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר

סקי"ג צדקה הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת � פיה"מ על נוס� שנק' וכמדומה טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד � שתהי' איזו בצדקה שכ"ז

הכולל כס� לגביית הנ"ל דבי' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש � בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבי� בד"ה הובא סקרט"ו.

בכו"כ (כמבואר חדשי�) בכו"כ אחת בעיירות זהובי� היו (וגובי� בשנה שנה מדי שליח ע"י הי' � אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות

המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק: הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי כו' בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי � ועפ"ז רבותינו). מכ'

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כא� עד
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itl" `l dfy wiicne yxtn

lcebitl" m` ik "dyrnd

aexdyrndy - "dyrnd

minrta dyrp aehdzeax.

lynl ,yxtn m"anxde

sl` zzl acpzi cg`yk23

dyrn mpn` df ixd ,zg` zaa miaedflecblk dyrp df oi` j` ,

,oky ,minrt sl`a miaedfd sl` ozep `edyk xy`n ,ytpa oipw jk

.eytpa jekife oipw ,ytpd oipw xzei xacd dyrp dpizp lk ici lr

zpizp ici lr eytpa dyrpy jekifd calny ,owfd epax xiaqi oldl

,dlrnl oeilr cegi dpizp lk ici lr dyrp ,zeax minrta dwcvd

,B÷enðå Bîòè áèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálî ,äpäårecn - §¦¥¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥©£§¦
,zeaexn minrta mekqd zpizpa dlecb dlrn yiLôpä Ckæì éãk§¥§©¥©¤¤

,äNònä éeaø éãé ìòzeax minrta aehd dyrnd ziiyr ici lr - ©§¥¦©©£¤
,z`f cal ixd -áeúkä øac àìî àø÷î äpää÷ãö úlòt" : ¦¥¦§¨¨¥¦¥©¨§ª©§¨¨

,"íéiçìoiirl ,"`ipz"d seqay "mipewize zexrd"a oiivn iaxd - §©¦
zlert" aezk my ,fh ,i ilyna miweqtawicvdlnd `l) "miigl

dwcv ok" aezk my ,`i ,`i ilynae ("wicv" dlnd m` ik "dwcv"

`l `id dnicwnd dlnd la` ,"miigl dwcv" aezk ok` my ,"miigl

"zlert" m` ik "dwcvokzexrd"a my xne` iaxde ,"dwcv

zlert" oeyld aezk `l miweqtd ipya ,oky ,"b"rve" :"mipewize

."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk `ian owfd epaxy ,"miigl dwcv

zlert"y yxtl milekiy dna wtzqdl dvex iaxd oi` d`xpd itk

dpeekd "miigl wicv zlert"y xne` weqtdyke ,dwcv `id ,"wicv

"ad` zewcv 'd wicv" enk jxc lr) dwcv ly dlertdy24- miigl (

`xwn" mixne`yk ,oky ,jka wtzqdl dvex ,d`xpd itk ,iaxd oi`

`lndtqedd ila ,weqta yexita zeidl xacd jixv ,"aezkd xaic

ep` oi` weqtay b"rv df okle ,dwcv `id wicv ly ezlerty

."miigl dwcv zlert" milnd mi`vendúlâñe dúlòtL eðéäc- §©§¤§ª¨¨§ª¨¨
`id ,dwcv lyéLîäìíéðBéìò íéiç Cly xzei oeilrd ote`d - §©§¦©¦¤§¦

,miigàeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiçîz`f jiyndl -õøàì ¥©¥©©¦¥¨§¤¤
,íéiçäzekln"l - ©©¦

ux`" z`xwpd "zeliv`c

,"ux`" `idy ,"miigd

xzeia dpezgzd dbixcnd

mi`a dpnne ,zexitqa

,mi`xapd lkl "miig"d

da ekiyni - miyrpe mixvep

"zeliv`c (zecn) `"f"n

dpexg`d dbixcnd `idy

,"seq oi` zenler" ly

zecne `"f ly "miig"de

" ly dpiga md zeliv`ciig

,"miigd,"eðfò úðéëL" àéä¦§¦©ª¥
zeige wfeg ozepd -

,mi`xapaøîàð äéìòL25: ¤¨¤¨¤¡©
äiçî äzàå","ílk úà- §©¨§©¤¤ª¨

"dz`" ,mi`xapd lk z`

,"zeliv`c zekln" lr aqen

mr e"iz cr s"l`n zeize`d

'd 'z '` :"dz`" dlnd dfy ,zeize`d xewn ody ze`vend 'd26,

,øôò ãò úìôBpä ãåc úkñ àéäådpikyd ,zelbd onfay - §¦ª©¨¦©¤¤©¨¨
xtr cr dcixiae zelba `id "cec zkeq" z`xwpy27,øîàîëe§©£©

ì"æø28íBãàì eìb" :,eply dpexg`d zelbd -íänò äðéëL- ©©¨¤¡§¦¨¦¨¤
,zelba,"'eëdcxi - dpezgzde dpexg`d zelbd efy oeeik ixd -

dwcv ici lre ,xtr cr - xzeia zepezgzd zebixcnl cr dpikyd

,`ed jexa seq oi` miigd iign dpikyl mikiynnàúeøòúàa ék¦§¦§¨¨
àzúìc,dhnl mc`d zexxerzd ici lr -"íéìôL çeø úBéçäì" ¦§©¨§©£©§¨¦
,miipr -íeìk déîøbî déì úéìc,melk mnvr lyn mdl oi`y - §¥¥¦©§¥§

df ici lr dyrp,àìéòìc àúeøòúà,dlrnl dlerte zexxerzd - ¦§¨¨¦§¥¨
`id zexitqay "zeliv`c zekln"l "miigd iig"n miig jiyndl

,melk dnvr lyn dl oi`y ,"melk dnxbn dl zil"y dxitqe dpiga

,zexitqd x`yn zlawn wx `idúBéçäì íò ácðúäa èøôáe¦§¨§¦§©¥©§©£
,Lnî íéiçä õøà éáLBé`idy dhnly "l`xyi ux`" iayei - §¥¤¤©©¦©¨

dlrnly "miigd ux`" cbpk zpeekn29mipzepy dwcvd ixd -

df ici lr yi ,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl

,"dpiky"le "zeliv`c zekln"l miigd iign dpina zcgein dkynd

ìëå .ïéánì éãåäæk àìôðå ìBãb øác ìò ìékNîici lry - §©©¥¦§¨©§¦©¨¨¨§¦§¨¨¤
dpikyl `ed jexa "seq oi`"n mipeilr miig mikiynn dwcvd dyrn

,zelba z`vnpyéøác íéìBãb änk ,úòãå íòè áeè àöîé¦§¨©©¨©©©¨§¦¦§¥
äNòî eðéäc ,"äNònä áø éôì ìkä" :eøîàL ì"æ íéîëç£¨¦©¤¨§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§©§©£¥

ùã÷ä úøâà
äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä
äðùîä ùåøéôá ì"æ í"áîøä ù"îë àåä ãçà ììåëä

:äùòîä áåø éôì ìëäå ì"æ íéîëç åðùù
äðäååîòè áèéä øàéá ì"æ í"áîøä éë ãáìî

äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä
úéìã íéìôù çåø úåéçäì àúúìã àúåøòúàá éë 'åë
áãðúäá èøôáå àìéòìã àúåøòúà íåìë äéîøâî äéì
ìéëùî ìëå .ì"ãå ùîî íééçä õøà éáùåé úåéçäì íò
äîë úòãå íòè áåè àöîé äæë àìôðå ìåãâ øáã ìò
äùòîä áåø éôì ìëä åøîàù ì"æ íéîëç éøáã íéìåãâ

.21‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה"ז פ"א דעות הל' � הדי� � "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג ˘ËÈÏ"‡23.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בצ"צ" :

מאה". הרע"ב גירסת הביא ז.24.ש� יא, ו.25.תהלי� ט, ˘ËÈÏ"‡26.נחמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספ"ב שהיחוה"א "לעיל :.27˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."סוס"ט אגה"ק עיי� � משיחא שבעקבות "ובפרט ספי"ז.28.: ח"א לעיל הובא יעקב), העי� גירסת (לפי א כט, מגילה

.29‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ח "אגה"ק :

ixyz a"i ycew zay mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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,`ed jexa "seq oi`" miigdãçéìlertle -ïBéìò ãeçé`ycew ly - §©¥¦¤§

(ezpikye `ed jexa yecwd ly) 'izpikye `ed jixa.úBaø íéîòt§¨¦©
`ycewn dkynd ly ote`a oeilr cegi micgiin - dpizp lka xy` -

oi`"e (d"awd) `ed jixa

(ezpikyl) 'izpikyl "seq

zebixcna dhnl cr

,xzeia zepezgzdéîð eðéäå§©§¨¥
mb dfe -áúkM äî ïéòk§¥©¤¨©
:í"aîøäzpizp zlrna - ¨©§©

,zeax zepna dwcvCkæì§©¥
,Lôpäly dl` mixaca - ©¤¤

dn oiprd fnexn m"anxd

,oeilrd cegid dlrnl dyrpyLBãwä øäfî òãBpk30äðéëLc ©©¦Ÿ©©¨¦§¦¨
àéä ék ,"Lôð" úàø÷ð`id ,dpikyd -:áéúëe ,eðLôðå eðéiç- ¦§¥¤¤¦¦©¥§©§¥§¦

aezke31:."eðLôð øôòì äçL ék"cr dcxiy dpikyd ,xnelk - ¦¨¨¤¨¨©§¥
.zelba - dhn dhnì"æø eøîà ïëìå32úáø÷nL ,ä÷ãö äìBãb" : §¨¥¨§©©§¨§¨¨¤§¨¤¤

,"älàbä úàzle`b - ¤©§ª¨
,zelbdn dpikyddîé÷äì©£¦¨
,èòî èòî øôòîici lr - ¥¨¨§©§©

mrt lk dwcv zpizp

dpikyd z` xzei miniwn

,zelba dltpyáé ék ãò"à ©¦¨Ÿ
"äìéL33didz f`y - : ¦Ÿ

ly dnilyd dniwd

.dpikyd

ùã÷ä úøâà
êéùîäì úåáø íéîòôá äùòðä ä÷ãöä äùòî åðééäã
åðééäå .úåáø íéîòô ïåéìò ãåçé ãçéì íéðåéìò íééç
÷"äåæî òãåðë ùôðä êëæì í"áîøä ù"î ïéòë éîð

ãì÷éë áéúëå åðùôðå åðééç àéä éë ùôð úàø÷ð äðéëùã
úáø÷îù ä÷ãö äìåãâ ì"æøà ïëìå .åðùôð øôòì äçù
éë ãò èòî èòî øôòî äîé÷äì äìåàâä úà

:äìéù àáé

א.30. פד, רות ז"ח כו.31.ראה מד, א.32.תהלי� י, ˘ËÈÏ"‡33.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ראה) שילה" יבא כי "עד רגיל הבלתי "הסיו� :

כו'". תקו� דשכינתא כו' והכא כו' אחרא באתר כו' אחרא באתר עה"פ: ב) (רלז, זח"א ע"פ מוב� ובכ"מ) פל"ו

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

� הקי"ז �ערכיה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
אח�ת� מ�דה "וא� יתע�ה: אמר� וה�א ָ�ְְְְְֲִִִֵֶַָָ�ד�ת,

fh)וג�' ,my)לא א�ר מקנת� אתֿ�דה וא� ; ְְְְֲִִֵֶֶָֹ
וג�'" אח�ת� ak)מ�דה ,my)�אח�ת ��דה וד� . ְֲִֵ�ְְְֲִֵָָ�ָ

מקנת� �ב�דה וג�'" זרע� לפי ער�� ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָ"והיה
�כבר הער��". מכסת את ה�ה� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ"וח�בֿל�
�מ�כת ��למ�ת ��� ז� מצוה �יני �� ְְִֵֶֶַָ�ְְֲִִִֵַָָנת�אר�

g)ערכי� wxte f wxt),הח��ב יח��ב ואל . ְְֲִֵַַַָ
���� �יניה� י� א�� ערכי� ס�גי ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�אר�עת
אר�ע ה� א�א � אחת �מצוה ���נ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהמח�ב
אבל �אחרת, �אינ� �י� מה� לכלֿאחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמצות:
אי� לכ� ה��. ���� �ר� על ��לל� 'ער�' ��ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
�אי� �מ� אחת, �מצוה ��� הערכי� מיני ְְְִֵֶַַָָ�ְֲִִִֵָָלמנ�ת

אחת �מצוה ��� ה�ר�נ�ת מיני מ�ני� (`sאנ� ְִִֵַָָָ�ְְִֶָָָ
(mlekl szeyn "oaxw" myy.�ת��נ��� �ר�ר וזה .ְְְִֵֶֶָ

קודש שבת

.‰Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקמ"ה �דיניה�צוה לד�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ואמר מרכ��� �בר �החרי� ��י הינ� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָחרמי�,
א� א�א ל�ה�; ה�בר א�ת� י�� � חר�' זה ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ'הרי
��ת� לפי ה�ית. לבדק ה�א �אז ל��, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ר�
�לֿ "א� יתע�ה: אמר� וה�א ל�הני�, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹחרמי�
מאד� מ�לֿא�רֿל� לה' אי� יחרי� א�ר ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָחר�

gk)�בהמה" ,fk `xwie)�ת�� �� על לנ� ורמז . ְְְֵֶַַַָָָָ
החר� "��דה יתע�ה: �אמר� ל�הני�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹחרמי�

אח�ת�" �היה k`)ל�ה� ,my)יני� נת�אר� �כבר . ְֲִֵֶַֹ�ְְֲִִֵָָָ
מערכי� ח' �פרק ז� נדרי�(gk.)מצוה �ברי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn a wxt).

� הק"י מ�מ�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַֹ
�ה�א ל�ז�ר ואפ�� �עליו, א�ת� �החרימ� ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ�דה
"�לֿ יתע�ה: אמר� וה�א ההק��, על ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ�ְַהממ�ה

י�כר" לא וג�' gk)חר� ,my)ספרא �ל��� . ְְְִִֵֵֶָָֹ
(izewega zyxt)זה וחר� ל�ז�ר". י�כר "לא :ְְִִֵֵֶֶַָָֹ

חרמי� סת� א�א minylאינ� yxit `ly) ְֲִֵֶָָָ
(dnecke.

�

המשך מעמוד זק
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(ezpikyl) 'izpikyl "seq
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,zeax zepna dwcvCkæì§©¥
,Lôpäly dl` mixaca - ©¤¤

dn oiprd fnexn m"anxd

,oeilrd cegid dlrnl dyrpyLBãwä øäfî òãBpk30äðéëLc ©©¦Ÿ©©¨¦§¦¨
àéä ék ,"Lôð" úàø÷ð`id ,dpikyd -:áéúëe ,eðLôðå eðéiç- ¦§¥¤¤¦¦©¥§©§¥§¦

aezke31:."eðLôð øôòì äçL ék"cr dcxiy dpikyd ,xnelk - ¦¨¨¤¨¨©§¥
.zelba - dhn dhnì"æø eøîà ïëìå32úáø÷nL ,ä÷ãö äìBãb" : §¨¥¨§©©§¨§¨¨¤§¨¤¤

,"älàbä úàzle`b - ¤©§ª¨
,zelbdn dpikyddîé÷äì©£¦¨
,èòî èòî øôòîici lr - ¥¨¨§©§©

mrt lk dwcv zpizp

dpikyd z` xzei miniwn

,zelba dltpyáé ék ãò"à ©¦¨Ÿ
"äìéL33didz f`y - : ¦Ÿ

ly dnilyd dniwd

.dpikyd

ùã÷ä úøâà
êéùîäì úåáø íéîòôá äùòðä ä÷ãöä äùòî åðééäã
åðééäå .úåáø íéîòô ïåéìò ãåçé ãçéì íéðåéìò íééç
÷"äåæî òãåðë ùôðä êëæì í"áîøä ù"î ïéòë éîð

ãì÷éë áéúëå åðùôðå åðééç àéä éë ùôð úàø÷ð äðéëùã
úáø÷îù ä÷ãö äìåãâ ì"æøà ïëìå .åðùôð øôòì äçù
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:äìéù àáé

א.30. פד, רות ז"ח כו.31.ראה מד, א.32.תהלי� י, ˘ËÈÏ"‡33.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ראה) שילה" יבא כי "עד רגיל הבלתי "הסיו� :

כו'". תקו� דשכינתא כו' והכא כו' אחרא באתר כו' אחרא באתר עה"פ: ב) (רלז, זח"א ע"פ מוב� ובכ"מ) פל"ו

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

� הקי"ז �ערכיה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
אח�ת� מ�דה "וא� יתע�ה: אמר� וה�א ָ�ְְְְְֲִִִֵֶַָָ�ד�ת,

fh)וג�' ,my)לא א�ר מקנת� אתֿ�דה וא� ; ְְְְֲִִֵֶֶָֹ
וג�'" אח�ת� ak)מ�דה ,my)�אח�ת ��דה וד� . ְֲִֵ�ְְְֲִֵָָ�ָ

מקנת� �ב�דה וג�'" זרע� לפי ער�� ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָ"והיה
�כבר הער��". מכסת את ה�ה� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ"וח�בֿל�
�מ�כת ��למ�ת ��� ז� מצוה �יני �� ְְִֵֶֶַָ�ְְֲִִִֵַָָנת�אר�

g)ערכי� wxte f wxt),הח��ב יח��ב ואל . ְְֲִֵַַַָ
���� �יניה� י� א�� ערכי� ס�גי ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�אר�עת
אר�ע ה� א�א � אחת �מצוה ���נ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהמח�ב
אבל �אחרת, �אינ� �י� מה� לכלֿאחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמצות:
אי� לכ� ה��. ���� �ר� על ��לל� 'ער�' ��ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
�אי� �מ� אחת, �מצוה ��� הערכי� מיני ְְְִֵֶַַָָ�ְֲִִִֵָָלמנ�ת

אחת �מצוה ��� ה�ר�נ�ת מיני מ�ני� (`sאנ� ְִִֵַָָָ�ְְִֶָָָ
(mlekl szeyn "oaxw" myy.�ת��נ��� �ר�ר וזה .ְְְִֵֶֶָ

קודש שבת

.‰Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקמ"ה �דיניה�צוה לד�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ואמר מרכ��� �בר �החרי� ��י הינ� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָחרמי�,
א� א�א ל�ה�; ה�בר א�ת� י�� � חר�' זה ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ'הרי
��ת� לפי ה�ית. לבדק ה�א �אז ל��, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ר�
�לֿ "א� יתע�ה: אמר� וה�א ל�הני�, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹחרמי�
מאד� מ�לֿא�רֿל� לה' אי� יחרי� א�ר ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָחר�

gk)�בהמה" ,fk `xwie)�ת�� �� על לנ� ורמז . ְְְֵֶַַַָָָָ
החר� "��דה יתע�ה: �אמר� ל�הני�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹחרמי�

אח�ת�" �היה k`)ל�ה� ,my)יני� נת�אר� �כבר . ְֲִֵֶַֹ�ְְֲִִֵָָָ
מערכי� ח' �פרק ז� נדרי�(gk.)מצוה �ברי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn a wxt).

� הק"י מ�מ�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַֹ
�ה�א ל�ז�ר ואפ�� �עליו, א�ת� �החרימ� ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ�דה
"�לֿ יתע�ה: אמר� וה�א ההק��, על ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ�ְַהממ�ה

י�כר" לא וג�' gk)חר� ,my)ספרא �ל��� . ְְְִִֵֵֶָָֹ
(izewega zyxt)זה וחר� ל�ז�ר". י�כר "לא :ְְִִֵֵֶֶַָָֹ

חרמי� סת� א�א minylאינ� yxit `ly) ְֲִֵֶָָָ
(dnecke.

�

המשך מעמוד זק



.נב . .mei meid

iyily meiixyz ec"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,dkxa :yneg
.dwÎbw .glÎdl :mildz

.mzeigdl Î262Î . . . k"enk dpde :`ipz

:'bd ote` xe`ia xeviw

xe`iae ,jiwl` 'ied z` zad`el ilk edf xy` ,owfd epiax xn`y enk ,jenk jrxl zad`e ,e
.aeh al zaiqa daeyzd zcear .epnid dgep mewnd gex epnid dgep zeixad gexy lk xn`na

iriax meiixyz fc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,dkxa :yneg
.gwÎew .bnÎhl :mildz

ipz.l"pk Î262Î . . . eze`ivn mpn` :`

:'cd ote` xe`ia xeviw

zewl` `ed d`ex ,el aiaqne enr dyrpd lk lr ezrce eal myd mc`d ,edrc jikxc lka ,a
zewl` zii`x oipra ld` iayeid lr miwqr ilrad oexzia irvn`d x"enc` xn`y enke ,ygena

.zihxt dgbyd zii`xn d`ad daeyzd zcear .ygena

iying meiixyz gc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,dkxa :yneg
.`iwÎhw .gnÎcn :mildz

.'iv`c 'lnc ÎalwÎ . . . cere :`ipz

:'dd ote` xe`ia xeviw

mexr mc` `di mlerl xn`nke ,dhila mey 'idz `ly zexidf ,jiwl` 'ied mr zkl rpvd ,d
mixizqn eid mipey`xd miciqgn dnkc reci ,llk xkip 'idi `ly `ed zinenxrd oipre ,d`xia

.zkl rpvdn d`ad daeyzd zcear edfe .mixrhvn eid elbzd m`e mnvr

iyiy meit"kdeixr ,ixyz hc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,dkxa :yneg
.ciwÎaiw .cpÎhn :mildz

.`"na Î264Î . . . 'qa y"ntle :`ipz

ט"פ. מסבב ס"ה ג"פ, מסבב פע� ובכל פעמי�, שלש ולשלו�" � אד� "בני כפרות:

שלש רחו� והוא אומרי� שניה� והנלקה המלקה מלקות: תחנו�. א"א תשרי סו� עד

פעמי�.

.`adl lr dlaw - t"kdeia ,xard lr dhxg `id dceard t"kdeixra

íåé
ïåùàø
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

dwÎbw miwxte

íåé
éðù
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

gwÎew miwxte

íåé
éùéìù
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr

`iwÎhw miwxte

íåé
éòéáø
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

ciwÎaiw miwxte

. . .mei meid

zaymixetkd mei ,ixyz ic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,dkxa :yneg
:dlirp xg` .`nwÎblw :sqen xg` .alwÎckw :dpiyd mcew .bkwÎehw :ixcp lk mcew .hpÎdp :mildz

.pwÎanw
.a"der . . . oaei dfne :`ipz

על ר�. ובקול אחת פע� � זרוע אור פסוק גו'. תגל מל� ה' מתחילי� יוהכ"פ ליל

כמו קשעהמ"ט כחומר. הנה כי החרוז כופלי� אי� נמו�. ובקול ג"פ � כו' הקהל דעת

יגמה"ר אומרי� ויוהכ"פ בר"ה היו�. תפלות בכל � כו' רחמי� זכור א"מ בשיו"ט.

מוס�. אחר תהלי� שיעור בשבת. כשחל ג� הס"ת בהוצאת

אומרי� במנחה ג� גו'. כמו� אל מי רבה. ובהמה � דבר ויהי יוהכ"פ: מנחת הפטורת

נעילה. תפלת כל אחרי עד פתוח ונשאר לאשרי, בנעילה הארו� פתיחת אורי. ה' לדוד

נ"כ. ואי� עלינו. כאלקינו, אי� ולעילא, לעילא � דנעילה בקדיש

למחר. עד צרכי כל לי שעשה מברכי� אי� היו�. העריב א� ג� יפנה, היו� אומרי�

dry bivp`eev oe` qwrf orhq`t ev qie` hnew t"kdei.[zery yye mixyr mevl `vei t"kdeia] ©

oey`x meiixyz `ic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,dkxa :yneg
.dqÎq :mildz

.mei lka Î266Î . . . y"c` .`k :`ipz

- mixvw miyexc f` bedpk - miaxa dxez owfd epiax xn` `pf`ila e"pwz t"kdei i`vena
zexe` fi` eil` hb`f qcxt xrc ,eizecnl `l eil` ,eil` ep`xw lka epiwl` 'dk in t"r¨
oi` q`ee zewl` xrc fi` eil` hb`f h"yra xrc iax xrc ,zeliv`c q"rc milka miyalznd¨¨
o'heyt orcri `a fi` qr q`ee q"` zenvr eil` :fi` heytd yexit xrc ,zeliv`c q"rc milk¨
zenvr eil` ep`xw lka oe` eil` miaexw fi` q`c oe` ,dheyt dpen` jxec zinvr dricia orci`¨
f` ,q"` zenvr hin dnypd zenvr xagn fi` dheyt dpen`a dltz ,dnypd zenvr oe` q"`

.mipyd jxan oe` mileg `tex xrc oiif l`f q"` zenvr¨

iytg mebxz

"eil`" :xne` h"yrad iaxd ;zeliv`c zexitq xyrc milka miyalznd zexe`d md "eil`" :xne` 'qcxt'd

zinvrd drcezay seqÎoi` zenvr - "eil`" :`ed heytd yexitd ;zeliv`c zexitq xyrc milkay zewel`d `ed

;dnypd zenvre q"` zenvr - 'eil` ep`xw lka'e ,'eil` miaexw' edfe .heyt icedi lk ly - dheyt dpen` iciÎlr -

.mipyd jxane mileg `texd didi q"` zenvry ,q"` zenvr mr dnypd zenvr z` zxagn dheyt dpen`a dltz

ipy meiixyz aic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,dkxa :yneg
.gqÎeq :mildz

`ai . . . mb j` :`ipzdliy

.mwix zxfeg dpi`y zrcd aexiwae dnkg zevrena dceare dlenrzl dzexk zixa

•

íåé
éùéîç
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr

:ixcp lk mcew

bkwÎehw

:dpiyd mcew

alwÎckw

:sqen xg`

.`nwÎblw

:dlirp xg`

pwÎanw

íåé
éùéù
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr



נג . . .mei meid

zaymixetkd mei ,ixyz ic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,dkxa :yneg
:dlirp xg` .`nwÎblw :sqen xg` .alwÎckw :dpiyd mcew .bkwÎehw :ixcp lk mcew .hpÎdp :mildz

.pwÎanw
.a"der . . . oaei dfne :`ipz

על ר�. ובקול אחת פע� � זרוע אור פסוק גו'. תגל מל� ה' מתחילי� יוהכ"פ ליל

כמו קשעהמ"ט כחומר. הנה כי החרוז כופלי� אי� נמו�. ובקול ג"פ � כו' הקהל דעת

יגמה"ר אומרי� ויוהכ"פ בר"ה היו�. תפלות בכל � כו' רחמי� זכור א"מ בשיו"ט.

מוס�. אחר תהלי� שיעור בשבת. כשחל ג� הס"ת בהוצאת

אומרי� במנחה ג� גו'. כמו� אל מי רבה. ובהמה � דבר ויהי יוהכ"פ: מנחת הפטורת

נעילה. תפלת כל אחרי עד פתוח ונשאר לאשרי, בנעילה הארו� פתיחת אורי. ה' לדוד

נ"כ. ואי� עלינו. כאלקינו, אי� ולעילא, לעילא � דנעילה בקדיש

למחר. עד צרכי כל לי שעשה מברכי� אי� היו�. העריב א� ג� יפנה, היו� אומרי�

dry bivp`eev oe` qwrf orhq`t ev qie` hnew t"kdei.[zery yye mixyr mevl `vei t"kdeia] ©

oey`x meiixyz `ic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,dkxa :yneg
.dqÎq :mildz

.mei lka Î266Î . . . y"c` .`k :`ipz

- mixvw miyexc f` bedpk - miaxa dxez owfd epiax xn` `pf`ila e"pwz t"kdei i`vena
zexe` fi` eil` hb`f qcxt xrc ,eizecnl `l eil` ,eil` ep`xw lka epiwl` 'dk in t"r¨
oi` q`ee zewl` xrc fi` eil` hb`f h"yra xrc iax xrc ,zeliv`c q"rc milka miyalznd¨¨
o'heyt orcri `a fi` qr q`ee q"` zenvr eil` :fi` heytd yexit xrc ,zeliv`c q"rc milk¨
zenvr eil` ep`xw lka oe` eil` miaexw fi` q`c oe` ,dheyt dpen` jxec zinvr dricia orci`¨
f` ,q"` zenvr hin dnypd zenvr xagn fi` dheyt dpen`a dltz ,dnypd zenvr oe` q"`

.mipyd jxan oe` mileg `tex xrc oiif l`f q"` zenvr¨

iytg mebxz

"eil`" :xne` h"yrad iaxd ;zeliv`c zexitq xyrc milka miyalznd zexe`d md "eil`" :xne` 'qcxt'd

zinvrd drcezay seqÎoi` zenvr - "eil`" :`ed heytd yexitd ;zeliv`c zexitq xyrc milkay zewel`d `ed

;dnypd zenvre q"` zenvr - 'eil` ep`xw lka'e ,'eil` miaexw' edfe .heyt icedi lk ly - dheyt dpen` iciÎlr -

.mipyd jxane mileg `texd didi q"` zenvry ,q"` zenvr mr dnypd zenvr z` zxagn dheyt dpen`a dltz

ipy meiixyz aic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,dkxa :yneg
.gqÎeq :mildz

`ai . . . mb j` :`ipzdliy

.mwix zxfeg dpi`y zrcd aexiwae dnkg zevrena dceare dlenrzl dzexk zixa

•

íåé
éùéîç
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr

:ixcp lk mcew

bkwÎehw

:dpiyd mcew

alwÎckw

:sqen xg`

.`nwÎblw

:dlirp xg`

pwÎanw

íåé
éùéù
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr



v"ndqeנד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� הנדרים פלא

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰,äøBz éøácî äæ øáãå§¨¨¤¦¦§¥¨

.íéøãð åéøãðe Lc÷ä BLc÷ä ¯ Léàì Ceîqä àìônäL¤©ª§¨©¨§¦¤§¥¤§¥§¨¨§¨¦

י"ג ב� על ה� מוסבי� אלו דברי� מפרשי�, כמה (שבהל'לדעת

י"בג') ב� על א')וה� לאיש",(שבהל' הסמו� "מופלא המוגדרי� ,

התורה מ� נדר הוא רלג)ונדר� סי' יור"ד לבונה .(עצי

נפלא: חידוש טמו� זו ובהלכה

כדי עד עצמו, על דבר ולאסור לנדור האד� שביד הכוח

להקדיש מהכוח יותר חזק הנאסר, הדבר על 'קדושה' החלת

למזבח, הראויי� דברי� על רק חלה קרב� קדושת שכ� קרב�,

הגבלה. ללא דבר, בכל תופס הנדר ואילו

יותר, גדול כוח נדרש בה� בנדרי�, דוקא פלא: זה וראה

שבשאר א� 'קדושה', ליצור שנה עשרה שתי� ב� ילד יכול

התורה? מ� תוק� לעשייתו אי� המצוות

החסידות בתורת כ� על נדרי�)מוסבר מצות להצ"צ, מצותי� :(דר�

נובע המזבח, על הקרב מי� על קרב� קדושת להחיל הכוח

שהיא התורה לנדורdnkgdמ"גזירת הכח מקור ואילו עליונה",

(תורה). ה'חכמה' ממדריגת למעלה הוא נדר

לתורה" קדמו ש"ישראל משו� ד)זאת פ"א שהקשר(ב"ר היינו ,

שבי� מהקשר יותר ושורשי עמוק לקב"ה ישראל בי� הפנימי

שה� הכוחות את לממש יהודי של ביכולתו ולכ� לתורה, הקב"ה

לנדור". יפליא "כי שנאמר זהו 'פלא'. בדרגת

(197 'nr ,gk jxk zegiy ihewl)

שני יו� למעשיו השיכור אחריות

:·È ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰ì òébä íàåìL BúeøëL §¦¦¦©§¦§¤

òébäMnL ;äNòiL äøáò ìk ìò áiç Bðéàå ,íeìk åéøác ïéà ¯ èBì¥§¨¨§§¥©¨©¨£¥¨¤©£¤¤¦¤¦¦©

ì.áeiç ïa Bðéà ,èBì ìL BúeøëL §¦§¤¥¤¦

המשניות בפירוש ג� הרמב"� כתב ג)וכ� ב, שהגיע(נזיר "מי :

עליו חל ואי� בטלי�, ודבריו מעשיו כל הרי לוט של לשכרותו

שיעשה". מעשה שו� על כלו� יתחייב ולא דבר, שו�

אחר ש�)ובמקו� מכירה הוא(הל' הרי כלוט שהשיכור הוסי�,

מעשיו אי� וממכר מקח ולעני� שש, מב� פחות כקט� או כשוטה

כלו�.

האחרוני� כתבו סב)אמנ�, סי' הב"ח שו"ת ג. ג, ב"ק שהמזיק(יש"ש

מועד "אד� כי מחילה, לבקש וא� לשל� חייב שכרותו בעת

והרמב"� ברצו�", בי� באונס בי� יש�, בי� ער בי� (בהל'לעול�

הי"א) פ"א כא�חובל הרמב"� שכתב ומה שיכור". "ובי� הוסי�:

לשל� חייב אבל שמי�, בדיני היינו חיוב, ב� אינו כלוט ששיכור

באונס. אפילו משל� מזיק שהרי שהזיק, מה

פטורי� ה� והרי וקט�, כשוטה נחשב כלוט השיכור לכאורה,

מרצונו שהשתכר כיו� אלא חייב? הוא ומדוע חבלה, מתשלו�

נענשעלשהביא שמי� בדיני וג� אד�, בידי וחייבלשל� הוא פושע

ולא להשתכר נאנס שא� משמע אמנ�, כ�. כדי עד להשתכר עצמו

וקט�. כשוטה פטור שכרותו, בעת והזיק בפשיעה, שתה

שלישי יו� הולך... אתה לאן דע

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰øéæð éðà éøä' :øîàL éî¦¤¨©£¥£¦¨¦

æ éøä ¯ 'éúúéî éðôì ãçà íBéì øeñà äíéúîì ànhäìe ïééa úBzL ¤¨¦§¥¦¨¦£¥¤¨¦§§©¦§¦©¥§¥¦

.íìBòì ,çlâìe§©¥©§¨

למחר, ימות שמא לחשוש לאד� יש כי הוא, ההלכה טע�

נזירות. דיני עליו חלי� היו� שכבר ונמצא

לעני� וכגו�: נוספות, להלכות נוגע ימות' 'שמא החשש

הרמ"א כתב המצרי� בי� בימי 'שהחיינו' יז)לבר� תקנא, ,(או"ח

מותר באב, תשעה לאחר ימצא שלא פרי לאד� נזדמ� שא�

הברכה. את להחמי� שלא כדי המצרי�, בי� שהחיינו עליו לבר�

באב, תשעה לאחר יימצא הפרי א� שג� הט"ז, כ� על מוסי�

יש כ� ועל בעול�, יימצא לא כבר האד� שמא לחוש יש עדיי�

אופ�. בכל לבר� להתיר

נית� א� כעת, לעשותה שנית� למצוה בנוגע הדי� הוא

הידור, ביתר לעשותה יתאפשר שבו יותר מאוחר לזמ� לדחותה

האד� שמא החשש מפני וזאת לדחותה, שאי� שסובר מי שיש

לעשותה. לו שיזדמ� עד ימות

אינו ימות' 'שמא שהחשש וכתבו כ� על שחלקו יש מאיד�,

פטורי� המתי� הלוא הפשוטה: מהסיבה וזאת דא, בכגו� קיי�

מצוה. ביטול כא� אי� הרי ימות א� א� כ�, וא� מהמצוות,

הזמ� על משליכה המיתה שבו במקרה רק שיי� האמור החשש

לשוב האד� על לדוגמה: התורה. בדיני ומחויב בחיי� היה שבו

תשובה, לעשות יספיק ולא מיד ימות שמא יו�, כל בתשובה

חייו. בימי שעבר העבירות בידיו ישארו ואזי

לפני אחד יו� היא הנזירות שקבלת שלנו, בהלכה הדי� הוא

שבו – לחייו האחרו� ביו� נזיר היה כי יתברר ימות וא� מיתתו,

מעכשיו. לחוש לו יש ולכ� התורה, דיני עליו חלו בודאי

(glw llk g 'rn millk g"cy .`n ,`"g xac aiyn)

רביעי יו� והקידוש היין הנזיר,

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰úî úàîèa øzî øéæpä©¨¦ª¨§ª§©¥

éî ?ãöék .úeLøä ïéék ,äåöî ïééa øeñàå ;äåöî úçìâúáe ,äåöî¦§¨§¦§©©¦§¨§¨§¥¦§¨§¥¨§¥©¦

ì åéìò äåöî éøäL ,ïéé íBiä äzLiL òaLpLøãð Ck øçàå ,úBzL ¤¦§©¤¦§¤©©¦¤£¥¦§¨¨¨¦§§©©¨¨©

éøö ïéàå ;ïééa øeñàå ,äòeáMä ìò úeøéæð äìç ¯ øéæðaàeäL øîBì C §¨¦¨¨§¦©©§¨§¨§©¦§¥¨¦©¤

.íéøôBñ éøácî àlà BðéàL ,äìcáäå Lec÷ ïééa øeñà̈§¥¦§©§¨¨¤¥¤¨¦¦§¥§¦

דעת וכ� מדרבנ�, היא היי� על לקדש המצוה הרמב"� לדעת

שהמצוה היא, פוסקי� ועוד רש"י דעת אול� הפוסקי�. רוב

התורה שכוונת מהתורה, היא – הפת על או היי� על לקדש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מכ�, יותר השבת. למצוות שקשור דבר על השבת את לזכור

היי�. על דוקא היא המצוה הראב"� לדעת

שביתה – מ'שמור' מורכבת שהשבת כ�, זאת וביארו

חיובי בתוכ� למלא יש מהשביתה שנוצר החלל ואת ממלאכה,

בקידוש. מקיימי� השבת קדושת זכירת של זו מצוה 'זכור'. �

שהשבת בדיבור להזכיר די התורה מ� הרמב"�, לדעת אמנ�,

חכמי� תקנו זאת בכל מצרי�. ויציאת העול� לבריאת זכר היא

של מהותה את הכולל ברכה נוסח וקבעו בהידור 'זכור' לקיי�

סמו� יי� כוס על הקידוש ברכת את לומר ותקנו והוסיפו השבת

רצו)לסעודה סי' או"ח ו. כט, שבת ובהל' כא� .(רמב"�

לכבד כדי חכמי�, ידי על נתק� היו� קידוש הדעות, ולכל

א� מיוחדת שסעודתה בכ� הימי� משאר ולייחדה השבת את

מיוחדת. ברכה בו תקנו לא מהתורה יסודו שאי� כיו�

(ck dxrd ,f"nt dzkldk zay zxiny .a ,f `"g dad` zgepn d`x)

חמישי יו� קדוש? או רשע - נזיר
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,íéàéáðì íëéðaî íé÷àå" :øîàpL ,àéápa áeúkä Bì÷Le ;"'äì©§¨©¨©¨¦¤¤¡©¨¨¦¦§¥¤¦§¦¦

."íéøæðì íëéøeçaîe¦©¥¤¦§¦¦

קדוש: נזיר ויש רשע נזיר שיש עולה הרמב"� מדברי

מלאסור נמנעי� הכשרי� כי רשע, – סת� נזירות לש� הנודר

הנדר על יעברו שמא דברי�, עצמ� פ"א)על נדרי� להרמב"� פיה"מ .(ראה

דעות ה"א)ובהל' נזירות(פ"ג הנודר שג� הרמב"� מוסי�

בנזיר נאמר כ� ועל חוטא, נקרא העול� מענייני לפרוש בשביל

יא) ו, הנפש".(במדבר על חטא מאשר עליו "וכפר

נדרי� בהל' הרמב"� שמפרט כמו קדושה, דר� נזירות ויש

הכ"ג) –(פי"ג מעשיו ולתק� דעותיו לכונ� כדי נדרי� שנדר מי :

על היי� ואסר ביי� שוגה שהיה מי כגו� ומשובח, זריז זה הרי

אמרו כ� ועל לש�, עבודה דר� זו הרי מרובה.... זמ� עצמו

פ"ג)חכמי� לפרישות.(אבות סייג נדרי� :

נבוכי�' פמ"ח)וב'מורה מעלת(ח"ג את לשבח הרמב"� מוסי�

הראשוני� את "כילתה היי� שתיית כי היי�, מ� שפרש הנזיר

ודרגתו קדוש, נקרא ממנו שמתנזר ומי האחרוני�". ואת

כמו ולאמו לאביו אפילו יטמא שלא גדול, כה� לדרגת הושוותה

הגדול. הכה�

שישי יו� והאסור המותר – מכירות קידום

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰íéãáòå äîäa íéñëpa äéä̈¨©§¨¦§¥¨©£¨¦

ìLa úeñk äæ ãáòì ç÷lé íà' :íéøbzä eøîàå . .àeä çéaLî ,íéL §¨§©©¨¦¦¦¨©§¤¤¤§¦§Ÿ¦©§¦©

.BzòLe BîB÷î àlà ,Lc÷äì ïéà . .ïäì ïéòîBL ïéà . .äàî¥¨¥§¦¨¤¥§¤§¥¤¨§§¨

עיני את למשו� בכדי החפ� את לייפות למוכר מותר הא�

דעת? גניבת משו� בכ� יש שמא או הקונה,

שהרימה פסול, בכ� אי� כי לכאורה מתבאר שלפנינו הלכה

את להלביש בכדי להמתי� אי� כי נפסק הקדש לעני� דוקא

רגיל בחפ� כי ומכא� מחירו, את להעלות כדי נאה בכסות העבד

פסול. בכ� אי�

ובהמה אד� לנאות אסור כי בהלכה, בפירוש נפסק מאיד�,

מחיר� את להעלות ט)כדי רכט, .(חו"מ

המציאות את המציג טכסיס לנקוט הוא האיסור לחלק: ויש

העבד שער את שצובע כגו� באמת, שהיא מכפי שונה באופ�

הפעולה שלפנינו; בהלכה הדבר שונה צעיר. שיראה כדי בשחור

לקנות רצונו את ולעורר הקונה עיני את למשו� כדי רק נעשית

ה) ו, ערכי� ישראל .(תפארת

כדי בפעולה המוכר נוקט אכ� שבו במקרה זה, לפי לדו� ויש

לומר נראה לכאורה לקונה; זאת מודיע א� בחפ�, פג� להסתיר

לכ�. מודע הקונה שהרי דעת, גניבת זו אי� זה באופ� ג� כי

מדברי עולה כ� אסור. הדבר זה במקרה ג� למעשה, א�

יב)המשנה ד, העליו�(ב"מ בחלק� כאשר קטניות למכור שאסור

המפרשי� וביארו מבוררות, אינ� ובתחתית� ונקיות מבוררות ה�

משו� וזאת לקונה, כ� על כשמודיע א� הוא שהאיסור

הקונה עיני את לסנוור עשוי החיצוני ש�)שמראיה� .(תוי"ט

קודש שבת צדקה? בכספי לעשות מה

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰óàL ,éì äàøé¥¨¤¦¤©

éìò éøä øîà íà ,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàL ét ìò©¦¤¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¨©£¥¨©

.øãð íeMî ,íìBòì àBáiLk BLéc÷äì áiç äæ éøä ¯ BLéc÷äì§©§¦£¥¤©¨§©§¦§¤¨§¨¦¤¤

צדקה בקופת כס� שנת� אד� הבאה: בשאלה דנו הפוסקי�

הכס� את לאסו� חדל מוסד ואותו מסוי�, למוסד שנועדה

למטרה הכס� ייעוד את לשנות הנות� רשאי הא� מהקופות,

אחרת?

חובה בקופות, מצוי שכבר הכס� את שהשיב: מי יש

המוסד כתובת א� ייעודו. את לשנות ואסור למוסד להעביר

ל הוצאותידועה את לנכות (ורשאי בדואר הכס� את ישלח ו

את לתת מוטב לו, ידועה אינה הכתובת א� א� המשלוח).

לישיבה מישיבה (כגו� דומה מטרה בעל אחר למוסד הכס�

ועוד המשפט נתיבות דעת על לסמו� שיש משו� זאת, וכיו"ב).

יתכ� וג� חצר מקני� שבקופה בכס� זכה לא שהמוסד אחרוני�

נת�. לא דהכי דאדעתא מוכחת אומדנא כא� שיש

לאחר בקופה נית� שהכס� התברר א� נסגר, והמוסד במידה

למוסד למסור ורשאי בטעות, היתה הנתינה נסגר, שהמוסד

די� עליו חל בודאי נסגר שהמוסד קוד� שנת� מה אמנ� אחר.

אחר למוסד לשנות מותר א� ס"קצדקה, פ"ח, ומשפט, צדקה ספר (ראה

.כה)
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כמו ולאמו לאביו אפילו יטמא שלא גדול, כה� לדרגת הושוותה

הגדול. הכה�
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עיני את למשו� בכדי החפ� את לייפות למוכר מותר הא�

דעת? גניבת משו� בכ� יש שמא או הקונה,

שהרימה פסול, בכ� אי� כי לכאורה מתבאר שלפנינו הלכה
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ובהמה אד� לנאות אסור כי בהלכה, בפירוש נפסק מאיד�,

מחיר� את להעלות ט)כדי רכט, .(חו"מ

המציאות את המציג טכסיס לנקוט הוא האיסור לחלק: ויש

העבד שער את שצובע כגו� באמת, שהיא מכפי שונה באופ�

הפעולה שלפנינו; בהלכה הדבר שונה צעיר. שיראה כדי בשחור

לקנות רצונו את ולעורר הקונה עיני את למשו� כדי רק נעשית

ה) ו, ערכי� ישראל .(תפארת

כדי בפעולה המוכר נוקט אכ� שבו במקרה זה, לפי לדו� ויש

לומר נראה לכאורה לקונה; זאת מודיע א� בחפ�, פג� להסתיר

לכ�. מודע הקונה שהרי דעת, גניבת זו אי� זה באופ� ג� כי

מדברי עולה כ� אסור. הדבר זה במקרה ג� למעשה, א�

יב)המשנה ד, העליו�(ב"מ בחלק� כאשר קטניות למכור שאסור

המפרשי� וביארו מבוררות, אינ� ובתחתית� ונקיות מבוררות ה�

משו� וזאת לקונה, כ� על כשמודיע א� הוא שהאיסור

הקונה עיני את לסנוור עשוי החיצוני ש�)שמראיה� .(תוי"ט

קודש שבת צדקה? בכספי לעשות מה

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰óàL ,éì äàøé¥¨¤¦¤©

éìò éøä øîà íà ,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàL ét ìò©¦¤¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¨©£¥¨©

.øãð íeMî ,íìBòì àBáiLk BLéc÷äì áiç äæ éøä ¯ BLéc÷äì§©§¦£¥¤©¨§©§¦§¤¨§¨¦¤¤

צדקה בקופת כס� שנת� אד� הבאה: בשאלה דנו הפוסקי�

הכס� את לאסו� חדל מוסד ואותו מסוי�, למוסד שנועדה

למטרה הכס� ייעוד את לשנות הנות� רשאי הא� מהקופות,

אחרת?

חובה בקופות, מצוי שכבר הכס� את שהשיב: מי יש

המוסד כתובת א� ייעודו. את לשנות ואסור למוסד להעביר

ל הוצאותידועה את לנכות (ורשאי בדואר הכס� את ישלח ו

את לתת מוטב לו, ידועה אינה הכתובת א� א� המשלוח).

לישיבה מישיבה (כגו� דומה מטרה בעל אחר למוסד הכס�

ועוד המשפט נתיבות דעת על לסמו� שיש משו� זאת, וכיו"ב).

יתכ� וג� חצר מקני� שבקופה בכס� זכה לא שהמוסד אחרוני�

נת�. לא דהכי דאדעתא מוכחת אומדנא כא� שיש

לאחר בקופה נית� שהכס� התברר א� נסגר, והמוסד במידה

למוסד למסור ורשאי בטעות, היתה הנתינה נסגר, שהמוסד

די� עליו חל בודאי נסגר שהמוסד קוד� שנת� מה אמנ� אחר.

אחר למוסד לשנות מותר א� ס"קצדקה, פ"ח, ומשפט, צדקה ספר (ראה

.כה)
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י ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

א�א‡. אס�ר אינ� ה���', ט�ע� '�איני ה���ע א� ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��דר
��ח�� הלילה]עד אס�ר[=עד אחד', י�� ט�ע� '�איני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ה���' ט�ע� '�איני ה��דר לפיכ�, נדר�. מ�עת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
מ��ח�� יאכל לא מ��ח��, מ�ר �ה�א �י על א� �ִֶַַ�ְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
'י�� אחרת �ע� י�בע ��א �זרה לחכ�; ���אל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
הפר� י�דעי� הע� �ל אי� �הרי מ��ח��, ויאכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד'

לזה. זה ֵֶֶֶָ��י�

מעת·. ואס�ר ספק, זה הרי � י��' ט�ע� '�איני ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָנדר
אינ� �ח�כה, אחר אכל וא� אחד'; 'י�� �א�מר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלעת
ימי ��אר אס�ר זה הרי � ז�' ��ת ט�ע� '�איני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָל�קה.
'�איני ���ת; מאחד מ�ר ה�א והרי ה��ת, �בי�� ְִֵֵֶֶַָָָ�ְֲֵַַַַַָָה��ת
לעת. מעת ימי�, �בעת אס�ר זה הרי � אחת' ��ת ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָט�ע�
זה הרי � ז� ולא אחת לא �ר� ולא סת�, '��ת' ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹאמר
ה��ת אחר אכל וא� לעת; מעת ימי� �בעת ואס�ר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָספק,

��ארנ�. �מ� ל�קה, אינ� �ְְֵֵֶֶַ

אבל‚. החד�; ��אר אס�ר � זה' חד� ��תה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ'�איני
חסר. חד� �היה �י על א� מ�ר, יהיה חד� רא� ִֵֶֶַַָָָָֹ�ְְִֶֶֹֹ�י��
מעת �מ�רי�, י�� �ל�י� אס�ר � אחד' חד� ט�ע� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹ'�איני
מ�פק. לעת, מעת י�� �ל�י� אס�ר � סת� 'חד�' נדר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹלעת.

מ�„. נ�אר לא אפ�� � ז�' �נה ��ר א�כל ְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ'�איני
�בי�� ה���; א�ת� א�א אס�ר אי� אחד, י�� א�א ְֵֶֶֶַַָָָָָָה�נה
רא� י�� ה�א לנדרי�, ה�נה ורא� מ�ר. ה�נה, ְְִִַָָָָֹֹ�ַָָֹרא�
�נה אס�ר זה הרי � אחת' �נה א�כל '�איני ��רי. ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹחד�
�� אס�ר ה�נה, נתע�רה וא� לי��; מ��� ְְְְְִִִִַַָָָָָָ�מימה,
לי�� מ��� אס�ר זה הרי � �נה' א�כל '�איני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ�בע��ר�.

��ארנ�. �מ� ְְִֵֵֶַָמ�פק,

�ני‰. ��אר אס�ר � זה' �ב�ע יי� ��תה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'�איני
ה�נה מרא� א�א מ�ר ואינ� ה�מ�ה; �ב�נת ֵֶַָָָָֹ�ְְְִִֵַַַַָָה�ב�ע,
אס�ר � אחד' �ב�ע יי� ��תה '�איני �ביעית. מ�צאי ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל
אס�ר � זה' 'י�בל אמר לי��. מ��� �מ�ר�ת, �ני� ְְִִֵֶֶַַָָָ�בע

עצמ�. החמ�י� �ב�נת ה��בל, �ני ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ��אר

.Âנה� היתה א� � אדר' חד� רא� עד יי� ��תה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'�איני
א�א אס�ר אינ� � ���דר מע�רת �היא ידע ולא ְֵֶֶֶֶַָָָ�ְְִֶֶֶַָֹ�ְמע�רת,
הרי אדר, ס�� עד נדר וא� רא���; אדר חד� רא� ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹעד
ונדר מע�רת, �ה�נה ידע וא� �ני. אדר ס�� עד אס�ר ְֶֶַָ�ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָזה
�ני. אדר חד� רא� עד אס�ר � אדר חד� רא� ֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹעד

.Êלפני 'עד �אמר �י� � ה�סח עד �דבר עצמ� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהא�סר
עד א�א אס�ר אינ� � ה�סח' 'עד �אמר �י� ֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָה�סח',
זה הרי � ה�סח' ��היה 'עד אמר: וא� �לבד; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ���יע
ה�ציר', 'עד א� ה�ציר' 'עד אמר ה�סח. ��צא עד ִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאס�ר
אס�ר אינ� � 'ה�ציר' א� ה�ציר' ��היה 'עד �אמר ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�

���יע. עד א�א ִֶֶַַַָָאס�ר

.Áא�א אס�ר אינ� עדיו, ונדר קב�ע ��מ�� �ל ה�לל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה
��צא. עד אס�ר זה הרי ��היה, עד נדר וא� ���יע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד

��דרוכ �י� � וה�ציר ה�ציר זמ� �ג�� קב�ע, זמ� ל� �אי� ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
���יע. עד א�א אס�ר אינ� ��היה, עד ��דר �י� ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעדיו,

.Ëעד אס�ר זה הרי � ה�י� עד �דבר עצמ� ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהא�סר
�ל���ת להכניס �� ��דר ה�ק�� אנ�י [=סלי]��תחיל� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

קציר לקצר הע� ��תחיל� עד � ה�ציר' 'עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�אני�;
��עבר 'עד ואמר: �ר� �ע�רי�. קציר לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹח�י�,

��כ�ל� עד אס�ר זה הרי � רב[=יקפלו]ה�י�' הע� ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
���קצה תאני�]ה�חצלא�ת של יבוש ��י��י�[שטח , ְְֶַַַָ�ְְְִֶֶַ

�ר�גר�ת לע��ת� וענבי� �אני� יבשות]עליה� [תאני� ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָ
נ�דר. �ל נדר� מק�� לפי ה�ל ְְְְִִִִֵֶַֹוצ��קי�;

.È,�ה�י עד �דבר עצמ� ואסר ��קעה ��דר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ�יצד?
ע�ה, �� �ה�א מק�� �ל ��י� מס��ל אינ� � להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
,�� ��דר מק�� �ל ��י� א�א ה�יע, לא א� ה�יע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹא�

�זה. ���צא �ל וכ� ס�מ�. ה�א ְְֵֵֵֶַָָָֹועליו

.‡Èעד אס�ר זה הרי � ה��� עד �דבר עצמ� ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָהא�סר
ה�יע �סלו. חד� רא� י�ראל �אר� �ה�א ה��מי�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹזמ�
לא �י� ��מי� ירד� �י� מ�ר, זה הרי � ה��מי� ְְִֵֵָָָֹ�ְְֲִֵֶַַָזמ�
זה הרי �מרח�ו�, ע�ר מ�בעה ��מי� ירד� וא� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָירד�;

ה��מי�' 'עד אמר וא� בזמ�מ�ר. די לא אזי רבי�, [לשו� �ְְִִַַַָָָ
אלא] וה�א,הגשמי� ה��מי�; ��רד� עד אס�ר זה הרי �ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

רביעה מ�מ� השני��רד� המועד כלומר � למטר [כינוי ְְְִִֶַָָ
המטר] �מק�מ�תלירידת י�ראל �אר� �ה�א ְְְְִִֵֶֶֶָָ�נ�ה,

�ר� וא� ואיל�. �מרח�ו� וע�רי� מ�ל�ה ל�, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�מ�כי�
��עבר עד אס�ר זה הרי � ה��מי�' ��פסק� 'עד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹואמר:

�מ�ת�. �ה� �ב�ק�מ�ת י�ראל �אר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָה�סח,

.·È�א '�אי� ל�: ואמר �מרח�ו� א��� את �ה�יר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי
מה��� אבי� לבית �לכי א� ה�סח, ועד מ�א� לי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנהנית
��א �זרה מ�ד, ל� להנ�ת אס�רה ז� הרי � ס��ת' ְֲֲִֵֵֵֶָָָָָ�ְַועד
לפני א�ת� מה�ה ה�א והרי ה�סח, לפני הלכה וא� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ל�.

ה�סח עבר ל�קה. זה הרי � ממנו]ה�סח נהנית א�[וכבר , ֲֵֶֶֶֶַַַַַַָ
�הל� �י זמ�]על החול�]ה�נאי[=שעבר לזמ� [שהתייחס ְִֶַַַַָ

ותהנה; ��ל� �לה�יח� �נדר�, ח�י� לנהג אס�ר זה הרי �ְֲִֵֶָֹ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
��לה �י על וא� ��דר, �מ� החג עד א��ר �� נ�הג ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָא�א
הלכה וא� �זה. ���צא �ל וכ� �עבר. זמ� �א��ר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹה�דר

ה�סח לפסח]אחר קוד� ממנו נהנית לא אס�רה[אבל אינ� , ֲֵֶַַַַָָ
ל�. ִֵָמ�הנ�ת

.‚Èלכי� א� החג, עד לי נהנית א� '�אי� ל�: ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמר
הלכה וא� מ�ד. להנ�ת אס�רה � ה�סח' עד אבי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָלבית
ואס�רה ל�קה; זה הרי � א�ת� מה�ה ונמצא ה�סח, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפני
ה�סח. מ�ה�יע אביה לבית ליל� �מ�רת החג, עד ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ֲֶַַָָָ�הנית�

יא ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אחת‡. �ת �קט�ה אחד, וי�� �נה ע�רה ��י� �� ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקט�
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��� וי��, �נה �י�ע�רה א�ר נדרי �י� ��דר�, א� �ע� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
ל�� ידע� א� א�ת�: ו��אלי� א�ת� ��דקי� � הק�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנדרי
ק�מי� נדריה� � ונ��ע� הק�י�� מי �ל�� נדר� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָמי
�ל��. �בריה� אי� � ידע� לא וא� הק��; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹוהק���
ע�רה ��י� �נת �היא � ��� ה�נה �ל �דיקה ְְְִֵֵֶֶַָ�ְְִִִַָָָָ�צריכי�

לקט�. ע�רה �ל� ��נת ְְְְְִֵֶַַָָָֹלקט�ה,

ז�,·. �נה �תח�ת �הק�י�� א� ��דר� הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ�יצד?
אחר, נדר ונדר� נדר�, ונתק�� י�דעי�, ונמצא� א�ת� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָו�אל�
ואי� יתק��; �� ואחר �דיקה, צריכי� � ז� �נה �ס�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָאפ��
צריכי� אי� ה�נה, �תח�ת י�דעי� ונמצא� 'ה�איל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָא�מרי�:

.��� ה�� ה�נה �ל ��דקי� א�א ָ�ְְִִֶַַָָָָָ�דיקה',

ל��‚. אנ� 'י�דעי� �אמר�: �י על א� � ה�ה ה�מ� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקד�
ואי� נדרי�, נדריה� אי� � הק��נ�' מי �ל�� נדרנ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
�ל� �� ה�� ��מצא ה�ה, ה�מ� ואחר הק��. ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהק���
וי�� �נה ע�רה ��י� �ת וה�ת אחד, וי�� �נה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָע�רה
נדרנ� מי ל�� י�דעי� אנ� 'אי� �אמר�: �י על א� � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד
הק�� והק��� ק�מי�, �בריה� � הק��נ�' מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�ל��
וז� �ער�ת. ��י הביא� ��א �י על א� נדרי�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונדריה�

מק��. �כל האמ�רה ה�דרי�' 'ע�נת ְְֲִִַַָָָָָהיא

על„. א� ק�מי�, נדריה� � ה�ד�לי� ל�ני וה�יע� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָה�איל
�בר; לכל �ד�לי� נע�� לא ועדי� סימני�, הביא� ��א ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ�י

�ה�פלא ��רה, מ�ברי זה להפלותודבר כבר היודע [קט� ְְִִֵֶֶַָָָ�ְָ
פיו] למוצא ברצינות הק���ולהתייחס � לאי� ְְִֵֶַָה�מ��

ח�ל� א� ק�מי�, ��דריה� �י על א� נדרי�. �נדריו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהק��
ויביא� ��ג�יל� עד ל�קי�, אינ� � והחליפ� נ��ע� א� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנדר�,

�ער�ת. ְְֵָ��י

.‰� �הק�י�� ההק�� מ� ונהנה ה�ד�ל �בא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהק�י��,
��ארנ�. �מ� ה��רה, מ� נדרי� ��דריה� מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָל�קה;

.Â��וי �נה ע�רה ��י� ��ת אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ה
�ר��ת א� האב �ר��ת היתה ���א ק�מי�? נדריה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד
והרי הג�ילה, אפ�� � האב �ר��ת היתה א� אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָה�על;
���בע �ב�ע�ת וכל נדריה �ל מפר אביה � נערה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיא
הניא �י וג�' ואסריה נדריה "�ל ��אמר: �מע�, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�י��

את�". ִָָָֹאביה

.Êב�ר�� עד מפר? האב מתי וששהועד י"ב [בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
��ב�ע�תיהחדשי�] נדריה �ל והרי ל�, מפר אינ� � �גרה .ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

על אסרה א�ר "�ל �ה�: ��אמר �גר��ה, אלמנה ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�נדר
עליה". יק�� ְֶַָָָָנפ��,

.Á?ב�ע�תיה�� א��� נדרי ה�על מפר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�מאימתי
וי�יע ��גר��ה עד לע�ל�, מפר וה�א לח�ה. ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�ִִֵֶַָמ���נס
�ט ל� נת� ל�; יפר לא מ�פק, מגר�ת היתה ליד�. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹה�ט
מי וכ� ��ינתי�. ��מי� יפר לא זמ�, לאחר א� �נאי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
���צא וכל ק��, �על� והרי ונ�את, �על�, ��ת ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��מעה
היתה נדריה; מפרי� האחר�� ולא הרא��� ה�על אי� � ��ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
נדריה והפר ע�ה, מח�בי ל�מר צרי� ואי� לאוי�, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמח�בי

מ�פרי�. א�� הרי �ֲִֵֵָ

.Ëה�על ע� האב א�א נדריה, מפר אי� � מאר�ה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה

האח הפר וא� ה�על�אחד; הפר מ�פר. אינ� לב��, ד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ל�קה. אינ� � האב ��פר קד� נדר� על ועברה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלב��,

.Èהאב � ���ר וכל אביה, לר��ת חזרה � האר�ס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת
��תארסה, אחר האב מת ��ארס. קד� ��היה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמפר,

ה�על[אפילו�]ונדרה �אי� מפר; ה�על אי� � מ�ת� אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לח�ה. ���נס עד א��� נדרי ָ�ְְִִִֵֵֵֵֶַַָמפר

.‡È,�אר�ס �מע ולא אביה ו�מע ��דרה, אר�סה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפ�� ,���� �� לאחר ונתאר�ה ,���� �� ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונת�ר�ה
אר�ס �פני ��דרה נדריה מפרי� האחר�� �בעל� אביה �ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
�עדי� אחת, �עה עצמ� לר��ת יצאת ��א מ�ני ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹרא���;

נערה. �היא מ�ני האב �ר��ת ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.·È,�על� ל� הפר ולא ��דרה, ה���אה הא�ה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר; יכ�ל אינ� � ���� �� והחזיר� ,���� �� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָוגר�ה
��דרה �י על א� ��דרה. אחר עצמ� לר��ת יצאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�הרי
עצמ� לר��ת ויצאת ה�איל � �ר��ת� ע�ה והיא ְְְְְְִִִִִַַָָָָ�ר��ת�,

נדריה. נתק�מ� ְְְְִִֵֶַַָָ�ינתי�,

.‚È,�על� ולא אביה �מע ולא ��דרה, מאר�ה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה
� ימי� ��ה לאחר אפ�� לאחרי�, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונת�ר�ה
�פני ��דרה נדריה מפרי� � האחר�� והאר�ס האב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ����מע
הרא���. האר�ס א�ת� �מע ולא ה�איל הרא���, ְִִִַָָָָָָָֹאר�ס

.„È,�ל והפר לב�� אביה ו�מע ��דרה, מאר�ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפ�� ,���� �� ונתארסה ���מע, קד� האר�ס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�מת
אר�ס �פני ��דרה נדריה מפרי� האחר�� ואר�סה אביה �ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

���מע. קד� ��ת ְִִֵֶֶֶַֹרא���

.ÂË,האב �מע �� ואחר ומת, והפר רא���, אר�ס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָ�מע
האחר�� האר�ס ע� אביה � ���� �� לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָונתארסה

נדריה. ְְִֵֶָָמפרי�

.ÊË,האר�ס ���� �� �מת האר�ס, �מע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹ�מע
� ���� �� �מת �תק, א� והפר האר�ס �� ��מע ְֵֵֵֶַַַַָָָָא�

ועברה�]נתר�קנה להפר;[�מהבעל יכ�ל והאב לאב, ר��ת ְְְְְִֵָָָָָָָ
�מת ו�תק, ��מע א� ,���� �� �מת וק��, האר�ס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�מע

להפר. יכ�ל האב אי� � ��אחריו ����ְְֲֵֵֶַַָָָָָ

.ÊÈ�א ספק, זה הרי � ��מע אחר האר�ס ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ר��
��ארס האחר�� ה�על ע� האב ויפר ��תיקה, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�ר��י�
��בר רא���, אר�ס ���� �מ� ה�ר��י� א� ,���� ��ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�דרי�. ְְְִִַַָנתק�מ�

.ÁÈה�על �מע �� ואחר האב, �מת ל� והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ�מע
ר��ת נתר�קנה לא האב, ��מ�ת קד� ה�על �מע אפ�� �ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
�אי� האב; מ�ת אחר לע�ל� להפר יכ�ל ואינ� ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָל�על,

���פ�ת. א�א מפר ָ�ְֵֵֶָָָהאר�ס

.ËÈ�א האב, �מע �� ואחר �מת, ל� והפר אר�ס ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ�מע
האב אי� � ���מע קד� ה�על �מת ל�, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��מע
א�א רא���, לאר�ס ��רא� א�� נדרי� להפר יכ�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלב��
��ארנ�. �מ� ,���� �� נתארסה א� אחר��, אר�ס ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ְ���פ�ת

.Îהאר�ס �מע ולא לב��, אביה ל� והפר עדנדרה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹ
מפר ה�על �אי� להפר; יכ�ל אינ� � לר��ת� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��כנסה
לר��ת�, ���נס קד� א�א ���את; אחר אר�סת� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנדרי
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��� וי��, �נה �י�ע�רה א�ר נדרי �י� ��דר�, א� �ע� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
ל�� ידע� א� א�ת�: ו��אלי� א�ת� ��דקי� � הק�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנדרי
ק�מי� נדריה� � ונ��ע� הק�י�� מי �ל�� נדר� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָמי
�ל��. �בריה� אי� � ידע� לא וא� הק��; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹוהק���
ע�רה ��י� �נת �היא � ��� ה�נה �ל �דיקה ְְְִֵֵֶֶַָ�ְְִִִַָָָָ�צריכי�

לקט�. ע�רה �ל� ��נת ְְְְְִֵֶַַָָָֹלקט�ה,

ז�,·. �נה �תח�ת �הק�י�� א� ��דר� הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ�יצד?
אחר, נדר ונדר� נדר�, ונתק�� י�דעי�, ונמצא� א�ת� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָו�אל�
ואי� יתק��; �� ואחר �דיקה, צריכי� � ז� �נה �ס�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָאפ��
צריכי� אי� ה�נה, �תח�ת י�דעי� ונמצא� 'ה�איל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָא�מרי�:

.��� ה�� ה�נה �ל ��דקי� א�א ָ�ְְִִֶַַָָָָָ�דיקה',

ל��‚. אנ� 'י�דעי� �אמר�: �י על א� � ה�ה ה�מ� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקד�
ואי� נדרי�, נדריה� אי� � הק��נ�' מי �ל�� נדרנ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
�ל� �� ה�� ��מצא ה�ה, ה�מ� ואחר הק��. ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהק���
וי�� �נה ע�רה ��י� �ת וה�ת אחד, וי�� �נה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָע�רה
נדרנ� מי ל�� י�דעי� אנ� 'אי� �אמר�: �י על א� � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד
הק�� והק��� ק�מי�, �בריה� � הק��נ�' מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�ל��
וז� �ער�ת. ��י הביא� ��א �י על א� נדרי�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונדריה�

מק��. �כל האמ�רה ה�דרי�' 'ע�נת ְְֲִִַַָָָָָהיא

על„. א� ק�מי�, נדריה� � ה�ד�לי� ל�ני וה�יע� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָה�איל
�בר; לכל �ד�לי� נע�� לא ועדי� סימני�, הביא� ��א ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ�י

�ה�פלא ��רה, מ�ברי זה להפלותודבר כבר היודע [קט� ְְִִֵֶֶַָָָ�ְָ
פיו] למוצא ברצינות הק���ולהתייחס � לאי� ְְִֵֶַָה�מ��

ח�ל� א� ק�מי�, ��דריה� �י על א� נדרי�. �נדריו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהק��
ויביא� ��ג�יל� עד ל�קי�, אינ� � והחליפ� נ��ע� א� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנדר�,

�ער�ת. ְְֵָ��י

.‰� �הק�י�� ההק�� מ� ונהנה ה�ד�ל �בא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהק�י��,
��ארנ�. �מ� ה��רה, מ� נדרי� ��דריה� מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָל�קה;

.Â��וי �נה ע�רה ��י� ��ת אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ה
�ר��ת א� האב �ר��ת היתה ���א ק�מי�? נדריה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד
והרי הג�ילה, אפ�� � האב �ר��ת היתה א� אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָה�על;
���בע �ב�ע�ת וכל נדריה �ל מפר אביה � נערה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיא
הניא �י וג�' ואסריה נדריה "�ל ��אמר: �מע�, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�י��

את�". ִָָָֹאביה

.Êב�ר�� עד מפר? האב מתי וששהועד י"ב [בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
��ב�ע�תיהחדשי�] נדריה �ל והרי ל�, מפר אינ� � �גרה .ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

על אסרה א�ר "�ל �ה�: ��אמר �גר��ה, אלמנה ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�נדר
עליה". יק�� ְֶַָָָָנפ��,

.Á?ב�ע�תיה�� א��� נדרי ה�על מפר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�מאימתי
וי�יע ��גר��ה עד לע�ל�, מפר וה�א לח�ה. ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�ִִֵֶַָמ���נס
�ט ל� נת� ל�; יפר לא מ�פק, מגר�ת היתה ליד�. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹה�ט
מי וכ� ��ינתי�. ��מי� יפר לא זמ�, לאחר א� �נאי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
���צא וכל ק��, �על� והרי ונ�את, �על�, ��ת ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��מעה
היתה נדריה; מפרי� האחר�� ולא הרא��� ה�על אי� � ��ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
נדריה והפר ע�ה, מח�בי ל�מר צרי� ואי� לאוי�, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמח�בי

מ�פרי�. א�� הרי �ֲִֵֵָ

.Ëה�על ע� האב א�א נדריה, מפר אי� � מאר�ה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה

האח הפר וא� ה�על�אחד; הפר מ�פר. אינ� לב��, ד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ל�קה. אינ� � האב ��פר קד� נדר� על ועברה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלב��,

.Èהאב � ���ר וכל אביה, לר��ת חזרה � האר�ס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת
��תארסה, אחר האב מת ��ארס. קד� ��היה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמפר,

ה�על[אפילו�]ונדרה �אי� מפר; ה�על אי� � מ�ת� אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לח�ה. ���נס עד א��� נדרי ָ�ְְִִִֵֵֵֵֶַַָמפר

.‡È,�אר�ס �מע ולא אביה ו�מע ��דרה, אר�סה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפ�� ,���� �� לאחר ונתאר�ה ,���� �� ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונת�ר�ה
אר�ס �פני ��דרה נדריה מפרי� האחר�� �בעל� אביה �ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
�עדי� אחת, �עה עצמ� לר��ת יצאת ��א מ�ני ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹרא���;

נערה. �היא מ�ני האב �ר��ת ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.·È,�על� ל� הפר ולא ��דרה, ה���אה הא�ה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר; יכ�ל אינ� � ���� �� והחזיר� ,���� �� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָוגר�ה
��דרה �י על א� ��דרה. אחר עצמ� לר��ת יצאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�הרי
עצמ� לר��ת ויצאת ה�איל � �ר��ת� ע�ה והיא ְְְְְְִִִִִַַָָָָ�ר��ת�,

נדריה. נתק�מ� ְְְְִִֵֶַַָָ�ינתי�,

.‚È,�על� ולא אביה �מע ולא ��דרה, מאר�ה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה
� ימי� ��ה לאחר אפ�� לאחרי�, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונת�ר�ה
�פני ��דרה נדריה מפרי� � האחר�� והאר�ס האב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ����מע
הרא���. האר�ס א�ת� �מע ולא ה�איל הרא���, ְִִִַָָָָָָָֹאר�ס

.„È,�ל והפר לב�� אביה ו�מע ��דרה, מאר�ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפ�� ,���� �� ונתארסה ���מע, קד� האר�ס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�מת
אר�ס �פני ��דרה נדריה מפרי� האחר�� ואר�סה אביה �ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

���מע. קד� ��ת ְִִֵֶֶֶַֹרא���

.ÂË,האב �מע �� ואחר ומת, והפר רא���, אר�ס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָ�מע
האחר�� האר�ס ע� אביה � ���� �� לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָונתארסה

נדריה. ְְִֵֶָָמפרי�

.ÊË,האר�ס ���� �� �מת האר�ס, �מע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹ�מע
� ���� �� �מת �תק, א� והפר האר�ס �� ��מע ְֵֵֵֶַַַַָָָָא�

ועברה�]נתר�קנה להפר;[�מהבעל יכ�ל והאב לאב, ר��ת ְְְְְִֵָָָָָָָ
�מת ו�תק, ��מע א� ,���� �� �מת וק��, האר�ס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�מע

להפר. יכ�ל האב אי� � ��אחריו ����ְְֲֵֵֶַַָָָָָ

.ÊÈ�א ספק, זה הרי � ��מע אחר האר�ס ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ר��
��ארס האחר�� ה�על ע� האב ויפר ��תיקה, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�ר��י�
��בר רא���, אר�ס ���� �מ� ה�ר��י� א� ,���� ��ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�דרי�. ְְְִִַַָנתק�מ�

.ÁÈה�על �מע �� ואחר האב, �מת ל� והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ�מע
ר��ת נתר�קנה לא האב, ��מ�ת קד� ה�על �מע אפ�� �ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
�אי� האב; מ�ת אחר לע�ל� להפר יכ�ל ואינ� ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָל�על,

���פ�ת. א�א מפר ָ�ְֵֵֶָָָהאר�ס

.ËÈ�א האב, �מע �� ואחר �מת, ל� והפר אר�ס ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ�מע
האב אי� � ���מע קד� ה�על �מת ל�, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��מע
א�א רא���, לאר�ס ��רא� א�� נדרי� להפר יכ�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלב��
��ארנ�. �מ� ,���� �� נתארסה א� אחר��, אר�ס ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ְ���פ�ת

.Îהאר�ס �מע ולא לב��, אביה ל� והפר עדנדרה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹ
מפר ה�על �אי� להפר; יכ�ל אינ� � לר��ת� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��כנסה
לר��ת�, ���נס קד� א�א ���את; אחר אר�סת� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנדרי
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�למידי �ר� היה לפיכ� האב. ���פ�ת ��פר ְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ְֵֵֶה�א
'�ל ל�: א�מר מר��ת�, ��� �צא ��א עד � ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹחכמי�

מ�פרי�'. ה� הרי �יתי, �ת�� ��דר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָנדרי�

.‡Îל� ל�: א�מר לר��ת�, ��נס ��א עד � ה�על ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכ�
הרי �יתי, �ת�� ��נסי ��א עד מ�ארס�י� ��דר� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרי�
��א �י על א� א���, נדרי מפר �ה�על מ�פרי�'; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹה�

א�ת�. ַָָ�מע

.·Îהאב �ל�חי �הלכ� א� ה�על, �ל�חי ע� האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל�
מסר נדריה. מפרי� �בעל� אביה עדי� � ה�על �ל�חי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָע�
ה�על ל�ל�חי האב �ל�חי ��סר� א� ה�על, ל�ל�חי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
ה�על ולא מר��ת�, יצאת �הרי להפר, יכ�ל האב אי� �ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
��ארנ�. �מ� ���דמי�, מפר ה�על �אי� להפר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיכ�ל

.‚Îמאמר יבמ� �� ע�ה אפ�� � יב� [קידושי��מרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
נדרייבמה] מפר אינ� � אחת ליבמה אחד יב� ואפ�� ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה�]יבמ�� מ� אותה קונה אינו עליה.[כי ��ב�א עד , ְְִֶֶַָָָ

.„Î�אי � ק�� ואביה לאחיו, מאר�ה נערה יבמ�� ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
ה�א לב�� האב א�א �אחת, נדריה מפרי� האב ע� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָה�ב�
אינ� מאמר, ה�ב� ב� ע�ה ואפ�� ���ר; �ל ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ��פר
�מ�ר, קני� �יבמה ק�נה ה�אמר �אי� � מאר�ה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�נערה

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‰Î�מ נת�ר�ה א� ונתאלמנה אביה, �ה�יא� ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה
מפר האב ואי� האב, �ח�י �ית�מה ז� הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָה���אי�

נערה. היא �עדי� �י על וא� ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָנדריה,

.ÂÎ�בעל� אביה נדר� �מע� ולא ��דרה, מאר�ה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה
נדריה הרי � האב �ח�י ית�מה ��ע�ית עד א� ��גרה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

להפר יכ�ל ה�על ואי� יצאת[כשבגרה]ק�מי�; �הרי � ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נכנסה לא ועדי� ���פ�ת, ע�� מפר �ה�א אביה ְְֲִִַַָָֹ�ְְִִֵֵֵֶָָמר��ת

ה�על לחופה]לר��ת שתכנס .[עד ְִַַַ

יב ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

�מע�,‡. �י�� מפר האב � וה�ב�ע�ת ה�דרי� ְְְְְִֵֵַַָָָָָ�ל
א�א מפר אינ� ה�על אבל ואסריה". נדריה "�ל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��אמר:
�דברי� �ה� א� נפ�, ע��י �ה� ��� ��ב�ע�ת נדרי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ל

תכחל ��א ��דרה א� ����עה �ג�� לבינ�, [איפור��ינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
לא���".לעיניי�] אי� "�י� ��אמר: � תתק�ט ��א א� ,ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֹ

��ינ�·. לדברי� נפ�, ע��י �ה� ��� נדרי� �י� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�מה
לעצמ� מפר � נפ� ע��י �ה� ��� �ה�דרי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלבינ�?
מפר. אינ� לאחרי� מפר, לעצמ� � לבינ� ו��ינ� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָולאחרי�;

מ�רת‚. ותהיה ל� מפר ��ר, לאכל ��א נדרה ֶֶ�ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�יצד?
אי� �ל ��מי� עליה אסרה לע�ל�. אד� �ל ע� ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹלאכל
יגר��ה, א� �כ��מ�ת מ�����; ותהיה חלק� יפר ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��ע�ל�,

וכ� אד�. �ל �ת�מי� אס�רה היא �זה.הרי ���צא �ל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

�ה�א„. ע��י ואחד קט�, ע��י ואחד �ד�ל, ע��י ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָאחד
ה�על. מפר ה�ל � �עה לפי א� מר�ה, ְִֵֵֶַַַַָָֹ�ְְִַלזמ�

��א‰. א� ה���, תרח� ��א נ��עה א� נדרה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ�יצד?
נדרה א� וכ� ה���, �ב� תאכל ��א א� ה���, יי� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹת��ה

רקמה תל�� ��א א� ה���, תכחל מפואר]��א [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ

רע, מ�אכל נדרה אפ�� �א��. ���צא �ל וכ� מפר. � ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹה���
יפר. זה הרי � מ�מיה א�ת� טעמה ��א מ�י� ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹא�

.Â�ל אי� �באחת ע��י, ל� י� �אחת כ�ר�ת, מ��י ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה
ע��י כלשהי]�� מסיבה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָ

ע��י. �� �אי� לז� מפר ואינ� ,�� ��תע�ה לז� מפר �ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Ê���מ יפר ז�, מדינה �ל �אני� תאכל ��א ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנדרה
�עסק � לבינ� ��ינ� ל�[=טירחה]�ברי� ה�א �ד�ל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָ

א� מת א� לפיכ� אחרת. מ�דינה ל� �להביא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלה��ל
� מדינה א�ת� מ�ר�ת אחר אי� ל� �הביא א� ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ר�ה,
�דברי� לאחרי� מפר �אינ� עליה; אס�רי� א�� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהרי

לבינ�. ְֵֵֶָ��ינ�

.Á�אי� �י על א� � ל�ר��ת להנ�ת ��א נדרה א� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכ�
לבינ�, ��ינ� �ברי� מ��� להפר ל� י� ��לל, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�על
אסרה א� וכ� �לבד. מ��� להאכיל� זק�ק יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��א
�ל א� ה�ה�די� �ל �ג�� ,��� א�ה על ְְִַָָָ�ָ�ֲַָָָהנית�

יפר. זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶַָה��מעאלי�

.Ëאס�רה ��מי�י 'הנאת לבעל�: �אמרה ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָהא�ה
לא�סר ��מה? זה למה הא להפר; צרי� אינ� � ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָעלי�'
'הנאת ל�: �אמר ה�א וכ� ה�ר�ת. �על על חבר� ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ר�ת
�ה�א מ�ני �ל��; אמר לא � עלי�' אס�רה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ��מי�י
�הלכ�ת ��ארנ� �מ� וע�נה, �ס�ת ��אר ל� ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָ�ְמ�ע�ד
עלי' אס�רה ��מי�� 'הנאת ל�: אמרה א� אבל ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָאי��ת.
ל����, אס�ר זה הרי � הפר לא וא� להפר; צרי� �ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ל�. האס�ר �בר האד� את מאכילי� ֲִִֵֶֶַָָָָָָָ�אי�

.È'�לע��יה ידי 'יק��� ��דרה[לקב"ה]אמרה: א� , ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ
מ�ני ידיה, �מע�ה נאסר אינ� � ידיה �מע�ה יהנה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��א

'ה�חר�ר �אמר�: �י על א� ל�; מ�ע�די� [של��דיה ְֶֶָָ�ְְְִִִֶַַַָָ
איסורו]והחמ�עבד] ה�ע��ד',[בזמ� מפקיעי� וההק�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

יכ�לה �אינ� ה�על, ל�ע��ד ח��ק ע�� ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָחכמי�
להפר, ה�א צרי� אבל מ�בריה�. �ה�א מ�ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהפקיע�,

ל�. לחזר אס�רה ותהיה יגר��ה ְְְְֲֲִֶֶֶַָָָָֹ��א

.‡Èולא �על� אבי לא �� יהנה ��א נדרה א� ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנ��עה
'��א נדרה א� וכ� להפר; יכ�ל אינ� � קר�ביו ��אר ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹאחיו
�דברי� וכ��צא �קר�', לפני ותב� �המ��, לפני מי� ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָא��
ואינ� לבינ�, ��ינ� מ�ברי� ואינ� ע��י, �ה� �אי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָא��
להפר. יכ�ל אינ� זה הרי � �ה� ח�בת �היא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמ�לאכ�ת

.·Èולא חל�, לא �עדי� נדרי� להפר ולאב ל�על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹי�
� �יצד? �ה�. א�נאסרה עלי, אס�ר 'ה�י� �אמרה: ג�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לא �עדי� �י על א� מפר, זה הרי � �ל�ני' למק�� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאל�
�זה. ���צא �ל וכ� נאסרה. ולא ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהלכה

.‚Èעל א� מפרי�, אינ� � ��מעי� �אינ� ה�על א� ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהאב
הרא�י �מע�; ��א נדרי� מפר �ה�על [=המסוגל]�י ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
.�� מע�בת ה�מיעה אי� ְְְִִֵֶֶַַַָֹל�מע,

.„È�ל אי� ה�ט� �על. �י� אב �י� מפר, אינ� ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָה��טה
נ�יו ��י נדרי מפר וה�על מפר. אינ� לפיכ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאי��ת,

�אחת. בנ�תיו ��י נדרי מפר האב וכ� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�אחת;

.ÂËנדרה �יצד? לעת. מעת ואינ� ה���, �ל נדרי� ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהפרת

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�ני; י�� וכל ה�ילה, א�ת� מפר זה הרי �ני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ�תח�ת
נדרה ה���. א�ת� �ל מפר ה���, �תח�ת �ני �י�� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
�ח��, ��א עד ל� הפר א� � ח�כה ע� ה��� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ס��
להפר. יכ�ל אינ� �ח�כה, עד ל� הפר לא וא� ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמ�פר;

.ÊËלל�ד י��"? אל "מ��� ���רה, ��ת�ב זה ה�א ְִֵֶֶֶַַַָָ�מה
ה��� �ל מפר וכ� ��ילה; נדרה א� ��ילה, [כלומר��פר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

למחרתו] ונמש� מהלילה ו�התמתחיל נדרה ��ארנ�. �מ� ,ְְְְֵֶַָָָָ
הרי[וחלפו] � ה�על א� האב �מע �� ואחר ימי�, ְֲִֵַַַַַַַָָָָָָ��ה

��אמר: ��מע, �עת נדרה �כא�� �מע�, �י�� מפר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה
�לבד. נדר� �י�� לא �מע�", ְְְְְִִַָָֹ"�י��

.ÊÈלאחר� ל�, והפר אביה ו�מע ��דרה, מאר�ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה
מ�פר, זה אי� � �מע� �י�� והפר האר�ס, �מע ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָימי�
הי� וא� וג�', �מע� �י�� את� אביה הניא "וא� ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ��אמר:
�מע�" �י�� אי�� ו�מע וג�', עליה �נדריה לאי�, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָתהיה
הרי האר�ס, ו�מע האב �הפר �אחר למד�, הא � ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוג�'
אר�ס �מע א� ה�י� וה�א האב. �מ�ע �י�� מפר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָזה
� �מע� �י�� והפר האב �מע ימי� ��ה ואחר ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָוהפר,
�הרי מד�ר? ה�ת�ב מאר�ה ��נערה �מ�י� מ�פר. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�אינ�
אי�� ו�מע וג�' נדרה אי�� �ית "וא� למ�ה: א�מר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָה�א
� למעלה האמ�ר �"אי��" מ�לל, � וג�' ל�" ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָוהחרי�

��ארנ�. �מ� ְְֵֶַָאר�ס,

.ÁÈי� על א� � לצער� �די ו�תק ה�על, א� האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָ�מע
הפר ולא ה��� ועבר ה�איל � נדר� לק�� �ל�� היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ��א
ה�על, א� האב ל� והפר נדרה, נדריה. נתק�מ� ��ל, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹולא
�ב�עת� על א� נדר� על ועברה �הפר, ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא
ה�איל לא��ר, ��ת��נה �י על וא� �ט�רה. ז� הרי � ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�זד��
�י ל�, יסלח "וה' נאמר: זה ועל �ט�רה; � הה�ר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָונע�ה

מר��ת מ�ת א�ת� �מ�י� את�". אביה [מלקותהניא ְִִִֵַַַַָָָָֹ
לא��ר.מדרבנ�] ��ת��נה מ�ני ,ְְְְִִִֵֶַָ

.ËÈ�על� א� אביה ל� ��פר קד� נדר� על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה
על ח�בת ז� הרי ל�, והפר ���� �� ��מע �י על א� �ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
קר��. � קר�� וא� מלק�ת, � מלק�ת א� ,�� �עברה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָ�בר

.Î�א לאב ��� י�דע היה ��א מ�ני ו�תק נדר�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מע
��דר ידע לא אבל להפר, לה� ��� ��דע א� להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל�על

��עת יפר; זה הרי � ידע זמ� �לאחר הפרה, צרי� ידיעת�זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ה���. �ל ויפר �מיעת�, �עת א� ה�דר �עת היא �א�� �ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

.‡Îעת� על ל� והפר ��� �היא וסב�ר א���, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה
�קר�� ��דרה וסב�ר �נזיר, נדרה א� וכ� ;��� ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָ�היא
�תאני�, עצמ� אסרה קר��; ��דרה �עת על ל� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר
הענבי� לאסר �ה�דר �עת על ל� והפר ��ענבי�, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוסב�ר
ה��דרת ל�� וה��דרת, ה�דר ���דע �להפר לחזר צרי� �ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ל��דרת את�", הניא "לא ��אמר: ה�ה, ה�דר �ל�� ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹה�את
איזה ��דע עד נדר�", את אביה "ו�מע וא�מר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמ�;

הידיעה. י�� �ל א�ת� להפר ל� וי� נדרה. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָנדר

שני יו�
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ל���,‡. �כל ב�� א� א��� נדרי מק�� א� אד� ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָמפר

ל�מע צריכה הא�ה �אי� � מ�רת �אינ� �י על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוא�
ה����. א� ֲִַַָָההפרה

נדר·. 'אי� א� '�טל', א� 'מ�פר', א�מר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָוכיצד
� מע�ר� ה�דר עקירת �ענינ� �דברי� וכ��צא �ל��', ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
אפ�י 'אי ל�: אמר א� אבל �פניה. ��א �י� �פניה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�י�
הא�מר וכ� הפר; לא זה הרי � נדר' �א� 'אי� א� ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ���רי',
'�ר�י א� לי�', 'מ�ר א� לי�', 'מח�ל לב��: א� ִָָ�ְְְִִִָלא���
האב �אי� �ל��; אמר לא � זה �עני� ���צא וכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי�',

מ�יר חרטה]וה�על סמ� ה�דר[על ע�קר א�א החכ�, �מ� ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מ�ח�ת� �מפר�.[=מצד ְְִִֵָ

'יפה‚. א� ליכי', 'ק�� ל�: ��אמר �ג�� מק��? ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוכיצד
מ�יר�', הייתי נדר�, לא 'א�� א� �מ�ת�', 'אי� א� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדר�',

זה. �נדר �רצה ���מע� �דברי� ���צא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל

�ל��,„. ל�מר צרי� אינ� � ב�� א� א��� נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמב�ל
ה�דרי�. �ל ְְְְִִַַָָונת��ל�

�אסרה‰. �בר לע��ת א�ת� ��כ� ה���ל? ה�א ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ�מה
ל� מפר א�א א�ת�, ��פה אינ� ההפרה, אבל ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָא�ת�.

ע��ה. אינ� רצת וא� ע��ה, רצת א� � ְִִִֵַָָָָָָָָ�מ�יח�

.Â,ת��ה ��א א� תאכל ��א נ��עה א� נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ�יצד?
לאכל �מ�רת הפר, זה הרי � לי�' 'מ�פר ל�: ֱֶֶֶֹ�ְֲִֵֵֵֶַָָָואמר
�תי' 'טלי אכלי', 'טלי ל�: ואמר ל� ונת� נטל ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָול���ת;

מאליו. �טל וה�דר ו��תה, א�כלת ז� הרי �ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê;פתיו�� לה�ציא צרי� א���, א� ב�� נדרי ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָה�פר
צרי� אינ� המב�ל, אבל מ�פר. אינ� �ל��, הפר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָוא�
א�ת� וכ�פה �לבד, �ל�� מב�ל א�א ��פתיו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלה�ציא

ה�דר. �טל ע�ת, לא �י� ע�ת �י� � ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלע��ת

.Áא�� �י� ה��ת לצר� �י� ���ת, ה�דרי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמפרי�
�דר� לי�', 'מ�פר ���ת: ל� יאמר ולא ה��ת; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצר�
אכלי', 'טלי ל�: וא�מר �ל��, מב�ל א�א � �חל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ��אמר

�זה. וכ��צא �תי', ְְְִִֵֶַָ'טלי

.Ë�מ�א ���רי נדרי� '�ל לב��: א� לא��� ְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹהא�מר
ה� 'הרי א� ק�מי�', ה� הרי �ל�ני, מ�ק�� �אב�א ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָועד

להפר �ליח ע�ה �ל��. אמר לא � להקי�מ�פרי�' א� ל�, ְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹ
יפר��"; ואי�� יקימ��, "אי�� ��אמר: כל��, אינ� � ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָל�

��ל�ח�. לא �עצמ�, � האב ְְְְִֵַָָֹוכ�

È,ב�עה�� �י� �נדר �י� וענבי�, �תאני� עצמ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבי� '�אני� �אמרה �י� ה�י�, �כל עצמ� �אסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�י�
והפר לענבי� ���� א� לענבי�, והפר ל�אני� וק�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָא��',
���צא �ל וכ� מ�פר; �הפר �מה ק��, ���� מה � ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹל�אני�
,'��� ה�פר מקצת� �ה�פר 'נדר �הפרה, א�מרי� ואי� �ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�זה.

�ה�רה. �א�מרי� ְְְִֶֶֶַָָ�דר�

.‡È�אינ � �נדר� עצמ� והת�יס ו�מע א���, ��דרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי
עצמ� והת�יסה ה�א, נדר ל�; ק�� �הרי להפר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָיכ�ל

ק��. ו��� ,��� את מפר � ְְְִֵֵֶֶֶַָָ�נדר�

.·È,'נזירה 'הריני א�מרת: ��� א� א��� �מע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�יצד?
אמר נזירי�; ��ניה� להפר, יכ�ל אינ� � 'ואני' ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָואמר:
ל�, מפר � 'ואני' ואמרה: היא ו�מעה נזיר', 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָה�א:

�זה. ���צא �ל וכ� ק��. ְְֵֵֶֶַַָָֹו���
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�ני; י�� וכל ה�ילה, א�ת� מפר זה הרי �ני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ�תח�ת
נדרה ה���. א�ת� �ל מפר ה���, �תח�ת �ני �י�� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
�ח��, ��א עד ל� הפר א� � ח�כה ע� ה��� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ס��
להפר. יכ�ל אינ� �ח�כה, עד ל� הפר לא וא� ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמ�פר;

.ÊËלל�ד י��"? אל "מ��� ���רה, ��ת�ב זה ה�א ְִֵֶֶֶַַַָָ�מה
ה��� �ל מפר וכ� ��ילה; נדרה א� ��ילה, [כלומר��פר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

למחרתו] ונמש� מהלילה ו�התמתחיל נדרה ��ארנ�. �מ� ,ְְְְֵֶַָָָָ
הרי[וחלפו] � ה�על א� האב �מע �� ואחר ימי�, ְֲִֵַַַַַַַָָָָָָ��ה

��אמר: ��מע, �עת נדרה �כא�� �מע�, �י�� מפר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה
�לבד. נדר� �י�� לא �מע�", ְְְְְִִַָָֹ"�י��

.ÊÈלאחר� ל�, והפר אביה ו�מע ��דרה, מאר�ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה
מ�פר, זה אי� � �מע� �י�� והפר האר�ס, �מע ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָימי�
הי� וא� וג�', �מע� �י�� את� אביה הניא "וא� ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ��אמר:
�מע�" �י�� אי�� ו�מע וג�', עליה �נדריה לאי�, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָתהיה
הרי האר�ס, ו�מע האב �הפר �אחר למד�, הא � ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוג�'
אר�ס �מע א� ה�י� וה�א האב. �מ�ע �י�� מפר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָזה
� �מע� �י�� והפר האב �מע ימי� ��ה ואחר ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָוהפר,
�הרי מד�ר? ה�ת�ב מאר�ה ��נערה �מ�י� מ�פר. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�אינ�
אי�� ו�מע וג�' נדרה אי�� �ית "וא� למ�ה: א�מר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָה�א
� למעלה האמ�ר �"אי��" מ�לל, � וג�' ל�" ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָוהחרי�

��ארנ�. �מ� ְְֵֶַָאר�ס,

.ÁÈי� על א� � לצער� �די ו�תק ה�על, א� האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָ�מע
הפר ולא ה��� ועבר ה�איל � נדר� לק�� �ל�� היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ��א
ה�על, א� האב ל� והפר נדרה, נדריה. נתק�מ� ��ל, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹולא
�ב�עת� על א� נדר� על ועברה �הפר, ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא
ה�איל לא��ר, ��ת��נה �י על וא� �ט�רה. ז� הרי � ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�זד��
�י ל�, יסלח "וה' נאמר: זה ועל �ט�רה; � הה�ר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָונע�ה

מר��ת מ�ת א�ת� �מ�י� את�". אביה [מלקותהניא ְִִִֵַַַַָָָָֹ
לא��ר.מדרבנ�] ��ת��נה מ�ני ,ְְְְִִִֵֶַָ

.ËÈ�על� א� אביה ל� ��פר קד� נדר� על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה
על ח�בת ז� הרי ל�, והפר ���� �� ��מע �י על א� �ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
קר��. � קר�� וא� מלק�ת, � מלק�ת א� ,�� �עברה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָ�בר

.Î�א לאב ��� י�דע היה ��א מ�ני ו�תק נדר�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מע
��דר ידע לא אבל להפר, לה� ��� ��דע א� להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל�על

��עת יפר; זה הרי � ידע זמ� �לאחר הפרה, צרי� ידיעת�זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ה���. �ל ויפר �מיעת�, �עת א� ה�דר �עת היא �א�� �ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

.‡Îעת� על ל� והפר ��� �היא וסב�ר א���, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה
�קר�� ��דרה וסב�ר �נזיר, נדרה א� וכ� ;��� ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָ�היא
�תאני�, עצמ� אסרה קר��; ��דרה �עת על ל� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר
הענבי� לאסר �ה�דר �עת על ל� והפר ��ענבי�, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוסב�ר
ה��דרת ל�� וה��דרת, ה�דר ���דע �להפר לחזר צרי� �ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ל��דרת את�", הניא "לא ��אמר: ה�ה, ה�דר �ל�� ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹה�את
איזה ��דע עד נדר�", את אביה "ו�מע וא�מר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמ�;

הידיעה. י�� �ל א�ת� להפר ל� וי� נדרה. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָנדר

שני יו�
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ל���,‡. �כל ב�� א� א��� נדרי מק�� א� אד� ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָמפר

ל�מע צריכה הא�ה �אי� � מ�רת �אינ� �י על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוא�
ה����. א� ֲִַַָָההפרה

נדר·. 'אי� א� '�טל', א� 'מ�פר', א�מר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָוכיצד
� מע�ר� ה�דר עקירת �ענינ� �דברי� וכ��צא �ל��', ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
אפ�י 'אי ל�: אמר א� אבל �פניה. ��א �י� �פניה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�י�
הא�מר וכ� הפר; לא זה הרי � נדר' �א� 'אי� א� ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ���רי',
'�ר�י א� לי�', 'מ�ר א� לי�', 'מח�ל לב��: א� ִָָ�ְְְִִִָלא���
האב �אי� �ל��; אמר לא � זה �עני� ���צא וכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי�',

מ�יר חרטה]וה�על סמ� ה�דר[על ע�קר א�א החכ�, �מ� ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מ�ח�ת� �מפר�.[=מצד ְְִִֵָ

'יפה‚. א� ליכי', 'ק�� ל�: ��אמר �ג�� מק��? ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוכיצד
מ�יר�', הייתי נדר�, לא 'א�� א� �מ�ת�', 'אי� א� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדר�',

זה. �נדר �רצה ���מע� �דברי� ���צא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל

�ל��,„. ל�מר צרי� אינ� � ב�� א� א��� נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמב�ל
ה�דרי�. �ל ְְְְִִַַָָונת��ל�

�אסרה‰. �בר לע��ת א�ת� ��כ� ה���ל? ה�א ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ�מה
ל� מפר א�א א�ת�, ��פה אינ� ההפרה, אבל ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָא�ת�.

ע��ה. אינ� רצת וא� ע��ה, רצת א� � ְִִִֵַָָָָָָָָ�מ�יח�

.Â,ת��ה ��א א� תאכל ��א נ��עה א� נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ�יצד?
לאכל �מ�רת הפר, זה הרי � לי�' 'מ�פר ל�: ֱֶֶֶֹ�ְֲִֵֵֵֶַָָָואמר
�תי' 'טלי אכלי', 'טלי ל�: ואמר ל� ונת� נטל ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָול���ת;

מאליו. �טל וה�דר ו��תה, א�כלת ז� הרי �ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê;פתיו�� לה�ציא צרי� א���, א� ב�� נדרי ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָה�פר
צרי� אינ� המב�ל, אבל מ�פר. אינ� �ל��, הפר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָוא�
א�ת� וכ�פה �לבד, �ל�� מב�ל א�א ��פתיו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלה�ציא

ה�דר. �טל ע�ת, לא �י� ע�ת �י� � ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלע��ת

.Áא�� �י� ה��ת לצר� �י� ���ת, ה�דרי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמפרי�
�דר� לי�', 'מ�פר ���ת: ל� יאמר ולא ה��ת; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצר�
אכלי', 'טלי ל�: וא�מר �ל��, מב�ל א�א � �חל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ��אמר

�זה. וכ��צא �תי', ְְְִִֵֶַָ'טלי

.Ë�מ�א ���רי נדרי� '�ל לב��: א� לא��� ְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹהא�מר
ה� 'הרי א� ק�מי�', ה� הרי �ל�ני, מ�ק�� �אב�א ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָועד

להפר �ליח ע�ה �ל��. אמר לא � להקי�מ�פרי�' א� ל�, ְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹ
יפר��"; ואי�� יקימ��, "אי�� ��אמר: כל��, אינ� � ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָל�

��ל�ח�. לא �עצמ�, � האב ְְְְִֵַָָֹוכ�

È,ב�עה�� �י� �נדר �י� וענבי�, �תאני� עצמ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבי� '�אני� �אמרה �י� ה�י�, �כל עצמ� �אסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�י�
והפר לענבי� ���� א� לענבי�, והפר ל�אני� וק�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָא��',
���צא �ל וכ� מ�פר; �הפר �מה ק��, ���� מה � ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹל�אני�
,'��� ה�פר מקצת� �ה�פר 'נדר �הפרה, א�מרי� ואי� �ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�זה.

�ה�רה. �א�מרי� ְְְִֶֶֶַָָ�דר�

.‡È�אינ � �נדר� עצמ� והת�יס ו�מע א���, ��דרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי
עצמ� והת�יסה ה�א, נדר ל�; ק�� �הרי להפר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָיכ�ל

ק��. ו��� ,��� את מפר � ְְְִֵֵֶֶֶַָָ�נדר�

.·È,'נזירה 'הריני א�מרת: ��� א� א��� �מע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�יצד?
אמר נזירי�; ��ניה� להפר, יכ�ל אינ� � 'ואני' ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָואמר:
ל�, מפר � 'ואני' ואמרה: היא ו�מעה נזיר', 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָה�א:

�זה. ���צא �ל וכ� ק��. ְְֵֵֶֶַַָָֹו���
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.‚È,�לה�יר �ל�� וגמר �מ�ת�, וה�יר� לעצמ�, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר
וה�יר� נדר וא� להפר; יכ�ל אינ� זה הרי � 'אמ�' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָואמרה
'התרצי ל�: �אמר �מי �ל��, מה לידע �אלה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר�
זה הרי � 'אמ�' ואמרה לא'? א� �מ�תי להי�ת זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ�נדר

ל�. ֵֵָמפר

.„È�וא' �ל�מר: וא�', נזיר, 'הריני ל�: אמר ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ�יצד?
אמר ל�; להפר יכ�ל אינ� � 'אמ�' ואמרה �מ�תי', ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָנזירה
ואמרה �מ�תי'? נזירה הא� �אמרי, �מה נזיר; 'הריני ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹל�:
�מי ��ה �טל, ��� � ל� הפר וא� יפר. זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ'אמ�'
ואמר וא�ה', נזירה, 'הריני ל�: אמרה �נדר�. נדר� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָ��לה

�זה. ���צא �ל וכ� להפר. יכ�ל אינ� � ְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ'אמ�'

.ÂË�נדר� עצמ� והת�יס אחר ו�מע ��דרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהא�ה
��� � ל� והפר �על� א� אביה ו�מע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואמר:

ח�ב. � עצמ� �הת�יס וזה ְְְִִֶֶַַָָמ�פר,

.ÊË:ואמרה אב, �ר��ת ואינ� �על ל� �אי� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהא�ה
�ת�� ונ�את י��', �ל�י� לאחר עלי אס�ר ה��ר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'הרי
היא הרי ה�דר �חל ���עה �י על א� � י�� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ל�י�
היתה לא ה�דר ���עת להפר, יכ�ל אינ� ה�על, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ר��ת
וג�'; �גר��ה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ועל ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָ�ר��ת�;
מפר ה�על �אי� � ה�דר ��עת ל� מארסת היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹואפ��

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַַ���דמי�,

.ÊÈלאחר עליה אס�ר ה��ר ��היה �על� �חת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה
והפר י��, �ל�י� לאחר נזירה ��היה א� י��, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ�ל�י�
�י על א� � י�� �ל�י� �ת�� �ר�� א� ומת �על�, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹל�
� אלמנה א� �ר��ה היא הרי לח�ל, ל�דר �היה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ���עה

זה. נדר ל� הפר ��בר מ�רת, ז� ְֵֵֶֶֶֶֶֶָָ�ֲֵהרי

.ÁÈ�יי� אס�רה 'הריני �אמרה: �גר��ה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאלמנה
והיא אמרה להפר; יכ�ל ה�על אי� � ונ�את ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��א��א',
ה�על הרי � ��את�ר�' �ב�ר אס�רה 'הריני �על�: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�חת

מ�רת. �היה �כ��ת�ר� ֶֶ�ְְְִִֵֵֵֶֶָמפר,

.ËÈ�אינ � �ל�� וה�פר ק��. זה הרי � �ל�� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהמק��
א� לפיכ�: ��ארנ�. �מ� יכ�למ�פר, זה הרי � �ל�� הפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

�להפר, לחזר יכ�ל אינ� � �ל�� ק�� וא� �לק��; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחזר
�ברי� �ח יהא ��א ד��ר; �די �ת�� חזר א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹא�א

��פתיו מ�ציא מ�ח �ד�ל יכול��ל�� בשפתיו [שמוציא ְְִִִִֶַָָָֹ
דבור] כדי בתו� בו .לחזור

.Î�ונח א���, א� ב�� נדרי זה[=התחרט]המק�� הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
;���� �� ל� �מפר וח�זר הקמת�, ל� �מ�יר לחכ� ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָנ�אל
�די לחכ� לה�אל יכ�ל אינ� � ונח� ל�, הפר א� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל

ויק��. ֲִֵֶַַֹ��חזר

.‡Î�א לב�� אביה ל� וק�� ��דרה, מאר�ה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹנערה
לחכ� ���אל �י על א� � האחר ל� והפר לב��, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�על�
��בר האחר ע� ל� �מפר ח�זר אינ� הקמת�, ל� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָוה�יר

�אחד. �ניה� א�א להפר לה� �אי� ל�; ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהפר

.·Îונ�אל לי�', ק�� לי�, 'ק�� לא���: א� לב�� ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר
ל�: אמר עליו. חלה ה�נ�ה הרי � רא��נה הקמה ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָעל
חלה �� א� א�א הקמה תח�ל ולא לי�, �מ�פר לי� ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'ק��

אחר מ�עלת ההקמה �אי� מ�פר; זה הרי � ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
ק��. זה הרי � אחת' �בת �מ�פר, 'ק�� ל�: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.
ל�: אמר לע�ל�. ק�� זה הרי � ה���' לי� 'ק�� ל�: ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָאמר
�למחר ה���, ק�מ� �הרי מ�פר; אינ� � למחר' לי� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ'מ�פר
ועבר אחת', �עה לי� 'ק�� ל�: אמר להפר. יכ�ל ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָאינ�
�מי ��ה א�מרי� ואי� ק��; זה הרי � ל� הפר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹה���
ה�ציא לא �הרי �עה', לאחר לי� מ�פר 'הרי ל� ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אמר
�כ�עברה אחת', �עה לי� 'ק�� ל�: אמר מ�יו. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהפרה
אס�רה �לפיכ� ספק, זה הרי � לי�' 'מ�פר ל� אמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָה�עה

ל�קה. אינ� � נדר� על עברה וא� ְְְְְִִִֵַָָָָָָ�נדר�,

.‚Îע�תיו� לכ�נ� �די נדרי� ��דר מדותיו]מי [=לישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
מי �ג�� �יצד? �מ��ח. נאה זה הרי � מע�יו ְִֵַָ�ְְֲֲֵֵֶֶַַָָ�לת��
�היה מי א� ��י�, א� �נה עליו ה��ר ואסר ז�לל, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ�היה

�יי� ליי�]��גה מר�ה,[='מכור' זמ� עצמ� על ה�י� ואסר , ְְְְְִִֶַַַַַַַָ�ֶ
�למ�ני� ר�ד� �היה מי וכ� לע�ל�; ה�כר�ת �אסר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�
אנ�י הנית א� ה��נ�ת, עצמ� על ואסר לה��, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָונבהל
וכ��צא �נזיר, ונדר �יפי�, מת�אה �היה מי וכ� ז�; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמדינה
א�� �בנדרי� ה�; ל�� עב�דה �ר� ��� � א�� ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִִֵָ�נדרי�
נדרי�'. ל�רי��ת, 'סיג חכמי�: אמר� �ה�, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכ��צא

.„Îנדרי� אד� יר�ה לא � עב�דה �ה� �י על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹוא�
�רא�י מ�ברי� יפר� א�א �ה�; עצמ� יר�יל ולא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹא��ר,

נדר. �לא מה�, ְְִֵֶֶֶֹֹלפר�

.‰Îמה� �נה �א�� ה��דר, �ל חכמי�: [מזבחאמר� ְְֲִִֵַָָָָָָָ
המקדש] לבית מחו� לה�אללקרב� מצוה � ונדר עבר וא� ;ְְְְִִִֵַַָָָָ

�ברי� ��ה לפניו. מכ��ל יהא ��א �די נדר�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל
לק�מ�, מצוה � הק�� נדרי אבל א�ר. �נדרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאמ�רי�?
א���". לה' "נדרי ��אמר: מ�חק, א�א עליה� י�אל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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מצו�ת ��מ�נה ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת ע�ר �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָי�

פר ה�א וזה תע�ה; �רעלא ה�זיר ��ג�ל (א) [=שערט�: ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
י��הארו�] ��א (ג) נזר�; ימי �ל �ער� יג�ח ��א (ב) ;ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

��א (ד) ��ה�; חמ� ואפ�� יי�, �ערבת ולא יי� ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹה�זיר
יאכל ��א (ו) צ��קי�; יאכל ��א (ה) לחי�; ענבי� ֲִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹֹיאכל

ז�גי� יאכל ��א (ז) ענבי�]חרצ�י�; ��א[=קליפת (ח) ; ְִִֶֶַַַֹֹֹ
על ��ג�ח (י) ל�תי�; י��א ��א (ט) ה�ת; לאהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹי�נס
מצו�ת �בא�ר �����א. א� נזיר�ת� ����לי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה�ר�נ�ת,

א��. �פרקי� � ְִִֵֵָא��

א ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

"�י‡. ��אמר: א�ר, נדרי מ�לל נדר היא � ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָה�זיר�ת
��ג�ל ע�ה �מצות לה'". לה�יר נזיר נדר לנ�ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹיפליא
וא� רא��"; �ער �רע "��ל ��אמר: רא��, �ער ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹה�זיר
לא "�ער ��אמר: תע�ה, �לא עבר � נזר� �ימי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ��ח
לאכל א� למתי� לה��א אס�ר וכ� רא��". על ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹיעבר
נזר�. ימי �ל ה�י�, מ�פ� עליו ה�ת�ב �אסר� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ברי�
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זה·. הרי � ה�י� מ�פ� אכל א� נטמא, א� וג�ח, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבר
�ל ���לל �בר�", יחל "לא מ��� אחת ��י�: ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹל�קה
�א��ר� מ�ברי� עליו �עבר �בר מ��� ואחת ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָה�דרי�,

ה�זיר. על מיחד ִַַָָ�ְִא��ר

�ל�‚. ע�ה זה הרי � �מצות� נדר� וק�� �נזיר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹנדר
והרי יע�ה", מ�יו ה�צא "�כל � האחת ע�ה: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹמצ�ת
��ל; והרי רא��", �ער �רע "��ל � וה�נ�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹע�ה;
��אמר: קר�נ�תיו, הבאת ע� �גלח�� � ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָוה�לי�ית

מ�עד". אהל �תח ה�זיר ְִִֵֶֶַַַַָֹ"וג�ח

הרי„. � נזיר' �אהיה עד הע�ל�, מ� א�טר 'לא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהא�מר:
זה הרי נזיר�ת�, אחר וא� ע�ה. ימ�ת ��א מ�ד, נזיר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

זה לאו על ל�קי� ואי� ל��מ�"; תאחר �"לא [שאי�ע�בר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ
מעשה] .בו

�בר‰. ��פתיו ���ציא 'עד �נזיר�ת: א�מרי� ְְְִִִִִֵֶַָָָָאי�
��מר �יו� א�א ��ל��'; �עני� הע� �ל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ���מע�

�ענינ�[=החליט] �ברי� ��פתיו וה�ציא ְְְְְִִִִִֶָָָָָ�ל��,
רח�ק�ת[שפירוש�] ענינ�ת �ה� �י על א� � נזיר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ��היה

מוכרחי�] לא �מ�מע�[פירושי� �אי� �י על וא� ,ְְְִִֵֶַַָָ
נזיר.[הפשוט] זה הרי � נזיר�ת ְְֲִִֵֶָל���

.Â� 'אהיה' ואמר: לפניו, ע�בר נזיר �היה הרי ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�יצד?
על וא� זה, �מ� ��היה היה �בל�� ה�איל נזיר, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרי
��ער�, אחז א� וכ� זה'. �מ� 'אהיה ואמר �ר� ��א ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�י

נוה' 'אהא התלויהואמר: במצוה יפה 'אהיה [במשמעות: ְֱֵֶַָָ
מכל�ל'בשיער'] 'אהא א� שיער, 'אגדל [שמשמעותו: ְְֱֵֵַ
מסלסל'ואסדרו'] 'אהא א� 'הריני[בשערי], �אמר: א� , ְְֱֲִֵֵֵֶַַָ

� �רע' ל��ח עלי 'הרי א� מכל�ל', 'הריני א� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמסלסל',
לה�יר. �ל�� ��גמר וה�א, נזיר; זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹהרי

.Êע�בר נזיר �היה �י על א� � צ�רי�' עלי 'הרי ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר:
� �י על וא� זהלפניו, והרי נזיר, אינ� � לה�יר �ל�� היה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

�ל��. ��פתיו ה�ציא ��א ְְְִִִֶָָֹ�מי

.Á�הע�גי מק�מ�ת �יצד? �נזיר�ת. נזיר�ת, ���יי ְְְְִִִִִִֵֵַָָ�ל
'נזיח', נזיק', 'הריני :�� ואמר ה���ר, את ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ����י�

נזיר. זה הרי � ֲִִֵֶַָָ'�זיח'

.Ë�מ' א� �לבד', החרצ�י� מ� נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָהא�מר:
נזיר 'הריני א� ה�גלחת', מ� נזיר 'הריני א� �לבד', ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָה��גי�
נזיר�ת �ק��קי וכל �מ�ר, נזיר זה הרי � �לבד' ה�מאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ�ִַמ�
זה מ�בר א�א לה�יר �ל�� היה ��א �י על א� ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליו;
זה הרי ה�זיר, על אס�ר מ��� ��זר ודבר ה�איל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�לבד,

�מ�ר. ִָָנזיר

.È'ה�ר�גר�ת מ� נזיר 'הריני הא�מר: [תאני�אבל ְֲֲִִִֵֵַָָָָ
ה�בלה'מיובשות] 'מ� א� מיובשות], תאני� וכ��צא[גוש , ְְִֵֵַַָ

�ה� אס�ר זה הרי � נזיר.[בנדר]�ה� ואינ� , ְֲִֵֵֶֶֶָָָָ

.‡Èהריני' ואמר: ל���ת, ל� ונתנ� יי�, �ל ��ס ל� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזג�
א� נפ�, מר היה וא� �מ�ר. נזיר זה הרי � מ���' ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנזיר
ל��ח �די ����ה מ��� מב��י� והי� מתא�ל, א� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��עס,

אס�ר[=צערו]עמל� זה הרי � מ���' נזיר 'הריני ואמר: , ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
��א א�א זה, נת��� ��א נזיר; ואינ� �לבד, ה��ס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�א�ת�

זה. ��ס ְִֶֶי��ה

.·È�לר��ת �די ��ס ל� ��תנ� ���ר ,[=לשכרו]וכ� ְְְְִֵֵֶַָ
ה��ס �א�ת� אס�ר זה הרי � מ���' נזיר 'הריני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָואמר:
��א א�א זה, נת��� ��א �נזיר�ת; ח�ב ואינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�לבד,
אי� � ל�ט �ל ל�כר�ת� ה�יע וא� מ�י. י�תר א�ת� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַי��ר�
���ה�יע ��ע�ה; עברה �ל על ח�ב ואינ� �ל��, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�בריו

ח��ב. �� אינ� ל�ט, �ל ְְִִֵֶֶל�כר�ת�

.‚È�א יי�', ��תה �אהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהא�מר:
ואס�ר נזיר, זה הרי � �ער�' 'מג�ח א� למתי�', ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'מ��א

�התנה מ�ני וכל[לשנות]�כ��; ���רה, ��ת�ב מה על ְ�ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
�טל. �נא� � ���רה ה�ת�ב על ְְֵֶַַַַַָָָָה�תנה

.„È,�יי� אס�ר �ה�זיר י�דע הייתי 'לא ואמר: �נזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר
הייתי לא ,�� י�דע הייתי וא�� �תגלחת, א� �טמאה, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹ�ְא�
י�דע היה ה�א �הרי �כ��; וח�ב נזיר, זה הרי � ֲֵֵֶַָָָ�ְְֲִֵֵֶַָָנ�דר'
�אפ�� �ארנ�, �כבר מיני�; מ�ל�ה �אחד עצמ� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�אסר

�כ��. אס�ר מה�, מאחד א�א נזר ָ�ְֵֵֶֶֶַָָָָֹלא

.ÂËהיה אבל א��, �כל אס�ר �ה�זיר אני 'י�דע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
יכ�ל �איני מ�ני ה�י�, ל���ת אני לי ���ר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ�ְְִֶַ�דע�י

ה�תי�' את ק�בר �אני מ�ני א� יי�, �לא [ולכ�לחי�ת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
להטמא] מותר �כללאהיה �א�� מ�ני נזיר; אינ� זה הרי �ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

��ארנ�. �מ� לחכ�, �אלה צריכי� �אינ� �גג�ת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָנדרי

.ÊËאמר לא � נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהא�מר:
זה נזיר. זה הרי � נזירה' '�בדי נזיר', רא�י 'הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�ל��;

� 'הריה�לל: אמר א� � ימ�ת החי, מ� י�טל �א� אבר ל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָה�א

.ÊÈ�� ל� נ�לד א� � '�� לי ���היה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהא�מר:
טמט�� א� �ת, ל� נ�לדה א� אבל נזיר; זה הרי [אי�זכר, ְֲֲִִֵֶַָָָָָ�ְ

נקבה] או זכר א� אנ�ר�גינ�סידוע א� וספק, עצמו בפני [מי� ְְִַ
נקבה] ספק ���היהזכר נזיר 'הריני אמר: נזיר. זה אי� �ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אנ�ר�גינ�ס א� טמט��, א� �ת, ל� נ�לד אפ�� � ולד' ְְְִַ�ֲִִַַָָלי
ונתע�רה חזרה נזיר; אינ� א���, ה�ילה נזיר. זה הרי �ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

נזיר. זה הרי ְְֲִֵֶָָָוילדה,

ב ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

חבר�,‡. לזרז ��דר א� �אנס, א� ���גג �נזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה��דר
��דר �מי נדרי�; ��אר �ט�ר, זה הרי � הבאי �ר� ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָא�
ל� �מ�יר לחכ�, נ�אל זה הרי � נדר� על ונח� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�נזיר,

ה�דרי�. �אר ���ירי� �דר� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָנזיר�ת�

�עת·. על ��זר קר�נ�תיו להביא והל� �נזיר, ��דר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
�המה נגנבה א� ��גנב�, מצא� נזר�, ימי �מלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ��ביא�
וא� נזיר; זה הרי � נזר ה�המה נגנבה ��א עד א� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמה�
��ה נזיר, אינ� � נזר ��תה א� אבדה א� ��גנבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר

�טע�ת. ְַָָנזר

�מ�[חבירו]�נזיר�ת[נזירותו]ה�ת�יס‚. נזיר, זה הרי � ְְְֲִִִִֵֶַַָ
�נדר. ה�ת�יס �ל �די� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ��ארנ�

זה„. הרי � �זה' 'הריני ואמר: לפניו, ע�בר נזיר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
א� מ�י�', �פיו '�י ה�א: ואמר �נזיר, חבר� נדר ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָנזיר.
א� וכ� נזיר. זה הרי � מ�ה�זז' ��ער� '�ערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�אמר:

בנזירות]�מע נודר חבירו �די[�את �ת�� 'ואני' ואמר ְְְֲִֵַַַָָ
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זה·. הרי � ה�י� מ�פ� אכל א� נטמא, א� וג�ח, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבר
�ל ���לל �בר�", יחל "לא מ��� אחת ��י�: ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹל�קה
�א��ר� מ�ברי� עליו �עבר �בר מ��� ואחת ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָה�דרי�,

ה�זיר. על מיחד ִַַָָ�ְִא��ר

�ל�‚. ע�ה זה הרי � �מצות� נדר� וק�� �נזיר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹנדר
והרי יע�ה", מ�יו ה�צא "�כל � האחת ע�ה: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹמצ�ת
��ל; והרי רא��", �ער �רע "��ל � וה�נ�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹע�ה;
��אמר: קר�נ�תיו, הבאת ע� �גלח�� � ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָוה�לי�ית

מ�עד". אהל �תח ה�זיר ְִִֵֶֶַַַַָֹ"וג�ח

הרי„. � נזיר' �אהיה עד הע�ל�, מ� א�טר 'לא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהא�מר:
זה הרי נזיר�ת�, אחר וא� ע�ה. ימ�ת ��א מ�ד, נזיר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

זה לאו על ל�קי� ואי� ל��מ�"; תאחר �"לא [שאי�ע�בר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ
מעשה] .בו

�בר‰. ��פתיו ���ציא 'עד �נזיר�ת: א�מרי� ְְְִִִִִֵֶַָָָָאי�
��מר �יו� א�א ��ל��'; �עני� הע� �ל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ���מע�

�ענינ�[=החליט] �ברי� ��פתיו וה�ציא ְְְְְִִִִִֶָָָָָ�ל��,
רח�ק�ת[שפירוש�] ענינ�ת �ה� �י על א� � נזיר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ��היה

מוכרחי�] לא �מ�מע�[פירושי� �אי� �י על וא� ,ְְְִִֵֶַַָָ
נזיר.[הפשוט] זה הרי � נזיר�ת ְְֲִִֵֶָל���

.Â� 'אהיה' ואמר: לפניו, ע�בר נזיר �היה הרי ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�יצד?
על וא� זה, �מ� ��היה היה �בל�� ה�איל נזיר, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרי
��ער�, אחז א� וכ� זה'. �מ� 'אהיה ואמר �ר� ��א ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�י

נוה' 'אהא התלויהואמר: במצוה יפה 'אהיה [במשמעות: ְֱֵֶַָָ
מכל�ל'בשיער'] 'אהא א� שיער, 'אגדל [שמשמעותו: ְְֱֵֵַ
מסלסל'ואסדרו'] 'אהא א� 'הריני[בשערי], �אמר: א� , ְְֱֲִֵֵֵֶַַָ

� �רע' ל��ח עלי 'הרי א� מכל�ל', 'הריני א� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמסלסל',
לה�יר. �ל�� ��גמר וה�א, נזיר; זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹהרי

.Êע�בר נזיר �היה �י על א� � צ�רי�' עלי 'הרי ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר:
� �י על וא� זהלפניו, והרי נזיר, אינ� � לה�יר �ל�� היה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

�ל��. ��פתיו ה�ציא ��א ְְְִִִֶָָֹ�מי

.Á�הע�גי מק�מ�ת �יצד? �נזיר�ת. נזיר�ת, ���יי ְְְְִִִִִִֵֵַָָ�ל
'נזיח', נזיק', 'הריני :�� ואמר ה���ר, את ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ����י�

נזיר. זה הרי � ֲִִֵֶַָָ'�זיח'

.Ë�מ' א� �לבד', החרצ�י� מ� נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָהא�מר:
נזיר 'הריני א� ה�גלחת', מ� נזיר 'הריני א� �לבד', ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָה��גי�
נזיר�ת �ק��קי וכל �מ�ר, נזיר זה הרי � �לבד' ה�מאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ�ִַמ�
זה מ�בר א�א לה�יר �ל�� היה ��א �י על א� ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליו;
זה הרי ה�זיר, על אס�ר מ��� ��זר ודבר ה�איל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�לבד,

�מ�ר. ִָָנזיר

.È'ה�ר�גר�ת מ� נזיר 'הריני הא�מר: [תאני�אבל ְֲֲִִִֵֵַָָָָ
ה�בלה'מיובשות] 'מ� א� מיובשות], תאני� וכ��צא[גוש , ְְִֵֵַַָ

�ה� אס�ר זה הרי � נזיר.[בנדר]�ה� ואינ� , ְֲִֵֵֶֶֶָָָָ

.‡Èהריני' ואמר: ל���ת, ל� ונתנ� יי�, �ל ��ס ל� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזג�
א� נפ�, מר היה וא� �מ�ר. נזיר זה הרי � מ���' ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנזיר
ל��ח �די ����ה מ��� מב��י� והי� מתא�ל, א� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��עס,

אס�ר[=צערו]עמל� זה הרי � מ���' נזיר 'הריני ואמר: , ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
��א א�א זה, נת��� ��א נזיר; ואינ� �לבד, ה��ס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�א�ת�

זה. ��ס ְִֶֶי��ה

.·È�לר��ת �די ��ס ל� ��תנ� ���ר ,[=לשכרו]וכ� ְְְְִֵֵֶַָ
ה��ס �א�ת� אס�ר זה הרי � מ���' נזיר 'הריני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָואמר:
��א א�א זה, נת��� ��א �נזיר�ת; ח�ב ואינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�לבד,
אי� � ל�ט �ל ל�כר�ת� ה�יע וא� מ�י. י�תר א�ת� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַי��ר�
���ה�יע ��ע�ה; עברה �ל על ח�ב ואינ� �ל��, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�בריו

ח��ב. �� אינ� ל�ט, �ל ְְִִֵֶֶל�כר�ת�

.‚È�א יי�', ��תה �אהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהא�מר:
ואס�ר נזיר, זה הרי � �ער�' 'מג�ח א� למתי�', ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'מ��א

�התנה מ�ני וכל[לשנות]�כ��; ���רה, ��ת�ב מה על ְ�ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
�טל. �נא� � ���רה ה�ת�ב על ְְֵֶַַַַַָָָָה�תנה

.„È,�יי� אס�ר �ה�זיר י�דע הייתי 'לא ואמר: �נזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר
הייתי לא ,�� י�דע הייתי וא�� �תגלחת, א� �טמאה, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹ�ְא�
י�דע היה ה�א �הרי �כ��; וח�ב נזיר, זה הרי � ֲֵֵֶַָָָ�ְְֲִֵֵֶַָָנ�דר'
�אפ�� �ארנ�, �כבר מיני�; מ�ל�ה �אחד עצמ� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�אסר

�כ��. אס�ר מה�, מאחד א�א נזר ָ�ְֵֵֶֶֶַָָָָֹלא

.ÂËהיה אבל א��, �כל אס�ר �ה�זיר אני 'י�דע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
יכ�ל �איני מ�ני ה�י�, ל���ת אני לי ���ר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ�ְְִֶַ�דע�י

ה�תי�' את ק�בר �אני מ�ני א� יי�, �לא [ולכ�לחי�ת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
להטמא] מותר �כללאהיה �א�� מ�ני נזיר; אינ� זה הרי �ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

��ארנ�. �מ� לחכ�, �אלה צריכי� �אינ� �גג�ת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָנדרי

.ÊËאמר לא � נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהא�מר:
זה נזיר. זה הרי � נזירה' '�בדי נזיר', רא�י 'הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�ל��;

� 'הריה�לל: אמר א� � ימ�ת החי, מ� י�טל �א� אבר ל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָה�א

.ÊÈ�� ל� נ�לד א� � '�� לי ���היה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהא�מר:
טמט�� א� �ת, ל� נ�לדה א� אבל נזיר; זה הרי [אי�זכר, ְֲֲִִֵֶַָָָָָ�ְ

נקבה] או זכר א� אנ�ר�גינ�סידוע א� וספק, עצמו בפני [מי� ְְִַ
נקבה] ספק ���היהזכר נזיר 'הריני אמר: נזיר. זה אי� �ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אנ�ר�גינ�ס א� טמט��, א� �ת, ל� נ�לד אפ�� � ולד' ְְְִַ�ֲִִַַָָלי
ונתע�רה חזרה נזיר; אינ� א���, ה�ילה נזיר. זה הרי �ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

נזיר. זה הרי ְְֲִֵֶָָָוילדה,

ב ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

חבר�,‡. לזרז ��דר א� �אנס, א� ���גג �נזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה��דר
��דר �מי נדרי�; ��אר �ט�ר, זה הרי � הבאי �ר� ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָא�
ל� �מ�יר לחכ�, נ�אל זה הרי � נדר� על ונח� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�נזיר,

ה�דרי�. �אר ���ירי� �דר� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָנזיר�ת�

�עת·. על ��זר קר�נ�תיו להביא והל� �נזיר, ��דר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
�המה נגנבה א� ��גנב�, מצא� נזר�, ימי �מלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ��ביא�
וא� נזיר; זה הרי � נזר ה�המה נגנבה ��א עד א� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמה�
��ה נזיר, אינ� � נזר ��תה א� אבדה א� ��גנבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר

�טע�ת. ְַָָנזר

�מ�[חבירו]�נזיר�ת[נזירותו]ה�ת�יס‚. נזיר, זה הרי � ְְְֲִִִִֵֶַַָ
�נדר. ה�ת�יס �ל �די� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ��ארנ�

זה„. הרי � �זה' 'הריני ואמר: לפניו, ע�בר נזיר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
א� מ�י�', �פיו '�י ה�א: ואמר �נזיר, חבר� נדר ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָנזיר.
א� וכ� נזיר. זה הרי � מ�ה�זז' ��ער� '�ערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�אמר:

בנזירות]�מע נודר חבירו �די[�את �ת�� 'ואני' ואמר ְְְֲִֵַַַָָ
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'ואני', ואמר �ני, �ל ד��ר �די �ת�� �לי�י ו�מע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָד��ר,
נזירי�. ��� � מאה ה� ְִִָ�ֲִֵֵַָואפ��

חבר�‰. ו�מע ,'�� לי ���היה נזיר 'הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהא�מר:
מ�ד. נזיר חבר� הרי � 'ואני' ְֲֲֲִִִֵֵַַָָָואמר

.Âו�מע ,'�� ל� ���היה נזיר 'הריני לחבר�: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהא�מר
האחר��, זה נת��� ��א נזיר; זה אי� � 'ואני' ואמר: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחבר�
�הרי זה', �מ� �� ל� ��היה א�הב '�אני ל� ל�מר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָא�א

מ��� �� זאת]ה�א אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ

.Êפלוני']הא�מר' בנוכחות ���היה[שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ
ספק; זה הרי � 'ואני' ואמר: חבר� ו�מע ,'�� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפל�ני
'�אני ל�מר א� �מ�ת�, נזיר להי�ת א�א נת��� לא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ��א

להקל. נזיר�ת, �ספק �מ�ת�'; א�ת� ְְְְְִֵֵֵָא�הב

.Áואמר �נג��, �א אחד ורא� ��ר�, מה�כי� �הי� ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ני�
ואמר ה�א', �מע�� לקראתנ� הה�ל� 'זה ה�ני�: מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
יהיה א� נזיר 'הריני זה: ואמר ה�א', 'רא�ב� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָחבר�:
ה�יע � �מע��' יהיה א� נזיר 'הריני האחר: ואמר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָרא�ב�',

ו נזיר; זה הרי רא�ב�, ה�א והרי �מע��,אליה� היה א� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ה�יע לא �זה. ���צא �ל וכ� ��דר�. �מ� נזיר; חבר� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהרי
מי ידע� ולא מעיניה�, ונעל� לאח�ריו חזר א�א ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאליה�,

נזיר. מה� אחד אי� � ִֵֵֶֶָָה�א

.Ëכרי� היה א� נזיר 'הריני הא�מר: [בערימתוכ� ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ
��ר'תבואה] מאה מידה]זה מצא�[ש� למדד�, והל� , ְְְְֵֶַָָָָ

��פק �זה, ���צא �ל וכ� נזיר, אינ� � אבד א� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��גנב
להקל. ְְִֵָנזיר�ת

.Èה��י את ורא� ��ר�, מה�כי� ספקהי� חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ
ח�ה',בהמה] ��ה נזיר 'הריני מה�: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרח�ק,

'הריני אחר: ואמר �המה', ��ה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה �אי� נזיר 'הריני אחר: ואמר ח�ה', זה �אי� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא ח�ה לא זה �אי� נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�המה',
הרי � �בהמה' ח�ה ��ה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�המה',

�רכי� �� י� � �ה��י מ�ני נזירי�; �וה[=הלכות]��� �ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
�� וי� לבהמה, �ה� �וה �רכי� �� וי� לח�ה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�
�אינ� �רכי� �� וי� ולבהמה, לח�ה �ה� �וה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�רכי�
רא� א� ה�י� וה�א לבהמה. ולא לח�ה לא �ה� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�וה
על ונדר� א�ה, א� אי� ה�א א� �� ונחלק� ְְְְְְְִִִִֶַַָָאנ�ר�גינ�ס,
� �האנ�ר�גינ�ס נזירי�; ��� הרי � ���י א�� ��דר� ְְְִִִֶַָָ�ְֲֵֵֶֶֶַָ�ר�
לא�ה, �ה� �וה �דרכי� לאי�, �ה� �וה �רכי� �� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָי�
�דרכי� לא�ה, ולא לאי� לא �ה� �וה �אינ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ�דרכי�

�לא�ה. לאי� �ה� �וה ְְִִֶֶֶָָָ�ה�א

.‡È�טבע� לא ה�צוה, �עניני הא�� ה�רכי� ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹוכל
�מ�[=תכונותיו]ות�לד�� �יצד? שחיטתו]. ���י[ד� טע�� ְְִֵַַָָ

ה�המה ע� �לאי� ה�א והרי �בהמה; אס�ר וחל�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ח�ה,
�חיטה, וטע�� �המה; ואינ� ח�ה אינ� �א�� הח�ה, ע� ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָוכ�
ית�אר מה� אחד וכל אחרי�, �יני� �� וי� וכבהמה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ח�ה

�לב� מט�א האנ�ר�גינ�ס וכ� וקרי]�מק�מ�. �אנ�י�,[זוב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
�אד� נדה]�מט�א לא[ד� עברי, �עבד נמ�ר ואינ� �נ�י�; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

�כנ�י�. �אנ�י� עליו, נהרג והה�רג� �נ�י�; ולא ְְְְְֱֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹ�אנ�י�
�מק�מ�. ית�אר מה� אחד וכל אחרי�, �יני� �� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוי�

.·È�חי�� מה� �נג��, �א� אנ�י� רא� א� [מסוגלי�וכ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
ס�מי�לראות] נזיר[עיורי�]�מה� 'הריני אחד: אמר � ֲִִִֵֵֶֶַָָָ

��חי�', א�� �אי� נזיר 'הריני אחר: ואמר ��חי�', ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�א��
'הריני אחר: ואמר ס�מי�', �א�� נזיר 'הריני אחר: ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
�א�� נזיר 'הריני אחר: ואמר ס�מי�', א�� �אי� ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנזיר
לא א�� �אי� נזיר 'הריני אחר: ואמר וס�מי�', ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ��חי�
�זה. ���צא �ל וכ� נזירי�. ��� הרי � ס�מי�' ולא ְְִִֵֵֶַָָֹ�ְְֲִִִֵֹ��חי�

.‚È,נזיר זה הרי � �נזיר ונדר נדרי�, לע�נת �ה�יע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקט�
��י הביא לא �עדי� �י על וא� קר�נ�תיו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�מביא
ה�ט� �נ� את מ�יר והאי� ה��דרי�. ��אר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ�ער�ת,
הא�ה ואי� ה�דרי�; לע�נת �א ��א �י על א� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�נזיר,

�נזי �נ� את ה��להמ�רת מ�י הלכה � זה ודבר ר. ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
רבינו] נדרי�.[ממשה ��אר נ�הג ואינ� ְְְִִֵֵָָה�א,

.„È�א נזיר', א�ה 'הרי ה�ט�: לבנ� �אמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�יצד?
� ה�� ו�תק נזיר', זה 'הרי א� נזיר', �ל�ני '�ני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אמר:
וא� נזיר�ת, �ק��קי �ל �� לנהג האב וח�ב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי
מביא � נזיר�ת� �כ���לי� טמאה, קר�� מביא � ְְְְִִִֵֶַָ�ְְִִֵַָָנטמא

ה�ד�לי�. ה�זירי� ��אר טהרה, ְְְְֳִִִִַַַָָָָקר��

.ÂË�א קר�ביו, ��ח� א� זה, �דבר �מחה ה�� רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
מע�ה נע�ה �הרי � קר�ביו ���ח�ה� א� �ער�, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ���ח
זה הרי � ז� �נזיר�ת קר�ביו א� ה�א רצה ��א �ע��, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ���ה
אי�. ויע�ה ��ג�יל עד לה�יר�? ל� י� מתי ועד נזיר. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינ�

.ÊËני� אל "��ר ��אמר: נזיר�ת, לה� אי� � ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָה��יי�
ְִֵָי�ראל".

.ÊÈמפר ה�על א� והאב נזיר�ת. לה� י� � ועבדי� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנ�י�
י� � העבד אבל ה�דרי�. ��אר רצה, א� הא�ה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזיר�ת
�פה לא וא� למתי�; �לה��א ל���ת, א�ת� לכ� ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלר��

�נזיר�ת. נ�הג ְִִֵא�ת�,

.ÁÈ�א נפ�, ע��י �ה� ��� נדרי� �אר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר
ר��[=מגבילי�]��ע�בי� אי� � �הערי� א� ה�לאכה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

עליו יח�ל לא ל�, קנ�יה נפ�� �אי� מ�ני לכ��; ְְְִֵֵֶַָָָָֹ�ְִָצרי�
�ר�ת לא�סר ��מה? ה�בר למה אחרי�[של�]נדר; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ

מלאכה ��ע�ב �בר ולא ע��י, �� אי� א� אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹעליה�.
'מ�פר ל�: ואמר �נזיר�ת, עב�� נדר לכ��ת�. יכ�ל אינ� �ְְְְִִִֵַַַָָָָ
��פי� �העבד נזיר�ת�; לה�לי� וח�ב לחר�ת, יצא � ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָל�'

לחר�ת יצא הפר, וא� ל�; מפרי� ואי� [שההפרהא�ת�, ְְְְִִֵֵֵֵֵָָ
לשחרור] דעת כגילוי .נחשבת

.ËÈזה הרי � ר�� �הל� א� �ברח, �נזיר�ת ��דר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
נזר ר��. לר��ת ויחזר ��צטער �די יי�, ל���ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאס�ר
לחר�ת יצא �� ואחר ר��, ידע ולא וג�ח נזיר�ת�, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹוה�לי�
ויצא ��ח, ולא נדר, א� אבל נדר�; ידי יצא זה הרי �ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לחר�ת יצא �� ואחר נטמא, נדר�. ידי יצא לא � ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹלחר�ת

מ�נה חדשה]� בנזירות ��טמא[ומתחיל [=כשנטהר.מ�עה ְִִֶֶָָָ
קרב�] הבאת מיו� .לא

.Îה�ית �פני נ�הגת ה�ית;[המקדש]נזיר�ת �פני ו��א ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לע�ל�, נזיר זה הרי � ה�ה ��מ� �נזיר ��דר מי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ�,
נזר�. ימי �מלאת קר�נ�תיו ��ביא �די �ית לנ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�אי�

.‡Îזר�� �מי י�ראל; �אר� א�א נ�הגת, ה�זיר�ת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאי�
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לאר� לעל�ת א�ת� �מח�בי� א�ת� ק�נסי� � לאר� ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ�ח�צה
��דר. ה�מי� �מני� י�ראל �אר� נזיר ולהי�ת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָי�ראל,
א�ת� ��פי� � לאר� �ח�צה ה�ה ��מ� ��דר מי ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ�,
��מ�ת, עד �� נזיר�ת נ�הג ויהיה י�ראל, לאר� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלעל�ת
נזר�. ימי �מלאת קר�נ�תיו ויקריב ה�ק��, ���נה עד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�

.·Îל���ת אס�ר זה הרי לאר�, �ח�צה �ה�א זמ� ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל
וא� � עליו נזיר�ת �ק��קי וכל �לג�ח, למתי� �לה��א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיי�

ל� ע�לי� א�� ימי� �אי� �י נזירות]על ימי וא�[במניי� ; ְִִִִֵֵֶַָ
ל�קה. � �נגיעה וכ��צא �מת נגע א� ��ח, א� ו�תה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָעבר

שלישי יו�

ג ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

'הריני‡. �אמר: מי �יצד? י��. �ל�י� נזיר�ת, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹסת�
נזיר 'הריני אמר: ואפ�� י��; מ�ל�י� �ח�ת אי� ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
�ל�י� נזיר זה הרי � הר�ה' הר�ה מאד עד �ד�לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזיר�ת

זמ�. �ר� לא �הרי ְֲֵֵֵֶַֹי��,

נזיר·. 'הריני �אמר: �ג�� מ�ל�י�, �ח�ת זמ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ר�
נזיר זה הרי � 'ע�רי�' א� ימי�', 'ע�רה א� אחד', ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָי��
זה, ודבר י��; מ�ל�י� �ח�תה נזיר�ת �אי� י��, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹ�ל�י�

ה��לה. מ�י ֲִִַַָָָָהלכה

'אחד‚. �אמר: �ג�� � י�� מ�ל�י� י�תר זמ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ר�
� �נה' 'מאה א� י��', 'מאה א� 'אר�עי�', א� ְְִִֵֵַָָָָָֹ��ל�י�',

י�תר. ולא �ח�ת לא ��ר�, ��מ� נזיר זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

�ל�י�„. נזיר זה הרי אחת', �עה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהא�מר:
זה הרי � אחת' ו�עה י�� �ל�י� נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹי��;

�ע�ת. נ�זרי� �אי� י��, ��ל�י� אחד ְְִִִֵֶֶָָָֹנזיר

לא‰. א� � �ל�ני' מק�� ועד מ�א� נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹהא�מר:
נת��� ��א �לבד; י�� �ל�י� נזיר זה הרי ��ר�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק

�ד�לה לנזיר�ת א�א הדר�]זה זמ�.[כטורח �ר� לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
י��, מ�ל�י� �ח�ת מהל� היה א� � ��ר� החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹוא�
י��, מ�ל�י� י�תר היתה וא� י��; �ל�י� נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

ה�מי�. �מני� אחת נזיר�ת נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי

.Â�א '�ל�' א� נזיר�ת', ��י נזיר 'הריני �אמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי
�ל�י� מה� נזיר�ת �ל �אמר, ��ני� נזיר זה הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'אר�ע'
קר�נ�תיו, �מביא מג�ח � ��ל�י� �ל�י� �ל �בס�� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹי��;
מאה נזיר 'הריני אמר: אפ�� �נ�ה. נזיר�ת למנ�ת ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָ�מתחיל
מ�נה זה הרי � ה�ה ��מ� ��חיה אפ�ר �אי נזיר�ת', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאל�
נזיר�תיו. מני� ���לי� עד א� ��מ�ת, עד אחת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָאחת

.Êנזיר�תיו מ�נה � ה�נה' ימ�ת �מני� נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהא�מר:
�ל� מ�נה � הח�ה �נת �ר� א� ה�נה: ימ�ת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�מני�
י��; �ל�י� מה� אחת �ל נזיר�ת, ו��י� וחמ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמא�ת
וחמ�י� ואר�ע מא�ת �ל� מ�נה � ה�בנה �נת �ר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוא�
וחמ�י� ואר�ע מא�ת �ל� מ�נה � סת� וא� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזיר�ת;
�ני ל��� אחר ה�לכי� ה�דרי� ��כל �ארנ�, �הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזיר�ת.
מ�ני� י�� ו��י� חמ�ה מא�ת �ל� הח�ה �ני ורב ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹאד�,
מ�ני� י�� וחמ�י� אר�ע מא�ת �ל� לבנה �ני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹל�,
ה�בנה. ל�נת א�א סת�, '�נה' הע� �ל ק�רי� ואי� ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָל�,

.Áי�� נזיר זה הרי �מחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא�מר:
ו�עה נזיר 'הריני א� אחד', וי�� נזיר 'הריני אמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָנזיר�ת;
� ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ��י�; נזיר זה הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
זה הרי � וע�ד' ואחת, נזיר, 'הריני ��י�; נזיר זה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי

נז �ל� הרינזיר � ו��ב' וע�ד, ואחת, נזיר, 'הריני יר�ת; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹ
אחד' וי�� י�� �ל�י� נזיר 'הריני נזיר�ת; אר�ע נזיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹזה

י��. ואחד �ל�י� �ל אחת נזיר�ת נזיר זה הרי �ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

.Ë�מעידי א�� א�ת�, מעידי� עדי� כ�י ��י �הי� ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָמי
נזיר זה הרי � חמ� ��זר מעידי� וא�� ��י�, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��זר
���י�. העיד� ��� והרי ��י�, חמ� ��כלל ְִִִֵַָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ��י�;

.È�י� אחת, �בת ��יה� ��זר �י� נזיר�ת, ��י ��זר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
נזיר הריני ה���, נזיר 'הריני �אמר: �ג�� ז�, אחר ז� ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ��זר
נ�אל �� ואחר קר��, והפרי� הרא��נה את �מנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָה���',
��נ�ה, רא��נה ל� עלתה � נדר� וה�יר הרא��נה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
��ח ואפ�� ��רת�, הביא ואפ�� ונפטר. ה�ר�� זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�מביא
��נ�ה, רא��נה ל� עלתה � עליה נ�אל �� ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ�ער�
והרא��נה הרא��נה, אחר א�א חלה ה�נ�ה אי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ�הרי

מע�ר�. אינ� �א�� �ה�יר�, �יו� ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָאינ�;

.‡Èל� נזיר 'הריני א� לע�ל�', נזיר 'הריני �אמר: ְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמי
אל� נזיר 'הריני אמר: וא� ע�ל�; נזיר זה הרי � ח�י' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָימי
אפ�ר �אי �י על וא� קצ�ב, לזמ� נזיר זה הרי � ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�נה'

�נה. אל� האד� ְִֶֶֶֶָָָָָ��חיה

.·È�לזמ �ה�זיר קצ�ב? זמ� לנזיר ע�ל� נזיר �י� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�מה
ימי "�ל ��אמר: נזר�, ימי ס�� עד לג�ח אס�ר � ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָקצ�ב
�נזיר ה�מ�". מלאת עד רא��, על יעבר לא �ער נזר�, ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹֹנדר
חד� ע�ר מ�ני� �תער מקל �ער�, הכ�יד א� � ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹע�ל�
���ג�ח, �המ�ת �ל� קר�נ�תיו �מביא חד�, ע�ר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹל�ני�
עליו כבד �י יג�ח, א�ר ל�מי� ימי� מ�� "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ��אמר:
מ�י הלכה זה, ודבר היה. ע�ל� נזיר ואב�ל�� ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוג�ח�",
טמאה קר�� מביא זה הרי � ��טמא ע�ל� �נזיר ְָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה��לה.

קצ�ב. לזמ� נזיר �מ� טמאה, �גלחת ְְְִִַָָָ�ְְִֵַַַַ�מג�ח

.‚Èא�א �נזיר, נדר לא �הרי �מ�ר, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�מ���
ה�מאה מ� הפרי�� לו]ה�לא� האסור היה[מ� וכיצד ; ְְִִִַַַָ�ְְֵַָָָ

לה��א היה �מ�ר �תגלחת, ואס�ר �יי� אס�ר היה ְִֵַָָָ�ְְְְִִִַַַָָָָ�ינ�?
ה��לה. מ�י הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתי�.

.„Èזה הרי � ��מ���' נזיר 'הריני �אמר: מי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלפיכ�,
�ני� �ל מג�ח ואינ� לע�ל�, ה�גלחת �מ� ה�י� מ� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָנזיר
וא� למתי�. לה��א �מ�ר ע�ל�, נזירי ��אר חד� ְְְִִִֵֵַָ�ְְִִֵֶָָָָֹע�ר
אינ� �מ���', ��מ� אחר לאי� א�א נת��נ�י 'לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמר:
על לה�אל יכ�ל אינ� � ��מ��� נזיר ��דר �מי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזיר.

היתה לע�ל� �מ��� ��זיר�ת להתיר,נדר�, יכולת [מבלי ְְְְְִִִֶָָָ
המלא�] מפי נצטווה .כי

.ÂËבעל�' מנ�ח', �� ��מ��� נזיר 'הריני ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהא�מר:
�ל��י� ���ר� '�מי ע�ה', �לת�ת �עקר '�מי ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�לילה',
�י על א� �מ���, �נזיר�ת נזיר זה הרי � עיניו' ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאת

אחר. לאי� א�� מע�י� ��ע�� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ�אפ�ר

.ÊË:הא�מר לפיכ�, היה; ע�ל� נזיר הרמתי, ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ�מ�אל
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לאר� לעל�ת א�ת� �מח�בי� א�ת� ק�נסי� � לאר� ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ�ח�צה
��דר. ה�מי� �מני� י�ראל �אר� נזיר ולהי�ת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָי�ראל,
א�ת� ��פי� � לאר� �ח�צה ה�ה ��מ� ��דר מי ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ�,
��מ�ת, עד �� נזיר�ת נ�הג ויהיה י�ראל, לאר� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלעל�ת
נזר�. ימי �מלאת קר�נ�תיו ויקריב ה�ק��, ���נה עד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�

.·Îל���ת אס�ר זה הרי לאר�, �ח�צה �ה�א זמ� ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל
וא� � עליו נזיר�ת �ק��קי וכל �לג�ח, למתי� �לה��א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיי�

ל� ע�לי� א�� ימי� �אי� �י נזירות]על ימי וא�[במניי� ; ְִִִִֵֵֶַָ
ל�קה. � �נגיעה וכ��צא �מת נגע א� ��ח, א� ו�תה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָעבר

שלישי יו�

ג ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

'הריני‡. �אמר: מי �יצד? י��. �ל�י� נזיר�ת, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹסת�
נזיר 'הריני אמר: ואפ�� י��; מ�ל�י� �ח�ת אי� ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
�ל�י� נזיר זה הרי � הר�ה' הר�ה מאד עד �ד�לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזיר�ת

זמ�. �ר� לא �הרי ְֲֵֵֵֶַֹי��,

נזיר·. 'הריני �אמר: �ג�� מ�ל�י�, �ח�ת זמ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ר�
נזיר זה הרי � 'ע�רי�' א� ימי�', 'ע�רה א� אחד', ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָי��
זה, ודבר י��; מ�ל�י� �ח�תה נזיר�ת �אי� י��, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹ�ל�י�

ה��לה. מ�י ֲִִַַָָָָהלכה

'אחד‚. �אמר: �ג�� � י�� מ�ל�י� י�תר זמ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ר�
� �נה' 'מאה א� י��', 'מאה א� 'אר�עי�', א� ְְִִֵֵַָָָָָֹ��ל�י�',

י�תר. ולא �ח�ת לא ��ר�, ��מ� נזיר זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

�ל�י�„. נזיר זה הרי אחת', �עה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהא�מר:
זה הרי � אחת' ו�עה י�� �ל�י� נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹי��;

�ע�ת. נ�זרי� �אי� י��, ��ל�י� אחד ְְִִִֵֶֶָָָֹנזיר

לא‰. א� � �ל�ני' מק�� ועד מ�א� נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹהא�מר:
נת��� ��א �לבד; י�� �ל�י� נזיר זה הרי ��ר�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק

�ד�לה לנזיר�ת א�א הדר�]זה זמ�.[כטורח �ר� לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
י��, מ�ל�י� �ח�ת מהל� היה א� � ��ר� החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹוא�
י��, מ�ל�י� י�תר היתה וא� י��; �ל�י� נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

ה�מי�. �מני� אחת נזיר�ת נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי

.Â�א '�ל�' א� נזיר�ת', ��י נזיר 'הריני �אמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי
�ל�י� מה� נזיר�ת �ל �אמר, ��ני� נזיר זה הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'אר�ע'
קר�נ�תיו, �מביא מג�ח � ��ל�י� �ל�י� �ל �בס�� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹי��;
מאה נזיר 'הריני אמר: אפ�� �נ�ה. נזיר�ת למנ�ת ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָ�מתחיל
מ�נה זה הרי � ה�ה ��מ� ��חיה אפ�ר �אי נזיר�ת', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאל�
נזיר�תיו. מני� ���לי� עד א� ��מ�ת, עד אחת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָאחת

.Êנזיר�תיו מ�נה � ה�נה' ימ�ת �מני� נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהא�מר:
�ל� מ�נה � הח�ה �נת �ר� א� ה�נה: ימ�ת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�מני�
י��; �ל�י� מה� אחת �ל נזיר�ת, ו��י� וחמ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמא�ת
וחמ�י� ואר�ע מא�ת �ל� מ�נה � ה�בנה �נת �ר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוא�
וחמ�י� ואר�ע מא�ת �ל� מ�נה � סת� וא� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזיר�ת;
�ני ל��� אחר ה�לכי� ה�דרי� ��כל �ארנ�, �הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזיר�ת.
מ�ני� י�� ו��י� חמ�ה מא�ת �ל� הח�ה �ני ורב ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹאד�,
מ�ני� י�� וחמ�י� אר�ע מא�ת �ל� לבנה �ני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹל�,
ה�בנה. ל�נת א�א סת�, '�נה' הע� �ל ק�רי� ואי� ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָל�,

.Áי�� נזיר זה הרי �מחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא�מר:
ו�עה נזיר 'הריני א� אחד', וי�� נזיר 'הריני אמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָנזיר�ת;
� ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ��י�; נזיר זה הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
זה הרי � וע�ד' ואחת, נזיר, 'הריני ��י�; נזיר זה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי

נז �ל� הרינזיר � ו��ב' וע�ד, ואחת, נזיר, 'הריני יר�ת; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹ
אחד' וי�� י�� �ל�י� נזיר 'הריני נזיר�ת; אר�ע נזיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹזה

י��. ואחד �ל�י� �ל אחת נזיר�ת נזיר זה הרי �ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

.Ë�מעידי א�� א�ת�, מעידי� עדי� כ�י ��י �הי� ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָמי
נזיר זה הרי � חמ� ��זר מעידי� וא�� ��י�, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��זר
���י�. העיד� ��� והרי ��י�, חמ� ��כלל ְִִִֵַָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ��י�;

.È�י� אחת, �בת ��יה� ��זר �י� נזיר�ת, ��י ��זר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
נזיר הריני ה���, נזיר 'הריני �אמר: �ג�� ז�, אחר ז� ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ��זר
נ�אל �� ואחר קר��, והפרי� הרא��נה את �מנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָה���',
��נ�ה, רא��נה ל� עלתה � נדר� וה�יר הרא��נה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
��ח ואפ�� ��רת�, הביא ואפ�� ונפטר. ה�ר�� זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�מביא
��נ�ה, רא��נה ל� עלתה � עליה נ�אל �� ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ�ער�
והרא��נה הרא��נה, אחר א�א חלה ה�נ�ה אי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ�הרי

מע�ר�. אינ� �א�� �ה�יר�, �יו� ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָאינ�;

.‡Èל� נזיר 'הריני א� לע�ל�', נזיר 'הריני �אמר: ְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמי
אל� נזיר 'הריני אמר: וא� ע�ל�; נזיר זה הרי � ח�י' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָימי
אפ�ר �אי �י על וא� קצ�ב, לזמ� נזיר זה הרי � ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�נה'

�נה. אל� האד� ְִֶֶֶֶָָָָָ��חיה

.·È�לזמ �ה�זיר קצ�ב? זמ� לנזיר ע�ל� נזיר �י� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�מה
ימי "�ל ��אמר: נזר�, ימי ס�� עד לג�ח אס�ר � ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָקצ�ב
�נזיר ה�מ�". מלאת עד רא��, על יעבר לא �ער נזר�, ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹֹנדר
חד� ע�ר מ�ני� �תער מקל �ער�, הכ�יד א� � ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹע�ל�
���ג�ח, �המ�ת �ל� קר�נ�תיו �מביא חד�, ע�ר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹל�ני�
עליו כבד �י יג�ח, א�ר ל�מי� ימי� מ�� "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ��אמר:
מ�י הלכה זה, ודבר היה. ע�ל� נזיר ואב�ל�� ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוג�ח�",
טמאה קר�� מביא זה הרי � ��טמא ע�ל� �נזיר ְָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה��לה.

קצ�ב. לזמ� נזיר �מ� טמאה, �גלחת ְְְִִַָָָ�ְְִֵַַַַ�מג�ח

.‚Èא�א �נזיר, נדר לא �הרי �מ�ר, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�מ���
ה�מאה מ� הפרי�� לו]ה�לא� האסור היה[מ� וכיצד ; ְְִִִַַַָ�ְְֵַָָָ

לה��א היה �מ�ר �תגלחת, ואס�ר �יי� אס�ר היה ְִֵַָָָ�ְְְְִִִַַַָָָָ�ינ�?
ה��לה. מ�י הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתי�.

.„Èזה הרי � ��מ���' נזיר 'הריני �אמר: מי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלפיכ�,
�ני� �ל מג�ח ואינ� לע�ל�, ה�גלחת �מ� ה�י� מ� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָנזיר
וא� למתי�. לה��א �מ�ר ע�ל�, נזירי ��אר חד� ְְְִִִֵֵַָ�ְְִִֵֶָָָָֹע�ר
אינ� �מ���', ��מ� אחר לאי� א�א נת��נ�י 'לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמר:
על לה�אל יכ�ל אינ� � ��מ��� נזיר ��דר �מי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזיר.

היתה לע�ל� �מ��� ��זיר�ת להתיר,נדר�, יכולת [מבלי ְְְְְִִִֶָָָ
המלא�] מפי נצטווה .כי

.ÂËבעל�' מנ�ח', �� ��מ��� נזיר 'הריני ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהא�מר:
�ל��י� ���ר� '�מי ע�ה', �לת�ת �עקר '�מי ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�לילה',
�י על א� �מ���, �נזיר�ת נזיר זה הרי � עיניו' ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאת

אחר. לאי� א�� מע�י� ��ע�� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ�אפ�ר

.ÊË:הא�מר לפיכ�, היה; ע�ל� נזיר הרמתי, ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ�מ�אל
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'�מי אלקנה', '�ב� ח�ה', '�ב� הרמתי', ��מ�אל נזיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ'הריני
ע�ל�; נזיר זה הרי � �א�� וכ��צא ��ל�ל', אגג את ����ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

א�מ נת���'.ואי� �א�ה ��ע�יו אחר לאי� '��א רי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

.ÊÈ� ה��ה' 'מלא א� ה�ית', מלא נזיר 'הריני ָ�ְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹהא�מר:
�ל נזיר �אהיה �דע�י היה 'לא אמר א� א�ת�: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ��דקי�
מר�ה' זמ� ה�זיר�ת זמ� להארי� א�א נת��נ�י ולא ֶ�ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹימי,
נדר�י' 'סת� אמר: וא� �לבד. י�� �ל�י� נזיר זה הרי �ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
�ל נזיר ויהיה חר�ל, מלאה היא �א�� ה��ה את ר�אי� �ִֶַ�ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
חד�, ע�ר ל�ני� חד� ע�ר מ�ני� לג�ח ל� וי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹימיו;

ע�ל�. נזירי ��אר קר�נ�תיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'�האר '�עפר א� רא�י', ��ער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהא�מר:
נזיר�ת עלי 'הרי �אמר: �מי זה הרי � ה��' '�ח�ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָא�
ח�ל '�מני� א� האר�', עפר '�מני� א� רא�י', �ער ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹ�מני�
נזיר�ת למנ�ת ויתחיל י��, �ל�י� �ל יג�ח לפיכ�, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹה��'.
�גלחת �בכל ��מ�ת. עד וכ� ויג�ח; י�� �ל�י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�נ�ה
�תה וא� למתי�; מ��א ולא ��י�, ��תה אינ� � ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹותגלחת

ל�קה. זה הרי � ה�גלחת �י�� אפ�� נטמא, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָא�

.ËÈ�א נזיר הריני ז�, ��ר אכל א� נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהא�מר:
ח�ב זה הרי � ואכל� אכל�ה', א� נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכל�ה,

אכל]�נזיר�ת אחת,[�א� אחר אחת �מ�נה �אמר; ��ני� ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָ
�ל�י�, �ל �ס�� �מג�ח י��, �ל�י� מה� אחת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ�ל

קר�נ�תיו. ְְִֵָָ�מביא

ד ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

י��‡. טהרה �גלחת מג�ח זה הרי � נזיר' 'הריני ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהא�מר:
'הריני אמר: יצא. �ל�י�, �י�� ��ח וא� ��ל�י�; ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאחד
��ל�י�. אחד �י�� א�א מג�ח אינ� י��', �ל�י� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנזיר

�י��·. הרא��נה את מג�ח � נזיר�ת ��י ��דר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי
��ח וא� ואחד. ��י� �י�� ה�נ�ה ואת ואחד, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ�ל�י�
�י�� ה�נ�ה את מג�ח �ל�י�, �י�� הרא��נה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאת
���� יצא; � וחמ�י� ��עה �י�� ��ח וא� ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָ��י�;

�נ�ה. נזיר�ת למני� א� ל� ע�לה ְְְְְִִִִֶַַָֹ�ל�י�

והתחיל‚. ,'�� לי ���היה ונזיר נזיר, 'הריני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָהא�מר:
,��� את מ�לי� � �� ל� נ�לד �� ואחר ,��� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ�נזיר�ת
,�� לי ���היה נזיר 'הריני אמר: �נ�. �ל מ�נה �� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחר
�� ואחר ,��� �נזיר�ת והתחיל י��', וכ� �� נזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָוהריני
ואחר �נ�, �ל את �מ�נה ,��� נזיר�ת ��סק � �� ל� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַנ�לד
אחת. �נזיר�ת ��יה� והרי ,��� את �מ�לי� ח�זר ��ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ס�תר �נ�, �ל נזיר�ת �ת�� נטמא א� [=מתבטל]לפיכ�, ְְְְְִִִִֵֶָָ
נזיר�ת�, לה�לי� ��התחיל �נ� נזיר�ת אחר נטמא ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹה�ל;
את מ�לי� ימי� �בכ�ה �נ�. נזיר�ת עד א�א ס�תר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאינ�
א� י�� �ל�י� ה�� ����לד מ�זיר�ת� נ�אר א� ?���ְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹ
���אר� ה�מי� �מ�לי� �נ�, נזיר�ת מ�נה � ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָי�תר
מ�נה � י�� מ�ל�י� �ח�ת מ�זיר�ת� נ�אר וא� ְְְְְִִִִִִִִֶַָֹמ�זיר�ת�;
�ח�ת לתגלחת �גלחת �י� �אי� �נ�, נזיר�ת אחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ�ל�י�

י��. ְִִֹמ�ל�י�

נזיר„. והריני ,�� לי ���היה נזיר 'הריני הא�מר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�יצד?
נ�אר א� � �� ל� ונ�לד ,��� ��זיר�ת והתחיל י��', ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמאה

לא ה��, ����לד י�תר א� י�� �ל�י� ��דר ה�אה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמ�
� �ל �מ�נה ,��� נזיר�ת ��סק �הרי �ל��; נ�,הפסיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶ

יתר א� ה�ל�י� �מ�לי� קר�נ�תיו, �מביא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ�מג�ח
ה�אה מ� נ�אר וא� לנזיר�ת�. �מג�ח מ�זיר�ת�, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָ���אר�

�בעי�. עד ס�תר מ�ל�י�, ְְִִִִֵַָֹ�ח�ת

�נ�,‰. �ל מ�נה � �מ�ני� �י�� ה�� נ�לד ְְְִֵֵֶֶַַַ�יצד?
מאחר למנ�ת �מתחיל �מג�ח, �נ� �ל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַ�מ�לי�
ע�רה ה�לד, מ�ד� מפסיד ונמצא י��. �ל�י� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹה�גלחת
�זה. ���צא �ל וכ� ה�לד. עד �בעי� מ��� �ה� � ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹימי�

.Â:ואמר וחזר י��', ע�רי� לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהא�מר:
�פ�סק, י�� ע�רי� מ�נה � י��' מאה מע�ה נזיר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'הריני
לאחר ��דר ה�זיר�ת �היא י��, �ל�י� למנ�ת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹ�מתחיל
�מביא טהרה �גלחת מג�ח ה�ל�י� ואחר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹע�רי�,
ה�אה לה�לי� �די י�� �מ�ני� �מ�נה וח�זר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָקר�נ�תיו,

קר�נ�תיו. �מביא �מג�ח ,���� ְְְִֵֵֶַַַַָָָ��דר

.Êנזיר והריני י��, ע�רי� לאחר נזיר 'הריני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאמר:
וח�זר טהרה, �גלחת �מג�ח י��, �ל�י� מ�נה � ְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמע�ה'
לאחר ��דר ה�זיר�ת והיא אחרי�, י�� �ל�י� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ�מ�נה
�ל�י� �מ�נה �פ�סק, ע�רי� 'מ�נה �אמר: �א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹע�רי�;
�לבד, ימי� ע�רה �� �התחיל מ�זיר�ת נ�אר� � ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�מג�ח'
�ח�ת לע�ל� טהרה לתגלחת טהרה �גלחת �י� ְְְְְֳֳִִֵֵַַַַָָָָָָואי�

י��. ְִִֹמ�ל�י�

.Á:ואמר וחזר י��', ע�רי� לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאמר:
��דר נזיר�ת עליו חלה לא � מע�ה' ע�ל� נזיר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ'הריני

ִָָ�רא��נה.

.Ë,'��י ע�רי� לאחר �מ��� נזיר 'הריני אמר: א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכ�
זאת לנזיר�ת מג�ח אינ� � מע�ה' נזיר 'הריני ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹוחזר

�אחר�נה. ֲֶַַָָָ��דר

.Èהרי � מיתתי' לפני אחד י�� נזיר אני 'הרי �אמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
לע�ל�. �לג�ח, למתי� �לה��א �יי� ל���ת אס�ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָזה

.‡Èחל� א� � ב�' �א �וד ��� ���� נזיר 'הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהא�מר:
נדר ט�ב �י�� א� ���ת וא� לע�ל�. אס�ר זה הרי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָנדר,
אס�ר ואיל� מ�א� מ�ר, ט�ב י�� א�ת� א� ��ת א�ת� �ַָָ�ְִֵָָָָ
לא א� ט�ב, וי�� ���ת יב�א א� ספק �ה�בר ְְְִֵֶַַָָָָָָֹלע�ל�;
עליו חלה לא � ��דר ���� ספק וה�א וה�איל ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיב�א;
עליו חלה � ואיל� מ�א� להקל. נזיר�ת ��פק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָנזיר�ת,
נזיר�ת מפקעת אינ� ספק, �היא ה�אה ו��ת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנזיר�ת;

עליו. ֶָָָָ�חלה

.·È� טהרה �גלחת ��ח ולא נזיר�ת�, ימי ��למ� ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹנזיר
��היה למתי� �לה��א יי� ול���ת לג�ח אס�ר זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
א� �תה א� ��ח וא� עליו; נזיר�ת �ק��קי וכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמ�ד�,

ל�קה. ְִֶָנטמא,

.‚Èה�ר נ�הג והיה נדר, �אינ� וד�ה �נזיר, ��דר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי
�ה�א וה�רה� לחכ�, �אל זמ� �לאחר יי�, ו�תה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ�נדר�
��דר; מ�עה מ�נה זה הרי � �נזיר�ת ח�ב ו�ה�א ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנדר,
ה�ר. �ה� ��הג ��מי� א��ר ��נהג ס�פרי�, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�ברי

.„È�נדר� ה�ר ונהג י��, �ל�י� ��דר הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�יצד?
ה�ל�י� �לאחר י��, ע�רי� א��ר ונהג ימי�, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹע�רה

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מ��� ימי� ע�רה מ�נה זה הרי � ל� ואסר לחכ� ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ�אל
� וא� ה�ר; �ה� ��הג הע�רה �נגד ��ח��אל, א� תה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� הא��, ימי� �ע�רת נטמא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָא�

.ÂËנזיר�ת� אבל מע�טה. �נזיר�ת אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ��ה
�עבר �י על א� �נזיר�ת, י�� �ל�י� ��נהג ��� � ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�ְמר�ה
�עצמ�, א��ר נהג לא וא� ימיה; �ל המר�ה נזיר�ת� ְְְִִֶַַָָָָָֹ�ְְִַַעל

נזקקי� �לל[=מתייחסי�]אי� נדרו]ל� .[להתיר ְְִִֵָָ

.ÊË��לא �מ�דיעי� ,�� וכ��צא לזה ��זקקי� �י� �ית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ל
לה� ���ר� א� ה��רה, מ� ח�בי� �אינ� �נדרי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��זלזלי�
�י� �ית א�ת� את מנ�י� � �תח לה� ��פ�ח� א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלהקל,

ְֶַההדי�ט.

.ÊÈוהביאה ה�זיר�ת, ימי ו�למ� �נזיר, ��דרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהא�ה
ואחר �מ�, ונזרק ה�המ�ת מ� אחת ונ�חטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָקר�נ�תיה,
יכ�ל אינ� ��חה, לא �עדי� �י על א� � �על� �מע ��ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
�ברי� ��ה יפר. זה הרי זריקה, קד� וא� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלהפר;
א� יפר � טמאה �תגלחת אבל טהרה; �תגלחת ְֵַָָ�ְְְְֲֲֳִִִַַַַָָָאמ�רי�?
�היא מ�ני טמאה, �גלחת �ל ה�ר�נ�ת ��רב� �י ְְִִֵֶָ�ְְְִִֶֶַַַַָָָעל

אחרת. נזיר�ת למנ�ת צריכה ְְְֲִִִִֶֶַַָעדי�

ה ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

מיני�‡. ה�מאה,[=דברי�]�ל�ה � לנזיר אס�רי� ְְֲִִִִַָָֹ�ְָ
אבל �רי. �סלת �י� �רי �י� ה�פ�, מ� וה��צא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוה�גלחת,
מ�ר � �ה� וכ��צא �ר�גר�ת �ל א� �מרי� �ל ָ�ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָה�כר
�ל ה�כר ה�א ���רה, עליו ��אסר זה ו�כר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

ה�י�. ֲִֶַַַֹ�ערבת

.·� ה�רי מ� ��ית �אכל נזיר �יצד? ה�פ� מ� ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָה��צא
��ית �אכל א� �סר, א� יב�י� א� לחי� ענבי� ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ה�א
א� החיצ�נה, ה�ל�ה וה� ה��גי�, �ה� � ה�רי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ�סלת
ל�קה; זה הרי � א�ת� ���רעי� ה�נימ�י� וה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהחרצ�י�,

רביעית �תה א� קר��[הלוג]וכ� מ�י� ��ית אכל א� יי�, ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָ
� ה�רי �סלת �ה�א חמ� רביעית �תה א� ה�רי, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ�ה�א

וה��לבי� העלי�, אבל ל�קה. זה רכי�]הרי �מי[ענפי� , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
מהענפי�]�פני� וה�מדר[שיוצא התהוותו], בראשית [הגפ� ְְְִַַָָ

�רי, �סלת ולא �רי לא �אינ� לנזיר; מ�רי� א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹ
נח�בי�. ה� הע� מ� ְִִֵֵֶֶָָָא�א

הרי‚. �יצד? זה. ע� זה מצטרפי� ה�פ�, א��רי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ל
ואכל וזג, וחרצ�י� �סר ע� יב�י� ע� לחי� ענבי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ��ר�
עד זה, אחר זה אכל� א� וכ� ל�קה; � ��ית ה�ערבת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמ�
מ� רביעית �תה א� וכ� ל�קה. � ��ית ה�ל מ� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�אכל

ל�קה. וחמ�, יי� ֲִֶֶֶַַַָֹֹה�ערבת

�יצד?„. �נזיר. האס�ר לדבר מצטר� אינ� ה��ר, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ�ַָָ�בר
ו�תה יי�, טע� ה�ל ��ע� �י על א� �דב�, ��תערב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹיי�
וטע� ה�ר�גר�ת, ע� ��רכ� ה���קי� וכ� ה�ערבת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמ�
עד ל�קה; אינ� � ה�ערבת מ� ואכל צ��קי�, טע� ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹה�ל
�יצי�, �ל� �כדי ��ית ��ערבת האס�ר מ�בר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��היה
אד�, �כל ה�וי� הא��רי� ��אר � �יצי� ��ל� ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֹואכל

אס�ר�ת. מאכל�ת �הלכ�ת ��ארנ� ְְְְֲֲִֵֶַַָ�מ�

�רס‰. �כדי יי� רביעית והיתה �יי�, ��� �רה א� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָוכ�

ביצי�] שש של ככר חצי � פרוסה �די[מלשו� ואכל ה�ת, ְְִֵַַַָמ�
זה ועל ל�קה; זה הרי � יי� רביעית �אכל ��מצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�רס,
�בר לאסר � ענבי�" מ�רת "וכל ���רה: נאמר �� ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכ��צא
טעמ� ��היה וה�א ה�י�; �טע� וטעמ� ה�י�, �� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָ��תערב

מאכל�ת. א��רי ��אר ְֲִִֵַַָָָ�מ���,

.Â�טע �� ואי� ,�� וכ��צא �דב� �� וכ��צא יי� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב
וד�. מחלב חמ�ר זה יהיה לא לנזיר; מ�ר זה הרי � ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ�ֲִֵֶַיי�

.Êהרי � �רס �כדי רביעית �� ואי� יי�, טע� �� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָהיה
מאכל�ת; �א��רי ��ארנ� �מ� ס�פרי�, מ�ברי אס�ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָזה

מר��ת. מ�ת אכל, א� א�ת� ְִִַַַַַָ�מ�י�

.Áוכ�ית זג, וכ�ית חרצ�, וכ�ית ענבי�, ��ית �אכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
ו�תה א���ל סחט ואפ�� יי�, רביעית ו�תה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָצ��קי�,
אחד ��ל מלק��ת; חמ� ל�קה זה הרי � רביעית ֶֶָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָמ���
יחל "לא מ��� ��ית מלק�ת ול�קה ה�א. אחד �לאו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמה�
א� זג, ��ית אכל א� וכ� ה�דרי�. �כל �וה �ה�א ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�בר�",
מ��� א� זג מ��� אחת ��י�; ל�קה � ענבי� ְֲִִִִִֶַַַַַַָ��ית
לנזיר ה�י� וה�א �בר�". יחל "לא מ��� ואחת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹענבי�,
הא��ר על אחת ��י�: ל�קה �ה�א �טמא, א� ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ���ח
�ה�א ה�דרי� �כל ה�וה הא��ר על ואחת ,�� ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ�ְַהמיחד

�בר�". יחל ְֵַָֹ"לא

.Ëל�קה אינ� � חמ� �רביעית יי� רביעית ��תה ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנזיר
החמ� ועל עצמ� �פני ה�י� על ח�ב �אינ� אחת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹא�א
י��ה', לא וחמ� י��ה לא 'יי� �ת�ב �אי� עצמ�; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ�פני
�ל�מר: � י��ה" לא �כר וחמ� יי� "חמ� �ת�ב: �� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹא�א
ה�כר, וה�א ה�י� �� ��תערב �בר ולא יי� י��ה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא
�� �ה�א החמ�, א�א �פל ולא וה�איל החמיצ�; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹואפ��
עצמ�. �פני זה ועל עצמ� �פני זה על ל�קה אינ� � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחד

.Èה�א� �י על א� � ��� ה��� �ל יי� ��תה �היה ִֶַַ�ִִֶֶַַָָָָנזיר
אחת א�א ל�קה אינ� �רביעית, רביעית �ל על ל�מי� ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָח�ב
וא� ��ארנ�; �מ� �בר�", יחל �"לא ואחת יי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹמ���
���ה', 'אל ל�: ואמר� �רביעית, רביעית �ל על �� ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהתר�
מ�ברי ואחת. אחת �ל על ח�ב � ��תה וה�א ���ה', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ'אל

�מ��ב לעמד ל�זיר �אס�ר ל�]ס�פרי�, ��תי[בסמיכות ְְֲִִֵֶַַַָָֹ
אמר� לפניו; מכ��ל �הרי � הר�ה מ��� ויתרחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיי�,

יקרב'. לא ל�ר� 'סביב ְֲִִִֶֶַַָָֹחכמי�:

.‡Èז�ג� �י� �תער �י� ל�קה, � אחת �ערה ���ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר
א�[=מספריי�] וכ� �ער. �עי� מע�ר�, ���צ� וה�א ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ה�ת��ח ואחד המג�ח ואחד ל�קה. �יד�, [ולוקה�ל�� ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
סייע] ה�יחא� וא� רא��"; על יעבר לא "�ער ��אמר: ,ְֱֲִִִֶֶַַַַַַֹֹֹ

זה �אי� ל�קה, אינ� � לע�ר� רא�� את לכ� �די ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמ��ה
�ער. ְֵַַ�עי�

.·È�ס רא�� על ה�ער,[=תכשיר]העביר את ���יר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ
��אמר: ע�ה, מצות ��ל אבל ל�קה; אינ� � �ער� ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�יר

רא��". �ער �רע ְֵֶַַַֹ"��ל

.‚Èא�א ה�גלחת מ��� ל�קה אינ� �ער�, �ל ���ח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר
'אל ל�: ואמר� ו�ערה, �ערה �ל על �� התר� וא� ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָאחת;
ואחת. אחת �ל על ל�קה � מג�ח וה�א �ג�ח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָ�ג�ח',
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מ��� ימי� ע�רה מ�נה זה הרי � ל� ואסר לחכ� ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ�אל
� וא� ה�ר; �ה� ��הג הע�רה �נגד ��ח��אל, א� תה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� הא��, ימי� �ע�רת נטמא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָא�

.ÂËנזיר�ת� אבל מע�טה. �נזיר�ת אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ��ה
�עבר �י על א� �נזיר�ת, י�� �ל�י� ��נהג ��� � ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�ְמר�ה
�עצמ�, א��ר נהג לא וא� ימיה; �ל המר�ה נזיר�ת� ְְְִִֶַַָָָָָֹ�ְְִַַעל

נזקקי� �לל[=מתייחסי�]אי� נדרו]ל� .[להתיר ְְִִֵָָ

.ÊË��לא �מ�דיעי� ,�� וכ��צא לזה ��זקקי� �י� �ית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ל
לה� ���ר� א� ה��רה, מ� ח�בי� �אינ� �נדרי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��זלזלי�
�י� �ית א�ת� את מנ�י� � �תח לה� ��פ�ח� א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלהקל,

ְֶַההדי�ט.

.ÊÈוהביאה ה�זיר�ת, ימי ו�למ� �נזיר, ��דרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהא�ה
ואחר �מ�, ונזרק ה�המ�ת מ� אחת ונ�חטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָקר�נ�תיה,
יכ�ל אינ� ��חה, לא �עדי� �י על א� � �על� �מע ��ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
�ברי� ��ה יפר. זה הרי זריקה, קד� וא� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלהפר;
א� יפר � טמאה �תגלחת אבל טהרה; �תגלחת ְֵַָָ�ְְְְֲֲֳִִִַַַַָָָאמ�רי�?
�היא מ�ני טמאה, �גלחת �ל ה�ר�נ�ת ��רב� �י ְְִִֵֶָ�ְְְִִֶֶַַַַָָָעל

אחרת. נזיר�ת למנ�ת צריכה ְְְֲִִִִֶֶַַָעדי�

ה ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

מיני�‡. ה�מאה,[=דברי�]�ל�ה � לנזיר אס�רי� ְְֲִִִִַָָֹ�ְָ
אבל �רי. �סלת �י� �רי �י� ה�פ�, מ� וה��צא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוה�גלחת,
מ�ר � �ה� וכ��צא �ר�גר�ת �ל א� �מרי� �ל ָ�ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָה�כר
�ל ה�כר ה�א ���רה, עליו ��אסר זה ו�כר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

ה�י�. ֲִֶַַַֹ�ערבת

.·� ה�רי מ� ��ית �אכל נזיר �יצד? ה�פ� מ� ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָה��צא
��ית �אכל א� �סר, א� יב�י� א� לחי� ענבי� ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ה�א
א� החיצ�נה, ה�ל�ה וה� ה��גי�, �ה� � ה�רי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ�סלת
ל�קה; זה הרי � א�ת� ���רעי� ה�נימ�י� וה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהחרצ�י�,

רביעית �תה א� קר��[הלוג]וכ� מ�י� ��ית אכל א� יי�, ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָ
� ה�רי �סלת �ה�א חמ� רביעית �תה א� ה�רי, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ�ה�א

וה��לבי� העלי�, אבל ל�קה. זה רכי�]הרי �מי[ענפי� , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
מהענפי�]�פני� וה�מדר[שיוצא התהוותו], בראשית [הגפ� ְְְִַַָָ

�רי, �סלת ולא �רי לא �אינ� לנזיר; מ�רי� א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹ
נח�בי�. ה� הע� מ� ְִִֵֵֶֶָָָא�א

הרי‚. �יצד? זה. ע� זה מצטרפי� ה�פ�, א��רי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ל
ואכל וזג, וחרצ�י� �סר ע� יב�י� ע� לחי� ענבי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ��ר�
עד זה, אחר זה אכל� א� וכ� ל�קה; � ��ית ה�ערבת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמ�
מ� רביעית �תה א� וכ� ל�קה. � ��ית ה�ל מ� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�אכל

ל�קה. וחמ�, יי� ֲִֶֶֶַַַָֹֹה�ערבת

�יצד?„. �נזיר. האס�ר לדבר מצטר� אינ� ה��ר, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ�ַָָ�בר
ו�תה יי�, טע� ה�ל ��ע� �י על א� �דב�, ��תערב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹיי�
וטע� ה�ר�גר�ת, ע� ��רכ� ה���קי� וכ� ה�ערבת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמ�
עד ל�קה; אינ� � ה�ערבת מ� ואכל צ��קי�, טע� ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹה�ל
�יצי�, �ל� �כדי ��ית ��ערבת האס�ר מ�בר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��היה
אד�, �כל ה�וי� הא��רי� ��אר � �יצי� ��ל� ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֹואכל

אס�ר�ת. מאכל�ת �הלכ�ת ��ארנ� ְְְְֲֲִֵֶַַָ�מ�

�רס‰. �כדי יי� רביעית והיתה �יי�, ��� �רה א� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָוכ�

ביצי�] שש של ככר חצי � פרוסה �די[מלשו� ואכל ה�ת, ְְִֵַַַָמ�
זה ועל ל�קה; זה הרי � יי� רביעית �אכל ��מצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�רס,
�בר לאסר � ענבי�" מ�רת "וכל ���רה: נאמר �� ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכ��צא
טעמ� ��היה וה�א ה�י�; �טע� וטעמ� ה�י�, �� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָ��תערב

מאכל�ת. א��רי ��אר ְֲִִֵַַָָָ�מ���,

.Â�טע �� ואי� ,�� וכ��צא �דב� �� וכ��צא יי� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב
וד�. מחלב חמ�ר זה יהיה לא לנזיר; מ�ר זה הרי � ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ�ֲִֵֶַיי�

.Êהרי � �רס �כדי רביעית �� ואי� יי�, טע� �� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָהיה
מאכל�ת; �א��רי ��ארנ� �מ� ס�פרי�, מ�ברי אס�ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָזה

מר��ת. מ�ת אכל, א� א�ת� ְִִַַַַַָ�מ�י�

.Áוכ�ית זג, וכ�ית חרצ�, וכ�ית ענבי�, ��ית �אכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
ו�תה א���ל סחט ואפ�� יי�, רביעית ו�תה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָצ��קי�,
אחד ��ל מלק��ת; חמ� ל�קה זה הרי � רביעית ֶֶָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָמ���
יחל "לא מ��� ��ית מלק�ת ול�קה ה�א. אחד �לאו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמה�
א� זג, ��ית אכל א� וכ� ה�דרי�. �כל �וה �ה�א ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�בר�",
מ��� א� זג מ��� אחת ��י�; ל�קה � ענבי� ְֲִִִִִֶַַַַַַָ��ית
לנזיר ה�י� וה�א �בר�". יחל "לא מ��� ואחת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹענבי�,
הא��ר על אחת ��י�: ל�קה �ה�א �טמא, א� ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ���ח
�ה�א ה�דרי� �כל ה�וה הא��ר על ואחת ,�� ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ�ְַהמיחד

�בר�". יחל ְֵַָֹ"לא

.Ëל�קה אינ� � חמ� �רביעית יי� רביעית ��תה ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנזיר
החמ� ועל עצמ� �פני ה�י� על ח�ב �אינ� אחת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹא�א
י��ה', לא וחמ� י��ה לא 'יי� �ת�ב �אי� עצמ�; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ�פני
�ל�מר: � י��ה" לא �כר וחמ� יי� "חמ� �ת�ב: �� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹא�א
ה�כר, וה�א ה�י� �� ��תערב �בר ולא יי� י��ה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא
�� �ה�א החמ�, א�א �פל ולא וה�איל החמיצ�; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹואפ��
עצמ�. �פני זה ועל עצמ� �פני זה על ל�קה אינ� � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחד

.Èה�א� �י על א� � ��� ה��� �ל יי� ��תה �היה ִֶַַ�ִִֶֶַַָָָָנזיר
אחת א�א ל�קה אינ� �רביעית, רביעית �ל על ל�מי� ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָח�ב
וא� ��ארנ�; �מ� �בר�", יחל �"לא ואחת יי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹמ���
���ה', 'אל ל�: ואמר� �רביעית, רביעית �ל על �� ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהתר�
מ�ברי ואחת. אחת �ל על ח�ב � ��תה וה�א ���ה', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ'אל

�מ��ב לעמד ל�זיר �אס�ר ל�]ס�פרי�, ��תי[בסמיכות ְְֲִִֵֶַַַָָֹ
אמר� לפניו; מכ��ל �הרי � הר�ה מ��� ויתרחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיי�,

יקרב'. לא ל�ר� 'סביב ְֲִִִֶֶַַָָֹחכמי�:

.‡Èז�ג� �י� �תער �י� ל�קה, � אחת �ערה ���ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר
א�[=מספריי�] וכ� �ער. �עי� מע�ר�, ���צ� וה�א ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ה�ת��ח ואחד המג�ח ואחד ל�קה. �יד�, [ולוקה�ל�� ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
סייע] ה�יחא� וא� רא��"; על יעבר לא "�ער ��אמר: ,ְֱֲִִִֶֶַַַַַַֹֹֹ

זה �אי� ל�קה, אינ� � לע�ר� רא�� את לכ� �די ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמ��ה
�ער. ְֵַַ�עי�

.·È�ס רא�� על ה�ער,[=תכשיר]העביר את ���יר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ
��אמר: ע�ה, מצות ��ל אבל ל�קה; אינ� � �ער� ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�יר

רא��". �ער �רע ְֵֶַַַֹ"��ל

.‚Èא�א ה�גלחת מ��� ל�קה אינ� �ער�, �ל ���ח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר
'אל ל�: ואמר� ו�ערה, �ערה �ל על �� התר� וא� ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָאחת;
ואחת. אחת �ל על ל�קה � מג�ח וה�א �ג�ח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָ�ג�ח',
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.„È�וא � �צ�רניו וח�כ� �ידיו, �ער� על ח�פ� ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָנזיר
ואפ�ר לה�יר, ��נת� אי� �הרי ח���; אינ� �ער, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפל
�אדמה יח� ולא �מסרק, יסרק לא אבל י�יר. ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֹ��א

שיער] שמשירה ו�אי;[מהסוג ה�ער את ���יר מ�ני �ְִִֵֵֶֶַַַַָ
ל�קה. אינ� ,�� ע�ה ְִֵֵֶָָוא�

.ÂËטמא�ת� �י� � �בעה טמאת למת ��טמא ְ�ְְְִֵַָ�ְְִִֵֶָָנזיר
�אינ� �טמא�ת �י� ��ת�אר, �מ� עליה� מג�ח ְֵֶ�ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�ה�א

ל�קה. זה הרי � עליה� ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַמג�ח

.ÊËח�ב �ה�א �י על א� � הר�ה �עמי� למת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנטמא
מלקי� �י� �ית אי� ל�מי�, ואחת אחת �ל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלק�ת
וה�א �פע�, �ע� �ל על �� התר� וא� אחת; א�א ְְְִִֶַַַַַַַָָא�ת�

ואחת. אחת �ל על ל�קה � ְִֵֶַַַַַַָמ��א

.ÊÈ�א ונגע וחזר �פר�, ���טמא אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ה
�יד�, ה�ת ועדי� �מת נ�גע היה א� אבל האהיל; א� ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנ�א
�התר� �י על א� אחת, א�א ח�ב אינ� � אחר �מת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָונגע

וע�מד. מח�ל �הרי �נגיעה; נגיעה �ל על ��ְְְֲִִֵֶַָָָ�ְֵָ

.ÁÈ�א מת, �� ��ת עד �� ו�הה לבית, ��כנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר
�מג�ל �בה ���ה ה�ת לאהל סגורי�]��כנס ,[מתקני� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ל�קה זה הרי � מ�ע�� מעליו ה�בה �ג �פרע חבר� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בא
� י��א" "לא מ��� ואחת יבא", "לא מ��� אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹ��י�:
�דר��, נכנס א� אבל �אחת. �אי� �ביאה טמאה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָ�ֲֵֶ�הרי
אצ�ע�ת א� חטמ� ��כניס ��עת � לביאת� ק�דמת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�טמאת�
.��� ��ב�א עד �יאה, מ��� ח�ב ואינ� נטמא, �ְְְִִִֵֶַַַָָָָָרגליו,

.ËÈואחר ��גגה, ה�בר�ת לבית א� ה�ת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס
הרי � �� עמד א�א ויצא קפ� ולא ,�� התר� ל� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ���דע
טמא �מ� ה��חויה, �די �� ���הא וה�א ל�קה; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

ל�ק��. ְְִִֶַַָ��כנס

.Î,ל�קה ה�זיר מזיד, ה�זיר היה א� � ה�זיר את ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמט�א
מכ��ל". ת�� לא ע�ר "ולפני מ��� ע�בר ���א� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
מה� אחד אי� מזיד, ���א� וזה ��גג ה�זיר היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוא�
��אמר: לפי ה�זיר? את המט�א ילקה לא ול�ה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹל�קה;
מ�ע��. עצמ� ��ט�א עד ל�קה ואינ� נזר�", רא� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ"וט�א

.‡Îתאחר "לא מ��� א� ל�קה עצמ�, ���א טה�ר ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹנזיר
וכ� מע�ה; וע�ה טהרה, נזיר�ת אחר �הרי � ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָל��מ�"
הא תאחר". "לא מ��� א� ל�קה ה�בר�ת, �בית נזר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹא�
מ��� מלק��ת: אר�ע ל�קה עצמ� ���א �ה�זיר ִ�ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלמד�,
תאחר "לא �מ��� �בר�", יחל "לא �מ��� י��א", ְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ"לא
וטמאה �יאה היתה א� � יבא" "לא �מ��� ְָ�ְְְְִִִַָָָָֹֹל��מ�",

��ארנ�. �מ� ְְְֵֶַַַ�אחת,

רביעי יו�

ו ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ימי�‡. אפ�� � ה�פ� מ� י�צא ואכל יי�, ��תה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנזיר
ס�תר אינ� � אחד;[=מבטל]ר�י� י�� אפ�� נזיר�ת�, מימי ְֲִִִִֵֵֵֶַָ

�זד��. �י� ��גגה �י� רא��, �ער מע�ט ��ח א� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹוכ�
נ�אר ולא �ער �עי� �י� �תער, �י� � רא�� רב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַֹֹֹנת��ח
��גגה, �י� �זד�� �י� לע�ר�, רא�� לכ� �די ה�ער�ת ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָֹֹמ�

לסטי� ��ח�ה� ס�תר[=גזלני�]אפ�� זה הרי � �אנס ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֹ
למנ�ת. מתחיל �� ואחר �רע; ל� ��היה עד י��, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹ�ל�י�

י��·. ע�רי� �לאחר י��, מאה נזיר�ת נדר ְְְִִֵֵֶַַַַָָ�יצד?
��ר�ה עד י��, �ל�י� ��הה זה הרי � רא�� רב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹנת��ח
��ל�� י�� �מ�ני� מ�נה י��, ה�ל�י� ואחר רא��, ְְְְְִִֶַַַַַֹֹ�ער
נזיר�ת �ק��קי �ל � י�� ה�ל�י� א�ת� וכל נזיר�ת�; ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹימי

ה�ני�. מ� ל� ע�לי� �אי� א�א ְִִִֵֶֶַָָָָעליו,

ט�א�ה�‚. ואפ�� ��גגה, �י� �זד�� �י� � ��טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר
�מביא טמאה, �גלחת �מג�ח ה�ל, ס�תר � �אנס ְִֵָ�ְְְִִֵֵֶַַַַַֹֹ��יי�
��אמר: נזיר�ת, ימי למנ�ת �מתחיל טמאה, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָ�ְְָקר�נ�ת
ימי מלאת �י�� נטמא ואפ�� י�ל�". הרא��ני� ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ"וה�מי�

ה�ל. ס�תר ה���, �ס�� ְְִֵַַֹנזר�

קר�נ�ת„. הבאת י�� �ה�א מלאת, י�� אחר ְְְְֲִֶַַַָָָֹנטמא
וכיצד �לבד. י�� �ל�י� סתר � נטמא לא א�� ְְְְֳִִִִֵַַַָָָָֹֹטהרה
�גלחת �מג�ח ���טהר, טמאה קר�נ�ת מביא ְְְְְִִֵֶַַַַַָ�ְְֲִֵֶַָיע�ה?
�גלחת �מג�ח י��, �ל�י� נזיר�ת למנ�ת �מתחיל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹ�טמאה;
עליו ��זרק אחר נטמא וא� טהרה. קר�נ�ת �מביא ְְְְְֳֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָטהרה,

ה�מי� מ� הקרבנות]אחד א�א[של �ל��, ס�תר אינ� � ְִִֵֵֶֶַָָָ
���טהר. ��� טהרה קר�נ�ת �אר ְְְְְֳִִֵֶֶַָָָָמביא

�ער‰. לג�ל �רא�י י�� �ה�א ��אחריו, ���� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָנטמא
על וא� �ל��, ס�תר אינ� זה הרי � מלאת אחר ��ח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹא��
ל� ה�ט�ל וכל ה�זיר�ת �למה �הרי ��ח; לא �עדי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�י

אליה] .[הקשור

.Â�מ�לי א�א ס�תר, אינ� � ��ני א� ��דר, ���� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנטמא
הרא��ני� "וה�מי� ��אמר: קר�נ�, ��ביא אחר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליה�
נטמא א� לפיכ�, רא��ני�. ימי� �� ��הי� עד ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָי�ל�",

ה��דמי�. �ל ס�תר � והלאה ְְְִִִִֵַָָָָמ�לי�י

.Ê�וא נזיר�ת; עליו חלה � מת טמא וה�א �נזיר, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָנדר
�הה וא� ל�קה. � ��ח א� יי�, �תה א� אחרת, �ע� ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנטמא
�לי�י ���ה עד ל�, ע�לי� אי� � ימי� ��ה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�ְ�טמאת�

ע�לה ,��� �ביעי וי�� ��ביעי. ויט�ל [=נחשב]��ביעי, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹ
טה�ר נזיר אבל טמא; וה�א ��דר לזה נזיר�ת, ימי מ�ני� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָל�
והלאה. ה�מיני מ��� א�א למנ�ת מתחיל אינ� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ��טמא,

.Á;עליו חלה נזיר�ת ה�בר�ת, �בית וה�א ��דר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָמי
על ול�קה ל�, ע�לי� אי� � ימי� ��ה �� �הה ְֲִִִֵֶַַַָָָָָואפ��
�ער� מג�ח אינ� ,�� י�יר ��א �� התר� וא� .�� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ה�ת�
מ� �אחת ה�בר�ת �בית �� נטמא וא� מ��; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ���צא
מביא ואינ� מג�ח אינ� עליה�, מג�ח �ה�זיר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�ַה�מא�ת

טמאה. ְָ�ְַָקר��

.Ëמג�ל� �בה ���ה ל�� נזירות]נכנס ש� �בא[וקיבל , ְְְְִִִֵַָָָָָ
ה�עזיבה את עליו �פרע �י[=הגג]חבר� על א� � ונטמא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ל�קה אינ� ,�� חיוב]��הה בר אינו שבכניסתו ;[היות ֵֶֶָָָ
�הה. א� מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� ְֲִִַַַַָָָאבל

.È�אי � ונכנס וחזר ימי� ו�הה ה�בר�ת, מ�ית ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָיצא
ימי� �מנה וטהר, וטבל וה�ה יצא ל�. ע�לי� ה�מי� ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָא�ת�
��נה ה�מי� א�ת� הרי � ה�בר�ת לבית וחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ�זיר�ת�,
��� �ביעי הרי ,��� �מיני �י�� נכנס ואפ�� ל�; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַע�לי�

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מ� �אחת ��כנס, אחר �� נטמא וא� ה�ני�. מ� ל� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָע�לה
וס�תר טמאה, קר�� מביא � עליה� מג�ח �ה�זיר ְְֵָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ַה�מא�ת

טמאה. �גלחת �מג�ח ה��דמי�, ְָ�ְְְִִִֵַַַַַַָה�מי�

‡È�מ �אחת ��טמא נזיר היא? �יצד טמאה ְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְִַַ�גלחת
��לי�י עליו מ�ה זה הרי עליה�, מג�ח �ה�א ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ַה�מא�ת
אחר ��ביעי וט�בל ��ביעי, רא�� �ער �מג�ח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹ�ב�ביעי,

�מ�� �מעריב מת, טמאי �ל �דר� לערבהה�יה [מחכה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בטהרה] שלב ��ישהוא וה� � ��מיני קר�נ�תיו �מביא ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

וכב� לח�את, ואחד לע�לה אחד י�נה, בני �ני א� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָת�רי�
למנ�ת �מתחיל ה��דמי�, ה�מי� �ל וס�תר לא��. �נת� ��ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
.���� �� קר�נ�תיו מביא ��מיני, ��ח וא� ְְְְְִִִִִִֵַַַָָנזיר�ת�;

.·Èאבל ח�את�; מ��ביא למנ�ת? מתחיל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמאימתי
מ�מנ�ת. א�ת� מע�בי� אי� וא�מ�, ְְְֲִִִֵַַָָע�לת�

.‚Èה�� ונתאחר טבל, ולא ��ביעי ��לי�י �ה�ה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי
למחר. קר�נ�תיו ויביא �מ��, יעריב ���ט�ל, � ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹימי�
למנ�ת מתחיל אינ� � קר�נ�תיו ואחר �מ��, והעריב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָטבל
א�ת�, מע�בי� אי� וא�מ� ע�לת� אבל ח�את�; ��ביא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעד

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.„Èתח� לג�ח צרי� אינ� � טמאה �גלחת ה�זיר ְְִֵֵֶַַַָָ�ְְְִִֵֶַַַַַָ���ג�ח
הא� על �ער� לה�לי� ולא טהרה]ה�ק��, �בי�[כתגלחת . ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

��דינה להר�הבית]���ח אס�ר[מחו� �ער� ��ק��, א� ְְְִִִֶַַַָָָָ
ה�ק�רי�. �ל �אפר אס�ר, ואפר� קבירה; וטע�� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�הניה
יצא. הא��, ��ד �חת ה�ליכ� א� � ��ק�� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָוהמג�ח

.ÂËעל �� התר� ��א �י� � הר�ה טמא�ת ��טמא ְְְִֵֵֶַַֹ�ְִִֶָָנזיר
אינ� � ואחת אחת �ל על �� �התר� �י� ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ�ל
אמ�רי�? �ברי� ��ה אחד. קר�� א�א טמא�תיו על ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ�ִֵַמביא
הרא��נה; טמאה קר�נ�ת ��ביא קד� �נ�ה �ע� ְִָָָ�ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ��טמא
הבאת קד� טהרת� אחר ימי� ��ה ��תאחר �י על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוא�
קר�� א�א מביא אינ� � ה�מי� �א�ת� ונטמא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָח�את�,
�ע� ונטמא ח�את�, והביא וטהר נטמא א� אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאחד.
הביא לא �עדי� �י על א� � ח�את� �הביא אחר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�נ�ה

אחר�ת. �קר�נ�ת ח�ב וע�לת�, ְְְֲֲֵַָָָָָא�מ�

.ÊËמא�� נ�דע �� ואחר טהרה, �גלחת ���ח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנזיר
ס�תר � נטמא יד�עה �טמאה א� � נזר� ימי �ת�� ְְְִֵָָָ�ְְְְִִֵָָהיה
�מ�נה טמאה, �גלחת �מג�ח טמאה, קר�נ�ת �מביא ְֶָ�ְְְִֵַַַַָ�ְְִֵַָֹה�ל,
ה�ה�� �טמאת וא� טהרה. קר�נ�ת �מביא אחרת, ְְַַ�ְְְְְֳִִִֵֶֶַָָָנזיר�ת

ה��לה. מ�י הלכה זה, ודבר ס�תר; אינ� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנטמא,

.ÊÈנזר ��א עד �ה�אוא� נ�דע ה�מי�, מ� אחד עליו ק ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ס�תר � ה�ה�� �טמאת �י� יד�עה, �טמאה �י� � ְְֵַַ�ְְְֵָָ�ְֵֵָטמא
�י על א� � ה�מי� מ� אחד ��זרק אחר ל� נ�דע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹה�ל;
ס�תר. אינ� היא, יד�עה �אינ� וטמאה ה�איל ��ח, ְְִֵֵֵֶָָָ�ְִִֶַֹ��א

.ÁÈ��אפ מ�יר�, אד� �אי� �ל ה�ה��? טמאת היא ְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ִֵאיז�
למת א�א ה�ה�� טמאת אמר� ולא הע�ל�. [במוות�ס�� ְְְָָָֹ�ְְְֵֶַַָ

�הרג�.טבעי] זה �� ידע �הרי לא, � הר�ג אבל ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ�לבד;

.ËÈמ�קע נמצא ה�ה��. טמאת ז� אי� �ל�י, ה�ת ְָ�ְְְִַַָ�ְִֵֵַָָנמצא
ה�ה�� טמאת ז� הרי ��יו, על וה�י� מערה ְְַַ�ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ�קרקעית

�צר�ר�ת א� �תב� טמ�� היה יד�עה; ,[=אבני�]�אינ� ְְְִֵֶֶֶָָָָָ
�מי� טמ�� היה יד�עה; �אינ� ה�ה�� טמאת ז� ְְְְִֵֶַַַָָָָָ�ֲֵהרי

ה�ה�� טמאת אינ� ה�לעי�, �בנקיקי אינו�אפלה [כי ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�ְְַַ
כראוי] .מוסתר

.Îקר�נ�ת והביא �מערה, וטבל וירד �מת, ��טמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר
נ�דע �� ואחר טהרה, �גלחת וג�ח נזיר�ת �מנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָ�טמאה,
א� � לט�ל ���רד ה�ערה �קרקעית מ�קע היה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ�ֵֶָָ��ת
מ�ני ה�ל, סתר � יד�עה �אינ� טמאה �היא �י ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ�ִִֶַעל
ו�אי. ��טהר עד טמא, ה�מא וחזקת לטמאה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�ְְַ�ֶ�החזק

להקר ��גע;[=להתקרר]ירד ��דע עד טה�ר, זה הרי � ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טמא, �חזקת זה הרי � ה�י� �ני על צ� ה�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא

צ�. �ה�א �זה ��גע ְֶֶֶֶֶַָָָָ�חזקת�

ז ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ולא‡. עליה�, מג�ח ה�זיר �אי� ה�ת מ� טמא�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ�ֵי�
�בעה; טמאת �ה� ��טמא �י על וא� ה��דמי�, את ְְִַָ�ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָס�תר
מת ימ�ת "וכי א�א לנפ�", יטמא "וכי �� נאמר ��א ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלפי
ואחר מת, �ל מעצמ� �ה� �טמא�ת ����א עד � ְְְֵֵֵֶֶַַַ�ְִֶַַָָָעליו"
�ל וי�ל� טמאה, �גלחת ויג�ח טמאה, קר�נ�ת יביא ��ְְִָָָ�ְְִִַַַַָ�ְְְִָָ

הרא��ני�. ִִִַָָה�מי�

ה�פל,·. על עליה�: מג�ח �ה�זיר ה�ת מ� טמא�ת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ�ְֵוא��
ה�ת; מ��ר ��ית ועל �גידי�; אבריו נתק�ר� לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפ��

נצל ��ית בהמש�]ועל מני�[מבואר רב �ה� עצמ�ת ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
ה�ב רבע �ה� �אי� �י על א� מידההעצמ�ת, של [ש� ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ

�אי�קטנה] �י על וא� מת, �ל �נינ� רב �ה� עצמ�ת ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
�ה� �אי� �י על א� עצמ�ת, קב חצי ועל ה�ב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�
מת מ�ל יהי� העצמ�ת וכל מנינ�, רב ולא �נינ� רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל אחד; מ�ת ה�אה ה�דרה ועל מתי�; מ�ני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מ�ת ה�א ה�ת מ� אבר ועל אחד; מת �ל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ַה�ל�לת
הרא�י ��ר עליה� ��� � אחד מאד� החי מ� אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

אר�כה �� כשהוא]לעל�ת ריפוי סיכויי חצי[=ע� ועל ; �חי ְֲֲֲִַַַַָ
איזה ה�ת. רקב חפני� מלא ועל אחד; מ�ת ה�א �� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג
סר�חה. לחה ונע�ה ����ח ה�ת ��ר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�א

�י�‚. �ל �אר�� ער� ���בר עד מט�א, ה�ת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואי�
א� �כס�ת�, ��ק�ר א� אבר, מ��� חסר �ל�. ��� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְְִֶויהיה

מ�כת �ל א� ע� �ל להחליד]�אר�� ל�[שעשויה אי� � ְֵֵֶֶֶֶַָ
נוספי�]רקב דברי� בו נתערבבו א�א[שהרי רקב אמר� ולא . ְְֶָָָָָָֹ
טבעי]למת �מ�.[מוות חסר �הרי הר�ג, לה�ציא � �לבד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

�אחד„. מתי� �ני א�[=ביחד]קבר� �ער� ��זז� א� , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ
ונק�רה ��תה ע�רה א�ה א� ע��, �קבר�� ְְְִֵֶָָָָ�ְְִִִָָָָצ�רניו
טח� א� וכ� מט�א; ��ה� הרקב אי� � �מעיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�ְוע�ר�
מאליו. ��רקיב עד � מט�א אינ� רקב, ��ע�ה עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ת
�הרקיב א� ,��� �הרקיב עד עפר� וה�יח ה�ת, את ְִִֶ�ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָטח�
נטמא וא� ספק; זה הרי � ה�ל והרקיב �מת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ��ה�א

�רבע נטמא א� וכ� טמא. ספק ה�א זה, [הקב]לרקב ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
זה הרי � �אהל� ה�ל�לת מ� א� מ�דרה, ה�א�ת ְְֲֳֵֶֶָָֹ�ְֲִִִַַָָָעצמ�ת

טמא. ְֵֵָספק

נזיר‰. נגע א� � ��נינ� טמא�ת ע�רה ה��י� א�� ְִִִֶַָָָ�ְְֵֵֵֶַָ�ל
האהילה א� עליה, ה�זיר האהיל א� נ�א�, א� מה�, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�אחת
הא�� ה�מא�ת מ� ואחת ה�זיר היה א� ה�זיר, על ְֵָ�ְְִִִַַַַַַָָָָָ�ַה�מאה
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מ� �אחת ��כנס, אחר �� נטמא וא� ה�ני�. מ� ל� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָע�לה
וס�תר טמאה, קר�� מביא � עליה� מג�ח �ה�זיר ְְֵָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ַה�מא�ת

טמאה. �גלחת �מג�ח ה��דמי�, ְָ�ְְְִִִֵַַַַַַָה�מי�

‡È�מ �אחת ��טמא נזיר היא? �יצד טמאה ְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְִַַ�גלחת
��לי�י עליו מ�ה זה הרי עליה�, מג�ח �ה�א ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ַה�מא�ת
אחר ��ביעי וט�בל ��ביעי, רא�� �ער �מג�ח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹ�ב�ביעי,

�מ�� �מעריב מת, טמאי �ל �דר� לערבהה�יה [מחכה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בטהרה] שלב ��ישהוא וה� � ��מיני קר�נ�תיו �מביא ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

וכב� לח�את, ואחד לע�לה אחד י�נה, בני �ני א� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָת�רי�
למנ�ת �מתחיל ה��דמי�, ה�מי� �ל וס�תר לא��. �נת� ��ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
.���� �� קר�נ�תיו מביא ��מיני, ��ח וא� ְְְְְִִִִִִֵַַַָָנזיר�ת�;

.·Èאבל ח�את�; מ��ביא למנ�ת? מתחיל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמאימתי
מ�מנ�ת. א�ת� מע�בי� אי� וא�מ�, ְְְֲִִִֵַַָָע�לת�

.‚Èה�� ונתאחר טבל, ולא ��ביעי ��לי�י �ה�ה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי
למחר. קר�נ�תיו ויביא �מ��, יעריב ���ט�ל, � ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹימי�
למנ�ת מתחיל אינ� � קר�נ�תיו ואחר �מ��, והעריב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָטבל
א�ת�, מע�בי� אי� וא�מ� ע�לת� אבל ח�את�; ��ביא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעד

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.„Èתח� לג�ח צרי� אינ� � טמאה �גלחת ה�זיר ְְִֵֵֶַַַָָ�ְְְִִֵֶַַַַַָ���ג�ח
הא� על �ער� לה�לי� ולא טהרה]ה�ק��, �בי�[כתגלחת . ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

��דינה להר�הבית]���ח אס�ר[מחו� �ער� ��ק��, א� ְְְִִִֶַַַָָָָ
ה�ק�רי�. �ל �אפר אס�ר, ואפר� קבירה; וטע�� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�הניה
יצא. הא��, ��ד �חת ה�ליכ� א� � ��ק�� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָוהמג�ח

.ÂËעל �� התר� ��א �י� � הר�ה טמא�ת ��טמא ְְְִֵֵֶַַֹ�ְִִֶָָנזיר
אינ� � ואחת אחת �ל על �� �התר� �י� ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ�ל
אמ�רי�? �ברי� ��ה אחד. קר�� א�א טמא�תיו על ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ�ִֵַמביא
הרא��נה; טמאה קר�נ�ת ��ביא קד� �נ�ה �ע� ְִָָָ�ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ��טמא
הבאת קד� טהרת� אחר ימי� ��ה ��תאחר �י על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוא�
קר�� א�א מביא אינ� � ה�מי� �א�ת� ונטמא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָח�את�,
�ע� ונטמא ח�את�, והביא וטהר נטמא א� אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאחד.
הביא לא �עדי� �י על א� � ח�את� �הביא אחר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�נ�ה

אחר�ת. �קר�נ�ת ח�ב וע�לת�, ְְְֲֲֵַָָָָָא�מ�

.ÊËמא�� נ�דע �� ואחר טהרה, �גלחת ���ח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנזיר
ס�תר � נטמא יד�עה �טמאה א� � נזר� ימי �ת�� ְְְִֵָָָ�ְְְְִִֵָָהיה
�מ�נה טמאה, �גלחת �מג�ח טמאה, קר�נ�ת �מביא ְֶָ�ְְְִֵַַַַָ�ְְִֵַָֹה�ל,
ה�ה�� �טמאת וא� טהרה. קר�נ�ת �מביא אחרת, ְְַַ�ְְְְְֳִִִֵֶֶַָָָנזיר�ת

ה��לה. מ�י הלכה זה, ודבר ס�תר; אינ� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנטמא,

.ÊÈנזר ��א עד �ה�אוא� נ�דע ה�מי�, מ� אחד עליו ק ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ס�תר � ה�ה�� �טמאת �י� יד�עה, �טמאה �י� � ְְֵַַ�ְְְֵָָ�ְֵֵָטמא
�י על א� � ה�מי� מ� אחד ��זרק אחר ל� נ�דע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹה�ל;
ס�תר. אינ� היא, יד�עה �אינ� וטמאה ה�איל ��ח, ְְִֵֵֵֶָָָ�ְִִֶַֹ��א

.ÁÈ��אפ מ�יר�, אד� �אי� �ל ה�ה��? טמאת היא ְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ִֵאיז�
למת א�א ה�ה�� טמאת אמר� ולא הע�ל�. [במוות�ס�� ְְְָָָֹ�ְְְֵֶַַָ

�הרג�.טבעי] זה �� ידע �הרי לא, � הר�ג אבל ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ�לבד;

.ËÈמ�קע נמצא ה�ה��. טמאת ז� אי� �ל�י, ה�ת ְָ�ְְְִַַָ�ְִֵֵַָָנמצא
ה�ה�� טמאת ז� הרי ��יו, על וה�י� מערה ְְַַ�ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ�קרקעית

�צר�ר�ת א� �תב� טמ�� היה יד�עה; ,[=אבני�]�אינ� ְְְִֵֶֶֶָָָָָ
�מי� טמ�� היה יד�עה; �אינ� ה�ה�� טמאת ז� ְְְְִֵֶַַַָָָָָ�ֲֵהרי

ה�ה�� טמאת אינ� ה�לעי�, �בנקיקי אינו�אפלה [כי ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�ְְַַ
כראוי] .מוסתר

.Îקר�נ�ת והביא �מערה, וטבל וירד �מת, ��טמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר
נ�דע �� ואחר טהרה, �גלחת וג�ח נזיר�ת �מנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָ�טמאה,
א� � לט�ל ���רד ה�ערה �קרקעית מ�קע היה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ�ֵֶָָ��ת
מ�ני ה�ל, סתר � יד�עה �אינ� טמאה �היא �י ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ�ִִֶַעל
ו�אי. ��טהר עד טמא, ה�מא וחזקת לטמאה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�ְְַ�ֶ�החזק

להקר ��גע;[=להתקרר]ירד ��דע עד טה�ר, זה הרי � ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טמא, �חזקת זה הרי � ה�י� �ני על צ� ה�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא

צ�. �ה�א �זה ��גע ְֶֶֶֶֶַָָָָ�חזקת�

ז ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ולא‡. עליה�, מג�ח ה�זיר �אי� ה�ת מ� טמא�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ�ֵי�
�בעה; טמאת �ה� ��טמא �י על וא� ה��דמי�, את ְְִַָ�ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָס�תר
מת ימ�ת "וכי א�א לנפ�", יטמא "וכי �� נאמר ��א ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלפי
ואחר מת, �ל מעצמ� �ה� �טמא�ת ����א עד � ְְְֵֵֵֶֶַַַ�ְִֶַַָָָעליו"
�ל וי�ל� טמאה, �גלחת ויג�ח טמאה, קר�נ�ת יביא ��ְְִָָָ�ְְִִַַַַָ�ְְְִָָ

הרא��ני�. ִִִַָָה�מי�

ה�פל,·. על עליה�: מג�ח �ה�זיר ה�ת מ� טמא�ת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ�ְֵוא��
ה�ת; מ��ר ��ית ועל �גידי�; אבריו נתק�ר� לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפ��

נצל ��ית בהמש�]ועל מני�[מבואר רב �ה� עצמ�ת ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
ה�ב רבע �ה� �אי� �י על א� מידההעצמ�ת, של [ש� ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ

�אי�קטנה] �י על וא� מת, �ל �נינ� רב �ה� עצמ�ת ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
�ה� �אי� �י על א� עצמ�ת, קב חצי ועל ה�ב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�
מת מ�ל יהי� העצמ�ת וכל מנינ�, רב ולא �נינ� רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל אחד; מ�ת ה�אה ה�דרה ועל מתי�; מ�ני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מ�ת ה�א ה�ת מ� אבר ועל אחד; מת �ל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ַה�ל�לת
הרא�י ��ר עליה� ��� � אחד מאד� החי מ� אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

אר�כה �� כשהוא]לעל�ת ריפוי סיכויי חצי[=ע� ועל ; �חי ְֲֲֲִַַַַָ
איזה ה�ת. רקב חפני� מלא ועל אחד; מ�ת ה�א �� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג
סר�חה. לחה ונע�ה ����ח ה�ת ��ר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�א

�י�‚. �ל �אר�� ער� ���בר עד מט�א, ה�ת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואי�
א� �כס�ת�, ��ק�ר א� אבר, מ��� חסר �ל�. ��� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְְִֶויהיה

מ�כת �ל א� ע� �ל להחליד]�אר�� ל�[שעשויה אי� � ְֵֵֶֶֶֶַָ
נוספי�]רקב דברי� בו נתערבבו א�א[שהרי רקב אמר� ולא . ְְֶָָָָָָֹ
טבעי]למת �מ�.[מוות חסר �הרי הר�ג, לה�ציא � �לבד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

�אחד„. מתי� �ני א�[=ביחד]קבר� �ער� ��זז� א� , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ
ונק�רה ��תה ע�רה א�ה א� ע��, �קבר�� ְְְִֵֶָָָָ�ְְִִִָָָָצ�רניו
טח� א� וכ� מט�א; ��ה� הרקב אי� � �מעיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�ְוע�ר�
מאליו. ��רקיב עד � מט�א אינ� רקב, ��ע�ה עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ת
�הרקיב א� ,��� �הרקיב עד עפר� וה�יח ה�ת, את ְִִֶ�ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָטח�
נטמא וא� ספק; זה הרי � ה�ל והרקיב �מת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ��ה�א

�רבע נטמא א� וכ� טמא. ספק ה�א זה, [הקב]לרקב ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
זה הרי � �אהל� ה�ל�לת מ� א� מ�דרה, ה�א�ת ְְֲֳֵֶֶָָֹ�ְֲִִִַַָָָעצמ�ת

טמא. ְֵֵָספק

נזיר‰. נגע א� � ��נינ� טמא�ת ע�רה ה��י� א�� ְִִִֶַָָָ�ְְֵֵֵֶַָ�ל
האהילה א� עליה, ה�זיר האהיל א� נ�א�, א� מה�, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�אחת
הא�� ה�מא�ת מ� ואחת ה�זיר היה א� ה�זיר, על ְֵָ�ְְִִִַַַַַַָָָָָ�ַה�מאה
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קר�� �מביא טמאה, �גלחת מג�ח זה הרי � אחד ְְִֵַָָ�ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�אהל
מט�א �אינ� הרקב, מ� ח�� ה�ל; את וס�תר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�טמאה,
אחד; ��� אינ� �הרי �כ��, ���ע אפ�ר �אי � ֲֵֵֶֶָ�ְְְִִֶֶֶַַָָ�מ�ע

מג�ח. � �אהל� נטמא א� נ�א�, א� ְְְְֲֳִִֵַַָָָָאבל

.Â�א ��ע�רה, עצ� אפ�� ה�ת, �עצ� ��גע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכ�
וס�תר טמאה, קר�נ�ת �מביא עליו, מג�ח זה הרי � ְְֵָ�ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָנ�א�
א� אבל �אהל. מט�א אחד עצ� ואי� ה��דמי�; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת

�ג�� הע�י�[�אדמה]נטמא ��דה[=חו"ל]אר� א� ְְְִִֶֶֶַָָָ
א� �במ�א, �מ�ע מט�אי� �ה� �ת�כ� קבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ��חר�

"שהאהילו"]�האהיל מגיה רב אחת[במעשה ועל עליו ְֱִֶֶַַַָָ
ה�ריגי� ע�רה האילנ�ת,[=ענפי�]מ��י� מ� ה��צאי� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ה�רע�ת בולטות]א� מ�ה[אבני� א� ה�דר, מ� ה��צא�ת ְְִִֵַַַָָָ
�אי� עצמ�ת רבע �אהל ��טמא א� ,�� וכ��צא �מל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹא�
�� �רביעית ��טמא א� מני�, רב ולא �ני� רב לא ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָֹֹֹֹ�ה�
��טמא א� �באהל, �במ�א �מ�ע מט�א �היא ה�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�

המת]���לל ארו� ���פק[כיסוי הארו�]א� �ה�[צידי ֵֵֵֶַַ
�אבר א� החי מ� �אבר ��טמא א� �באהל, �מ�ע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמט�אי�
ס�תר. אינ� זה הרי � �רא�י ��ר עליה� �אי� ה�ת ֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�

.Êמ�ה� �בעה, טמאת טמא ה�א א�� ��כל �י על ְְִֶַַָ�ְִֵֵֶַַָָא�
מביא ולא טמאה, �גלחת מג�ח אינ� � ��ביעי ְְִֵָֹ�ְְְְִִִִִִֵֵַַַַ��לי�י
אי� ה�מאה ימי �ל אבל ה��דמי�; את ס�תר ולא ְֵָ�ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹקר�נ�ת,

נזיר�ת�.[=נחשבי�]ע�לי� ימי מ�ני� ל� ְְְִִִִֵַ

.Áמ�ה אינ� � ��ת ה��געי� ��לי� א� ה�ת, �אהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע
אבל �נזיר; המיחד �י� ��ה לי, ויראה ��ביעי. ְֲִָָָ�ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָ��לי�י
��לי�י י�ה �בעה, טמאת �כלי� ��טמא אד� ְְְִִִִֶַַָ�ְְִִֵֶָָָָ�ל
לי, יראה וכ� מת. טמאת �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ְְִֵֵֵֶַָ�ְְְְְִִִִֵֶָ��ביעי,
�די �כלי�, נגע א� ��ביעי ��לי�י מ�ה �אינ� ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ��ה

נזיר�ת�. ימי מ�ני� ��לי� טמאת� ימי ל� ְְְְִִִִֵֵַַָ�ְֲֵֶַ��על�

.Ëוהחלט ��צטרע חל�ט�[לטומאה]נזיר ימי �ל � ְְִִֶַָָ�ְְֲֵַָ
מ�רע��[=טומאתו] ��טהר אחר ���פר ס�פר� ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָו�בעת

נזיר�ת�; מימי ל� ע�לי� אי� ל�נ�ה, רא��נה �גלחת ְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָ�י�
הס�ר ימי דינו]אבל שהוחלט זב[שלפני א� וכ� ל�. ע�לי� , ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

א� לה�, ע�לי� זיבת� ימי �ל � א�ה �י� אי� �י� ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ��ר�,
ה�א. מ�יני למ�ה הלכה זה, ודבר טמאי�. �ה� �י ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

.È� טמא�ת ��אר ה�זיר נטמא �א� ל�מר, צרי� ְ�ְְִִִִִֵֶַַָָָָאי�
�מת נטמא �ל��; ס�תר ואינ� ל�, ע�לי� טמאת� ְְְְְִִֵֵֵָָ�ְֵֶ��מי
�נזיר�ת� �הרי ה��דמי�, �ל את ס�תר � צרע�� ימי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ת��

טמא. �ה�א �י על וא� ע�מד, ְִֵֵֶַַָה�א

.‡Èואס�ר מצוה; �בתגלחת מצוה, מת �טמאת מ�ר ְְְְְְִִִֵַַַָָָ�ְָ�ִַָה�זיר
ה��� ����ה ����ע מי �יצד? הר��ת. �יי� מצוה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�יי�
חלה � �נזיר נדר �� ואחר ל���ת, עליו מצוה �הרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיי�,
�ה�א ל�מר צרי� ואי� �יי�; ואס�ר ה�ב�עה, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנזיר�ת
ס�פרי�. מ�ברי א�א �אינ� והב�לה, ק��� �יי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאס�ר

.·È��מה היה מצוה? מת �טמאת מ�ר ה�א ְְְִֵֵַַָָָ�ְָ�ְֵַוכיצד
מ��א זה הרי � ��ק�ר�� מי �� �אי� �מת �פגע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ��ר�,

ה�. ק�לה �ברי א��, �דברי� וק�בר�. ְְְְִִֵֵֵַָָָל�,

.‚Èי� על א� נזיר, י��א � מצוה �מת ��גע� וכה� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר

ואל טמאה, קר�� �מביא הרא��ני� ה�מי� ס�תר ְְַָ�ְִִִִֵֵֶַַָָָ�ה�א
נזיר היה ואפ�� �עה, קד�ת קד�ת� � ��ה �ה�; ְֲִִַַָָָָ�ְָ�ְִֵֶֶַָֹי��א

ע�ל�. קד�ת קד�ת� � וה�ה� ַָ�ְָ�ְְֵַָֹע�ל�;

.„Èואחד י��, �ל�י� נזיר אחד נזירי�, �ני ב� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹ�גע�
נזיר אחד היה י��. �ל�י� נזיר י��א � י�� מאה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנזיר
קצ�ב; לזמ� ה�זיר י��א � קצ�ב לזמ� נזיר וה�ני ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָע�ל�,

מ�ה. חמ�רה קד�ת� ע�ל�, ֲִֶָָ�ְְִֶָ��זיר

.ÂËצטרע�� נזיר מצוה? �תגלחת מ�ר ה�א ְְְְִִִִֶַַַָָָָ�ְֵַוכיצד
�ל מג�ח זה הרי � נזיר�ת ימי �ת�� מ�רע�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָונר�א
"וג�ח ��צרע: ��אמר ע�ה, מצות �גלח�� �הרי ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�ער�;
ולא ע�ה מ�צא �א�ה מק�� וכל וג�', �ער�" �ל ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹאת
לאו, וא� מ�טב; �ניה�, את לק�� א�ה יכ�ל א� � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָתע�ה
�ימי ���ח נזיר והלא תע�ה. לא את וידחה ע�ה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיב�א
יהיה, "קד�� ��אמר: וע�ה, תע�ה לא על ע�בר ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹנזר�
את ��חה ע�ה אי� מק�� �בכל � רא��" �ער �רע ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ��ל
�גלחת �ל ע�ה ��חה ול�ה ��מ�ת�; וע�ה תע�ה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלא
וימי ��רעת, ה�זיר נטמא ��בר מ�ני לנזיר�ת�? ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�גע
�ה�, קד�� אינ� והרי ��ארנ�, �מ� ל�, ע�לי� אי� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָחל�ט�
�ה�א תע�ה, לא א�א נ�אר ולא מאליו, הע�ה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�בטל
�גלחת �ל ע�ה �א �לפיכ� רא��"; על יעבר לא ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹ"�ער

א�ת�. ודחה ְַַַָָָה�רעת,

ח ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

נזיר�ת�,‡. ימי ה�זיר ���גמר היא? �יצד טהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�גלחת
ואיל לח�את, וכב�ה לע�לה, �ב� � �המ�ת �ל� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמביא
לח�את הרא�יה � �ר� ולא �ל��� הביא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹל�למי�;
לע�לה והרא�יה �למי�, ל�למי� והרא�יה ח�את, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָ�קרב

ע�ר�נ�ת ��ה ה�למי�, איל ע� �מביא [�האיפהע�לה. ְְִִִִֵֵֶַָָָ
מידה] ש� ע�רי�� מה� א�פה � סלת ע�ר�� �לי�י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹ��ני

ח��ת ע�ר אפיית�]ח�ה, לפני בשמ� וע�רה[בלולות ֲֶֶַַַָָָ
מ��ת אפיית�]רקיקי לאחר בשמ� �מ��ח[משוחי� ; ְִֵֵַַ

מ�יני. למ�ה הלכה זה, ו�ע�ר �מ�. �רביעית ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹהע�רי�
אחד. �כלי הע�רי� ְְִִִִֵֶֶָָ�מביא

.·�� ואחר הע�לה, �� ואחר �ח�ה, הח�את ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָו��חט
הח�את ��חט אחר ��ח וא� מג�ח; �� ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָה�למי�,

��לק� א� ה�למי�, �מב�ל יצא. הע�לה, [=בשולא� ְְְִֵַַָָָָָָ
עלממוש�] ונ�ת� ה�למי�, זבחי �ל הרטב מ� ול�קח .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

��ד �חת לא� מ�ליכ� �� ואחר ה�למי�;[=סיר]ה�ער, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ
יצא. הח�את, �חת ה�ליכ� ְְִִִַַַַָָָוא�

ה�זירי�‚. �ל��ת ה��י�, �עזרת �ער�? מג�ח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכ�
את מב�לי� ו�� �ר�מית; מזרחית �קר� �� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ�היתה

��דינה ��ח וא� לא�. �ער� �מ�ליכי� [מחו��למיה�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
�למקדש] ��ק�� ���ח �י� ��דינה, ���ח �בי� יצא. ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

��היה עד מג�ח ואינ� ה��ד; �חת �ער� מ�לי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָה�א
לא � מ�עד" אהל "�תח ��אמר: �ת�ח, העזרה ֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�תח

ה�א. מק�� �זי�� ��ה ה�תח, �נגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ��ג�ח

וח�ת„. האיל, מ� ��לה ה�ר�ע את ה�ה� נ�טל �� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹואחר
א� ה�זיר ��י על ונ�תנ� אחד, ורקיק ה�ל, מ� אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמ�ה

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�מניפ� יחדה�זירה, ומני� הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכה� ְְִִַָָ
למתי�.עמו] �לה��א יי� ל���ת ה�זיר ה�ר �� ואחר .ְַַָ�ְְְִִִִִֵֵַַַַָ

ממרט‰. על[=קרח]נזיר וא� �ער; להעביר צרי� אינ� , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ
מקריב זה הרי � ��י� ל� �אי� א� �ער, ל� �אי� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�י
��ח ולא קר�נ�תיו, הביא וא� וי��א. וי��ה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקר�נ�תיו,
לערב; �מ��א ��תה א�א מע�בת, ה�גלחת אי� � ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹרא��
נת� ��א �י על א� ה�ר, � ה�מי� מ� אחד עליו ִֶַַַַָֹ�ִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�����רק
לע�ב. ולא למצוה א��, �ברי� ��ל הני�; ולא ��יו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹעל

.Âלג�ח מצוה עליו, מע�בת ה�גלחת �אי� �י על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָא�
���ח א� �תער, ��א ���ח ונזיר מר�ה; זמ� לאחר ְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹ�ְְְֲִַַַאפ��
���ח, מצות ק�� ולא �ל��, ע�ה לא � �ער�ת ��י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹו��ר

טמא. נזיר �י� טה�ר, נזיר ִִֵֵֵָָָָ�י�

.Ê�וג�ח וחזר ,��� רא�� וצ�ח �ער�ת, ��י וה�יח ְְְִַָ�ְְְְִִִִֵַַַָֹ��ח
ה�ער�ת, ��י א�ת� ע� ונ�ארה[או]��� אחת ���ח �ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

� אחת וג�ח אחת נ�רה ���ח; מצות ק�� זה הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאחת
���ח מצות �א� הראשאי� כשעל גילוח מצות ואי� [הואיל ְִִֵַַָ

אחת] שערה רק .ישנה

.Á�ה�למי על ראשוני�]��ח �ס�ל[שהקריב� ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ
ל�[הקרב�] על� לא �זבחיו �ס�לה, �גלח�� לא� [שהרי ְְְְִַָָָָֹ

נזירותו] ימי עדיי� ונמצאתנשלמו הח�את, על ��ח ;ְְִִַַַַָָ
ו ח�את, ל�� ��א ה�למי����חטה הביא �� אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לא �זבחיו �ס�לה, �גלח�� � �מצות� וקרב� ְְְְְְְְְִִַָָָָָָָָֹוהע�לה,
ל�. ָעל�

.Ë,�ל�מ ��א ונ�חט� ה�למי�, ועל הע�לה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ��ח
�גלח�� � ל�מ� להקריב� אחר�ת קר�נ�ת הביא �� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר

ל�. על� לא �זבחיו ְְָָָָֹ�ס�לה,

.È��גלח� � ��ר מה� אחד ונמצא �ל���, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��ח
�הלכת�. ויקרב� ה�בחי� �אר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ��רה,

.‡Èמי� ה�א הרי � �ס�לה' '�גלח�� �אמרנ� מק�� ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ�ל
�מ� י�� �ל�י� ס�תר �ה�א נזיר�ת�, ימי �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ��ת��ח
ה�ס�לה, ה�גלחת אחר י�� �ל�י� מ�נה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ��ארנ�;

קר�נ�תיו. ְְִֵָָ�מביא

.·È�מצות� ��א ��חט� נזיר או�למי לשמ� [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
שני�] שתי ב� היה ��רי�שלא נדבה]� ע�לי�[כשלמי ואי� , ְְִִֵֵ

טע�ני� ואי� אחד, לי�� ונאכלי� ח�בה; ל�� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָל�עלי�
מ�נ�ת ולא תנופה]לח�, מצות בה� זר�ע.[אי� ולא , ְְְֶֶַַָֹֹ

.‚È�מ ה�ל � ע�ה� ה�א וה�ח� הא��, �המ�ת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל�
שני]הח�י� מעשר מכס� �מ�[ולא הק��, נדרי ��אר , ַ�ְְְְִִִֵֵֶָ

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.„Èמע�ר מ�ע�ת �אג�ח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהא�מר:
ה�ע�ר, מ� קר�נ�תיו מביא ואינ� נזיר, זה הרי � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ני'

הח�י�. מ� ִ�ִֶַָא�א

.ÂËאביו קר�נ�ת להביא ל� י� � �נזיר ��דר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאי�
קר�נ�ת על מג�חת הא�ה ואי� עליה�; �מג�ח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעצמ�,
�היה מי �יצד? ה�א. ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה;
�מת קר�נ�תיו, �ה� לקנ�ת מע�ת והפרי� נזיר, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָאביו
נזיר 'הריני אביו: מ�ת אחר ואמר ה�ת�מי�, ה�ע�ת ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָוה�יח
אבי �הפרי� ��ע�ת קר�נ�תי �אביא מנת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָעל

היה א� וכ� קר�נ�תיו. מה� מביא זה הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָלקר�נ�תיו'
האב, �מת סת�מי�, מע�ת אביו והפרי� נזירי�, ואביו ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָה�א
� אבי' מע�ת על מג�ח 'הריני אביו: מ�ת אחר ה�� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָואמר
י�ל� אמר, לא א� אבל מה�; קר�נ�תיו מביא זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהרי
ח�לקי� � ר�י� �ני� וה�יח האב מת לנדבה. ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָה�ע�ת
אחד לכל וי� לה�; יר�ה �היא מ�ני ה�ת�מי�, ְְֵֶֶָָָָ�ְְְִִִֵֶַַָה�ע�ת

�ני�. �י �ה� נ�טל וה�כ�ר חלק�. על לג�ח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמה�

.ÊË�י� קצ�ב, זמ� נזיר וה�� ע�ל� נזיר האב �היה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�
מג�ח זה הרי � ע�ל� נזיר וה�� קצ�ב זמ� נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�היה

אביו. נזיר�ת מ�ע�ת קר�נ�תיו ְְְְִִִִֵָָָ�מביא

.ÊÈ,ומת טמאה קר�נ�ת �ה� להביא מע�ת אביו ְֵָָ�ְְְְִִִִֶָָָָָהפרי�
האב הפרי�� א� וכ� טהרה; קר�� �ה� מביא ה�� ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאי�
טמאה; �גלחת עליה� מג�ח ה�� אי� טהרה, ְָ�ְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלקר��
ל�. על� לא זבחיו, הביא וא� ה�. ספק א�� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ��ברי�

.ÁÈקר�נ�ת להביא ח�ב � נזיר' לג�ח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהא�מר:
אמר: ��רצה. נזיר איזה ידי על �מקריב� טהרה, ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�גלחת

נ קר�נ�ת חצי עלי לג�ח'הרי עלי 'הרי אמר: א� א� זיר', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
נזיר לאיזה ה�ר�נ�ת חצי מביא זה הרי � נזיר' ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָחצי
א� אבל מ���; קר�נ�תיו מ�לי� נזיר וא�ת� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָ��רצה,
קר�נ�ת מביא זה הרי � נזיר' חצי קר�נ�ת עלי 'הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמר:

נזיר�ת. חצי לנ� �אי� �ל�, ְֲִִִֵֵֶָָָנזיר

.ËÈ�חבר ו�מע נזיר', לג�ח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�מר:
אחר; נזיר לג�ח ח�ב ואינ� נזיר, חבר� הרי � 'ואני' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָואמר:
'ואני, אמר: וא� ��זיר�ת. א�א עצמ� הת�יס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�הרי
אחד �ל ��חי�, הי� א� ח�ב. זה הרי נזיר', לג�ח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָועלי
ח�בי� כ�, ע�� לא וא� חבר�; ידי על קר�נ�תיו מביא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹמה�

אחרי�. נזירי� ְְֲִִִֵֵַַלג�ח

.Î:ואמר חבר� ו�מע נזיר', חצי לג�ח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהא�מר:
�ל קר�נ�תיו חצי מביא זה � נזיר' חצי לג�ח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מ�לי� מה� אחד וכל זה, �ל קר�נ�תיו חצי מביא וזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזה,
קר�נ�ת חצי מביא זה לאו, וא� ��חי�; הי� א� ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָקר�נ�תיו,
נזיר לאיזה קר�נ�ת חצי מביא וזה ��רצה, נזיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלאיזה

ְִֶֶ��רצה.

חמישי יו�

ט ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

נזירי�‡. קר�נ�ת מה� ��קריב מע�ת ,[אחרי�]ה�פרי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
נזירי� קר�נ�ת �מ�תר� יביא � וה�תיר� מה� ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָוהקריב
סת�מי� מע�ת הפרי� לנזירי�. נזירי�, ���תר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָאחרי�;

לנדבה. ה��תרי� י�ל� � וה�תיר� ְְְְִִִִִִַָָָלנזיר�ת�,

מ�תר·. � וה�תיר� לנזיר�ת�, מפר�י� מע�ת ְְְְִִִִִִַָָֹהפרי�
ה�לח לי� ילכ� הח�את �מ�תר ע�לה, יב�א� הע�לה ְְְֵֶַַַַַָָָָָָמע�ת

טע�ני�[לאיבוד] ואי� �למי�; יב�א� ה�למי� �מי �מ�תר ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
אחד. לי�� ונאכלי� ְְֱִֶֶֶֶָָלח�,

י�ל�‚. סת�מי�, הי� א� � ומת לנזיר�ת�, מע�ת ְְְְִִִִִִֵַַָָָה�פרי�
ילכ� ח�את �מי ע�לה, ע�לה �מי � מפר�י� הי� ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹלנדבה.
אחד לי�� ונאכלי� �למי�, יב�א� �למי� �מי ה�לח, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלי�

לח�. טע�ני� ְְִֵֶֶואי�
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�מניפ� יחדה�זירה, ומני� הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכה� ְְִִַָָ
למתי�.עמו] �לה��א יי� ל���ת ה�זיר ה�ר �� ואחר .ְַַָ�ְְְִִִִִֵֵַַַַָ

ממרט‰. על[=קרח]נזיר וא� �ער; להעביר צרי� אינ� , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ
מקריב זה הרי � ��י� ל� �אי� א� �ער, ל� �אי� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�י
��ח ולא קר�נ�תיו, הביא וא� וי��א. וי��ה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקר�נ�תיו,
לערב; �מ��א ��תה א�א מע�בת, ה�גלחת אי� � ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹרא��
נת� ��א �י על א� ה�ר, � ה�מי� מ� אחד עליו ִֶַַַַָֹ�ִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�����רק
לע�ב. ולא למצוה א��, �ברי� ��ל הני�; ולא ��יו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹעל

.Âלג�ח מצוה עליו, מע�בת ה�גלחת �אי� �י על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָא�
���ח א� �תער, ��א ���ח ונזיר מר�ה; זמ� לאחר ְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹ�ְְְֲִַַַאפ��
���ח, מצות ק�� ולא �ל��, ע�ה לא � �ער�ת ��י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹו��ר

טמא. נזיר �י� טה�ר, נזיר ִִֵֵֵָָָָ�י�

.Ê�וג�ח וחזר ,��� רא�� וצ�ח �ער�ת, ��י וה�יח ְְְִַָ�ְְְְִִִִֵַַַָֹ��ח
ה�ער�ת, ��י א�ת� ע� ונ�ארה[או]��� אחת ���ח �ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

� אחת וג�ח אחת נ�רה ���ח; מצות ק�� זה הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאחת
���ח מצות �א� הראשאי� כשעל גילוח מצות ואי� [הואיל ְִִֵַַָ

אחת] שערה רק .ישנה

.Á�ה�למי על ראשוני�]��ח �ס�ל[שהקריב� ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ
ל�[הקרב�] על� לא �זבחיו �ס�לה, �גלח�� לא� [שהרי ְְְְִַָָָָֹ

נזירותו] ימי עדיי� ונמצאתנשלמו הח�את, על ��ח ;ְְִִַַַַָָ
ו ח�את, ל�� ��א ה�למי����חטה הביא �� אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לא �זבחיו �ס�לה, �גלח�� � �מצות� וקרב� ְְְְְְְְְִִַָָָָָָָָֹוהע�לה,
ל�. ָעל�

.Ë,�ל�מ ��א ונ�חט� ה�למי�, ועל הע�לה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ��ח
�גלח�� � ל�מ� להקריב� אחר�ת קר�נ�ת הביא �� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר

ל�. על� לא �זבחיו ְְָָָָֹ�ס�לה,

.È��גלח� � ��ר מה� אחד ונמצא �ל���, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��ח
�הלכת�. ויקרב� ה�בחי� �אר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ��רה,

.‡Èמי� ה�א הרי � �ס�לה' '�גלח�� �אמרנ� מק�� ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ�ל
�מ� י�� �ל�י� ס�תר �ה�א נזיר�ת�, ימי �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ��ת��ח
ה�ס�לה, ה�גלחת אחר י�� �ל�י� מ�נה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ��ארנ�;

קר�נ�תיו. ְְִֵָָ�מביא

.·È�מצות� ��א ��חט� נזיר או�למי לשמ� [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
שני�] שתי ב� היה ��רי�שלא נדבה]� ע�לי�[כשלמי ואי� , ְְִִֵֵ

טע�ני� ואי� אחד, לי�� ונאכלי� ח�בה; ל�� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָל�עלי�
מ�נ�ת ולא תנופה]לח�, מצות בה� זר�ע.[אי� ולא , ְְְֶֶַַָֹֹ

.‚È�מ ה�ל � ע�ה� ה�א וה�ח� הא��, �המ�ת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל�
שני]הח�י� מעשר מכס� �מ�[ולא הק��, נדרי ��אר , ַ�ְְְְִִִֵֵֶָ

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.„Èמע�ר מ�ע�ת �אג�ח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהא�מר:
ה�ע�ר, מ� קר�נ�תיו מביא ואינ� נזיר, זה הרי � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ני'

הח�י�. מ� ִ�ִֶַָא�א

.ÂËאביו קר�נ�ת להביא ל� י� � �נזיר ��דר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאי�
קר�נ�ת על מג�חת הא�ה ואי� עליה�; �מג�ח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעצמ�,
�היה מי �יצד? ה�א. ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה;
�מת קר�נ�תיו, �ה� לקנ�ת מע�ת והפרי� נזיר, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָאביו
נזיר 'הריני אביו: מ�ת אחר ואמר ה�ת�מי�, ה�ע�ת ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָוה�יח
אבי �הפרי� ��ע�ת קר�נ�תי �אביא מנת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָעל

היה א� וכ� קר�נ�תיו. מה� מביא זה הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָלקר�נ�תיו'
האב, �מת סת�מי�, מע�ת אביו והפרי� נזירי�, ואביו ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָה�א
� אבי' מע�ת על מג�ח 'הריני אביו: מ�ת אחר ה�� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָואמר
י�ל� אמר, לא א� אבל מה�; קר�נ�תיו מביא זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהרי
ח�לקי� � ר�י� �ני� וה�יח האב מת לנדבה. ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָה�ע�ת
אחד לכל וי� לה�; יר�ה �היא מ�ני ה�ת�מי�, ְְֵֶֶָָָָ�ְְְִִִֵֶַַָה�ע�ת

�ני�. �י �ה� נ�טל וה�כ�ר חלק�. על לג�ח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמה�

.ÊË�י� קצ�ב, זמ� נזיר וה�� ע�ל� נזיר האב �היה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�
מג�ח זה הרי � ע�ל� נזיר וה�� קצ�ב זמ� נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�היה

אביו. נזיר�ת מ�ע�ת קר�נ�תיו ְְְְִִִִֵָָָ�מביא

.ÊÈ,ומת טמאה קר�נ�ת �ה� להביא מע�ת אביו ְֵָָ�ְְְְִִִִֶָָָָָהפרי�
האב הפרי�� א� וכ� טהרה; קר�� �ה� מביא ה�� ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאי�
טמאה; �גלחת עליה� מג�ח ה�� אי� טהרה, ְָ�ְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלקר��
ל�. על� לא זבחיו, הביא וא� ה�. ספק א�� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ��ברי�

.ÁÈקר�נ�ת להביא ח�ב � נזיר' לג�ח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהא�מר:
אמר: ��רצה. נזיר איזה ידי על �מקריב� טהרה, ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�גלחת

נ קר�נ�ת חצי עלי לג�ח'הרי עלי 'הרי אמר: א� א� זיר', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
נזיר לאיזה ה�ר�נ�ת חצי מביא זה הרי � נזיר' ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָחצי
א� אבל מ���; קר�נ�תיו מ�לי� נזיר וא�ת� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָ��רצה,
קר�נ�ת מביא זה הרי � נזיר' חצי קר�נ�ת עלי 'הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמר:

נזיר�ת. חצי לנ� �אי� �ל�, ְֲִִִֵֵֶָָָנזיר

.ËÈ�חבר ו�מע נזיר', לג�ח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�מר:
אחר; נזיר לג�ח ח�ב ואינ� נזיר, חבר� הרי � 'ואני' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָואמר:
'ואני, אמר: וא� ��זיר�ת. א�א עצמ� הת�יס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�הרי
אחד �ל ��חי�, הי� א� ח�ב. זה הרי נזיר', לג�ח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָועלי
ח�בי� כ�, ע�� לא וא� חבר�; ידי על קר�נ�תיו מביא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹמה�

אחרי�. נזירי� ְְֲִִִֵֵַַלג�ח

.Î:ואמר חבר� ו�מע נזיר', חצי לג�ח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהא�מר:
�ל קר�נ�תיו חצי מביא זה � נזיר' חצי לג�ח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מ�לי� מה� אחד וכל זה, �ל קר�נ�תיו חצי מביא וזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזה,
קר�נ�ת חצי מביא זה לאו, וא� ��חי�; הי� א� ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָקר�נ�תיו,
נזיר לאיזה קר�נ�ת חצי מביא וזה ��רצה, נזיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלאיזה

ְִֶֶ��רצה.

חמישי יו�

ט ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

נזירי�‡. קר�נ�ת מה� ��קריב מע�ת ,[אחרי�]ה�פרי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
נזירי� קר�נ�ת �מ�תר� יביא � וה�תיר� מה� ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָוהקריב
סת�מי� מע�ת הפרי� לנזירי�. נזירי�, ���תר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָאחרי�;

לנדבה. ה��תרי� י�ל� � וה�תיר� ְְְְִִִִִִַָָָלנזיר�ת�,

מ�תר·. � וה�תיר� לנזיר�ת�, מפר�י� מע�ת ְְְְִִִִִִַָָֹהפרי�
ה�לח לי� ילכ� הח�את �מ�תר ע�לה, יב�א� הע�לה ְְְֵֶַַַַַָָָָָָמע�ת

טע�ני�[לאיבוד] ואי� �למי�; יב�א� ה�למי� �מי �מ�תר ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
אחד. לי�� ונאכלי� ְְֱִֶֶֶֶָָלח�,

י�ל�‚. סת�מי�, הי� א� � ומת לנזיר�ת�, מע�ת ְְְְִִִִִִֵַַָָָה�פרי�
ילכ� ח�את �מי ע�לה, ע�לה �מי � מפר�י� הי� ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹלנדבה.
אחד לי�� ונאכלי� �למי�, יב�א� �למי� �מי ה�לח, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלי�

לח�. טע�ני� ְְִֵֶֶואי�



iyingע mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מע�ת„. �הפרי� �ג�� ה�ת�מי�? ה�ע�ת ה� ְְְִִִֵֵֶַַַָָ�יצד
אמר: א� אבל �ל��; אמר ולא קר�נ�תיו, מה� ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלהביא
א� ל�מר, צרי� ואי� �מפר�י�; א�� הרי לח�בתי', ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'א��
�מפר�י�. �ה� ול�למי', �לח�אתי לע�לתי 'א�� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמר

סת�מי�;‰. �מע�ת היא הרי מ��, �עלת �המה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָה�פרי�
�אמר �י על א� � �לי א� וזהב, �ס� �ל ל��� ה�פרי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכ�
סת�מי�. �מע�ת ה�א הרי ול�למי', �לע�לתי לח�אתי ���'ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

.Â�א ומת, לנזיר�תי', וה�אר לח�אתי, 'א�� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהא�מר:
לי� ילכ� ח�את �מי � �על� ל� והפר א�ה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ�היתה
�למי�. �בחצי� ע�לה �חצי� יביא � וה�אר ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָה�לח,

.Êע�לה �מי � לנזיר�תי' וה�אר לע�לתי, 'א�� ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאמר:
לנדבה. י�ל� וה�אר ע�לה, ְְְְִִַָָָָָיב�א�

.Áה��� והפרי�[=חשב]מי �נזיר�ת, ח�ב �ה�א ְְְִִִִִִֶֶַָָ
נדר זה �אי� וה�רה� לחכ�, �אל �� ואחר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָקר�נ�תיו,
יצא� �הפרי�? ��ר�נ�ת �ע�ה מה � �נזיר�ת ח�ב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואינ�

�אינ�[לחולי�] ה�א, טע�ת הק�� ��ה �עדר; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָוירע�
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� ְְְְִִֵֵֶֶָהק��,

.Ë�� ואחר קר�נ�תיה, והפרי�ה �נזיר, ��דרה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָהא�ה
ותרעה �צא ה�המה, היתה מ��� א� � �על� ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהפר
הי� וא� .��� �אינ� �בר מק�י� אד� �אי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�עדר;
ל� ���נ� �ג�� �ל��, �ה� לבעל� ואי� מ��� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָה�ר�נ�ת
מה א�א ר��ת, �ה� ל�על יהיה ��א מנת על ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמ�נה
�קרב והע�לה �מ�ת, הח�את � �ה� �ע�ה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ��רצה
ואינ� אחד לי�� ונאכלי� �למי�, יקרב� וה�למי� ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָע�לה,

לח�. ְִֶֶטע�ני�

.È�הי לנדבה. י�ל� לקר�נ�תיה, סת�מי� מע�ת ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָהפרי�
יב�א� ע�לה �דמי ה�לח, לי� ילכ� ח�את �מי � ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמפר�י�
אחד לי�� ונאכלי� �למי�, יב�א� �למי� �דמי ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָע�לה,

לח�. טע�ני� ְְִֵֶֶָואינ�

.‡Èואחר נזיר�ת, ימי �ת�� ונטמאת �נזיר, ��דרה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהא�ה
טמאה. קר�� מביאה ז� הרי � ל� והפר �על� �מע ��ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ�ְָ

.·È,קר�נ�תיו עליו והפרי� �נזיר, �נ� את �ה�יר ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָהאי�
���ח א� קר�ביו, א� ה�א �מחה ז�, �נזיר�ת ה�� רצה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא
�קרב והע�לה �מ�ת, הח�את � קר�ביו ���ח�ה� א� ְְְְִִֶַַַָָָָָה�א,
ואינ� אחד לי�� ונאכלי� �למי�, יקרב� וה�למי� ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָע�לה,
י�ל� א�� הרי סת�מי�, מע�ת ל� הפרי� לח�. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָטע�ני�
ה�לח, לי� ילכ� ח�את �מי � מפר�י� מע�ת הי� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנדבה.
ואינ� �למי�, יב�א� �למי� �מי ע�לה, יב�א� ע�לה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ�דמי

אחד. לי�� ונאכלי� לח� ְְְֱִִֶֶֶֶָָטע�ני�

.‚È,��קר והפרי� ,'�� לי ���היה נזיר 'הריני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָהא�מר:
ספק, ה�ר�נ�ת הרי � וילדה וחזרה א���, ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָוה�ילה

ועב�דה. �ג�ה ְֲֲִִַַָָואס�רי�

.„È� ה�א מי יד�ע ואי� מה�, אחד ��טמא נזירי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ני
וקר�� טמאה קר�� מביאי� קר�נ�תיה�? מביאי� ְְְַָָ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ�יצד
אני 'א� מה�: אחד וא�מר נזיר�ת�, ימי �מלאת ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹטהרה
אני וא� ;��� טהרה וקר�� ��י טמאה קר�� ה�מא, ְְְְְֲֳִִִֶֶַָָָָ�ְֵַַָָה�א
.'��� טמאה וקר�� ��י טהרה קר�� ה�ה�ר, ְְֶָ�ְְְֳִֶַַַָָָָָה�א
א��. קר�נ�ת מאחר �מ�רה אחרת נזיר�ת ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָוס�פרי�

אני 'א� מה�: אחד וא�מר טהרה, קר�� �מביאי� ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָוח�זרי�
,��� טהרה וקר�� ��י טמאה קר�� � טמא �הייתי ְְְְֳִֶֶַָָָָ�ְִִֵֶַָָָה�א
��י טהרה קר�� � ה�ה�ר ה�א אני וא� טהרתי; קר�� ְְְְֲֳֳִִִִֶֶַַַָָָָָָָוזה
��א נמצא� טהרת�'. קר�� וזה ,��� טמאה ְְְְְְְֳִֶֶֶַָָָָֹ�ְְַָוקר��

�ל��. �קר�נ�תיה� ְְְְְִִֵֶָהפסיד�

.ÂËוע�לת הע�� ח�את מביא זה הרי � מה� אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמת
והע�לה מח�בתי הח�את הייתי, טמא 'א� ויאמר: ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ�המה,
הע�� וח�את מח�בתי הע�לה הייתי, טה�ר וא� ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָנדבה;
טהרה קר�� �מביא אחרת, נזיר�ת ימי וס�פר ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָספק';
וז� נדבה הרא��נה הע�לה הייתי, טמא 'א� ְְְִִִִֵֵָָָָָָָָוא�מר:
וז� ח�בה הרא��נה הע�לה הייתי, טה�ר וא� ְְִִִִָָָָָָָָח�בה;
�גלחת מג�ח מ�ניה� אחד ואי� קר�ני'. �אר וזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנדבה,
א�� �אי� � נ�י� א� קט�י� הי� �� א� א�א ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�טמאה,

מ�פק. רא�� �את ְִִִֵַַָָֹמ�יפי�

ÊË.ני� �הי� �ג�� �טמאה? זה ספק לה� י�לד ְְְֵֶָָ�ְִֵֵֵֶֶַָָָ�יצד
טמא, �� טמאה ��פק ה�חיד, �ר��ת ע�מדי� ְֵָָָ�ְְְְִִִִִֵֶַַָה�זירי�
אחד את 'ראיתי וא�מר: א�ת� ר�אה מ�ח�� אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהיה
זה עד היה א� אבל ה�א'. מי י�דע ואיני ��טמא, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמ��
הרי �ל�ה, �ה� �יו� � טה�רי� �ניה� הרי �חצר, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹע�ה�
טמאה �ספק טה�ר; ספק� ה�חיד, �ר��ת ור�י� ר�י�, ְָ�ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָה�
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� טה�ר, �ה�א הר�י� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ�ר��ת

.ÊÈ�א �ניה�, ה�זירי� ���תק� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ��ה
לא 'אני מה�: אחד אמר א� אבל ה�בר. לה� ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנס��ק
אינ� ��טמא, עליו מעידי� עדי� �ני אפ�� � ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָנטמאתי'
�א�מר נטמאתי', 'לא �אמר ��ה �יה�; על קר�� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמביא
ונמצא נזיר�תי', על נ�אל�י ��בר �טמאה, מביא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָ�ְִִֵֵ'איני
אבל עצמ�. ידי על נאמ� ואד� העדי�, את מכחי� ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�
על אפ�� קר��, מביא זה הרי � ל� נס��ק א� �תק ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָא�
'�פני לאחד: �אמר עד וכ� ��ארנ�. �מ� אחד, עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�י
לא וא� �ל��; ח�ב אינ� הכחי��, א� � �נזיר�ת' ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹנדר�
'ראיתי ל�ני�: אמר אפ�� �יו. על נזיר�ת נ�הג ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָהכחי��,
ואי� ה�איל � ה�א' מי י�דע ואיני ��זר, מ�� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
�י על נזיר�ת נהג �יו. על נזיר�ת נ�הגי� א�ת�, ְְְֲִִִִִִִַַַַָמכחי�י�
�י על א� ל�קה, � �� והתר� נטמא, א� יי� ו�תה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָעד,

אחד. �עד ה�זיר�ת ְְִִֵֶֶַַָ�ע�ר

.ÁÈ�� �אי� �י על א� � ה�ר� לרחב מ��ב �היה ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ֵֶָָמת
�היא �י על וא� �צ��, נ�גע א� עליו א�א לעבר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמק��
ה�איל טה�ר, זה הרי � נזיר מ�� ועבר יד�עה, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ�טמאה

טה�ר הר�י� �ר��ת מהדר�]וספק נטה .[ואולי ְְִִֵַָָָ

ËÈהיה א� אבל �רגל�. �מה�� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ��ה
�רגליו, �המה�� טמא; זה הרי � מ�א טע�� א� ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָר�כב,
טע�� אבל יסיט; ��א א� יאהיל ��א א� י�ע ��א ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפ�ר
יסיט, ��א א� יאהיל ו��א י�ע ��א אפ�ר אי � ר�כב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹא�

ה�ר�. לרחב ה�ת ְֲֵֵֶֶֶַַַֹ�הרי

י ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

לנזר�‡. ל� וע�לה אחת, �גלחת מג�ח אד� ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאי�
אינ� מצרע, ספק �ה�א �זמ� ה�רעת ותגלחת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ�לצרע��;

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�כל והיה אחת, �נה ��זר מי לפיכ�, ה�זיר�ת. את ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ��חה
�� �היה א� מת, טמא �ספק מצרע ספק ה�את ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹה�נה
מ�נה זה הרי � �ספק נטמא ה�נה �בס�� מצרע ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹספק
��ביעי מג�ח ואינ� ��ביעי, ��לי�י �מ�ה ימי�, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ�בעת

השנה] בסו� למת,[רק �לה��א �יי� ל���ת יכ�ל ואינ� ;ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
��י לאחר �קד�י� וא�כל �ני�, אר�ע לאחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָא�א
�גלחת � �גלח�ת אר�ע לג�ח צרי� �ה�א מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�ני�;
��ג�ח תגלח�ת ���י מ�פק, טמאה ותגלחת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְְֳִַַָָטהרה,

מצרע. ספק ה�א �הרי ְְְֲֵֵֶַָָֹֹהמצרע,

רא��נה,·. �נה אחר א�ת� מג�ח � רא��נה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָ�גלחת
ארז �ע� �מ�הר עיניו, וג��ת �זקנ� רא�� �� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מג�ח
ולא מת טמא אינ� א� מצרעי�; ��אר וצ�רי� ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵָָֹֹואז�ב
ה�א וא� נזיר�ת�; �ל טהרה �גלחת היא הרי ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָֹמצרע,
�ל רא��נה �גלחת היא הרי רא��נה, ��נה ו�אי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע
�� ואחר ה�זיר�ת, ימי �מני� אחרת �נה ו��הה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצרע.
אחר לג�ח יכ�ל �אינ� � מצרע �ל �נ�ה �גלחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמג�ח

��א מת�בעה טמא א�א מצרע אינ� ��א מצרעי�, ר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ
לג�ח. �אס�ר נזיר �� ה�א הרי ז�, �נ�ה ו�נה היה; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָו�אי
ה�רעת, טהרת �למה א��, תגלח�ת ��י ���ח ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�מאחר
�� ואחר �לי�ית, �נה ו��הה ��ד�י�. לאכל ְְְֱֳִִִֶֶַַַָָָָָֹ��מ�ר
��נה היה ו�אי מצרע ��א � �לי�ית �גלחת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמג�ח
ל� עלתה לא רא��נה ו�נה מת, טמא היה ולא ְְְְִִֵֵָָָָָָָָֹֹרא��נה
מ�ני ל�, עלתה לא �נ�ה ו�נה ח�לט�, ימי �היא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹמ�ני

מצרע �ל ס�פר� ימי ימי��]�היא �גלחת[שבעה ��י� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
�לי�ית �נה ל�ה�ת צרי� לפיכ� ��נ�ה; ְְְְִִִִִִִָָָָָָרא��נה
�גלחת והיא � לנזיר�ת� �לי�ית �גלחת �מג�ח ְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַ�נזיר�ת�,
ואי� ו�אי, �מצרע היה ו�אי מת טמא ��א א� ְְְֳֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹטהרה.
�גלחת ונמצאת �לצרע��; לנזיר�ת� ע�לה אחת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָ�גלחת
�גלחת �לי�ית ותגלחת צרעת, �גלחת ��נ�ה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָרא��נה
ה�לי�ית �הרי ל�, ע�לה �ני� מ�ל� אחת ואי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�טמאה,
�נזיר�ת, רביעית �נה ל�ה�ת צרי� לפיכ� טמאה. ְְְְְִִִִִִִָָָָָ�ְִַַ�גלחת
אס�ר ספק, �גלחת �כל ��ער� רביעית. �גלחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ�מג�ח

�הניה. מ�ר ��צטרע נזיר ��ער � מ�פק ֲַָָָ�ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�הניה

מצרע,‚. ספק �ה� והיה נזיר�ת, �ני� ע�ר נדר א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכ�
עד �יי� ��תה אינ� זה הרי � �ס�פ� טמאה ספק ל� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ�ְְֵָונ�לד
ע�ר �ל �ס�� אחת �גלח�ת, אר�ע �מג�ח �נה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאר�עי�
לספק ��נ�ה צרע��, ימי לספק רא��נה �גלחת � ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�ני�
�רביעית טמאת�, לספק ��לי�ית מצרע, �ל ס�פר� ְְִִָ�ְְְְְִִִֵֵֶָֹימי

טהרה. ְֳִַַָָ�גלחת

ע�יר„. היה א� קר�נ�תיו? זה מביא [שקרבנווכיצד ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
לאחרי�בהמה] נכסיו ��תב עו�], שקרבנו עני, ;[ונחשב ְֲִֵֵַָָ

מביא �� ואחר יצא. לא עני, קר�� �הביא ע�יר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ��צרע
הע�� בהמה]ח�את חטאת כ� שאי� מה הספק, על [שבאה ַַָ

וכל � ��לי�ית ��נ�ה רא��נה �תגלחת �המה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָוע�לת
ספק �היא מ�ני תאכל לא מה�, ע�� חולי�ח�את [שא� ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

נשחט] ולא נמלק והעו� הואיל נבילה �תגלחתהיא �מביא ;ְְִִֵַַ
��ארנ�. �מ� �המ�ת, �ל� �ה�א טה�ר, נזיר קר�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹרביעית

ח�את‰. � ה�גלח�ת ��ל� ��ביא הע�� ח�את ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹ�ל�
�אי� צרע��, לספק �נ�ה טמאת�; לספק ְְְְִִֵֵֶַָָָ�ְִִֵָרא��נה,
ח�את וכ� �נ�ה. �גלחת לאחר א�א קר�נ� מביא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהמצרע
לנזר� ע�לה אחת �גלחת �אי� טמאת�, לספק ְְְְִִֵֶַַַַָָ�ְְִִִֵ�לי�ית
היה, ו�אי מת �טמא ו�אי מצרע ו��א ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�לצרע��;
��ארנ�, �מ� לצרע�� וה�נ�ה הרא��נה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�ה�גלחת
להביא צרי� �לפיכ� טמאה, �גלחת �לי�ית ְְְִִִָָָָ�ְְְְִִִִַַַַותגלחת

��לי�ית. טמאה ְְִִַָ�ְַָקר��

.Âה�א הרא��נה על � ע�ה� ��ביא �המה ע�ל�ת ְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ל�
אני, טמא וא� מח�בתי, ז� אני, טה�ר 'א� וא�מר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה
�ב�לי�ית. ��נ�ה א�מר ה�א וכ� נדבה'; היא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָהרי

.Ê:וא�מר �מתנה רביעית, �תגלחת טהרה קר�� ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָ�מביא
ח�בה וז� נדבה, רא��נה ע�לה � הייתי טמא היה'א� [א� ְְִִִִֵָָָָָָָ

מצורע] מצרע,ג� ח�בת רא��נה ע�לה � הייתי מחלט וא� ;ְִ�ְְִִִַָָָָָֹ
נדבה האמצע��ת ���י� נזיר�ת, ח�בת טמאוז� ג� היה [א� ְְְְְִִִֶַַָָָָ

ממת] מ�מאת טה�ר וא� ע�לה. � �מצרע הייתי, ת ְִִָ�ְְִִֵַָָָֹ
ואחת מצרע לח�בת אחת ה�נ�ה, וכ� ח�בה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹהרא��נה
קר�� וה�אר נדבה, �רביעית ��לי�ית נזיר�ת, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָלח�בת
ח�בת רא��נה ע�לה � �מצרע הייתי, מת טמא וא� ְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָָֹטהרתי.
טהרה'. �גלחת קר�� וזה נדבה, ��לי�ית ��נ�ה ְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָצרעת,

.Áתגלחת� לא מע�בי� אינ� � והע�לה הא�� ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹאבל
ו�אי, מצרע ה�א א� א�מר: נמצאת �צרעת. ולא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹ�טמאה,
היא הע�� וח�את ���רי�, טהר הרי � �מת נטמא ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
�המה וע�לת ספק; �ה�א מ�ני תאכל ולא ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹח�את�,

ה�המה על ��ג�ח �די טהרה, �גלחת מ�ר�� [א��ע��, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
טהור] נדבה.הוא �המה ע�לת הרי ה�א, מת טמא וא� .ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ

נזיר קר�� הע�� ח�את � ה�א מת �טמא מצרע, אינ� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹוא�
טהרה קר�� הביא והרי נדבה, �המה וע�לת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ��טמא,
�המה ע�לת � מצרע ולא מת, טמא אינ� וא� ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹ�אחר�נה.
טהרה, �גלחת מח�בת היא רא��נה �תגלחת ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�הביא

נאכלת. לא והרי ספק, על �אה הע�� ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוח�את

.Ë?גלח�ת� אר�ע מג�ח �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ��ה
לא מ�פק, מג�ח אינ� האי� אבל א�ה. א� קט� ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ��היה
ה�א, טה�ר ��א � צרעת �גלחת ולא טמאה ְְְִֶַַַַָָָָֹ�ְִַַ�גלחת
אינ� לפיכ� מצוה; �מק�� ��א רא�� �את מ�י� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹונמצא
�גלח�ת אר�ע �אי� � �לבד טהרה �גלחת א�א ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמג�ח

למצוה. א�א לע�ב, ְְְִֵֵֶַָָא��

.È?ע��ה ה�א �יצד �ספק, ונטמא ו�אי ��צטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנזיר
�מג�ח ��ביעי, ��לי�י מ�ה מ�רע��, ��טהר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָאחר

טמאה נזירותו]�גלחת ימי נזיר�ת�[לאחר למנ�ת �מתחיל ; ְִַַ�ְְְְִִִַָ
��טמא; טמאה �ספק הרא��ני� ה�מי� נפל� �הרי ,����ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ�ְְִֶָָ
קר�� ��ביא �מאחר �יי�. ו��תה טהרה, קר�נ�ת ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מביא

��ד�י�. א�כל ֳִֵַַַָָצרעת,

.‡Èוטהר �ספק, מצרע והיה ו�אי מ�פק[נרפא]נטמא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ
�למה נזיר�ת� ימי מ�נה � אחרצרע�� לגלח יכול [ואינו ְְְְִֵֵֶַָָ

קרבנות להקריב יכול ואינו מצורע הוא שמא שבעה,

�גלחתהתגלחת] �אי� ה�גע; �גלחת מג�ח �� ואחר ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ



עי iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�כל והיה אחת, �נה ��זר מי לפיכ�, ה�זיר�ת. את ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ��חה
�� �היה א� מת, טמא �ספק מצרע ספק ה�את ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹה�נה
מ�נה זה הרי � �ספק נטמא ה�נה �בס�� מצרע ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹספק
��ביעי מג�ח ואינ� ��ביעי, ��לי�י �מ�ה ימי�, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ�בעת

השנה] בסו� למת,[רק �לה��א �יי� ל���ת יכ�ל ואינ� ;ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
��י לאחר �קד�י� וא�כל �ני�, אר�ע לאחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָא�א
�גלחת � �גלח�ת אר�ע לג�ח צרי� �ה�א מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�ני�;
��ג�ח תגלח�ת ���י מ�פק, טמאה ותגלחת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְְֳִַַָָטהרה,

מצרע. ספק ה�א �הרי ְְְֲֵֵֶַָָֹֹהמצרע,

רא��נה,·. �נה אחר א�ת� מג�ח � רא��נה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָ�גלחת
ארז �ע� �מ�הר עיניו, וג��ת �זקנ� רא�� �� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מג�ח
ולא מת טמא אינ� א� מצרעי�; ��אר וצ�רי� ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵָָֹֹואז�ב
ה�א וא� נזיר�ת�; �ל טהרה �גלחת היא הרי ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָֹמצרע,
�ל רא��נה �גלחת היא הרי רא��נה, ��נה ו�אי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע
�� ואחר ה�זיר�ת, ימי �מני� אחרת �נה ו��הה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצרע.
אחר לג�ח יכ�ל �אינ� � מצרע �ל �נ�ה �גלחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמג�ח

��א מת�בעה טמא א�א מצרע אינ� ��א מצרעי�, ר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ
לג�ח. �אס�ר נזיר �� ה�א הרי ז�, �נ�ה ו�נה היה; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָו�אי
ה�רעת, טהרת �למה א��, תגלח�ת ��י ���ח ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�מאחר
�� ואחר �לי�ית, �נה ו��הה ��ד�י�. לאכל ְְְֱֳִִִֶֶַַַָָָָָֹ��מ�ר
��נה היה ו�אי מצרע ��א � �לי�ית �גלחת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמג�ח
ל� עלתה לא רא��נה ו�נה מת, טמא היה ולא ְְְְִִֵֵָָָָָָָָֹֹרא��נה
מ�ני ל�, עלתה לא �נ�ה ו�נה ח�לט�, ימי �היא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹמ�ני

מצרע �ל ס�פר� ימי ימי��]�היא �גלחת[שבעה ��י� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
�לי�ית �נה ל�ה�ת צרי� לפיכ� ��נ�ה; ְְְְִִִִִִִָָָָָָרא��נה
�גלחת והיא � לנזיר�ת� �לי�ית �גלחת �מג�ח ְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַ�נזיר�ת�,
ואי� ו�אי, �מצרע היה ו�אי מת טמא ��א א� ְְְֳֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹטהרה.
�גלחת ונמצאת �לצרע��; לנזיר�ת� ע�לה אחת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָ�גלחת
�גלחת �לי�ית ותגלחת צרעת, �גלחת ��נ�ה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָרא��נה
ה�לי�ית �הרי ל�, ע�לה �ני� מ�ל� אחת ואי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�טמאה,
�נזיר�ת, רביעית �נה ל�ה�ת צרי� לפיכ� טמאה. ְְְְְִִִִִִִָָָָָ�ְִַַ�גלחת
אס�ר ספק, �גלחת �כל ��ער� רביעית. �גלחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ�מג�ח

�הניה. מ�ר ��צטרע נזיר ��ער � מ�פק ֲַָָָ�ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�הניה

מצרע,‚. ספק �ה� והיה נזיר�ת, �ני� ע�ר נדר א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכ�
עד �יי� ��תה אינ� זה הרי � �ס�פ� טמאה ספק ל� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ�ְְֵָונ�לד
ע�ר �ל �ס�� אחת �גלח�ת, אר�ע �מג�ח �נה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאר�עי�
לספק ��נ�ה צרע��, ימי לספק רא��נה �גלחת � ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�ני�
�רביעית טמאת�, לספק ��לי�ית מצרע, �ל ס�פר� ְְִִָ�ְְְְְִִִֵֵֶָֹימי

טהרה. ְֳִַַָָ�גלחת

ע�יר„. היה א� קר�נ�תיו? זה מביא [שקרבנווכיצד ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
לאחרי�בהמה] נכסיו ��תב עו�], שקרבנו עני, ;[ונחשב ְֲִֵֵַָָ

מביא �� ואחר יצא. לא עני, קר�� �הביא ע�יר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ��צרע
הע�� בהמה]ח�את חטאת כ� שאי� מה הספק, על [שבאה ַַָ

וכל � ��לי�ית ��נ�ה רא��נה �תגלחת �המה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָוע�לת
ספק �היא מ�ני תאכל לא מה�, ע�� חולי�ח�את [שא� ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

נשחט] ולא נמלק והעו� הואיל נבילה �תגלחתהיא �מביא ;ְְִִֵַַ
��ארנ�. �מ� �המ�ת, �ל� �ה�א טה�ר, נזיר קר�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹרביעית

ח�את‰. � ה�גלח�ת ��ל� ��ביא הע�� ח�את ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹ�ל�
�אי� צרע��, לספק �נ�ה טמאת�; לספק ְְְְִִֵֵֶַָָָ�ְִִֵָרא��נה,
ח�את וכ� �נ�ה. �גלחת לאחר א�א קר�נ� מביא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהמצרע
לנזר� ע�לה אחת �גלחת �אי� טמאת�, לספק ְְְְִִֵֶַַַַָָ�ְְִִִֵ�לי�ית
היה, ו�אי מת �טמא ו�אי מצרע ו��א ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�לצרע��;
��ארנ�, �מ� לצרע�� וה�נ�ה הרא��נה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�ה�גלחת
להביא צרי� �לפיכ� טמאה, �גלחת �לי�ית ְְְִִִָָָָ�ְְְְִִִִַַַַותגלחת

��לי�ית. טמאה ְְִִַָ�ְַָקר��

.Âה�א הרא��נה על � ע�ה� ��ביא �המה ע�ל�ת ְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ל�
אני, טמא וא� מח�בתי, ז� אני, טה�ר 'א� וא�מר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה
�ב�לי�ית. ��נ�ה א�מר ה�א וכ� נדבה'; היא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָהרי

.Ê:וא�מר �מתנה רביעית, �תגלחת טהרה קר�� ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָ�מביא
ח�בה וז� נדבה, רא��נה ע�לה � הייתי טמא היה'א� [א� ְְִִִִֵָָָָָָָ

מצורע] מצרע,ג� ח�בת רא��נה ע�לה � הייתי מחלט וא� ;ְִ�ְְִִִַָָָָָֹ
נדבה האמצע��ת ���י� נזיר�ת, ח�בת טמאוז� ג� היה [א� ְְְְְִִִֶַַָָָָ

ממת] מ�מאת טה�ר וא� ע�לה. � �מצרע הייתי, ת ְִִָ�ְְִִֵַָָָֹ
ואחת מצרע לח�בת אחת ה�נ�ה, וכ� ח�בה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹהרא��נה
קר�� וה�אר נדבה, �רביעית ��לי�ית נזיר�ת, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָלח�בת
ח�בת רא��נה ע�לה � �מצרע הייתי, מת טמא וא� ְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָָֹטהרתי.
טהרה'. �גלחת קר�� וזה נדבה, ��לי�ית ��נ�ה ְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָצרעת,

.Áתגלחת� לא מע�בי� אינ� � והע�לה הא�� ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹאבל
ו�אי, מצרע ה�א א� א�מר: נמצאת �צרעת. ולא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹ�טמאה,
היא הע�� וח�את ���רי�, טהר הרי � �מת נטמא ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
�המה וע�לת ספק; �ה�א מ�ני תאכל ולא ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹח�את�,

ה�המה על ��ג�ח �די טהרה, �גלחת מ�ר�� [א��ע��, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
טהור] נדבה.הוא �המה ע�לת הרי ה�א, מת טמא וא� .ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ

נזיר קר�� הע�� ח�את � ה�א מת �טמא מצרע, אינ� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹוא�
טהרה קר�� הביא והרי נדבה, �המה וע�לת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ��טמא,
�המה ע�לת � מצרע ולא מת, טמא אינ� וא� ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹ�אחר�נה.
טהרה, �גלחת מח�בת היא רא��נה �תגלחת ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�הביא

נאכלת. לא והרי ספק, על �אה הע�� ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוח�את

.Ë?גלח�ת� אר�ע מג�ח �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ��ה
לא מ�פק, מג�ח אינ� האי� אבל א�ה. א� קט� ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ��היה
ה�א, טה�ר ��א � צרעת �גלחת ולא טמאה ְְְִֶַַַַָָָָֹ�ְִַַ�גלחת
אינ� לפיכ� מצוה; �מק�� ��א רא�� �את מ�י� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹונמצא
�גלח�ת אר�ע �אי� � �לבד טהרה �גלחת א�א ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמג�ח

למצוה. א�א לע�ב, ְְְִֵֵֶַָָא��

.È?ע��ה ה�א �יצד �ספק, ונטמא ו�אי ��צטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנזיר
�מג�ח ��ביעי, ��לי�י מ�ה מ�רע��, ��טהר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָאחר

טמאה נזירותו]�גלחת ימי נזיר�ת�[לאחר למנ�ת �מתחיל ; ְִַַ�ְְְְִִִַָ
��טמא; טמאה �ספק הרא��ני� ה�מי� נפל� �הרי ,����ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ�ְְִֶָָ
קר�� ��ביא �מאחר �יי�. ו��תה טהרה, קר�נ�ת ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מביא

��ד�י�. א�כל ֳִֵַַַָָצרעת,

.‡Èוטהר �ספק, מצרע והיה ו�אי מ�פק[נרפא]נטמא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ
�למה נזיר�ת� ימי מ�נה � אחרצרע�� לגלח יכול [ואינו ְְְְִֵֵֶַָָ

קרבנות להקריב יכול ואינו מצורע הוא שמא שבעה,

�גלחתהתגלחת] �אי� ה�גע; �גלחת מג�ח �� ואחר ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ
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��י� ימי� �בעת מ�נה �� ואחר נזיר�ת. ��חה נגע� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָספק
�מביא �מג�ח �נ�ה, לתגלחת הרא��נה מצרע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ�גלחת
��ביעי. ��לי�י ה�ה א� ��ד�י�, וא�כל ְְְְְֳִִִִִִִִֵַָָָָקר�נ�תיו;
�גלחת �מג�ח מת, לטמאת אחרי� �בעה מ�נה �� ְְְִֵֵַַַַַ�ְְְֲִִֵֶַַָָואחר

.��� נזיר�ת� מ�נה �� ואחר ָ�ְְְִֶַַָָ�טמאה;

.·Èטהר�� לאחר � �ו�אי �מצרע טמא היה א� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכ�
��לי�י �מ�ה הרא��נה, צרעת �גלחת מג�ח ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמ�רע��,

קרבנותיו]��ביעי הבאת �זקנ�[לצור� רא�� �מג�ח , ְְְִִֵַַָֹ
קר�נ�תיו �מביא צרעת; �ל �נ�ה �גלחת והיא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ��ביעי,

�בעה וס�פר ��ד�י�. וא�כל נפרדי���מיני, [ימי� ְְְְֳִִִִֵֵַַָָ
נזירותו] של טומאה ואחרלתגלחת טמאה; �גלחת �מג�ח ,ְְִֵַַַַ�ְְַַָ

�יי�. ו��תה טהרה קר�� �מביא �למה, נזיר�ת ימי ס�פר ��ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

.‚È�ע�לי ה�מאה ימי �בעת �אי� �בעה? ס�פר ְִָ�ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָול�ה
מצרע. �ל ותגלחת �גלחת ��י� ה�פירה ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ��בעת

.„Èלא 'א� א� וכ�', �� אע�ה א� נזיר 'הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹהא�מר:
מ�זיר�ת �ז� �נזיר�ת ר�ע, זה הרי � �זה וכ��צא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאע�ה',

היא רוח�]ר�עי� מצב לפי �ר�[שנוזרי� לה' ה��דר אבל ; ְֲִִֵֶֶַַָָ
אלהיו "נזר :�� נאמר והרי �מ��ח, נאה זה הרי � ֱֱֲֵֵֶֶַַָָֹ�ְֲֵֶֶָָ�ְקד�ה
��ביא, ה�ת�ב ��קל� לה'"; ה�א קד� וג�' רא�� ְְִַַַַָָָָֹֹעל
לנזרי�". �מ�ח�ריכ� לנביאי�, מ�ניכ� "ואקי� ְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ��אמר:

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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מצו�ת ���י� ע�ה, מצו�ת חמ� � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָי�
�א�ר אד� �ערכי לד�� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
ערכי �י� (ב) אד�; ערכי �י� ה�א וזה ���רה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמפר�
�י� (ה) �ד�ת; ערכי �י� (ד) ב�י�; ערכי �י� (ג) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ�המה;
חר�. י�אל ��א (ז) חר�; י�כר ��א (ו) נכסיו; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחרי�

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ְְִִִֵֵֵָ�בא�ר

א ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

"אי�‡. ��אמר: הק��, נדרי מ�לל נדר ה� � ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכי�
עליה� ח�בי� לפיכ� לה'"; נפ�ת �ער�� נדר, יפלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�י
ה�צא "�כל �מ��� תאחר", ו"לא �בר�", יחל "לא ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֹֹמ���

יע�ה". ֲִִֶַמ�יו

���רה;·. מפר� �א�ר ערכי�, �דיני לד�� ע�ה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�מצות
'ער� הא�מר: א� עלי', 'ער�י הא�מר: זה[אד��]ואחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ה�ער�, �ני לפי הער� נ�ת� � עלי' �ל�ני 'ער� א� ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי',
יתר. ולא �ח�ת לא ����רה, ה�צ�ב ה�בר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹוה�א

א�‚. י�� �ל�י� �� ה�ער� היה א� הער�? ה�א ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוכ�ה
הרי � עלי' זה 'ער� עליו: והא�מר ער�, ל� אי� � ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ח�ת
אחד מ�� היה �ל��. ח�ב ואינ� זה', �לי 'ער� �א�מר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
חמ�ה ה�כר ער� � �מ�ר�ת �ני� חמ� �� עד י�� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��ל�י�
י�� �� ��נת מ���נס �קלי�. �ל�ה וה�קבה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�קלי�,
�קלי�, ע�רי� ה�כר ער� � ע�רי� �נת ���לי� עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
י�� וע�רי� אחד ��נת מ���נס �קלי�. ע�רת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוה�קבה
�קלי�, חמ�י� ה�כר ער� � ��י� �נת ���לי� עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד

י�� ו��י� אחת ��נת �מ���נס �קלי�. �ל�י� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוה�קבה
ה�כר ער� � �ני� ��ה חיה אפ�� מ�ת�, י�� עד ֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד

�קלי�. ע�רה וה�קבה �קלי�, ע�ר ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָחמ�ה

ה�קלי�„. וכל ה�דה. מ��� לעת מעת הא��, ה�ני� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ�ל
�ע�רה וע�רי� מא�ת �ל� מ�קל וה�א ה�ד�, ��קל �ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
�מ� סלע, א�ת� וע�� עליו ה�סיפ� �כבר טה�ר; ְְְִִֶֶֶַָָָָָמ�ס�

�קלי�. �הלכ�ת ְְְְִִֵֶַָ��ארנ�

קצבה‰. ��א ער�, לה� אי� � ואנ�ר�גינ�ס ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ�טמט��
לפיכ�, ו�אית; לנקבה א� ו�אי לזכר א�א ער� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ��רה
�העריכ� א� עלי', 'ער�י �אמר: ואנ�ר�גינ�ס ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָ�טמט��

�ל��. ח�ב אינ� � ְֵֵַַָאחר

.Âער�י' �אמר: ��י �יצד? מערי�. אינ� אבל נער�, ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה��י
וי�ראל �ל��; אמר לא � עלי' זה י�ראלי 'ער� א� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלי',
נ�ת� � עלי' ה��י �ל�ני 'ער� א� עלי', זה ��י 'ער� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�אמר:
ה��טה ואת החר� את ה�ערי� וכ� ה�ער�. ה��י �ני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפי

�ניו. לפי ונ�ת� ח�ב, �ְְִֵַָָָ

.Êויהיה י�דה וא� י�ראל; ��אר וע�ר�, נער� � ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהעבד
��דר. ער� י�� ִֵֵֶֶַָל�,

.Áאת ה�ערי� ואחד ה�ריא, ה�פה את ה�ערי� ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחד
�חי� מ�ה ה�ער� היה אפ�� הח�לה, א�[פצעי�]ה�ע�ר ֱֲִֶֶַַַָָָָ�ְִֵ

��� א� יד]ס�מה �ניו,[קטוע לפי נ�ת� � מ�� �ל �� וי� ְְִִֵֵֵָָָָ
���רה. ��צ�ב ְֶַָָ�מ�

.Ë�א עלי', '�מי הא�מר: �יצד? �ערכי�. אינ� ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָה�מי�
�ל�ני א�ת� היה אפ�� � עלי' �ל�ני '�מי א� עלי', זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ'�מי
מה נ�ת� � ��י א� אנ�ר�גינ�ס, א� טמט�� א� י�מ�, �� ְְְִֵַַ�ֶָָקט�
���ק. נמ�ר עבד ה�א �א�� אל�, א� �ינר �וה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ�ה�א

.Èה�ית לבדק סתמ� ה�ל, � וה�מי� ��� ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ�ְֲִָָוהערכי�
המקדש] וי�ל�[תחזוקת �היתה[=ימסרו]; ל���ה ה�ל ְְְְִִֶַַָָָֹ

ה�ית. �דק לקד�י מ�כנת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ��ק��,

.‡Èפי� נ�ת� � �ל�ני' '�מי א� עלי', '�מי �אמר: ְְְִִֵֵֶַַַָָָ��י
נדבה ה��יי� מ� מק�לי� �אי� ל���ה, נ�פל ואינ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנדר�;
"לא ��אמר: יר��לי�, �דק א� ה�ית �דק לח�ק נדר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹא�
חלק אי� "ולכ� ונאמר: לאלהינ�", �ית לבנ�ת ולנ� ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלכ�

�יר��לי�". וז�ר�� ְְִִִַָָָָ�צדקה

.·È�א נדר: מי �עת על ה��י י�דק �ה�? �ע�ה ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�מה
לה�, ��ראה �מה �י� �ית י�ציא�ה� � י�ראל �עת על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנדר
'ל�מי� אמר: וא� יר��לי�; �בדק ה�ית מ�דק ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָח��

י�נז�. ְְִִַָָנדר�י',

.‚Èורב ה�איל �מי�; ולא ער� לא ל� אי� � ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹה��סס
�בית �ינ� ��גמר מי וכ� �מת. ה�א הרי למיתה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָה��ססי�
א� אחר, והעריכ� �עבר, עברה על להרג� י�ראל �ל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�י�
אחר: �אמר א� עלי', '�מי �אמר: א� עצמ�, ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�הערי�
אי� וה�ת ה�א, �מת ��ה �ל��; ח�ב אינ� � עלי' זה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'�מי
א�ר חר� "�ל נאמר: זה ועל �מי�; ולא ער� לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹל�
א�א �די��, ל� אי� �ל�מר: י�דה", לא � האד� מ� ְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיחר�

�מת. ה�א ְֲֵֵהרי

.„È�א �מיה�, נדר א� אחרי�, �הערי� להרג ה��צא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
מ�כסיו. ה�ל וג�בי� ל���, ח�ב � ְְְִִִִֵַַַָָָֹה�יק
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.ÂË�וקט י�ראל. ��אר ונערכי�, מעריכי� �לו�י� ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ�הני�
ל���; ח�ב � �מי� נדר א� והערי�, נדרי� לע�נת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ה�יע

נדרי�. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ק�מי�, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ�הרי

.ÊËלא ה�ער�, �ני ה� � ה�ני� לפי ה�צ�בי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהערכי�
'ער�� ��י�: לב� �אמר ע�רי� �� �יצד? ה�ערי�. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�ני
ע�רי�: לב� �אמר ��י� �ב� ��י�; �� ער� נ�ת� � ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעלי'
�זה. ���צא �ל וכ� ע�רי�. �� ער� נ�ת� � עלי' ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ'ער��

.ÊÈ;�ה�דרי ��אר �וי�, ול�� �יו ��היה �ערכי� ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָוצרי�
�אר על ���אלי� �דר� ה�מי�, ועל הערכי� על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונ�אלי�

והק���ת. ְְְִֵֶָנדרי�

.ÁÈל� ,��� ער� נ�ת� � עלי' ��� א�� 'ער� ָָ�ֵֵֶַָָ�ֵֵֵֶָהא�מר:
ער� כ�� ידי על נ�ת� עני, היה וא� �ניו. לפי ואחד ֵֶָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד

ע�יר. ער� כ�� ידי על נ�ת� ע�יר, היה וא� ִֵֶָָ�ְְִִִֵֵַָָָָעני;

.ËÈ�וכ עלי', 'ער�י ואמר: וחזר עלי', 'ער�י ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהא�מר:
ערכי '�ני אמר: ואחת. אחת �ל על ח�ב � �עמי� ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָ��ה
אפ�� 'אר�עה', אמר: א� וכ� ערכי�; �ני נ�ת� ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָעלי',

��דר. ��ני� נ�ת� � ְִֵֶֶֶַַָָ'אל�'

.Î�ער א�א מי, ער� �ר� ולא ער�', עלי 'הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאמר:
�קלי�. �ל�ה �ה�א ��ערכי�, �ח�ת נ�ת� � ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹסת�

.‡Î�אי � ��י� ��עמד קד� �מת עלי', 'ער�י ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהא�מר:
ה�ה�, לפני "והעמיד� ��אמר: ל��, ח�בי� ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה��ר�י�
ה��ר�י�. י�נ� ומת, ��י� עמד ה�ה�". א�ת� ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהערי�

.·Î,�י�� �עמד �י על א� � עלי' '�מי הא�מר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
��ק�צ� קד� ��ה[=יקצבו]�מת ה��ני� ויאמר� �מיו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

�� ואחר �מיו קצצ� וא� ל��. ח�בי� ה��ר�י� אי� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָי�וה
ה��ר�י�. י�נ� � ְְִִֵַמת

.‚Î�מ קצ�בי� �הערכי� לדמי�? הערכי� �י� ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ�מה
קצ�בי�. אינ� וה�מי� ְְִִֵַַָָָה��רה,

.„Î�וה�ער הע�ר� �מת עלי', �ל�ני 'ער� הא�מר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
ה�ער� מת ל��. ה��ר�י� ח�בי� � ��י� ה�ער� �עמד ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר
זה הרי ק��, �ה�ערי� �י על א� � ��י� ��עמד ֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹקד�
אמר: ��י�. עמידה צרי� וה�ער� למת, ער� �אי� ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ט�ר;
� �מיו ��קצצ� קד� �מת ��י� ועמד עלי', �ל�ני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ'�מי

ל�תי�. �מי� �אי� �ט�ר; זה ֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי

שישי יו�

ב ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

�אמר:‡. א� עלי', 'עיני א� 'רגלי' א� ידי' 'ער� ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהא�מר:
ל�י' 'ער� �ל��. אמר לא � עלי' 'עיניו א� זה' יד ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ער�
� עלי' �ל�ני �ל '�בד� א� ל��' 'ער� א� עלי', '�בדי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָא�
� ימ�ת החי, מ� י�טל �א� אבר �ל וכ� ;��� ער� ְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ֵֵֶנ�ת�

.��� ער� נ�ת� עלי', 'ער�� אמר: �ְִֵֵֶֶַַָָא�

חציי·. 'ער� ער��; חצי נ�ת� עלי', ער�י 'חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמר:
ויחיה. חצי� ���טל אפ�ר �אי ,��� ער� נ�ת� � ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ�ֵֵֶַָעלי'

�מי�‚. � עלי' �ל�ני יד '�מי א� עלי', ידי '�מי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהא�מר:
ונ�ת� יד, �לא �וה ה�א וכ�ה ��ד, �וה ה�א ��ה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹא�ת�
וא� חמ�י�, י�וה ,��� ה�א נמ�ר א� �יצד? ְְֲִִִִֶ�ְְִִֵֵֶַַָלהק��.
ל��קח יהיה ולא לבעליו ז� יד� ���אר מ�ד�, ח�� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹי�כר

להק�� ל��� יתח�ב זה נמצא � אר�עי� י�וה �ל��, ��ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� ְֲֵֵֶַָָָֹע�רה.

רא��'„. '�מי א� עלי', '�בדי א� רא�י' '�מי ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹהא�מר:
'�מי הא�מר: וכ� .��� �מי נ�ת� � עלי' �ל�ני �ל 'ל�� ְְֵֵֵָ�ְְִִֵֵֶַָא�
עלי', �מי 'חצי הא�מר: אבל ;��� �מי נ�ת� עלי', ֲֲִֵַַָָָָ�ְְִֵֵֶַָחציי

�מיו. חצי ֲִֵָָנ�ת�

�ל�‰. 'מ�קל א� עלי', 'מ�קלי נ�ת�הא�מר: � ני' ְְְִִִִֵֵַַָָָ
��ר�. �מ� � זהב זהב, וא� �ס�, �ס�, א� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמ�קל�:
רא�יה היא ��ה ר�אי� � עלי' 'רגלי א� ידי', 'מ�קל ְְְִִִִִַַַַַָָָָָאמר:
זה? לעני� ה�ד היא היכ� ועד ��ר�. מ�י� ונ�ת� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹל�קל,

הא�יל האר��ה[=מרפק]עד עד והרגל, לפי[=בר�]; ; ְְִֶֶַַַַָָָ�ְִָ
אד�. �ני ל��� אחר ה�לכי� ְְְְִִִֵֶַַָָָ��נדרי�,

.Âק�מתי' נ�ת�[=גובהי]הא�מר: � זהב' א� �ס� עלי, ִֵֵֶֶַָָָָָ
��ר�;[=מקל]�רביט מ�י� ק�מת�, מלא נכ�� �אינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

מ�י� ה�כ��, �רביט אפ�� נ�ת� � עלי' ק�מתי 'מלא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹאמר:
ֵֵֶ��ר�.

.Êהיה א� � מי� מאיזה �ר� ולא עלי', 'מ�קלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהא�מר:
זהב; מ�קל� נ�ת� � מר�ה למ�נה ונת��� �י�תר, ְִֵָָָָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָע�יר
עלי', 'ק�מתי א� 'רגלי' א� ידי' 'מ�קל �א�מר ה�י� ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוה�א
מפלג אינ� וא� זהב. נ�ת� � מי� מאיזה �ר� ְָ�ְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹולא
��ר�� מ�ברי� יד� מ�קל א� מ�קל� נ�ת� � ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�ע�יר�ת
מלא �רביט נ�ת� וכ� �ר�ת; אפ�� מק��, �א�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹלה�קל

ודע�� ממ�נ� לפי ה�ל ע�; �ל אפ�� .[=נדיבותו]ק�מת�, ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

.Áי�יבתי 'מק�� א� עלי', 'י�יבתי עלי', 'עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהא�מר:
ספק, א�� �ל � עלי' 'ה�פי עלי', 'עביי עלי', 'רח�י ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי',
מת, וא� נת��נ�י'. �� 'לא ��אמר: עד ממ�נ�; לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ�מביא

�����נ�ת. �ח�ת ה��ר�י� ְְְִִֶַַָי�נ�

.Ëמ�ינר יפח�ת לא �ס�', מט�ע עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהא�מר:
�ס� מ�עה יפח�ת לא נח�ת', 'מט�ע .[בנחושת]�ס�; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ע�רב לכלה א�ה על מא�ה יפח�ת לא �רזל', עלי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'הרי
עופות] להברחת ההיכל,[מתק� �גג למעלה ��ק�� ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ�היה

�מק�מ�. ��ת�אר ְְְִִֵֶָ�מ�

.È� מט�ע הז�יר ולא זהב', א� �ס� עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהא�מר:
ל��� �די[=גוש]יביא מ�קל� יהיה זהב, �ל א� �ס� �ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ה��קל, �ר� א� וכ� נת��נ�י'. �� עד 'לא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ��אמר:
נת��נ�י'. �� עד 'לא ��אמר: עד יביא � �ר� ��ה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹו�כח

.‡È�א עלי', �ל�ני '�מי א� עלי', '�מי הא�מר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד
'זהב' א� '�ס�', א� 'חמ�י�', א� מנה', עלי 'הרי ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהא�מר:
לבדק והערכי� וה�מי� �מי�'; 'ח�ב ה�קראי� ה� ה�ל �ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

��ארנ�. �מ� ְְִֵֶַַַה�ית,

.·È,�ח�יי ל��ת אחת � ��ק�� הי� ל�כ�ת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ��י
נ�תני� חטא יראי � ח�יי� ל��ת ה�לי�: ל��ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָואחת
מ��ה מת�רנסי� ט�בי� �ני וענ�י� �ח�אי, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָלת�כ�
ז�רק� �לי �התנ�ב מי �ל � ה�לי� ל��ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ�ח�אי.
�ל א�ת�: ��תחי� ה�ז�רי� י�� ל�ל�י� ואחת ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹלת�כ�,
וה�אר א�ת�; מ�יחי� ה�ית, לבדק צר� �� ��מצא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ�לי

נ�פלי� �דמיה� ה�ית.[=מועברי�]נמ�רי�, �דק לל��ת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ
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.ÂË�וקט י�ראל. ��אר ונערכי�, מעריכי� �לו�י� ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ�הני�
ל���; ח�ב � �מי� נדר א� והערי�, נדרי� לע�נת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ה�יע

נדרי�. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ק�מי�, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ�הרי

.ÊËלא ה�ער�, �ני ה� � ה�ני� לפי ה�צ�בי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהערכי�
'ער�� ��י�: לב� �אמר ע�רי� �� �יצד? ה�ערי�. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�ני
ע�רי�: לב� �אמר ��י� �ב� ��י�; �� ער� נ�ת� � ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעלי'
�זה. ���צא �ל וכ� ע�רי�. �� ער� נ�ת� � עלי' ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ'ער��

.ÊÈ;�ה�דרי ��אר �וי�, ול�� �יו ��היה �ערכי� ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָוצרי�
�אר על ���אלי� �דר� ה�מי�, ועל הערכי� על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונ�אלי�

והק���ת. ְְְִֵֶָנדרי�

.ÁÈל� ,��� ער� נ�ת� � עלי' ��� א�� 'ער� ָָ�ֵֵֶַָָ�ֵֵֵֶָהא�מר:
ער� כ�� ידי על נ�ת� עני, היה וא� �ניו. לפי ואחד ֵֶָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד

ע�יר. ער� כ�� ידי על נ�ת� ע�יר, היה וא� ִֵֶָָ�ְְִִִֵֵַָָָָעני;

.ËÈ�וכ עלי', 'ער�י ואמר: וחזר עלי', 'ער�י ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהא�מר:
ערכי '�ני אמר: ואחת. אחת �ל על ח�ב � �עמי� ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָ��ה
אפ�� 'אר�עה', אמר: א� וכ� ערכי�; �ני נ�ת� ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָעלי',

��דר. ��ני� נ�ת� � ְִֵֶֶֶַַָָ'אל�'

.Î�ער א�א מי, ער� �ר� ולא ער�', עלי 'הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאמר:
�קלי�. �ל�ה �ה�א ��ערכי�, �ח�ת נ�ת� � ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹסת�

.‡Î�אי � ��י� ��עמד קד� �מת עלי', 'ער�י ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהא�מר:
ה�ה�, לפני "והעמיד� ��אמר: ל��, ח�בי� ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה��ר�י�
ה��ר�י�. י�נ� ומת, ��י� עמד ה�ה�". א�ת� ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהערי�

.·Î,�י�� �עמד �י על א� � עלי' '�מי הא�מר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
��ק�צ� קד� ��ה[=יקצבו]�מת ה��ני� ויאמר� �מיו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

�� ואחר �מיו קצצ� וא� ל��. ח�בי� ה��ר�י� אי� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָי�וה
ה��ר�י�. י�נ� � ְְִִֵַמת

.‚Î�מ קצ�בי� �הערכי� לדמי�? הערכי� �י� ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ�מה
קצ�בי�. אינ� וה�מי� ְְִִֵַַָָָה��רה,

.„Î�וה�ער הע�ר� �מת עלי', �ל�ני 'ער� הא�מר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
ה�ער� מת ל��. ה��ר�י� ח�בי� � ��י� ה�ער� �עמד ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר
זה הרי ק��, �ה�ערי� �י על א� � ��י� ��עמד ֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹקד�
אמר: ��י�. עמידה צרי� וה�ער� למת, ער� �אי� ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ט�ר;
� �מיו ��קצצ� קד� �מת ��י� ועמד עלי', �ל�ני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ'�מי

ל�תי�. �מי� �אי� �ט�ר; זה ֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי

שישי יו�
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�אמר:‡. א� עלי', 'עיני א� 'רגלי' א� ידי' 'ער� ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהא�מר:
ל�י' 'ער� �ל��. אמר לא � עלי' 'עיניו א� זה' יד ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ער�
� עלי' �ל�ני �ל '�בד� א� ל��' 'ער� א� עלי', '�בדי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָא�
� ימ�ת החי, מ� י�טל �א� אבר �ל וכ� ;��� ער� ְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ֵֵֶנ�ת�

.��� ער� נ�ת� עלי', 'ער�� אמר: �ְִֵֵֶֶַַָָא�

חציי·. 'ער� ער��; חצי נ�ת� עלי', ער�י 'חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמר:
ויחיה. חצי� ���טל אפ�ר �אי ,��� ער� נ�ת� � ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ�ֵֵֶַָעלי'

�מי�‚. � עלי' �ל�ני יד '�מי א� עלי', ידי '�מי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהא�מר:
ונ�ת� יד, �לא �וה ה�א וכ�ה ��ד, �וה ה�א ��ה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹא�ת�
וא� חמ�י�, י�וה ,��� ה�א נמ�ר א� �יצד? ְְֲִִִִֶ�ְְִִֵֵֶַַָלהק��.
ל��קח יהיה ולא לבעליו ז� יד� ���אר מ�ד�, ח�� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹי�כר

להק�� ל��� יתח�ב זה נמצא � אר�עי� י�וה �ל��, ��ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� ְֲֵֵֶַָָָֹע�רה.

רא��'„. '�מי א� עלי', '�בדי א� רא�י' '�מי ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹהא�מר:
'�מי הא�מר: וכ� .��� �מי נ�ת� � עלי' �ל�ני �ל 'ל�� ְְֵֵֵָ�ְְִִֵֵֶַָא�
עלי', �מי 'חצי הא�מר: אבל ;��� �מי נ�ת� עלי', ֲֲִֵַַָָָָ�ְְִֵֵֶַָחציי

�מיו. חצי ֲִֵָָנ�ת�

�ל�‰. 'מ�קל א� עלי', 'מ�קלי נ�ת�הא�מר: � ני' ְְְִִִִֵֵַַָָָ
��ר�. �מ� � זהב זהב, וא� �ס�, �ס�, א� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמ�קל�:
רא�יה היא ��ה ר�אי� � עלי' 'רגלי א� ידי', 'מ�קל ְְְִִִִִַַַַַָָָָָאמר:
זה? לעני� ה�ד היא היכ� ועד ��ר�. מ�י� ונ�ת� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹל�קל,

הא�יל האר��ה[=מרפק]עד עד והרגל, לפי[=בר�]; ; ְְִֶֶַַַַָָָ�ְִָ
אד�. �ני ל��� אחר ה�לכי� ְְְְִִִֵֶַַָָָ��נדרי�,

.Âק�מתי' נ�ת�[=גובהי]הא�מר: � זהב' א� �ס� עלי, ִֵֵֶֶַָָָָָ
��ר�;[=מקל]�רביט מ�י� ק�מת�, מלא נכ�� �אינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

מ�י� ה�כ��, �רביט אפ�� נ�ת� � עלי' ק�מתי 'מלא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹאמר:
ֵֵֶ��ר�.

.Êהיה א� � מי� מאיזה �ר� ולא עלי', 'מ�קלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהא�מר:
זהב; מ�קל� נ�ת� � מר�ה למ�נה ונת��� �י�תר, ְִֵָָָָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָע�יר
עלי', 'ק�מתי א� 'רגלי' א� ידי' 'מ�קל �א�מר ה�י� ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוה�א
מפלג אינ� וא� זהב. נ�ת� � מי� מאיזה �ר� ְָ�ְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹולא
��ר�� מ�ברי� יד� מ�קל א� מ�קל� נ�ת� � ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�ע�יר�ת
מלא �רביט נ�ת� וכ� �ר�ת; אפ�� מק��, �א�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹלה�קל

ודע�� ממ�נ� לפי ה�ל ע�; �ל אפ�� .[=נדיבותו]ק�מת�, ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

.Áי�יבתי 'מק�� א� עלי', 'י�יבתי עלי', 'עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהא�מר:
ספק, א�� �ל � עלי' 'ה�פי עלי', 'עביי עלי', 'רח�י ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי',
מת, וא� נת��נ�י'. �� 'לא ��אמר: עד ממ�נ�; לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ�מביא

�����נ�ת. �ח�ת ה��ר�י� ְְְִִֶַַָי�נ�

.Ëמ�ינר יפח�ת לא �ס�', מט�ע עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהא�מר:
�ס� מ�עה יפח�ת לא נח�ת', 'מט�ע .[בנחושת]�ס�; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ע�רב לכלה א�ה על מא�ה יפח�ת לא �רזל', עלי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'הרי
עופות] להברחת ההיכל,[מתק� �גג למעלה ��ק�� ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ�היה

�מק�מ�. ��ת�אר ְְְִִֵֶָ�מ�

.È� מט�ע הז�יר ולא זהב', א� �ס� עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהא�מר:
ל��� �די[=גוש]יביא מ�קל� יהיה זהב, �ל א� �ס� �ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ה��קל, �ר� א� וכ� נת��נ�י'. �� עד 'לא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ��אמר:
נת��נ�י'. �� עד 'לא ��אמר: עד יביא � �ר� ��ה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹו�כח

.‡È�א עלי', �ל�ני '�מי א� עלי', '�מי הא�מר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד
'זהב' א� '�ס�', א� 'חמ�י�', א� מנה', עלי 'הרי ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהא�מר:
לבדק והערכי� וה�מי� �מי�'; 'ח�ב ה�קראי� ה� ה�ל �ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

��ארנ�. �מ� ְְִֵֶַַַה�ית,

.·È,�ח�יי ל��ת אחת � ��ק�� הי� ל�כ�ת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ��י
נ�תני� חטא יראי � ח�יי� ל��ת ה�לי�: ל��ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָואחת
מ��ה מת�רנסי� ט�בי� �ני וענ�י� �ח�אי, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָלת�כ�
ז�רק� �לי �התנ�ב מי �ל � ה�לי� ל��ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ�ח�אי.
�ל א�ת�: ��תחי� ה�ז�רי� י�� ל�ל�י� ואחת ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹלת�כ�,
וה�אר א�ת�; מ�יחי� ה�ית, לבדק צר� �� ��מצא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ�לי

נ�פלי� �דמיה� ה�ית.[=מועברי�]נמ�רי�, �דק לל��ת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ
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.‚Èמז�ח לקד�י לה�[קרבנות]הצרכ� הס�יקה ולא , �ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
�דק מ�ד�י לה� הרא�י את מ�ציאי� � ה���ה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ר�מת
�ל��ת מצא� ולא ה�ית, לבדק הצרכ� א� אבל ְְְְְְְִִֶֶַַַָֹ�ֲִִַַָה�ית;
לה� הרא�י את מ�ציאי� אי� � לה� המס�ק �בר ה�ית ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�דק

ה�ז�ח בקודש]מ�ד�י .[שמעלי� ְְִִֵֵַַָ
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עד‡. ��י� עמד ולא ע�רי�, מ�� ה�ח�ת את ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹה�ערי�
מ�� �ח�ת ער� א�א נ�ת� אינ� � ע�רי� על יתר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�יהיה
ההעמדה �זמ� לא הער�, �זמ� א�א הער� �אי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹע�רי�;

ִַ��י�.

א�·. ה�ערי�, ���ת� ה� � ���רה ה�צ�בי� הערכי� ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ל
�ל נ�ת� � מ�גת יד� ואי� עני, היה א� אבל ע�יר; ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה
מ� "וא� ��אמר: ונפטר, אחד, סלע אפ�� �יד�, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָה�מצא

ה�דר". יד ��יג א�ר �י על מער��... ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹה�א

א�א‚. ל� אי� א� אחד, סלע אפ�� נ�ת� �ה�א ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�מ�י�
הא � ה�ד�" ��קל יהיה ער�� "וכל ��אמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹסלע?
חמ�י�. על י�תר ולא מ�לע, �ח�ת �ערכי� �אי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמד�,

מ���„. ל�קחי� אי� � סלע אפ�� �יד� נמצא ��א ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
יד� מצאה וא� ח�ב; עליו ה�ל י�אר א�א מ�לע, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ�ח�ת

���רה. ה�צ�ב �ל� ער� י�� � ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָוהע�יר

עני‰. ��ה�א �הערי� א� והעני, �הערי� ְְֱֱֱִִִִִֶֶֶֶֶֶָָע�יר
הערי� א� אבל ע�יר; �ער� ח�ב זה הרי � ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוהע�יר

עני. ער� נ�ת� � והעני וחזר והע�יר עני, ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ��ה�א

.Âו�מע עלי', �ל�ני 'ער� א� עלי', 'ער�י �אמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָע�יר
�ער� ח�ב העני הרי � עלי' זה �אמר 'מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני
הע�יר, את �הערי� עני אבל �ל�; ער� �ה�א ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָע�יר,
�ה�א עני, �ער� א�א ח�ב אינ� � עלי' זה 'ער� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:

יד�. ��יג א�ר ְֲִִֶַָ�פי

.Êה�א� ע�יר, �ער� להח�ב עני, �ער� הח�ב �י� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה
�ל מ��� ��קח� עני �ער� �הח�ב ?��� ה�צ�ב ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ֵֶַָָהער�
אינ� � הע�יר �� ואחר אחד, סלע אפ�� מ�גת ��ד� ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמה
הער� �אר י�אר � ע�יר �ער� ח�ב היה וא� ל���; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָח�ב

�עליו. הער� וי��� ��ע�יר עד עליו, ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָח�ב

.Á,'�סלעי חמ�י� עלי 'ער�י ואמר: הער� את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמפר�
�ה�ג נ��� אינ� � סלעי�' �ל�י� עלי �ל�נית 'ער� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹא�
עד ח�ב עליו וה�אר �יד�, ה�מצא �ל ל�קחי� א�א ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָיד;

וי��. ְֲִִֵֶַ��ע�יר

.Ë�אינ � עלי' �ל�ני '�מי א� עלי', '�מי הא�מר: ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָוכ�
ה� והרי נדר�; �ר�� הרי �מי�, �ח�בי יד; �ה�ג ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָנ���
�מ�ר. מנה ל�� ח�ב �ה�א הק��', עלי 'מנה �אמר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�מי

.È�מפר� אינ� � �ר� ולא סת�, ער�' עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהא�מר:
�קלי� שבערכי�]�ל�ה ��אר[פחות יד �ה�ג נ��� א�א , ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ

ֲִִַַה�עריכי�.

.‡Èוהי עלי', 'ער�י ואמר וחזר עלי', 'ער�י �הא�מר: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
� לרא��נה וסלע ל�נ�ה, ��ע ונת� סלעי�, ע�ר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�יד�
�י על �א� ה�, �ח�ב�ת לא �הערכי� ��יה�; ידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיצא
מה מאחר, הק�� � לרא��נה מ�ע�ד ��יד� מה ַָ�ְְְִֵֶָָָ�ְְֶֶַָָ��ל

� ל�נ�ה ואחת לרא��נה, ��ע נת� א� אבל �בה. ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ��בה
�ל��, �יד� נ�אר לא ה�לע, ���ת� �הרי � יצא �נ�ה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹידי
מה �ל �הרי � יצא לא רא��נה וידי מ�גת; יד� אי� ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהרי
ל� נ�אר ה��ע �כ��ת� לרא��נה, מ�ע�ד �יד� ְְְִִֵֶַַַַָָָָ�ְְֶָָָ�היה
לפיכ�, מ�גת. ��ד� מה �ל נת� לא והרי נתנ�, ולא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹסלע

וי�לי�. ��ע�יר עד רא���, ער� �אר עליו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָי�אר

.·Èח�ת� א�א �יד� היה ולא עלי', ערכי '�ני ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹהא�מר:
ל�ניה�, נת�ס א� ספק, ה�בר הרי � ערכי� �ני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמ�די
ה�ני לער� וחצי� אחד לער� ל� ��� מה חצי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָונ�ת�
�יד� ה�מצא �ל א� �ל� מה� אחד ער� י�� א� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוי�טר,

עד[בשביל] ח�ב עליו האחר הער� וי�אר מה�, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�אחד
יד�. ה�ג �פי �ע�יר�ת, א� �ענ��ת א�ת� ����ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָ

.‚Èי� על א� � נגנב� א� ואבד� �מיו, א� ער�� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָה�פרי�
עד �אחרי�ת� ח�ב � אחרי�ת�' ח��ב 'עלי אמר ְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹ��א
הה�א, ���� הער�� את "ונת� ��אמר: ה�ז�ר, ליד ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ���יע�
���יע� עד �הפרי��, �י על א� ח�י� ה� הרי � לה'" ְִִִִִֶֶַַַַָ�ֲֵֵֶַֹקד�

ה�ז�ר. ְְִַַָליד

.„È�מה ול�קחי� א�ת�, ממ��ני� � ודמי� ערכי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָח�בי
ה����� לה� להחזיר ח�בי� ואי� ��דר�; מה �רה� ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�על
�מ� ה�רקע, מ� לה� ה�מצא �ל �מ�כרי� ��ילה. א� ����ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָ
�בהמה; ועבדי�, ה�ית, ת�מי� �כלי מ�ס�ת, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָה��לטלי�,
כס�ת ולא א���, כס�ת לא מ�כרי� ואי� ה�ל. מ� ְְְְְְְְִִִִִֵַָֹֹֹונפרעי�

��בע� בגדי� ולא סנ�לי�[בשביל�]�ניו, ולא ל�מ�, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹ
הק�י� לא נכסיו, �ל ה�ק�י� וכ� ל�מ�; ��קח� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹחד�י�

א��. ֵֶאת

.ÂË�א ערכי� עליו ��� לזה � נכסיו מ�ל ל� ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָונ�תני�
ל� נ�תני� ל�: ואי� ה�ית, לבדק מנה �הק�י� א� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ�מי�
עליה, לי�ב �מ�ה וסנ�לי�, יד, ו�ל רא� �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�פ�י�
נ�תני� עני, היה וא� עליה�; לי�� ל� הרא�יי� �מ�ע ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹ�מ�ה

�מ�� מ�ה מז��[=מחצלת]ל� ל� ונ�תני� עליו. לי�� ְְִִִַָָָָָֹ
לא אבל לב��; ל� חד� ע�ר �ני� �כס�ת י��, ְְְְֲִֵֶֶֶַָֹֹֹ�ל�י�
�בכס�ת�. �מז�נ�תיה� ח�ב �ה�א �י על א� �בניו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלא���

ל�. הרא�יה �ס�ת א�א ל� נ�תני� ְְְְִֵֶָָָואי�

.ÊË�א�ת מעבירי� � מזהבי� �בגדי� מ�י �לי עליו ְֲִִִַָָ�ְְִִֵֶָָָָהי�
אבל לחל; �מ�ת� לאי� הרא�יה �ס�ת ל� ונ�תני� ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,

ט�בי�. וימי� ל��ת�ת ְְִִַָָֹלא

.ÊÈ�מי מ�ל א�נ�ת כלי �ני ל� נ�תני� � א�� היה ִִָָ�ְְְִֵֵָ�ִָָא�
חר� היה א� �יצד? מעצדי�[=נגר]ומי�. �ני ל� נ�תני� , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

קרש] ליישור מגר�ת[כלי מר�י�[מסור]���י �לי� ל� הי� . ְְְִֵֵֵָ�ִ
�מ�עטי� אחד מ�[אחד]מ�י� מ�כרי� אי� � �ני מ�י� ְִִִִִִִִֵֵֶָָ

כלי� �ני ל� נ�תני� א�א ה��עטי�, מ� ל� ול�קחי� ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ�ְַהמר�י�
ה��עט. מ� ל� ��� וכל המר�י�, ְִִֵֶַָָ�ְִַמ�

.ÁÈעל א� �המ��, ל� נ�תני� אי� � א�ר א� ח�ר ְְְִִֵֶַַַָָָָהיה
ל� נ�תני� אי� � ס�� היה מ��ה; א�א מז�נ�ת ל� �אי� ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�י

ה�ל. י�כר א�א ְִִֵֶַָָָֹספינת�,

.ËÈ�ואמר �מר�ל��ת, ועבדי� �המה ��כסי� ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָהיה
ה�א מ��יח ��ל�י�, �ס�ת זה לעבד י�קח 'א� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹה��רי�:

לאטלס �� �מ�ינ� א� � ז� �פרה הבשר]מאה; ,[=שוק ְְִִֵַַָָָָָָ

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

למק�� א�ת� מעלי� א� � ז� �מר�לית ע�רה; ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמ��חת
אי� � מעט' א�א �וה אינ� וכא� רב, ממ�� ��וה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל�ני,
�מק�מ� ה�ל מ�כרי� ע��י�? �יצד א�א לה�. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ��מעי�
הה�א, ���� הער�� את "ונת� ��אמר: �ה�א, ��ה ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�ב�עת�,
מפר�סי� �אי� � הק�� �ל �בר �ל לר��ת לה'", ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקד�

א�ת�[=מייפי�] מ�ליכי� ולא ל��ק, �� ממ�יני� ואי� ְְְִִִִֵַַֹא�ת�,
��עת�. מק�מ� א�א להק��, אי� למק��. ְְְְְִֵֵֶֶָָָָמ�ק��

.Îאבל ועבדי�; �מ�לטלי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָ��ה
��קר רצ�פי� י�� ��י� עליה� מכריזי� � ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹה�רקע�ת

א�ת�. מ�כרי� �� ואחר ְְִֶֶַַָָָ�בערב,

ד ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

'�דה‡. ה�קראת היא מ��רי�יו, אד� ��ר�� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�דה
�� זכה א� ��קח� ו�דה ה�קראת[במתנה]אח�ה'; היא , ֲ�ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

א�ת�, מ�דדי� � אח�ת� �דה וה�ק�י� מקנה'. ְִָָ�ְְְְְֲִִֵֵַַָ'�דה
���רה. ה�צ�ב הער� ה�א ְְֵֶֶַַָָָָוער��

�ע�רי�,·. חמר �� לזרע �רא�י מק�� �ל ה�א? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכ�ה
��ד רחב]יזרע�� שהפיזור כלי באמצעות יקרב[ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ

�קל[יצופ�] חמ�י� ער�� � א�ת� ירחיק ולא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹזריעת�
ה�ק�י� ואחד ה�ני�. מ� י�בל �נת ואי� י�בל, �ני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלכל
רעה �דה א� �מ�ת�, י�ראל אר� �כל �אי� ט�בה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ�דה

א�ת�. מעריכי� �זה � לרע �מ�ת� ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ�אי�

���רה,‚. האמ�ר �ה�קל �קלי�, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�בר
���רה, האמ�רה וה�רה חכמי�; �ל��� 'סלע' ה�קרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָה�א
א�ת� וע�� ה�קל, על וה�סיפ� חכמי�. �דברי ה�עה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
וה�עה מעי�, �� וה�ינר דינרי�, אר�עה וה�לע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע;
על �א� �פ�נדי��; סלע �נה, לכל נמצא פ�נדי�ני�. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ני
����� � ��נדי�ני� ואר�עי� �מ�נה �ה�לע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ�י
ואר�עי�. ��עה נ�ת� ה�לחני, מ� סלע ל�ח ְְְְִִִֵַָָָ�ְְִִֶַַַַה��נדי�נ�ת

חמ�„. וה�ת�, לתכי�; �ני וה�א ה�ר, ה�א � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהחמר
איפ�ת, ע�ר �ה� סאה, �ל�י� החמר נמצא סאי�. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹע�רה
�ה�ק�� ��ת, �הלכ�ת �ארנ� �כבר איפה. סאי� �ל� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ל

����ר� ה�א[שטחו]��� א�ה, חמ�י� על א�ה חמ�י� ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
��� �ה�ק�� למד, נמצאת סאה. מזרע וה�א סאה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ית
מאתי� �ר��ע �ה�א א�ה, אל� ו�בעי� חמ�ה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָ����ר�
א��ת ו�בעי� אר�ע מאתי� על א��ת ו�בעי� ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָאר�ע

�ע�רי�". חמר "זרע וה�א �ר, �ית ה�א � ְְְִֵֵֶֶַֹֹ�קר�ב

�דה‰. �הק�י� הרי �ד�ת? �ערכי הח���� �ר� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ�יצד
ונ�א ה��בלאח�ת�, מ�נת ח�� �ני� �מ�נה ל��בל ר ֲ�ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

מ�ד לפ��ת� הר�צה �ל � ��ארנ� �מ� �ח����, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�אינ�
סלעי� �מ�נה �ע�רי�" חמר "זרע לכל נ�ת� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹההק��,
ע�ר נ�תני� לפ��ת�, ה�עלי� רצ� וא� ��נדי�נ�ת; ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ��מ�נה
�ל וכ� חמ�. מ�סיפי� �ה� לפי ��נדי�נ�ת, וע�רה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹסלעי�
ה��ספת ע� ה�ר� ��היה צרי� ���רה, האמ�ר ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחמ�
א��� �דת א� וכ� ה�ר�; רביע �ה�סי� נמצא � ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמ�ה
חמ�. מ�סיפי� א�� הרי � מ��ר�יו אחד א� מק�י� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�ל

.Â�סלעי אר�ע ה��דה נ�ת� �ני�, אר�ע ל��בל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנ�אר
א�ת�, �ד� ה�עלי� וא� חמר; לכל ��נדי�נ�ת ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹואר�עה

�נה. לכל �פ�נדי�� סלע זה, ח���� לפי וכ� חמ�. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹנ�תני�
נ�ת� �אחד.[מדי�]ואינ� ה�ל נ�ת� א�א ��נה, �נה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

.Êסלע ל�� יכ�ל אינ� � �נה ה��בל �בי� �ינ� ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנ�אר
ה�ני� �י על ה�ה� ל� "וח�ב ��אמר: לפ��ת�, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�פ�נדי��
ל��בל קד� א�א �ס� �גרע�� נפ�ית אינ� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה��תר�ת",

יתר. א� �ני� ְִִֵֵָָ���י

.Áה�ז�ר רצה א� � וחד�י� �נה ה��בל �בי� �ינ� ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנ�אר
לכל ��נדי�ני� ��ני �קלי� �ני וי�� �נה החד�י� ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלח�ב
חד�י� מח�בי� �אי� לפי מ�ר; זה הרי חמר, ְְְֳִִִֵֶַָָ�ֲֵֶֶֶַֹזרע
א�ה �ני� � ה��תר�ת" ה�ני� �י "על ��אמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהק��,

חד�י�. מח�ב א�ה ואי� להק��, ְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַָָמח�ב

.Ëה��בל לפני �דה� להק�י� לאד� רא�י אי� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ�,
מק��ת, ז� הרי � הק�י�� וא� �ני�, מ��י ְֶֶ�ְְְְֲִִִִִֵֵָָָ�פח�ת
ל�� ה��דה רצה א� א�א �ס�; �גרע�� נפ�ית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינ�
הרי � �די� לא וא� א�ת�; ��דה חמר, לכל �קל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹחמ�י�

��ת�אר. �מ� ���בל, ל�הני� י�צאה ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹז�

.È�וכה מק��ת. אינ� עצמ�, ה��בל ��נת �דה� ְְֵֶֶֹ�ְְְִִִֵֵֵַַַָָָהק�י�
מק��ת; ז� הרי עצמ�, ה��בל ��נת �הק�י�� ְֶֶ�ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָולוי

.‡È�אלי��� לע�ל�.[=פודי�]��� מק�י�י� �� לע�ל�, ְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.·È��גרע� נפ�ית אינ� � ה��בל אחר �דה� את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָה�ק�י�
מח�בי� �אי� לפי ה��בל, אחר �נה ��גמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ס�
חמ�י� ל�� ה��דה רצה א� לפיכ�, להק��; ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָחד�י�
�אחר ���� אפ�� ��דה זה הרי � חמר זרע לכל ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�קל

�ל��. ג�רע ואינ� ְְֵֵֵַַה��בל,

.‚È�הרא�יי מק�מ�ת א�א מ�דדי� אי� ְְְְְִִִֵֶֶָָ����דדי�,
נקעי� א� טפחי�, ע�רה �ב�הי� סלעי� �� הי� ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָָלזריעה.

נמ�די�[שקעי�] אי� � טפחי� ע�רה עמ�י� מי� ְְֲִִִִֵָָָָ�ְֲִִֵַמלאי�
ע��. נמ�די� מ�א�, �ח�ת ְִִִִִָָָָָע��;

.„È�ה� ואי� י�תר, א� ע�רה נמ�כ�ת מק�מ�ת �� ְְְֲֵֵֶָָָָָהי�
לה� �רא�י מה לה� �מח�בי� עצמ�, �פני נמ�די� � ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי�

השדה] כל של התערי� לפי ולא שווי� .[לפי

.ÂËהרי �ר�, ��א �י על א� � אילנ�ת מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה
ה�א יפה �עי� ה�ק�י�, ��ל האילנ�ת; �� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהק�י�

�מק�י� וה�רקע ��וייה�, האילנ�ת את �מח�בי� . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
�לכל �נה לכל �פ�נדי�� סלע ער�� ויהיה א�ת�, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמ�דדי�

��ארנ�. �מ� חמר, ְְֵֶֶֶַַֹזרע

.ÊËה�קראת והיא לזריעה, רא�יה �אינ� �דה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�ק�י�
האילנ�ת את ה�ק�י� וכ� ��וי�; א�ת� ��די� � ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ'טר�י�'

��וייה�. א�ת� ��די� ְְִִִֵֶַָָ�לבד,

.ÊÈולא סאה, �ית לת�� אילנ�ת �ל�ה האילנ�ת ְְְְִִֵָָָָָָֹֹהי�
את הק�י� זה הרי � �הק�י� ה�א �לבד �האילנ�ת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ר�
האילנ�ת הי� א� אבל ��יניה�. האילנ�ת ואת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�רקע
�פח�ת, א� סאה, מ�ית �יתר אילנ�ת �ל�ה �ל ְְְְְִִִֵֵָָָָָָֹנט�עי�
ה�רקע, את הק�י� לא זה הרי � זה אחר זה �הק�י�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹא�

��יניה�. האילנ�ת את ְִֵֵֶֶֶָָֹולא

.ÁÈ� ה�רקע את הק�י� �� ואחר האילנ�ת, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהק�י�
מ�ת�. �י על ה�רקע ואת ��וייה�, האילנ�ת את ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��דה
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למק�� א�ת� מעלי� א� � ז� �מר�לית ע�רה; ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמ��חת
אי� � מעט' א�א �וה אינ� וכא� רב, ממ�� ��וה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל�ני,
�מק�מ� ה�ל מ�כרי� ע��י�? �יצד א�א לה�. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ��מעי�
הה�א, ���� הער�� את "ונת� ��אמר: �ה�א, ��ה ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�ב�עת�,
מפר�סי� �אי� � הק�� �ל �בר �ל לר��ת לה'", ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקד�

א�ת�[=מייפי�] מ�ליכי� ולא ל��ק, �� ממ�יני� ואי� ְְְִִִִֵַַֹא�ת�,
��עת�. מק�מ� א�א להק��, אי� למק��. ְְְְְִֵֵֶֶָָָָמ�ק��

.Îאבל ועבדי�; �מ�לטלי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָ��ה
��קר רצ�פי� י�� ��י� עליה� מכריזי� � ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹה�רקע�ת

א�ת�. מ�כרי� �� ואחר ְְִֶֶַַָָָ�בערב,

ד ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

'�דה‡. ה�קראת היא מ��רי�יו, אד� ��ר�� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�דה
�� זכה א� ��קח� ו�דה ה�קראת[במתנה]אח�ה'; היא , ֲ�ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

א�ת�, מ�דדי� � אח�ת� �דה וה�ק�י� מקנה'. ְִָָ�ְְְְְֲִִֵֵַַָ'�דה
���רה. ה�צ�ב הער� ה�א ְְֵֶֶַַָָָָוער��

�ע�רי�,·. חמר �� לזרע �רא�י מק�� �ל ה�א? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכ�ה
��ד רחב]יזרע�� שהפיזור כלי באמצעות יקרב[ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ

�קל[יצופ�] חמ�י� ער�� � א�ת� ירחיק ולא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹזריעת�
ה�ק�י� ואחד ה�ני�. מ� י�בל �נת ואי� י�בל, �ני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלכל
רעה �דה א� �מ�ת�, י�ראל אר� �כל �אי� ט�בה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ�דה

א�ת�. מעריכי� �זה � לרע �מ�ת� ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ�אי�

���רה,‚. האמ�ר �ה�קל �קלי�, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�בר
���רה, האמ�רה וה�רה חכמי�; �ל��� 'סלע' ה�קרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָה�א
א�ת� וע�� ה�קל, על וה�סיפ� חכמי�. �דברי ה�עה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
וה�עה מעי�, �� וה�ינר דינרי�, אר�עה וה�לע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע;
על �א� �פ�נדי��; סלע �נה, לכל נמצא פ�נדי�ני�. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ני
����� � ��נדי�ני� ואר�עי� �מ�נה �ה�לע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ�י
ואר�עי�. ��עה נ�ת� ה�לחני, מ� סלע ל�ח ְְְְִִִֵַָָָ�ְְִִֶַַַַה��נדי�נ�ת

חמ�„. וה�ת�, לתכי�; �ני וה�א ה�ר, ה�א � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהחמר
איפ�ת, ע�ר �ה� סאה, �ל�י� החמר נמצא סאי�. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹע�רה
�ה�ק�� ��ת, �הלכ�ת �ארנ� �כבר איפה. סאי� �ל� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ל

����ר� ה�א[שטחו]��� א�ה, חמ�י� על א�ה חמ�י� ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
��� �ה�ק�� למד, נמצאת סאה. מזרע וה�א סאה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ית
מאתי� �ר��ע �ה�א א�ה, אל� ו�בעי� חמ�ה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָ����ר�
א��ת ו�בעי� אר�ע מאתי� על א��ת ו�בעי� ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָאר�ע

�ע�רי�". חמר "זרע וה�א �ר, �ית ה�א � ְְְִֵֵֶֶַֹֹ�קר�ב

�דה‰. �הק�י� הרי �ד�ת? �ערכי הח���� �ר� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ�יצד
ונ�א ה��בלאח�ת�, מ�נת ח�� �ני� �מ�נה ל��בל ר ֲ�ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

מ�ד לפ��ת� הר�צה �ל � ��ארנ� �מ� �ח����, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�אינ�
סלעי� �מ�נה �ע�רי�" חמר "זרע לכל נ�ת� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹההק��,
ע�ר נ�תני� לפ��ת�, ה�עלי� רצ� וא� ��נדי�נ�ת; ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ��מ�נה
�ל וכ� חמ�. מ�סיפי� �ה� לפי ��נדי�נ�ת, וע�רה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹסלעי�
ה��ספת ע� ה�ר� ��היה צרי� ���רה, האמ�ר ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחמ�
א��� �דת א� וכ� ה�ר�; רביע �ה�סי� נמצא � ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמ�ה
חמ�. מ�סיפי� א�� הרי � מ��ר�יו אחד א� מק�י� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�ל

.Â�סלעי אר�ע ה��דה נ�ת� �ני�, אר�ע ל��בל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנ�אר
א�ת�, �ד� ה�עלי� וא� חמר; לכל ��נדי�נ�ת ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹואר�עה

�נה. לכל �פ�נדי�� סלע זה, ח���� לפי וכ� חמ�. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹנ�תני�
נ�ת� �אחד.[מדי�]ואינ� ה�ל נ�ת� א�א ��נה, �נה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

.Êסלע ל�� יכ�ל אינ� � �נה ה��בל �בי� �ינ� ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנ�אר
ה�ני� �י על ה�ה� ל� "וח�ב ��אמר: לפ��ת�, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�פ�נדי��
ל��בל קד� א�א �ס� �גרע�� נפ�ית אינ� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה��תר�ת",

יתר. א� �ני� ְִִֵֵָָ���י

.Áה�ז�ר רצה א� � וחד�י� �נה ה��בל �בי� �ינ� ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנ�אר
לכל ��נדי�ני� ��ני �קלי� �ני וי�� �נה החד�י� ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלח�ב
חד�י� מח�בי� �אי� לפי מ�ר; זה הרי חמר, ְְְֳִִִֵֶַָָ�ֲֵֶֶֶַֹזרע
א�ה �ני� � ה��תר�ת" ה�ני� �י "על ��אמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהק��,

חד�י�. מח�ב א�ה ואי� להק��, ְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַָָמח�ב

.Ëה��בל לפני �דה� להק�י� לאד� רא�י אי� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ�,
מק��ת, ז� הרי � הק�י�� וא� �ני�, מ��י ְֶֶ�ְְְְֲִִִִִֵֵָָָ�פח�ת
ל�� ה��דה רצה א� א�א �ס�; �גרע�� נפ�ית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינ�
הרי � �די� לא וא� א�ת�; ��דה חמר, לכל �קל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹחמ�י�

��ת�אר. �מ� ���בל, ל�הני� י�צאה ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹז�

.È�וכה מק��ת. אינ� עצמ�, ה��בל ��נת �דה� ְְֵֶֶֹ�ְְְִִִֵֵֵַַַָָָהק�י�
מק��ת; ז� הרי עצמ�, ה��בל ��נת �הק�י�� ְֶֶ�ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָולוי

.‡È�אלי��� לע�ל�.[=פודי�]��� מק�י�י� �� לע�ל�, ְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.·È��גרע� נפ�ית אינ� � ה��בל אחר �דה� את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָה�ק�י�
מח�בי� �אי� לפי ה��בל, אחר �נה ��גמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ס�
חמ�י� ל�� ה��דה רצה א� לפיכ�, להק��; ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָחד�י�
�אחר ���� אפ�� ��דה זה הרי � חמר זרע לכל ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�קל

�ל��. ג�רע ואינ� ְְֵֵֵַַה��בל,

.‚È�הרא�יי מק�מ�ת א�א מ�דדי� אי� ְְְְְִִִֵֶֶָָ����דדי�,
נקעי� א� טפחי�, ע�רה �ב�הי� סלעי� �� הי� ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָָלזריעה.

נמ�די�[שקעי�] אי� � טפחי� ע�רה עמ�י� מי� ְְֲִִִִֵָָָָ�ְֲִִֵַמלאי�
ע��. נמ�די� מ�א�, �ח�ת ְִִִִִָָָָָע��;

.„È�ה� ואי� י�תר, א� ע�רה נמ�כ�ת מק�מ�ת �� ְְְֲֵֵֶָָָָָהי�
לה� �רא�י מה לה� �מח�בי� עצמ�, �פני נמ�די� � ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי�

השדה] כל של התערי� לפי ולא שווי� .[לפי

.ÂËהרי �ר�, ��א �י על א� � אילנ�ת מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה
ה�א יפה �עי� ה�ק�י�, ��ל האילנ�ת; �� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהק�י�

�מק�י� וה�רקע ��וייה�, האילנ�ת את �מח�בי� . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
�לכל �נה לכל �פ�נדי�� סלע ער�� ויהיה א�ת�, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמ�דדי�

��ארנ�. �מ� חמר, ְְֵֶֶֶַַֹזרע

.ÊËה�קראת והיא לזריעה, רא�יה �אינ� �דה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�ק�י�
האילנ�ת את ה�ק�י� וכ� ��וי�; א�ת� ��די� � ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ'טר�י�'

��וייה�. א�ת� ��די� ְְִִִֵֶַָָ�לבד,

.ÊÈולא סאה, �ית לת�� אילנ�ת �ל�ה האילנ�ת ְְְְִִֵָָָָָָֹֹהי�
את הק�י� זה הרי � �הק�י� ה�א �לבד �האילנ�ת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ר�
האילנ�ת הי� א� אבל ��יניה�. האילנ�ת ואת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�רקע
�פח�ת, א� סאה, מ�ית �יתר אילנ�ת �ל�ה �ל ְְְְְִִִֵֵָָָָָָֹנט�עי�
ה�רקע, את הק�י� לא זה הרי � זה אחר זה �הק�י�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹא�

��יניה�. האילנ�ת את ְִֵֵֶֶֶָָֹולא

.ÁÈ� ה�רקע את הק�י� �� ואחר האילנ�ת, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהק�י�
מ�ת�. �י על ה�רקע ואת ��וייה�, האילנ�ת את ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��דה
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.ËÈ,נפ�ית ולא ה��בל וה�יע אח�ת�, �דה ְְְִִִֵֵַַָֹ�ְְֲִֵַַה�ק�י�
�מיה, את נ�תני� ה�הני� � הק�� יד �חת היא הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹא�א
וא�ת� �די��; �לא י�צא הק�� �אי� לה�; אח�ה ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ�ְְֲִֶותהיה

י�ל� ה�ית.[=ימסרו]ה�מי� �דק להק�� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

.Îח�זרת ז� הרי � ה��בל ���יע קד� ה�ק�י� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�אל�
וכ� ��ארנ�; �מ� ה�ית לבדק י�ל ��ת� והער� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
���בל. לאביו ח�זרת ז� הרי מק�י�, �ל �נ� �אל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָא�

נכרי א� קר�ביו, �אר א� ,��� א�ת� �אלה א� [זר,אבל ְְְֲֲִִִָָָָָָָ
קרובו] �גאל�שאינו ה�ק�י� חזר א� � ההק�� ְְְִִִֵֶַַַַַָָָמ�ד

ה�יע א�א מ�ד�, �אל� לא וא� לע�ל�; ל� ח�זרת ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹמ�ד�,
הרי � נכרי א� קר�בי� �אר א� ה�ת יד �חת והיא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָה��בל
א�א לע�ל�, לבעליה ח�זרת ואינ� להק��, י�צאה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָז�
�צאת� ה�דה "והיה ��אמר: ל�הני�, אח�ה ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְֲִֶ�היה
ל�� צריכי� �הני� ואי� אח�ת�". �היה ל�ה� ְְֲִִִִֵֵָֹ�ְֲִֵֵֶַַֹֹב�בל...
א�א מאחר; ער�� ול�ח ההק�� מ�ד נפ�ית ��בר ְֵֵֶֶַַָָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�מי�,

�עליה. ה� �א�� ל�הני�, ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ�חזר

.‡Îהיה א� אבל �י�ראל. אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָ��ה
עבר ואפ�� לע�ל�; ��אל זה הרי לוי, א� �ה� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹה�ק�י�
אחר א�ת� ��דה � ההק�� מ� נפ�ית ולא ה��בל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליה

ללו��". �היה ע�ל� "�א�ת ��אמר: ְְִִִֶַַָ�ְֱֵֶֶַַה��בל,

.·Îמ�ד �על� �גאל� אח�ת�, �דה �הק�י�ה ְֲִַַָָָָָ�ְְֲִִִֵֶָָָהא�ה
ה�בר הרי � ה�על ידי �חת והיא ה��בל וה�יע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָההק��,
קדמה א� לפיכ�, ל�הני�. �צא א� לא�ה �חזר א� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹספק,
יכ�לי� ה�הני� אי� ה��בל, אחר �� והחזיקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהא�ה
יכ�לה אינ� והחזיק�, ה�הני� קדמ� וא� מ�ד�; ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹלה�ציא

מ�ד�. ְִִָָלה�ציא

.‚Î,��ההק מ�ד �ה� א�ת� �פדה �דה�, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ק�י�
והרי 'ה�איל יאמר: לא � ה�ה� יד �חת והיא ה��בל ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹוה�יע
א�א ;'�� וזכיתי ידי �חת היא הרי ל�הני�, י�צאה ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

ה�הני�. אחיו לכל ְְֲִֶַָָָֹי�צאה

.„Î�ל�הני ��ת� ���בל, ל�הני� ה�דה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ���צא
המקדש]����מר בבית השבועית שבתורנות הכהני� [קבוצת ְִֶַָ

���ת, י�בל �ל ה�נה רא� היה וא� ה��בל; �� ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��גע
ה��צא. ל��מר ��ת� � נכנס �מ�מר י�צא מ�מר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�הרי

.‰Î�א�ת �ד� ולא ה��בל וה�יע האילנ�ת, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹה�ק�י�
�צאת� ה�דה "והיה ��אמר: ל�הני�, י�צאי� אינ� �ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ה�ר�י�, את ה�ק�י� אבל �דה. א�א לי ואי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹב�בל",
י�צאי� א�� הרי � ה�עלי� א�ת� �ד� ולא ה��בל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹוה�יע
נקראת. '�דה' וז� ה�דה", "והיה ��אמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹל�הני�,

.ÂÎ,דמיה� א�ת� �מי� מקנת�? �דה מק�י� �י� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�יצד
מי �ל א�ת� �פ�דה ה��בל, עד �וה היא ��ה ְִִִֵֶַַַָָָָָור�אי�
חמ�. מ�סי� אינ� ה�ק�י�, א�ת� �דה וא� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ��רצה;
�כ���יע ודמי�. ערכי� ��אר ה�ית, לבדק ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ�פדי�נ�
��פ�ית �י� ��כר�ה. הרא��ני� ל�עלי� �חזר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה��בל,
נפ�ית, ��א �י� אחר, מ�ד י�צאה היא והרי ה�ז�ר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמ�ד
ל��כר, ח�זרת ז� הרי � ההק�� מ�ד י�צאה היא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוהרי
��� �אינ� �בר מק�י� אד� �אי� ל�הני�; י�צאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹואינ�
למקדיש] עוד להשתיי� אמורה הייתה לא כבר ביובל .[והרי

.ÊÎ�מי�� �דה למ�ר[=מעריכי�]�ל להק�� א�ת� ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
��קר רצ�פי�, י�� ��י� עליה מכריזי� �דמיה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹא�ת�
��עלי�; הכנסת ��עת �בערב ��עלי�, ה�צאת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָ��עת

�בכ�[=מצייני�]�מס�מי� יפה היא ��' וא�מרי�: מצריה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ
וי�ח'. יב�א ל�ח הר�צה �ל ��מה, ְִִִֶַַָָָָהיא

.ÁÎה��רי�י�[=קונה]ה��קח מ�אר א� מאביו �דה ְִִִִֵֵֶַַַָָָ
א� אביו מ�ת אחר �הק�י�� �י� והק�י��, ְְְִִִִִֵֶַַָָָא�ת�,
מ�רי�יו, �אר א� אביו �ח�י �הק�י�� �י� ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמ�רי�יו,
אח�ה, ��דה ז� הרי � מ�רי�יו א� אביו מת �� ָ�ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָואחר
אח�ת�", מ�דה לא א�ר מקנת� �דה את "וא� ָ�ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ��אמר:
�רא�יה ז� יצאת � אח�ה �דה להי�ת רא�יה �אינ� ְֶָָָָ�ְְְֲִֵֵֶֶָָָ�דה

ליר��. ְְָָל�

קודש שבת
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ה�א,‡. לפ��ת� עליו מצוה � אח�ת� �דה ְְִִָָָָָ�ְְֲִֵַַה�ק�י�
השדה]�האד�� ��פי�[בעל אי� רצה, לא וא� ק�ד�; ְִִֵֵֶָָָָֹ

� נ�הגת י�בל ��צות �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָא�ת�.
��ארנ�. �מ� ל�הני�, �צא יגאל�ה, ולא י�בל י�יע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�א�
ל�הני�, י�צאת אינ� �הרי ה��בל�ת, ��טל� �זמ� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאבל
�� לפ�ח האד�� את ��פי� � לע�ל� לה�ד�ת ס�פ� ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹא�א

ראשונית]�ח�ה מחיר ��אר[בהצעת ��וי� נפ�ית והיא , ְְְְְְִִִִֵָָָָ
א�ת�, וג�אל עליו ���סי� מי נמצא א� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָההק���ת.
�אמר. מה וי�� 'ה�יעת�', ל�: א�מרי� לאו, וא� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָיגאל;
החמ� ��היה �די �ר�ט�ת, מאר�ע �פח�ת ��תח ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹואינ�

�ר�טה. ְִֶָ���סי�

ללו�ת,·. א� מ�ד�תיו, אחר�ת �ד�ת למ�ר האד�� ְְְֲִִִֵָָָָָָֹרצה
�זמ� �י� �יד�, הר��ת � �הק�י� ז� �דה לפ��ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�די
ק�ד� וה�א נ�הג; ה��בל �אי� �זמ� �י� נ�הג, ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַ�ה��בל
�� �אי� מה � ��אל חצי�, לגאל רצה א� וכ� אד�. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלכל

להדי�ט �הדי�ט[לחבירו]�מ�כר חמר וזה מ�הק��.; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ

�אר‚. א� ,��� טמאה �המה את א� �ית�, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָה�ק�י�
רע. �בי� ט�ב �י� ��וייה�, נערכי� א�� הרי � ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמ�לטלי�
מ�סי� � י�ר�� א� א���, א� ה�ק�י�, א�ת� �דה ְְְְִִִִַַָָָוא�
לבדק וה�מי� רא���. לפ�ח ה�עלי� את וכ�פי� ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹחמ�;
מ��י �היה �י� ח�מה, ערי �ב�י ה�ית �היה �י� ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָה�ית.

פרוזה]החצרי� בעיר לע�ל�.[בית נגאל זה הרי � ְְֲֲִִֵֵֶַָָ

ח�מה,„. עיר �ית היה א� � ההק�� מ�ד אחד ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�אל�
נחלט � חד� ע�ר �ני� ה��אל �יד לפודהוק� [משתיי� ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹ

�ידלצמיתות] וה�א ה��בל וה�יע החצרי�, �ית היה וא� ;ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
���בל. לבעליו ח�זר � ְִֵֵֵַַָָה��אל

על‰. א� � ה�ית לבדק �מימה טה�רה �המה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�ק�י�
ע�ה על �עבר לקרב�]�י להקדישה לו �ע�ה[שהיה מה , ֲִֵֶֶַַַָָָ

�מערי� �מימה; ��היא ונפ�ית עליה, קד�ה וחלה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ�ְְָָָע��י,
ואי� ה�ית. לבדק י�ל� וה�מי� �דמיה, ה�ה� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא�ת�
למה ל�ז�ח, להקריב� מנת על א�א ��דה א�ת� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה��דה
מידי י�צא אינ� ל�ז�ח, הרא�י �בר ��ל � רא�יה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�היא

לע�ל�. ְְִֵַָמז�ח

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Â:אמר�� ה�ית? לבדק �מימי� להק�י� �אס�ר ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ�מ�י�
מ�י את�"; �ע�ה נדבה � וקל�ט �ר�ע ו�ה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"ו��ר
מראי� ה�ברי� וכ� ה�ית. לבדק נדבה למד�, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה�מ�עה
מ�� �על מקריבי� �אי� �מי�, קד�ת א�א ְִִִֵֶַַַַָ�ְֵֶֶָָ�אינ�
לבדק נדבה ע��ה א�ה א�ת� � "את�" ונאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹל�ז�ח.
ולאו ה�ית. לבדק נדבה �מימי� ע��ה א�ה ואי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�ית,

�ע�ה. ה�א הרי ע�ה, מ�לל ְֲֲֲִֵֵֵַַַָה�א

.Ê�סת נכסיו את �הק�י� א� סת�, �המ�� את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָה�ק�י�
��י על להקריב הרא�יה �מימה �המה �ל ר�אי�: �ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
א�ת� ויקריב� ע�ל�ת, לצרכי י�כר� ה�כרי� � ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָה�ז�ח
א�ת� ויקריב� �למי�, לצרכי י�כר� וה�קב�ת ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָע�ל�ת;
הק���ת ��ת� ה�ית, לבדק י�ל� � וה�מי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�למי�;
יקריב� א�ר �המה "וא� נאמר: זה ועל ה�ית. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָלבדק
� קד�" יהיה לה', מ��� י�� א�ר �ל לה', קר�� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ��ה

יקרב. ה�ז�ח, ��י על לקרב הרא�י �ל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ�ל�מר:

.Áסלת�ת� �מני� יינ�ת �ה� והי� סת�, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהק�י�
לצרכי י�כר� � ה�ז�ח ��י על ל�רב הרא�יי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוע�פ�ת
זכרי�, �ה� י�קח וה�מי� א�ת�; ויקריב� ה�י�, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָא�ת�

ע�ל�ת. ְְְִויקרב�

.Ëה�המה �דמי עצמ�, א�� �מי יקרב� מה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ�מ�ני
ה�ד��ה �ה�המה לפי ה�ית? לבדק י�ל� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָה�מימה
��ת�אר, �מ� �די�� ל� י� מ�� �� נפל א� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָל�ז�ח,
�די��, לה� אי� ��פסל�, והע�פ�ת וה�מ� וה�י� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוה�לת
ה�ה� והערי� ה��, לפני ה�המה את "והעמיד ְְְְֱֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ��אמר:
�די��; ל� י� והערכה, העמדה �כלל ���נ� �ל � ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹא�ת�"

�די��. ל� אי� והערכה, העמדה �כלל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָו�אינ�

.È�תני��� ה�טרת �ה� והיתה סת�, נכסיו ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהק�י�
הקטורת]לא�ני� ברקיחת ��חזר�[העוסקי� עד ��כר�, ָ�ְְְִִֶַַָָָ

� א�ת�, לא�ני�וי�ח� ��ת� ז� הרי � ��קלי� ��ארנ� מ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ�ִָ
י� א� ע��י� וכ� ה�טרת. �מ�תר �ע��י� �מ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��כר�,

ה�טרת. מ�ממני אחד �נכסיו ��ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

.‡È��מ �� ונפל ל�ז�ח, �מימה �המה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�ק�י�
�ל "וא� נאמר: זה ועל ונפ�ית; נערכת ז� הרי � ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָונפסלה
והעמיד � לה' קר�� מ��ה יקריב� לא א�ר טמאה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�המה
�מ�ת�. אחר קר�� �דמיה ויביא וג�'; ה�המה" ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת

.·È,טה�רה �י� טמאה �י� � �ח�י� �המה ה�ק�י� ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ל
�ה�[לש��]�י� ��פל מז�ח קד�י �י� ה�ית �דק קד�י ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ל�רב הרא�יה �מימה א� הבית]מ��, לבדק [�שהקדישה ְְִִֵָָָָ
��אמר: ��י�, העמדה צריכה ז� הרי � ��ת�אר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מ�
קד� ה�המה מתה א� לפיכ�, ה�המה"; את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"והעמיד
��בר. א�א ��תה, אחר א�ת� ��די� אי� ות�דה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��ער�
ז� הרי ה�ית, לבדק נבלה א� �ח�טה הק�י� א� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאבל

מ�לטלי�. ��אר ְְְִִִִֶַָָ��דה

.‚È� מפר�סת היא ועדי� �ני�, רב א� �ני� �� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ�חט
�כלל היא והרי ונערכת; �בריה, לכל �ח�ה היא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהרי

��מ�ת. עד והערי�", ְְֱֱִִֶֶֶַָ"והעמיד

.„È.�פ�� נתק�� ז� הרי לדמיה, �מימה �המה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�ק�י�
עצמ� היא ל�ז�ח', הק�� ז� �המה '�מי הא�מר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�יצד?

�ל רגל� '�מי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הק�י� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�קרב.
קד�ה ��טה א� ספק ז� הרי � ל�ז�ח' הק�� ז� ָ�ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�רה

ת�דה. ולא �קרב �לפיכ� ��טה, לא א� ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹ�ְ�כ��

.ÂË,�א�ת ��קריב למי ��� א�ת� מ�כרי� ע��י�? ְְִִֶַָָ�ְְִִֵַָוכיצד
�ה��מה אבר היה וא� אבר. א�ת� מ�מי ח�� ח�י�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ְֶָָודמיה

�כ�� קד�ה ��טה ,�� כולה]�ל�יה כהקדיש .[ונחשב ְְְָָָ�ְָ�ָ

.ÊË,ל�רב רא�יה �אינ� מ�� �עלת �המה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
,�� �ל�יה �ה��מה �י� � לדמיו מאבריה אבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוהק�י�
א�ת� �מי א�א נתק�� לא � �� �ל�יה ה��מה �אי� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�בי�
א� ז�', �רה רגל '�מי �אמר: �ג�� �יצד? �לבד. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאבר
.�� ��פי� והק�� ה�א � ל�ז�ח' הק�� ל�� ִָָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ'�מי

.ÊÈ��הק זה חמ�ר 'לב א� זה', עבד 'רא� הא�מר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכ�
ח�ב אינ� � ל�ז�ח' הק�� 'רא�י �אמר: א� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹל�ז�ח',

רא�� �דמי מחציתו]א�א י�וה[וממילא ��ה ור�אי� ; ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
אבר בו]א�ת� תלויה הנשמה ויביא[כשאי� נמ�ר, היה א�� ְְִִִֵֶָָָָ

קר��. ְְָָָָ�דמיו

.ÁÈקד�י� אבל מז�ח. �קד�י אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ��ה
'�בד� א� זה' חמ�ר רא� '�מי הא�מר: � ה�ית ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�דק
ה�איל � הק��' '�בד� א� זה' עבד רא� '�מי א� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹהק��',
;��� �דמי ח�ב זה הרי ,�� �ל�יה �ה��מה אבר �ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוה�א

ה�א. �מי� קד�ת ה�ית, �דק הק�� ִַָ�ְְִֵֶֶֶֶַַָ��ל

.ËÈ�וא קר��; �ער�� מביא ל�ז�ח', עלי 'ער�י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהא�מר:
נ��� א� � ספק ה�בר הרי �ל�, לער� מ�גת יד� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאי�

וה�ציא� ה�איל יד, �ה�ג�ה�ג נ��� אינ� א� ער�, �ל��� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
ל�ז�ח אח�ת� �דה ה�ק�י� וכ� נדר. ול�ז�ח ה�איל ְִֵַַָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָיד,
וי� ל�ז�ח; ע�ל�ת �ה� יביא� וה�מי� נפ�ית, ז� הרי �ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
��די� א� ,�� ה�צ�ב �ער� א�ת� ��די� א� � ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָ��בר
א�� �כל �ני� הק�י�. ול�ז�ח ה�איל ��וי� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָא�ת�

להחמיר. �ה�, ְְְִֵֶַַָוכ��צא

ו ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

'חר�‡. א� ה�ית', לבדק הק�� זה 'הרי הא�מר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
אמר א� נכסיו, �כל וכ� ל�מי�'; 'חר� א� ה�ית', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלבדק
'חר� א� ה�ית', לבדק 'חר� א� 'הק��', נכסיו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ל
'חר�' אמר א� אבל ה�ית. לבדק י�ל� א�� הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָל�מי�'
��אמר: ל�הני�, חרמי� ��ת� � ל�הני� א�� הרי ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹסת�,

יהיה". ל� � �י�ראל חר� ְְְְִִֵֵֶֶָָ"�ל

�מ�פח�תיו·. �מעבדיו �מ�קר�, מ�אנ� אד� ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרי�
ולא �המ��, �ל יחרי� לא אבל אח�ת�. �מ�דה ְְְְֲִֶַָָָֹֹ�ְְֲֲִִִֵַַה�נענ�י�,
מ�אר ל� ��� מי� �ל ולא �ד�תיו, �ל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹ�ל
�בהמה"; מאד� ל�, א�ר "מ�ל ��אמר: � ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה��לטלי�
א�� הרי � נכסיו �ל החרי� אפ�� ה�ל, את החרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹוא�
ה�ית. לבדק �החרי� �י� ל�הני�, �החרי� �י� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�מחרמי�;

�ל‚. ל�קחי� � נכסיו �ל הק�י� א� �החרי� מי ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָוכל
�לי ל�מר צרי� ואי� ��רא��, �פ�י� ואפ�� ל�, ��� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמה

חר�. א� הק�� ה�ל � �בגדיו ְְֵֵֶֶַָָָֹ�א�נ�ת�

.„� �מי� �חרמי �מי�? לחרמי �הני� חרמי �י� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה
ויצא� ה�ית, לבדק ה�מי� וי�ל� ��וייה�, ונפ�י� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהק��,
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.Â:אמר�� ה�ית? לבדק �מימי� להק�י� �אס�ר ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ�מ�י�
מ�י את�"; �ע�ה נדבה � וקל�ט �ר�ע ו�ה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"ו��ר
מראי� ה�ברי� וכ� ה�ית. לבדק נדבה למד�, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה�מ�עה
מ�� �על מקריבי� �אי� �מי�, קד�ת א�א ְִִִֵֶַַַַָ�ְֵֶֶָָ�אינ�
לבדק נדבה ע��ה א�ה א�ת� � "את�" ונאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹל�ז�ח.
ולאו ה�ית. לבדק נדבה �מימי� ע��ה א�ה ואי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�ית,

�ע�ה. ה�א הרי ע�ה, מ�לל ְֲֲֲִֵֵֵַַַָה�א

.Ê�סת נכסיו את �הק�י� א� סת�, �המ�� את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָה�ק�י�
��י על להקריב הרא�יה �מימה �המה �ל ר�אי�: �ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
א�ת� ויקריב� ע�ל�ת, לצרכי י�כר� ה�כרי� � ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָה�ז�ח
א�ת� ויקריב� �למי�, לצרכי י�כר� וה�קב�ת ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָע�ל�ת;
הק���ת ��ת� ה�ית, לבדק י�ל� � וה�מי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�למי�;
יקריב� א�ר �המה "וא� נאמר: זה ועל ה�ית. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָלבדק
� קד�" יהיה לה', מ��� י�� א�ר �ל לה', קר�� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ��ה

יקרב. ה�ז�ח, ��י על לקרב הרא�י �ל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ�ל�מר:

.Áסלת�ת� �מני� יינ�ת �ה� והי� סת�, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהק�י�
לצרכי י�כר� � ה�ז�ח ��י על ל�רב הרא�יי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוע�פ�ת
זכרי�, �ה� י�קח וה�מי� א�ת�; ויקריב� ה�י�, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָא�ת�

ע�ל�ת. ְְְִויקרב�

.Ëה�המה �דמי עצמ�, א�� �מי יקרב� מה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ�מ�ני
ה�ד��ה �ה�המה לפי ה�ית? לבדק י�ל� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָה�מימה
��ת�אר, �מ� �די�� ל� י� מ�� �� נפל א� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָל�ז�ח,
�די��, לה� אי� ��פסל�, והע�פ�ת וה�מ� וה�י� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוה�לת
ה�ה� והערי� ה��, לפני ה�המה את "והעמיד ְְְְֱֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ��אמר:
�די��; ל� י� והערכה, העמדה �כלל ���נ� �ל � ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹא�ת�"

�די��. ל� אי� והערכה, העמדה �כלל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָו�אינ�

.È�תני��� ה�טרת �ה� והיתה סת�, נכסיו ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהק�י�
הקטורת]לא�ני� ברקיחת ��חזר�[העוסקי� עד ��כר�, ָ�ְְְִִֶַַָָָ

� א�ת�, לא�ני�וי�ח� ��ת� ז� הרי � ��קלי� ��ארנ� מ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ�ִָ
י� א� ע��י� וכ� ה�טרת. �מ�תר �ע��י� �מ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��כר�,

ה�טרת. מ�ממני אחד �נכסיו ��ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

.‡È��מ �� ונפל ל�ז�ח, �מימה �המה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�ק�י�
�ל "וא� נאמר: זה ועל ונפ�ית; נערכת ז� הרי � ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָונפסלה
והעמיד � לה' קר�� מ��ה יקריב� לא א�ר טמאה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�המה
�מ�ת�. אחר קר�� �דמיה ויביא וג�'; ה�המה" ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת

.·È,טה�רה �י� טמאה �י� � �ח�י� �המה ה�ק�י� ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ל
�ה�[לש��]�י� ��פל מז�ח קד�י �י� ה�ית �דק קד�י ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ל�רב הרא�יה �מימה א� הבית]מ��, לבדק [�שהקדישה ְְִִֵָָָָ
��אמר: ��י�, העמדה צריכה ז� הרי � ��ת�אר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מ�
קד� ה�המה מתה א� לפיכ�, ה�המה"; את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"והעמיד
��בר. א�א ��תה, אחר א�ת� ��די� אי� ות�דה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��ער�
ז� הרי ה�ית, לבדק נבלה א� �ח�טה הק�י� א� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאבל

מ�לטלי�. ��אר ְְְִִִִֶַָָ��דה

.‚È� מפר�סת היא ועדי� �ני�, רב א� �ני� �� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ�חט
�כלל היא והרי ונערכת; �בריה, לכל �ח�ה היא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהרי

��מ�ת. עד והערי�", ְְֱֱִִֶֶֶַָ"והעמיד

.„È.�פ�� נתק�� ז� הרי לדמיה, �מימה �המה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�ק�י�
עצמ� היא ל�ז�ח', הק�� ז� �המה '�מי הא�מר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�יצד?

�ל רגל� '�מי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הק�י� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�קרב.
קד�ה ��טה א� ספק ז� הרי � ל�ז�ח' הק�� ז� ָ�ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�רה

ת�דה. ולא �קרב �לפיכ� ��טה, לא א� ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹ�ְ�כ��

.ÂË,�א�ת ��קריב למי ��� א�ת� מ�כרי� ע��י�? ְְִִֶַָָ�ְְִִֵַָוכיצד
�ה��מה אבר היה וא� אבר. א�ת� מ�מי ח�� ח�י�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ְֶָָודמיה

�כ�� קד�ה ��טה ,�� כולה]�ל�יה כהקדיש .[ונחשב ְְְָָָ�ְָ�ָ

.ÊË,ל�רב רא�יה �אינ� מ�� �עלת �המה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
,�� �ל�יה �ה��מה �י� � לדמיו מאבריה אבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוהק�י�
א�ת� �מי א�א נתק�� לא � �� �ל�יה ה��מה �אי� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�בי�
א� ז�', �רה רגל '�מי �אמר: �ג�� �יצד? �לבד. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאבר
.�� ��פי� והק�� ה�א � ל�ז�ח' הק�� ל�� ִָָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ'�מי

.ÊÈ��הק זה חמ�ר 'לב א� זה', עבד 'רא� הא�מר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכ�
ח�ב אינ� � ל�ז�ח' הק�� 'רא�י �אמר: א� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹל�ז�ח',

רא�� �דמי מחציתו]א�א י�וה[וממילא ��ה ור�אי� ; ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
אבר בו]א�ת� תלויה הנשמה ויביא[כשאי� נמ�ר, היה א�� ְְִִִֵֶָָָָ

קר��. ְְָָָָ�דמיו

.ÁÈקד�י� אבל מז�ח. �קד�י אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ��ה
'�בד� א� זה' חמ�ר רא� '�מי הא�מר: � ה�ית ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�דק
ה�איל � הק��' '�בד� א� זה' עבד רא� '�מי א� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹהק��',
;��� �דמי ח�ב זה הרי ,�� �ל�יה �ה��מה אבר �ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוה�א

ה�א. �מי� קד�ת ה�ית, �דק הק�� ִַָ�ְְִֵֶֶֶֶַַָ��ל

.ËÈ�וא קר��; �ער�� מביא ל�ז�ח', עלי 'ער�י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהא�מר:
נ��� א� � ספק ה�בר הרי �ל�, לער� מ�גת יד� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאי�

וה�ציא� ה�איל יד, �ה�ג�ה�ג נ��� אינ� א� ער�, �ל��� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
ל�ז�ח אח�ת� �דה ה�ק�י� וכ� נדר. ול�ז�ח ה�איל ְִֵַַָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָיד,
וי� ל�ז�ח; ע�ל�ת �ה� יביא� וה�מי� נפ�ית, ז� הרי �ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
��די� א� ,�� ה�צ�ב �ער� א�ת� ��די� א� � ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָ��בר
א�� �כל �ני� הק�י�. ול�ז�ח ה�איל ��וי� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָא�ת�

להחמיר. �ה�, ְְְִֵֶַַָוכ��צא

ו ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

'חר�‡. א� ה�ית', לבדק הק�� זה 'הרי הא�מר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
אמר א� נכסיו, �כל וכ� ל�מי�'; 'חר� א� ה�ית', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלבדק
'חר� א� ה�ית', לבדק 'חר� א� 'הק��', נכסיו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ל
'חר�' אמר א� אבל ה�ית. לבדק י�ל� א�� הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָל�מי�'
��אמר: ל�הני�, חרמי� ��ת� � ל�הני� א�� הרי ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹסת�,

יהיה". ל� � �י�ראל חר� ְְְְִִֵֵֶֶָָ"�ל

�מ�פח�תיו·. �מעבדיו �מ�קר�, מ�אנ� אד� ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרי�
ולא �המ��, �ל יחרי� לא אבל אח�ת�. �מ�דה ְְְְֲִֶַָָָֹֹ�ְְֲֲִִִֵַַה�נענ�י�,
מ�אר ל� ��� מי� �ל ולא �ד�תיו, �ל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹ�ל
�בהמה"; מאד� ל�, א�ר "מ�ל ��אמר: � ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה��לטלי�
א�� הרי � נכסיו �ל החרי� אפ�� ה�ל, את החרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹוא�
ה�ית. לבדק �החרי� �י� ל�הני�, �החרי� �י� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�מחרמי�;

�ל‚. ל�קחי� � נכסיו �ל הק�י� א� �החרי� מי ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָוכל
�לי ל�מר צרי� ואי� ��רא��, �פ�י� ואפ�� ל�, ��� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמה

חר�. א� הק�� ה�ל � �בגדיו ְְֵֵֶֶַָָָֹ�א�נ�ת�

.„� �מי� �חרמי �מי�? לחרמי �הני� חרמי �י� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה
ויצא� ה�ית, לבדק ה�מי� וי�ל� ��וייה�, ונפ�י� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהק��,
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א�א לע�ל�, �די�� לה� אי� � �הני� וחרמי לח�י�. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹ�ְְִַָה�כסי�
"לא א�מר: ה�א �הני� חר� ועל ��ר�מה; ל�הני� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹנ�ני�
ל�עלי�. י�אל ולא לאחר, י�כר לא � י�אל" ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹי�כר

נ�ני�‰. א�� הרי � מ�לטלי� א� קרקע ה�חרי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָואחד
�ל � �הני� חרמי �החרי�. ��עה מ�מר ��א�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹל�ה�
�בריה�, לכל הק�� ה� הרי � ה�עלי� �בית �ה� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזמ�
� ל�ה� נתנ� לה'"; ה�א קד�י� קד� חר�, "�ל ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��אמר:
�י�ראל, חר� "�ל ��אמר: �בריה�, לכל �ח�י� ה� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְֲֵֵהרי

יהיה". ְְִֶל�

.Â,ה��בל אחר �� ��כה חר� �דה ל� �היתה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�
ה�הני�, לאחיו ויצאה מחרמת, ז� הרי � ְְְְֲִֶֶֶַָָָֹ�ְְֲִֵֶָוהחרימ�
ל�, חרמ� ��דה מל�ד � אח�ת�" �היה "ל�ה� ְְְֵֵֶֶַָ�ְֱֲִֵֶֶֶַַֹ��אמר:
מחרמת. �היה � החרימ� �א� לי�ראל, אח�ה ְֶֶ�ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָ�ְֲִֵ��דה

.Êהיה אפ�� � ל�קח והק�י�� חרמ�, �דה ה�ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
�דה ז� הרי � �החרימ�ה הרא��ני� ה�עלי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��קח
א� קרקע אבל ���בל. ��כר� ל�ה� וח�זרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמקנה,
�הרי א�ת�, מחרימי� אינ� � �לו�י� �הני� �ל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמ�לטלי�
לה�", ה�א ע�ל� אח�ת "�י ��דיה�: א�מר ֶַָָ�ְֲִִֵֵֶה�א
א�ר "מ�ל ��אמר: �חרמי�, לקרקע�ת הק�� ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָ�ְְִִַ�מ�לטלי�

אח�ת�". �מ�דה ָ�ְֲִֵל�

.Áמז�ח קד�י �]ה�ק�י� להקריבה שעליו קרב� [בהמת ְְְִִֵֵַַַָ
ה�המה ותער� עליה�, חל ההק�� הרי � ה�ית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדק
למה �קרב וה�המה ה�ית, לבדק �מיה וי�ל� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָות�דה,

��ח� ל�ז�ח,�היתה ה�ית �דק קד�י ה�ק�י� אבל ה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
� ל�הני� החרימ� א� '�למי�', א� ע�לה' ז� 'הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹואמר:
קד�י על חל החר� ולא מז�ח הק�� ואי� �ל��, ע�ה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

.��� �אינ� �בר מק�י� אד� �אי� ה�ית; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�דק

.Ë�חט�� י��', �ל�י� לאחר הק�� זה '��ר ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהא�מר:
ל�ז�ח, הק�י�� �הנאה; מ�ר זה הרי � י�� �ל�י� ְְֲִִִֵַַַָָָ�ְְֲִֵֶֹ�ת��
הק�� זה 'הרי אמר: א� אבל ל�ז�ח. הק�� זה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

עד]מעכ�ו ימות לא �ת��[א� ��חט� י��', �ל�י� לאחר ְְְְְִֵַַַָָֹ
�ת�� הק�י�� וא� �הנאה; אס�ר זה הרי � י�� ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ�ל�י�

מק��. אינ� ל�ז�ח, ְָ�ְְִִֵֵַַַֹה�ל�י�

.È�ז�רי� ע��ב א�א �� אי� ה�ית, לבדק ע�לה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהק�י�
שוויה]�לבד להערי� נדרשי� הגזברי� הקרבתה .[שלפני ְִַ

עבר א� לפיכ�, ���דה. עד ��חט ��א ס�פרי� ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מ�ברי
��רה. ז� הרי � ְְֲֵֵָָָ��חט�

.‡È�י� ק�י�, קד�י� �י� קד�י� קד�י �י� אד� ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרי�
�ה�א קד�י� הי� וא� ה�ית. �דק חרמי �י� �הני� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחרמי
לבדק �י� ל�הני� �י� �מיה� את נ�ת� �אחרי�ת�, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹח�ב
�ה�. למה ���ד�, אחר ה�ד�י� א�ת� ויקרב� ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�ית;

.·Èנדבה באחריותה]הי� חייב �יצד[שלא והחרימ�, ְְְִֵֶַָָָָ
ז�, �בהמה ל�� ר�צה אד� '��ה א�מרי�: א�ת�? ְְִִִִֵֵֶַָָָָָ��די�
�ע�ר א�ת� ה��ת� וכל ,'�� ח�ב �אינ� ע�לה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָלהעל�ת�

אחר] �היתה.[אפילו �מ� נדבה ז� �המה יקריב ,ְְְְְִֵֶַָָָָָ

.‚Èהיה� �י� ל�מי�, �המה �כ�ר את �החרי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָי�ראל
צרי� ואי� מחר�; זה הרי � מ�� �על �היה �י� ְְִֵָָ�ֲִֵֵֶֶַַָָָ�מי�

ליד�. ��א אחר ל�מי�, ה�ה� החרימ� א� ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל�מר,

.„È��ל ר�צה אד� '��ה א�מרי�: א�ת�? ��די� ְְִִִֵֵֶַַָָָוכיצד
הר��ת ותהיה ל� ��היה �די זה, [=האפשרות]�בכ�ר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָ

ה��ת� �ל לרע�'. א� לקר�ב� ��רצה, �ה� לכל ל�נ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�יד�
וי�ל� ��רצה; �ה� לכל וי�נ�� ה�כ�ר י�ח �ע�ר, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹא�ת�

ה�ית. לבדק ְִִֶֶַַַָה�מי�

.ÂË,נדבה �למי �מחרי� זה הרי � ה�ע�ר את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�חרי�
�אחרי�ת�. ח�ב �אינ� ְְֲִֵֶַַָָלפי

.ÊË�קל� השקל]ה�ק�י� מחצית ה�ית,[מטבע לבדק ְְְִִִֶֶַַַַ
קד�; אינ� ה�ית, לבדק ���רי� הק�י� קד�. זה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהרי
קד�. א�� הרי ליד�, ��א� אחר ה�ה� הק�י�� א� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאבל

.ÊÈ�פי�� וה�הני� ה�א ו�פחת�, עב�� חצי ִָ�ְְְְְֲֲִִִִַַַַָֹה�חרי�
��� עב��, חצי ל�מי� החרי� א� הק�י� א� אבל ;��ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָ�
ה�נענ�י�, ו�פחת� עב�� ה�ק�י� וכל ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹקד�
קד�; ��פ� הרי � עבדי� �ה� והי� נכסיו �ל ה�ק�י� ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹא�

���ד�. עד �ה�, להנ�ת אס�ר ְִִֵֶֶַָָָָָלפיכ�

.ÁÈלה�ציא� מאחרי�, �מיה� ל�ח ר�אי� ה�ז�רי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואי�
לחר�ת בהקדש]א�ת� כזלזול יתפרש שלא מ�כרי�[כדי א�א ; ְִֵֶַָָ

רצ�. א� לחר�ת, א�ת� מ�ציאי� ואחרי� לאחרי�, ֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָא�ת�

.ËÈ.�קד �רנסת� על ה�תר �ל עב��, ידי ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�ק�י�
�פ�רע; וע��ה וא�כל, ל�וה זה? עבד מת�רנס ה�א ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַוכיצד
�א� � ויפרע �ר�טה, מ�וה �ח�ת �ח�ת ��ע�ה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָוה�א

הק��. קנה רא��� רא��� �פר�טה, ְְִִִֵֶָָָָָע�ה

.Îה�א והרי �מיו, א�א הק�י� לא � עצמ� את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹה�ק�י�
לא �הרי ולאכל, לע��ת ל� �מ�ר עצמ�; �דמי ְֱֲֲֵֶֶַָֹֹ�ְְִֵַַָח�ב

�עבד. ��פ� ְִֵֶֶַָנתק��

.‡Î��ג� �יצד? .��� �אינ� �בר מק�י�, אד� ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאי�
�דה א� העבר�י�, ו�פחת� ועב�� �ב��, �נ� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָ�החרי�
�בר מק�י� אד� �אי� מחרמי�, אינ� א�� הרי � ְְִִֵֶַָָָָָ�ְֲִֵֵֵָָמקנת�

.��� ��פ� ֵֶֶ�אי�

.·Îהיה �יצד? �ר��ת�. �אינ� �בר מק�י� אד� ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאי�
אי� � אצל� �ה�א זה �� וכפר אחר, �יד ��ד�� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָל�
ה�א הרי ,�� �פר לא א� אבל להק�י��; יכ�לי� ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֹה�עלי�

�ה�א. מק�� �כל �עליו ְְְִֶָָָָ�ר��ת

.‚Î�זל�� קרקע אבל �מ�לטלי�. אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָ��ה
יכ�ל זה הרי � �ד�ני� לה�ציא� יכ�ל א� � �� וכפר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר,
�ה�רקע ה�ציא�: לא �עדי� �י על וא� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹלהק�י��,

�עליה. �ר��ת היא הרי ְְְֲִִֵֶַָָָעצמ�,

.„Î�אי �ניה� � ה�עלי� נתיא�� ולא חבר�, את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה��זל
�אינ� לפי וזה ,��� �אינ� לפי זה להק�י�: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיכ�לי�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְִֵֵֶַָֹ�ר��ת�.

.‰Îבא� �ה�, וכ��צא �יצי� א� �ל�עי� מ�כר �היה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת אחת �ל �מי הי� א� � ל� והל� אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָל�קח
יכ�ל ה��כר ואי� ��סק; �מי זה הרי קצ�בי�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמה�

�ר��ת� אינ� �הרי ז�, �לעת נמכרה]להק�י� .[שכבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ
מק��ת, ז� הרי � והק�י�� קצ�בי�, ה�מי� אי� ְֶֶ�ְְְְֲִִִִִֵֵַָָוא�

היא �ר��ת� לשל�]�עדי� כמה הקונה שידע ��ה[עד : ְֲִִִֶֶֶַ
�זה. ���צא �ל וכ� �זלה. �ר� לקח� לא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ��קח�,

.ÂÎמה' �יצד? לע�ל�. �א ��א �בר מק�י� אד� ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹאי�
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מצ�דתי הדייגי�]��עלה 'מה[רשת קד�', ה�� מ� ְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
�ל��. אמר לא � חר�' ה�ר�ת מ� ז� �דה ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ���ציא

.ÊÎלכ�א�ח�ה ל� ��כר�י ז� '�דה לחבר�: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהא�מר
לפי מק��ת, אינ� � מ��� �לקח� מק��ת', ְְִֶֶ�ְְִֵֶֶֶָָָ�ְִמ��

לר��ת�. �את לא ְְְִִִֶֶָָֹ���הק�י��

.ÁÎע��ה ז� הרי � א��� ידי מע�ה ה�ק�י� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכ�
לע��יה�' ידי� 'יק��� ל�: אמר ח�י�. וה��תר ְְְִִִֵֶַַָָָ�ְְֶֶַָוא�כלת,
הא קד�; ידיה מע�ה �ל הרי ל�, מ�ע�די� וה� ה�איל �ְְִֵ�ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ
�ר�ת ��ל קד�', זה 'איל� לא�מר: ��מה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלמה

�זה. ���צא �ל וכ� קד�. לה�א ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�ע��ה

.ËÎ,�ל מ�כר �אני ז� '�דה לחבר�: ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָהא�מר
����ח�ה, מק��ת ז� הרי � �תק��' מ�� ְְִֶֶֶֶָָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָלכ�א�ח�ה

� ז� '�דה להק�י��. �יד� ע�ה ל�,�הרי ���נ�י ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
�הרי �ק��, א�ת� ���פ�ה � קד�' �הי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלכ�אפ��ה
�הרי קצ�ב, לזמ� ממ��נת היתה ואפ�� לפ��ת�: ְְֲִֵֶֶֶַָ�ְְְְֲִִַָָָָ�יד�

ה�מ�. אחר לפ��ת� ְְְִַַַַָָ�יד�

.Ï,�קד זה הרי � והק�י�� וחזר לחבר�, �ית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹה���יר
מעל. ה��כר, �� �ר וא� ה�כיר�ת; ְְְִִֵַַַָָָָ�פקעה

.‡Ïא�� �בר מק�י� אד� �אי� �י על �א� לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
ח�ב זה הרי � להק�י�� עלי הרי אמר א� לע�ל�, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�א
� הק�י� לא וא� נדר; מ��� לע�ל�, ���ב�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹלהק�י��
�בר�" יחל ו"לא ל��מ�" תאחר "לא מ��� ע�בר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי

ה�דרי�. ��אר יע�ה", מ�יו, ה�צא "�כל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ�מ���

.·Ïעלה�� �ל להק�י� עלי 'הרי הא�מר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�יצד?
���ציא �ר�ת לענ�י� ל�� עלי 'הרי ה��', מ� ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצ�דתי
�א���ר �ל ל�ב�יי� ל�� א� להחרי� עלי 'הרי ז�', ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�דה
לע��ת ח�ב זה הרי � א�� �דברי� ���צא וכל ז�', ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ��נה
�כלל � �� וכ��צא וזה ליד�. ���ב�א� �אמר, מה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה�

הק���ת. �כלל לא ה�א, ְְְִִֵֶַָֹנדרי�

.‚Ïא�ר "וכל אבינ�: יעקב �אמר מה � זה לדבר ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראיה
�� �י נדר� "א�ר ונאמר: ל�", אע�ר�� ע�ר לי, ���ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נזיר', �אהיה עד הע�ל� מ� א�טר 'לא הא�מר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
� �נזיר נדר לא �עדי� �י על וא� �נזיר�ת, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹח�ב
וכזה ,�� ���צא וזה לה�זר. ח�ב �נזיר, ���ר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה�איל

לד��. ָָרא�י

.„Ïר��' הא�מר: �יצד? הק��. אינ� טע�ת, ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָהק��
� לב� ויצא הק��', ה�א הרי רא��� מ�יתי ��צא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ�חר
ה�א הרי רא��� �ידי ��עלה זהב '�ינר הק��; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינ�
יי� �ל 'חבית הק��; אינ� � �ס� �ל ועלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהק��',
�ה�י� �י� � �מ� �ל ועלת הק��', רא��נה �ידי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��עלה
� ה�י� מ� יקר �ה�מ� �י� מק��, �א�ת� ה�מ� מ� ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיקר
הרי � �ז�' 'ז� ואמר: אחרת, �� הת�יס הק��. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאינ�

�זה. ���צא �ל וכ� הק��. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹה�נ�ה

ז ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

ולא‡. �קרקע�ת, לא א�ת� ��די� אי� � ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹההק���ת
הק�� �הרי והושוו]�עבדי� ולא[הוסמכו לקרקע�ת, ֲֲִֵֶַָ�ְְְְַָֹ

ממ�� ��פ� �אי� הוכחה]��טר�ת רק ��אמר:[ומהווי� , ְֱִֵֶֶֶַָָָ

ה��לטלי� �אר ואחד ה�ס�, אחד ה�ס�". את ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ונת�
ס�י� ואפ�� �ס�; .[קליפות]��וי� ֲִִֶֶֶַָ�ִ

ה�ק�י�·. ואחד חמ�; מ�סי� קד�יו, ה��דה ְְֳִִֶֶֶַַַָָָָֹ�ל
��ארנ�. �מ� חמ� מ�סיפי� � ה��ר� א� א���, א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹעצמ�,
והחמ� ה��לטלי�. מ� א�א יהיה לא החמ�, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹוא�

לה�. אחד ודי� עצמ�, �הק�� ה�א הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ���סי�

את‚. ��ת� מאחר א�א מע�ב; החמ� אי� קד�יו, ְֳֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹה��דה
ס�פרי� �מ�ברי .�� להנ�ת �מ�ר לח�י�, הק�� יצא � ְְִִִֵֵָָ�ִ�ְְֵֶֶֶַָָה�ר�
י��; ולא יפ�ע, ��א � החמ� ���� עד להנ�ת, ל� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�אס�ר
�י על וא� לאכל, ל� ה�יר� ��ת, ענג מ�ני � ���ת ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאבל

א�ת�. ��בעי� ה�ז�רי� והרי החמ�, נת� לא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ�עדי�

�דה„. א� � ונפ�� מ��, �ה� ��פל מז�ח ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָקד�י
וה�ק�י� ההק���ת; ��אר חמ� מ�סי� עצמ�, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹה�ק�י�
�� ה�ת��ר לא חמ�, ���סי� ה�א לעצמ�, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��דה

הקרב�] �ח�ב[מקריב ה�א רא���, והק�� ��דא�. ,ְְְִֵֶֶֶַָָָ
חמ�, עליו מ�סי� אינ� �ני, הק�� אבל חמ�; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ�ת�ספת
חמי�ית ויס� �ית�, את יגאל ה�ק�י� "וא� ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ��אמר:

ה�ת�יס. לא ה�ק�י�, � עליו" ער�� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ�ס�

�קד�י‰. �י� �נ�ה, �המה על �המה ח�ל א� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ�
�המיר א� מ��, �ה� ��פל מז�ח �קד�י �י� ה�ית, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�דק

אחרת] בבהמה לקרב� הכשרה בהמה מז�ח[החלי� ְְְִֵֵַָ�קד�י
ה�מ�רה, את א� עליה �ח�ל ה�נ�ה את ��דה ��ה�א �ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

חמ�. מ�סי� אינ� � ְְִֵֶַֹלעצמ�

.Âעליו וה�סי� מ��, �� ונפל ,�� להת��ר א�� ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָה�פרי�
אחר �א�� ונת��ר אחרת, �המה על וח�ל� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחמ�

השנייה] הבהמה נאבדה כי ונ�קה[שלישי, מדי�, [נעקרה ְְִָ
קרבנו]ה�המהקרב�] הקריב שכבר לאחר �ח�ל[שמצאה ְִֵֵֶַָ

לרע�ה ותפדה]עליה מו� בה שיפול עד �מ�[שתרעה ְְִִֶָָָ
חמ�, עליה מ�סי� א� ספק היא הרי � �מק�מ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ��ת�אר
אחרת, �קד�ה אחר ��� היא והרי ע�לה קר�� והיא ֶֶַָ�ְְְֲִִִֵֵַַַָָה�איל
הק�� מ�ח �אה �היא מ�ני חמ�, עליה מ�סי� אינ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹא�

חמ�. עליו ה�סי� ��בר ְִִֶֶָָָָֹהרא���

.Êרה�� �נה ��א � �מ�רה ע��י� אי� ה�ית, �דק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקד�י
�המת לפניו הי� �יצד? מז�ח. �קד�י א�א ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�תמ�רה,
א� ז�', חליפת 'ז� ואמר: ה�ית, �דק קד�י �בהמת ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�ח�י�
ז� 'הרי אמר: א� אבל �ל��. אמר לא � ז�' �מ�רת ְְֲֲִֵַַַָָָֹ'ז�
ויצאת ק�מי�; �בריו � ז�' על מח�לת ז� 'הרי א� ז�', ְְִֶֶַַָָָָָ�ְֲֵַַ�חת

ה�נ�ה. ונת�סה לח�י�, הרא��נה ְְְְִִִַָָ�ְְִֵַָָָה�המה

.Á�ה� ��פל מז�ח קד�י ואחד ה�ית, �דק קד�י ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד
עבר וא� ��וייה�; א�א לכ�ח�ה, א�ת� ��די� אי� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמ��
�ינר מאה �וה הק�� אפ�� מ�וייה�, �ח�ת על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוח�ל�
�מ�ר לח�י�, ויצא �ד�י זה הרי � �ר�טה �וה על ָ�ִ�ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ�ח�ל�
וח�ב �מי�, חקירת צרי� �ה�א ס�פרי� �מ�ברי .�� ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלהנ�ת

�מיו. את ְְִֶַָָלה�לי�

.Ë,��מ �� ��פל מז�ח קד�י �המת ל� היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יצד?
ואמר: חמ�ה, ��וה ח�י� �בהמת ע�רה, �וה היא ְֲִִֶַָָָָ�ֱֲֲִֵֶַַָָָָוהרי
לח�י�; ויצאת נפ�ית, ז� הרי � ז�' על מח�לת ז� ִ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָ�ְֲֵ'הרי
ה�המה היתה א� וכ� החמ�ה. לה�לי� צרי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָאבל
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מצ�דתי הדייגי�]��עלה 'מה[רשת קד�', ה�� מ� ְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
�ל��. אמר לא � חר�' ה�ר�ת מ� ז� �דה ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ���ציא

.ÊÎלכ�א�ח�ה ל� ��כר�י ז� '�דה לחבר�: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהא�מר
לפי מק��ת, אינ� � מ��� �לקח� מק��ת', ְְִֶֶ�ְְִֵֶֶֶָָָ�ְִמ��

לר��ת�. �את לא ְְְִִִֶֶָָֹ���הק�י��

.ÁÎע��ה ז� הרי � א��� ידי מע�ה ה�ק�י� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכ�
לע��יה�' ידי� 'יק��� ל�: אמר ח�י�. וה��תר ְְְִִִֵֶַַָָָ�ְְֶֶַָוא�כלת,
הא קד�; ידיה מע�ה �ל הרי ל�, מ�ע�די� וה� ה�איל �ְְִֵ�ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ
�ר�ת ��ל קד�', זה 'איל� לא�מר: ��מה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלמה

�זה. ���צא �ל וכ� קד�. לה�א ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�ע��ה

.ËÎ,�ל מ�כר �אני ז� '�דה לחבר�: ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָהא�מר
����ח�ה, מק��ת ז� הרי � �תק��' מ�� ְְִֶֶֶֶָָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָלכ�א�ח�ה

� ז� '�דה להק�י��. �יד� ע�ה ל�,�הרי ���נ�י ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
�הרי �ק��, א�ת� ���פ�ה � קד�' �הי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלכ�אפ��ה
�הרי קצ�ב, לזמ� ממ��נת היתה ואפ�� לפ��ת�: ְְֲִֵֶֶֶַָ�ְְְְֲִִַָָָָ�יד�

ה�מ�. אחר לפ��ת� ְְְִַַַַָָ�יד�

.Ï,�קד זה הרי � והק�י�� וחזר לחבר�, �ית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹה���יר
מעל. ה��כר, �� �ר וא� ה�כיר�ת; ְְְִִֵַַַָָָָ�פקעה

.‡Ïא�� �בר מק�י� אד� �אי� �י על �א� לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
ח�ב זה הרי � להק�י�� עלי הרי אמר א� לע�ל�, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�א
� הק�י� לא וא� נדר; מ��� לע�ל�, ���ב�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹלהק�י��
�בר�" יחל ו"לא ל��מ�" תאחר "לא מ��� ע�בר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי

ה�דרי�. ��אר יע�ה", מ�יו, ה�צא "�כל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ�מ���

.·Ïעלה�� �ל להק�י� עלי 'הרי הא�מר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�יצד?
���ציא �ר�ת לענ�י� ל�� עלי 'הרי ה��', מ� ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצ�דתי
�א���ר �ל ל�ב�יי� ל�� א� להחרי� עלי 'הרי ז�', ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�דה
לע��ת ח�ב זה הרי � א�� �דברי� ���צא וכל ז�', ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ��נה
�כלל � �� וכ��צא וזה ליד�. ���ב�א� �אמר, מה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה�

הק���ת. �כלל לא ה�א, ְְְִִֵֶַָֹנדרי�

.‚Ïא�ר "וכל אבינ�: יעקב �אמר מה � זה לדבר ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראיה
�� �י נדר� "א�ר ונאמר: ל�", אע�ר�� ע�ר לי, ���ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נזיר', �אהיה עד הע�ל� מ� א�טר 'לא הא�מר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
� �נזיר נדר לא �עדי� �י על וא� �נזיר�ת, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹח�ב
וכזה ,�� ���צא וזה לה�זר. ח�ב �נזיר, ���ר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה�איל

לד��. ָָרא�י

.„Ïר��' הא�מר: �יצד? הק��. אינ� טע�ת, ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָהק��
� לב� ויצא הק��', ה�א הרי רא��� מ�יתי ��צא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ�חר
ה�א הרי רא��� �ידי ��עלה זהב '�ינר הק��; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינ�
יי� �ל 'חבית הק��; אינ� � �ס� �ל ועלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהק��',
�ה�י� �י� � �מ� �ל ועלת הק��', רא��נה �ידי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��עלה
� ה�י� מ� יקר �ה�מ� �י� מק��, �א�ת� ה�מ� מ� ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיקר
הרי � �ז�' 'ז� ואמר: אחרת, �� הת�יס הק��. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאינ�

�זה. ���צא �ל וכ� הק��. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹה�נ�ה

ז ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

ולא‡. �קרקע�ת, לא א�ת� ��די� אי� � ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹההק���ת
הק�� �הרי והושוו]�עבדי� ולא[הוסמכו לקרקע�ת, ֲֲִֵֶַָ�ְְְְַָֹ

ממ�� ��פ� �אי� הוכחה]��טר�ת רק ��אמר:[ומהווי� , ְֱִֵֶֶֶַָָָ

ה��לטלי� �אר ואחד ה�ס�, אחד ה�ס�". את ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ונת�
ס�י� ואפ�� �ס�; .[קליפות]��וי� ֲִִֶֶֶַָ�ִ

ה�ק�י�·. ואחד חמ�; מ�סי� קד�יו, ה��דה ְְֳִִֶֶֶַַַָָָָֹ�ל
��ארנ�. �מ� חמ� מ�סיפי� � ה��ר� א� א���, א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹעצמ�,
והחמ� ה��לטלי�. מ� א�א יהיה לא החמ�, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹוא�

לה�. אחד ודי� עצמ�, �הק�� ה�א הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ���סי�

את‚. ��ת� מאחר א�א מע�ב; החמ� אי� קד�יו, ְֳֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹה��דה
ס�פרי� �מ�ברי .�� להנ�ת �מ�ר לח�י�, הק�� יצא � ְְִִִֵֵָָ�ִ�ְְֵֶֶֶַָָה�ר�
י��; ולא יפ�ע, ��א � החמ� ���� עד להנ�ת, ל� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�אס�ר
�י על וא� לאכל, ל� ה�יר� ��ת, ענג מ�ני � ���ת ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאבל

א�ת�. ��בעי� ה�ז�רי� והרי החמ�, נת� לא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ�עדי�

�דה„. א� � ונפ�� מ��, �ה� ��פל מז�ח ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָקד�י
וה�ק�י� ההק���ת; ��אר חמ� מ�סי� עצמ�, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹה�ק�י�
�� ה�ת��ר לא חמ�, ���סי� ה�א לעצמ�, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��דה

הקרב�] �ח�ב[מקריב ה�א רא���, והק�� ��דא�. ,ְְְִֵֶֶֶַָָָ
חמ�, עליו מ�סי� אינ� �ני, הק�� אבל חמ�; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ�ת�ספת
חמי�ית ויס� �ית�, את יגאל ה�ק�י� "וא� ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ��אמר:

ה�ת�יס. לא ה�ק�י�, � עליו" ער�� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ�ס�

�קד�י‰. �י� �נ�ה, �המה על �המה ח�ל א� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ�
�המיר א� מ��, �ה� ��פל מז�ח �קד�י �י� ה�ית, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�דק

אחרת] בבהמה לקרב� הכשרה בהמה מז�ח[החלי� ְְְִֵֵַָ�קד�י
ה�מ�רה, את א� עליה �ח�ל ה�נ�ה את ��דה ��ה�א �ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

חמ�. מ�סי� אינ� � ְְִֵֶַֹלעצמ�

.Âעליו וה�סי� מ��, �� ונפל ,�� להת��ר א�� ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָה�פרי�
אחר �א�� ונת��ר אחרת, �המה על וח�ל� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחמ�

השנייה] הבהמה נאבדה כי ונ�קה[שלישי, מדי�, [נעקרה ְְִָ
קרבנו]ה�המהקרב�] הקריב שכבר לאחר �ח�ל[שמצאה ְִֵֵֶַָ

לרע�ה ותפדה]עליה מו� בה שיפול עד �מ�[שתרעה ְְִִֶָָָ
חמ�, עליה מ�סי� א� ספק היא הרי � �מק�מ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ��ת�אר
אחרת, �קד�ה אחר ��� היא והרי ע�לה קר�� והיא ֶֶַָ�ְְְֲִִִֵֵַַַָָה�איל
הק�� מ�ח �אה �היא מ�ני חמ�, עליה מ�סי� אינ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹא�

חמ�. עליו ה�סי� ��בר ְִִֶֶָָָָֹהרא���

.Êרה�� �נה ��א � �מ�רה ע��י� אי� ה�ית, �דק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקד�י
�המת לפניו הי� �יצד? מז�ח. �קד�י א�א ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�תמ�רה,
א� ז�', חליפת 'ז� ואמר: ה�ית, �דק קד�י �בהמת ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�ח�י�
ז� 'הרי אמר: א� אבל �ל��. אמר לא � ז�' �מ�רת ְְֲֲִֵַַַָָָֹ'ז�
ויצאת ק�מי�; �בריו � ז�' על מח�לת ז� 'הרי א� ז�', ְְִֶֶַַָָָָָ�ְֲֵַַ�חת

ה�נ�ה. ונת�סה לח�י�, הרא��נה ְְְְִִִַָָ�ְְִֵַָָָה�המה

.Á�ה� ��פל מז�ח קד�י ואחד ה�ית, �דק קד�י ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד
עבר וא� ��וייה�; א�א לכ�ח�ה, א�ת� ��די� אי� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמ��
�ינר מאה �וה הק�� אפ�� מ�וייה�, �ח�ת על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוח�ל�
�מ�ר לח�י�, ויצא �ד�י זה הרי � �ר�טה �וה על ָ�ִ�ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ�ח�ל�
וח�ב �מי�, חקירת צרי� �ה�א ס�פרי� �מ�ברי .�� ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלהנ�ת

�מיו. את ְְִֶַָָלה�לי�

.Ë,��מ �� ��פל מז�ח קד�י �המת ל� היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יצד?
ואמר: חמ�ה, ��וה ח�י� �בהמת ע�רה, �וה היא ְֲִִֶַָָָָ�ֱֲֲִֵֶַַָָָָוהרי
לח�י�; ויצאת נפ�ית, ז� הרי � ז�' על מח�לת ז� ִ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָ�ְֲֵ'הרי
ה�המה היתה א� וכ� החמ�ה. לה�לי� צרי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָאבל
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לה�זז לח�י� יצאת ז� הרי � ה�ית �דק קד�י ְִִֵָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהרא��נה
מ�ברי אבל ��רה; �י� �ח�יה ה�נ�ה ות�נס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�להעבד,
�וה, עליה �ח�ל ז� היתה א� �מי� חקירת צרי� ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָס�פרי�

�מיה. י�לי� ְִֶַָָא�

.È�א� אפ�� � �דמיה ��� ואמר� �ל�ה, א�ת� ְְְְֲִֶֶָָָָָָָֹ�מ�
ח�זר: אינ� יפה', היתה הק�� '�ל ואמר�: מאה �� ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
אבל .�� החמיר� לא מ�בריה�, ה�מי� וחקירת ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹה�איל
הק�� �ה�נה ואמר� �ל�ה �בא� �ני�, א�ת� �מ� ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹא�

ח�זר. � �ה�א ְֵֶָ�כל

.‡Èאכסרה ההק�� את ��די� שטחי]אי� א�א[אומד� , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
על ההק�� יד �דה, וא� ��ארנ�; �מ� �מי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�חקירת
'ט�ית הק��', �ל ז� �רה �חת ז� '�רה �יצד? ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעלי�נה.
ההק�� ויד �ד�י, הק��� � הק��' �ל ז� ט�ית �חת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָז�

יפה ה�נ�ה היתה א� העלי�נה; הרא��נה[=יקרה]על מ� ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ
� יפה אינ� וא� ו��תקי�; ה�ז�רי� א�ת� ל�קחי� ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ�י�תר,
א� אבל חמ�. �מ�סי� ��ארנ�, �מ� ה�מי� את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמ�לי�
�פרה הק��, �ל ט�ית �חת סלעי� �ע�ר ז� 'ט�ית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר:
�ל היתה אפ�� � הק��' �ל �רה �חת סלעי� �ע�ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָז�
ונ�ת� חמ� מ�סי� זה הרי ע�רה, ו��� חמ�ה �וה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהק��
��נ�ה, �דה. קצ�בי� �דמי� �הרי �מחצה: סלעי� ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�ני

��ארנ�. �מ� חמ� טע�נה ְְְֵֵֶֶַָָֹאינ�

.·Èמנה� מ�� � ההק�� מ�ד החפ�ה��דה את [העביר ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מנה] היה כששוויו עדלרשותו ה�מי� ל�� הס�יק ולא ,ְְִִִִֵַַָֹ

ה�ס�, את "ונת� ��אמר: מאתי�, נ�ת� � �מאתי� ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�עמד
ולא �מאתי�, מ�כ� .��� ה�א ה�ס� �נתינת ל�", ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹוק�
מאתי�; נ�ת� � �מנה �עמד עד ה�מי� את ל�� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהס�יק

הדי�ט �ח יהיה במשיכה]לא הק��,[שקונה מ�ח חמ�ר ְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹֹ
��מי�. ונתח�ב �מ�יכה קנה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָוהרי

.‚Èעד למ�כ�, הס�יק ולא ה�מי�, ונת� �מאתי�, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ�דה
,��� את �מ��� ה�ס�; �נתינת קנה �בר � �מנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�עמד
ולא ה�מי�, ונת� �מנה, �דה� �מאתי�. ההק�� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹוזכה
�ד�י, ��דה מה � �מאתי� �עמד עד למ�כ�, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהס�יק
'לא �א�, א�מרי� ואי� נת�: ��בר ה�נה א�א נ�ת� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינ�
אינ� ההדי�ט �אפ�� � הק��' מ�ח חמ�ר הדי�ט �ח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיהיה

��רע מי ��ק�ל עד ,�� לחזר המבול...יכ�ל דור [מאנשי ְֲִֵֶֶַַַַָָֹ
בדיבורו] עומד שאינו ממי יפרע �מק�מ�;הוא ��ת�אר ְְְִִֵֶָ�מ�

��רע. מי לק�ל רא�י ההק�� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָואי�

.„È�א א�ה, �ת�ת עליו והיתה נכסיו, �ל ִַָ�ְְְְְִַַָָָָָָָה�ק�י�
מ� �ת�ת� לג��ת יכ�לה הא�ה אי� � ח�ב�ת �עלי ִָָ�ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ�טרי
מפקיע �ההק�� ח�ב�: את ח�ב �על ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹההק��,

ה�רקע[=מסיר] ההק�� ���מ�ר אבל ��ד�. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�ע��ד

לג��ת ולא�ה ח�ב לבעל י� � לח�י� ה�דה ותצא ,���ְְֵֵֶֶַָ�ְְְִִִֵַַָָ
ז�. קרקע על ע�מד �ע��ד� �הרי ה��דה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמ�

.ÂË:���לרא ��תבה לק�ח�ת ל�ני ��מה? זה למה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהא
ע�� לי אי� �דברי� נכס]'�י� ממ� �[לגבות ל�ני: �מכר , ְִִִִִֵֵַַָָָ

ט�רפת ה�ני.[=גובה]�היא מ� ִִִֵֶֶֶַ

.ÊËהא�ה את מ��יעי� האי�? זה קרקע ��די� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוכיצד
מ�כסי� ל�רע ה�א �ל �דר� �ח�ה, ח�ב�ת �עלי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָא�
��קר י�� ��י� עליה מכריזי� �� ואחר ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�ְמ�ע�די�;
ל�� ר�צה אד� ��ה וא�מרי�: ��ארנ�, �מ� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�בערב,

�ת�ת� לא�ה ל�� מנת על ז�, המגיע��דה את [שתקבל ְְְִִֵֶַָָָָ�ָָ
ח�ב�לה] את ח�ב חסרות]�לבעל מטבעות אפילו .[שיקבל ְֶַַ

�די �דינר אפ�� ה��קח א�ת� ול�קח א�ת�, ���די� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואחר
ה��דה ח�זר � �די��' �לא י�צא 'הק�� יאמר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ��א

א� �ת�ת� לא�ה היה�מג�ה ואפ�� ח�ב�, את ח�ב לבעל ְְִֶַָָ�ְֲִֶַַַָָָָ
א�ת�, ��דה �� מנת על ��עי�: �וה וה�דה מאה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהח�ב

הח�ב היה א� אבל לפ��ת�. �דמי[פי�]הר�צה �ני� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
א�ה �כת�ת ח�ב עליו וי� מאה �וה �היתה �ג�� ִַָ�ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָה�דה,
ה�ת�ה, א� הח�ב ל�� מנת על א�ת� ��די� אי� � ָ�ְְִִִֵֵַַַַָָָמאתי�

סת� א�ת� ��די� להקדש]א�א ל��,[והכס� התנ� �א� : ְְִִִִֵֶֶָָָ
�לל נפ�ית ביוקר]אינ� כ� כל פודי� יימצאו .[שלא ְְִֵֵָָ

.ÊÈוגבת א���, את �ר� �� ואחר נכסיו, �ל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָה�ק�י�
���יר�ה עד ��בה אינ� � ההק�� מ� ה��דה מ� ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ְ�ת�ת�

קנ�ניא ��א רמאות]הנאה, ואי�[תכנית ההק��; על ע�� ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
על וי�אל הק���י, �טע�ת א�מר היה רצה א�� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָא�מרי�

ל�. ח�זר והיה לחכ� ְְְֵֵֶָָָָהק���

.ÁÈח�ב לפל�ני 'מנה �הק�י�: אחר ל�מר נאמ� אי� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
על קנ�ניא יע�� ��א � ה�א' �ל�ני �ל זה '�לי א�: ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָעלי',
�י על ��בה אינ� ח�ב, �על �יד �טר היה ואפ�� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָההק��;
��ארנ�. �מ� ח�ב�ת �עלי �ל ���בי� �דר� א�א ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזה

.ËÈ�הק�י� הח�לה אבל �בריא. אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָ��ה
� �ידי' לפל�ני 'מנה �הק�י�: ��עה ואמר נכסיו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָ�ל
מיתת�, ��עת ההק�� על ערמה ע��ה אד� �אי� ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמ�;
אמר: א� לפיכ� למ�ת. ה�ל� ה�א �הרי � לאחרי� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוח�טא

'�נ�' אמר לא וא� �ב�עה; �לא נ�טל ל�', א�ת� [לא'�נ� ְְְְְִֵַָָָֹֹ
ו] בלבד, אמירתו היהמספיקה �� א� א�א ל�, נ�תני� ְִִֵֵֶָָָאי�

ה��אה. מ�ני ההק�� מ� נ�טל זה הרי מק��, �טר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ְְְָָ�יד�
הרי א�א ל�, ��מעי� אי� � '�נ�' אמר �הק�י� אחר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָוא�
וג�בה נ��ע � �טר� נתק�� א� ח�ב�ת: �עלי ��אר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָה�א

ההק��. מ� לא ה��דה, ְִִֵֶֶַַֹמ�

.Î�א הק�י��, א� נכסיו, את �הפקיר ק�ל עליו ��צא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי
�ר�רה. ראיה �� ��היה עד ל�, ח���י� אי� � ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהחרימ�

�
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ל�;‡. ק�נה לה�יח�, ל� ��� מק�� �ל � אד� �ל ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�לי�
יכ�ל מה� אחד אי� ה�לי, �ת�� ה��לטלי� ��ע�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיו�
�ת�� �ה�ח� �מ� א� �הג�י��, �מ� זה והרי ,�� ְְ�ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹלחזר
הר�י�, �ר��ת ל� ק�נה אד� �ל �לי� אי� לפיכ� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ית�.
�קנה ל� ה�קנה, ל� אמר א� א�א ה��כר, �ר��ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
�� ואחר והג�יה�, �ח�ה ה�לי קנה א� וכ� זה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�כלי
�יו� � ה�ר�ת מ��� וקנה וחזר ה��כר, �ר��ת �� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�יח�
ה��כר הנאת ���ני א�ת�: קנה ה�ה, ה�לי �ת�� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ע��

מק�מ�. על מק�יד אינ� ה�לי, ְְְְִִִִֵַַַַ�מכירת

אי�·. �� � מ�כר �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל �לי� �אי� ���ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
ה��קח. �ר��ת �ה�א �י על א� לל�קח, ק�נה מ�כר �ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ�לי�

�בחצר‚. הר�י�, �ר��ת א�א ק�נה אינ� � ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָמסירה
�סמטה,�אינ� א�א ק�נה אינ� � וה��יכה �ניה�. �ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

מק��. �כל ק�נה וההג�הה, �ניה�. �ל �חצר ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָא�

�מ�כ�„. הר�י�, �ר��ת היה א� � �מ�יכה ה�קנה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ�בר
החפ� מקצת �ה�ציא �יו� � לסמטה א� ה�חיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלר��ת

קנה. הר�י�, ְִֵַָָָמר��ת

�מ�כ�‰. הר�י�, �ר��ת מ�ח �היה �ר�ת �ל ְְִִַָָָ�ְֵֶֶָָטע��
קנה, � ה�מי� ��סק אחר לסמטה, א� לר��ת� ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה��קח
�ר��ת ה��קח מדד� א� וכ� מדד; לא �עדי� �י על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹא�

�הג�הה. רא��� רא��� קנה ְְִִִַַָָָָָהר�י�,

.Â�אי� קנה, לא � ל�קח �ל �לי� לת�� מ�דד ה��כר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
�ר��ת ה�ר�ת הי� הר�י�. �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ�לי�
וא� ל�קח, קנה � למ�ר ה��כר עליו ���ל �יו� � ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹה��קח
�ה� �ר��ת א� ה��כר, �ר��ת הי� מדד. לא �עדי� �י ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל
עד א� ה�ר�ת, ��ג�י� עד ל�קח קנה לא � אצל� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�מפקדי�
��ארנ�. �מ� �� וכ��צא מק�מ� ��כיר�ת מר��ת� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ���ציא�

.Ê�הי ואפ�� �ניה�, �ל �חצר א� �סמטה ה�ר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהי�
ה��כר עליו וק�ל מ�כר, �ל �לי� �ת�� והי� ל�קח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ר��ת
אמר א� � מ�כר �ל �לי� לת�� למ�ד ה��כר והתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹֹלמ�ר,
ואפ�� �� לחזר יכ�ל ל�, מ�כר אני סלע ��ל�י� ��ר ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹל�
�ל �מר ולא �כלי�, ה�ר�ת ועדי� ה�איל אחר�נה: ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ�סאה
�ה�א �י על א� לל�קח, ק�נה אינ� מ�כר �ל וכלי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָה��ה,
�סלע, סאה ��ל�י� ��ר ל� אמר וא� הל�קח. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ�ר��ת
�סאה, סאה �ל על ה�מי� ��סק� ��יו� קנה: רא��� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָרא���
ה�איל מכירת�, נגמרה א�ת� ויערה ה��כר ��ג�י� סאה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�ל
לא וא�� הר�י�; �ר��ת ולא ה��כר, �ר��ת ה�ר�ת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֹֹואי�
קנה ל�קח, �ר��ת �ה� �יו� מ�כר, �ל �כלי� ה�ר�ת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהי�

��ארנ�. �מ� מדד, ��א �י על וא� ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמ��סק

.Áל� �חצר א� �סמטט לחבר� �מ� א� יי� ה��כר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
סרס�ר �ל ה��ה והיתה ל�קח, �ר��ת א� [מתוו�]�ניה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ה��ה מ��תמ�את ל��כר; הרי ה��ה נתמ�את ��א עד �ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ל�קח, �ר��ת ה� הרי �ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Ë,�ניה� �ל �חצר א� �סמטה צב�רי� �הי� �ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכ�
��א עד � מ�דד ה��כר והיה מה�, אחד �ל אינ� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוה��ה
�מ��תמ�את מ�כר; �ר��ת היא הרי ה��ה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמ�את

ל�קח. �ל היא הרי ֲִִֵֵֶַַָה��ה,

.È,�חצי לידע ר�מי� �� והי� מה�, אחד �ל ה��ה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה
מ� לר�� �ה�יע �יו� � �ה� וכ��צא �רביע�, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��לי��,
נתמ�את ��א �י על וא� רא���, רא��� קנה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹהר�מי�,
�ל �הרי � עצמ� �פני �מ�ה מה� ר�� ��ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה��ה:
.��� הר�מי� על ס�מ� וה�א ה��ה, היא מה� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

.‡È�א � ה��לטלי� את ה��נה �יד�: יהיה �ד�ל �לל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
�ח�ה הג�י� וא� קנה. � הג�י� �� ואחר ה�מי�, ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ�סק
ההג�הה: �א�ת� קנה לא � ה�מי� �סק �� ואחר ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹוה�יח,
להג�י�. �ר�� �אי� �בר ימ�� א� ��סק, אחר ��ג�י� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

.·Èקנ � והג�יה� ויד�עי�, קצ�בי� �מיו ה�מ�ר דבר ה�,היה ְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָ
�ברי� ��אר ה�י� וה�א �הג�י�. אחר ��סק �י על ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָא�
��פסק אחר �ה� לקנ�ת ��רי� ה��לטלי�, �ה� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ���ני�
��ארנ�. �מ� קצ�בי�, דמיו הי� �� א� א�א ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�מי�,

.‚È,�ית� לת�� והכניס� �פ�עלי� ח�רי� ה���� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלפיכ�
ה�א ה��קח היה אפ�� � ה�מי� �סק ��א עד ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�מדד
�ניה� � ה��כר מדד �� ואחר ה�מי� ��סק א� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��דד,
א� � �ית� לת�� והכניס� ה��קח, �רק� �ה�. לחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹיכ�לי�
יכ�לי� �ניה� אי� � ה��כר מדד �� ואחר ה�מי�, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�סק
��א עד מדד וא� למ�ר. �ע�� סמכה �הרי �ה�, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלחזר
�ע�� סמכה לא �הרי � �ה� לחזר יכ�לי� �ניה� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�סק,

ה��קח. מדד ואפ�� למ�ר, ְֲֲִִִֵַַַַַָֹעדי�

.„È�לב�ר מנת על הא�� מ� �לי א�[לבדקו]ה��טל � ְִִֵַָ�ְְְִַַָָ
�יד� ונאנס קצ�בי� �מיו ה�איל[ונשבר]הי� �דמיו: ח�ב , ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָ

וה�א � �ר��ת� נע�ה �הג�יה� מעת קצ�בי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָודמיו
ה�מ�ר החפ� א�ת� ויהיה ,��� את לקנ�ת �די ְְְִִֵֶֶַַָ�ְְְִִֵֶֶֶַ��ג�יה��

ק� �ה��כר חפ� אבל ה��קח. על וה�א[מאס]חביב ,�� ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
��פסק עד ה��כר �ר��ת ה�א הרי � למכר� ור�ד� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹמב��

��סק. אחר ה��קח ויג�יה�� ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָה�מי�,

.ÂË�א �עצמ�, ה�חזיק א� ה�ג�י� א� ה���� ְְְְִִֵֶַַַַַַַָאחד
הרי � ל� להחזיק א� ל� למ�� א� להג�י� לאחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ�אמר

הה�נ�ה. �רכי ��אר וכ� ל�. זכה ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָזה

שני יו�

ה ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�רה‡. החלי� �יצד: זה. את זה ק�ני� ה��לטלי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל
ה�מי� על ��ק�ידי� �י על א� � ��מ� יי� א� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ�חמ�ר,
� החליפ� �� ואחר זה, �וה וכ�ה זה �וה ��ה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָו�ער�
ה��לטלי� ה�ני קנה הג�יה�, א� האחד ���� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יו�
�י על וא� �ר��ת�, ונע�� �ה�, מק�� �כל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאחרי�

מ�כ�. לא ְֲִֶַָָֹ�עדי�
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ל�;‡. ק�נה לה�יח�, ל� ��� מק�� �ל � אד� �ל ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�לי�
יכ�ל מה� אחד אי� ה�לי, �ת�� ה��לטלי� ��ע�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיו�
�ת�� �ה�ח� �מ� א� �הג�י��, �מ� זה והרי ,�� ְְ�ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹלחזר
הר�י�, �ר��ת ל� ק�נה אד� �ל �לי� אי� לפיכ� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ית�.
�קנה ל� ה�קנה, ל� אמר א� א�א ה��כר, �ר��ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
�� ואחר והג�יה�, �ח�ה ה�לי קנה א� וכ� זה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�כלי
�יו� � ה�ר�ת מ��� וקנה וחזר ה��כר, �ר��ת �� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�יח�
ה��כר הנאת ���ני א�ת�: קנה ה�ה, ה�לי �ת�� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ע��

מק�מ�. על מק�יד אינ� ה�לי, ְְְְִִִִֵַַַַ�מכירת

אי�·. �� � מ�כר �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל �לי� �אי� ���ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
ה��קח. �ר��ת �ה�א �י על א� לל�קח, ק�נה מ�כר �ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ�לי�

�בחצר‚. הר�י�, �ר��ת א�א ק�נה אינ� � ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָמסירה
�סמטה,�אינ� א�א ק�נה אינ� � וה��יכה �ניה�. �ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

מק��. �כל ק�נה וההג�הה, �ניה�. �ל �חצר ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָא�

�מ�כ�„. הר�י�, �ר��ת היה א� � �מ�יכה ה�קנה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ�בר
החפ� מקצת �ה�ציא �יו� � לסמטה א� ה�חיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלר��ת

קנה. הר�י�, ְִֵַָָָמר��ת

�מ�כ�‰. הר�י�, �ר��ת מ�ח �היה �ר�ת �ל ְְִִַָָָ�ְֵֶֶָָטע��
קנה, � ה�מי� ��סק אחר לסמטה, א� לר��ת� ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה��קח
�ר��ת ה��קח מדד� א� וכ� מדד; לא �עדי� �י על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹא�

�הג�הה. רא��� רא��� קנה ְְִִִַַָָָָָהר�י�,

.Â�אי� קנה, לא � ל�קח �ל �לי� לת�� מ�דד ה��כר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
�ר��ת ה�ר�ת הי� הר�י�. �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ�לי�
וא� ל�קח, קנה � למ�ר ה��כר עליו ���ל �יו� � ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹה��קח
�ה� �ר��ת א� ה��כר, �ר��ת הי� מדד. לא �עדי� �י ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל
עד א� ה�ר�ת, ��ג�י� עד ל�קח קנה לא � אצל� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�מפקדי�
��ארנ�. �מ� �� וכ��צא מק�מ� ��כיר�ת מר��ת� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ���ציא�

.Ê�הי ואפ�� �ניה�, �ל �חצר א� �סמטה ה�ר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהי�
ה��כר עליו וק�ל מ�כר, �ל �לי� �ת�� והי� ל�קח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ר��ת
אמר א� � מ�כר �ל �לי� לת�� למ�ד ה��כר והתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹֹלמ�ר,
ואפ�� �� לחזר יכ�ל ל�, מ�כר אני סלע ��ל�י� ��ר ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹל�
�ל �מר ולא �כלי�, ה�ר�ת ועדי� ה�איל אחר�נה: ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ�סאה
�ה�א �י על א� לל�קח, ק�נה אינ� מ�כר �ל וכלי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָה��ה,
�סלע, סאה ��ל�י� ��ר ל� אמר וא� הל�קח. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ�ר��ת
�סאה, סאה �ל על ה�מי� ��סק� ��יו� קנה: רא��� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָרא���
ה�איל מכירת�, נגמרה א�ת� ויערה ה��כר ��ג�י� סאה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�ל
לא וא�� הר�י�; �ר��ת ולא ה��כר, �ר��ת ה�ר�ת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֹֹואי�
קנה ל�קח, �ר��ת �ה� �יו� מ�כר, �ל �כלי� ה�ר�ת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהי�

��ארנ�. �מ� מדד, ��א �י על וא� ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמ��סק

.Áל� �חצר א� �סמטט לחבר� �מ� א� יי� ה��כר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
סרס�ר �ל ה��ה והיתה ל�קח, �ר��ת א� [מתוו�]�ניה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ה��ה מ��תמ�את ל��כר; הרי ה��ה נתמ�את ��א עד �ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ל�קח, �ר��ת ה� הרי �ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Ë,�ניה� �ל �חצר א� �סמטה צב�רי� �הי� �ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכ�
��א עד � מ�דד ה��כר והיה מה�, אחד �ל אינ� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוה��ה
�מ��תמ�את מ�כר; �ר��ת היא הרי ה��ה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמ�את

ל�קח. �ל היא הרי ֲִִֵֵֶַַָה��ה,

.È,�חצי לידע ר�מי� �� והי� מה�, אחד �ל ה��ה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה
מ� לר�� �ה�יע �יו� � �ה� וכ��צא �רביע�, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��לי��,
נתמ�את ��א �י על וא� רא���, רא��� קנה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹהר�מי�,
�ל �הרי � עצמ� �פני �מ�ה מה� ר�� ��ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה��ה:
.��� הר�מי� על ס�מ� וה�א ה��ה, היא מה� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

.‡È�א � ה��לטלי� את ה��נה �יד�: יהיה �ד�ל �לל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
�ח�ה הג�י� וא� קנה. � הג�י� �� ואחר ה�מי�, ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ�סק
ההג�הה: �א�ת� קנה לא � ה�מי� �סק �� ואחר ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹוה�יח,
להג�י�. �ר�� �אי� �בר ימ�� א� ��סק, אחר ��ג�י� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

.·Èקנ � והג�יה� ויד�עי�, קצ�בי� �מיו ה�מ�ר דבר ה�,היה ְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָ
�ברי� ��אר ה�י� וה�א �הג�י�. אחר ��סק �י על ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָא�
��פסק אחר �ה� לקנ�ת ��רי� ה��לטלי�, �ה� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ���ני�
��ארנ�. �מ� קצ�בי�, דמיו הי� �� א� א�א ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�מי�,

.‚È,�ית� לת�� והכניס� �פ�עלי� ח�רי� ה���� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלפיכ�
ה�א ה��קח היה אפ�� � ה�מי� �סק ��א עד ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�מדד
�ניה� � ה��כר מדד �� ואחר ה�מי� ��סק א� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��דד,
א� � �ית� לת�� והכניס� ה��קח, �רק� �ה�. לחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹיכ�לי�
יכ�לי� �ניה� אי� � ה��כר מדד �� ואחר ה�מי�, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�סק
��א עד מדד וא� למ�ר. �ע�� סמכה �הרי �ה�, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלחזר
�ע�� סמכה לא �הרי � �ה� לחזר יכ�לי� �ניה� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�סק,

ה��קח. מדד ואפ�� למ�ר, ְֲֲִִִֵַַַַַָֹעדי�

.„È�לב�ר מנת על הא�� מ� �לי א�[לבדקו]ה��טל � ְִִֵַָ�ְְְִַַָָ
�יד� ונאנס קצ�בי� �מיו ה�איל[ונשבר]הי� �דמיו: ח�ב , ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָ

וה�א � �ר��ת� נע�ה �הג�יה� מעת קצ�בי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָודמיו
ה�מ�ר החפ� א�ת� ויהיה ,��� את לקנ�ת �די ְְְִִֵֶֶַַָ�ְְְִִֵֶֶֶַ��ג�יה��

ק� �ה��כר חפ� אבל ה��קח. על וה�א[מאס]חביב ,�� ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
��פסק עד ה��כר �ר��ת ה�א הרי � למכר� ור�ד� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹמב��

��סק. אחר ה��קח ויג�יה�� ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָה�מי�,

.ÂË�א �עצמ�, ה�חזיק א� ה�ג�י� א� ה���� ְְְְִִֵֶַַַַַַַָאחד
הרי � ל� להחזיק א� ל� למ�� א� להג�י� לאחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ�אמר

הה�נ�ה. �רכי ��אר וכ� ל�. זכה ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָזה

שני יו�

ה ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�רה‡. החלי� �יצד: זה. את זה ק�ני� ה��לטלי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל
ה�מי� על ��ק�ידי� �י על א� � ��מ� יי� א� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ�חמ�ר,
� החליפ� �� ואחר זה, �וה וכ�ה זה �וה ��ה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָו�ער�
ה��לטלי� ה�ני קנה הג�יה�, א� האחד ���� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יו�
�י על וא� �ר��ת�, ונע�� �ה�, מק�� �כל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאחרי�

מ�כ�. לא ְֲִֶַָָֹ�עדי�
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לא·. ועדי� ה�רה את �מ�� וטלה, �פרה חמ�ר ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחלי�
וכ� �מ�רה. מ�יכה �א� �אי� קנה, לא � ה�לה את ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמ��

�ה�. ���צא ֵֵַָֹ�ל

מ�לטלי�,‚. ��אר ה� הרי � עליה� מק�ידי� �אי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מי�
�חפ� הרי �יצד: ולא[אס�]וק�ני�. מ�קל �לא מע�ת ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ
אכסרה נטל� א�א �רת�[באומד]מני�, לי מכר ל� ואמר , ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ

מה� אחד ואי� קנה, � ה�מי� את ל� ונת� �א��, זה יי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�
הצריכ� ולא ה�א, מצ�י �אינ� �בר ��ה :�� לחזר ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹיכ�ל

מ�יכה. ��ְִָ

וקנה„. ז�ז, �חמ�י� ל�מע�� מ�לטלי� ��כר רא�ב� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוכ�
�מע�� ��תח�ב ואחר ��מי�, ונתח�ב ה��לטלי� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ�מע��
�ה� וכ��צא ועבד �המה א� יי� ל� הי� א��, ז�ז ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�חמ�י�
רא�ב� ל� ואמר למכר�, ר�צה והיה ה��לטלי�, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמ�אר
ואמר ה�כר, �מי �יד� לי ��� ז�ז �חמ�י� לי א�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמכר
על וא� �ה�, מק�� �כל ה��לטלי� רא�ב� קנה � הי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָל�
ה�א, מצ�י �אינ� �בר זה ��� הג�י�: ולא מ�� ��א ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�י

עלי ח�ב ל� היה א� אבל מ�יכה. �� הצריכ� ��אולא ו ְְְֲִִִִֶָָָָָָֹֹ
לי ��� �ח�ב מ�לטלי� לי מכר ל� ואמר ה�כר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמחמת
�בר ימ�� א� ��ג�י�, עד קנה: לא � �ניה� ורצ� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאצל�,
ה�רכי� מ� �אחד יקנה א� להג�י�, �ר�� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ�אי�

�ה�. נקני� ְְְִִִִֶֶַַָ�ה��לטלי�

.‰� ה��לטלי� �ל ��אר וה�המה והעבדי� ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָה�רקע�ת
וע�ר קני�. ה�קרא וה�א �חליפי�, נקנה מה� אחד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ל
ל� ויאמר �ה�א, �ל �לי ל�קנה ה��נה ���� ה�את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹה�ר�
העבד א� ה�המה א� ה�י� א� החצר חל� זה �לי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקנה
ה�לי, את ה��כר �הג�י� �יו� וכ�: �כ� לי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��כר�
ה��לטלי�, א�ת� א� ה�רקע א�ת� ה��קח קנה � ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָוקנה�
אחד ואי� ה�מי�; נת� ולא מ�כ� לא �עדי� �י על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�

.�� לחזר יכ�ל ֲֵֶַָֹמה�

.Â;ר�טה� �וה �� �אי� �י על וא� �כלי, א�א ק�ני� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאי�
ולא �פר�ת, ולא בהניה, אס�ר �ה�א �דבר ק�ני� ְְְְְִֵֵֶָָָֹֹואי�
ה��קח. �כלי א�א מ�כר, �ל �כלי� ק�ני� ואי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�מט�ע.

.Ê�א�ת ה��קח ��קנה �די ל��כר �לי אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהקנה
מנת על ה�לי ל� �הקנה �י על וא� ל��קח; זכה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָה�מ�ר,
מנת על �ה��נה ה��קח, �� וזכה ה��ח נקנה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָלהחזיר�,
�ל ה��כר �פס ��א �י על א� מ�נה. �מ� ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלהחזיר,
ה�קנה ואחז מקצת� אחז א�א ממ�ר�, חל� ��נה� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָה�לי
�ע�ר �די מ��� ��אחז וה�א ה��קח: קנה � מקצת� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹל�
מ�ד ה�לי �ל את לנ�ק יכ�ל �ה�א אחיזה יאחז�� א� ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�לי,
צרי� ה�גד, �מקצת ל� הקנה א� לפיכ� ל�. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָה�קנה
מ�ק�� יפסק �א� אצ�ע�ת: �ל� �די ה�גד מ� ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ��אחז
מ� אצ�ע�ת ��ל� � עצמ� �פני �לי ה�א הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�אחז,
א� וכ� �גדי�. טמאת �עני� ��ארנ� �מ� �לי, קר�י ְְְִִֵַָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָה�גד
קנה. � ה�לי �ל לנ�ק יכ�ל והיה מ�ל�, �ח�ת ְְְִִֵַַַָָָָָָָָָֹאחז

.Áה��ר �כלי מ�ל�ני וקנינ� ��טר�ת ���תבי� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָזה
ה��ר, �ה�; וכ��צא ה�ר�ת לה�ציא �כלי, � �� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָלקנ�ת
מ�כר. �ל �לי� לה�ציא ,�� לקנ�ת הניה; א��רי ְְְְִִִִִֵֵֶלה�ציא

.Ëהיה א� א�א עדי�, �פני להי�ת צרי� אינ� ה�ני�, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
�דיני עדי� ��רה הצריכה ��א קנה: חבר�, �בי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ�ינ�

לכ�פר א�א א�[למכחיש]ממ�נ�ת ה��ת� א� ה��כר אבל ; ְֲֵֵֵֶַַָָָ
וכיו� עדי�. צרי� אינ� �ה�, וכ��צא ה��איל א� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָה��כר
�י� � �ה� ���ני� ה�רכי� מ� �דר� ה��נה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ��נה
א� �כס� �י� �קני�, �י� �מסירה, �מ�יכה �י� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�הג�הה,
עדי�. �� �אי� �י על וא� קנה, � בחזקה א� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָב�טר

.Èלחזר מה� אחד לכל י� � מ�ד� ��נ� ה��ת� א� ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה��כר
�פני �ה�ני� �י על וא� עני�, �א�ת� �ע�סקי� זמ� �ל ��ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
א� ,�� לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � העני� הפסיק ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדי�;
וה��ת�, ה��כר �ח�זר �כ�� עדי�. �יניה� �אי� �י ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַעל
עני�: �א�ת� �עס�קי� זמ� �ל והמק�ל ה��קח ח�זר ��ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ההקניה. �רכי ��אר �� �אי� ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָמה

.‡È�ה� ל�ני� ואי� קני�, צריכי� �אי� הר�ה �ברי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָי�
א� א���, את המגר� א� עב��, את המ�חרר �ג�� � ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָטע�
א� מ�דעה, המב�ל א� מ�דעה, ה��סר א� �ליח, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָהע��ה
���צא וכל �יד�, ל� ��� ��ד�� א� ח�ב לחבר� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָה��חל

א��. ְִִֵָ�דברי�

.·È�ה�ברי א�� למקצת להקנ�ת ה�ק�מ�ת רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהג�
�ליח, �ל�ני �ע�ה מ�ל�ני וקנינ� וא�מרי� �ה�, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכ��צא
ה��דעה ���ל א� אצל�, ל� ��� ח�ב לפל�ני ��חל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
צרי�. �אינ� �י על וא� �א��, וכ��צא זה, �ט על ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ��סר

.‚Èמ�עיל אינ� � ה�ברי� �א�� להקנ�ת ��הג� זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקני�
�מ�חק א�� �ברי� א�מר �אינ� לה�דיע א�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ל��,
אמר א� לפיכ� אמר; �� ואחר �ל�� ��מר א�א ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�מה�ל
צרי� אי� � זה �בר לע��ת וגמר�י אמר�י, אני �ל� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�לב

�לל. אחר ְֵַָָָ�בר

.„È.�ה� מ�עיל ה�ני� אי� מ��, �ה� �אי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�ברי�
ע� �סח�רה ��ל� מ�ל�ני קנינ� ��טר ��תב הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�יצד:
�ניה� �����פ� א� ��יניה�, החצר ��חלק� א� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ�ל�ני,
�ברי�, קני� זה הרי � ��� א�� �דברי� וכ��צא ְְֲִִֵֶַָָ�ְְִִֵֵַָָ�ְ�א�נ�ת,
מס�� �בר לחבר� הקנה לא �הרי �ל��: מ�עיל ָ�ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹואינ�

ה�ד�ע. ע�ר �ר�ת ולא ע�ר לא ְְִִֵַַַָָָָֹֹויד�ע,

שלישי יו�

ו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ה�‡. הרי ��ארנ�, �מ� �ה� ק�ני� �אי� �י על א� � ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָה�ר�ת
�אי� ��� � ה�ט�ע אבל ה��לטלי�. ��אר �קני� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקני�
נקנה אינ� ה�ט�ע נמצא �קני�; נקנה אינ� �� ,�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָק�ני�
ה�ברי�. �אר �� לקנ�ת קני� עצמ� ה�א נע�ה ואינ� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ�קני�,

ה�[חתיכות]ל��נ�ת·. הרי � �ס� ו�ל זהב �ל ְְֲֵֵֶֶֶֶָָ
מ�לטלי� ��אר וה�ל נח�ת, �ל א� �רזל �ל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ע����ת
��ארנ�. �מ� �החלפה זה את זה וק�ני� �קני�, ונקני� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה�,
ה�ע�ת א� זהב, �ל דינרי� א� �ס�, �ל ה�ט�ע�ת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאבל
וה��ת� מ�לטלי�, �אר �נגד �מי� ��� הרי � נח�ת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ְֲֵֶֶֹ�ל
יג�יה א� �ימ��� עד קנה לא מ�לטלי� �מי מה� אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
קני�. נע�ה ולא �קני�, נקנה מה� אחד ואי� ��ארנ�; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�

מ�לטלי�‚. �אר ���נה �זמ� אמ�רי�, �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ��ה

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

אבל וקרקע�ת. עבדי� א� א��, מט�ע�ת מ�יני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ�אחד
�פר�ת; ה� הרי �ס�, �ל מט�ע�ת לג�י זהב �ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ינרי�
�ס�. �ל מט�ע לג�י �ר�ת �מ� נח�ת, �ל ה�ע�ת ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכ�

�ל„. דינר וחמ�ה �ע�רי� זהב �ל דינר ל� נת� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�יצד:
ליד�, ה�ס� �א לא �עדי� �י על א� ה�ס� נקנה � ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ס�

���סק �ס� �ל �ינר וע�רי� חמ�ה ל� ל�� [כפיוח�ב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
י�ני�.שקבע] י�ני�, וא� חד�י�; חד�י�, א� ְְְֲֲִִִִִִִָָָָע��:

קנה, לא � זהב �דינר �ס� וחמ�ה ע�רי� ל� נת� א� ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
.�� לחזר יכ�ל מה� אחד וכל זהב; �ל ה�ינר ���ח ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעד

נקנה‰. � �ס� �דינר נח�ת �ל א�ר �ל�י� ל� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנת�
�ינר א� ע��: ��סק �מ� ל� ל�� וח�ב �ס�, �ל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ינר
�ס� �ל �ינר ל� נת� א� אבל י��. י��, וא� חד�; ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָחד�,
נח�ת; �ל הא�ר�ת ���ח עד קנה, לא � א�ר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��ל�י�

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל

.Â�א ה�דינה, א� ה�לכ�ת ��סלת� הרע�ת מע�ת ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוכ�
�אינ י�צאי�ה�ינרי� בה�]� להשתמש �א�ת�[חדלו ְְִִִֵֶַָָָ

למט�ע א�ת� ����י� עד �ה� ונ�תני� נ��אי� ואי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�דינה,
את וק�ני� �קני�, ונקני� �בר, לכל �פר�ת ה� הרי � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחר

ה�ר�ת. �ל ��אר א�ת� ק�נ�ת ה�ע�ת ואי� ְְִֵֵַַַָָָָָה�ע�ת,

.Ê,�ר��ת� �אינ� מי �� ��ז�ה �ר� ל� אי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַה�ט�ע
ה�ע�ת, ��� ועל ה�רקע ��קנה �ג�� קרקע: ��י על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָא�א
�כס� ��רקע ��כה �יו� � ה�ע�ת מק�� את ����ר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�
��הי� וה�א ��ע�ת. זכה בקני�, א� בחזקה א� ב�טר ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָא�
אבל אחר. �מק�� מפקדי� �הי� �ג�� ק�מי�, ה�ע�ת ְְֲִֵַָָָ�ְִֶַַָָָָא�ת�
ועל קרקע ללוי והקנה �מע��, על ח�ב ל� �היה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרא�ב�
הח�ב. קנה ��א לי יראה � �מע�� אצל ל� ��� ח�ב ���ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Á�י� �יד�, לי ��� מנה ל� ואמר �ל���, ע�מדי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהי�
מ�ל��� אחד ואי� לוי, קנה � לזה �נה� מלוה, �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ��ד��
�אי� הלכה �היא חכמי� אמר� זה ודבר .�� לחזר ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיכ�ל

אחר. לדי� מ��ה למדי� אי� לפיכ� טע�, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָל�

.Ë�� ללוי ואמר ז�ז, מאה ל�מע�� ח�ב רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה
עד א� ל� �א�� עד ל�, ח�ב �אני ז�ז מאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָל�מע��
�ל � �מע�� וק�ל הי�, ל� ואמר ח����, ע�� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָ�אע�ה
ל�מע�� לוי �רע ואפ�� ,�� לחזר יכ�ל מ�ל��� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאחד
ח�זר ל�מע��, לוי �רע לא א� לפיכ� ח�ב�; ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמקצת

ח�ב�. ��אר רא�ב� את ות�בע ְְְְִִֵֵֶַָ�מע��

.È�אינ � �מ�נה ל� נתנ� א� לחבר�, ח�ב �טר ְְְֲֵֵֵַַַַָָָה��כר
,��� הראיה א�א מכר ��א ליד�: ה�טר �מסירת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנקנה

��ד. נת��ת הראיה ְְְִֵֶֶַָָָָואי�

.‡Èטר� קנה ה�קנה ל� ��כ�ב ה�טר: יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
��קנה ונמצא ה�טר; ל� וימסר ,��� �ע��ד וכל ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ�ל�ני
אבל קנ�ת�; לעני� עדי� צרי� ואינ� �מסירה. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ�כתיבה
יאמר מי ל� א�מר ה�ת�ע �הרי �ביעה, לעני� עדי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹצרי�

ל�. �מסר �תב ��י �ברי� ְְִִֶֶַַַַָָָ��על

.·È�מ אבל ס�פרי�; מ�ברי ה�את, ��ר� ה�טר�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקני�
�לבד. ה�נ�י ה�בר ��� א�א נקנ�ת הראי�ת אי� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָה��רה,
ואפ�� למחל, יכ�ל עדי� � לחבר� ח�ב �טר ה��כר ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹלפיכ�

מ�חל�. ְֲי�ר��

.‚Èיכ�לה אינ� � לבעל� ח�ב �טר �הכניסה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהא�ה
�יד�. ��ד� מ�ני �על�, מ�עת א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמחל

.„Èטר� ��� על ל� והקנה �ה�א, �ל קרקע לחבר� ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָה�קנה
�תיבה �לא �ה�א, מק�� �כל ה�טר קנה זה הרי � ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹח�ב
��כר. אחר למחל יכ�ל זה ��� לי, ויראה מסירה; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�בלא
�יו� � ע�� ה��קח ואי� ה�טר וכתב קרקע, ה��כר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָוכ�
�ה�א. מק�� �כל ה�טר נקנה ��רקע, ה��קח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�החזיק

.ÂË,ה�טר את ל� וכתב� לפל�ני, ז� ��דה זכ� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהא�מר
���יע עד ��טר לחזר ל��ת� י� � ��רקע ל� ה��כה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹוהחזיק
��דה. לחזר יכ�ל �אינ� �י על א� ה��נה, �על ְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹליד

.ÊËאת ל� ��כ�ב� מנת על ��דה, ל� זכ� לה� ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
ח ��דה, ל� �החזיק� �י על א� � �בזה,ה�טר �זה �זר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה��נה. מק�ל לידי ה��נה �טר ���יע ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָעד

רביעי יו�

ז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

��א‡. �י על א� � ה�ר�ת מ�� ולא ה�מי�, ��ת� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמי
�י� ל�קח �י� �� הח�זר �ל ��ארנ�, �מ� ה��לטלי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָנקנ�
��רע. מי לק�ל וח�ב י�ראל, מע�ה ע�ה לא � ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמ�כר
��רע. מי מק�ל הח�זר, �ל � �לבד הערב�� נת� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואפ��

�י�·. �בית א�ת� א�ררי� ��רע: מי מק�ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוכיצד
ה��גה ��ר �מאנ�י ה���ל ��ר מאנ�י ��רע מי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָוא�מרי�
י�רע ה�א ,��� ��בע� �מ�צרי� ועמ�רה סד�� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�מאנ�י

ה�מי�. יחזר� �� ואחר �ד��ר�; ע�מד �אינ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמ�י

.‚�� וחזר ה�מי�, מקצת א� ה��לטלי�, �מי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָה��ת�
הרי � מע�תי� את וטל ��א ה��כר ל� ואמר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹה��קח,
ח�ב אינ� אבד�, א� נגנב� וא� ��ד��; �מ� אצל� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָה�ע�ת
�ר��ת�, ה�ע�ת הרי � ה��כר �� חזר א� אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ�אחרי�ת�.
��א ל��קח ואמר ,�� �חזר �י על וא� �אחרי�ת�, ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָוח�ב
אחר ל� ויאמר ��רע, מי עליו ��ק�ל עד :��� את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוטל

.��� את וטל ��א ��ְְֵֶֶֹ

חבית„. לי מכר ל� ואמר חבר�, אצל ח�ב ל� �היה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי
�מי זה הרי � ה��כר ורצה אצל�, לי ��� �ח�ב יי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ל
לפיכ� ��רע; מי מק�ל �� הח�זר וכל ע�ה, ה�מי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ��ת�
,�� לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � �ח�ב� קרקע ל� מכר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹא�
ה�מ�ר. ��עת מצ�י�ת ה�לוה מע�ת �אי� �י על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָא�

מ�לטלי�,‰. �אר א� עבדי� א� קרקע מחבר� ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָה��קח
וכל קנה; לא � ה�מי� על מ���� וה�יח ה�מי�, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ�פסק�
��רע. מי לק�ל ח�ב ואינ� ח�זר, � מ�ניה� לחזר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהר�צה

.Âה��קח ור�� ה�מי�, �פסק� �לבד, �דברי� ל� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמכר
� ��� �ה�א יד�ע סימ� ל� ��היה �די ה��ח, על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹר��
אחר �� הח�זר �ל � �ל�� ה�מי� מ� נת� ��א �י על ְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹא�
��קנה ה�א ה�דינה מנהג וא� ��רע. מי מק�ל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�ר��,
לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ה��ח, נקנה � �מ�ר קני� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהר��

ה�מי�. ל�� ח�ב זה ויהיה ;��ְְִִִֵֶֶַַָָ

.Êפני� ��ר�� א�א זה �י� �אי� ה�א, �ר�ר ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�בר
�הרי מ�ח�, על �ר�� ל� ה��כר ל� �אמר א� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה��כר,

�במ�יכה. �חזקה ��ארנ� �מ� להקנ�ת� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ�מר
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אבל וקרקע�ת. עבדי� א� א��, מט�ע�ת מ�יני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ�אחד
�פר�ת; ה� הרי �ס�, �ל מט�ע�ת לג�י זהב �ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ינרי�
�ס�. �ל מט�ע לג�י �ר�ת �מ� נח�ת, �ל ה�ע�ת ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכ�

�ל„. דינר וחמ�ה �ע�רי� זהב �ל דינר ל� נת� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�יצד:
ליד�, ה�ס� �א לא �עדי� �י על א� ה�ס� נקנה � ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ס�

���סק �ס� �ל �ינר וע�רי� חמ�ה ל� ל�� [כפיוח�ב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
י�ני�.שקבע] י�ני�, וא� חד�י�; חד�י�, א� ְְְֲֲִִִִִִִָָָָע��:

קנה, לא � זהב �דינר �ס� וחמ�ה ע�רי� ל� נת� א� ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
.�� לחזר יכ�ל מה� אחד וכל זהב; �ל ה�ינר ���ח ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעד

נקנה‰. � �ס� �דינר נח�ת �ל א�ר �ל�י� ל� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנת�
�ינר א� ע��: ��סק �מ� ל� ל�� וח�ב �ס�, �ל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ינר
�ס� �ל �ינר ל� נת� א� אבל י��. י��, וא� חד�; ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָחד�,
נח�ת; �ל הא�ר�ת ���ח עד קנה, לא � א�ר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��ל�י�

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל

.Â�א ה�דינה, א� ה�לכ�ת ��סלת� הרע�ת מע�ת ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוכ�
�אינ י�צאי�ה�ינרי� בה�]� להשתמש �א�ת�[חדלו ְְִִִֵֶַָָָ

למט�ע א�ת� ����י� עד �ה� ונ�תני� נ��אי� ואי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�דינה,
את וק�ני� �קני�, ונקני� �בר, לכל �פר�ת ה� הרי � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחר

ה�ר�ת. �ל ��אר א�ת� ק�נ�ת ה�ע�ת ואי� ְְִֵֵַַַָָָָָה�ע�ת,

.Ê,�ר��ת� �אינ� מי �� ��ז�ה �ר� ל� אי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַה�ט�ע
ה�ע�ת, ��� ועל ה�רקע ��קנה �ג�� קרקע: ��י על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָא�א
�כס� ��רקע ��כה �יו� � ה�ע�ת מק�� את ����ר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�
��הי� וה�א ��ע�ת. זכה בקני�, א� בחזקה א� ב�טר ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָא�
אבל אחר. �מק�� מפקדי� �הי� �ג�� ק�מי�, ה�ע�ת ְְֲִֵַָָָ�ְִֶַַָָָָא�ת�
ועל קרקע ללוי והקנה �מע��, על ח�ב ל� �היה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרא�ב�
הח�ב. קנה ��א לי יראה � �מע�� אצל ל� ��� ח�ב ���ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Á�י� �יד�, לי ��� מנה ל� ואמר �ל���, ע�מדי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהי�
מ�ל��� אחד ואי� לוי, קנה � לזה �נה� מלוה, �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ��ד��
�אי� הלכה �היא חכמי� אמר� זה ודבר .�� לחזר ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיכ�ל

אחר. לדי� מ��ה למדי� אי� לפיכ� טע�, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָל�

.Ë�� ללוי ואמר ז�ז, מאה ל�מע�� ח�ב רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה
עד א� ל� �א�� עד ל�, ח�ב �אני ז�ז מאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָל�מע��
�ל � �מע�� וק�ל הי�, ל� ואמר ח����, ע�� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָ�אע�ה
ל�מע�� לוי �רע ואפ�� ,�� לחזר יכ�ל מ�ל��� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאחד
ח�זר ל�מע��, לוי �רע לא א� לפיכ� ח�ב�; ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמקצת

ח�ב�. ��אר רא�ב� את ות�בע ְְְְִִֵֵֶַָ�מע��

.È�אינ � �מ�נה ל� נתנ� א� לחבר�, ח�ב �טר ְְְֲֵֵֵַַַַָָָה��כר
,��� הראיה א�א מכר ��א ליד�: ה�טר �מסירת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנקנה

��ד. נת��ת הראיה ְְְִֵֶֶַָָָָואי�

.‡Èטר� קנה ה�קנה ל� ��כ�ב ה�טר: יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
��קנה ונמצא ה�טר; ל� וימסר ,��� �ע��ד וכל ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ�ל�ני
אבל קנ�ת�; לעני� עדי� צרי� ואינ� �מסירה. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ�כתיבה
יאמר מי ל� א�מר ה�ת�ע �הרי �ביעה, לעני� עדי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹצרי�

ל�. �מסר �תב ��י �ברי� ְְִִֶֶַַַַָָָ��על

.·È�מ אבל ס�פרי�; מ�ברי ה�את, ��ר� ה�טר�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקני�
�לבד. ה�נ�י ה�בר ��� א�א נקנ�ת הראי�ת אי� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָה��רה,
ואפ�� למחל, יכ�ל עדי� � לחבר� ח�ב �טר ה��כר ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹלפיכ�

מ�חל�. ְֲי�ר��

.‚Èיכ�לה אינ� � לבעל� ח�ב �טר �הכניסה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהא�ה
�יד�. ��ד� מ�ני �על�, מ�עת א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמחל

.„Èטר� ��� על ל� והקנה �ה�א, �ל קרקע לחבר� ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָה�קנה
�תיבה �לא �ה�א, מק�� �כל ה�טר קנה זה הרי � ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹח�ב
��כר. אחר למחל יכ�ל זה ��� לי, ויראה מסירה; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�בלא
�יו� � ע�� ה��קח ואי� ה�טר וכתב קרקע, ה��כר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָוכ�
�ה�א. מק�� �כל ה�טר נקנה ��רקע, ה��קח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�החזיק

.ÂË,ה�טר את ל� וכתב� לפל�ני, ז� ��דה זכ� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהא�מר
���יע עד ��טר לחזר ל��ת� י� � ��רקע ל� ה��כה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹוהחזיק
��דה. לחזר יכ�ל �אינ� �י על א� ה��נה, �על ְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹליד

.ÊËאת ל� ��כ�ב� מנת על ��דה, ל� זכ� לה� ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
ח ��דה, ל� �החזיק� �י על א� � �בזה,ה�טר �זה �זר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה��נה. מק�ל לידי ה��נה �טר ���יע ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָעד

רביעי יו�

ז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

��א‡. �י על א� � ה�ר�ת מ�� ולא ה�מי�, ��ת� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמי
�י� ל�קח �י� �� הח�זר �ל ��ארנ�, �מ� ה��לטלי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָנקנ�
��רע. מי לק�ל וח�ב י�ראל, מע�ה ע�ה לא � ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמ�כר
��רע. מי מק�ל הח�זר, �ל � �לבד הערב�� נת� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואפ��

�י�·. �בית א�ת� א�ררי� ��רע: מי מק�ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוכיצד
ה��גה ��ר �מאנ�י ה���ל ��ר מאנ�י ��רע מי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָוא�מרי�
י�רע ה�א ,��� ��בע� �מ�צרי� ועמ�רה סד�� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�מאנ�י

ה�מי�. יחזר� �� ואחר �ד��ר�; ע�מד �אינ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמ�י

.‚�� וחזר ה�מי�, מקצת א� ה��לטלי�, �מי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָה��ת�
הרי � מע�תי� את וטל ��א ה��כר ל� ואמר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹה��קח,
ח�ב אינ� אבד�, א� נגנב� וא� ��ד��; �מ� אצל� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָה�ע�ת
�ר��ת�, ה�ע�ת הרי � ה��כר �� חזר א� אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ�אחרי�ת�.
��א ל��קח ואמר ,�� �חזר �י על וא� �אחרי�ת�, ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָוח�ב
אחר ל� ויאמר ��רע, מי עליו ��ק�ל עד :��� את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוטל

.��� את וטל ��א ��ְְֵֶֶֹ

חבית„. לי מכר ל� ואמר חבר�, אצל ח�ב ל� �היה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי
�מי זה הרי � ה��כר ורצה אצל�, לי ��� �ח�ב יי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ל
לפיכ� ��רע; מי מק�ל �� הח�זר וכל ע�ה, ה�מי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ��ת�
,�� לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � �ח�ב� קרקע ל� מכר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹא�
ה�מ�ר. ��עת מצ�י�ת ה�לוה מע�ת �אי� �י על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָא�

מ�לטלי�,‰. �אר א� עבדי� א� קרקע מחבר� ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָה��קח
וכל קנה; לא � ה�מי� על מ���� וה�יח ה�מי�, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ�פסק�
��רע. מי לק�ל ח�ב ואינ� ח�זר, � מ�ניה� לחזר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהר�צה

.Âה��קח ור�� ה�מי�, �פסק� �לבד, �דברי� ל� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמכר
� ��� �ה�א יד�ע סימ� ל� ��היה �די ה��ח, על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹר��
אחר �� הח�זר �ל � �ל�� ה�מי� מ� נת� ��א �י על ְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹא�
��קנה ה�א ה�דינה מנהג וא� ��רע. מי מק�ל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�ר��,
לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ה��ח, נקנה � �מ�ר קני� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהר��

ה�מי�. ל�� ח�ב זה ויהיה ;��ְְִִִֵֶֶַַָָ

.Êפני� ��ר�� א�א זה �י� �אי� ה�א, �ר�ר ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�בר
�הרי מ�ח�, על �ר�� ל� ה��כר ל� �אמר א� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה��כר,

�במ�יכה. �חזקה ��ארנ� �מ� להקנ�ת� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ�מר
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.Áלעמד ל� רא�י זה הרי � �לבד �דברי� ונ�ת� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹה���א
ר�� ולא �ל�� ה�מי� מ� לקח ��א �י על א� ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ�ד��ר�,
� מ�כר �י� ל�קח �י� ,�� הח�זר וכל מ����. ה�יח ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹולא
מ�ח�רי זה הרי � ��רע מי לק�ל ח�ב �אינ� �י על ְֵ�ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�

הימ��. נ�חה חכמי� ר�ח ואי� ְֲֲִֵֵֶַָָָָאמנה,

.Ëהרי � נת� ולא מ�נה, ל� ���� לחבר� �אמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכ�
מ�עטת, �מ�נה אמ�רי�, �ברי� ��ה אמנה. מ�ח�רי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְִֶזה
�מ�נה אבל ��הבטיח�. מק�ל �ל דע�� סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�הרי
���� זה האמי� לא �הרי אמנה, חסר�� �� אי� ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ�ְמר�ה,
�ה�. ���ני� �דברי� א�ת� ��קנה עד א��, דברי� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָל�

.È,�מ�לטלי א� קרקע ל� לקנ�ת לחבר� מע�ת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָה��ת�
� �מע�תיו לעצמ� וקנה והל� אצל�, חבר� מע�ת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָוה�יח

הר�אי�. מ�לל ה�א והרי ע��י, �ע�ה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָמה

.‡È,�ל �מ�כר �מכ�ד�, א�ת� א�הב ה��כר ��ה י�דע ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָהיה
וה�א לעצמ�, לקנ�ת מ�ר זה הרי � למ��ח� מ�כר ְְְְִַָ�ְְְֲִֵֵֵֶַואינ�
ויק�מ�� אחר יב�א ��א מפחד וא� וי�דיע�. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��חזר

מ�דיע�. �� ואחר לעצמ�, ק�נה זה הרי � ְְְְֲִִֵֶֶַַַָלקנ�ת

.·È�חבר �מע�ת לעצמ� קנה �א� ה��רי� מקצת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָה�ר�
מ��� �מק�לי� לעצמ�, קנה הרי � מלוה עליו ��קפ� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
א�מר ואני �מלוה. עצמי על ה�ע�ת א�ת� זקפ�י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ��אמר
��ת�אר �מ� מ��ח �ל ��ח א�א אמת, �י� זה �י� ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�אי�

העסק. ְִֵֶָ�די�

.‚È�א � המ�ח לה� לקנ�ת לאחד מע�ת ��תנ� ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
�י על א� � ה�מי� �מקצת וקנה מערב�ת, ה�ע�ת ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהי�
ה��ח הרי מה�, לאחד ��נה ��ה ה�ליח ��נת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�היתה

מע�תיה�. לפי א�ת� וח�לקי� ;��� ְְְְִִֵֶָ�ֶ�ל

.„È�צר�רי מה� אחד �ל מע�ת וחת�מי�[קשורי�]הי� ְֲִִֵֶֶַָָָָ
הבעלי�] ה�ה[בחות� ה�ליח �לב �היה �י על א� �ְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ה��ח ��קנה זה א�א קנה לא לכ��, ה��ח ְִִֶֶֶַָָָָָָֹ�ְְִִֶֶַָשיקנה
�לבד. ְְִִַָ�מע�תיו

חמישי ,יו�
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ה�מי�,‡. מקצת ל� ונת� ז�ז, �אל� לחבר� �דה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��כר
ל� נ�אר לא אפ�� � ה�מי� �אר ות�בע ונכנס י�צא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
��תב �י על א� ,��� את ה��קח קנה לא � אחד ז�ז ִֶַַַָָ�ֵֶֶֶַַָָָָֹא�א

החזיק. א� ה�טר ְְִֶֶַָאת

ל�·. א�מר � רצה העלי�נה: על מ�כר יד ה��קח, �� ְֵֵֵֶַַַַַָָָָָחזר
��ת�; ה�ע�ת �נגד ה�רקע מ� קנה א� מע�תי�, ל� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהא
ה��קח יד ה��כר, חזר וא� .��� ה���רית מ� ל� ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָונ�ת�
לי �� א� מע�תי, לי �� ל� א�מר � רצה העלי�נה: ְְִִֵֵֵֶַַָָָָעל
היה לא וא� .��� ה�פה מ� ונ�טל מע�תי; �נגד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹקרקע
מה� אחד ואי� ,��� את ל�קח קנה � ות�בע ונכנס ְֵֵֶֶָָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָָי�צא

הח�ב�ת. ��אר עליו ה�מי� ��אר ;�� לחזר ְְֲִִַַַָָָָָָֹיכ�ל

רעת�‚. מ�ני �דה� רעה]מכר �י[שהקרקע על א� � ְִִֵֵַַַָָָָָ
ואי� ה�ל; קנה ה�מי�, �אר ות�בע ונכנס י�צא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ה�א
מ�ני לא ור�ד�, ���בע ��ה ,�� לחזר יכ�ל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹה��קח
ה��קח. �� יחזר ��א �די א�א והקנה, �מר לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ�עדי�

ה��קח„. ���� �י על א� � מ�לטלי� �מ�כר ה�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכ�
�אר על וי�צא נכנס וה��כר לר��ת�, וה�ציא� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָה�ר�ת
��ארנ�: �מ� ה�ח��נה, על �� הח�זר ויד קנה; לא � ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹה�מי�

ה�ל. קנה זה הרי ממ�ר�, רעת מ�ני מכר �� א� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹא�א

ונכנס‰. י�צא ה��כר והרי �מאתי�, מאה �וה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלקח
�דה� �מ�כר ה�א א� ספק זה הרי � ה�מי� �אר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָות�בע
אינ� א� �יקר, ��כר מ�ני א�א ��בע ואינ� רעת�, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמ�ני
לא �עדי� מ�ני ���בע וזה רעת�, מ�ני �דה� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מ�כר

� עד להקנ�ת� לחזר�מר הר�צה לפיכ� ה�מי�. �ל ��ח ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
��כר מ��ח ה��כר �פס וא� לחזר; יכ�ל אינ� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ�ניה�,

מ�ד�. מ�ציאי� אי� ל�, ���אר� ה�ע�ת ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָ�נגד

.Â�מני� וטעה ה�מי�, את ל� ונת� מחבר�, דבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��נה
לי ��ת� מאה ל� ואמר ה��כר �בע� זמ� �לאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ע�ת,
אפ�� הע�רה, ל� �מחזיר ה��ח נקנה � ��עי� א�א ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאינ�

�מ�לטלי�. �י� �קרקע �י� �ני�: ��ה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָאחר

.Ê�ל מכ�רה היא הרי ז�, �דה ��אמ�ר לחבר� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהא�מר
מכר� זמ� �לאחר ,�� על מ�ד� וקנה ז�ז, �מאה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָמעכ�ו
קנה � מנה על �י�תר מכר� הרא���. קנה � �מאה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלאחר
מ�ע�� מ�כר ��היה ��אמ�ר א�א ל� אמר ��א ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהאחר��,
מ�ני א�א מכר ולא למ�ר ר�צה היה לא וזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ�ח�ה,
�מכר. ��אנס �מי ונמצא �ויה; על זה �ה�סי� ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָה��ספת

.Áמה� מעכ�ו ל� קנ�יה היא הרי ��אמ�ר�ה, ל� ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר
מ� �ני� �י על אפ�� � �ל�ה �י� �ית א�ת� ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹ����מ�
��אמר� עד �ל�ה, �א�מרי� �מ� ל� אמר ְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹֹה�ל�ה;
�ל �י� �ית א�תה ����מ� �מ� ל� אמר א� וכ� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹה�ל�ה.
לאחר וימ�ר ויס�ימ�, ��� האר�עה ����מ� עד � ְְְְְִִֵַַָֹ�ְְֶַַַָָָָָָאר�עה
א�ת� �מ� הרא���. יקנה �� ואחר �הס�ימ�; ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�מ�
�ל�ה ��ב�א� עד ה��כר ואמר אר�עה, א� ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹ�ל�ה
קנ� �הרי ל�, ��מעי� אי� � וי��מ� אר�עה א� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָאחרי�

מעכ�ו. ��כר �ח�ה ְְִִֵֶַַָָָָמ�ד�

שישי יו�
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מ�כר‡. א�ה �כ�ה ה�ז�ר ל� ואמר להק��, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָה��כר
�יו� � מאה �וה היה אפ�� � �ע�רה ואמר זה, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפ�
לגב� �האמירה :�� לחזר יכ�ל אינ� �ע�רה, ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ�אמר

להדי�ט. ְְְִִֶָ�מסירה

על·. יד� � ההק�� ��כר א� להק��, ��נה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ז�ר
��א �י על א� הק��, �ל �מי� נת� �יצד: ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעלי�נה.
ה�זל� וא� ��רה; �די� קנה ה�קר�, א� � ה�ר�ת ְְְְִִִֵַַָָָָמ��
חמ�ר הדי�ט �ח יהיה ולא מ��, לא �הרי ח�זר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹה�ר�ת,
�מ�כ� הק��, �ל חפ� מכר א� וכ� ההק��. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמ�ח
�ח יהיה ��א קנה, � החפ� וה�זל �מי�, נת� ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹה��קח
,�� ח�זר � החפ� ה�קר וא� הק��. מ�ח חמ�ר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהדי�ט
א�א נקנה אינ� וההק�� �מי�, ה�ז�ר לקח לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי
ח�ב ה�ז�ר ואי� ל�"; וק� ה�ס�, את "ונת� ��אמר ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�כס�,

��רע. מי ְִֵֶַַָלק�ל

ית�מי�‚. �יצד: �הק��. ה� הרי קט�י�, ית�מי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַנכסי
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ה�מי�, לקח� לא ועדי� ה�ר�ת, מה� ונמ�כ� �ר�ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��כר�
נקני� ית�מי� נכסי �אי� �ה�, ח�זרי� � ה�ר�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוה�קר�
הדי�ט �ח יהיה לא ה�ר�ת, ה�זל� �הק��; �כס� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹא�א

מ�ח�. ִֵָָֹיתר

�ר�תיה�,„. נמ�כ� לא ועדי� ה�מי�, לקח� א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכ�
ה�ר�ת, ה�זל� א� אבל ההדי�ט�ת. ��אר ח�זרי� � ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָוה�קר�
��רע, מי �מק�לי� ח�זרי� � �ה� לחזר ה�ק�ח�ת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹורצ�
�די� ה�ר�ת ל�ח א�ת� נח�ב �א� הע�: �אר ע� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�דינ�
,�� �ינ� יהיה �א� לית�מי�, רעה ז� הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ��רה

�מי�. לה� ���� מי ימצא� לא למ�ר, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ���צטרכ�

�ר�ת,‰. ��קח� ית�מי� נתנ�וכ� ולא ה�ר�ת �מ�כ� ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
וא� מ�ח�. �ד�ל הדי�ט �ח יהיה לא � וה�קר� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹה�מי�,
���צטרכ� לה�: רעה ��� � ח�זרי� אינ� ה�ר�ת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָה�זל�

לה�. ��מ�ר מי ימצא� לא �ר�ת, ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹלקנ�ת

.Â� ה�ר�ת וה�זל� ה�ר�ת, מ�כ� ולא ה�מי� ְְְְְִֵֵַַַָָָֹנתנ�
רצ� א� � ה�קר� מה�. חמ�ר הדי�ט �ח יהיה לא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹח�זרי�:
�א� ��רע: מי �מק�לי� ח�זרי� �ה�, לחזר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹה��כרי�
ה��כר לה� יאמר � ה�ע�ת �נתינת ��קנ� �ינ� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
נע�� �כבר �אנס, אבד� א� ��קח�� ה�ר�ת ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹנ�רפ�

ה�ע�ת. נתינת מ�עת ְְְְִִִֶַַַָ�ר��תכ�

.Êרה�� �י� על דבריה� העמיד� ��נה, �רקי� ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�אר�עה
ערב � ה� וא�� לב�ר; צריכי� ��� �הע� מ�ני ְְְִִֵֵֶֶָָָ�ְְִֵֶָָָָ�ב�ר,
�סח, �ל הרא��� ט�ב י�� וערב חג, �ל האחר�� ט�ב ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָי��
��ר, ל��ח היה �יצד: ה�נה. רא� וערב העצרת, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוערב
ל�� �די ה��קח מ� אחד �ינר ולקח דינר, מאה �וה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפ��
אינ� � ה��ר �מי �ל ל� נתק�צ� ולא ����חט, ��ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹל�
�רח�, �על ה��ח את מ�חיטי� א�א ,�� לחזר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹיכ�ל
מת א� לפיכ� ל��קח; ה��ר ול�� ל�חט א�ת� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוכ�פי�

ה��קח. �ר��ת מת ְִֵֵַַַה��ר,

קודש שבת

י ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אפ��‡. ה��ח, �מי את ולקח ��כר עד �אנס�ה� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמי
�י� �מ�לטלי� �י� ממ�ר, ממ�ר� � ��כר עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל�ה�
לקח ��א �י על וא� �מקנה, �מר אנס� ���ני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת:
��מ�ר קד� מ�דעה מסר א� לפיכ� העדי�. �פני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹה�מי�
�דה א� �ל�ני חפ� מ�כר �אני ��ה �ע� עדי�, ל�ני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָואמר
ואפ�� �טל: ה�מ�ר הרי � אנ�ס �אני מ�ני לפל�ני, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ל�נית
ה�מי�. את �מחזיר מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� �ני�, ��ה ְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָהחזיק

ו�ה�א·. האנס, מ�ני מ�כר �ה�א לידע העדי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�צריכי�

�ת�ב �אי� מ�דעה וכל �יו. על ��סמכ� לא � ו�אי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנ�ס
מ�דעה. אינ� היה, אנ�ס זה ��ל�ני ידענ� העדי� ואנ� ��ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אבל‚. ��רה. �ע��ה א� �מ�כר אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ��ה
א� � ה��נה קד� מ�דעה מסר א� � �מחילה א� ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ�מ�נה
ה�לכי� �אי� �טלה: ה��נה הרי אנ�ס, �אינ� �י ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ר�צה אינ� �א� � ה��ת� �עת ���י אחר א�א ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�מ�נה
וה�חילה, מ�נה; המק�ל קנה לא ל��, �כל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹלהקנ�ת

היא. ִַָָמ�נה

א�„. ��כר, עד �לה� א� ��ה�ה� חבר� את הא�נס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
�י� ��יי� �יד �י� לע��ת�, ל� �אפ�ר �דבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�הפחיד�
מחבר� �ר�ס ��כר �אחד �מע�ה אנס. זה הרי � ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�יד�
�אכל� ואחר ה���יר, �יד �טר היה ולא �ני�, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹלע�ר
אכ�� לי, �מ�ר�� לא א� ל� אמר �ני�, �ל� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹה��כר
חכמי� ואמר� �ידי; לק�ח �ה�א ואטע� �כיר�ת� ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�טר
ה���יר �בע� א� לפיכ� �זה. ���צא �ל וכ� אנס. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��ה
מסר �� ואחר ל�, �ה�ר�ס וטע� �� וכפר �י�, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�בית
הרי � �� ��פר ל��כר מכר �� ואחר מ�דעה, ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָה���יר
העדי� וה� אנ�ס; �ה�א עדי� ל� י� �הרי �טל: ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָה�מ�ר
�ל וכ� ה��דעה. עדי וה� �פניה�, �י� �בית �� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��פר

�זה. ֵֶַָ���צא

מ�ני‰. חמס�, ה�א �הרי �א�ס, אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
לרצ�נ�. ��א למ�ר ה��כר את והחזק���פה ה��זל אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ�ְַ

למסר צרי� ה��כר אי� � ��זל �דה לקח �� ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ�זל�,
�זלה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָָָמ�דעה,

.Âה�מ�ר �א�ת� עצמ� ה� לח�� לה� י� � ה��דעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי
אמר ואפ�� �ל��. �כ� ואי� עליו, ה��דעה לה� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ��מסרה
ה��דעה הרי אנס, �לא מכר�י �רצ�ני הא�ס �פני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלה�
�אמר עד אנס� �� רצ��, �לא ��מ�ר �אנס� ��� ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹק�מת:

מ�כר. אני ְֲִִִֵ�רצ�ני

.Êסר�� אחר ה�מי� ��קח �פניה� ה�דה א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�
אנס� �הא�ס �ל��: להחזיר ח�ב אינ� ,�� על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָה��דעה
מנה א� אבל אנ�ס. �ה�א ידע� �בר והעדי� ���דה, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָעד

להחזיר. ח�ב �פניה�, ְְְִִִֵֶַַַָָה�מי�

.Áה��דעה הרי ה��דעה, ���ל ה�מ�ר עדי עליו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהעיד�
קני� ��ל י�דעי� הי� ה��דעה, לעדי אמר וא� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�טלה;
�טל, �ה�ל �מ�דעה �מ�דעה ה��דעה לב�ל ל�קח ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�אני
ואי� י�דעי�, �א�� האנס מ�ני א�א �� א�מר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹואיני
וא� �טל, ה�מ�ר הרי � לע�ל� הא�ס לזה להקנ�ת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�דע�י
��ארנ�. ה�ר� על ה��דעה לב�ל מ�ד� ��נ� �י ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
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ראשו� יו�

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הצ"ה �הפרתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ

�א�ת� לד�� לנ� ���� �ה�רנ� �ל�מר: ְִֶַָָָ�ְְִֶַָנדרי�,

ח�בה �לֿ�ני� �על העני�, אי� א� ְִִִִֵֶַַַָָָָָה�יני�:
�כלֿ�ע� העני� �ד��ק ��ה והב� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ��פר.

ה�יני� מ� �י� מ�נה zenieqn���מעני zeevn) ְִִִִִִֵֶֶַָ
(cere mixney ,d`neh enkצ��י �הכרח זה �אי� ,ְְִֵֵֶֶֶַ
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ה�מי�, לקח� לא ועדי� ה�ר�ת, מה� ונמ�כ� �ר�ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��כר�
נקני� ית�מי� נכסי �אי� �ה�, ח�זרי� � ה�ר�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוה�קר�
הדי�ט �ח יהיה לא ה�ר�ת, ה�זל� �הק��; �כס� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹא�א

מ�ח�. ִֵָָֹיתר

�ר�תיה�,„. נמ�כ� לא ועדי� ה�מי�, לקח� א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכ�
ה�ר�ת, ה�זל� א� אבל ההדי�ט�ת. ��אר ח�זרי� � ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָוה�קר�
��רע, מי �מק�לי� ח�זרי� � �ה� לחזר ה�ק�ח�ת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹורצ�
�די� ה�ר�ת ל�ח א�ת� נח�ב �א� הע�: �אר ע� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�דינ�
,�� �ינ� יהיה �א� לית�מי�, רעה ז� הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ��רה

�מי�. לה� ���� מי ימצא� לא למ�ר, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ���צטרכ�

�ר�ת,‰. ��קח� ית�מי� נתנ�וכ� ולא ה�ר�ת �מ�כ� ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
וא� מ�ח�. �ד�ל הדי�ט �ח יהיה לא � וה�קר� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹה�מי�,
���צטרכ� לה�: רעה ��� � ח�זרי� אינ� ה�ר�ת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָה�זל�

לה�. ��מ�ר מי ימצא� לא �ר�ת, ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹלקנ�ת

.Â� ה�ר�ת וה�זל� ה�ר�ת, מ�כ� ולא ה�מי� ְְְְְִֵֵַַַָָָֹנתנ�
רצ� א� � ה�קר� מה�. חמ�ר הדי�ט �ח יהיה לא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹח�זרי�:
�א� ��רע: מי �מק�לי� ח�זרי� �ה�, לחזר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹה��כרי�
ה��כר לה� יאמר � ה�ע�ת �נתינת ��קנ� �ינ� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
נע�� �כבר �אנס, אבד� א� ��קח�� ה�ר�ת ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹנ�רפ�

ה�ע�ת. נתינת מ�עת ְְְְִִִֶַַַָ�ר��תכ�

.Êרה�� �י� על דבריה� העמיד� ��נה, �רקי� ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�אר�עה
ערב � ה� וא�� לב�ר; צריכי� ��� �הע� מ�ני ְְְִִֵֵֶֶָָָ�ְְִֵֶָָָָ�ב�ר,
�סח, �ל הרא��� ט�ב י�� וערב חג, �ל האחר�� ט�ב ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָי��
��ר, ל��ח היה �יצד: ה�נה. רא� וערב העצרת, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוערב
ל�� �די ה��קח מ� אחד �ינר ולקח דינר, מאה �וה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפ��
אינ� � ה��ר �מי �ל ל� נתק�צ� ולא ����חט, ��ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹל�
�רח�, �על ה��ח את מ�חיטי� א�א ,�� לחזר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹיכ�ל
מת א� לפיכ� ל��קח; ה��ר ול�� ל�חט א�ת� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוכ�פי�

ה��קח. �ר��ת מת ְִֵֵַַַה��ר,

קודש שבת

י ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אפ��‡. ה��ח, �מי את ולקח ��כר עד �אנס�ה� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמי
�י� �מ�לטלי� �י� ממ�ר, ממ�ר� � ��כר עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל�ה�
לקח ��א �י על וא� �מקנה, �מר אנס� ���ני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת:
��מ�ר קד� מ�דעה מסר א� לפיכ� העדי�. �פני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹה�מי�
�דה א� �ל�ני חפ� מ�כר �אני ��ה �ע� עדי�, ל�ני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָואמר
ואפ�� �טל: ה�מ�ר הרי � אנ�ס �אני מ�ני לפל�ני, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ל�נית
ה�מי�. את �מחזיר מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� �ני�, ��ה ְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָהחזיק

ו�ה�א·. האנס, מ�ני מ�כר �ה�א לידע העדי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�צריכי�

�ת�ב �אי� מ�דעה וכל �יו. על ��סמכ� לא � ו�אי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנ�ס
מ�דעה. אינ� היה, אנ�ס זה ��ל�ני ידענ� העדי� ואנ� ��ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אבל‚. ��רה. �ע��ה א� �מ�כר אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ��ה
א� � ה��נה קד� מ�דעה מסר א� � �מחילה א� ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ�מ�נה
ה�לכי� �אי� �טלה: ה��נה הרי אנ�ס, �אינ� �י ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ר�צה אינ� �א� � ה��ת� �עת ���י אחר א�א ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�מ�נה
וה�חילה, מ�נה; המק�ל קנה לא ל��, �כל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹלהקנ�ת

היא. ִַָָמ�נה

א�„. ��כר, עד �לה� א� ��ה�ה� חבר� את הא�נס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
�י� ��יי� �יד �י� לע��ת�, ל� �אפ�ר �דבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�הפחיד�
מחבר� �ר�ס ��כר �אחד �מע�ה אנס. זה הרי � ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�יד�
�אכל� ואחר ה���יר, �יד �טר היה ולא �ני�, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹלע�ר
אכ�� לי, �מ�ר�� לא א� ל� אמר �ני�, �ל� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹה��כר
חכמי� ואמר� �ידי; לק�ח �ה�א ואטע� �כיר�ת� ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�טר
ה���יר �בע� א� לפיכ� �זה. ���צא �ל וכ� אנס. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��ה
מסר �� ואחר ל�, �ה�ר�ס וטע� �� וכפר �י�, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�בית
הרי � �� ��פר ל��כר מכר �� ואחר מ�דעה, ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָה���יר
העדי� וה� אנ�ס; �ה�א עדי� ל� י� �הרי �טל: ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָה�מ�ר
�ל וכ� ה��דעה. עדי וה� �פניה�, �י� �בית �� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��פר

�זה. ֵֶַָ���צא

מ�ני‰. חמס�, ה�א �הרי �א�ס, אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
לרצ�נ�. ��א למ�ר ה��כר את והחזק���פה ה��זל אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ�ְַ

למסר צרי� ה��כר אי� � ��זל �דה לקח �� ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ�זל�,
�זלה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָָָמ�דעה,

.Âה�מ�ר �א�ת� עצמ� ה� לח�� לה� י� � ה��דעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי
אמר ואפ�� �ל��. �כ� ואי� עליו, ה��דעה לה� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ��מסרה
ה��דעה הרי אנס, �לא מכר�י �רצ�ני הא�ס �פני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלה�
�אמר עד אנס� �� רצ��, �לא ��מ�ר �אנס� ��� ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹק�מת:

מ�כר. אני ְֲִִִֵ�רצ�ני

.Êסר�� אחר ה�מי� ��קח �פניה� ה�דה א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�
אנס� �הא�ס �ל��: להחזיר ח�ב אינ� ,�� על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָה��דעה
מנה א� אבל אנ�ס. �ה�א ידע� �בר והעדי� ���דה, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָעד

להחזיר. ח�ב �פניה�, ְְְִִִֵֶַַַָָה�מי�

.Áה��דעה הרי ה��דעה, ���ל ה�מ�ר עדי עליו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהעיד�
קני� ��ל י�דעי� הי� ה��דעה, לעדי אמר וא� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�טלה;
�טל, �ה�ל �מ�דעה �מ�דעה ה��דעה לב�ל ל�קח ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�אני
ואי� י�דעי�, �א�� האנס מ�ני א�א �� א�מר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹואיני
וא� �טל, ה�מ�ר הרי � לע�ל� הא�ס לזה להקנ�ת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�דע�י
��ארנ�. ה�ר� על ה��דעה לב�ל מ�ד� ��נ� �י ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל

�
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ראשו� יו�

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הצ"ה �הפרתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ

�א�ת� לד�� לנ� ���� �ה�רנ� �ל�מר: ְִֶַָָָ�ְְִֶַָנדרי�,

ח�בה �לֿ�ני� �על העני�, אי� א� ְִִִִֵֶַַַָָָָָה�יני�:
�כלֿ�ע� העני� �ד��ק ��ה והב� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ��פר.

ה�יני� מ� �י� מ�נה zenieqn���מעני zeevn) ְִִִִִִֵֶֶַָ
(cere mixney ,d`neh enkצ��י �הכרח זה �אי� ,ְְִֵֵֶֶֶַ



iriaxפו mei ,iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

מצ�י� �אנ� היא ה�צוה א�א מס��, �בר ִ�ְְִִֶֶַָָָָ�ְֲַָָלע��ת
והאב �ה�על ואמנ� ה�ה. ��י� הה�א �עני� ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָלד��
אתֿמ��טיו. וקבע ה�ת�ב �ר�� הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמפרי�,
וכ� ל�ל ה�דר י�יר החכ� ��� נמסר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ�ב��לה
יחל "לא אמר�: ה�א �� על והרמז ְְְֵֶֶַַַָָָָֹה�ב�עה,

my)�בר�" my)�אחרי אבל מ�חל אינ� "ה�א � ְֲֲִֵֵֵָָ
ה�ת�ב, מ� �� על ראיה אי� �בכלל ל�". ְְֲִִִֵַַָָָָָמ�חלי�

אמר� i.)�כבר dbibg)�נדרי "ה�ר :exn`y dn) ְְְִֵֶָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgאויר� (`oi��רחי� ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrn xy`n xzeiעל לה� ְֵֶַָואי�
�כבר �לבד. האמ�ית ה��לה א�א ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמהֿ��סמכ�",
לכ�, המיחדת ���כ�א ז� מצוה �יני ְֶֶָ�ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָנת�אר�

נדרי�. מ�כת ְְִֶֶַַָ�ל�מר:

שני ,יו�

.·ˆ .‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‰"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
� הצ"ב לג�לה�צוה ה�זיר ��צט�ה ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

�ער �רע "��ל יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִֵֶֶַַַַָָ�ער�,
d)רא��" ,e xacna)��קד" ה�כל�א: �ל��� , ְְְִַָָֹ

ע�ה מצות � �רע ��ל �קד�ה, ���ל � ְֲִֵֵֶַַַָ�ְְִִִֶיהיה
לאֿיעבר �ער ל�מר: �למ�ד �לאֿתע�ה? ְְֲֲִִֶַַַַַַַֹֹֹ�מ�י�
מצות ��ר�י מה "הא נאמר: ו�� ְְְֱִִִֶַַַַַָָֹעלֿרא��".

x`ypע�ה dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ֲֵ
xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl :xnelk

(?dyra eilr�הח�פ ,(ey`x)אדמה�dxiynd) ֲֵַַָָ
(xry�נת א� �ה�זיר, �ל�מר: ס�ני�". וה��ת� ,ְְִִִֵֶַַַַַָָָ
ע�ברעל יהא לא אתֿה�ער, ה��יר ס� רא�� ְִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

העביר לא �הרי לאֿתע�ה, מצות (ilk,על ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַֹֹ
(`edy,ע�ה מצות על ע�בר יהא אבל �ער; ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ�עי�

והרי ��ל; לא וזה � �רע" "��ל אמר�: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹוה�א
ה�ללי� לפי ה�א, ע�ה � ע�ה מכלל ה�א ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָלאו
�מק�מ� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָאצלנ�.

נזיר�ת .(hl.)�מ�כת ְְִֶֶַ

� הר"ט ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
יעבר לא "�ער יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹמ�ג�ח,

�(my)עלֿרא��" ה�זיר רא� המג�ח וג� . ְְִֵַַַַַַָֹֹ
�ערה �מ��ג�ח �מת��ח. ��ג�ח לפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָל�קה,
ה�זיר �לֿ�יני נת�אר� �כבר ל�קה. � ְְֲִִִֵֶַַַָָָָאחת

לכ�. �ח�רה ְְָָ�ְֶֶַַָ���כ�א

שלישי ,יו�

.¯„ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הר"ב ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ

�ערב�� �ע�ר ��� ה�כר מיני א� יי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמ����ת
"וכלֿמ�רת יתע�ה: אמר� וה�א ענבי�, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמי

י��ה" לא b)ענבי� ,e xacna)אזהרה� והפליג . ְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ
��� ה�כר א� ה�י� החמי� �אפ�� ואמר �� ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
אמר�: וה�א ל���ת�, ל� אס�ר � יי� �ערבת ��ְְְֲִִֶַַָָֹ

י��ה" לא �כר וחמ� יי� לאו(my)"חמ� ואי� . ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
י��ה לא יי� אמר: �א�� עצמ�, �פני מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
מצות; ��י הי� אז �י � י��ה לא יי� ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֹוחמ�
הרחקה � י��ה לא יי� חמ� אמר: ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹא�א

נזיר�ת �גמרא ונת�אר �אמר�(fl.)מ�ֿה�י�. , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
טע� לאס�ר ענבי�", xcgy"מ�רת ,oiid) ְֱֲִִֶַַַָ

(Ð zaexrzlע�ר�(oiid)מצוה �ה� והראיה . ְְְִִֵֶָָָָָָ
אינ� � וחמ� יי� �תה �א� היא: � ִִִֵֶֶַַַָָָֹאחת

לק�� ��באר �מ� ��י�, Ðל�קה ex dyrz `l) ְְְְִֵֶֶַַָָ
(ehw xeriy�חמ א� יי� רביעית ה�זיר �כ����ה :ְְְִִִִִֶֶֶַַָֹ

ל�קה. �ֶ

� הר"ג ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
וכ�' לחי� "וענבי� אמר�: וה�א ענבי�, ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָמ�אכ�ל

יאכל" ל�קה.(my)לא � �זית מה� אכל וא� , ְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ

� הד"ר ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְִַַָ
לא "ויב�י� אמר�: וה�א צ��קי�, ְְֱִִִִִֵֶָֹמ�אכ�ל

ל�קה.(my)יאכל" � �זית מה� אכל וא� , ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

רביעי יו�

.Ê¯ .Á¯ .Â¯ .‰¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הר"ה ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ

"מחרצ�י� אמר�: וה�א ענבי�, זרע ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָמ�אכ�ל
יאכל" לא b)ועדֿזג ,e xacna)�מה אכל וא� , ְְִֵֵֶַַָָֹֹ

ל�קה. � ְִֶַ�זית

� הר"ו ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
לא "ועדֿזג אמר�: וה�א הענבי�, קל�י ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹמ�אכ�ל
והראיה ל�קה. � �זית מה� אכל וא� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל",
וחרצ� וצ��קי� וענבי� יי� �ל�מר: א��, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָ�חמ�ה
� היא עצמ� �פני מצוה מה� �לֿאחד ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָוזג
אחת. מלק�ת מה� ואחד �לֿאחד על ל�קה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה�א

ה��נה cl:)�ל��� xifp)פני� ה�י� על "ח�ב : ְְְִִִֵַַַַַָָ

iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

�פני ה��י� ועל עצמ� �פני הענבי� ועל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָעצמ�
אמר� �בפר�� עצמ�". �פני החרצ�י� ועל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעצמ�

נזיר�ת ויב�י�(gl:)�גמרא לחי� ענבי� "אכל : ְְֲִִִִִִֵַַָָָָ
� ו�תה ענבי� �ל א���ל וסחט וז�י� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָחרצ�י�

�� ח�ב� וכא�ר חמ�". לק�ע(xnba`)ל�קה ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ
ו��ר �נא זה `z���א dpn `l dpyna `pzdy) ְְֶֶַַַָָ

(cer xiiye ,xaery oie`ld lkמחמת ח�ב ְֲֵֶַַָו�ה�א
אמר� מלק��ת מחמ� י�תר נזיר, :(xnba`)�ה�א ְִֵֵֵֶַָָ�ְָ

��ר והא אמר�: ולא יחל �לא לאו ��ר ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹוהא
��י�, החמ� ועל ה�י� על ח�ב �אינ� לפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמ�?
ה�י�, �ה�א ע�ר� מחמת א�א נאסר לא החמ� ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�י

��ארנ� av)�מ� dyrz `l)ע�ר� אמר �כא�� . ְְְִִֵֶֶַַַָ
�א�ה �מ�ה �קלק�ל�. מ��� נס��ק לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹא��ר�
��� מצטרפי� א�� נזיר �א��רי לדעת, ָ�ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָצרי�

מ���. �זית על ול�קה ָ�ְְְִִִִֶַַַלכזית

� הר"ח ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
מת נפ� "ועל אמר�: וה�א ה�ת, �אהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ�ה��א

יבא" e)לא ,my)גמרא� אמר� �בפר�� .xifp) ְְְִֵָָָָֹֹ
(:an,"לאֿי��א" ה�ת�ב ��ר מלא "קרא :ְִִֵֶַַָָָָֹ

ה�מאה על להזהיר יבא" "לא א�מר ְָ�ְְְִֵֶַַַָֹֹ��ה�א
נכנס �א� נת�אר ו�� ה�יאה". על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ�להזהיר
א�א ל�קה אינ� � ��טמא אחר ה�ת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלאהל
� �אחת �ביאה טמאה ל� ארע� ו�א� ְְִַַָָ�ְְִֵֶַַאחת;
��סס �� ��� לאהל ��כנס, �ג�� ��י�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹח�ב
��טמא ��מצא האד� א�ת� ��ת עד �� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוי�ב
ה�ת לאהל נכנס א� אבל �אחת. ה�ת �אהל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ�בא

ל�יאה ה�מאה קדמה wlg�בר qpkd mr cin ik) ְְַָָָ�ְִַָָ
(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohwת�אר�� �מ� ,ְְִֵֶָ

�אהל�ת. המבארי� ה�ללי� לפי ��ְְְְִִִַַָָָָֹֹ

� הר"ז ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
וג�' �לא�� "לאביו אמר�: וה�א למת, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָמ�ה��א

f)לאֿי��א" ,my)�י� מת, �טמאת נטמא וא� . ְְְִִִַָָֹ�ְֵֵַ
�אינ� �טמא�ת �י� עליה� ��ג�ח ְֵֶ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַ�ְ�טמא�ת

ל�קה. � עליה� ְֲֵֵֶֶַַמג�ח

חמישי ,יו�

.„È˜ .‚ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הצ"ג �ג��חה�צוה ה�זיר ��צט�ה ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ

�ל��� ה�זיר�ת. ימי �ת� קר�נ�תיו והבאת ְְְְְְֲִֵַַַָָָֹֹרא��
h)ספרא ,c `xwie ,rxevn zyxt)�מג�חי "�ל�ה : ְְְְִִַָָֹ

אמנ� והלו��". והמצרע ה�זיר מצוה: ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹותגלח��
נ�הגת ואינה ��ד�ר היתה הלו�� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�גלחת
לד�ר�ת. נ�הגת �מצרע נזיר �גלחת א� ְְְְִִֶֶַַַָָֹלד�ר�ת,
טמאה, �גלחת �גלח�ת: ��י ל�זיר ��� ְָ�ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�בר�ר

וג�'" עליו מת "וכיֿימ�ת אמר�: e,וה�א xacna) ְְְְִֵָָָָ
(h��י�" יתע�ה: אמר� וה�א טהרה, ְְְְְְֳִִֶַַַָָָותגלחת

נזר�" ימי ��י(my)מלאת למנ�ת אי� אבל , ְְְְְֲִִֵֵֵָֹ
טמאה ��גלחת לפי מצות, ���י א�� ְָ�ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ�גלח�ת
ע�ה ��צות לפי נזיר�ת, מצות מהלכ�ת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַהיא

�רע ��ר�ה היא: ���(exry lcbiy),קד�ה� ְְִִֶֶֶֶַַ�ָ
�פרט ה�ת�ב המ�י� אחרֿ�� ��ארנ�. ְְְִִֵֶַַַַַָָָ�מ�
ויביא יג�ח ה�זיר�ת, �ימי �מת נטמא א� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואמר:
מחד�, �קד�ה �רע לג�ל י��ב ואחרֿ�� ֵָָָ�ְְְְִֵֶַַַַָָָָקר��
�מ� ,�� עצמ� �ח�ב ה�זיר�ת ימי �ק�פת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ�נגד
�מ� אחת, מצוה וה� �גלח�ת ��י למצרע ���ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

�מק�מ� ix`)�אבאר xeriy Ð `iw dyr zevn). ְֲִֵֶָ
נזיר �גלחת ��נינ� אתֿה�ע� לק�� אבאר ��ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
וקר�נ�תיו מצרע ותגלחת אחת, מצוה ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹוקר�נ�תיו
ז�, מצוה �יני �� נת�אר� �כבר מצות. ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹ��י
נזיר�ת �מ�כת �מק�מ� נזיר, �גלחת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ�ל�מר:

(.dn).

� הקי"ד ערכיה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
�ל�ני 'ער� א� עלי' 'ער�י �הא�מר וה�א: ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאד�,
נקבה היא וא� ;�� נ�ת� זכר ה�א א� � ְְִִִֵֵַָָָָָעלי'

�לפינ�ת ה�ת�ב, �אמר �מ� ה�יל, לפי וג� ;�� � ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ה�ערי� eci)מ�ב byid itk):יתע�ה אמר� וה�א , ְְְֲִִֶַַַַַָ

וג�'" נפ��ת �ער�� נדר יפלא �י (xwie`"אי� ְְְְְְִִִֶֶֶַָ
(a ,fk.�ערכי �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

שישי יו�

.ÊÈ˜ .ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקט"ו ערכיה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אתֿה�המה "והעמיד אמר�: וה�א טמאה, ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ�המה
א�ת�" ה�ה� והערי� ה�ה� fk,לפני `xwie) ְְֱִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(aiÎ`iמק�מ�ת �כ�ה ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְְֲִִִֵַָָָָ
.(ai.)�מעילה(al:)�תמ�רה ְְִִָָ

� הקט"ז �ערכיה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
אתֿ�ית� �יֿיק�י� "ואי� אמר�: וה�א ְְְְִִִִֵֶַָָ��י�.

ה�ה�" והעריכ� לה' bi)קד� ,my)�נת�אר �כבר . ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹֹ
ערכי� �מ�כת ז� מצוה .(l`.)�יני ְְֲִִִֵֶֶַָָ



פז iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

�פני ה��י� ועל עצמ� �פני הענבי� ועל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָעצמ�
אמר� �בפר�� עצמ�". �פני החרצ�י� ועל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעצמ�

נזיר�ת ויב�י�(gl:)�גמרא לחי� ענבי� "אכל : ְְֲִִִִִִֵַַָָָָ
� ו�תה ענבי� �ל א���ל וסחט וז�י� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָחרצ�י�

�� ח�ב� וכא�ר חמ�". לק�ע(xnba`)ל�קה ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ
ו��ר �נא זה `z���א dpn `l dpyna `pzdy) ְְֶֶַַַָָ

(cer xiiye ,xaery oie`ld lkמחמת ח�ב ְֲֵֶַַָו�ה�א
אמר� מלק��ת מחמ� י�תר נזיר, :(xnba`)�ה�א ְִֵֵֵֶַָָ�ְָ

��ר והא אמר�: ולא יחל �לא לאו ��ר ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹוהא
��י�, החמ� ועל ה�י� על ח�ב �אינ� לפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמ�?
ה�י�, �ה�א ע�ר� מחמת א�א נאסר לא החמ� ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�י

��ארנ� av)�מ� dyrz `l)ע�ר� אמר �כא�� . ְְְִִֵֶֶַַַָ
�א�ה �מ�ה �קלק�ל�. מ��� נס��ק לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹא��ר�
��� מצטרפי� א�� נזיר �א��רי לדעת, ָ�ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָצרי�

מ���. �זית על ול�קה ָ�ְְְִִִִֶַַַלכזית

� הר"ח ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
מת נפ� "ועל אמר�: וה�א ה�ת, �אהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ�ה��א

יבא" e)לא ,my)גמרא� אמר� �בפר�� .xifp) ְְְִֵָָָָֹֹ
(:an,"לאֿי��א" ה�ת�ב ��ר מלא "קרא :ְִִֵֶַַָָָָֹ

ה�מאה על להזהיר יבא" "לא א�מר ְָ�ְְְִֵֶַַַָֹֹ��ה�א
נכנס �א� נת�אר ו�� ה�יאה". על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ�להזהיר
א�א ל�קה אינ� � ��טמא אחר ה�ת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלאהל
� �אחת �ביאה טמאה ל� ארע� ו�א� ְְִַַָָ�ְְִֵֶַַאחת;
��סס �� ��� לאהל ��כנס, �ג�� ��י�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹח�ב
��טמא ��מצא האד� א�ת� ��ת עד �� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוי�ב
ה�ת לאהל נכנס א� אבל �אחת. ה�ת �אהל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ�בא

ל�יאה ה�מאה קדמה wlg�בר qpkd mr cin ik) ְְַָָָ�ְִַָָ
(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohwת�אר�� �מ� ,ְְִֵֶָ

�אהל�ת. המבארי� ה�ללי� לפי ��ְְְְִִִַַָָָָֹֹ

� הר"ז ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
וג�' �לא�� "לאביו אמר�: וה�א למת, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָמ�ה��א

f)לאֿי��א" ,my)�י� מת, �טמאת נטמא וא� . ְְְִִִַָָֹ�ְֵֵַ
�אינ� �טמא�ת �י� עליה� ��ג�ח ְֵֶ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַ�ְ�טמא�ת

ל�קה. � עליה� ְֲֵֵֶֶַַמג�ח

חמישי ,יו�

.„È˜ .‚ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הצ"ג �ג��חה�צוה ה�זיר ��צט�ה ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ

�ל��� ה�זיר�ת. ימי �ת� קר�נ�תיו והבאת ְְְְְְֲִֵַַַָָָֹֹרא��
h)ספרא ,c `xwie ,rxevn zyxt)�מג�חי "�ל�ה : ְְְְִִַָָֹ

אמנ� והלו��". והמצרע ה�זיר מצוה: ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹותגלח��
נ�הגת ואינה ��ד�ר היתה הלו�� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�גלחת
לד�ר�ת. נ�הגת �מצרע נזיר �גלחת א� ְְְְִִֶֶַַַָָֹלד�ר�ת,
טמאה, �גלחת �גלח�ת: ��י ל�זיר ��� ְָ�ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�בר�ר

וג�'" עליו מת "וכיֿימ�ת אמר�: e,וה�א xacna) ְְְְִֵָָָָ
(h��י�" יתע�ה: אמר� וה�א טהרה, ְְְְְְֳִִֶַַַָָָותגלחת

נזר�" ימי ��י(my)מלאת למנ�ת אי� אבל , ְְְְְֲִִֵֵֵָֹ
טמאה ��גלחת לפי מצות, ���י א�� ְָ�ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ�גלח�ת
ע�ה ��צות לפי נזיר�ת, מצות מהלכ�ת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַהיא

�רע ��ר�ה היא: ���(exry lcbiy),קד�ה� ְְִִֶֶֶֶַַ�ָ
�פרט ה�ת�ב המ�י� אחרֿ�� ��ארנ�. ְְְִִֵֶַַַַַָָָ�מ�
ויביא יג�ח ה�זיר�ת, �ימי �מת נטמא א� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואמר:
מחד�, �קד�ה �רע לג�ל י��ב ואחרֿ�� ֵָָָ�ְְְְִֵֶַַַַָָָָקר��
�מ� ,�� עצמ� �ח�ב ה�זיר�ת ימי �ק�פת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ�נגד
�מ� אחת, מצוה וה� �גלח�ת ��י למצרע ���ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

�מק�מ� ix`)�אבאר xeriy Ð `iw dyr zevn). ְֲִֵֶָ
נזיר �גלחת ��נינ� אתֿה�ע� לק�� אבאר ��ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
וקר�נ�תיו מצרע ותגלחת אחת, מצוה ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹוקר�נ�תיו
ז�, מצוה �יני �� נת�אר� �כבר מצות. ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹ��י
נזיר�ת �מ�כת �מק�מ� נזיר, �גלחת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ�ל�מר:

(.dn).

� הקי"ד ערכיה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
�ל�ני 'ער� א� עלי' 'ער�י �הא�מר וה�א: ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאד�,
נקבה היא וא� ;�� נ�ת� זכר ה�א א� � ְְִִִֵֵַָָָָָעלי'

�לפינ�ת ה�ת�ב, �אמר �מ� ה�יל, לפי וג� ;�� � ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ה�ערי� eci)מ�ב byid itk):יתע�ה אמר� וה�א , ְְְֲִִֶַַַַַָ

וג�'" נפ��ת �ער�� נדר יפלא �י (xwie`"אי� ְְְְְְִִִֶֶֶַָ
(a ,fk.�ערכי �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

שישי יו�

.ÊÈ˜ .ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקט"ו ערכיה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אתֿה�המה "והעמיד אמר�: וה�א טמאה, ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ�המה
א�ת�" ה�ה� והערי� ה�ה� fk,לפני `xwie) ְְֱִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(aiÎ`iמק�מ�ת �כ�ה ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְְֲִִִֵַָָָָ
.(ai.)�מעילה(al:)�תמ�רה ְְִִָָ

� הקט"ז �ערכיה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
אתֿ�ית� �יֿיק�י� "ואי� אמר�: וה�א ְְְְִִִִֵֶַָָ��י�.

ה�ה�" והעריכ� לה' bi)קד� ,my)�נת�אר �כבר . ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹֹ
ערכי� �מ�כת ז� מצוה .(l`.)�יני ְְֲִִִֵֶֶַָָ

המשך בעמוד אנ



bkפח wxt ryedi - mi`iap

bk ryedifhÎ`

âëàáéáqî íäéáéà-ìkî ìàøNéì äåäé çéðä-øLà éøçà íéaø íéîiî éäéå©«§¦Æ¦¨¦´©¦½©«Â£¥Â£¤¥¦̧©§Ÿ̈¯§¦§¨¥²¦¨«Ÿ§¥¤−¦¨¦®
:íéîia àa ï÷æ òLBäéåáìe åéLàøìe åéð÷æì ìàøNé-ìëì òLBäé àø÷iååéèôL ¦«ª´©¨¥½¨−©¨¦«©¦§¨³§ªÆ©Æ§¨¦§¨¥½¦§¥¨Æ§¨½̈§«Ÿ§−̈

ìe:íéîia éúàa ézð÷æ éðà íäìà øîàiå åéøèLâøLà-ìk úà íúéàø ízàå §«Ÿ§¨®©´Ÿ¤£¥¤½£¦´¨©½§¦−̈¦©¨¦«§©¤´§¦¤À¥Á¨£¤̧
àeä íëéäìà äåäé ék íëéðtî älàä íéBbä-ìëì íëéäìà äåäé äNò̈¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¨©¦¬¨¥−¤¦§¥¤®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−

:íëì íçìpäãäìçða älàä íéøàLpä íéBbä-úà íëì ézìtä eàø ©¦§¨¬¨¤«§Á¦©̧§¦¨¤¹¤©Â¦Â©¦§¨¦¬¨¥²¤§©«£−̈
ì:LîMä àBáî ìBãbä íiäå ézøëä øLà íéBbä-ìëå ïcøiä-ïî íëéèáL §¦§¥¤®¦©©§¥À§¨©¦Æ£¤´¦§©½¦§©¨¬©¨−§¬©¨«¤
äízLøéå íëéðôlî íúà LéøBäå íëéðtî íôcäé àeä íëéäìà äåäéå©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤Àµ¤§¨¥´¦§¥¤½§¦¬Ÿ−̈¦¦§¥¤®¦«¦§¤Æ

:íëì íëéäìà äåäé øac øLàk íöøà-úàåì ãàî íz÷æçåúBNòìå øîL ¤©§½̈©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¨¤«©«£©§¤´§½Ÿ¦§´Ÿ§©«£½
:ìåàîNe ïéîé epnî øeñ ézìáì äLî úøBz øôña áeúkä-ìk úà¥µ¨©¨½§¥−¤©´Ÿ¤®§¦§¦¬¬¦¤−¨¦¬§«Ÿ

æíäéäìà íLáe íëzà älàä íéøàLpä älàä íéBba àBá-ézìáì§¦§¦Æ©¦´¨¥½¤©¦§¨¦¬¨¥−¤¦§¤®§¥̧¡«Ÿ¥¤³
:íäì eåçzLú àìå íeãáòú àìå eòéaLú àìå eøékæú-àìçäåäéa-íà ék «Ÿ©«§¦ÆÆ§´Ÿ©§¦½§´Ÿ©©§½§¬Ÿ¦§©«£−¨¤«¦²¦©«Ÿ̈¬

:äfä íBiä ãò íúéNò øLàk e÷aãz íëéäìàèíéBb íëéðtî äåäé LøBiå ¡«Ÿ¥¤−¦§¨®©«£¤´£¦¤½©−©¬©¤«©³¤§Ÿ̈Æ¦§¥¤½¦−
:äfä íBiä ãò íëéðôa Léà ãîò-àì ízàå íéîeöòå íéìãbéãçà-Léà §Ÿ¦´©«£¦®§©¤ÀŸ¨³©¦Æ¦§¥¤½©−©¬©¤«¦«¤¨¬

ék óìà-ócøé íkî|:íëì øac øLàk íëì íçìpä àeä íëéäìà äåäé ¦¤−¦§¨¨®¤¦´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤Àµ©¦§¨´¨¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«
àé:íëéäìà äåäé-úà äáäàì íëéúLôðì ãàî ízøîLðåáéék|áBL-íà §¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®§©«£−̈¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦´¦´

ízðzçúäå íëzà älàä íéøàLpä älàä íéBbä øúéa íz÷áãe eáeLz̈À§©§¤Æ§¤Æ¤Æ©¦´¨¥½¤©¦§¨¦¬¨¥−¤¦§¤®§¦§©©§¤¬
:íëa íäå íäa íúàáe íäaâééñBé àì ék eòãz òBãéíëéäìà äåäé ó ¨¤²¨¤¬¨¤−§¥¬¨¤«¨Æ©Æ¥«§½¦Á¸Ÿ¦¹§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À

i"yx

(„).ÌÎÏ È˙ÏÙ‰ Â‡¯:לנחלה בגורל
.ÌÈ¯‡˘�‰:ליכבש(‚È).ÌÎÈ„ˆ· ËËÂ˘ÏÂ

סביבותיכ�: ולשלול לבוז ÌÈ��ˆÏÂ.ישוטטו
וכ� מחנות, כד)לשו� כג אלי�(יחזקאל ובאו :

cec zcevn
(‡).ÌÈ·¯ ÌÈÓÈÓ:�רבי ימי� ‰‡Ï‰.(‚)מסו� ÌÈÂ‚‰

כבשת�: כבר ÂÎÂ'.(„)אשר È˙ÏÙ‰הפלתי לומר, רצה
וכו': לה� .הגורל ÌÈ¯‡˘�‰:�כבשת לא עדיי� אשר

.‰ÏÁ�·:�להשבטי בנחלה ‰Ô„¯È.לחלק� ÔÓ�היושבי
המערב: כלפי והלאה, הירד� ÂÎÂ'.מ� ÌÈÂ‚‰ ÏÎÂ�ה ג�

בגורל: מ�ÌÈ‰Â.חלקתי� לומר: הירד�, מ� על מוסב
השמש: במבוא העומד הגדול הי� ועד הנשארי�:ÌÙ„‰È.(‰)הירד� Ï‡Ó˘Â.(Â)את ÔÈÓÈוהושאל מליצה, עני� הוא

לשמאל: ולא לימי� לא ממנו להטות שאי� ישר, דר� ·‚ÌÈÂ.(Ê)מההול� ‡Â· È˙Ï·Ïלהיות לכלל� תבואו שלא
˙˘·ÂÚÈ.כמוה�: ‡ÏÂ:הזולת את לומר, וכו':ÂÈÂ¯˘.(Ë)רצה ה' גרש זה הלאÌ˙‡Â.ובעבור ואת� לומר, רצה

וכו': עמד לא אשר ‡Á„.(È)ראית� ˘È‡:�אל רוד� היה מכ� אחד נפשותיכ�:ÌÎÈ˙Â˘Ù�Ï.(È‡)כי קיו� בעבור
(·È).Â·Â˘˙:�מבנותיה לקחת בה� ובאת� ה', ÌÎÏ.(È‚)מאחרי ÂÈ‰Â:האלה יכאיבוËËÂ˘ÏÂ.הגוי� לומר רצה

oeiv zcevn
(‚)ÌÎÏ:�בשבילכ .(„)‡Â·Óכמו שקיעה, עני� .

יא) כח השמש:(בראשית בא דחיפהÌÙ„‰È(‰)כי עני� .

כמו ד)והכאה, א רוח:(תהלי� יגרש:È¯Â‰Â˘תדפנו .

(·È)Ì˙�˙Á˙‰Â:�חתו מלשו� .(‚È)ÁÙÏ:לרשת .

˘˜ÂÓÏÂ:למכשול .ËËÂ˘ÏÂכמו שבט, עני� ג). כו (משלי

`k wxt `Îminid ixac - miaezk

ìe L÷Bîìe çôì íëì eéäå íëéðôlî älàä íéBbä-úà LéøBäìèèL §¦²¤©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®§¨¸¨¤¹§©´§¥À§Ÿ¥³
øLà úàfä äáBhä äîãàä ìòî íëãáà-ãò íëéðéòa íéððöìå íëécöa§¦¥¤Æ§¦§¦¦´§¥«¥¤½©£¨§¤À¥©Â¨«£¨¨³©¨Æ©½Ÿ£¤Æ

:íëéäìà äåäé íëì ïúðãéõøàä-ìk Cøãa íBiä CìBä éëðà äpäå ¨©´¨¤½§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦³¥Æ©½§¤−¤¨¨¨®¤
ì-ìëa ízòãéåìkî ãçà øác ìôð-àì ék íëLôð-ìëáe íëááíéøácä | ¦«©§¤º§¨§©§¤´§¨©§§¤À¦´«Ÿ¨©Á¨¨̧¤¹̈¦´Ÿ©§¨¦´

epnî ìôð-àì íëì eàa ìkä íëéìò íëéäìà äåäé øac øLà íéáBhä©¦À£¤̧¦¤¹§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ£¥¤½©ŸÆ¨´¨¤½«Ÿ¨©¬¦¤−
:ãçà øácåèäåäé øac øLà áBhä øácä-ìk íëéìò àa-øLàk äéäå ¨¨¬¤¨«§¨À̈©«£¤¨³£¥¤Æ¨©¨¨´©½£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬

BãéîLä-ãò òøä øácä-ìk úà íëéìò äåäé àéáé ïk íëéìà íëéäìà¡«Ÿ¥¤−£¥¤®¥Á¨¦̧§Ÿ̈¹£¥¤À¥µ¨©¨¨´¨½̈©©§¦´
:íëéäìà äåäé íëì ïúð øLà úàfä äáBhä äîãàä ìòî íëúBà«§¤À¥©Â¨«£¨¨³©¨Æ©½Ÿ£¤Æ¨©´¨¤½§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

æèízãáòå ízëìäå íëúà äeö øLà íëéäìà äåäé úéøa-úà íëøáòa§Â¨§§¤Â¤§¦¸§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤»£¤´¦¨´¤§¤¼©«£©§¤À©«£©§¤Æ
äøäî ízãáàå íëa äåäé-óà äøçå íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤®§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½©«£©§¤´§¥½̈

:íëì ïúð øLà äáBhä õøàä ìòî¥©Æ¨¨´¤©½̈£¤−¨©¬¨¤«
i"yx

רוחות, משלש האד� את המקפת זו כצנה הצ�,
שנאמר יג)כמה ה תעטרנו,(תהלי� רצו� כצנה :

כמו כו)תסובבנו, כג א ואנשיו(שמואל ושאול :
סובבי�: עוטרי�, אנשיו, ואל דוד אל עוטרי�

cec zcevn
העי�: המנקר וכקו� השוט, כמכת ÏÎ(È„)לכ� Í¯„·

.ı¯‡‰לומר ורצה ש�, הולכי� הבריות כל אשר בדר�
יקרה אשר בכל אראה ולא אד�, בני ככל אמות הנה

זמ�: לאחר ÂÎÂ'.אתכ� Ì˙Ú„ÈÂדבר נפל לא הלא כי הקורות, את נפש ובכל לב בכל והבינו דעו עתה לומר, רצה
ה': דבר אשר הטובי� ÂÎÂ'.(ÂË)מהדברי� ‰È‰Â:הרע דבר כל יהיה כ� הטוב, דבר כל שהיה ·ÌÎ¯·Ú.(ÊË)וכמו

וכו': ה' ברית את תעברו כאשר

oeiv zcevn
הפעל: למ"ד ונכפלה לסוס, קוצי�,ÌÈ��ˆÏÂשוט עני� .

נה)וכ� לב בצדיכ�:(במדבר לצנני�

`k `Îminid ixaclÎfh

æèíéîMä ïéáe õøàä ïéa ãîò äåäé Càìî-úà àøiå åéðéò-úà ãéåã àOiå©¦¨̧¨¦¹¤¥À̈©©º§¤©§©³§Ÿ̈ÆŸ¥½¥³¨Æ̈¤Æ¥´©¨©½¦
íéwOa íéqëî íéð÷fäå ãéåc ìtiå íìLeøé-ìò äéeèð Bãéa äôeìL Baøçå§©§³§¨Æ§¨½§−̈©§«¨¨®¦©¦¸Ÿ¨¦¯§©§¥¦²§ª¦¬©©¦−

:íäéðt-ìòæéíòa úBðîì ézøîà éðà àìä íéäìàä-ìà ãéåc øîàiå ©§¥¤«©Ÿ́¤¨¦´¤¨«¡Ÿ¦¿£ŸÁ£¦̧¨©¹§¦¦§´¨À̈
i"yx

(ÊË).ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ ‰ÈÂË�שכתוב ומה
ה') וחרבו(ביהושע לנגדו עומד איש והנה

יהושע לצרינו א� אתה הלנו וגו' בידו שלופה
כנגדו מלא� ובא צריו כנגד ואחוריו עומד היה
לצרינו א� אתה הלנו לו ואמר תמה לפיכ�

לצרינו או לנגדי עומד ואתה הואיל לעזרינו
כיו� כא� אבל כנגד� עומד אתה שג� לעזור

החרב עלשראה נטויה שהיתה מלא� של
ישראל: את לנגו� שבא בעצמו ידע ירושלי�

(ÊÈ).Â˘Ú ‰Ó Ô‡ˆ‰ ‰Ï‡Â�הצא כאות� שה�

cec zcevn
(ÊË).'ÂÎÂ ı¯‡‰ ÔÈ·:באויר עמד ‰ˆ‡Ô.(ÊÈ)ר"ל ‰Ï‡Â

oeiv zcevn
(ÊË).‰ÙÂÏ˘:מתערה הוצאה



פט `k wxt `Îminid ixac - miaezk

ìe L÷Bîìe çôì íëì eéäå íëéðôlî älàä íéBbä-úà LéøBäìèèL §¦²¤©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®§¨¸¨¤¹§©´§¥À§Ÿ¥³
øLà úàfä äáBhä äîãàä ìòî íëãáà-ãò íëéðéòa íéððöìå íëécöa§¦¥¤Æ§¦§¦¦´§¥«¥¤½©£¨§¤À¥©Â¨«£¨¨³©¨Æ©½Ÿ£¤Æ

:íëéäìà äåäé íëì ïúðãéõøàä-ìk Cøãa íBiä CìBä éëðà äpäå ¨©´¨¤½§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦³¥Æ©½§¤−¤¨¨¨®¤
ì-ìëa ízòãéåìkî ãçà øác ìôð-àì ék íëLôð-ìëáe íëááíéøácä | ¦«©§¤º§¨§©§¤´§¨©§§¤À¦´«Ÿ¨©Á¨¨̧¤¹̈¦´Ÿ©§¨¦´

epnî ìôð-àì íëì eàa ìkä íëéìò íëéäìà äåäé øac øLà íéáBhä©¦À£¤̧¦¤¹§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ£¥¤½©ŸÆ¨´¨¤½«Ÿ¨©¬¦¤−
:ãçà øácåèäåäé øac øLà áBhä øácä-ìk íëéìò àa-øLàk äéäå ¨¨¬¤¨«§¨À̈©«£¤¨³£¥¤Æ¨©¨¨´©½£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬

BãéîLä-ãò òøä øácä-ìk úà íëéìò äåäé àéáé ïk íëéìà íëéäìà¡«Ÿ¥¤−£¥¤®¥Á¨¦̧§Ÿ̈¹£¥¤À¥µ¨©¨¨´¨½̈©©§¦´
:íëéäìà äåäé íëì ïúð øLà úàfä äáBhä äîãàä ìòî íëúBà«§¤À¥©Â¨«£¨¨³©¨Æ©½Ÿ£¤Æ¨©´¨¤½§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

æèízãáòå ízëìäå íëúà äeö øLà íëéäìà äåäé úéøa-úà íëøáòa§Â¨§§¤Â¤§¦¸§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤»£¤´¦¨´¤§¤¼©«£©§¤À©«£©§¤Æ
äøäî ízãáàå íëa äåäé-óà äøçå íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤®§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½©«£©§¤´§¥½̈

:íëì ïúð øLà äáBhä õøàä ìòî¥©Æ¨¨´¤©½̈£¤−¨©¬¨¤«
i"yx

רוחות, משלש האד� את המקפת זו כצנה הצ�,
שנאמר יג)כמה ה תעטרנו,(תהלי� רצו� כצנה :

כמו כו)תסובבנו, כג א ואנשיו(שמואל ושאול :
סובבי�: עוטרי�, אנשיו, ואל דוד אל עוטרי�

cec zcevn
העי�: המנקר וכקו� השוט, כמכת ÏÎ(È„)לכ� Í¯„·

.ı¯‡‰לומר ורצה ש�, הולכי� הבריות כל אשר בדר�
יקרה אשר בכל אראה ולא אד�, בני ככל אמות הנה

זמ�: לאחר ÂÎÂ'.אתכ� Ì˙Ú„ÈÂדבר נפל לא הלא כי הקורות, את נפש ובכל לב בכל והבינו דעו עתה לומר, רצה
ה': דבר אשר הטובי� ÂÎÂ'.(ÂË)מהדברי� ‰È‰Â:הרע דבר כל יהיה כ� הטוב, דבר כל שהיה ·ÌÎ¯·Ú.(ÊË)וכמו

וכו': ה' ברית את תעברו כאשר

oeiv zcevn
הפעל: למ"ד ונכפלה לסוס, קוצי�,ÌÈ��ˆÏÂשוט עני� .

נה)וכ� לב בצדיכ�:(במדבר לצנני�

`k `Îminid ixaclÎfh

æèíéîMä ïéáe õøàä ïéa ãîò äåäé Càìî-úà àøiå åéðéò-úà ãéåã àOiå©¦¨̧¨¦¹¤¥À̈©©º§¤©§©³§Ÿ̈ÆŸ¥½¥³¨Æ̈¤Æ¥´©¨©½¦
íéwOa íéqëî íéð÷fäå ãéåc ìtiå íìLeøé-ìò äéeèð Bãéa äôeìL Baøçå§©§³§¨Æ§¨½§−̈©§«¨¨®¦©¦¸Ÿ¨¦¯§©§¥¦²§ª¦¬©©¦−

:íäéðt-ìòæéíòa úBðîì ézøîà éðà àìä íéäìàä-ìà ãéåc øîàiå ©§¥¤«©Ÿ́¤¨¦´¤¨«¡Ÿ¦¿£ŸÁ£¦̧¨©¹§¦¦§´¨À̈
i"yx

(ÊË).ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ ‰ÈÂË�שכתוב ומה
ה') וחרבו(ביהושע לנגדו עומד איש והנה

יהושע לצרינו א� אתה הלנו וגו' בידו שלופה
כנגדו מלא� ובא צריו כנגד ואחוריו עומד היה
לצרינו א� אתה הלנו לו ואמר תמה לפיכ�

לצרינו או לנגדי עומד ואתה הואיל לעזרינו
כיו� כא� אבל כנגד� עומד אתה שג� לעזור

החרב עלשראה נטויה שהיתה מלא� של
ישראל: את לנגו� שבא בעצמו ידע ירושלי�

(ÊÈ).Â˘Ú ‰Ó Ô‡ˆ‰ ‰Ï‡Â�הצא כאות� שה�

cec zcevn
(ÊË).'ÂÎÂ ı¯‡‰ ÔÈ·:באויר עמד ‰ˆ‡Ô.(ÊÈ)ר"ל ‰Ï‡Â

oeiv zcevn
(ÊË).‰ÙÂÏ˘:מתערה הוצאה



k`צ wxt `Îminid ixac - miaezk

éäz éäìà äåäé eNò äî ïàvä älàå éúBòøä òøäå éúàèç-øLà àeä-éðàå©«£¦³£¤¨Æ̈¦Æ§¨¥´©£¥½¦§¥¬¤©−Ÿ¤´¨®§Ÿ̈´¡Ÿ©À§¦̧
:äôbîì àì Enòáe éáà úéááe éa Eãé àðçéãb-ìà øîà äåäé Càìîe ¨³¨«§Æ¦µ§¥´¨¦½§©§−¬Ÿ§©¥¨«©§©¯§Ÿ̈²¨©¬¤−̈

:éñáéä ïðøà ïøâa äåäéì çaæî íé÷äì ãéåã äìòé | ék ãéåãì øîàìèéìòiå ¥´Ÿ§¨¦®¦´©«£¤´¨¦À§¨¦³¦§¥Æ©Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ¤¨§¨¬©§ª¦«©©³©
:äåäé íLa øac øLà ãb-øáãa ãéåcëCàìnä-úà àøiå ïðøà áLiå ¨¦Æ¦§©½̈£¤¬¦¤−§¥¬§Ÿ̈«©¨´¨¨§À̈©©§Æ¤©©§½̈

:íéhç Lc ïðøàå íéàaçúî Bnò åéða úòaøàåàëèaiå ïðøà-ãò ãéåã àáiå §©§©¯©¨¨²¦−¦§©§¦®§¨§−̈¨¬¦¦«©¨¬Ÿ¨¦−©¨§®̈©©¥³
:äöøà íétà ãéåãì eçzLiå ïøbä-ïî àöiå ãéåã-úà àøiå ïðøàáëøîàiå ¨§¨Æ©©´§¤¨¦½©¥¥Æ¦©½Ÿ¤©¦§©¯§¨¦²©©−¦¨«§¨©¸Ÿ¤

eäðz àìî óñëa äåäéì çaæî Ba-äðáàå ïøbä íB÷î él-äðz ïðøà-ìà ãéåc̈¦¹¤¨§À̈§¨¦Æ§´©½Ÿ¤§¤§¤¬¦§¥−©©«Ÿ̈®§¤³¤¨¥Æ§¥´
:íòä ìòî äôbnä øöòúå éìâëéðãà Nòéå Cì-ç÷ ãéåc-ìà ïðøà øîàiå ¦½§¥«¨©¬©©¥−̈¥©¬¨¨«©¸Ÿ¤¨§³̈¤¨¦Æ©½̈§©²©£Ÿ¦¬

íéhçäå íéöòì íéâøBnäå úBìòì ø÷aä ézúð äàø åéðéòa áBhä Cìnä©¤−¤©´§¥¨®§¥Á¨©̧¦©¨¹̈¨«ŸÀ§©«¦¦¯¨«¥¦²§©«¦¦¬
:ézúð ìkä äçðnìãëóñëa äð÷à äð÷-ék àì ïðøàì ãéåc Cìnä øîàiå ©¦§−̈©¬Ÿ¨¨«¦©¸Ÿ¤©¤³¤¨¦Æ§¨§½̈¾Ÿ¦¨¬Ÿ¤§¤−§¤´¤

:ípç äìBò úBìòäå äåäéì Eì-øLà àOà-àì ék àìîäëïðøàì ãéåc ïziå ¨¥®¦Â«Ÿ¤¨³£¤§Æ©Ÿ̈½§©«£¬−̈¦¨«©¦¥¬¨¦²§¨§−̈
:úBàî LL ì÷Lî áäæ éì÷L íB÷naåëìòiå äåäéì çaæî ãéåc íL ïáiå ©¨®¦§¥´¨½̈¦§©−¥¬¥«©¦¤Á¨̧¨¦³¦§¥Æ©Æ©«Ÿ̈½©©¬©

:äìòä çaæî ìò íéîMä-ïî Làá eäðòiå äåäé-ìà àø÷iå íéîìLe úBìòŸ−§¨¦®©¦§¨Æ¤§Ÿ̈½©©«£¥³¨¥Æ¦©¨©½¦©−¦§©¬¨«Ÿ¨«
æë:dðãð-ìà Baøç áLiå Càìnì äåäé øîàiåçëãéåc úBàøa àéää úòa ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ©©§½̈©¨¬¤©§−¤§¨¨«¨¥´©¦½¦§³¨¦Æ

i"yx

להנצל יכולי� שאינ� לשחיטה המובאי�
עומדי�: ה� לשחיטה כי משחיטה

(Î).ÌÈ‡·Á˙Óהפסוק לקיי� המלא� מפני
כ"ז) דלתי�(ישעיה וסגור בחדרי� בא עמי ל�

ואומר זע� יעבור עד רגע כמעט חבי בעדי�
י"ב) עד(שמות ביתו מפתח איש תצאו לא ואת�

ÌÈËÁ.בקר: ˘„ Ô�¯‡Âלפנינו שאמר לפי
היו היא� וכי תתמה שלא למנחה והחטי�

חטי�: ÌÈˆÚÏ.(Î‚)לש� ÌÈ‚¯ÂÓ‰Â�נסרי
עזיא בע"ג ששנינו כמו התבואה בה� שדשי�

חרו� למורג דומה דישתא דדיישא דקירקסא
Â‡Ó˙.(Î‰)חדש: ˘˘ Ï˜˘Ó ·‰Ê ÈÏ˜˘

שמואל) הא(ובסו� חמשי� שקלי� בכס� כתיב
הרי שקלי� חמשי� ושבט שבט מכל נטל כיצד
ישראל לכל חלק שיהיה כדי שקלי� מאות שש

Í‡ÏÓÏ.(ÊÎ)במזבח: '‰ ¯Ó‡ÈÂחרבו להשיב
ויקא לדג ה' ויאמר וכ� נדנה אל חרבו וישב

וגו': יונה „ÈÂ„(ÁÎ)את ˙Â‡¯· ‡È‰‰ ˙Ú·
.'‰ Â‰�Ú ÈÎבשמואל נכתבה לא זו פרשה

וכל מזבח שעשה כא� נכתבה דוד כבוד ומשו�

cec zcevn
הע�: בני לומר הדבר:Í„È.רצה זו יד� Ï‡מכת

.‰Ù‚ÓÏ:מגפה להביא תשלוט „Â„.(ÁÈ)לא ‰ÏÚÈ ÈÎ
מזבח: בה להקי� הגור� אל דוד יעלה ÈÂ˘·(Î)אשר

.Ô�¯‡:פניו ‰Í‡ÏÓ.החזיר בע�:‡˙ Ú·¯‡Â˙המשחית
.ÂÈ�·:�המלא מפחד א"ע מתחבאי� היו עמו היו ‡¯�Ô.(Î‡)אשר „Ú:�הגור אל ÏÓ‡.(Î·)סמו� ÛÒÎ·במחיר

משקלו: כל של� המגפה:Ú˙Âˆ¯.כס� שתעצר ÍÏ.(Î‚)כדי Á˜:�הגור הטובÚÈÂ˘.את את עולות יעשה משלי
וכו': ראה המזבח:ÌÈˆÚÏ.בעיניו על האש ‡˘‡.(Î„)להבעיר ‡Ï:'לה לתת� ל� אשר אקח ולהעלותÂÏÚ‰Â˙.לא

בחנ�: לי הנית� מהדבר הגור�:·ÌÂ˜Ó.(Î‰)עולה סביב השדה כל שירדה·‡˘.(ÂÎ)בעבור במה היה העניה ר"ל
המזבח: על ÂÎÂ'.(ÊÎ)האש ¯Ó‡ÈÂ:מעתה כלל להשחית לבל חרבו וישב עשה וכ� חרבו היהÁ·ÊÈÂ.(ÁÎ)להשיב

oeiv zcevn
(·Î).¯ˆÚ˙Â:מניעה ע�ÌÈ‚È¯ÂÓ‰Â.(Î‚)עני� לוח כעי�

וכ� התבואה דשי� ובו דקי� אבני� תחובי� ובתחתיתו
חרו� מא)(ישלמורג החרב�„�‰.(ÂÎ):עיה נרתק הוא

`k wxt `Îminid ixac - miaezk

:íL çaæiå éñeáéä ïðøà ïøâa äåäé eäðò-ékèëäNò-øLà äåäé ïkLîe ¦«¨¨´§Ÿ̈½§−Ÿ¤¨§¨´©§¦®©¦§©−¨«¦§©´§ÂŸ̈£¤¨¨̧
:ïBòáâa äîaa àéää úòa äìBòä çaæîe øaãna äLîìãéåc ìëé-àìå Ÿ¤¯©¦§¨²¦§©¬¨«¨−¨¥´©¦®©¨−̈§¦§«§«Ÿ¨¬Ÿ¨¦²

:äåäé Càìî áøç éðtî úòáð ék íéäìà Løãì åéðôì úëìì̈¤¬¤§¨−̈¦§´Ÿ¡Ÿ¦®¦´¦§©½¦§¥¾¤−¤©§©¬§Ÿ̈«
i"yx

כאילו פסוק אל פסוק דבוק' זו דפרשה פסוקי
א': פסוק ‰ÏÂÚ‰.(ËÎ)כולו Á·ÊÓÂמשה של

בגבעו�: אשר בבמה ההיא בעת ÏÂ‡(Ï)עדיי�
.„ÈÂ„ ÏÎÈלו שצוה מעשה אותו כשהיה אז

ללכת יכול דוד היה לא קרב� להעלות הקב"ה
אשר המזבח לפני כלומר אלהי� לדרוש לפניו
דוד והל� ה' מלא� חרב מפני נבעת כי בגבעו�

ה': וענהו מזבח ובנה ה' כדברי

cec zcevn
קרבנותיו: ש� לזבוח בה··Ó‰.(ËÎ)רגיל שעמד הבית

והיא בה שעמד הבמה ע"ש במה נקראה והמזבח המשכ�
ÂÎÂ'.(Ï)המזבח: ÏÂÎÈ ‡ÏÂ:�ארנ בגר� שעשה המזבח על קרבנותיו זבח �·Ú˙.ולזה ÈÎללכת מעתה כחו ותש

לגבעו�:

oeiv zcevn
נדנה בגו ו)ודוגמתו בעתה�·Ú˙.(Ï):(דניאל מל'

וחרדה:



צי `k wxt `Îminid ixac - miaezk

:íL çaæiå éñeáéä ïðøà ïøâa äåäé eäðò-ékèëäNò-øLà äåäé ïkLîe ¦«¨¨´§Ÿ̈½§−Ÿ¤¨§¨´©§¦®©¦§©−¨«¦§©´§ÂŸ̈£¤¨¨̧
:ïBòáâa äîaa àéää úòa äìBòä çaæîe øaãna äLîìãéåc ìëé-àìå Ÿ¤¯©¦§¨²¦§©¬¨«¨−¨¥´©¦®©¨−̈§¦§«§«Ÿ¨¬Ÿ¨¦²

:äåäé Càìî áøç éðtî úòáð ék íéäìà Løãì åéðôì úëìì̈¤¬¤§¨−̈¦§´Ÿ¡Ÿ¦®¦´¦§©½¦§¥¾¤−¤©§©¬§Ÿ̈«
i"yx

כאילו פסוק אל פסוק דבוק' זו דפרשה פסוקי
א': פסוק ‰ÏÂÚ‰.(ËÎ)כולו Á·ÊÓÂמשה של

בגבעו�: אשר בבמה ההיא בעת ÏÂ‡(Ï)עדיי�
.„ÈÂ„ ÏÎÈלו שצוה מעשה אותו כשהיה אז

ללכת יכול דוד היה לא קרב� להעלות הקב"ה
אשר המזבח לפני כלומר אלהי� לדרוש לפניו
דוד והל� ה' מלא� חרב מפני נבעת כי בגבעו�

ה': וענהו מזבח ובנה ה' כדברי

cec zcevn
קרבנותיו: ש� לזבוח בה··Ó‰.(ËÎ)רגיל שעמד הבית

והיא בה שעמד הבמה ע"ש במה נקראה והמזבח המשכ�
ÂÎÂ'.(Ï)המזבח: ÏÂÎÈ ‡ÏÂ:�ארנ בגר� שעשה המזבח על קרבנותיו זבח �·Ú˙.ולזה ÈÎללכת מעתה כחו ותש

לגבעו�:

oeiv zcevn
נדנה בגו ו)ודוגמתו בעתה�·Ú˙.(Ï):(דניאל מל'

וחרדה:

- "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - ` cenr gt sc oihib(iyily meil)
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my lr qgiin weqtd oi` o`kn xg`ly
cry `vnp ,'mzpyepe' xne` `l` mdizea`

,eizea` xg` yi`d qgiizn cala zexec dyly
.dfn dlrnl `le

mixaca weqtd ixac z` yexcl d`ian `xnbd

ux`A mYpWFpe mipa ipaE mipA cilFz iM' ,(dk c)¦¦¨¦§¥¨¦§©§¤¨¨¤
rxd mziUre lM zpEnY lqR mziUre mYgWde§¦§©¤©£¦¤¤¤§©Ÿ©£¦¤¨©

:'Fqirkdl Lidl` 'd ipirA§¥¥¡Ÿ¤§©§¦

øîàéaøòLBäéïa,éåìàìäáøçõøàìàøNé ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ¨§¨¤¤¦§¨¥
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l`xyi iklnn mikln ly zegtynäãBáò,äøæ £¨¨¨
elàåïä,íòáøéïa,èáðàLòáeïa,äiçà §¥¥¨¨§¨¤§¨©§¨¤£¦¨

áàçàåïa,éøîòàeäéåïa,éLîðç÷ôeïa §©§¨¤¨§¦§¥¤¦§¦¤©¤
,eäéìîøíçðîeïa,éãbòLBäåïa,äìàeiniay §©§¨§©¥¤¨¦§¥¤¥¨

oaxegd lgd ef dryne ,mihayd zxyr elb.
øîàpL,(h eh dinxi)äììîà'úãìéäòáMä ¤¤¡©ª§§¨Ÿ¤¤©¦§¨

äçôðdLôðäàadLîLãòaíîBéäLBa ¨§¨©§¨¨¨¦§¨§Ÿ¨¨
äøôçåm`p mdiai` iptl oY` axgl mzix`WE §¨¥¨§¥¦¨©¤¤¤¥¦§¥Ÿ§¥¤§ª

oexney dllne` ,weqtd x`azn jke .''d
zegtyn dray dcliy mihayd zxyre

dpnf `lae ytp gtn dl did ,dxf dcearl
dyeaa dleba zayei `ide ,letil dxdin

.dnilke

øîàéaø,énàéàîdàø÷weqta fnexn okid - ¨©©¦©¦©§¨¨
xn`py ,zexec dray xg`l didi oaxegdy

c mixac),(dk'íéðá éðáe íéða ãéìBú ék'ik' - ¦¦¨¦§¥¨¦
ipy 'ipae' ,zexec ipy 'mipa' ,cg` xec 'cilez
dray mlek jq `vnp ,zexec ipy 'mipa' ,zexec
my) eixg`ly weqta yxetn xacd seqe ,zexec

z`e minXd z` mFId mka izcird' ,(ek weqt©¦Ÿ¦¨¤©¤©¨©¦§¤
.'ebe 'ux`d lrn xdn oEca`Y ca` iM ux`d̈¨¤¦¨ŸŸ¥©¥¥©¨¨¤

eøîàdéìel`y -áøàðäkéaøåéqàáøì, ¨§¥©©£¨§©¦©¦§©
áéúkdéaòLBäaïaäìà(a fi ,a mikln)Nòiå' §¦¥§¥©¤¥¨©©©
òøäéðéòa'ä÷øàìéëìîkìàøNéEid xW` ¨©§¥¥©Ÿ§©§¥¦§¨¥£¤¨

.'eiptláéúëedl` oa ryed iabl weqt cer §¨¨§¦
,(b weqt my)åéìò'äìòøñàðîìLBâåKln ¨¨¨¨©§©§¤¤§¤¤

dgpn Fl aWIe car rWFd Fl idie xEX`'xace . ©©§¦¥©¤¤©¨¤¦§¨
miklnk drx dyr `ly iptn ike ,`ed `lt df

d`ay yprp `ed `weec okl ,eiptl eidy
.zelbl `vie einia zeprxetd

øîàeäì,iq` axle `pdk axl ax aiyd -ïúBà ¨©§¨
úBàéñcøtmixney -áéLBäLíòáøéhap oa ©§¥¥¤¦¨¨§¨

ìòíéëøcäéãkàlLeìòéipaìàøNélkay ©©§¨¦§¥¤Ÿ©£¦§¨¥
l`xyi zeklnìâøì,milyexilàaòLBä ¨¤¤¨¥©

ïìhéáe,elri evxiy mewn dfi`l xn`eóàåìò ¦§¨§©©
étïëàìeìòìàøNé,ìâøìøîàLBãwäCeøa ¦¥Ÿ¨¦§¨¥¨¤¤¨©©¨¨

,àeädgene akrny in xak did `ly xg`n

lr ,elr `l mpevxn z`f lkae elri `ly mda
okïúBàíéðLàlLeìòìàøNé,ìâøìeëìé ¨¨¦¤Ÿ¨¦§¨¥¨¤¤¥§

éáMa. ©¤¦
zelb oipra ztqep dyxc `xnbd d`ian

:mihayd
øîàáøàcñçøîàøî,àá÷eòéøîàådì- ¨©©¦§¨¨©©§¨§¨§¥¨

mixne` yieøîàáøàcñçøîà],[äéîøé éaø ¨©©¦§¨¨©©¦¦§§¨
Løcøîéøî,l`yeéàîáéúëceyexit edn - ¨©§¥©©¦§¦

(ci h l`ipc) weqtd lyã÷Liå''äìòäòøä ©¦§Ÿ©¨¨¨
äàáéåeðéìòék÷écö'äeðéäìàeiUrn lM lr ©§¦¤¨¨¥¦©¦¡Ÿ¥©¨©£¨

ike .'FlwA EprnW `le dUr xW`íeMî÷écö'c £¤¨¨§Ÿ¨©§§Ÿ¦§©¦
'ä'eðéäìàok iptnãB÷Liå''äìòäòøääàáéå ¡Ÿ¥©¦§©¨¨¨©§¦¤¨

'eðéìò.epilr zelbd z` `iadl xdin -àlàjk ¨¥¤¨
,weqtd zpeek `idä÷ãöäNòLBãwäCeøa §¨¨¨¨©¨¨

àeäíòìàøNéLe xdinäìâäz`úeìbeäi÷ãö ¦¦§¨¥¤¦§¨¨¦§¦¨
,l`xyi lk elbe milyexi daxgy dryaïééãòå©£©¦

úeìbäéðëéúîéi÷laaa miniiw eid oiicre - ¨§¨§¨©¤¤
oikiedi mr elb maexy ,milecbd dxezd inkg

,ediwcv zelbl mcew dpy dxyr zg`áéúëc¦§¦
déaúeìâaäéðëée' (fh ck ,a mikln)Løçä ¥§¨§¨§¨§¤¨¨

øbñnäåóìàm`iaie dngln iUr mixFAB lMd §©©§¥¤¤©Ÿ¦¦Ÿ¥¦§¨¨©§¦¥

ly exec elbiyky icka ,'dlaA dlFB laA Kln¤¤¨¤¨¨¤¨
oiicr mi`vnpd xbqnde yxgd ,laal ediwcv

.dxez mecnli ,laaa

dxezd inkg e`xwp recn zx`an `xnbd
:el` zenya

e`xwp dn iptn ,`xnbd zx`an,'Løç'meyn ¨¨
äòLaLïéçúBtLixaca gzet cg`yky - ¤§¨¨¤§¦

dxezeNòðìkäïéLøçkiptne .oiwzey lkd - ©£©Ÿ§¥§¦
e`xwp dn,'øbñî'ïåékïéøâBqLáeLïðéà ©§¥¥¨¤§¦¥¨

ïéçúBtmezg `ed mdipiray dkld xac lky - §¦
mil`eyl eilr aiydl mircei md oi`y ,xebqe
xac geztl rciy in `vni `l aey ,mze`

,eilr daeyz aiydle winrdl ,df dkldänëå§©¨
,oikiedi mr milebd oia eid minkg.óìà¤¤

ixac z` sqep ote`a zayiine zyxec `xnbd

wiCv iM Epilr d`aie drxd lr 'd cwWIe' weqtd©¦§Ÿ©¨¨¨©§¦¤¨¨¥¦©¦
:'ebe 'Epidl` 'd¡Ÿ¥

àleò,øîàjexa yecwd dyry dwcvd idef ¨¨©
,`edíéc÷äLézLíéðL'ízðLBðå'ìxdiny - ¤¦§¦§¥¨¦§§©§¤

ze`n dpenyd dpyd seqa oaxegd z` `iadl
mdl ie`x didy onfd iptl mipy izy ,miynge

miyng ze`n dpeny zpy `idy ,mvx`a zayl
'mzpyepe' mda miiwzi `ly icka ,mizye
,mizye miyng ze`n dpeny `ixhniba dlery
cea` ik' weqtd seq mda miiwzn did f`y

.'oeca`z

המשך בינור למסכת גיטין ליום שלישי עמ' נ
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.h"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy (jynd) .c"qa

מוגה בלתי

.Ï�בעני ור"ע וב"ה ב"ש מפלוגתת האד� בעבודת ההוראה אודות ואיל�) (סי"א לעיל להמדובר בהמש�
בארצותֿהברית, כא� אנו, לעבודתנו בנוגע יותר בפרטיות ולבאר להוסי� יש – כו'" אשתו את אד� יגרש "לא

תשי"ט: ובשנת
כאלה ויש בעבודה, קצוות שני יש עצמו245בכלל, עבודת שבי� בהחילוק אצל� מתבטאי� הקצוות ששני

הזולת. לעבודת

באמרו: הזולת, בפני שמעמיד להתביעות ק� אי� אזי – הזולת לעבודת בנוגע עמו מדברי� כאשר

בקוש בידו עולה ומצוותי' התורה וקיו� עליו, זכות לימוד עניני כו"כ שיש אמת עניני�ה� שישנ� בגלל י,
אשור באר� ד"האובדי� ומצב במעמד הגלות, דזמ� וההסתר ההעל� כללות על נוס� ומסתירי�, המעלימי�

מצרי�" באר� ,246והנדחי�

הגלות בקושי סוגי� ב' שיש וכידוע מצרי�",247– ד"אר� ומצב במעמד שנמצאי� אלו אצל הגלות קושי ישנו :
אשור", ד"אר� ומצב במעמד שנמצאי� אלו אצל הגלות קושי וישנו כו'; פר� בעבודת השעבוד קושי ישנו שש�

סנהדרי� במסכת בגמרא כארצכ�"248כדאיתא אר� "אל אות� שמביאי� לבנ"י חלב249שהבטיחו זבת "אר� ,

פארזונקע�")250ודבש" או� פארטרונקע� ("מ'ווערט ושקועי� מוטבעי� שנעשי� בכ� מתבטא הגלות וקושי ,ַַ
– העול� בעניני

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא אלקית נפש לו שיש כיו� אעפ"כ, למלא251אבל שיוכל כחות לו נת� והקב"ה ,
כמארז"ל ממנו, הנדרשת העבודה של76את דכדוכה "עד ולהתייגע יותר, להתייגע עליו – שיחנא" גמלא "לפו�

שליחותו את וימלא יעבור", ואל ש"יהרג ועד הנפש", מיצוי ו"עד העול�wec`נפש" בחלק ושליחות בעבודה
כתביעת – אליו השיי� החלק זה שאי� לו לומר מלמעלה שליח תשלח התורה אא"כ לו; יגרשy"aשנית� "לא :

דבר". ערות בה מצא אא"כ כו'

עמו מדברי� כאשר ומצב`eizeceאבל המעמד מהו –jlyומהי אליי�"), דיר מיט ע�עס זי� טוט ַָ("וואס
jzlert:אומר אזי – ומצוות תורה בעניני

חפ�" שלבו במקו� . . ש"ילמוד תושבע"פ עליו ציוותה – לתורה חפ�88בנוגע לבו אי� עתה שלעת וכיו� ,
הציוו על לעבור מתיירא אזי לומד...עדיי�, אינו ולכ� דתושבע"פ י

ד"כל באופ� יהי' המצוה שקיו� הקב"ה של שרצונו הוא, טוע� החסידות, בתורת מבואר – למצוה ובנוגע
תאמרנה" עירובי�252עצמותי במסכת הגמרא דברי כאשר253(ע"ד וא"כ, ,(elkya oiai,המצוה לקיי� yibxieשצרי�

eal lkaשכל ועד בהמצוה, ו"ח�" תענוג של beprzdרגש gkהעבודה שזוהי ידע אזי – בהמצוה מונח יהי' שלו
הרצו� לכח ועד שבלב, בחג"ת שבמוח, בחב"ד חדור יהי' המצוה שקיו� לפעול יכול שאינו כיו� אבל שלו;

זו. בעבודה לעסוק לו אי� – בשלימות� והתענוג

מלא�") קאליקער ("א בעלֿמו� מלא� יברא שעי"ז – לטעו� ממשי� – ג� .254ומה ַַ

אצל245) (בדקות) ישנו זה עני� ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק
אודות לדבר מוטב הרבי�; אודות לדבר צרי� מה לש� אבל, אחד, כל

יחידי�.
יג.246) כז, ישעי'
א.247) ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
א.248) צד,
יז.249) לו, ישעי' לב. יח, מלכי�ֿב

ועוד.250) ח. ג, שמות
טל251) שפע וראה "ממש". מוסי� (רפ"ב) ובתניא ב. לא, איוב
בהקדמה.
א).252) (מז, פל"ז תניא וראה יו"ד. לה, תהלי�
ה"ט.253) פ"ד לאדה"ז ת"ת בהל' הובא רע"א. נד,
(קה"ת,254) אבות לפרקי ביאורי� .308 ע' תרצ"ט סה"ש ג� ראה

.256 שבהערה למשנה (205 ע' – תש"ס

z"iy'd a`Îmgpn s"k zgiyn - oihib `zkqn lr meiq

המובא אחד255ובהקד� מלא� בורא עושה מישראל שאיש מצוה כל ש"ע"י מאני�אלי, זושא ר' הרה"צ ַָבש�
במשנה המלא�256(כדאיתא וגו� דלבא, ברעותא המצוה מכוונת נברא המלא� נפש . . ונפש גו� לו יש והמלא� ,(

נפש". בלא המלא� ש"שנשאר מציאות להיות שיכולה כ�, ממש", בפועל המצוה מעשיית נברא

במוסד לאשפז� יצטרכו שאח"כ בעליֿמו�, מלאכי� לברוא אותו להכריח אי� – הוא טוע� – שכ� וכיו�
בעול�!... בעליֿמומי� להרבות רצונו אי� – לרפאות�... כדי מיוחד

להברא יוכל עבודתו שע"י כ�, עניניו, בכל לשלימות שיבוא עד עצמו ע� יעבוד כאשר mlyורק j`ln

zilkza!'ומצוותי בתורה לעבודה צוטרעט�") וועט ("ער יגש אזי –

לעבודתו, העובד האד� בי� להגו�, הנשמה בי� לאשתו, איש בי� שייכות שתהי' שכדי – עקיבא ר' וכתביעת
ד"הקדיחה ההנהגה (שלילת בעלה רצו� שעושה כשרה אשה שהיא מספיק ולא דבר", "ערות בה שאי� מספיק לא
באחד או הרצו� בעני� או התענוג בעני� אצלו חסר כאשר אבל ה"ח�"; בעני� ג� צור� יש אלא תבשילו"),

אליו. שיי� אינו העני� כל אזי – הנפש כחות משאר

ולפעמי� בהיתר, העניני� שאר בכל ועוסק ה"עיתו�" את קורא ואח"כ ה"ביזנעס", בעניני מתעסק – ובינתיי�
בגלותא"... ישנה ש"אני כיו� – הוא טוע� – אותו שיתפוס מי אי� אבל הגבול... את ח�צה ג� ֶהוא

האר�" מ� אעביר הטומאה רוח "את היעוד ויקויי� המשיח, דביאת הזמ� יגיע ה'257וכאשר כבוד "ונגלה ,
דיבר" ה' פי כי יחדיו בשר כל דרעפט"),258וראו צו� צושטעל� אוי� זי� וועט ("ער להתגייס הוא ג� יבוא אזי –

עבודתי!... את אעשה וג� מסכי� הנני הנני! ויאמר:

.‡Ï:העבודה לדר� מתאימי� אינ� הנ"ל קצוות ב' ובכ�,
יעבור" ואל ש"יהרג באופ� ד"חסידי�" ההנהגה לדרוש יכולי� שמה� סגולה, ליחידי שייכת – ב"ש שיטת

ולולב. אתרוג מזוזה, כמו שבתורה, המצוות כל על

"כחוט בדקות, אפילו אחד בעני� אצל� חסר כאשר הנה בשלימות, היא עבודת� שכל גמורי� צדיקי�
כתובות259השערה" במסכת הגמרא סיפור ע"ד – גדול היותר בעונש אות� מענישי� אזי נקדימו�260, של בתו אודות

" מ"מ, בריבוי, צדקה שנת� שאע"פ גוריו�, carinlב� 'il irack�ער לפי הי' לא הצדקה שריבוי עבד", לא
יהיו עניניה� שכל מה� נדרש ומדריגת� מעלת� שמצד כיו� – ביותר חמור עונשו הי' ולכ� שלו, העושר

ה"ח�"; עני� ג� כולל נעלית, היותר בשלימות

כשיטת אלא ר"ע, כשיטת ולא ב"ש כשיטת לא היא ההלכה אזי – כערכנו אנשי� אודות מדובר כאשר אבל
בארוכה. כנ"ל דוקא, ב"ה

בנוגע דוקא זה הרי – ב"ש כשיטת ההנהגה שתהי' שחפ� מי הזולתenvrlובכ�: להאשמת בנוגע ואילו ;
ולא ר"ע! כשיטת יתנהג על– לעצמו יישרֿכח ולהביע עצמו את וללט� מהזולת, ולתבוע לדרוש – להיפ�

השלימות!... לתכלית הגיע שלא זמ� כל עבודה מעניני שנמנע

.·Ï�שבמקו לידע, שצרי� – ואחד אחד כל בעבודת גיטי� מסכת בסיו� המשנה מדברי ההוראה כללות וזוהי
להתעסק הוא צרי� בו, כשרו� לו שיש ובעני� אותו, העמידה העליונה ezlkiשההשגחה lkkידיעה שאי� זמ� וכל ,

כו'". לשלח ימהר ש"לא באופ� עכ"פ או ב"ש, כשיטת – ממנה להשתמט רשות לו אי� עבודתו, היא זו שלא ברורה
והרחבתה היהדות חיזוק של עני� בכל או המעיינות דהפצת בהשליחות – בעבודתו לעסוק צרי� אחד כל

הנפש" מיצוי "עד – !261והפצתה

תבשילו", ש"הקדיחה אפילו ויתכ� זו; בעבודה "געשמאק" לו שאי� היינו, בעיניו", ח� תמצא ש"לא ַיתכ�
העני� – קא�ויער") גייט ("עס אדרבה אלא בו, שעובד בהעני� פועל שאינו בלבד זו שלא לו שנראה ַהיינו,

וש"נ.255) ואיל�. נג ס"ע מארז"ל על אוה"ת
לב,256) שבת מהרש"א חדא"ג ובמפרשי�. מי"א פ"ד אבות ראה

ש�. שבת לע"י יוס� ענ� ב. יו"ד, מכות א.
ב.257) יג, זכרי'
ה.258) מ, ישעי'

וש"נ.259) ב. קכא, יבמות
ואיל�.260) ב סו,
ב"היו�261) (נעתק קעג ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ג� ראה

מנ"א). יח יו�"
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המובא אחד255ובהקד� מלא� בורא עושה מישראל שאיש מצוה כל ש"ע"י מאני�אלי, זושא ר' הרה"צ ַָבש�
במשנה המלא�256(כדאיתא וגו� דלבא, ברעותא המצוה מכוונת נברא המלא� נפש . . ונפש גו� לו יש והמלא� ,(

נפש". בלא המלא� ש"שנשאר מציאות להיות שיכולה כ�, ממש", בפועל המצוה מעשיית נברא

במוסד לאשפז� יצטרכו שאח"כ בעליֿמו�, מלאכי� לברוא אותו להכריח אי� – הוא טוע� – שכ� וכיו�
בעול�!... בעליֿמומי� להרבות רצונו אי� – לרפאות�... כדי מיוחד

להברא יוכל עבודתו שע"י כ�, עניניו, בכל לשלימות שיבוא עד עצמו ע� יעבוד כאשר mlyורק j`ln

zilkza!'ומצוותי בתורה לעבודה צוטרעט�") וועט ("ער יגש אזי –

לעבודתו, העובד האד� בי� להגו�, הנשמה בי� לאשתו, איש בי� שייכות שתהי' שכדי – עקיבא ר' וכתביעת
ד"הקדיחה ההנהגה (שלילת בעלה רצו� שעושה כשרה אשה שהיא מספיק ולא דבר", "ערות בה שאי� מספיק לא
באחד או הרצו� בעני� או התענוג בעני� אצלו חסר כאשר אבל ה"ח�"; בעני� ג� צור� יש אלא תבשילו"),

אליו. שיי� אינו העני� כל אזי – הנפש כחות משאר

ולפעמי� בהיתר, העניני� שאר בכל ועוסק ה"עיתו�" את קורא ואח"כ ה"ביזנעס", בעניני מתעסק – ובינתיי�
בגלותא"... ישנה ש"אני כיו� – הוא טוע� – אותו שיתפוס מי אי� אבל הגבול... את ח�צה ג� ֶהוא

האר�" מ� אעביר הטומאה רוח "את היעוד ויקויי� המשיח, דביאת הזמ� יגיע ה'257וכאשר כבוד "ונגלה ,
דיבר" ה' פי כי יחדיו בשר כל דרעפט"),258וראו צו� צושטעל� אוי� זי� וועט ("ער להתגייס הוא ג� יבוא אזי –

עבודתי!... את אעשה וג� מסכי� הנני הנני! ויאמר:

.‡Ï:העבודה לדר� מתאימי� אינ� הנ"ל קצוות ב' ובכ�,
יעבור" ואל ש"יהרג באופ� ד"חסידי�" ההנהגה לדרוש יכולי� שמה� סגולה, ליחידי שייכת – ב"ש שיטת

ולולב. אתרוג מזוזה, כמו שבתורה, המצוות כל על

"כחוט בדקות, אפילו אחד בעני� אצל� חסר כאשר הנה בשלימות, היא עבודת� שכל גמורי� צדיקי�
כתובות259השערה" במסכת הגמרא סיפור ע"ד – גדול היותר בעונש אות� מענישי� אזי נקדימו�260, של בתו אודות

" מ"מ, בריבוי, צדקה שנת� שאע"פ גוריו�, carinlב� 'il irack�ער לפי הי' לא הצדקה שריבוי עבד", לא
יהיו עניניה� שכל מה� נדרש ומדריגת� מעלת� שמצד כיו� – ביותר חמור עונשו הי' ולכ� שלו, העושר

ה"ח�"; עני� ג� כולל נעלית, היותר בשלימות

כשיטת אלא ר"ע, כשיטת ולא ב"ש כשיטת לא היא ההלכה אזי – כערכנו אנשי� אודות מדובר כאשר אבל
בארוכה. כנ"ל דוקא, ב"ה

בנוגע דוקא זה הרי – ב"ש כשיטת ההנהגה שתהי' שחפ� מי הזולתenvrlובכ�: להאשמת בנוגע ואילו ;
ולא ר"ע! כשיטת יתנהג על– לעצמו יישרֿכח ולהביע עצמו את וללט� מהזולת, ולתבוע לדרוש – להיפ�

השלימות!... לתכלית הגיע שלא זמ� כל עבודה מעניני שנמנע

.·Ï�שבמקו לידע, שצרי� – ואחד אחד כל בעבודת גיטי� מסכת בסיו� המשנה מדברי ההוראה כללות וזוהי
להתעסק הוא צרי� בו, כשרו� לו שיש ובעני� אותו, העמידה העליונה ezlkiשההשגחה lkkידיעה שאי� זמ� וכל ,

כו'". לשלח ימהר ש"לא באופ� עכ"פ או ב"ש, כשיטת – ממנה להשתמט רשות לו אי� עבודתו, היא זו שלא ברורה
והרחבתה היהדות חיזוק של עני� בכל או המעיינות דהפצת בהשליחות – בעבודתו לעסוק צרי� אחד כל

הנפש" מיצוי "עד – !261והפצתה

תבשילו", ש"הקדיחה אפילו ויתכ� זו; בעבודה "געשמאק" לו שאי� היינו, בעיניו", ח� תמצא ש"לא ַיתכ�
העני� – קא�ויער") גייט ("עס אדרבה אלא בו, שעובד בהעני� פועל שאינו בלבד זו שלא לו שנראה ַהיינו,

וש"נ.255) ואיל�. נג ס"ע מארז"ל על אוה"ת
לב,256) שבת מהרש"א חדא"ג ובמפרשי�. מי"א פ"ד אבות ראה

ש�. שבת לע"י יוס� ענ� ב. יו"ד, מכות א.
ב.257) יג, זכרי'
ה.258) מ, ישעי'

וש"נ.259) ב. קכא, יבמות
ואיל�.260) ב סו,
ב"היו�261) (נעתק קעג ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ג� ראה

מנ"א). יח יו�"
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על או בתורה שיעור על לוותר שצרי� קדושה, עניני אפילו שלו, העניני� על לוותר שצרי� חסרו�, בו פועל
התורה מלימוד אפילו פטור ציבור בצרכי העוסק שהרי המצוות, בקיו� שנמצא262הידור כיו� אעפ"כ, אבל ;

הכחות את לו נתנו שבודאי לדעת עליו הקב"ה, של בשליחותו זה ועני� זו בעבודה ההתעסקות של בעיצומה
שיחנא". גמלא "לפו� שהרי לכ�, הדרושי�

"שכל התורה דר� היפ� היא זו שהנהגה לכ� נוס� הרי – הצלתי נפשי את אני ולומר לברוח ה"קונ�" ואילו
בזה" זה ערבי� כי,263ישראל הצלתי", נפשי ד"את העני� לפעול מצליחי� לא שג� האחרו� בזמ� בפרט רואי� ,

היינו, נשכר", חוטא ש"יהא יתכ� לא אזי בשליחותו, מועל שאז שליחותו, את מקיי� אינו שכאשר הדבר ברור
elv` sqeziy,הסביבה בשביל הזולת, בשביל לעשות שצרי� מה עושה שאינו העובדה חשבו� על תומ"צ, בעניני

העליונה. ההשגחה אותו העמידה שבו המוסד בשביל או

דרובא ברובא הנה – כו' הקשיי� מכל יתפעל ולא שליחותו, את למלא באמת ירצה רק א� – גיסא ולאיד�
נסיו�: אלא זה שאי� מתברר

אתכ�" אלקיכ� ה' מנסה "כי – הנסיו� הרבי264בעני� מבאר נסי"265– "ארי� מלשו� ג� הוא "כמו266ש"מנסה" ,
ההרי�" על אזי267הנס בנסיו� עומד שכאשר היינו, ,ezbixcna dlrznבעלֿתשובה בדוגמת בער�, שלא בעילוי

והסתרי�. העלמות של עניני� הפכיי�, עניני� אצלו שהיו

אלא אינו – עצמו הנסיו� xvidואילו iiezitשמצינו וע"ד אברה�268, לפני העמיד שהשט� העקידה, בנסיו�
נתבטל אזי בדרכו, והמשי� התפעל לא אברה� וכאשר הבורא, מצות מקיו� אותו למנוע כדי גדול נהר אבינו

הקב"ה. רצו� לקיי� יכול והי' הנהר,

צור� יש זה בשביל midאבל, jezl uetwl"ביבשה הי� "בתו� זה הרי דבר של שלאמיתתו רואי� ואז ...269,

של שלוחו הרי שלוחו, שהוא וכיו� העול�, על ובעה"ב עול� של מלכו הקב"ה, של בשליחותו הוא הול� כי,
כמותו! אד�

אדרבה אלא הנפש, למיצוי זקוק יהי' שלא בלבד זו לא אזי – זו החלטה מתו� שליחותו למלא יל� וכאשר
כל שבטלי� בלבד זו שלא ומזי�", ש"מזיח המזבח של לפעולתו בנוגע (סט"ז) וכנ"ל טוב, רוב לו שיהי' –

עבודתו את למלא שיוכל כדי נות�", יפה בעי� הנות� ש"כל באופ� מזונותיו לו שנותני� זאת, עוד אלא הגזירות,
דעהו" דרכי� ש"בכל באופ� בעול� ובחלקו עניניו בכל .270ושליחותו

ברית�": ואשת חברת� ש"היא רואי� ואז

טומאות בתו� את� ד"השוכ� ומצב מעמד הי' בתחילה א� –ג� מישראל כאו"א של וביכלתו בכחו ,"�
ית'. לו מקדש ולהיות היפה בקר� עצמו את להעמיד – בעבר ומצבו מעמדו על הבט מבלי

נעשו" שמי� הוי' ד"בדבר העני� יהי' – דבר" "ערות שתמורת עבודתו ע"י שפועל הניכר271והיינו, באופ�
אש" ש"אוכלת שלמעלה האש תהי' – תבשילו" "הקדיחה תמורת דלעו"ז131בגלוי; האש את שמבטלת ,

תבלי�" תורה לו ש"בראתי עי"ז תבשילו, ויתוק� תבשילו, בעיניו"145שהקדיחה ח� תמצא ש"לא זה ותמורת ;
מלמעלה. האהבה תוק� ויתגלה יומש� –

וכנ"ל ובביאה, ובשטר בכס� שנקנית לאחרי – לבעלה טהורה אשה של ומצב במעמד בנ"י כל נעשי� ואז
עני� ג� כולל התורה, הו"ע "שטר" ש"מחבב"), המזבח פעולת (ע"ד והחביבות האהבה הו"ע ש"כס�" (סכ"ב)

כמארז"ל ישראל272המצוות, של מציאות� נעשית שעי"ז "ביאה", ולאח"ז מעשה"; לידי שמביא תלמוד "גדול
אלקיכ�" לה' את� "בני� ישראל"273– בכורי "בני ,274.

ובהערה262) 248 ע' ח"כ .47 ובהערה 380 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ובהערה 245 ע' חכ"א .40.14

וש"נ.263) סע"א. לט, שבועות
ד.264) יג, ראה פ'
תמוז265) סה"מ תו"מ ג� וראה ואיל�. 203 ע' תרפ"ט סה"מ ראה

וש"נ. ואיל�. מט ע'
כב.266) מט, ישעי'
יז.267) ל, ישעי' הכתוב לשו� ע"פ – א עג, להצ"צ סהמ"צ

כב.268) וירא תנחומא
כב.269) יד, בשלח
ספ"ג.270) דעות הל' רמב"� וראה ו. ג, משלי
ו.271) לג, תהלי�
וש"נ.272) ב. מ, קידושי�
א.273) יד, ראה פ'
כב.274) ד, שמות
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.‚Ï:זה בעני� נוס� סדר ישנו אמנ�,
די� הוא הגירושי� עני� שג� היינו, עבד", דעבד "מאי הנה – גירושי� של עני� הי' שתהי' סיבה מאיזו א�

בתורה.

ועד אותה, למלא הצליח ולא מסויימת, בשליחות אותו ששלחו שכיו� ולחשוב, ברוחו, ליפול לו אי� ולכ�,
סייֿווי ("ס'איז אבוד כבר שהמצב וכיו� אחרי�, לעניני� ג� שיי� שאינו סימ� זה הרי הימנה, שנתגרש

אותו" מכירי� שאי� ב"מקו� נמצא שהרי חפ�", שלבו "מה לעשות הוא יכול לא275פארפאל�"), שכבר היינו, , ַַ
יהודי; שהוא ניכר

לבדו" האד� היות טוב "לא לו: אומרי� – גירושי� של עני� שהי' לאחרי ג� להיות84אלא, צריכה ולכ� ,
ידי�" תנח אל "לערב שג� באופ� לי'276הנהגתו דבעי ד"כמא� ובאופ� הש�, לעבודת מחדש עצמו את לרתו� –

ואז שבראש; מהמוח שלמעלה והרצו� התענוג לכח עד שברגל ההליכה מכח כחותיו, כל את לנצל למיעבד",
הראשונה. בשליחותו שמעל מה ג� לו שמתכפר זאת, עוד אלא החדשה, עבודתו במילוי שמצליח בלבד זו לא הנה

הגמרא סיפור העול�277וע"ד והי' . . מתו וכול� . . עקיבא לרבי לו היו תלמידי� זוגי� אל� עשר "שני�
והיינו, תורה", העמידו ה� "וה� תלמידי�, חמשה לה�", ושנאה שבדרו� רבותינו אצל ר"ע שבא עד שמ�,

ע� הצליח שלא `slשאע"פ c"k�ע ופעל הצליח – תלמידי�!dyngתלמידי�

מצליחי�, ולא פעמי�, אל� לכ"ד עד כו' ופעמיי� פע� מנסי� כאשר שג� – כערכנו לאנשי� בנוגע ועאכו"כ
דורות, לדורי של�, עול� ייסדו שעי"ז להיות ויכול הפע�, עוד ולנסות להוסי� צריכי� "לערב" הנה רח"ל, ח"ו

הדורות. כל סו� עד

שמבלי – מישראל לכאו"א בנוגע שיי� מנהו ששמ� ותלמידיו, ר"ע אודות הגמרא מסיפור ההוראה וזוהי
הכחות עשר שלימות שתהי' הטפחות, עד המסד מ� של�, בני� להעמיד יכולי� בעבר, שאירע מה על הבט

מילתא" תליא בחביבותא "אנ� – שלמעלה ה"ח�" לעני� ועד המקיפי�, הכחות ע� יחד .278הפנימיי�,

חד כולא וקוב"ה אורייתא ישראל – ישראל של עבודת� כללות שע"י אחד234ועד ד"ה' הגילוי ממשיכי� –

אחד" למטה.279ושמו בעול�

•

וש"נ.275) א. יז, מו"ק – חז"ל לשו�
ב.276) סב, יבמות וראה ו. יא, קהלת
ש�.277) יבמות

ואיל�).278) שנה (ס"ע ש� לזהר לוי"צ לקוטי וראה א. קכח, זח"ג
ט.279) יד, זכרי'
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.‚Ï:זה בעני� נוס� סדר ישנו אמנ�,
די� הוא הגירושי� עני� שג� היינו, עבד", דעבד "מאי הנה – גירושי� של עני� הי' שתהי' סיבה מאיזו א�

בתורה.

ועד אותה, למלא הצליח ולא מסויימת, בשליחות אותו ששלחו שכיו� ולחשוב, ברוחו, ליפול לו אי� ולכ�,
סייֿווי ("ס'איז אבוד כבר שהמצב וכיו� אחרי�, לעניני� ג� שיי� שאינו סימ� זה הרי הימנה, שנתגרש

אותו" מכירי� שאי� ב"מקו� נמצא שהרי חפ�", שלבו "מה לעשות הוא יכול לא275פארפאל�"), שכבר היינו, , ַַ
יהודי; שהוא ניכר

לבדו" האד� היות טוב "לא לו: אומרי� – גירושי� של עני� שהי' לאחרי ג� להיות84אלא, צריכה ולכ� ,
ידי�" תנח אל "לערב שג� באופ� לי'276הנהגתו דבעי ד"כמא� ובאופ� הש�, לעבודת מחדש עצמו את לרתו� –

ואז שבראש; מהמוח שלמעלה והרצו� התענוג לכח עד שברגל ההליכה מכח כחותיו, כל את לנצל למיעבד",
הראשונה. בשליחותו שמעל מה ג� לו שמתכפר זאת, עוד אלא החדשה, עבודתו במילוי שמצליח בלבד זו לא הנה

הגמרא סיפור העול�277וע"ד והי' . . מתו וכול� . . עקיבא לרבי לו היו תלמידי� זוגי� אל� עשר "שני�
והיינו, תורה", העמידו ה� "וה� תלמידי�, חמשה לה�", ושנאה שבדרו� רבותינו אצל ר"ע שבא עד שמ�,

ע� הצליח שלא `slשאע"פ c"k�ע ופעל הצליח – תלמידי�!dyngתלמידי�

מצליחי�, ולא פעמי�, אל� לכ"ד עד כו' ופעמיי� פע� מנסי� כאשר שג� – כערכנו לאנשי� בנוגע ועאכו"כ
דורות, לדורי של�, עול� ייסדו שעי"ז להיות ויכול הפע�, עוד ולנסות להוסי� צריכי� "לערב" הנה רח"ל, ח"ו

הדורות. כל סו� עד

שמבלי – מישראל לכאו"א בנוגע שיי� מנהו ששמ� ותלמידיו, ר"ע אודות הגמרא מסיפור ההוראה וזוהי
הכחות עשר שלימות שתהי' הטפחות, עד המסד מ� של�, בני� להעמיד יכולי� בעבר, שאירע מה על הבט

מילתא" תליא בחביבותא "אנ� – שלמעלה ה"ח�" לעני� ועד המקיפי�, הכחות ע� יחד .278הפנימיי�,

חד כולא וקוב"ה אורייתא ישראל – ישראל של עבודת� כללות שע"י אחד234ועד ד"ה' הגילוי ממשיכי� –

אחד" למטה.279ושמו בעול�

•

וש"נ.275) א. יז, מו"ק – חז"ל לשו�
ב.276) סב, יבמות וראה ו. יא, קהלת
ש�.277) יבמות

ואיל�).278) שנה (ס"ע ש� לזהר לוי"צ לקוטי וראה א. קכח, זח"ג
ט.279) יד, זכרי'



-צו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - ` cenr et sc oihib(oey`x meil)

î é÷etàìwtqd,ïîçð áøî àáø dépéî àòac §©¥¦§¨¨¦¥¨¨¥©©§¨
ote`a oicd ednøîàcyxbndzà éà íBiä' §¨©©¦©§

,'ézLà zà øçîìe ézLàdyxbl dvex `edy ¦§¦§¨¨©§¦§¦
didiy ,'mlrle' aezkl `ax owize .cg` meil wx

.df ote`a dyxbl ezpeek oi`y gken
,dpyna epipyúa zà éøä' øeøçL èb ìL Bôeb¤¥¦§£¥©§©

:'Cîöòì zà éøä ,ïéøBç¦£¥©§§©§¥
xhyd gqepa dcedi ax zpwz `xnbd d`ian

:micar zxikn ly
ïé÷úà[owiz -]äãeäé áøaezkléðéáæ øèLa ©§¦©§¨¦§©§¦¥
éãáòc.`ad gqepd z` micar zxikn xhya ± §©§¥

ïî øéèòå øéèôe ,Bcáòì ÷cöeî ïðc àcáò'©§¨§©§¨§©§¨¦§¨¦¦
,àúkìîe àkìî éøeøò ïîe éìelò ïîe éøeøç¥¥¦¦¥¦¥¥©§¨©§§¨
ìkî äweðîe ,éäBìò úéà àì Léðéàc íeLøå§¨§¦¦Ÿ¦£¦§¤¦¨
'÷ézòå úãç ,øäöè ãò ÷éôðc ïéçL ïîe íeî¦§¦§¨¦©¦§©£©§©¦

,zecarl wcven df car ±]lkn bltene yexte

e` jlnd ly xerxr lkne dlilr lkne zexig
,eilr oi` xg` mc` ly oniq zniyxe ,dklnd
cr epnn `viy oigye men lkn dwepn `ede

.[oyi e` ycg ,mini miizpy
,`xnbd zxxandéúåñà éàî[ez`etx dn -] ©¨§¨¥

`xnbd zx`an .lirl xkfedy oigyd lyøîà̈©
àøaðéb ,éiaà[liabpf -]àëzøîeibiq zleqt -] ©©¥¦§§¨©§§¨

xy`k eze` mikizny mewna epnn `veid ,sqk
[mixdd on eze` mixekàúéøáëå[zixtb -] §©§¦¨

àøîçc àìçå[oii uneg -]àúéæc àçLîe-] §¨¨§©§¨¦§¨§¥¨
[zif onyàøeéç ÷étèðå,[oal ixv shp -]éôééLå §©§¦¦¨¨§©§¥

àæååàc àôãâa déì.fee` zvepa eze` mikqe ± ¥§©§¨§©§¨

äðùî
leqt hbd mda mipte` yiy zcnln dpynd

.carica `l j` ,dligzkl opaxcn
yiìLäLly mipte`ïéhébmdyïéìeñt §Ÿ¨¦¦§¦

,dligzkl opaxcnúàOð íàåif` carica §¦¦¥
ãìeäipyd dlran.øLklrady hb .`áúk ©¨¨¨¥¨©

å ,Bãé áúëamle`ïéàminezg.íéãò åéìò.a ¦§©¨§¥¨¨¥¦
hbyïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Léea aezk `l ± ¥¨¨¥¦§¥§©

y hb .b .ezaizk jix`zïîæ Ba Léea aezk ± ¥§©
jix`zdelà éøä ,ãçà ãò àlà Ba ïéàåmd §¥¤¨¥¤¨£¥¥

ìLäLly mipte`ïéhébmdyïéìeñt §Ÿ¨¦¦§¦
,dligzklúàOð íàåif` carica mdaãìeä §¦¦¥©¨¨

ïéàL ét ìò óà ,øîBà øæòéìà éaø .øLk̈¥©¦¡¦¤¤¥©©¦¤¥
minezgåéìòhbd lr ±íéãò,llkàlà ¨¨¥¦¤¨

Llraddì Bðúphbd z`,íéãò éðôahbd ¤§¨¨¦§¥¥¦
øLk,dligzkläáBâådzaezk z` dy`d ¨¥§¨
elit`íéãaòeLî íéñëpîoky ,df hb ici lr ¦§¨¦§§¨¦

xqnp mdiptay micrd xnelk ,dxiqnd icr
icr `le ,zezixkd z` miyerd md ,dy`l hbd
oi`e .hbd lr minezgd micrd xnelk ,dnizgd

itl ,dnizg icr jixvíéãòä ïéàLicr ± ¤¥¨¥¦
dnizgdïewéz éðtî àlà èbä ìò íéîúBç§¦©©¥¤¨¦§¥¦
,íìBòälrad `eaie ,dxiqnd icr ezeni `ny ¨¨

ici lr miiwzdl hbd lkei if`e ,hbd lr xrxrie
`ll s` dligzkl xyk hbd okl .dnizgd icr

.dnizg icr

àøîâ
hbd mda mipte` cer yi m`d zxxan `xnbd

.xyk clede dligzkl leqt

rnyn 'eke 'oileqt oihib dyly' dpynd oeyln

dligzkl leqt hbd mda mipte` cer oi`y
,`xnbd dywn .xyk cledeåzn`a m`deú §

àkéì,el`k mipte` cer oi` ±èb àkéà àäå ¥¨§¨¦¨¥
,ïLémr lrad cgiizd hbd azkpy xg`ly ¨¨

,dligzkl ea `ypiz `ly `ed oicde ,ezy`
,`xnbd zvxzn .`vz `l if` z`yip m`eíúä̈¨

if` ea d`yip m`y `ed oicd oyi hba,àöz àìŸ¥¥
j`àëäm` s`y oicd el` mipte` dylya ¨¨

if` carica mda d`yipàöz,ipyd dlran ¥¥
dywn .oyi hb mb dpynd dllk `l okle

,`xnbdçéðäàdf uexizøîàc ïàîìoldl) ¨¦¨§©§¨©
y (a"r,àëäok` ,el` mipte` dylyaàöz ¨¨¥¥

.carica mda d`yip m` elit` dy`dàlà¤¨
øîàc ïàîìy (my)àöz àì àëäd`yip m` §©§¨©¨¨Ÿ¥¥

if` ,carica mda,øîéîì àkéà éàî`l recne ©¦¨§¥©
zvxzn .oyi hb ly ote` mb dpynd dllk

,`xnbdíúä,oyi hbaàNpézdy`dälçzëì ¨¨¦¨¥§©§¦¨
leki epi`e mid zpicnl jld dlra m` ,df hba

j` ,xg` hb dl zzlàëä,el` mipte` dylya ¨¨
m`y `l` mda dligzkl dy`d `ypiz `l

a mda d`yipãáòéc.`vz `l ¦£©
,cer `xnbd dywnçø÷ èb àkéà àäåhb - §¨¦¨¥¥¥©

ohw eilr minezgd micrd xtqny xyewn
carica mby `ed oicde ,eay mixywd xtqnn

dpynd dllk `l recne ,`vz ea d`yip m`
,`xnbd zvxzn .df ote`íúäm` ,gxw hba ¨¨

if` ea d`yipî ãìåeä,øæîj`àëädylya ©¨¨©§¥¨¨
carica el` oihiba d`yip m` ,el` mipte`

,øLk ãìeä.gxw hb dpynd dxikfd `l okle ©¨¨¨¥
,`xnbd dywnàçéðädf uexiz,øéàî éaøì ¨¦¨§©¦¥¦

if` minkg zpwzk `ly azkpy hb lky xaeqy
,xfnn cled carica ea d`yip m` elit`
íéîëç eòáhL òaènî äpLîä ìk øîàc)§¨©¨©§©¤¦©§¥©¤¨§£¨¦

,(øæîî ãìeä ïéhéâa.xfnn cled gxw hba okle §¦¦©¨¨©§¥
ïðaøì àlàmixaeqe ,xi`n iax lr miwlegd ¤¨§©¨¨

`ed eleqty hba d`yip m` xfnn cled oi`y
ok m`e ,xyk cled gxw hba okle ,opaxcn wx

,øîéîì àkéà éàîdpynd dllk `l recne ©¦¨§¥©
,`xnbd zvxzn .df ote`íúäm` ,gxw hba ¨¨

dy`d j` xyk cled mpn` ,carica ea d`yip

àözj` ,ipyd dlranàëämipte` dylya ¥¥¨¨
if` carica el` oihiba d`yip m` ,el`àìŸ

.àöz,cer `xnbd dywnàçéðädf uexiz ¥¥¨¦¨
øîàc ïàîìy (a"r oldl)àëäoihib dylya §©§¨©¨¨

el`,àöz àìøîàc ïàîì àlày (my)àëä Ÿ¥¥¤¨§©§¨©¨¨
el` oihiba,øîéîì àkéà éàî ,àöz`l recne ¥¥©¦¨§¥©

zvxzn .gxw hb ly df ote` dpynd dllk
dpyndy ,`xnbdleqt ipte`a wx zxacn

wx mikiiyd mileqta j` ,hb lka mikiiydahb §
,øMe÷î,gxw hb oebkéøééî à÷ àì.dpynd §¨Ÿ¨©§¦

,cer `xnbd dywnàkéà àäåhb ly ote` §¨¦¨
meyn leqtd,úeëìî íBìLea azkpy hb oebk §©§

mewna zklen dpi`y zekln oipnl jix`zd
on dxar xaky zekln oipnl e` ,hbd zaizk
hbd df ote`a mb ixde ,oei e` icn oebk ,mlerd

ote` dpynd dllk `l recne .xyk clede leqt
,`xnbd zvxzn .dfíúä,zekln mely leqta ¨¨
dy`dy `ed oicdàözm` carica elit` ¥¥

j` ,ea d`yipàëäoicd el` mipte` dylya ¨¨

y `edàöz àìrica,`xnbd dywn .caàçéðä Ÿ¥¥¨¦¨
df uexizøîàc ïàîìy (a"r oldl)àëäok` §©§¨©¨¨
àöz àì.carica el` oihiba d`yip m`àlà Ÿ¥¥¤¨

øîàc ïàîìy (my)àëäok`àözm` dy`d §©§¨©¨¨¥¥
if` ,carica d`yip,øîéîì àkéà éàîrecne ©¦¨§¥©

.df ote` dpynd dllk `løæîî ãìeä íúä)¨¨©¨¨©§¥
àlà øéàî éaøì àçéðä øLk ãìeä àëä̈¨©¨¨¨¥¨¦¨§©¦¥¦¤¨

(øîéîì àkéà éàî ïðaøì,`xnbd zvxzn §©¨¨©¦¨§¥©
m` `vz mileqt oihib dylya o`ky xaeqdy

`ed ,carica d`yipdì íé÷Bîepizpyn z` ¦¨
kezrc,øéàî éaøãdyrp `ly hb lky xaeqd §§©¦¥¦

if` ea d`yip m`e ,leqt `ed minkg zpwzk
,xfnn cledåoklíúäm` ,zekln mely leqta §¨¨

if` dfk hba d`yipøæîî ãìeä,xen`kj` ©¨¨©§¥
àëädpynd dxn` ixd ,el` mipte` dylya ¨¨

y,øLk ãìeäz` dpynd dxikfd `l okle ©¨¨¨¥
.zekln mely leqt

.dpynd oeyl z` zwiicn `xnbdàðéðî¦§¨¨
àLéøc,`yixa xkfpd 'oihib dyly' oipnd ± §¥¨

millkp oihib dyly wxy ,herin ezernyn
,ok m`e ,df llkaéàî éèeòîìdpeekzd ¦§¥©

.dpyndåokaàôéñc àðéðîel` ixd' oeyla ± §¦§¨¨§¥¨
,`tiqa 'oihib dylyéàî éèeòîìdpeekzd ¦§¥©

,`xnbd zx`an .dpyndàLéøc àðéðîezpeek ¦§¨¨§¥¨
éðä éèeòîìmipte`,ïøîàcgxw hb ,oyi hb ¦§¥¨¥©£¨¨

leqt hbdy oicd oi` ok` mday ,zekln melye
jkn x`eane .lirl x`eank ,xyk clede
.x`azd xy`k ,xi`n iax zrck `id dpyndy

eàôéñc àðéðîezpeekàä éèeòîìdf ote` ± ¦§¨¨§¥¨¦§¥¨
,àéðúcgily,íiä úðéãnî èb àéánäeBðúð §©§¨©¥¦¥¦§¦©©¨§¨

dìgilydéðôáe ázëð éðôa' (dì) øîà àìå ¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©
,'ízçð,df hba d`yipe dy`d dkldeàéöBé ¤§©¦

ipyd dlra dze`ãìeäåepnnéaø éøác ,øæîî §©¨¨©§¥¦§¥©¦
.øæîî ãìeä ïéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî¥¦©£¨¦§¦¥©¨¨©§¥

e ,df hbl dpwz yiy `ziixad zx`aneãöék¥©
äNòé,dligzkl `ypidl zxzen didzy ick ©£¤
epìhéhbd z` gilydepðzéå øBæçéå ,äpîéä ¦§¤¥¤¨§©£§¦§¤

øîàéå ,íéðL éðôa dìdxiqnd zrya dl ¨¦§¥§©¦§Ÿ©
dipyd.'ízçð éðôáe ázëð éðôa'zpeek ,ok m`e §¨©¦§©§¨©¤§©

,df ote` hrnl `ed `tiqd ly oipna dpynd
mipte`a eli`e ,xi`n iax zrcl xfnn cled eay

drinyn jkae .xfnn cled oi` dpyna miiepyd
ok` clede ,zyaeyn dpi` ef `ziixay ,dpynd
m` ,df ote`a elit` xi`n iax zrcl xfnn

.'mzgp iptae azkp ipta' gilyd xn` `l mpn`
,dpyna epipyåéìò ïéàå ,Bãé áúëa áúk:íéãò ¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦

,áø øîàa aezky hbBãé áúklrad lyeðéðL ¨©©§©¨¨¦
,`xnbd zxxan .xteqd azky hb `le ,dpyna

àééäàdpyna mipte`d zylyn dfi` lr ± ©¥
.eixac z` ax xn`,àLéøà àîéìéàote`d lr ¦¥¨©¥¨

if` ,'micr eilr oi`e eci azka azk' ,oey`xd
àèéLtoky lrad ici azka aezk hbdyáúk' §¦¨§©

éðz÷ 'Bãé.dpynaàlàåax xn`y xn`p m` ¨¨¨¥§¤¨
eixac z`[àúòéönà] (àúéòöîà)ote`d lr ± ©§¦£¨

,'onf ea oi`e micr eilr yi' ,irvn`déøädxn` £¥
y yexita dpynd,'íéãò åéìò Lé'oi` ok m`e ¥¨¨¥¦

azka e` eci azka aezk hbd m`d lcad
,`xnbd zx`an .xteqdàlàxaic axàôéqà ¤¨©¥¨

,iyilyd ote`d lr ±àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé'¥§©§¥¤¨
,'ãçà ãò,xyk cledy ¥¤¨

hb `iand` cenr et sc ± oey`x wxtoihib

zà éøä øçîìe ézLà zà éà íBiä ïîçð áøî àáø dépéî àòacî é÷eôàì©£¥¦§¨¨¦¥¨¨¥©©§¨©¦©§¦§¦§¨¨£¥©§
.ézLà`NW ikd ciarl `lC oTY d"t` dwqR dwqtC oeiM Dil hWtE Edn ¦§¦©¨©¥¥¨§¨§¨¨§¨¦¥§Ÿ¤¡¦¨¥¤Ÿ

:hBd lr frl `ivFdl.Bcáòì ÷cöeîxErxr mEW oi`W zEcarl wEqR FpiC §¦©©©©¥§¨§©§¦¨§©§¤¥¦§
:dxikOA.éøeøç ïî øéèòå øéèôeFAxn xhtPd FnM zExig lMn bltEnE WExtE ©§¦¨¨¦§¨¦¦¥¥¨§¨¦¨¥§©¦§¨¥©

:(.bp sc `nei).øéèòåxhW `xhir FnM §¨¦§¦§¨§©
(ai a mikln) Exq `l zFnAd wx dTElg£¨©©¨Ÿ¨

:`xhr `l mBxznàkìî éøeøò ïîe §©§¥Ÿ£¨¨¦¥¥©§¨
.àúkìîe`NW dMlOde KlOd xErxrnE ©§§¨¥¦§©¤¤§©©§¨¤Ÿ

m`W bxdil zEklOl aYkEn zFidl `hg̈¨¦§§¨©©§¥¨¥¤¦
xn`cM lhA Fgwn zEklOl aYkEn did̈¨§¨©©§¦§¨¥¦§¨©

:xkFVdA n"aA.Léðéàc íeLøåoniq mWFx §§©¥§¨§¦¦¥¦¨
zAW zkQnA 'ixn`cM micard lr oiUFrW¤¦©¨£¨¦¦§©§¦§©¤¤©¨

:(.gp sc)àì.éeléò úéàuEg xg` mc`n Ÿ¦¦¥¥¨¨©¥
:dGd xkFOd on.íeî ìkî äweðîeFnM ¦©¥©¤§¤¦¨§

:lhA FgwnC oiIEfn mihql÷éôðc ïéçL ïîe ¦§¦§¨§¦§¨¥¦§¦§¨¦
.øäöè ãòiYW cr eiptA `vIW oigW lke ©¦§©§¨§¦¤¨¨§¨¨©§¥

:DiOw mwinl qi`nC mipW.øäöè ãò'lA ¨¦§¨¦§¥©©¥©¦§©§
oFtnq 'ixn` `wC i`de mipW iYW iqxR©§¥§¥¨¦§©§¨©§¦¦§
la` `nYq oiAfC `kid Epiid `Mil micarA©£¨¦¥¨©§¥¨§©¦§¨¨£¨
oi` eiWkr dfe lhA Fgwn ipz`C oeiM `kd̈¨¥¨§©§¥¦§¨¥§¤©§¨¥
cr xfFg Fl KlFdW oWi oigW Kxce oigW Fl§¦§¤¤§¦¨¨¤¥¥©
FOr dpzn mipW 'a cr Kkitl mipW iYW§¥¨¦§¦¨©¨¦©§¤¦
mipW iYW cr oigW FzF` FA `vi m`W¤¦¥¥§¦©§¥¨¦
mEOd FA did xaMW itl lhA Fgwn `dIW¤§¥¦§¨¥§¦¤§¨¨¨©

:Ed`x `le dGd.àøaðéb:l"iaBpf FrnWnM ©¤§Ÿ¨¨¦§§¨§©§¨©§§¦
.àëzøîeEPOn `vFIW sqM ibiq zlFqR ©§§¨§¤¦¥¤¤¤¥¦¤

on Fzxitg zrWA FzF` oikiYOW mFwnA¦§¤©¦¦¦§©£¦¨¦
:o"elibew Fl oixFwe mixdd.àúéøáëå ¤¨¦§¦§©§¦¨

:zixtBéiLå.àæååàc àôãâa déì óKqe ¨§¦§©¥¥§©§¨§©§¨§¨
:fee` lW dvFpA FzF`'éðúîúqéð íàå §¨¤£¨§¦¦¥

.øLk ãìeäxi`n iAxM e`l `PY i`d ©¨¨¨¥©©¨©§©¦¥¦
iAxlC izxM dnizg icr xn`C Dil `xiaq§¦¨¥§¨©¥¥£¦¨©§¥¦§©¦
'nBA Dl iwFnC o`nlE xfnn cleEd xi`n¥¦©¨¨©§¥§©§¥¨©§¨
d`nM Fci azkC xninl `Mi` xi`n iAxM§©¦¥¦¦¨§¥©¦§©¨§¥¨
Dil `xiaq xfrl` iAxM e`le inC micr¥¦¨¥§©§©¦¤§¨¨§¦¨¥
iAx bilR `dC izxM dxiqn icr xn`C§¨©¥¥§¦¨©§¥§¨¨¦©¦
`Ed Fci azkC oeiM `N` `tiqA xfrl ¤̀§¨¨§¥¨¤¨¥¨¦§©¨
icr `MilC b"r`e DiA `pixw ozpe azke§¨©§¨©¨¦¨¥§§¥¨¥¥
opAx EdinE `ziixF`Cn xWM dxiqn§¦¨¨¥¦§©§¨¦©¨¨
xtFq azkA ixEWk`l iz` `nlC EdpilqR©§¦§¦§¨¨¥§©§¥¦§©¥
xWM cleEd zQip m`e `UPiY `l KMld¦§¨Ÿ¦¨¥§¦¦¥©¨¨¨¥

ci azM `wececr mW oi`e xtFq azM la` F §©§¨§©¨£¨§©¥§¥¨¥
:xfnn cleEd.ïîæzA mEXn opAxC `YpTY ©¨¨©§¥§©©©§¨§©¨¨¦©

KMld (:fi sc lirl) w"tA opixn`cM FzFg £̀¦§©§¦¨§¦§¨
:xWM clEd.ãçà ãò àlàDA ibilR ©¨¨¨¥¤¨¥¤¨§¦¥¨

ENit` i`w Fci azM` c"nl `Mi` `xnBA©§¨¨¦¨§©§©¨¨¥£¦
`Wixe `l dNgYklC opirEnW` ikd̈¥©§¦¨¦§©§¦¨Ÿ§¥¨
cleEd zQip m` cr FA oi` 'it`C opirEnW ©̀§¦¨©£¦¥¥¦¦¥©¨¨
i`w xtFq azM` xn`C o`nl `Mi`e xWM̈¥§¦¨§©§¨©©§©¥¨¥
Dil ded xtFqC xWM cleEd ikd 'it`e©£¦¨¥©¨¨¨¥§¥£¨¥

:ipW cr mFwnAìò óà øîBà øæòìà 'ø ¦§¥¥¦¤§¨¨¥©©
.íéãò åéìò ïéàL ét:Fci azM Fpi`eàlà ¦¤¥¨¨¥¦§¥§©¨¤¨

.øLk íéãò éðôa dì BðúpL`UPil ¤¨§¨¦§¥¥¦¨¥¦¨¥
:dNigYkl.íìBòä ïewézicr EzEni `OW §©§¦¨¦¨¨¤¨¨¥¥

:diYWxiB `l xnFl xrxrie lrAd `aie dxiqn'îâ.àkéì eúå:xWM clEde dNigYkl oilEqR oiHiB.ïLé èb àkéàäå:`vY `l zQip m` 'nBA lirl opixn`Càëä §¦¨§¨Ÿ©©©¦©§¥©Ÿ¥©§¦¨§¥¨¦¦§¦§©§¦¨§©¨¨¨¥§¨¦¨¥¨¨§©§¦¨§¥©§¨¦¦¥Ÿ¥¥¨¨
.àöz:oiYrnWA oOwl DA ibilR iele ax.íúä:(:hr lirl) wxFGd wxRA dNgYkl `UPY dWxBzp m` 'nBA opixn`.øéàî éaøì àçéðärAhOn dPWOd lM xn`C ¥¥©§¥¦§¦¥¨§©¨¦§©§¦¨¨©§¦¨©§¨¦¦§¨§¨¦¨¥§©§¦¨§¤¤©¥¨¦¨§©¦¥¦§¨©¨©§©¤¦©§¥©

:xfnn clEd oiHibA minkg EraHW.ïðaøì àlà:gxw hB `kd iOp ipzip `id opAxC `kdC 'ipzn i`.àöz íúä:opAxl ENit`.úeëìî íBìLmy) wxFGdA opixn`C ¤¨§£¨¦§¦¦©¨¨©§¥¤¨§©¨¨¦©§¦§¨¨§©¨¨¦¦§¥©¦¨¨¥¥¥©¨¨¥¥£¦§©¨¨§©§§©§¦¨§©¥
:'Ek zEkln mWl azM (:hr.àLéøc àðééðî:oilEqR oiHiB dWlW.àôéñc àðééðî:`l Eze iPd `hErin rnWn oilEqR oiHiB 'b EN` ixd.ïøîàc épä'ipznC opirnW`e ¨©§¥©§¦§¨¨§¥¨§Ÿ¨¦¦§¦¦§¨¨§¥¨£¥¥¦¦§¦©§©¦¨©¥§Ÿ©¥©£¨¨§©§§¦¨§©§¦

:xfnn clEd mzd xn`C `id n"x.àéðúc àä éèeòîì:xfnn n"x Dil ieWn b"dM ENit`C `id `zvxYn `ziixaC 'ipzn opirEnW`e xi`n 'xM xfnn clEd `kdCéà ¦§¨©¨¨©¨¨©§¥¦§¥¨§©§¨§¨¨©¨¨©§¥§¥¦§©§¦¨©§¦¦§©§¨§©§¨¨¦©£¦§©§¥¥©§¥¦
.àLéøà àîéð`MilC:cr mEW.àúéòöîà àlà:micr eilr Wi ixd xtFq azM iN dn Fci azM iN dn onf mEXn lEqRW ¥¨©¥¨§¥¨¥¤¨¤§¨¦¨¤¨¦§©©¦§©¨©¦§©¥£¥¥¨¨¥¦

à÷åãå

ïîonE ixExr on `kRi` 'iqxbC i"xl d`xp .`zMlnE `Mln ixExr onE ilENr ¦¦¥¦¥¥©§¨©§§¨¦§¤§¦§©§¦¦§¨¦¥¥¦
lM x`W iAB ixErxre KlnA KiIW dlilr oFWlC `zMlnE `Mln ilENr¦¥©§¨©§§¨¦§£¦¨©¨§¤¤§¦§¥©¥§¨¨

:mc`.íLBøiqxbC mixtq zi`e micarl oiUFrW oniqe mWFx qxhpETA 'iR ¨¨¤¦©§§¥¤§¦¨¤¦©£¨¦§¦§¨¦§©§¥
:deln eilr oi`W 'iR iWpi`C EWxE§§¦§¥¦¤¥¨¨¦§¤

ïî'iRW FnM `Ed oM .`Mln ilENr ¦¦¥©§¨¥§¤¦
ied zEklOl aYkEnC o`M qxhpETA©§§¥©§§¨©©§£¥

oipnE`dA 'ixn`cM zErh gwn(.t n"a) ¤©¨¦§©§¦§¨§¦
zFxiR xkFOdaE(:av a"a)`icdA opixn` §©¥¥©§¦¨§¤§¨

w"taE Liptl LNW ixd Fl xnF`C§¥£¥¤§§¨¤§
oiWECiwC(.`i sc)t"r` 'taE(.gp zeaezk)iAB §¦¦§©¥

zxn` i`n xn`C `Mil micarA oFRniq¦§©£¨¦¥¨§¨©©©§¨
Edpd zEklOl aYkEn F` oiIEfn mihqil¦§¦§¨§¨©©§©§
z"x 'iRW FnM Wxtl Kixv Edl zi` `lẅ¨¦§¨¦§¨¥§¤¦
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ìk`nrh .z`Hg inA oilqFR zFtFrd ¨¨§¦§¥©¨©§¨
mEXn la` ilkA FzEIg `dYW mEXn¦¤§¥¦¦§¦£¨¦
opixn`cM WECiw xg` lqtp oi` dk`ln§¨¨¥¦§¨©©¦¦§©§¦¨

dxR 'QnaE ixtqA(c"n c"t)mEXn EdinE §¦§¦§©¤¨¨¦¦
WECiw xg`l oilqtpC d`xp zrCd gQid¤©©©©¦§¤§¦§¨¦§©©¦

:iYkx`d xg` mFwnaE§¨©¥¤¡©§¦
xykzile

ìàeîLe àì ãòå øôBñ áúk ìáà ãòå Bãé áúk à÷åãå§©§¨§©¨§¥£¨§©¥§¥Ÿ§¥
ãòå øôBñ áúk eðéðL éøäL ãòå øôBñ áúk eléôà øîà̈©£¦§©¥§¥¤£¥¨¦§©¥§¥
ãáòéc àëä äléçzëì àNpéz íúä éîc éî áøå øLk̈¥§©¦¨¥¨¨¦¨¥§©§¦¨¨¨¦£©
àìc àøôña àäå ÷äáeîc àøôña àä àéL÷ àì ìàeîLe§¥Ÿ©§¨¨§©§¨§§¨§¨§©§¨§Ÿ
éaø déì øîà (eðéðL Bãé áúk) ïðçBé éaø øîà ïëå ÷äáeî§¨§¥¨©©¦¨¨§©¨¨¦¨©¥©¦
øîà ïéðîéæ àôéqà déì øîà íéãò åéìò Lé éøä øæòìà¤§¨¨£¥¥¨¨¥¦¨©¥©¥¨¦§¦¨©
íéða dì Lé ãöék àä àöz àì áø øîà ïéðîéæ àöz áø©¥¥¦§¦¨©©Ÿ¥¥¨¥©¥¨¨¦
÷ôñ Bà ïéLecé÷ ÷ôñ ïäa eéäL ïleëå äiáBè øa àøèeæ øî áéúî àöz íéða dì ïéà àöz àìŸ¥¥¥¨¨¦¥¥¨¦©§¨©¦¨§¨¤¨¨¤¨¥¦¦¨¥
÷ôñ dì áBø÷ ÷ôñ ïéLecé÷ dì ÷øæ ïéLecé÷ ÷ôñ ãöék úBîaéúî àìå úBöìBç elà éøä ïéLeøéb¥¦£¥¥§§Ÿ¦§©§¥©¨¥¦¦¨©¨¦¦¨¥¨¨¨¥
Ba ïéàå íéãò åéìò Lé íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëa áúk ïéLeøéb ÷ôñ ïéLecé÷ ÷ôñ eäæ Bì áBø÷̈¤¨¥¦¦¨¥¥¦¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦¥¨¨¥¦§¥
àéúà dúøö àöz àì zøîà éàå ïéLeøéb ÷ôñ äæ éøä ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé ïîæ§©¥§©§¥¤¨¥¤¨£¥¤¨¥¥¦§¦¨§©§Ÿ¥¥¨¨¨¨§¨
ïðçBé éaø øîà ïëå àöz àì íìBòì øîà éåì àéä ïðaøc àLLç íeìk Cëa ïéàå íaéúz éîeaéì§©¥¦§©¥§¥§¨§£¨¨§©¨¨¦¥¦¨©§¨Ÿ¥¥§¥¨©©¦¨¨
íìBòì ïBëeáà øîà éëä àðeä ïîc àzôìç éaø éðáì ïðçBé éaø eäì øîà ïëå àöz àì íìBòì§¨Ÿ¥¥§¥¨©§©¦¨¨¦§¥©¦£©§¨§¦¨¨¦¨©£§¨
éték éðéác àzácéc éiaà øîà úéöø÷ éàî úàhç éîa úìñBt dðéà øéîòaL úéöø÷å àöz àìŸ¥¥§©§¦¤§¨¦¥¨¤¤§¥©¨©©§¦¨©©©¥¦©§¨§¥¥¦¥
úööBnL éðtî äðBiä ïî õeç úàhç éîa ïéìñBt úBôBòä ìk àðéè÷ áø øa ìàiðc áø áéúî̈¦©¨¦¥©©§¦¨¨¨§¦§¥©¨¦©¨¦§¥¤¤¤
änk ãòå äìñt äpè÷e äìñt àì äìBãâc déì à÷éñt àì úéöø÷å äðBiî õeç éðúéð àúéà íàå§¦¦¨¦§¥¦¨§©§¦Ÿ§¦¨¥¦§¨Ÿ¨§¨§©¨¨§¨§©©¨
äãeäé áø øîà :'eëå ét ìò óà øîBà øæòìà éaø :úéfk ãò énà éaø àîéúéàå äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨§¦¥¨©¦©¦©©©¦©¦¤§¨¨¥©©¦§¨©©§¨
øáñ áøå úBøèLa óà øîà ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä áø øîà̈©©£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦¦©§¦¨©¥¦§¥¨©©¦§¨§©¨©
àãça déúååk øáñ áøå øîà ézøz øæòìà éaø íéãaòeLî íéñëpî äáBâå éðz÷ àä àì úBøèLa¦§¨Ÿ¨¨¨¥§¤¦§¨¦§§¨¦©¦¤§¨¨©§¥¨©§©¨©§¨¥§¨¨

øa á÷òé áø øîà ïëå àãça déìò âéìôeïéhéâa øæòìà éaøk äëìä éåì ïa òLBäé éaø øîà éãéà ¨¦£¥§¨¨§¥¨©©©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦
eléôà ïðaøì øîà÷ éëä øæòìà éaøc déì úéì éàpé éaøå Ba ïéà èbä çéø eléôà øîà éàpé éaøå§©¦©©¨©£¦¥©©¥¥§©¦©©¥¥§©¦¤§¨¨¨¦¨¨©§©¨¨£¦
éaøå ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä Lé÷ì Léø øîà àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ïëå Ba ïéà èbä çéø¥©©¥¥§¥¨©©¦¥§©¦£¦¨¨©¥¨¦£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦§©¦
eléôà ïðaøì øîà÷ éëä øæòìà éaøc déì úéì ïðçBé éaø àîéì Ba ïéà èbä çéø eléôà øîà ïðçBé¨¨¨©£¦¥©©¥¥¥¨©¦¨¨¥¥§©¦¤§¨¨¨¦¨¨©§©¨¨£¦
éaøk äëìä àðeä áøî dépéî éòa øî øa éøîì àcáæ øa àaà éaø déì çìL Ba ïéà èbä çéø¥©©¥¥¨©¥©¦©¨©©§¨§¨¦©©¨¥¦¥¥©¨£¨¨§©¦
àaà øîà éëä déøa äaø déì øîà àðeä áøc déLôð çð éëäcà äëìä ïéà Bà ïéhéâa øæòìà¤§¨¨§¦¦¥£¨¨©§¨¦¨©§¥§©¨¨©¥©¨§¥¨¦¨©©¨
eøîà eðéaø íeMî äëìä øáãa ïéàé÷aä eðéúBaøå ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä àáøc déîMî¦§¥§¨¨£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦§©¥©§¦¦¦§©£¨¨¦©¥¨§
àkéà ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä áø øîà àéøeb øa àîç áø øîàc ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦§¨©©¨¨©§¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦¦¨
øæòìà éaøk äëìä eøîà eðéaø íeMî eðéaø éãéîìúå äëìä øáãa ïéàé÷aä eðéøáçå éøîàc§¨§¥©£¥¥©§¦¦¦§©£¨¨§©§¦¥©¥¦©¥¨§£¨¨§©¦¤§¨¨
ék ïëå ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà àcñç áø øîàc ïéhéâa§¦¦§¨©©¦§¨¨©©¨¨©§¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦§¥¦

:ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä áø øîà øæòìà éaø øîà ïéáø àúàäðùîïéhéb éðL eçìML íéðL ¨¨¨¦¨©©¦¤§¨¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦§©¦¤¨§§¥¦¦
eáúkL äMîç ìèa éðMä éøä ïäî ãçà ãáà Cëéôì Bæì íäéðLe Bæì íäéðL ïúBð eáøòúðå ïéåL̈¦§¦§¨§¥§¥¤¨§¥¤¨§¦¨¨©¤¨¥¤£¥©¥¦¨¥£¦¨¤¨§
ìëì ïúpéå ïéøLk ïlek ähîlî íéãòäå úéðBìt éðBìôe úéðBìt Løâî éðBìt Léà èbä CBúa ììk§¨§©¥¦§¦§¨¥§¦§¦§¦§¨¥¦¦§©¨¨§¥¦§¦¨¥§¨
:øLk Bnò ïéø÷éð íéãòäL úà ähîlî íéãòäå ãçàå ãçà ìëì ñôBè áúBk äéä úçàå úçà©©§©©¨¨¥¤§¨¤¨§¤¨§¨¥¦¦§©¨¤¤¨¥¦¦§¦¦¨¥

àøîâäøéñî éãò øîàc ïåék øæòìà éaø éàc øæòìà éaøk àìc äéîøé éaø øîà àðz ïàî©¨¨¨©©¦¦§§¨§Ÿ§©¦¤§¨¨§¦©¦¤§¨¨¥¨§¨©¥¥§¦¨
ìà éaø àîéz eléôà øîà éiaà dLøâî à÷ eäéépéî éäa éòãé àì àä éúøkéaø éòác àîéà øæò ¨§¥¨Ÿ¨§¥§¥¦©§¨§¨§¨©©¥¨©£¦¥¨©¦¤§¨¨¥¨§¨¥©¦

ì äáéúk øæòìàì äðéúð dîLéîc éëéä ììk éîc éëéä :'eë ììk eáúkL äMîç :éòa éî dîL ¤§¨¨§¦¨¦§¨§¦¨¦§¨¦¨¥£¦¨¤¨§§¨¥¦¨¦§¨¥¦¨¦
øîà Lé÷ì Léøå ñôBè eäæ ãçàå ãçà ìëì ïîæ ììk eäæ ïleëì ãçà ïîæ ïðçBé éaø øîà ñôBè¤¨©©¦¨¨§©¤¨§¨¤§¨§©§¨¤¨§¤¨¤¤§¥¨¦¨©

åìéôà

גיטין. פרק תשיעי - המגרש דף פו עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש”י

- "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr et sc oihib(oey`x meil)

exyk cledy ax ycgnà÷åãaezk hbd m` ©§¨
aBãé áúklrad lyåeilr yiìáà ,ãòm` §©¨§¥£¨

a aezk hbdáúkly eciå øôBñyieilr,ãò §©¥§¥
if`àì`ed `l` ,xyk cledy dpynd dxn` Ÿ

.xi`n iax zrcl ,xfnn,øîà ìàeîLe`tiqa §¥¨©
xaecn dpynd lyeléôàa aezkd hbaáúk £¦§©

å øôBñeilr yi,ãò,xfnn epi` cledyéøäL ¥§¥¤£¥
jkeðéðLa hby ,(:ft oldl)å øôBñ áúkea mzg ¨¦§©¥§
ãòhbd ,cg`.øLk,`xnbd zl`ey,áøårecn ¥¨¥§©

xaecn ok`y (my) dpynd on cnel epi` `ed

,`xnbd daiyn .xteq azka o`kéîc éî-] ¦¨¥
xaecnd ote`l my xaecnd ote`d [dnec m`d

ixde ,o`kíúäy rnyn 'xyk' oeyldàNpéz ¨¨¦¨¥
äléçzëìeli`e ,df hbaàëähbdy x`ean §©§¦¨¨¨

a wx xyke dligzkl leqt,ãáòéclr okle ¦£©
dywn .mipey mipte` ipya xaecn jgxk

,`xnbd,ìàeîLe,my dpynd on di`x `iany §¥
my jk m` recn ,ote` eze`a xaecn ezrcle
wx xyk o`k eli`e dligzkl elit` xyk

,`xnbd zvxzn .carica,àéL÷ àìokyàä± Ÿ©§¨¨
xaecn my÷äáeîc àøôñawdaen xteqa ± §©§¨§§¨

hbd z` azk `l i`cey ,oihib zxeza iwad

m`e ,yxbl epevxy lrad itn rny ok m` `l`
,dligzkl hbd xyk jkle ,ipyd crd `ed ok

àäåxaecn o`k ±,÷äáeî àìc àøôñaokziy §¨§©§¨§Ÿ§¨
epevxy lrad on rnyy `ll hbd z` azky
o`k yie crk aygdl leki epi` `ed okle ,yxbl

.dligzkl leqt hbd okle ,cala cg` cr

(eðéðL Bãé áúk) ïðçBé éaø øîà ïëå,ax ixack §¥¨©©¦¨¨§©¨¨¦
cled ixd ,xteq eazky hb j` ,epipy eci azky
lr xaic opgei iaxy oiad xfrl` iax j` .xfnn

ea oi`e micr eilr yiy hb ,dpyna ipyd ote`d
okle ,onføæòìà éaø déì øîà,opgei iaxléøä ¨©¥©¦¤§¨¨£¥

íéãò åéìò Lém` lcad oi` ok m`e ,df hb lr ¥¨¨¥¦
.xteqd e` lrad eazkdéì øîàiaxl opgei iax ¨©¥

ixac z` izxn` ,xfrl`,àôéqàonf ea yiy hb ©¥¨
lirl x`azd xy`k ,cg` cr `l` ea oi`e

.ax ixaca

cg`a d`yipy dy` m`d zxxan `xnbd
e` ipyd dlran `vz ,dpyna miiepyd oihibd

:`l

ïéðîéæy [minrt -]áø øîàd`yipy dy`y ¦§¦¨©©
dpyna miiepyd oihibd cg`aàözdlran ¥¥

e ,ipydïéðîéæy [minrt -]áø øîày.àöz àì ¦§¦¨©©Ÿ¥¥
`xnbd zxxan,ãöék àä.ax zpeek `id dne ¨¥©

m` ,`xnbd zx`aníéða dì Léipyd dlran ¥¨¨¦
if` ,df leqt hba d`yipy epl rcepy iptlàìŸ

àözmdy dipa lr frl `ivedl `l ick ,epnn ¥¥
mixyk dipay dpynd dxn` ixde ,mixfnnj` .

m`íéða dì ïéàepl rcep xy`k ipyd dlran ¥¨¨¦
if` ,leqt hba d`yipyàöz.epnn ¥¥

lr dexr `idy dy` m`y ,(.a zenai) epipy
zne ,eig` oernyl d`eyp ,eza oebk ,oae`x

dizexv oke ef dy` if` ,mipa `ll oerny
.oae`xl maiizdln zexeht
,ax ixac lr dywn `xnbdàøèeæ øî áéúî̈¦©§¨

ïleëå ,äiáBè øazenaia zeiepyd miypd lk ± ©¦¨§¨
meyn meaiid on odizexv z` zexhety ,(.a)

,maid lr dexr odyBà ïéLecé÷ ÷ôñ ïäa eéäL¤¨¨¤¨¥¦¦

ïéLeøéb ÷ôñeid ok` m` wtqy xnelk ,znl ¨¥¥¦
el zeycewn eid i`cey e` ,znd g`l zeycewn
m`d wtq yie ezen mcew g`d oyxiby `l`

if` ,oiyexibd eliredelà éøäly odizexv ± £¥¥
el` miyp,úBîaéúî àìå úBöìBçopi` ixdy §§Ÿ¦§©§

d`eyp dzid dexrd `ny ,maiizdl zeleki
zxv oick meaidn dxhtp dzxv ok m`e znl

`l dexrd `ny weyl zexzen opi` oke ,dexr
dxvdy `vnpe ,dyxbzp `ny e` dycwzp
.meail `id dwewf df cv lre ,dexr zxv dpi`

,dpynd zx`aneãöék`ed,ïéLecé÷ ÷ôñoebk ¥©¨¥¦¦
ydì ÷øæznd g`d,ïéLecé÷eltp oiyeciwde ¨©¨¦¦

dì áBø÷ ÷ôñe,Bì áBø÷ ÷ôñe÷ôñ eäæ ¨¥¨¨¨¥¨¤¨¥
ïéLecé÷if` dl aexw eltp oiyeciwd m` oky ¦¦

dpi` if` el aexw eltp md m`e ,zycewn `id
`ed cvike .zycewn,ïéLeøéb ÷ôñote`a edf ¨¥¥¦

yáúkhb dl,íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëae` ¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦
y hb dl ozpy,ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Lée` ¥¨¨¥¦§¥§©

y hb,ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé¥§©§¥¤¨¥¤¨
elld mipte`ae.ïéLeøéb ÷ôñ äæ éøädywn £¥¤¨¥¥¦

,ax ixac lr `xnbdzøîà éàådylyay §¦¨§©§
el` mipte`àöz àìmc`l d`yip m` dy`d Ÿ¥¥

mileki if` ,epnn mipa dl yi m` ,df hba xg`
m` if`e ,xenb hb `ed dfk hby aeygl miyp`
[mipa dl oi`y] zxg` dy`y ote` didi

if` ,maid lr dexr `ide dfk hba dyxbzp
e dxenb zyxebn `idy eaygidúøözxv dpi` ¨¨¨

e dexréîeaéì àéúàzvxzn .dzxv z` ¨§¨§©¥
mpn` m` elit` ,`xnbdíaéúz,ef dy` zxv ¦§©¥

,jkl yeygl oi`,íeìk Cëa ïéàåmeyn §¥§¨§
el` oihib `ziixe`cnyzxzen dzxve ,mixyk

s`e ,el` oihib elqt minkgy `l` ,maiizdl
wx if` zexvd enaiizi m`.àéä ïðaøc àLLç£¨¨§©¨¨¦

maiil e`eai `ny meyn `vzy xefbl oi` okl

.dxifbl dxifb idef ixdy zexvd z`
:ax zrc lr miwleg yiy zx`an `xnbd

àöz àì íìBòì ,øîà éåìd`yipy dy` ¥¦¨©§¨Ÿ¥¥
mipa dl oi` m` elit` ,elld oihibd on cg`a

.ipyd dlranàì íìBòì ,ïðçBé éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¨¨§¨Ÿ
àöz.ef dy`éaø éðáì ïðçBé éaø eäì øîà ïëå ¥¥§¥¨©§©¦¨¨¦§¥©¦

ïBëeáà øîà éëä ,àðeä ïîc àzôìçxn` jk ± £©§¨§¦¨¨¦¨©£
y ,`ztlg iax ,mkia`.àöz àì íìBòì§¨Ÿ¥¥

`ztlg iax ipal xn`y opgei iax ixac ab`
z` `xnbd d`iad ,mdia`n rnyy dreny

dreny mdl xn`y opgei iax ixac jynd
:mdia` mya ztqep

dnec` dxt xt`y ,(fi hi xacna) dxeza xn`p

xt`d z` miyl xnelk ,miig mina yeciw oerh
,ming e` migeln mpi`y miraep oirn in lr
eid m`e .ilka `weec zeidl mikixv el` mine

xt`a yeciwl mind elqtp ,ilk epi`y mewna
mze` exrd m` opaxcn mind mileqt oke .dxtd
gqida mind milqtp oke .xg` ilk l` ilkn

.dk`ln mda dzyrp m` e` zrcd
ådnyy digdy mkia` xn` ok,úéöø÷ §©§¦
Lz`vnpøéîòa,[mixnra -]éîa úìñBt dðéà ¤§¨¦¥¨¤¤§¥

úàhçdnec` dxt xt`a eycwzpy mind z` ± ©¨
,`xnbd zxxan .x`eai xy`k ,mdn dzzy m`

úéöø÷ éàî,`xnbd zx`an .ef dig efi` -øîà ©©§¦¨©

,éiaà`id zivxwàzácécoink ,lecb aeaf ± ©©¥¦©§¨
,abgc`vnpéték éðéá.mixnrd oia ± §¥¥¦¥

,df oic lr `xnbd dywnøa ìàiðc áø áéúî̈¦©¨¦¥©
úàhç éîa ïéìñBt úBôBòä ìk ,àðéè÷ áøm` ©§¦¨¨¨§¦§¥©¨

in zxezn elha oditay mindy itl ,mdn ezy
,ilkl miththne mixfeg el` mine ,z`hg

,mind lk z` milqeteäðBiä ïî õeçdpi`y ¦©¨
,zlqetL éðtîdpeidúööBnmpi`e ,mind z` ¦§¥¤¤¤

.ilkl dxfg miththnàúéà íàåiax ixack §¦¦¨
if` ,mind z` zlqet dpi` zivxw mby `ztlg

éðúéðmilqet zeterd lky.úéöø÷å äðBiî õeç ¦§¥¦¨§©§¦
zvxzn .dpynd z`f dxikfd `l recne

,`xnbddéì à÷éñt àì,zivxwd oic z` `pzl Ÿ§¦¨¥
itl ,zivxwd ipin lka oekp epi` df oic ixdy

czivxwäìBãâmpn`äìñt àìm` mind z` ¦§¨Ÿ¨§¨
,mdn dzzyäpè÷eok` dphw zivxw j` ± §©¨

äìñtj` .ditn miththn mdy oeik mind z` ¨§¨
wx `pzd xikfd okle ,zlqet dpi` mlerl dpei

,`xnbd zxxan .dze`änk ãòådfi` cr ± §©©¨
.mind z` zlqete ,dphw zivxwd zaygp lceb

,`xnbd zx`anéaø àîéúéàå ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨§¦¥¨©¦
,énà`idy zivxwúéfk ãò,mind z` zlqet ©¦©©©¦

iptn ,mzlqet dpi` xzei dlecb zivxw j`
.zvven `idy
dpyna epipy'eëå ét ìò óà ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥©©¦§

,micr ipta dl epzpy `l` micr eilr oi`y
:micareyn miqkpn daebe ,xyk

oihiba xfrl` iaxk dkld m`d zx`an `xnbd

:zexhyae
,øæòìà éaøk äëìä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨

dxiqn icr ea yiy hbyicr `ll s` xyk

x xaic xfrl` iax j` ,dnizgw,ïéhéâa`le §¦¦
.leqt dnizg icr ea oi`y xhye ,oenn zexhya

,xnel dcedi ax siqendén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥
ìàeîLc,l`eny iptl df xac izxn` xy`k ± ¦§¥

øîày ilúBøèLa óàxfrl` iax xaeq oenn ¨©©¦§¨
lr dywn `xnbd .dkld oke ,dxiqn icra icy

,ax ixacøáñ áøåyúBøèLaoennàìxn` §©¨©¦§¨Ÿ
,dxiqn icra icy xfrl` iaxéðz÷ àädpyna ¨¨¨¥

(`"r),'íéãaòeLî íéñëpî äáBâå'rnyne §¨¦§¨¦§§¨¦
oenn oiprl s`yiax zrcl ,dxiqn icra ic

mpn`y ,`xnbd zvxzn .xfrl`øæòìà éaø©¦¤§¨¨
,øîà ézøzmb dxiqn icra ic ok` ezrcle ©§¥¨©
,oenn oiprldéúååk øáñ áøåxfrl` iaxc §©¨©§¨¥

,àãça,oihib oiprl,àãça déìò âéìôeoiprl §¨¨¨¦£¥§¨¨
.zexhy

îà éãéà øa á÷òé áø øîà ïëåòLBäé éaø ø §¥¨©©©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©
ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä ,éåì ïa`le ¤¥¦£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦

.zexhya,øîà éàpé éaøådnizg icr `ll hb §©¦©©¨©
e ,ixnbl leqt,Ba ïéà èbä çéø eléôà`ly £¦¥©©¥¥

.dpedkl elit` dy`d dlqtp,`xnbd zl`ey
,øæòìà éaøc déì úéì éàpé éaøåepi` m`de §©¦©©¥¥§©¦¤§¨¨

,`xnbd daiyn .ezenk wqetwqet ok` i`pi iax

e ,xfrl` iaxk,øîà÷ éëäyïðaøìlr miwlegd ¨¦¨¨©§©¨¨
if` ,df hb milqete ,xfrl` iaxèbä çéø eléôà£¦¥©©¥

øîà àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ïëå .Ba ïéà¥§¥¨©©¦¥§©¦£¦¨¨©
ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä ,Lé÷ì Léø`le ¥¨¦£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦

,zexhyaïéà èbä çéø eléôà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦¥©©¥¥
Ba,`xnbd zl`ey .dpedkl dxiyk `ideàîéì¥¨



צט - "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr et sc oihib(oey`x meil)

exyk cledy ax ycgnà÷åãaezk hbd m` ©§¨
aBãé áúklrad lyåeilr yiìáà ,ãòm` §©¨§¥£¨

a aezk hbdáúkly eciå øôBñyieilr,ãò §©¥§¥
if`àì`ed `l` ,xyk cledy dpynd dxn` Ÿ

.xi`n iax zrcl ,xfnn,øîà ìàeîLe`tiqa §¥¨©
xaecn dpynd lyeléôàa aezkd hbaáúk £¦§©

å øôBñeilr yi,ãò,xfnn epi` cledyéøäL ¥§¥¤£¥
jkeðéðLa hby ,(:ft oldl)å øôBñ áúkea mzg ¨¦§©¥§
ãòhbd ,cg`.øLk,`xnbd zl`ey,áøårecn ¥¨¥§©

xaecn ok`y (my) dpynd on cnel epi` `ed

,`xnbd daiyn .xteq azka o`kéîc éî-] ¦¨¥
xaecnd ote`l my xaecnd ote`d [dnec m`d

ixde ,o`kíúäy rnyn 'xyk' oeyldàNpéz ¨¨¦¨¥
äléçzëìeli`e ,df hbaàëähbdy x`ean §©§¦¨¨¨

a wx xyke dligzkl leqt,ãáòéclr okle ¦£©
dywn .mipey mipte` ipya xaecn jgxk

,`xnbd,ìàeîLe,my dpynd on di`x `iany §¥
my jk m` recn ,ote` eze`a xaecn ezrcle
wx xyk o`k eli`e dligzkl elit` xyk

,`xnbd zvxzn .carica,àéL÷ àìokyàä± Ÿ©§¨¨
xaecn my÷äáeîc àøôñawdaen xteqa ± §©§¨§§¨

hbd z` azk `l i`cey ,oihib zxeza iwad

m`e ,yxbl epevxy lrad itn rny ok m` `l`
,dligzkl hbd xyk jkle ,ipyd crd `ed ok

àäåxaecn o`k ±,÷äáeî àìc àøôñaokziy §¨§©§¨§Ÿ§¨
epevxy lrad on rnyy `ll hbd z` azky
o`k yie crk aygdl leki epi` `ed okle ,yxbl

.dligzkl leqt hbd okle ,cala cg` cr

(eðéðL Bãé áúk) ïðçBé éaø øîà ïëå,ax ixack §¥¨©©¦¨¨§©¨¨¦
cled ixd ,xteq eazky hb j` ,epipy eci azky
lr xaic opgei iaxy oiad xfrl` iax j` .xfnn

ea oi`e micr eilr yiy hb ,dpyna ipyd ote`d
okle ,onføæòìà éaø déì øîà,opgei iaxléøä ¨©¥©¦¤§¨¨£¥

íéãò åéìò Lém` lcad oi` ok m`e ,df hb lr ¥¨¨¥¦
.xteqd e` lrad eazkdéì øîàiaxl opgei iax ¨©¥

ixac z` izxn` ,xfrl`,àôéqàonf ea yiy hb ©¥¨
lirl x`azd xy`k ,cg` cr `l` ea oi`e

.ax ixaca

cg`a d`yipy dy` m`d zxxan `xnbd
e` ipyd dlran `vz ,dpyna miiepyd oihibd

:`l

ïéðîéæy [minrt -]áø øîàd`yipy dy`y ¦§¦¨©©
dpyna miiepyd oihibd cg`aàözdlran ¥¥

e ,ipydïéðîéæy [minrt -]áø øîày.àöz àì ¦§¦¨©©Ÿ¥¥
`xnbd zxxan,ãöék àä.ax zpeek `id dne ¨¥©

m` ,`xnbd zx`aníéða dì Léipyd dlran ¥¨¨¦
if` ,df leqt hba d`yipy epl rcepy iptlàìŸ

àözmdy dipa lr frl `ivedl `l ick ,epnn ¥¥
mixyk dipay dpynd dxn` ixde ,mixfnnj` .

m`íéða dì ïéàepl rcep xy`k ipyd dlran ¥¨¨¦
if` ,leqt hba d`yipyàöz.epnn ¥¥

lr dexr `idy dy` m`y ,(.a zenai) epipy
zne ,eig` oernyl d`eyp ,eza oebk ,oae`x

dizexv oke ef dy` if` ,mipa `ll oerny
.oae`xl maiizdln zexeht
,ax ixac lr dywn `xnbdàøèeæ øî áéúî̈¦©§¨

ïleëå ,äiáBè øazenaia zeiepyd miypd lk ± ©¦¨§¨
meyn meaiid on odizexv z` zexhety ,(.a)

,maid lr dexr odyBà ïéLecé÷ ÷ôñ ïäa eéäL¤¨¨¤¨¥¦¦

ïéLeøéb ÷ôñeid ok` m` wtqy xnelk ,znl ¨¥¥¦
el zeycewn eid i`cey e` ,znd g`l zeycewn
m`d wtq yie ezen mcew g`d oyxiby `l`

if` ,oiyexibd eliredelà éøäly odizexv ± £¥¥
el` miyp,úBîaéúî àìå úBöìBçopi` ixdy §§Ÿ¦§©§

d`eyp dzid dexrd `ny ,maiizdl zeleki
zxv oick meaidn dxhtp dzxv ok m`e znl

`l dexrd `ny weyl zexzen opi` oke ,dexr
dxvdy `vnpe ,dyxbzp `ny e` dycwzp
.meail `id dwewf df cv lre ,dexr zxv dpi`

,dpynd zx`aneãöék`ed,ïéLecé÷ ÷ôñoebk ¥©¨¥¦¦
ydì ÷øæznd g`d,ïéLecé÷eltp oiyeciwde ¨©¨¦¦

dì áBø÷ ÷ôñe,Bì áBø÷ ÷ôñe÷ôñ eäæ ¨¥¨¨¨¥¨¤¨¥
ïéLecé÷if` dl aexw eltp oiyeciwd m` oky ¦¦

dpi` if` el aexw eltp md m`e ,zycewn `id
`ed cvike .zycewn,ïéLeøéb ÷ôñote`a edf ¨¥¥¦

yáúkhb dl,íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëae` ¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦
y hb dl ozpy,ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Lée` ¥¨¨¥¦§¥§©

y hb,ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé¥§©§¥¤¨¥¤¨
elld mipte`ae.ïéLeøéb ÷ôñ äæ éøädywn £¥¤¨¥¥¦

,ax ixac lr `xnbdzøîà éàådylyay §¦¨§©§
el` mipte`àöz àìmc`l d`yip m` dy`d Ÿ¥¥

mileki if` ,epnn mipa dl yi m` ,df hba xg`
m` if`e ,xenb hb `ed dfk hby aeygl miyp`
[mipa dl oi`y] zxg` dy`y ote` didi

if` ,maid lr dexr `ide dfk hba dyxbzp
e dxenb zyxebn `idy eaygidúøözxv dpi` ¨¨¨

e dexréîeaéì àéúàzvxzn .dzxv z` ¨§¨§©¥
mpn` m` elit` ,`xnbdíaéúz,ef dy` zxv ¦§©¥

,jkl yeygl oi`,íeìk Cëa ïéàåmeyn §¥§¨§
el` oihib `ziixe`cnyzxzen dzxve ,mixyk

s`e ,el` oihib elqt minkgy `l` ,maiizdl
wx if` zexvd enaiizi m`.àéä ïðaøc àLLç£¨¨§©¨¨¦

maiil e`eai `ny meyn `vzy xefbl oi` okl

.dxifbl dxifb idef ixdy zexvd z`
:ax zrc lr miwleg yiy zx`an `xnbd

àöz àì íìBòì ,øîà éåìd`yipy dy` ¥¦¨©§¨Ÿ¥¥
mipa dl oi` m` elit` ,elld oihibd on cg`a

.ipyd dlranàì íìBòì ,ïðçBé éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¨¨§¨Ÿ
àöz.ef dy`éaø éðáì ïðçBé éaø eäì øîà ïëå ¥¥§¥¨©§©¦¨¨¦§¥©¦

ïBëeáà øîà éëä ,àðeä ïîc àzôìçxn` jk ± £©§¨§¦¨¨¦¨©£
y ,`ztlg iax ,mkia`.àöz àì íìBòì§¨Ÿ¥¥

`ztlg iax ipal xn`y opgei iax ixac ab`
z` `xnbd d`iad ,mdia`n rnyy dreny

dreny mdl xn`y opgei iax ixac jynd
:mdia` mya ztqep

dnec` dxt xt`y ,(fi hi xacna) dxeza xn`p

xt`d z` miyl xnelk ,miig mina yeciw oerh
,ming e` migeln mpi`y miraep oirn in lr
eid m`e .ilka `weec zeidl mikixv el` mine

xt`a yeciwl mind elqtp ,ilk epi`y mewna
mze` exrd m` opaxcn mind mileqt oke .dxtd
gqida mind milqtp oke .xg` ilk l` ilkn

.dk`ln mda dzyrp m` e` zrcd
ådnyy digdy mkia` xn` ok,úéöø÷ §©§¦
Lz`vnpøéîòa,[mixnra -]éîa úìñBt dðéà ¤§¨¦¥¨¤¤§¥

úàhçdnec` dxt xt`a eycwzpy mind z` ± ©¨
,`xnbd zxxan .x`eai xy`k ,mdn dzzy m`

úéöø÷ éàî,`xnbd zx`an .ef dig efi` -øîà ©©§¦¨©

,éiaà`id zivxwàzácécoink ,lecb aeaf ± ©©¥¦©§¨
,abgc`vnpéték éðéá.mixnrd oia ± §¥¥¦¥

,df oic lr `xnbd dywnøa ìàiðc áø áéúî̈¦©¨¦¥©
úàhç éîa ïéìñBt úBôBòä ìk ,àðéè÷ áøm` ©§¦¨¨¨§¦§¥©¨

in zxezn elha oditay mindy itl ,mdn ezy
,ilkl miththne mixfeg el` mine ,z`hg

,mind lk z` milqeteäðBiä ïî õeçdpi`y ¦©¨
,zlqetL éðtîdpeidúööBnmpi`e ,mind z` ¦§¥¤¤¤

.ilkl dxfg miththnàúéà íàåiax ixack §¦¦¨
if` ,mind z` zlqet dpi` zivxw mby `ztlg

éðúéðmilqet zeterd lky.úéöø÷å äðBiî õeç ¦§¥¦¨§©§¦
zvxzn .dpynd z`f dxikfd `l recne

,`xnbddéì à÷éñt àì,zivxwd oic z` `pzl Ÿ§¦¨¥
itl ,zivxwd ipin lka oekp epi` df oic ixdy

czivxwäìBãâmpn`äìñt àìm` mind z` ¦§¨Ÿ¨§¨
,mdn dzzyäpè÷eok` dphw zivxw j` ± §©¨

äìñtj` .ditn miththn mdy oeik mind z` ¨§¨
wx `pzd xikfd okle ,zlqet dpi` mlerl dpei

,`xnbd zxxan .dze`änk ãòådfi` cr ± §©©¨
.mind z` zlqete ,dphw zivxwd zaygp lceb

,`xnbd zx`anéaø àîéúéàå ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨§¦¥¨©¦
,énà`idy zivxwúéfk ãò,mind z` zlqet ©¦©©©¦

iptn ,mzlqet dpi` xzei dlecb zivxw j`
.zvven `idy
dpyna epipy'eëå ét ìò óà ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥©©¦§

,micr ipta dl epzpy `l` micr eilr oi`y
:micareyn miqkpn daebe ,xyk

oihiba xfrl` iaxk dkld m`d zx`an `xnbd

:zexhyae
,øæòìà éaøk äëìä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨

dxiqn icr ea yiy hbyicr `ll s` xyk

x xaic xfrl` iax j` ,dnizgw,ïéhéâa`le §¦¦
.leqt dnizg icr ea oi`y xhye ,oenn zexhya

,xnel dcedi ax siqendén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥
ìàeîLc,l`eny iptl df xac izxn` xy`k ± ¦§¥

øîày ilúBøèLa óàxfrl` iax xaeq oenn ¨©©¦§¨
lr dywn `xnbd .dkld oke ,dxiqn icra icy

,ax ixacøáñ áøåyúBøèLaoennàìxn` §©¨©¦§¨Ÿ
,dxiqn icra icy xfrl` iaxéðz÷ àädpyna ¨¨¨¥

(`"r),'íéãaòeLî íéñëpî äáBâå'rnyne §¨¦§¨¦§§¨¦
oenn oiprl s`yiax zrcl ,dxiqn icra ic

mpn`y ,`xnbd zvxzn .xfrl`øæòìà éaø©¦¤§¨¨
,øîà ézøzmb dxiqn icra ic ok` ezrcle ©§¥¨©
,oenn oiprldéúååk øáñ áøåxfrl` iaxc §©¨©§¨¥

,àãça,oihib oiprl,àãça déìò âéìôeoiprl §¨¨¨¦£¥§¨¨
.zexhy

îà éãéà øa á÷òé áø øîà ïëåòLBäé éaø ø §¥¨©©©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©
ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä ,éåì ïa`le ¤¥¦£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦

.zexhya,øîà éàpé éaøådnizg icr `ll hb §©¦©©¨©
e ,ixnbl leqt,Ba ïéà èbä çéø eléôà`ly £¦¥©©¥¥

.dpedkl elit` dy`d dlqtp,`xnbd zl`ey
,øæòìà éaøc déì úéì éàpé éaøåepi` m`de §©¦©©¥¥§©¦¤§¨¨

,`xnbd daiyn .ezenk wqetwqet ok` i`pi iax

e ,xfrl` iaxk,øîà÷ éëäyïðaøìlr miwlegd ¨¦¨¨©§©¨¨
if` ,df hb milqete ,xfrl` iaxèbä çéø eléôà£¦¥©©¥

øîà àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ïëå .Ba ïéà¥§¥¨©©¦¥§©¦£¦¨¨©
ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä ,Lé÷ì Léø`le ¥¨¦£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦

,zexhyaïéà èbä çéø eléôà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦¥©©¥¥
Ba,`xnbd zl`ey .dpedkl dxiyk `ideàîéì¥¨

המשך בעמוד זיד
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eléôàhba azkp m`ïleëì ãçà ïîælkl ± £¦§©¤¨§¨
,ef miaezkd zebefdéåä énðly ote` df hb ©¦£¥

,'ñôBè'`vnpe ,cxtpa hba xkfp bef lky oeik ¤
zebefl micrd znizg oia wiqtn oexg`d befdy

befd lr wx micrd enzg ok m`e ,mincewd
.oexg`déîc éëéä àlàly ote`,'ììk'edf ¤¨¥¦¨¦§¨
ote`aáúëchbaeðLøéb éðBìôe éðBìt eðà' §¨©¨§¦§¦¥©§

,'úéðBìôe úéðBìt eðéúBLðmicrdy gken if`e §¥§¦§¦
.oexg`d lr wx `le zebefd lk lr enzg

,opgei iax zrc lr dywn `xnbdé÷úîdì ó ©§¦¨
ì ,àaà éaøzrcøîàc ,ïðçBé éaøaezk m`y ©¦©¨§©¦¨¨§¨©

hbaïleëì ãçà ïîæif`eäæly ote`,'ììk's` §©¤¨§¨¤§¨
ixd ,cxtpa azkp bef lk m`Leçéìyeygl yi ± ¥

éîéúçc àeä àøúaà ,éãäñ eîúç ék àîìc± ¦§¨¦¨§©£¥©©§¨©£¦¥
befd lr wx enzg md ,micrd enzg xy`k `ny

ixdy ,oexg`déî[m`d -]íéãò ,àéðz àì ¦Ÿ©§¨¥¦
dèâa íBìL úìéàL ìò ïéîeúçeteqay hb ± £¦©§¥©¨§¥

ly enelya el`y' oebk ,mely zli`y daezk
,dixg` micrd enzge ,'ipeltìeñtoky ,hbd ¨

ànL ïðéLééçwxúìéàL ìòdeîúç íBìL ©§¦¨¤¨©§¥©¨¨§
aezkd hba mb ,ok m`e .hbd lr `le ,micrd
`ny yeygl yi mlekl cg` onf ly ote`a

xn` recne ,oexg`d befd lr wx micrd enzg
zvxzn .zebefd lkl xyk df hby opgei iax

,`xnbddìò øîzéà åàìlr xn`p `l m`d - ¨¦§©£¨
,ef `ziixaéì àLøôî éãéãì ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨§¦¦§©§¨¦

ïðçBé éaøc dépéî±,opgei iaxn yxtzd invr il ¦¥§©¦¨¨
oeyld aezk m`yeìàL'hbd if` 'ipelt melya ©£

ok`,ìeñtoia dwiqtn melyd zli`y oky ¨
oeyld aezk m` j` ,zenizgl hbdeìàLå'§©£

hbd if` ,e"`ea ,'ipelt melyaøLkgken oky ¨¥
zli`y ixdy ,hbd lr mb enzg micrdy
cxtp xac dpi`e hbd gqep l` zxaegn melyd

,ok m`e .wqtd deedndénð éëädf hba mb ± ¨¦©¦
xaecn ,olekl cg` onf aezkykdéa áéúëc¦§¦¥
miyp`d zyng eazky df hbaéðBìôe éðBìt'§¦§¦

'éðBìôeenzgy xnel oi` okle ,xeaigd e"`ea §¦
zebefd oi`y ,oexg`d befd lr wx micrd

mipey`xd zebefd oia miwiqtn mipexg`d
xyk hbd okle ,mxagn e"`ed ixdy ,zenizgl

.zebefd lkl

,opgei iax ixac lr cer `xnbd dywnéaøì eúå§§©¦
øîàc ,ïðçBély ote`a aezkd hbyìëì ïîæ ¨¨§¨©§©§¨

,ãçà,bef lkl dpey jix`z ea aezky xnelk ¤¨
eäæly ote`,'ñôBè'if`àéøéà éàîrecn ± ¤¤©¦§¨

leqt hbdy dpynd zxne`íeMîdyñôBè ¦¤
hbde ,micxtp oihibk el` oihib aiygn cxtpd

,mipey`xd oihibl zenizgd oia wiqtn oexg`d
déì ÷etéúå,xg` mrhn df hb leqtl yiy §¥¥

cixddéì äåähb mipey`xd oihibd on cg` lk ©£¨¥
y,äìéla ízçðå íBia ázëðmzgpy xnelk ¦§©©§¤§©©©§¨

jix`za enzg micrd ixdy ,azkpy meid xg`l
.oexg`d hbd ly,`xnbd zvxznøî déì øîà̈©¥©

éëä ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéM÷©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦¨¦
,ïðçBé éaøc déîMî ïðéøîàdpyna xaecn ©§¦¨¦§¥§©¦¨¨

ote`aeäa áéúëcoihibd lka,'àaLa ãça' ¦§¦§§©§©¨
,'àaLa ãça'.cg` meia eazkp ok` mleky §©§©¨

meyn wx mileqt mipey`xd oihibd okle
oihibd ici lr mdn zewqten zenizgdy

.mipexg`d

,yiwl yix zhiy lr dywn `xnbddéì øîà̈©¥
ì ,éMà áøì àðéáøzrcøîàc ,Lé÷ì Léøhby ¨¦¨§©©¦§¥¨¦§¨©
ly ote`a aezkdénð ,ïleëì ãçà ïîæly ote` §©¤¨§¨©¦

è',éåä 'ñôB,ea yxbzdl leki oexg`d befd wxe ¤£¥
éîc éëéäåly ote`'ììk'mileki zebefd lky §¥¦¨¦§¨

edf ,ea yxbzdldéa áéúëchbaeðà' ,éëä ¦§¦¥¨¦¨
.'úéðBìôe úéðBìt eðéúBLð eðLøéb éðBìôe éðBìt§¦§¦¥©§§¥§¦§¦
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ìeñt èâa íBìL úìéàL ìò ïéîeúç íéãò àéðz àì éî¦Ÿ©§¨¥¦£¦©§¥©¨§¥¨
dìò øîzéà åàì eîúç íBìL úìéàL ìò ànL ïðéLééç©§¦¨¤¨©§¥©¨¨§¨¦§©£¨
eìàL ïðçBé éaøc dépéî éì àLøôî éãéãì eäaà éaø øîà̈©©¦©¨§¦¦§©§¨¦¦¥§©¦¨¨©£
éðBìôe éðBìôe éðBìt déa áéúëc énð éëä øLk eìàLå ìeñẗ§©£¨¥¨¦©¦¦§¦¥§¦§¦§¦
àéøéà éàî ñôBè eäæ ãçà ìëì ïîæ øîàc ïðçBé éaøì eúå§§©¦¨¨§¨©§©§¨¤¨¤¤©¦§¨
ízçðå íBia ázëð déì äåäc déì ÷etéúå ñôBè íeMî¦¤§¥¥©£¨¥¦§©©§¤§©
éMà áøì àcñç áøc déøa àLéM÷ øî déì øîà äìéla©©§¨¨©¥©©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦
àaLa ãça eäa áéúëc ïðçBé éaøc déîMî ïðéøîà éëä̈¦©§¦¨¦§¥§©¦¨¨¦§¦§§©§©¨
øîàc Lé÷ì Léøì éMà áøì àðéáø déì øîà àaLa ãça§©§©¨¨©¥¨¦¨§©©¦§¥¨¦§¨©
déa áéúëc ììk éîc éëéäå éåä ñôBè énð ïleëì ãçà ïîæ§©¤¨§¨©¦¤£¥§¥¦¨¦§¨¦§¦¥
úéðBìôe úéðBìt eðéúBLð eðLøéb éðBìôe éðBìt eðà éëä̈¦¨§¦§¦¥©§§¥§¦§¦
äøîà äøBzäå ãçà èâa úBLøbúî íéLð ézL eàöîð¦§§§¥¨¦¦§¨§§¥¤¨§©¨¨§¨

àðéáø déì øîà úéðBìt Løéb éðBìôe úéðBìt Løéb éðBìt áúk øãäc dzøáçìå dì àìå dì áúëå§¨©¨§Ÿ¨§©£¤§¨§¨©¨©§¦¥©§¦§¦¥©§¦¨©¥¨¦¨
ì åéñëð ìk áúBkä àéðúc àäî àðL éàîe éMà áøìåàìå äæ úà äæ ïéøøçLîe eð÷ åéãáò éðL §©©¦©§¨¥¨§©§¨©¥¨§¨¨¦§¥£¨¨¨§©§§¦¤¤¤§¨

éaøc déúååk àéðz Lé÷ì Léøc déúååk àéðz ïðçBé éaøc déúååk àéðz úBøèL éðLa àðîé÷Bà¦§¨¦§¥§¨©§¨§¨¥§©¦¨¨©§¨§¨¥§¥¨¦©§¨§¨¥§©¦
ãçà ïîæe úéðBìt éðBìôe úéðBìt éðBìôe úéðBìt Løâî éðBìt Léà èbä CBúa eáúkL äMîç ïðçBé¨¨£¦¨¤¨§§©¥¦§¦§¨¥§¦§¦§¦§¦§¦§©¤¨

ãçà ìëì ïîæ úçàå úçà ìëì ïúpúå íéøLk ïlek ähîlî íéãòäå ïleëìähîlî íéãòäå ãçàå §¨§¨¥¦¦§©¨¨§¥¦§¦¨¥§¨©©§©©§©§¨¤¨§¤¨§¨¥¦¦§©¨
åàì íàå ìeñt ïäéðéa çåéø Lé íà øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø øLk Bnò íéàø÷ð íéãòäL úà¤¤¨¥¦¦§¨¦¦¨¥©¦§¨¤§¥¨¥¦¥¤©¥¥¤¨§¦¨
éðBìôe éðBìt eðà èbä CBúa ììk eáúkL äMîç Lé÷ì Léøc déúååk àéðz ï÷éñôî ïîæ ïéàL øLk̈¥¤¥§©©§¦¨©§¨§¨¥§¥¨¦£¦¨¤¨§§¨§©¥¨§¦§¦
íéãòäå ïleëì ãçà ïîæe úéðBìt Løéb éðBìôe úéðBìt Løéb éðBìt úéðBìôe úéðBìt eðéúBLð eðLøéb¥©§§¥§¦§¦§¦¥©§¦§¦¥©§¦§©¤¨§¨§¨¥¦
íéãòäå ãçàå ãçà ìëì çåéøå ãçàå ãçà ìëì ïîæ úçàå úçà ìëì ïúpúå ïéøLk ïlek ähîlî¦§©¨¨§¥¦§¦¨¥§¨©©§©©§©§¨¤¨§¤¨§¤©§¨¤¨§¤¨§¨¥¦
ïîfäL ìeñt íäéðéa çåéø ïéàL ét ìò óà øîBà øéàî éaø øLk Bnò ïéàø÷ð íéãòäL úà ähîlî¦§©¨¤¤¨¥¦¦§¨¦¦¨¥©¦¥¦¥©©¦¤¥¤©¥¥¤¨¤©§©
éðä éåä ñôBè énð ïleëì ãçà ïîæ øîà àä ãçàå ãçà ìëì ïîæ àéøéà éàî Lé÷ì Léøå ï÷éñôî©§¦¨§¥¨¦©¦§¨§©§¨¤¨§¤¨¨¨©§©¤¨§¨©¦¤£¥¨¥
:àì àì éà ïéà ïîæ eäì âéìt éà àøwéòî eäðéáøòc àëä ìáà àøwéòî eäðéáøò àìc àëéä éléî¦¥¥¨§Ÿ©§¦§¥¦¨¨£¨¨¨§©§¦§¥¦¨¨¦¨¦§§©¦¦ŸŸ

äðùîíéãò íéðLe äæ úçúì äæ úçzî íéàa íéøáò íéãò íéðLe äæ ãöa äæ ïáúkL ïéhéb éðL§¥¦¦¤§¨¨¤§©¤§©¦¥¦¦§¦¨¦¦©©¤§©©¤§©¦¥¦
ãòå éøáò ãçà ãò øLk Bnò ïéàø÷ð íéðBLàøä íéãòäL úà äæ úçúì äæ úçzî íéàa íéðåé§¨¦¨¦¦©©¤§©©¤¤¤¨¥¦¨¦¦¦§¨¦¦¨¥¥¤¨¦§¦§¥

:ïéìeñt íäéðL äæ úçúì äæ úçzî ïéàa éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãòå éðåé ãçààøîâøMkúéìå ¤¨§¨¦§¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦¨¦¦©©¤§©©¤§¥¤§¦§¦§©¥
á÷òéå ànwà ïa ïáeàø áúëc øLk ãò éðBìt Léà ïa ïðz àäc ãò á÷òé ïáa éàäå ïáeàøa éàä©¦§¥§©§¤©£Ÿ¥§¨§©¤¦§¦¥¨¥§¨©§¥¤©©¨§©£Ÿ
øLk ãò éðBìt Léà ïðz àäc ãò á÷òéa éàä øMkúéìå ïa ïáeàøa éàä øMkúéìå àøúaà ãò¥©©§¨§¦§©¥©¦§¥¤§¦§©¥©§©£Ÿ¥§¨§©¦§¦¥¨¥
àeä á÷òéc åàìc äîéúç àäa ïðéòãéãe ãò áúëc íìBòì àîéà úéòaéàå ãò áúk àìc§Ÿ¨©¥§¦¨¥¥¨§¨§¨©¥§©§¦¨§¨£¦¨§¨§©£Ÿ

àîìãå

גיטין. פרק תשיעי - המגרש דף פז עמוד א - בשיתוף מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



hbקב `ianda cenr ft sc ± oey`x wxtoihib

.íeúç deáàc àîLa àîìãå:mzg mdipW lre ipXd lr.àøååk øéiöznizgA §¦§¨¦§¨©£©¨©©¥¦§©§¥¤¨©©¥©§¨©£¦©
:FnW azFM did `le Fci.àúeøç:lwC lW spr.àúeëîoFlie eilr oiUxFRW qp ¨§Ÿ¨¨¥§¨¨¨¨¤¤¤¨¨¥¤§¦¨¨¦

:dpitq lW.BáúkL:FNW azM.âìôeîc ïåék àîéz éëåoihiW ipW eicr znizg ¤§¦¨¤§¨§¨¤§¦¥¨¥¨§§¨£¦©¥¨§¥¦¦
`l Ez odizFa` zFnW oFW`xd zgYn oi`Ad odA EnzgW oihiW ozF` FazMn¦§¨¨¦¦¤¨§¨¤©¨¦¦©©¨¦§£¥¤Ÿ

hEWR hbA `ipzC xXMzinz` wigxd ¦§©©§©§¨§¥¨¦§¦¤
:lEqR oihiW ipW azMd on micrdøîàäå ¨¥¦¦©§¨§¥¦¦¨§¨¨©

.äi÷æç:mzd.eäàléîxie` FzF`l ¦§¦¨¨¨¦§¨§£¦
`xie`` `N` opictw `lC xWM miaFxTA©§¦¨¥§Ÿ©§¦¨¤¨©£¦¨
dWlWA lEqR xie` ixdW DnzY l`e§©¦§©¤£¥£¦¨¦§Ÿ¨

:drAx`A lqFR lEqR Kkq dMEqAéðúäå §¨§¨¨¥§©§¨¨§¨¨¥
.éøéòæmdipW 'ipznC oiHiB ixY KPdA §¦¥§©¨§¥¦¦§©§¦§¥¤
:oixWM.ïãéc àðúåxaqw oFxg` lqtC §¥¦§¨¨¦©§¨©©£¨¨©

`NW xnFlM mipeeId mEzg zilCpEB `nlC¦§¨§§¦¨©§¨¦§©¤Ÿ
:Enzg mixard KxcM `N` mbdpnMeäleë §¦§¨¨¤¨§¤¤¨¦§¦¨§§

.ãçàixw obdpnM `NW lM oFW`x lr oNEk ©¨¨©¦¨¤Ÿ§¦§¨¨¨¥
mc` mipF`Bd zaEWzA izi`xe zilCpEB§§¦§¨¦¦¦§©©§¦¨¨
Fl oixFw zil`nVd cIA WOYWOd©¦§©¥©¨©§¨¦¦
xcQn dPWOW itl `IlCpEB EpnFwnA¦§¥§§¦¨§¦¤§©¤¦¥¤

:oiWOYWOd.øMkúéìåcg` crA i`d ©¦§©§¦§¦§©¥©§¥¤¨
ixar cg` crA i`de ipeei cg` cre ixar¦§¦§¥¤¨§¨¦§©§¥¤¨¦§¦

:opiqxB ipeei cg` creúéìcðeb àîìc §¥¤¨§¨¦©§¦¨¦§¨§§¦
.íéúçzilCpEB `nlC opiWiig mipeei iPdA ¨¦§©¥§¨¦©§¦¨¦§¨§§¦

mzg oFW`xd ipei `OW EdiiPin cg mizg̈¦©¦©§¤¨§¨¦¨¦¨©
FnW EPnid dlrnl mzgW ixard xcQM©¥¤¨¦§¦¤¨©§©§¨¥¤§
ipXd lrW `vnpe eia` mW k"g`e dNigY§¦¨§¥¨¦§¦§¨¤©©¥¦
ipXd lrW oi`Fx ipW ixare mEzg `Ed¨§¦§¦¥¦¦¤©©¥¦
`vnpe FbdpnM mzg oFxg` oeie mEzg̈§¨¨©£¨©§¦§¨§¦§¨
`N` oFW`xd lr oi`e ipXd lr dWlW§Ÿ¨©©¥¦§¥©¨¦¤¨
oeie mzg FMxcM oFW`x oei `OW F` cg ¤̀¨¤¨¨¨¦§©§¨©§¨¨
d`xX dnM zilCpEB mzg oFxg` ipW¥¦©£¨©§§¦§©¤¨¨
ixare mipeeId ipW E`vnpe minzFg mixar¦§¦§¦§¦§§§¥©§¨¦§¦§¦
ipW hB lr oi`e oFW`xd lr oinEzg oFW`x¦£¦©¨¦§¥©¥¥¦
oixzFR lMd oilEqR mdipW KMld cg` `N ¤̀¨¤¨¦§¨§¥¤§¦©Ÿ§¦
lM Enzg micrd lMW zxg` dhiWA DzF`¨§¦¨©¤¤¤¨¨¥¦¨§¨
zgYn zg` dhiWA eia` mWe FnW cg ¤̀¨§§¥¨¦§¦¨©©¦©©

pW iYWxiRW FnM ipXl oFW`xmicr i ¦©¥¦§¤¦©§¦§¥¥¦
dpFW`x miiEpXd mipeei micr ipWE mixar¦§¦§¥¥¦§¨¦©§¦¦¨
oizipznE llM DaXiil xWt` i`e dpWOA©¦§¨§¦¤§¨§©§¨§¨©§¦¦
ixar zgMWn `l k"`C ikd `wiiC `lŸ©§¨¨¥§Ÿ©§©©¦§¦
ixar EdpiblR bltin 'ipznE ipXd lr mEzg̈©©¥¦©§¦¦§©©§¦§¦§¦
KixR iOp 'nBaE dfl ipeie ixare dfl ipeie¦¨¦§¤§¦§¦¦¨¦§¤©§¨©¦¨¦
ipeei cg` cre ixar cg` crA i`d xWMzie§¦§§©©§¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦
`nl` ipeei cg` cre ixar cg` crA i`de§©§¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦©§¨
ixare df lr ipeeie ixar EdciC dnizg `ied mizg zilCpEB opixn` `lC dOM lM̈©¨§Ÿ©§¦¨§§¦¨¦©§¨£¦¨¦§¦§¦¦¨¦©¤§¦§¦

:df lr ipeeie'éðúî.éðMä ócaEppFWlA oixFTW dNibOd agFxA Flv`W ¦¨¦©¤©©©¥¦¤¤§§©©§¦¨¤¦¦§¥
:l"inelew.ãvä ïî:il`nVd oFiNBA F` hBd oini lW oFiNbA.åéøBçàî BàhbA ¦©©§¦¨¤§¦©¥©¦¨©§¨¦¥£¨§¥

:FkFzA zFidl eicr EpTYW hEWRéwä.óiYW oitiTn oi` FnM df lv` df xAig ¨¤¦§¥¨¦§§¦¦¦¥¤¥¤¤§¥©¦¦§¥
:(:al sc dvia) zFIag.ïéìeñt íäéðLmr `le df mr `l dnizgd mixwp oi`W ¨¦§¥¤§¦¤¥¦§¦©£¦¨Ÿ¦¤§Ÿ¦

:df.Bnò ïéàø÷ð íéãòäL úà äæ ìL BôBñ ãöa äæ ìL BôBñznizg bBW ¤¤¤§©¤¤¤¤¨¥¦¦§¨¦¦¤©£¦©
:xWM oinzFgd KxcM eiRlM micrdúà äæ ìL BôBñ ãöa äæ ìL BLàø ¨¥¦§©¨§¤¤©§¦¨¥Ÿ¤¤§©¤¤¤

.BôBña ïéø÷ð íéãòäL:FW`x iRlM dnizg ilbxW `le FtFq iRlM dnizg bBW ¤¨¥¦¦§¦§¤©£¦¨§©¥§Ÿ¤©§¥£¦¨§©¥Ÿ
.úòcä éi÷ð eéä CëåoA ipFlR `N` cr oinzFg Eid `l dxvw opFWNW oibdFp §©¨§¦¥©©©£¦¤§¨§¨¨Ÿ¨§¦¥¤¨§¦¤

:ipFlR.Búëéðç:DNEk dgRWn lW ieel mW'îâ.eåä éhéb éøz àîìc Leçéðå §¦£¦¨¥§©¤¦§¨¨¨§¥¦§¨§¥¦¥£
il`nVde minlW Eed oiHiB ixY `nlC i`w ipXd sCA Fazke hBd zvwn xiIX ©̀¦¥¦§¨©¥§¨§©©©¥¦¨¥¦§¨§¥¦¦£§¥¦§©§¨¦
FxnB xnFlM DiciC micr EnxziC cr ipinId on xzFi dNibn lW DdaFbA aYkp¦§©§§¨¤§¦¨¥¦©§¦¦©§¦§§¥¦¦¥§©¨§

:oFW`x lW Fzlgzd cbpM ipW lW.àn÷c ïîæ`xzaC micre Fzlgzd Epiid ¤¥¦§¤¤©§¨¨¤¦§©§©¨©§©§¨¨§¥¦§©§¨
:odiYgY oinEzg micrdW zFpFxg` zFhiW xnFlM FtFq Epiidàøúác ïîæì dééæâå ©§§©¦©£¤¨¥¦£¦©§¥¤§©§¥¦§©§©§¨

.àn÷c íéãòåFNW didW oFW`x lW FtFq KzgFW`x Kzge FA didW i`pY ipRn §¥¦§©¨¨©¤¦¤¨¨¤¦§¥§©¤¨¨§¨©Ÿ
lv` daiY oFW`x lW FtFq zkizg oeEke oFW`x lW FzNgzl EdeeWde ipW lW¤¥¦§¦§¨¦§¦¨¤¦§¦¥£¦©¤¦¥¨¥¤

:Enzg FNW lr `l micrde oiHiB i`vg ipWA DWxbnE ipXd xEIW lW daiYLiLk ¥¨¤¦©¥¦§¨§¨¦§¥£¨¥¦¦§¨¥¦Ÿ©¤¨§§¤¥
.ähîlî çåéø:xzFi FA aYkp `lC mElM EPOn KYgp `l i`CeC oFW`xd zgY oFiNB.dééæb æâéî àøúác ïîæ àîìãåEPnid dlrnlE FxnbNn Klnp FNW hBd `OW ¤©¦§©¨¦¨©©¨¦§©©Ÿ¤§©¦¤§§Ÿ¦§©¥§¦§¨§©§©§¨¥©©§¥¤¨©¥¤¦§©¦§¨§§©§¨¥¤

:FNW hB xFnbl daiY lv` daiY oeEke ipW lW FpFilr Kzg DWxbl Klnpe xfgWkE mEzge aEzM xg` hB did FCvA§¦¨¨¥©¥¨§¨§¤¨©§¦§©§¨§¨¨©¤§¤¥¦§¦¥¥¨¥¤¥¨¦§¥¤
ùéùë

àîìãåeia` mzgW oeiM xiWkdlE zFlzl Epl WiC .mizg DEa`C `nWA §¦§¨¦§¨©£©¨¦§¥¨¦§§©§¦¥¨¤¨©¨¦
:ipXd hB zgYàîìãåb"r` .'Ek xiIv ax `dC DiiEW `pniq ©©¥©¥¦§¦§¨¦¨¨©§¥§¨©©¥

hEWR hbA xn`cM `xTirn iwqicA EdiinWl irEwt`l ErA mzdC(:`qw a"a) §¨¨¨§©§¥¦§©§§¦§¥¥¦¨¨¦§¨©§¥¨
glFXdaE(.el lirl)FnXW oeiM `xTirn xhWA rwt` `lC b"r` xiWkdl Wi `kd §©¥©¨¨¥§©§¦§Ÿ©§©¦§¨¥¦¨¨¥¨¤§

:oFW`xd hB zgY mEzgàächB opY ¨©©¥¨¦§¨§©¥
la` .'Eke zipei eicre zixar FazMW¤§¨¦§¦§¥¨§¨¦§£¨
z` ipYwC iziin `l 'ipznC DitEBn¦¥§©§¦Ÿ©§¥§¨¨¥¤
xWM FOr mi`xwp mipFW`xd micrdW¤¨¥¦¨¦¦¦§¨¦¦¨¥
Fpi`l eicrl deW FazM oiA biltn `le§Ÿ©§¦¥§¨¨¤§¥¨§¥
eicrl deW FazkaC iiEgcl `Mi`C deẄ¤§¦¨¦§¥§¦§¨¨¤§¥¨

:ixii`ãòoi`A ipeei cg` cre ixar cg` ©§¥¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦¨¦
WxiR .oilEqR mdipW df zgzl df zgYn¦©©¤§©©¤§¥¤§¦¦¥
ipeeie ixar mEzg hB lM lr qxhpETA©§§¥©¨¥¨¦§¦¦¨¦
ixar cg` cr opiqxbC d`xp FWExiRlE§¦¦§¤§©§¦¨¥¤¨¦§¦
df zgzl df zgYn oi`A ipeei cg` cre§¥¤¨§¨¦¨¦¦©©¤§©©¤
df zgYn oi`A ipeei cg`e ixar cg` cre§¥¤¨¦§¦§¤¨§¨¦¨¦¦©©¤
qixB 'nBaE milEqR mdipW df zgzl§©©¤§¥¤§¦©§¨¨¦
cg` cre ixar cg` crA i`d xXMzile§¦§©¥©§¥¤¨¦§¦§¥¤¨

ar cg` crA i`de ipeeiipeei cg` cre ix §¨¦§©§¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦
micrdW ixiiOW miWxtOW ozF` lre§©¨¤§¨§¦¤©§¥¤¨¥¦
zg` dhiWA dnizg lM mMxcM minzFg§¦§©§¨¨£¦¨§¦¨©©
ixar zgMWn `l k"` qxhpETA dWwd¦§¨©§§¥Ÿ©§©©¦§¦
ipeeie ixar EdpiblR 'ipznE ipXd lr mEzg̈©©¥¦©§¦©§¦§¦§¦¦¨¦
KixR 'nBaC cFre dfl ipeeie ixare dfl§¤§¦§¦¦¨¦§¤§§©§¨¨¦
ixarA i`de ipeeie ixarA i`d xXMzile§¦§©¥©§¦§¦¦¨¦§©§¦§¦
lMW aXiil WIW Wxtn z"xe ipeeie¦¨¦§§¨¥¤¥§©¥¤¨
opiqxB `le zg` dhiWA zpeEkn dnizg£¦¨§ª¤¤§¦¨©©§Ÿ©§¦¨
ipeei cg` cre ixar cg` cr `N` 'ipznA§©§¦¤¨¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦
zgYn oi`A ipeei cg` cre ixar cg` cre§¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦¨¦¦©©
cr 'Eke df zgYn opiqxB `le df zgzl df¤§©©¤§Ÿ©§¦¨¦©©¤§©
xXMzle `N` opiqxB `l iOp 'nBaE sFql§©§¨©¦Ÿ©§¦¨¤¨§¦§©¥
`l Eze ipeei cg` cre ixar cg` crA i`d©§¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦§Ÿ
opiWiig `l i` `irAin `l FWExiR ikde§¨¥¦Ÿ¦¨§¨¦Ÿ©§¦¨
oFW`xd mdipW xiWkdl Wi f`C zilCpEbl§§§¦§¨¥§©§¦§¥¤¨¦
`N` mipeei ipWA ipXde mixar ipWA¦§¥¦§¦§©¥¦¦§¥§¨¦¤¨
xWt` i`e zilCpEbl opiWiig ENit £̀¦©§¦¨§§§¦§¦¤§¨
crA xXMzil `din `Ow mdipW xiWkdl§©§¦§¥¤©¨¦¨¦§©¥§¥
[zilCpEB] ipeei cg`e [FMxcM] ixar cg ¤̀¨¦§¦§©§§¤¨§¨¦§§¦
xXMzil `din `OwC xninl ivn dede©£¨¨¥§¥©§©¨¦¨¦§©¥
`NW `N` Dilr iniiw EdNEkC EdNEkA§§§§©§¥£¥¤¨¤Ÿ
ixarA `N` oFW`xd xiWkdl KxvEd§©§©§¦¨¦¤¨§¦§¦
zilCpEbl WiIgC ociC `PzC iPWnE ipeeie¦¨¦§©¥§©¨¦©§©¥§§§¦
`zlY Enzg `nlC WiIgC mdipW lqFR¥§¥¤§©¥¦§¨¨§§¨¨

ixar mzge ipX` mipeei ipWE ipXd ixare `OT` oFW`xd ixar cg` cge cg ©̀¨§©©¨¦§¦¨¦©©¨§¦§¦©¥¦§¥§¨¦©¥¦§¨©¦§¦
ipeeie mixar ipW mr `OT` zilCpEB mzg oFW`xd ipeei F` zilCpEB ipXd©¥¦§§¦§¨¦¨¦¨©§§¦©©¨¦§¥¦§¦¦¨¦

:ipX` oFxg`deîúç`tiq ipznl Kixhvi` i`O` z"`e .sCd W`xA micr ¨©£©¥¦¨§¥¦§Ÿ©©§©©¦§§¦§¦§¥¥¨
l"ie sCd W`xA Epiid oilEqR mdipWC df lW FW`x cvA df lW FW`x siTd¦¦Ÿ¤¤§©Ÿ¤¤¦§¥¤§¦©§§Ÿ©©§
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éwäóBLàøezligz axw -ìLhbäæãöaBLàø ¦¦Ÿ¤¤§©Ÿ
ìLhbäæitlk oeilbd rvn`n cg` hb azk - ¤¤

sqep hb aezkl lgd ezaizk z` miiqyne dhn

iy`xy `vnp dlrn itlk oeilbd rvn`n
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hbd on jzgp `le ,sqep xac my azkp `ly
,ezligzn hbd zxev `id jk `l` ,dne`n

.df cvl df micenr ipya azkpy
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,`xnbd daiynøîàãkáøàaàøîàáø- ¦§¨©©©¨¨©©
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el gwle ,eny mewna mieqn oniq mezgl oae`x

,ea mezgl oniqk eia` my z`øéiö áø àäc§¨©¨¥
àøååk,eny z` mezgl mewna [bc -]àðéðç éaø ©§¨©¦£¦¨
xiivàúeøç,[lwc spr -]àcñç áøz` xiiv £¨©¦§¨

ze`dàéòLBä áø ,ê"îñze`d z`,ï"éòeäaø ©©§¨©¦©¨
àúeëî øéiö àðeä áø øazxeza [dpitq oxez -] ©©¨¨¥¨¨
,`xnbd zvxzn .dnizgéöç àìì Léðéà óééeL Ÿ¨¦¦¦§©§¥

ìàðnéñ deáàc àîLzeyrl svgzn mc` oi` ± ¦§¨©£©¦¨¨
.jkl yeygl oi`e ,oniq eia` my z`

,`xnbd dywnåmicrd zenizg oi`y s` §
xyt` oiicr ,ipyd hbl zeliren mipeilrd

,oihibd ipy z` xiykdléàä øMkúéìipnid hb ¦§©¥©
,íéøáò íéãò éðLa,eizgz mezg mny ixdy ¦§¥¥¦¦§¦

minezg mdizea` zenyy dn rxbn df oi`e
,il`nyd hbd zgzåokéàä øMkúéìhb §¦§©¥©

il`nydíéðåé íéãò éðLamny z` enzgy ¦§¥¥¦§¨¦
ici lr ixar hb xiykdl xyt` ok`e .eizgz

,mipei micrïðúc,oldl dpynaBáúkL èb± ¦§©¥¤§¨
a `ed ely azkdåéãòå ,úéøáòa minezg,úéðåé ¦§¦§¥¨§¨¦
a aezk `edy e`åéãòå úéðåéa minezg,úéøáò §¨¦§¥¨¦§¦

if`øLkhbd z` xiykdl xyt` ,ok m`e .hbd ¨¥
.mipeid micrd ici lr il`nydàîéz éëåcïåék §¦¥¨¥¨

âìôeîchbd on mipezgzd micrd ly dnizgd §§¨
,ïéhéL éðLaif`àì,el` zenizga hbd xyk ¦§¥¦¦Ÿ

åc meyn ,jk meyn elqtl oi` ixdäi÷æç øîàä §¨¨©¦§¦¨
m`yeäàìîdfd geexd z`as` ,micr zenizg ¦§¨§
mdyíéáBø÷,zecrl mileqte,øLkmeyn §¦¨¥

geex oi` o`k ixde .hbd z` lqet wlg geex wxy
micrd zea` zeny z` my yi ixdy ,wlg

ok` ,`xnbd zvxzn .mipeilrdéðz àäixd -] ¨¨¥
[dpyéøéòæyïäéðLmpn` oihibd ipy ±,ïéøLk §¦¥§¥¤§¥¦

oia miwiqtn mipeilrd micrd zea` zeny oi`e

.mipezgzd micrd zenizgl ipyd hbd
y,`xnbd zl`eïãéc àpúå,epizpyn [eply -] §©¨¦¨

daiyn .ipyd hbd z` zlqet `id recn

yygn leqt hbd ,`xnbdúéìcðeb àîìc-] ¦§¨§§¦
[mkxck `lyíéúç`l` ,mipezgzd micrd ¨¦

,mipeilrd micrd bdpnk enzgå`vnpyeäleë §§
éîéúçc àeä ãçàhbd lr enzg micrd lky ± ©¨©£¦¥

.mipeilrd eilr enzgy oey`xd
enzg m`y ,dpyna epipyãòå éøáò ãçà ãò¥¤¨¦§¦§¥

éðåé ãçàoi`a ipei cg` cre ixar cg` cre ,'eke ¤¨§¨¦
:oileqt mdipy ,df zgzl df zgzn

,`xnbd dywnéàä øMkúéìåipnid hbd ±ãòa §¦§©¥©§¥
,éðåé ãçà ãòå éøáò ãçàmicrd ipy ixdy ¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦

z`e ipnid hbd zgz mny z` enzg mipey`xd
,il`nyd zgz mdia` myåxiykdl xyt` ok §

z`éàäil`nyd hbd ±ãòå éøáò ãçà ãòa ©§¥¤¨¦§¦§¥
,éðåé ãçàz` enzg mipexg`d micrd ipy ixdy ¤¨§¨¦

cg`y rxeb df oi`e .x`azd xy`k ,eizgz mny

,ipei cg`e ixar `ed micrd onïðz àäcdpyna §¨§©
hbd lr enzg m`y ,oldlãòå éøáò ãçà ãò¥¤¨¦§¦§¥

,éðåé ãçàif`øLkok` ,`xnbd zvxzn .hbd ¤¨§¨¦¨¥
éðz àä[dpy ixd -]éøéòæy.íéøLk íäéðL ¨¨¥§¦¥§¥¤§¥¦

,`xnbd zl`eyïãéc àpúå,epizpyn ,[eply -] §©¨¦¨
daiyn .oihibd ipy z` zlqet `id recn

zyyeg epizpyn ,`xnbdúéìcðeb àîìc-] ¦§¨§§¦
[ekxck `lyíéúçmzgy oebk ,micrd cg` ¨¦

z` d`x jky ,mixard bdpnk [ipeid] ipyd crd

hbd zgz ok` enyy `vnpe ,mzeg eiptly crd
ab` zilcpeb [ipeid] iriaxd mzgy e` ,il`nyd
mzgy e` ,ipnid hbd zgz eny `vnpe ,iyilyd

d`x jky ,mipeid bdpnk [ixard] iyilyd crd
hbd zgz eny `vnpe ,mzeg eiptly crd z`

,ipnidå`vnpy ok m`àúìúenzg micrãçà §§¨¨©¨
,cg` hb lr ±åwxãçcg` cr ±mzgãçàlr ± §©©¨

.hb s` xiykdl xyt` i`e ,ipyd hbd

äðùî
e ,hb azkøéiLxzepe -úö÷îoeylnèbä ¦¥¦§¨©¥

,azkp `l oiicryBáúëexzepd wlgd z` - §¨
ócaéðMädze`a cvd on el jenqd xeha - ©©©¥¦

,drixidíéãòäåminezgähîlîhbd seqa §¨¥¦¦§©¨
hbd ,ipyd cenra.øLk̈¥

m`eîúçdíéãòLàøaócäcenrd y`xa - ¨§¥¦§Ÿ©©
micrd enzg m` e` ,hbd zaizkl lrnïîãvä ¦©©

,el`nyn e` epinin hbl jenqy oeilba -Bàm`

enzg micrdåéøçàîlka ,hbd ixeg`n - ¥©£¨
xaecn m` ,elld mipte`dèâaèeLtminkgy §¥¨

hbd ,ekeza enzgi micrdy epwiz.ìeñẗ
éwäóBLàøezligz axw -ìLhbäæãöaBLàø ¦¦Ÿ¤¤§©Ÿ
ìLhbäæitlk oeilbd rvn`n cg` hb azk - ¤¤

sqep hb aezkl lgd ezaizk z` miiqyne dhn

iy`xy `vnp dlrn itlk oeilbd rvn`n
,dfl df mikenq oihibdíéãòäåminezgòöîàa §¨¥¦¨¤§©

df ote`a ,oihibd ipy oia oeilbdíäéðLïéìeñt §¥¤§¦
s` mr z`xwp dpi` micrd znizgy meyn

.oihibd on cg`
xg`e ,ervn` cre oeilbd y`xn cg` hb azk

cre oeilbd ly ipyd ey`xn sqep hb azk jk
`vnpe ervn`BôBñìLhb,äæxnbpãöaBôBñ ¤¤§©

ìLhb,äæíéãòäåminezgòöîàaiteq oia ¤¤§¨¥¦¨¤§©
,oihibdúàíéãòäLïéø÷ðBnòbby hbd - ¤¤¨¥¦¦§¦¦

milibxy itk ,exarl dpet micrd ly mznizg
,oihib lka mezgl,øLkilbxy hbd eli`e ¨¥

.leqt exarl zepet zeize`d

z` xaigBLàøìLhbäæãöaBôBñìLhbäæ Ÿ¤¤§©¤¤
íéãòäåminezgòöîàaeay mewna - §¨¥¦¨¤§©

hbd zaizk dligzne cg` hb zaizk zniizqn

,ipydúàíéãòäLïéø÷ðBôBñahbd - ¤¤¨¥¦¦§¦§
eteqa daezk micrd znizgy.øLk̈¥

èbBáúkLa azkpy -úéøáòåéãòåenzg ¥¤§¨¦§¦§¥¨
a,úéðååéa azkpy hb e`úéðååéåéãòåenzg §¨¦§¨¦§¥¨
a.úéøáòm` okeãòãçàhbd icrnéøáò ¦§¦¥¤¨¦§¦

,zixara eznizgeãòåãçàéðååéux`n l`xyi - §¥¤¨§¨¦
mipeeidy jxck e` ,ipeei azka eznizge ,oei
oke .mnyl a`d my z` minicwny minzeg

áúkøôBñea mzge hbd z` azky xteq -ãòå §¨¥§¥
hbd el` lka ,enr mzg sqep cg`øLk. ¨¥

crd mzgLéà'éðBìt'ãòhbdøLkm` oke . ¦§¦¥¨¥
mzgïa'LéàéðBìt,'ãòz` xikfd `ly xnelk ¤¦§¦¥

hbd ,eia` my z` m` ik llk enyøLkenke . ¨¥
mzg m` okLéà'éðBìtïaLéà,'éðBìtàìåáúk ¦§¦¤¦§¦§Ÿ¨©

dlind z` meiqa,'ãò'hbd.øLkCëåeéäéi÷ð ¥¨¥§¨¨§¦¥
úòcäíéìLeøéaL,ïéNBòipelt' minzeg eidy ©©©¤¦¨©¦¦

mr mznizg z` miniiqn eid `le ,'ipelt oa
.mpeyla eid mixvwny ,'cr' dlind

áúkz` hbaBúëéðçly [iepik -] ieeld my - ¨©£¦¨
eia` my z` aezkl mewna ,lrad zgtyn lk

,lrad lydúëéðçåmy z` hba azk m` oke - ©£¦¨¨
z` aezkl mewna ,dy`d zgtyn lk ly ieeld
`xfre ,'`xfr oa mdxa`' azky oebk ,dia` my
`l` ,epwf owf m` ik mdxa` ly eia` epi`

hbd ,eil` zqgiizn ezgtyny,øLkep` oi`e ¨¥
dia` mye eia` my df oi`y oeikny mixne`
`edy ,dnye eny ea dpiyy hbk epic didi

.(.t) lirl dpyna x`eank ,leqt

àøîâ
,dpynd zligza epipyøéiLúö÷îèbäBáúëe ¦¥¦§¨©¥§¨

óca,éðMäíéãòäåähîlî,øLk: ©©©¥¦§¨¥¦¦§©¨¨¥
,`xnbd zl`eyLeçéìåàîìcéðäéøzéhébeåä §¥¦§¨¨¥§¥¦¥£

ipy eid ,el` micenr ipy `ny yeygl yi ixd -
,sqep yi` lye ely ,mc` ipa ipy ly oihib
hbde ,df cvl df zg` dlibna eazkpy

,ipnid on xzei deab azkp il`nydénøúéàå§¦§©¥
déìïîæàn÷cel epncfd jkae -onfd mewny ¥§©§©¨

ly zepeilrd zexeya azkpy oey`xd hbd ly

,hbdíéãòåàøúácly micrd znizg mewne - §¥¦§©§¨
ly zepezgzd zexeya miazkpy ,ipyd hbd
dvx `ly iptne .df cbpk df miaezk eidiy ,hbd

`ly i`pz dfi` ea aezk didy oeikn ,ely hba
epevxl did,oikq lhpdééæâåïîæìàøúác- §©§¥¦§©§©§¨

`edy ,il`nyd hbay onfd mewn z` jzge

,ipnid hbdn deabíéãòåàn÷cz` jzg oke - §¥¦§©¨
jenp `edy ,ipnid hbay micrd znizg mewn
milindy ote`a jezgl wcwce ,il`nyd hbd on

cr ,oey`xd hba milinl jynda eidi ipyd hba
ipy iab lr azkpy cg` hb lkd eli`k d`xpy
,oihib ipy el` oi` zn`ae ,zg` dlibna mixeh

oi` [il`nyd] ipyd hbd lr minezgd micrde
.[ipnid] ely hbd lr enzgy micrd md

,`xnbd daiynøîàáøàaàøîà,áøLiLk ¨©©©¨¨©©§¤¥
çåéøähîlîxzepy ote`a zxacn dpynd - ¤©¦§©¨

gikend ,oey`xd hbd seqa wix xiipd oeilb
hbd on jzgp `le ,sqep xac my azkp `ly
,ezligzn hbd zxev `id jk `l` ,dne`n

.df cvl df micenr ipya azkpy
,le`yl `xnbd dtiqenàîìãåïîæàøúácæâéî §¦§¨§©§©§¨¥©

dééæbhbd zaizk rvn`a`nyyegl yi oiicre ± ©§¥
ezy` z` yxbl epevxn ea xfg ,oey`xd ely
oeilrd ewlgae ,ezaizk z` milyd `l ok lre
xy`ke ,xg`lyhb aezk did jenqd cenrd ly

ly oeilrd ewlg z` jzg zipya dyxbl dvx
ipyd hba milindy ote`a [il`nyd] ipyd hbd
jk ici lre ,oey`xd hba milinl jynda eidi

.ely hbd zaizk z` milyd
,`xnbd daiynøîàãkáøàaàøîàáø- ¦§¨©©©¨¨©©

epizpyn ixacy ,ax mya `a` ax xn`y myk

mixen`LiLkçåéøähîlîoeilb xzepyk - §¤¥¤©¦§©¨
jezne ,hbd seqa wixaezk did `ly xkip jk

oi` ok lre ,dne`n hbd on xqgp `le xac my

,eteqa jzgp `ny yeygl



-קד "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - ` cenr gt sc oihib(iyily meil)

àëäénðxnel yi df yyg iabl ok enk - ¨¨©¦
mixen` epizpyn ixacyLiLkçåéøäìòîlî- §¤¥¤©¦§©§¨

gikeny ,hbd ly oeilrd ecivn wix xiip oeilb
`vnpy dnn xzei df hba azkp `l i`ceay

.epiptl
,`xnbd zl`eyàîìãåéëeìîéàéìîéàC- §¦§¨¦§¥¦§¦

,cenrd zizgza wix geeix xzepe xg`n `nye

on zvwn azky xg`ly ,mixacd mi`xp ok m`
jlnp seqale ,dyxbl epevxn ea xfg hbd

dyxbl ezrcaáúëåok m`e ,hbd meiq z` wx §¨©
xak hbd ly oey`xd wlgd ixdy ,`ed leqt hb
xyt` i`e dpey`xa hxgzdy drya lhazd
,elqetl yi sqep mrhne ,cer ea ynzydl

,mei eze`a eid `l eznizge ezaizk ixdy
`l eznizge ezaizky hby ,epipy (.fi) lirle

.leqt meid eze`a eid

ote`a zxacn epizpyn ,`xnbd daiynáúëc§¨©
htynd zligz z`éøä''zàähîlîseqa - £¥©§¦§©¨

,oey`xd cenrdåhtynd jynd z`úøzeî' §¤¤
azk ,'mc` lkläìòîlî,ipyd cenrd y`xa - ¦§©§¨

oiay oeik ,jlnp `ny yeygl oi` df ote`ae
,df htyn azkp ipyl oey`xd cenrd zaizk

,ea wqt `l i`cea ok m` ,mly cg` oipr `edy
cg` xeaic zaizk rvn`a wqet mc` oi`y
jlnp `ny ,yeygl daiq epl oi` dzrne ,mly

ewlg zaizkl hbd ly oey`xd ewlg zaizk oia
.ipyd

jk lr zl`ey `xnbdàîìãå ,énøúéàdéì- §¦§¨¦§©¥¥
weica hxgzdy xacd el oncfd jk `nye
dper .ea wqte oiprd rvn`a oezp didy drya

,`xnbdélekéàäàìïðéLééç`aiy df yyg - ¥©Ÿ©§¦¨
wegx yyg ,oiprd zaizk rvn`a dhxg llkl
mi`xp `linne ,miyyeg ep` oi` jk lke `ed

.zg` zaa azkp lkdy mixacd

,sqep ote`a `xnbd zayiináøéMà,øîàixac ©©¦¨©
mixen` dpyndäòéãécdéaàzçúîàzléâîc ¦¦¨¥§©§¨¦§¦§¨

itk xzepy ,slwd ly ed`xnn xkipy ote`a -
eizevw lky ,eceair xg`l cin d`xp `edy

jkae ,oikqa ekzgp `le ,mixegye zvwna miar
dlrnl `l xg` slw o`k did `ly epl reci
xaecne ,epiptl dzr gpeny df caln dhnl `le

`ny ,zeywdl oi` jkitle ,dhnln geeix oi`y
.dyxbln ezrca jlnp

dpyna epipyeîúçíéãòLàøaócä['eëå]on ¨§¥¦§Ÿ©©§
:leqt heyt hba eixg`n e` cvd

hb dlqty ,epizpyn ixac lr dywn `xnbd
mdizeny z` enzg ea minezgd micrd xy`k

:hbd cva
éðéà,oicd `ed jk ike -àäåáøíéúçïîãvä ¥¦§¨©¨¦¦©©

gken ,hbd ly ecivn mzg axy epivn ixde -

on dnizg dlqty epizpyn ixack `ly ok m`
,`xnbd zvxzn .cvdíúäax ly eznizg - ¨¨

ziddaezk dBbbLaeid ,eny zeize` ly §¤©
mipeeknétìkáúks` ,xyk ef jxcae ,hbd §©¥§¨

mby meyn ,hbd seqa daezk dpi` dnizgdyk
aezkd itlk zpeekn dnizgdy ,i`cea xkip jk

ilbx xy`k ,`ed leqtl epizpyna xen`de ,hba
mewn yi ef jxcae ,hbd l` zepet zeize`d
aezk did ef dnizgn dlrnl `ny ,yeygl

.hbd lr `le micrd enzg eilry xg` xhy

it lry jk m` ,df uexiz lr `xnbd zl`ey
azkd itlk `ed mznizg bbyk dnizgd mewn
eitlky df hb lr enzgy reawl ozip ok`

,enzgàlàn dyw didiàäéðz÷coicd - ¤¨¨§¨¨¥
,epizpyna epipyy sqepdéwäóxaige axiw - ¦¦

BLàøìLhbäæãöaBLàøìLhbäæ,íéãòäå Ÿ¤¤§©Ÿ¤¤§¨¥¦
minezg,òöîàaíäéðL[oihibd ipy -].ïéìeñt ¨¤§©§¥¤§¦

yi hbd itlk dpet dnizgd bbyk m`e
ipy z` dpynd dlqt recn dyw ,exiykdl

wecal jixv `ld ,oihibdéæçéìåéäeäéépéî- §¤¡¥¥¦©§
micrd znizg bb dpet oihibd on dfi`a ,ze`xle

étìkáúk,hbdøMkúéìå,xyk didi df hbe - §©¥§¨§¦§©¥
.micrd enzg eilr i`cea ixdy

,`xnbd daiyn,íúäéîøcdéìàøáéòk- ¨¨§¨¥¥§¦§¨
micrd zenizgy ote`a zxacn epizpyn

iy`xe ,oihibd ipy oia hbd jxe`l zelhen
hb oia mixagn ,micrd zenizg ly zexeyd
,gztd jxe`l xaery gixa enk ,ipyl cg`

on cg` s` mr ze`xwp opi` zenizgdy `vnp
.oihibd ipy elqtp df mrhne oihibd
c meyn ,df uexiz dgec `xnbdéàéëäm` - ¦¨¦

micrd zenizgy ote`a dxaic epizpyn
pi`e oihibd oia zetewf zecner,mdl zeliawn o

d z` x`ap cvik,àôéñéðz÷cm` ,da epipyy - ¥¨§¨¨¥
BLàø[ezligz -]ìLhbäæoezpãöaBôBñìL Ÿ¤¤§©¤

hbäæíéãòäåminezgòöîàaif` ,oihibd oia ¤§¨¥¦¨¤§©
y `ed oicdúàíéãòäLïéø÷éðBôBñahbd - ¤¤¨¥¦¦§¦§

cgia z`xwpe eteqa daezk micrd znizgy
,enr.øLkéàåéîøcàøáéòk,xn`p m`e - ¨¥§¦§¨¥§¦§¨

gixak hb ly ekxe`l zlhen micrd znizgy

ok m` ,oihibd oiaåàìéãäaéàäéø÷éîmr `l - ¨©£¥©¦§¥
,dnizgd z`xwp df hbåàìåéãäaéàäéø÷éî- §¨©£¥©¦§¥

dxiykd recne ,z`xwp `id ipyd hbd mr `le

mdipy z` `ld ,oihibd on cg` z` dpynd
.leqtl dkixv dzid

enzgyk dpynd ixac cinrdl oi`y oeike
dlibnd agexl `l` ,oihibd ipy oia hbd jxe`l

dpyna ok m` x`azn ,oihibd zaizkl deyae
dpet dnizgd bby hbd s` xiykdl oi`y
aeye ,[daizkl jynda `l dnizgdyk] exarl

.cvd on ax mzg cvik dyw
,`xnbd zvxznàlàm` mlerly ,xnel yi ¤¨

seqa jkl ie`xd mewna `ly micrd enzgi

e ,leqt hbd ,hbdáøhb lr `l ,cvd on mzgy ©
`l` ,mzgé÷ñéãaäåäíéúçzxb` lr - §¦§¦£¨¨¦

enya zxb` azek epic zia xteq didy ,dpnfd

did minrte ,oicl eiptl `al miyp` oinfdl
dctwd lk oi` efae ,cvd on ef zxb` lr mzeg

.dnizgd mewn lr

,dpyna epipyèbBáúkLúéøáò'eëåáúk ¥¤§¨¦§¦§§¨
øôBñãòåøLk: ¥§¥¨¥

xteq azky dpyna xn`pd z` zxxan `xnbd

cre azk wx xteqdy dpeekd m`d ,xyk cre
mzg mb crd znizgl sqepay e` ,mzg cg`

:xteqd

øîàéaø,äéîøéazk' `ed epizpyn oeyly s` ¨©©¦¦§§¨
,'xyk cre xteqep`y dpeekd oi` mewn lkn

zaizkae cg` cr znizga hbd z` mixiykn

`l` ,xteqd ly eciíúç''øôBñeðéðLzpeek - £©¥¨¦
cr mr cgia hbd lr mzg xteqdy `id dpynd
.hbd z` mixiykn ep` df ote`ae ,sqep
`ny miyyeg ep` oi`y ,ycgl d`a epizpyne

ipyl xn` `l` ,mezgi xteqdy xn` `l lrad
oke ,hbd z` aezkiy ipelt xteql exn`' ,miyp`
eklde ,'hbd lr enzgiy ipeltle ipeltl exn`

giy xteql exn`e ,mzrcn mdmr hbd lr mez
`ny eyygy oeikn eyr z`fe ,sqep cr
,hbd lr eze` minizgn oi`y xteqd d`xiyk

,yiiazie crk eznizg z` milawn oi`y aeygi
z` lrad dpin `ly meyn lha hbdy `vnpe

.df hba cr zeidl xteqd

øîàáø,àcñçàäépîdxiykny epizpyn - ¨©©¦§¨¨©¦
`ny zyyeg `le ,hbd lr xteqd mzgyk
ezrcn mezgl xteqd z` dpiny `ed gilyd

zhiy ,lrad oevxn `leéaøéñBé,àéäxaeqy ©¦¥¦
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:àìúîà àéä Bæ Bì áBø÷ ÷ôñ dì áBø÷ ÷ôñ äéLecé÷¦¤¨¨¥¨¨¨¥¨¦£©§¨

àøîâàì÷ ìk éMà áø øîà àäå àøábà dì ïðéøñàå§©§¦¨¨©©§¨§¨¨©©©¦¨¨¨
dîL àöé øîà÷ éëä déì ïðéLééç àì ïéàeOéð øúác§¨©¦¦Ÿ©§¦¨¥¨¦¨¨©¨¨§¨
úLøBâîe úLce÷î úLce÷î Bæ éøä úLce÷î øéòä¦§¤¤£¥§¤¤§¤¤§¤¤

éøä
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- "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr gt sc oihib(iyily meil)

,á÷òé øa àçà áø øîàyecwd micwdy jezn ¨©©©¨©©£Ÿ
eniiwziy mcew mipy izy mzelbdl `ed jexa
(dk c mixac) 'ux`A mYpWFpe' weqtd ixac mda§©§¤¨¨¤
cea` ik' (my) weqtd jynd miiwzi `ly icke

,'oeca`zdpéî òîLonf xeriyy jkn epcnl - §©¦¨
àîìò éøîc 'äøäî'[`ed jexa yecwd] ly - §¥¨§¨¥¨§¨

,mlerd oec`àeä ézøúå ïéLîçå äàî éðîz- ©§¥¥¨§©§¦§©§¥
itk ,`ed dpy mizye miyng ze`n dpeny
ixdy .'mzpyepe' dlnd ly `ixhnbd oeayg
dcear ecarie l`xyi e`hgi m`y xn`e xidfd

weqtd oeylke ,l`xyi ux`n 'xdn' eca`i ,dxf
minXd z` mFId mka izcird' (ek weqt my)©¦Ÿ¦¨¤©¤©¨©¦
ux`d lrn xdn oEca`Y ca` iM ux`d z`e§¤¨¨¤¦¨ŸŸ¥©¥¥©¨¨¤

,'ebe DYWxl dOW oCxId z` mixar mY` xW £̀¤©¤Ÿ§¦¤©©§¥¨¨§¦§¨
oeca`z' dfa yi 'mzpyepe'd miiwzday `vnp
oipn `ed mlerd oec` ly 'xdn'y o`kn ,'xdn

.'mzpyepe'

äðùî
äOeòî èbditk jxca lrad on gwlpy hb - ¥§¤

,ezy` z` ea yxbiy ick gxkdeìàøNéam` - §¦§¨¥
lrad dvxzdy cr yxbl edetk l`xyi ipiic

hbd ,hb aezkl,øLkseqal dvxziy jixve ¨¥
.'ip` dvex' xn`ie ezy` z` yxbléãáBòáe§§¥

íéáëBkyxbl miieb ly oic zia edeqp` m`e - ¨¦
hbd ,ezy` z`,ìeñtdvxzd seqal m` s`e ¨

.qpe`d zngn hb dl aezkl
íéáëBk éãáBòáelewa lrad rny `l m`e - §§¥¨¦

oic zia evxe ,ezy` z` yxbl edeeivy oic zia
,hb ezy`l oziy ,miieb ici lr lrad z` sekl

miiebde ,jk zeyrl mipiicd mi`yxïéèáBç§¦
Bì íéøîBàå ,BúBàmikny drya [miiebd -] §§¦

,eze`Eì íéøîBà ìàøNiM äî äNòz` yxbl £¥©¤¦§¨¥§¦§
jzy`.(øLëå)§¨¥

àøîâ
äOeònä èb ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¥©§¤

ìàøNéa,ezy`l hb aezkl lrad z` etk m` - §¦§¨¥
ïécklr lrad aiegn mday mixwnd mze`a - §¦

hbd ,ezy` z` yxbl oic it.øLkedetk m` j` ¨¥
,ezy` z` ea yxble hb aezkl edeqp`e oic zia

ïéck àlLlr dyxbl aiegn `ed oi`y mewna - ¤Ÿ©¦
hbd ,oicd it,ìeñt`ypdl zxzen dy`d oi`e ¨
,df hb ici lremewn lknìñBôdy`d z` hbd ¥

.hbd gix meyn odkl `ypdln
íéáëBk éãáBòáemiakek icaer edetk m` - §§¥¨¦
,ezy` z` yxblïéckmda mixwnd mze`a - §¦

hbd ,ezy` z` yxbl `ed aiegn oic it lr
ìeñtlr xg` yi`l `ypidl dleki dy`d oi`e ¨
,eitemewn lknìñBô`ypidln dy`d z` `ed ¥

z` yxbl miakek icaer edetk m` eli`e ,odkl
ezy`ïéck àlLon aiegn `ed oi`y dxwna - ¤Ÿ§¦

,ezy` z` yxbl oicdBa ïéà èbä çéø eléôà£¦¥©©¥¥
`id zi`yx dlra zeni m` jkitle ,hba

.odkl `ypidl
,l`eny xn`y oicd lr dywn `xnbd

k icaerykyaiig oicd ony mewna etk miake
:lqete leqt hbd ,yxbl lrad

CLôð äî,df xaca jzrc idn -éãáBò éà ©©§¨¦§¥

eäðéð ééeOò éða íéáëBkly mgka yi m` - ¨¦§¥£¥¦§
oicd z` zeyrl lrad z` zetkl miakek icaer
`id oi`y zxn` recn ok m` ,eilr lhend

jixacl `lde ,zyxebnénð éøeMkúéà¦§©¥©¦
øMkzéìicka mb xyk zeidl hbd jixv - ¦§©¥

ipiic edetky hba enke ,eit lr `ypidl lkezy
e .lrad lr l`xyieäðéð ééeNò éða åàì éà- ¦¨§¥£¥¦§

z` sekl miakek icaer gka oi` jzrcl m`e
ok m` ,eilr lhend oicd z` zeyrl lrad

ìñôéì àì ìñôéî`l dpedkd on dlqetl mb - ¦§©Ÿ¦§Ÿ
.df hb lirei

,`xnbd zvxznäøBz øác ,àiLøLî áø øîà̈©©§©§¦¨§©¨
dxezd oicn -íéáëBk éãáBòa äOeòî èbhb - ¥§¤§§¥¨¦

lrad on ditka ede`ived miakek icaery
,øLksekl miakek icaer ly mgka yiy iptn ¨¥

,oicd z` miiwl l`xyi z`eøîà íòh äîe©©©¨§
hbdy minkgìeñtdy`d dleki dpi`e ¨

icka ,xg` yi`l eci lr `ypidlìk àäz àlL¤Ÿ§¥¨
ãáBòa dîöò äìBúå úëìBä úçàå úçà©©§©©¤¤§¨©§¨§¥

dìòa ãiî dîöò úò÷ôîe íéáëBk`ly - ¨¦©§©©©§¨¦©©§¨
,dlran yxbzdl dpevxy dy` lk jlz
z` qep`ie gixkiy mil` miakek caer xekyze

m`y ,minkg exn` ok lr ,hb dl zzl dlra
zyxebn `id oi` hb zzl edetk miakek icaer

.df hba

:`iyxyn ax ly evexz z` dgec `xnbd
éëä éàicaer dxezd ony ,oicd `ed jk m` - ¦¨¦

recn ,yxbl l`xyi z` sekl mileki miakek

edetky dxwnaïéck àlLmze`n `ed oi`y - ¤Ÿ§¦
zxn` ,oic it lr mdizeyp z` yxbl miaiegny

yBa ïéà èbä çéø eléôà`ypidl `id zxzene £¦¥©©¥¥
,dpedkléåäðåk epic didie -ïéck àlL §¤¡¥¤Ÿ§¦
ìàøNékoic zia erhy hb ly epick - §¦§¨¥

`ed oi`y mewna yxbl edegixkde ,mz`xeda

,yxbl oicd on ea aiegnìBñôì énð ìéñôîe- ¦§¦©¦¦§
on ixdy ,odkl `ypdln hbd dze` leqtie
ok m`e ,dliren miakek icaer ziitk dxezd
,dpedkl zlqet oick `ly ditk l`xyiay enk

hbd ici lr lqtiz miakek icaer ziitka ok enk
.odklàiLøLî áøc àä àlàax ixac - ¤¨¨§©§©§¦¨

icaer mi`yx dxezd ony xn`y `iyxyn

,yxbl l`xyi z` sekl miakekàéä àúeãa- §¨¦
mileki miakek icaer oi` i`ceay ,md zerh

.ezaeg z` miiwl l`xyi sekl

dxedy ,l`eny ixac z` zvxzn `xnbd
,miakek icaer ici lr ditka dyrpy hb leqtl
hb ici lr dpedkd on dy`d z` lqt ipy cvne

:xg` ote`a ,df
éàî àîòèåm`y minkg exfb dn iptne - §©§¨©

hba dpedkl lqtzy yxbl miakek icaer edetk

zx`an .l`xyi z` zetkl mgka oi`y s` ,df
,`xnbdïéckmiakek icaer lyìàøNéc ïéãka §¦¦§¦§¦§¨¥
óìçéîly epic oia ,silgdle zerhl mileki - ¦£¥

ly oic zia ici lr oick lrad lr dtkpy hb
oick lrad lr dtkpy hb ly epic oial ,l`xyi
ly hbdy myk exn`ie ,miakek icaer ici lr

aiegn oicd ony s` lr ,hb epi` miakek icaer
ditka dyrpy hb ly epic mb jk ,dyxbl `ed
zerhe ,hb `ed oi`y ,l`xyi ly oic zia ici lr

jkitle ,sekl mi`yx oic zia ixdy mcia `id

dxezd ony s` lr dfd mrhd one ,xyk df hb
exfb ,llk hb epi` miakek icaer ziitka hb
`l dzrne dpedkd on dze` leqtiy minkg

.l`xyi ly hba elwi
yxbl miakek icaer ziitka mle`ïéck àlL- ¤Ÿ§¦

oi` ,yxbl oicd on aiegn lrad oi`y mewna

ixdy ,yeygl mewnìàøNé ïéãkaziitka - ¦§¦¦§¨¥
aiegn oic it lry mewna l`xyi ly oic zia

,yxbl lradóìçéî àìmpic oia etilgi `l - Ÿ¦£¥
edetk l`xyi ly oic zia ixdy ,el` oihib ly
ok oi`y dn oicd on ea yxbl aiig `edy mewna
exfb `l jkitle ,miakek icaer ly df hba

,miakek icaer ziitka ozipy hb lr minkg
,dpedkd on dy`d z` leqtiy ,oick `ly
df el` oihib ipy zencle zerhl e`ai `l ixdy

.dfl
mikenq mpi`y oic zia m`d zxxan `xnbd

:hb zzl lrad z` aiigle sekl mi`yx

déçkLà éiaàe`vn -áéúéc ,óñBé áøì-] ©©¥©§§¥§©¥§¨¦
[ayeiéèébà äOòî à÷åyi`d z` gixkne - §¨§©¤©¦¥

.oica ezy` z` yxbldéì øîà,sqei axl iia` ¨©¥
ïðà úBèBéãä ïðà àäåmipiic eppi` ep` ixde - §¨£¨¤§£¨

oi`e ,ux`l uega dkinq oi` ixdy mikenq
,eknqpy mze` `l` mignen mipiicàéðúå- §©§¨

,`ziixaa epipyeøîBà ïBôøè éaø äéä,ìk ¨¨©¦©§¥¨
úBàiøBâà àöBî äzàL íB÷îzetiq` -ìL ¨¤©¨¥£¦¨¤

íäéðécL ét ìò óà ,íéáëBk éãáBòmdy - §¥¨¦©©¦¤¦¥¤
mipcéà ,ìàøNé éðéãkoi` -éàMø äzà §¦¥¦§¨¥¦©¨©©

íäì ÷÷féäìewqtiy mdipta jpic z` `iadle §¦¨¥¨¤
,eaøîàpL(` `k zeny)íéètLnä älàå' ¤¤¡©§¥¤©¦§¨¦

,'íäéðôì íéNz øLàep` mieevny eyxc o`kne £¤¨¦¦§¥¤
oicd z` `iadlíäéðôìl`xyi ipwf iptl -àìå ¦§¥¤§Ÿ

,íéáëBk éãáBò éðôìo`kn eyxc cereøác ¦§¥§¥¨¦¨¨
,øçàmiUY xW`''íäéðôìmiray iptl - ©¥£¤¨¦¦§¥¤

mignen mde ,ipiq xdl dyn mr elry mipwfd
,eidéðôì àìåmipiicúBèBéãä.mikenq mpi`y §Ÿ¦§¥¤§

laa ipa ep` oi`y ,epcnl efd dipyd dyxcdne

,ezy` z` yxbl yi`d z` zetkle oecl mi`yx
.mikenq ep` oi` ixdy

déì øîà,iia`l sqei axà÷ eäééúeçéìL ïðà ¨©¥£¨§¦©§¨
ïðéãáòux` ipa ly mzegily miyer ep` - ©§¦¨

,hb ziitka oecl zeyx epl epzpy l`xyiéãéî¦¦
úBàåìäå úBàãBäà äåäcmipc ep`y myk - ©£¨©¨§©§¨

.ze`eelde ze`cedk zepenn ipica
ep` milekiy ,oicd `ed jk m` ,`xnbd dywn
ep`y zngn ,mikenq ep` oi`y s` xaca oecl

epl epzpy l`xyi ux` ipa ly mzegily miyer
,oecl zeyxéëä éàipic ,ok m` -úBìéæb ¦¨¦§¥
énð úBìáçåzelifb ipica oecl lkep ok mb - ©£¨©¦

,l`xyi ux` ipa ly mzeyx gkn ,zelag ipicae
mipc oi`y ,x`ean (.a) oixcdpqa dpyna eli`e
oi` recn jixacle ,mignen dylya `l` mda

.mda oecl mi`yx ep`
,`xnbd zvxzneäééúeçéìL ïðéãáò ékokid - ¦©§¦¨§¦©§

`weec ,oecl zeyx epl epzpàçéëLc àúléîa- §¦§¨¦§¦¨
ipelt deldy ,d`eld ipiiprk ievn `edy xaca
ipiiprke ,aega xtek deelde micr ipta ipeltl

mle` ,oihibàçéëL àìc àúléîamixaca - §¦§¨§Ÿ§¦¨



קז - "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr gt sc oihib(iyily meil)

,á÷òé øa àçà áø øîàyecwd micwdy jezn ¨©©©¨©©£Ÿ
eniiwziy mcew mipy izy mzelbdl `ed jexa
(dk c mixac) 'ux`A mYpWFpe' weqtd ixac mda§©§¤¨¨¤
cea` ik' (my) weqtd jynd miiwzi `ly icke

,'oeca`zdpéî òîLonf xeriyy jkn epcnl - §©¦¨
àîìò éøîc 'äøäî'[`ed jexa yecwd] ly - §¥¨§¨¥¨§¨

,mlerd oec`àeä ézøúå ïéLîçå äàî éðîz- ©§¥¥¨§©§¦§©§¥
itk ,`ed dpy mizye miyng ze`n dpeny
ixdy .'mzpyepe' dlnd ly `ixhnbd oeayg
dcear ecarie l`xyi e`hgi m`y xn`e xidfd

weqtd oeylke ,l`xyi ux`n 'xdn' eca`i ,dxf
minXd z` mFId mka izcird' (ek weqt my)©¦Ÿ¦¨¤©¤©¨©¦
ux`d lrn xdn oEca`Y ca` iM ux`d z`e§¤¨¨¤¦¨ŸŸ¥©¥¥©¨¨¤

,'ebe DYWxl dOW oCxId z` mixar mY` xW £̀¤©¤Ÿ§¦¤©©§¥¨¨§¦§¨
oeca`z' dfa yi 'mzpyepe'd miiwzday `vnp
oipn `ed mlerd oec` ly 'xdn'y o`kn ,'xdn

.'mzpyepe'

äðùî
äOeòî èbditk jxca lrad on gwlpy hb - ¥§¤

,ezy` z` ea yxbiy ick gxkdeìàøNéam` - §¦§¨¥
lrad dvxzdy cr yxbl edetk l`xyi ipiic

hbd ,hb aezkl,øLkseqal dvxziy jixve ¨¥
.'ip` dvex' xn`ie ezy` z` yxbléãáBòáe§§¥

íéáëBkyxbl miieb ly oic zia edeqp` m`e - ¨¦
hbd ,ezy` z`,ìeñtdvxzd seqal m` s`e ¨

.qpe`d zngn hb dl aezkl
íéáëBk éãáBòáelewa lrad rny `l m`e - §§¥¨¦

oic zia evxe ,ezy` z` yxbl edeeivy oic zia
,hb ezy`l oziy ,miieb ici lr lrad z` sekl

miiebde ,jk zeyrl mipiicd mi`yxïéèáBç§¦
Bì íéøîBàå ,BúBàmikny drya [miiebd -] §§¦

,eze`Eì íéøîBà ìàøNiM äî äNòz` yxbl £¥©¤¦§¨¥§¦§
jzy`.(øLëå)§¨¥

àøîâ
äOeònä èb ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¥©§¤

ìàøNéa,ezy`l hb aezkl lrad z` etk m` - §¦§¨¥
ïécklr lrad aiegn mday mixwnd mze`a - §¦

hbd ,ezy` z` yxbl oic it.øLkedetk m` j` ¨¥
,ezy` z` ea yxble hb aezkl edeqp`e oic zia

ïéck àlLlr dyxbl aiegn `ed oi`y mewna - ¤Ÿ©¦
hbd ,oicd it,ìeñt`ypdl zxzen dy`d oi`e ¨
,df hb ici lremewn lknìñBôdy`d z` hbd ¥

.hbd gix meyn odkl `ypdln
íéáëBk éãáBòáemiakek icaer edetk m` - §§¥¨¦
,ezy` z` yxblïéckmda mixwnd mze`a - §¦

hbd ,ezy` z` yxbl `ed aiegn oic it lr
ìeñtlr xg` yi`l `ypidl dleki dy`d oi`e ¨
,eitemewn lknìñBô`ypidln dy`d z` `ed ¥

z` yxbl miakek icaer edetk m` eli`e ,odkl
ezy`ïéck àlLon aiegn `ed oi`y dxwna - ¤Ÿ§¦

,ezy` z` yxbl oicdBa ïéà èbä çéø eléôà£¦¥©©¥¥
`id zi`yx dlra zeni m` jkitle ,hba

.odkl `ypidl
,l`eny xn`y oicd lr dywn `xnbd

k icaerykyaiig oicd ony mewna etk miake
:lqete leqt hbd ,yxbl lrad

CLôð äî,df xaca jzrc idn -éãáBò éà ©©§¨¦§¥

eäðéð ééeOò éða íéáëBkly mgka yi m` - ¨¦§¥£¥¦§
oicd z` zeyrl lrad z` zetkl miakek icaer
`id oi`y zxn` recn ok m` ,eilr lhend

jixacl `lde ,zyxebnénð éøeMkúéà¦§©¥©¦
øMkzéìicka mb xyk zeidl hbd jixv - ¦§©¥

ipiic edetky hba enke ,eit lr `ypidl lkezy
e .lrad lr l`xyieäðéð ééeNò éða åàì éà- ¦¨§¥£¥¦§

z` sekl miakek icaer gka oi` jzrcl m`e
ok m` ,eilr lhend oicd z` zeyrl lrad

ìñôéì àì ìñôéî`l dpedkd on dlqetl mb - ¦§©Ÿ¦§Ÿ
.df hb lirei

,`xnbd zvxznäøBz øác ,àiLøLî áø øîà̈©©§©§¦¨§©¨
dxezd oicn -íéáëBk éãáBòa äOeòî èbhb - ¥§¤§§¥¨¦

lrad on ditka ede`ived miakek icaery
,øLksekl miakek icaer ly mgka yiy iptn ¨¥

,oicd z` miiwl l`xyi z`eøîà íòh äîe©©©¨§
hbdy minkgìeñtdy`d dleki dpi`e ¨

icka ,xg` yi`l eci lr `ypidlìk àäz àlL¤Ÿ§¥¨
ãáBòa dîöò äìBúå úëìBä úçàå úçà©©§©©¤¤§¨©§¨§¥

dìòa ãiî dîöò úò÷ôîe íéáëBk`ly - ¨¦©§©©©§¨¦©©§¨
,dlran yxbzdl dpevxy dy` lk jlz
z` qep`ie gixkiy mil` miakek caer xekyze

m`y ,minkg exn` ok lr ,hb dl zzl dlra
zyxebn `id oi` hb zzl edetk miakek icaer

.df hba

:`iyxyn ax ly evexz z` dgec `xnbd
éëä éàicaer dxezd ony ,oicd `ed jk m` - ¦¨¦

recn ,yxbl l`xyi z` sekl mileki miakek

edetky dxwnaïéck àlLmze`n `ed oi`y - ¤Ÿ§¦
zxn` ,oic it lr mdizeyp z` yxbl miaiegny

yBa ïéà èbä çéø eléôà`ypidl `id zxzene £¦¥©©¥¥
,dpedkléåäðåk epic didie -ïéck àlL §¤¡¥¤Ÿ§¦
ìàøNékoic zia erhy hb ly epick - §¦§¨¥

`ed oi`y mewna yxbl edegixkde ,mz`xeda

,yxbl oicd on ea aiegnìBñôì énð ìéñôîe- ¦§¦©¦¦§
on ixdy ,odkl `ypdln hbd dze` leqtie
ok m`e ,dliren miakek icaer ziitk dxezd
,dpedkl zlqet oick `ly ditk l`xyiay enk

hbd ici lr lqtiz miakek icaer ziitka ok enk
.odklàiLøLî áøc àä àlàax ixac - ¤¨¨§©§©§¦¨

icaer mi`yx dxezd ony xn`y `iyxyn

,yxbl l`xyi z` sekl miakekàéä àúeãa- §¨¦
mileki miakek icaer oi` i`ceay ,md zerh

.ezaeg z` miiwl l`xyi sekl

dxedy ,l`eny ixac z` zvxzn `xnbd
,miakek icaer ici lr ditka dyrpy hb leqtl
hb ici lr dpedkd on dy`d z` lqt ipy cvne

:xg` ote`a ,df
éàî àîòèåm`y minkg exfb dn iptne - §©§¨©

hba dpedkl lqtzy yxbl miakek icaer edetk

zx`an .l`xyi z` zetkl mgka oi`y s` ,df
,`xnbdïéckmiakek icaer lyìàøNéc ïéãka §¦¦§¦§¦§¨¥
óìçéîly epic oia ,silgdle zerhl mileki - ¦£¥

ly oic zia ici lr oick lrad lr dtkpy hb
oick lrad lr dtkpy hb ly epic oial ,l`xyi
ly hbdy myk exn`ie ,miakek icaer ici lr

aiegn oicd ony s` lr ,hb epi` miakek icaer
ditka dyrpy hb ly epic mb jk ,dyxbl `ed
zerhe ,hb `ed oi`y ,l`xyi ly oic zia ici lr

jkitle ,sekl mi`yx oic zia ixdy mcia `id

dxezd ony s` lr dfd mrhd one ,xyk df hb
exfb ,llk hb epi` miakek icaer ziitka hb
`l dzrne dpedkd on dze` leqtiy minkg

.l`xyi ly hba elwi
yxbl miakek icaer ziitka mle`ïéck àlL- ¤Ÿ§¦

oi` ,yxbl oicd on aiegn lrad oi`y mewna

ixdy ,yeygl mewnìàøNé ïéãkaziitka - ¦§¦¦§¨¥
aiegn oic it lry mewna l`xyi ly oic zia

,yxbl lradóìçéî àìmpic oia etilgi `l - Ÿ¦£¥
edetk l`xyi ly oic zia ixdy ,el` oihib ly
ok oi`y dn oicd on ea yxbl aiig `edy mewna
exfb `l jkitle ,miakek icaer ly df hba

,miakek icaer ziitka ozipy hb lr minkg
,dpedkd on dy`d z` leqtiy ,oick `ly
df el` oihib ipy zencle zerhl e`ai `l ixdy

.dfl
mikenq mpi`y oic zia m`d zxxan `xnbd

:hb zzl lrad z` aiigle sekl mi`yx

déçkLà éiaàe`vn -áéúéc ,óñBé áøì-] ©©¥©§§¥§©¥§¨¦
[ayeiéèébà äOòî à÷åyi`d z` gixkne - §¨§©¤©¦¥

.oica ezy` z` yxbldéì øîà,sqei axl iia` ¨©¥
ïðà úBèBéãä ïðà àäåmipiic eppi` ep` ixde - §¨£¨¤§£¨

oi`e ,ux`l uega dkinq oi` ixdy mikenq
,eknqpy mze` `l` mignen mipiicàéðúå- §©§¨

,`ziixaa epipyeøîBà ïBôøè éaø äéä,ìk ¨¨©¦©§¥¨
úBàiøBâà àöBî äzàL íB÷îzetiq` -ìL ¨¤©¨¥£¦¨¤

íäéðécL ét ìò óà ,íéáëBk éãáBòmdy - §¥¨¦©©¦¤¦¥¤
mipcéà ,ìàøNé éðéãkoi` -éàMø äzà §¦¥¦§¨¥¦©¨©©

íäì ÷÷féäìewqtiy mdipta jpic z` `iadle §¦¨¥¨¤
,eaøîàpL(` `k zeny)íéètLnä älàå' ¤¤¡©§¥¤©¦§¨¦

,'íäéðôì íéNz øLàep` mieevny eyxc o`kne £¤¨¦¦§¥¤
oicd z` `iadlíäéðôìl`xyi ipwf iptl -àìå ¦§¥¤§Ÿ

,íéáëBk éãáBò éðôìo`kn eyxc cereøác ¦§¥§¥¨¦¨¨
,øçàmiUY xW`''íäéðôìmiray iptl - ©¥£¤¨¦¦§¥¤

mignen mde ,ipiq xdl dyn mr elry mipwfd
,eidéðôì àìåmipiicúBèBéãä.mikenq mpi`y §Ÿ¦§¥¤§

laa ipa ep` oi`y ,epcnl efd dipyd dyxcdne

,ezy` z` yxbl yi`d z` zetkle oecl mi`yx
.mikenq ep` oi` ixdy

déì øîà,iia`l sqei axà÷ eäééúeçéìL ïðà ¨©¥£¨§¦©§¨
ïðéãáòux` ipa ly mzegily miyer ep` - ©§¦¨

,hb ziitka oecl zeyx epl epzpy l`xyiéãéî¦¦
úBàåìäå úBàãBäà äåäcmipc ep`y myk - ©£¨©¨§©§¨

.ze`eelde ze`cedk zepenn ipica
ep` milekiy ,oicd `ed jk m` ,`xnbd dywn
ep`y zngn ,mikenq ep` oi`y s` xaca oecl

epl epzpy l`xyi ux` ipa ly mzegily miyer
,oecl zeyxéëä éàipic ,ok m` -úBìéæb ¦¨¦§¥
énð úBìáçåzelifb ipica oecl lkep ok mb - ©£¨©¦

,l`xyi ux` ipa ly mzeyx gkn ,zelag ipicae
mipc oi`y ,x`ean (.a) oixcdpqa dpyna eli`e
oi` recn jixacle ,mignen dylya `l` mda

.mda oecl mi`yx ep`
,`xnbd zvxzneäééúeçéìL ïðéãáò ékokid - ¦©§¦¨§¦©§

`weec ,oecl zeyx epl epzpàçéëLc àúléîa- §¦§¨¦§¦¨
ipelt deldy ,d`eld ipiiprk ievn `edy xaca
ipiiprke ,aega xtek deelde micr ipta ipeltl

mle` ,oihibàçéëL àìc àúléîamixaca - §¦§¨§Ÿ§¦¨
המשך בעמוד זטו



-קח "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - ` cenr ht sc oihib(iriax meil)

,úLøBâî Bæ éøä.mlerd lkl `ypidl zxzene £¥§¤¤
,`xnbd zx`an,àîòè éàîedfy meynìB÷ ©©§¨

Bnò BøáBLåtl dycwzpy lewd mr cgi ±ipel §§¦
lewd z` xaey `ede ,epnn dyxbzpy lew `vi

.dxizne el dycwzpy
lew dilr `viy diept dy`a dpc `xnbd

:odkl zxzen `id m`d ,dzpify

,àáø øîày diept dy`dì àöéäpæî íL ¨©¨¨¨¨¨¥§©¨
øéòa,carl e` iebl dzpify -dì ïéLLBç ïéà ¨¦¥§¦¨

.odkl `ypidl dxqe`làîòè éàî,àúeöéøt ©©§¨§¦¨
dì eæçc àeä àîìòazelzl yiy meyn ± §©§¨§¨¨

zbdep dze` e`xy `l` dzpify e`x `ly
.zevixt ibdpna

dbdp m`y ,`ax ly epicy ,`xnbd zx`an
`ypidl dze` mixqe` oi` zevixt ibdpna

,odkléàðzk.mi`pz zwelgna `ed iepy - §©¨¥
y dy` ,`ziixaa epipyy,÷eMa äìëàe` ¨§¨©

yäøbøéboexb ziehp dkld -,÷eMay e`ä÷éðä ¦§§¨©¥¦¨
dpa z`àöz ,øîBà øéàî éaø ïleëa ,÷eMa©§¨©¦¥¦¥¥¥

.dzpify miyyegy meyn ,odkd dlranéaø©¦
,øîBà àáé÷ò,odkd dlra lr zxq`p dpi` £¦¨¥

`l`äðála úBøæeî da eðzéå eàOiMîmiyp - ¦¤¦§§¦§¨¨©§¨¨
.dzpify exn`ie ,dpald xe`l weya zeehd

éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlïk íà ¨©©¦¨¨¤¦¦¥
y `vnp ,el` miyp ixacl yyeg dz`yàìŸ

eðéáà íäøáàì úa zçpä,l`xyi za - ¦©§¨©§©§¨¨¨¦
dìòa úçz úáLBiLdaxd yi oky ,odkd ¤¤¤©©©§¨

hren fnxa s` mc` lr lew mi`iveny miaie`

.daiq `llåixdy ,ceräøîà äøBzämixac) §©¨¨§¨
oiyexib oiprl (` ckøác úåøò dá àöî ék'¦¨¨¨¤§©¨¨

'zzixM xtq Dl azkeïläìe ,(eh hi my)àeä §¨©¨¥¤§¦ª§©¨
aezkd -øîBàzecr oiprlíéãò íéðL ét ìò' ¥©¦§©¦¥¦

ìL ét ìò Bà,'øác íe÷é íéãò äLmiyxece ©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,'xac' 'xac' deey dxifbaïläl äîxaecn ©§©¨

dyøeøa øáczlawzn f` wxe ,micr it lr epl ¨¨¨
,mzecrïàk óàd didiy jixv oiyexibaøác ©¨¨¨
øeøamiyp it lr `le ,dzpify micr it lr epl ¨

.weya zeehd

mipte` dnk dpend `ziixa d`ian `xnbd
:lewl oda oiyyeg oi`y

ïðaø eðzmda oiyyeg oi`y yi mipte` dnk , ¨©¨¨
wfgeny dnn `ivedl mi`a mdy oeik ,lewl

.epl.à`idy xira lew dleza dy` lr `vi
dì ïéLLBç ïéà ,äìeòa,lecb odkl dxqe`l §¨¥§¦¨

.zevixt bdpn wx da e`xy zelzl yie.á`vi
`idy ,diept zwfga `idy dy` lr xira lew

äàeNð,mini dnk xak ipeltldì ïéLLBç ïéà §¨¥§¦¨
xira lew `vi m` oke .b .mlerd lkl dxqe`l

`idy ,diept zwfga `idy dy` lräñeøà- £¨
,mini dnk xak ipeltl zycewndì ïéLLBç ïéà¥§¦¨

.mlerd lkl dxqe`l.ãdy` lr xira lew `vi
meid dycwzpy dieptéðBìôì àlLexn` `l - ¤Ÿ¦§¦

,mzq dycwzp `l` 'ipeltl dycwzp'ïéà¥
,dì ïéLLBçmircei eid ,xacd zn` m` oky §¦¨

.dycwzp inl mixne`e.ä,ef xira lew `vi
meid dycwzpyúøçà øéòa,.dì ïéLLBç ïéà §¦©¤¤¥§¦¨

.å`idy lew dy` lr `viúøæîîdxeq`e ©§¤¤
,l`xyil `ypidldì ïéLLBç ïéà..ælew `vi ¥§¦¨

,zil`xyi `idy epl zwfgend dy` lr xira

`idyäçôL`ypidl dxeq`d ziprpk ¦§¨
,oixeg oa l`xyil.ç .dì ïéLLBç ïéàlew `vi ¥§¦¨

y xiraéðBìt Léc÷äz`åéñëðy e` ,øé÷ôä ¦§¦§¦§¨¨¦§¦
éðBìtz`ïäì ïéLLBç ïéà ,åéñëðz` xeq`l §¦§¨¨¥§¦¨¤

.xwtdk mixg`l oxizdle ,ycwdk eilr miqkpd
ef ixd ,zycewn xira dny `vi ,dpyna epipy

:zycewn

,àleò øîàlewl miyyegy dpyna epipyy dn ¨©¨
,mlerd lkl `ypidl dze` mixqe`e oiyeciwd

àìxaecneòîMLwxäøáä ìB÷[dreny -] Ÿ¤¨§£¨¨
,xiraeäiL éãk àlàdy`d ziaa e`xy micr ¤¨§¥¤§

,úBòveî úBhîe úB÷ìBc úBøðzeyery jxck ¥§¦¨
,oziaa zeycwzndïéñðëð íãà éðáezial §¥¨¨¦§¨¦

ïéàöBéå,epnnúLc÷úî úéðBìt' íéøîBàå §§¦§§¦§¦¦§©¤¤
,'íBiälr ddnz .lewd eze`l oiyyeg f` wx ©

,`xnbd jkzipelt mc` ipa exn` m` ike

úLc÷úî,oiyeciw oze`l yegp ,cizr oeyla ¦§©¤¤
äLcwà àì àîìãå`l seqal `ny ixde - §¦§¨Ÿ¦©§¨

zx`an .mlerd lk lr xq`z recne ,dycwzp

zipelt' `ler ixaca xn`z l` ,`xnbd
`l` ,'meid zycwznàîéàxn`z -úéðBìt' ¥¨§¦

'íBiä äLc÷úð`viy df ote`ay ,xar oeyla ¦§©§¨©
,df lewl minkg eyyg meid dycwzpy lew
exn`i `ly ick ,mlerd lkl `ypidl dexq`e

.yi` zy` mi`iyn oic ziay

:`ziixaa mb epipy `ler ixacke
éðz ïëådpy -éåìepipyy dn ,ely `ziixaa §¥¨¥¥¦

,oiyeciw lewl oiyyegyàììB÷ eòîLiL Ÿ¤¦§§
äøáä,meid dycwzp zipelty [dreny -]àlà £¨¨¤¨

eäiL éãkmicre`xyúBhîe ,úB÷ìBc úBøð §¥¤§¥§¦
úBåè íéLðå ,úBòveîmicba,øpä øBàì ¨§¨¦¨§©¥

úLc÷úî úéðBìt' úBøîBàå ,dì úBçîNe§¥¨§§§¦¦§©¤¤
.'íBiäzipelt' exn` m` ike ,`xnbd ddnz ©

úLc÷úî,oiyeciw oze`l yegp 'àì àîìãå ¦§©¤¤§¦§¨Ÿ
äLcwà.dycwzp `l seqal `ny ixde ± ¦©§¨

,`xnbd zx`an,àtt áø øîàxn`z l` ¨©©¨¨
zycwzn zipelt' exn`y `ziixad ixaca

`l` ,'meidíBiä äLc÷úð úéðBìt' àîéà¥¨§¦¦§©§¨©
.xar oeyla

okeàì ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ
äøáä ìB÷ eòîMLdycwzp zipelty xira ¤¨§£¨¨

,meidúBhîe úB÷ìBc úBøð eäiL éãk àlà¤¨§¥¤§¥§¦
ïéñðëð íãà éðáe ,úBòveîdzialïéàöBéå ¨§¥¨¨¦§¨¦§§¦

,epnnøác eøîàexn` myn e`viyk m` - ¨§¨¨
,meid dycwzp zipelty mc` ipa mze`àeä äæ¤

ìB÷,el yegl dpyna epipyy oiyeciw ly
m` la` .mlerd lkl `ypidl dxeq`eàìŸ

øác eøîà,dfeäædàìúîàdpyna epipyy ¨§¨¨¤£©§¨
.el oiyyeg oi`e lewd zxaey `idy

m` ,`xnbd zl`eyeøîà àì`id ef ike ,xac Ÿ¨§
,lewd z` zlhand `lzn`àìå eøîà àì àäå§¨Ÿ¨§§Ÿ

,íeìk.`lzn` `le lew `l o`k oi` ok m`e §
`a opgei iax ,`xnbd daiyné÷etàì`ivedl ± §©¥

eøîàL àìúîà ,øîàc ,àðeä áø øa äaøcî¦§©¨©©¨§¨©£©§¨¤¨§
wxfy exn`y oebk ,lewd z` zlhany dpyna

,dl aexw wtq el aexw wtq diyeciw dleléôà£¦
lewd mr cgia `lzn`d `vi `l m``l`

íéîé äøNò ãòå ïàkîmb ,lewd `viy xg`l ¦¨§©£¨¨¨¦
,lewd z` zlhan efïì òîLî à÷,opgei iax ¨©§©¨

ewd zlhan `lzn` oi`y,enr d`vi m` `l` l

,eixac yexit jkeeøîà àìlew `l` xenb lew Ÿ¨§
,enr exaeyeeøîà àä ,àìúîà àéåäc àeä§©§¨£©§¨¨¨§

,exaey `la xenb lewàìúîà àéåä àìxg`l Ÿ©§¨£©§¨
.lewd eze`l yegl yie ,onf

lewl oiyyegy sqep ote` zx`an `xnbd
zexp enk xacl milbx oi`yk elit` ,`veid

:zerven zehne zewlec
àì ,áø øîà ,àðeä áø øîà ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¨¨©©Ÿ

äøáä ìB÷ eòîML,cala,eøîàiL éãk àlà ¤¨§£¨¨¤¨§¥¤Ÿ§
òîL ïëéäî éðBìtdycwzp zipelty,éðBìtî , §¦¥¥¨¨©¦§¦

éðBìôez`f rnyãò ,ïéëìBäå ïé÷ãBáe ,éðBìtî §¦¦§¦§¦§§¦©
øeøaä øáãì ïéòébnLmipy oze`l eribiy cr ± ¤©¦¦§¨¨©¨

.oiyeciwd z` onvra e`xy mipey`xd
l cr ribp m` ,ax ixac lr `xnbd dywnøác̈¨

øeøaäixd ok m` ,oiyeciwd z` e`xy oze`l ± ©¨
àeä àúééìòî úeãò,ef `id dlern zecr - ¥§©§§¨

df oi`e ,oicd xwirn mlerd lk lr `id dxeq`e
`xneg zngn wx el oiyyegy `nlra lew

.opaxc
,`xnbd zvxznàúà ék àlàribdyk -áø ¤¨¦¨¨©
ãeäé øa ìàeîLä,laal l`xyi ux`nøîà §¥©§¨¨©

myaàì ,áø øîà àðeä áø øîà ,àaà éaø©¦©¨¨©©¨¨©©Ÿ
éðBìt ,eøîàiL éãk àlà ,äøáä ìB÷ eòîML¤¨§£¨¨¤¨§¥¤Ÿ§§¦

éðBìôe ,éðBìtî ,òîL ïëéäîrny,éðBìtîcr ¥¥¨¨©¦§¦§¦¦§¦
,oiyeciwd z` e`xy mipey`xd mipyleëìäå§¨§

íäìel` micríiä úðéãîìepipta mpi`e ¨¤¦§¦©©¨
.oiyeciwd lr cirdloiyyegy ,ax eprinyde

o`k oi`y s` ,cr itn cr ici lr `veid lewl
.dxenb zecr

z` milhany mipte` yi m`d dpc `xnbd

:`viy lewd
óñBé áøì éiaà déì øîàlewl epyygy ote`a , ¨©¥©©¥§©¥

ipeltn rny ipelt exn`y ,ax ixack `veid

exfg dzre ,mid zpicnl mipey`xd eklde
mixac eid `l exn`e mid zpicnn micrd

,mlernàì÷ ïðéìèáîmilhan oic zia m`d ± §©§¦¨¨¨
,mlerd lkl `ypidl dze` mixizne ,lewd z`

ïðéìèáî àì Bà.depxq`e `vi xaky xg` `lw Ÿ§©§¦¨
déì øîà,sqei ax,àcñç áø øîàcîoi`y ¨©¥¦§¨©©¦§¨

`veid lewl oiyyegíéøLkä étî eòîLiL ãò©¤¦§§¦¦©§¥¦
,zecrldpéî òîLeixacn gikedl yi ± §©¦¨

càì÷ ïðéìèáîoipra minkg eliwdy myky , §©§¦¨¨¨
mixykd itn `veiyk `l` el yegl `ly lewd

eyigkde e`ayk el yegl oi` oicd `ed ,zecrl
.mixacd z`

déì øîà,sqei axl iia`áø øîàcî ,äaøcà ¨©¥©§©¨¦§¨©©
úLL,`cqg axk `ly`l`eléôà`veiyk ¥¤£¦
lewdíéLð étî,zecrl zeleqtd,ìB÷ éåä ¦¦¨¦£¥

dpéî òîLc eixacn gikedl yi ±ïðéìèáî àì §©¦¨Ÿ§©§¦¨
àì÷itn elit` lewl yegl exingd ixdy , ¨¨

z` oilhan oi` oicd `ede zecrl mileqtd
.lewd

déì øîàok` ,sqei axeäðéð àúååøúàdf oic - ¨©¥©§§¨¨¦§
.zenewnd bdpna ielzàì÷ éìháî àøeña, §¨§©§¥¨¨

.àì÷ éìháî àì àòcøäða¦§©§§¨Ÿ§©§¥¨¨
dxen`d `lzn`d oipra dyrn d`ian `xnbd

:dpyna
àéää,dieptøáì äLcwéàc àì÷ dìò ÷ôðc ©¦§¨©£¨¨¨§¦©§¨§©

המשך בעמוד זטק

hb `iand` cenr ht sc ± oey`x wxtoihib

.úLøBâî eæ éøä:lMl zxYEnE.ìB÷ éøä àîòè éàîFxaFW dNigY Fl EpWWgW £¥§¤¤¤¤©Ÿ©©§¨£¥¤¨©§§¦¨§
:FOr.ìB÷ dì àöé:xirA diEpR dX`l.äpæî íLoilqFRW carlE miakFM caFrl ¦¨¨¨§¦¨§¨§¦¥§©¨§¥¨¦§¤¤¤§¦

:dPEdMd on DzF`.dì ïéLLBç ïéà:dPEdkl DxqF`làeä àîìòa àúeöéøt ¨¦©§¨¥§¦¨§§¨¦§¨§¦¨§©§¨
.dì eæçc:diCC oiA Dl Krin F` wEXA dwgiVW.÷eMa äøbøéb:oFxB ziEhp dkld §¨¨¤¦£¨©¦¥¨¥©¤¨¦§§¨©¨§¨§©¨

.äðála úBøæeîxF`l wEXA zFeHd miWp ¨©§¨¨¨¦©¨©§
xAclE zFlhA zFgiU gEUl oMxce dpaNd©§¨¨§©§¨¨©¦§¥§©¥

:xirAW zFcEWgA.'eë zçðä àìWIW ©£¤¨¦Ÿ¥©§¨¤¥
:hrEn fnxA mPgA lFw mi`ivFn miaiF`§¦¦¦§¦¨§¤¤¨

.äìeòa:dlErA lFw xirA dlEzA lr `vi §¨¨¨©§¨¨¦§¨
.dì ïéLLBç ïéà`nlcC b"kl DxqF`l ¥§¦¨§§¨§§¦§¨

'ipznA opzC `dC Dl Efg `nlrA `zEvixR§¦¨§©§¨¨¨§¨¦§©§©§¦
EdIW oOwl 'ixn`cM Epiid `lwl opiWiigC§©§¦¨§¨¨©§¦§©§¦§©¨¤§

:mixMip mixaCdW 'Ek zFwlFC zFxp.äàeNð ¥§¤©§¨¦¦¨¦§¨
mini df d`EUp `idW lFw diEpR lr `vï¨©§¨¤¦§¨¤¨¦

:diEpR `idW zwfgA DA miwfgEn Ep`eïéà §¨§¨¦¨§¤§©¤¦§¨¥
.dì ïéLLBçmixnF`W Epiid 'ipznC `lwC §¦¨§¨¨§©§¦©§¤§¦

:zipFlR dWCwzp mFId.äñeøàdilr `vi ©¦§©§¨§¦£¨¨¨¨¤¨
:mini df dqEx` `idW lFwôì àlL.éðBì ¤¦£¨¤¨¦¤Ÿ¦§¦

`l la` mFId zWCEwOW lFw dilr `vï¨¨¤¨¤§¤¤©£¨Ÿ
dWCwzp `N` ipFltl xnFl FnW ExiMfd¦§¦§©¦§¦¤¨¦§©§¨

:Dl oiWWFg oi` mYq.úøçà øéòa`vi §©¥§¦¨§¦©¤¤¨¨
'FwnA mFId zWCwzn zipFlR lFw o`M©§¦¦§©¤¤©§¨

:ipFlR.úøæîî:zxfnn `idW lFw `vi §¦©§¤¤¨¨¤¦©§¤¤
.ïéLLBç ïéà åéñëð éðBìt Léc÷äxFq`l ¦§¦§¦§¨¨¥§¦¤¡

:eilr eiqkp.íBiä äLc÷úð`Ed `dA §¨¨¨¨¦§©§¨©§¨
Exn`i `NW icM `UPiY `NW opAx EWgC§¨©¨¨¤Ÿ¦¨¥§¥¤ŸŸ§

:Wi` zW` oi`iVn.úB÷ìBc úBøðziAA ©¦¦¥¤¦¥§©©¦
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àúeöéøt àîòè éàî dì ïéLLBç ïéà øéòa äpæî íL dì̈¥§©¨§¦¥§¦¨©©§¨§¦¨
÷eMa äøbøéb ÷eMa äìëà éàðzk dì eæçc àeä àîìòa§©§¨§¨¨§©¨¥¨§¨©¦§§¨©
øîBà àáé÷ò éaø àöz øîBà øéàî éaø ïleëa ÷eMa ä÷éðä¥¦¨©§¨©¦¥¦¥¥¥©¦£¦¨¥
éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà äðála úBøæeî da eðzéå eàOiMî¦¤¦§§¦§¨¨©§¨¨¨©©¦¨¨¤¦
dìòa úçz úáLBiL eðéáà íäøáàì úa zçpä àì ïk íà¦¥Ÿ¦©§¨©§©§¨¨¨¦¤¤¤©©©§¨
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ïéà äìeòa ïðaø eðz :øeøa øác ïàk óà øeøa øác ïläl§©¨¨¨¨©¨¨¨¨¨©¨¨§¨¥
dì ïéLLBç ïéà äñeøà dì ïéLLBç ïéà äàeNð dì ïéLLBç§¦¨§¨¥§¦¨£¨¥§¦¨
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úBhîe úB÷ìBc úBøð eäiL éãk àlà äøáä ìB÷ eòîML¤¨§£¨¨¤¨§¥¤§¥§¦
úéðBìt íéøîBàå ïéàöBéå ïéñðëð íãà éðáe úBòveî¨§¥¨¨¦§¨¦§§¦§§¦§¦
àîéà äLcwà àì àîìãå úLc÷úî íBiä úLc÷úî¦§©¤¤©¦§©¤¤§¦§¨Ÿ¦©§¨¥¨
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àì ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà íBiä äLc÷úð¦§©§¨©¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ
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:`Ed mipWA ohwe diWECwA opAxíB÷îa ©¨¨§¦¤¨§¨¨§¨¦¦§
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lFw zrinW `dY `NW eixg` c"a EwcÄ§©£¨¤Ÿ§¥§¦©

:dxad.déì ïðéLééç àìErci k"` `N` £¨¨Ÿ©§¦¨¥¤¨¨§
:df lFwl EWEgIW Exfbe 'Ek rnW okidn ipFlR lFTd `vi KMW xird c"a.ïéàeOéð øúác`l oi`EVip mcFw xg`l dWCwzp `id mFIdW lFw `vi k"g`e mFId zQip ¨¦¤©¨¨©§¦¥¥¨¨©§¨§¤¨§¤§¨©¦¦¦¥©§¨¨¤©¦¦§©§¨§©¥¤¦¦Ÿ

ol `niiwe Wi` zW` lrFA df `vnpe `lwl zwfgnC df lr DxqF` z`vnp hB dkixvn dY` m`W lFTd lrAn hB Dkixvdl `le DlrA lr DxqF`l Dil opiWiig©§¦¨¥§§¨©©§¨§Ÿ§©§¦¨¥¦©©©¤¦©¨©§¦¨¥¦§¥¨§¨©¤§©§¤¤§¨¨§¦§¨¤¥¥¤¦§©§¨¨
:lrFAl dxEq` KM lrAl dxEq`W mWM.ïéñeøéà øúác:ipW `UFpe oFW`x WxbnE opiWiig.déì ïðéLééç àì:df lr dPBzY `NW hB EPnid dkixv Dpi`eéLecé÷ §¥¤£¨©©©©£¨©¥§¨©¥¦©§¦¨§©¥¦§¥¥¦Ÿ©§¦¨¥§¥¨§¦¨¥¤¥¤Ÿ¦§©¤©¤¦¥

.äøBz:micrA.Béøea ìò øác eãéîòäå:xwW F` `Ed zn` m` FzYin` lr xaC cinrdl lFTd xg` oiwcFA Eed.éðeòéãBäå:xaC lW FxTir.àéä éàîmwiwfd dOl ¨§¥¦§©£¦¨¨©§£§¦©©©§©£¦¨¨©£¦¨¦¡¤¤¤§¦¦¦¨¤¨¨©¦¨¨¦§¦¨
:FixEA lr xaC cinrdl.àì÷ éìháî àì àòcøäðáe:lirl opixn`cM.úLce÷î:ipXn hB dkixvE.Cãéàå`irA `lC `xninl FixEA lr xaC Ecinrd xn`C l`EnW §©£¦¨¨©§¦§©§¨¨Ÿ§©§¥¨¨¦§©§¦¨§¥§¤¤§¦¨¥¦¥¦§¦¨§¥§¨©©£¦¨¨©§§¥§¨§Ÿ©§¨

:ipXn hB.åéðôa àðeðîä áøc øîzà ékaxcl `zile `pEpnd axcl `inC `le `Ed eiptA e`l `pEd axC oiWECiw zlAw la` ipYWxiB eiptA Dil dxn`C lraC ¥¦¥¦¦¦§©§©©§¨§¨¨§©©§¨§¨¥§¨¨¥©§©¦£¨©¨©¦¦§©¨©§¨¨§Ÿ©§¨¦§©©§¨§¥¨¦§©
:`pEd.éðL àNBðå:dvxi m`.ïéñeøéàä ïî BúLeøb øéæçî à÷ øîéîì éúà:DxifgnE xfFg eiWkre ipW DWCiw dNigY oFW`x DWxiBW i"r ixn`C.ïðaø déa eðéiò ¨§¥¥¦¦¦§¤¨¥§¥©¨©§¦§¨¦¨¥¦§©§¥¤¦§¨¦§¦¨¦§¨¥¦§©§¨¥©§¦¨¦§¥©¨¨

:ipXn dEpkxvdW hbA Erci `l lMdW dNgY DWxiBW Exn`i `le oFW`xl zWCEwn dzidW ipRn Edpip iWECiw e`le ipW iWECiwA.äfî ìB÷ äéìò àöédGn k"g`e §¦¥¥¦§©¦¥¦§¦§¥¤¨§¨§¤¤§¦§ŸŸ§¤¦§¨§¦¨¤©ŸŸ¨§§¥¤¦§©§¨¦¥¦¨¨¨¤¨¦¤§¦¤
:oFW`xd xg` WCiTW `vi lFw `N` dxFY iWECiw EpiptA ipW DWCiw `NW.ïBLàø Løâî Bæa óàKPd iOp Eed `nlrA `lwC b"r`e oFW`x `Vie ipW Wxbi `le ¤Ÿ¦§¨¥¦§¨¥¦¥¨¤¨¨¨¤¦¥©©¨¦©§§©¥¦§Ÿ§©¥¥¦§¦¨¦§§¨¨§©§¨£©¦©¨

:dqx`zPW dWExB oFW`xl zxfFg eiWkre ipW DWCiwe dNigY oFW`x WxiB Exnil `lC 'iWiig ipW iWECiw¦¥¥¦©§¦§Ÿ¥§¦¥¦§¦¨§¦§¨¥¦§©§¨¤¤§¦§¨¤¦§¨§¨
úøúåî

àúëìäålFw dilr `vIW zg` dX`A z"x iptl `A dUrnE .opiWiig `l §¦§§¨Ÿ©§¦¨©£¤¨¦§¥§¦¨©©¤¨¨¨¤¨
eilr `vIW Wi`d FzF` dide xg`l dWCwzPW di`EVip xg ©̀©¦¤¨¤¦§©§¨§©¥§¨¨¨¦¤¨¨¨¨
ipXl zxYEnE oFW`xd on hB dkixv oi`W z"x`e ipXl z`ViPW DzREgA lFw§¨¨¤¦¥©¥¦§¤¥§¦¨¥¦¨¦¤¤©¥¦
`ixW eiptA dfl dWCwzPW oeikC cFre opiWiig `l oi`EVip xzaC `lwC `cg̈¨§¨¨§¨©¦¦Ÿ©§¦¨§§¥¨¤¦§©§¨§¤§¨¨©§¨

axcke eiptA dipR dGirn dX` oi` dwfg£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨§¨¨§¦§©
q"Xd 'ipin KixRCn ol `niiw `pEpnd©§¨©§¨¨¦§¨¦¦¥©©

zFAEzkC ipW 'taE iYkEC lkA(:ak sc) §¨§¥§¥¦¦§
`l `id i`PY `pEpnd axC `nil xn`ẅ¨©¥¨§©©§¨©¨¥¦Ÿ
sFqaC b"r`e `pEpnd axC Edl zi` r"kC§¦§§©©§¨§¦§

mixcp(.`v sc)`pEpnd ax zii`x dAx igC §¨¦¨¥©¨§¨©©©§¨
iOp dAxe dkld oM n"n DPin iziinC§©§¥¦¨¥£¨¨§©¨©¦
:`pEpnd axM xaFq zn`d itlC xWt ¤̀§¨¦§¦¨¡¤¥§©©§¨

àòcøäðáeb"r` .`lw ilHan `l ¦§©§¨¨Ÿ§©§¥¨¨
EglWC ax iA iPdC§©¥¥©§¨§
ilHan `xEqaE axC icinlY md l`EnWl¦§¥¥©§¦¥§©§¨§©§¥
`lC Edl dxFn ded `l n"n `lẅ¨Ÿ£¨¤§§Ÿ

:DiWtpM§©§¥
Cãéàån"d `pEpnd axC xnY` iM §¦¨¦¦§©§©©§¨

ied `pEd axl ike z"`e .eiptA§¨¨§§¦§©¨£¥
opY `d eiptA `NW 'it` `pEpnd axC§©©§¨£¦¤Ÿ§¨¨¨§©

zFAEzkC a"tA `icdA(.ak sc)Wi m`C §¤§¨§¦§§¦¥
zpn`p Dpi` Wi` zW` dzidW micr¥¦¤¨§¨¥¤¦¥¨¤¡¤¤
`pEpnd ax i`CeC l"ie ip` dWExB xnFl©§¨£¦§§©©©©§¨
xingdl la` eiptA `N` ixii` `lŸ©§¥¤¨§¨¨£¨§©§¦
`pEpnd ax xaq ipXn hB Dkixvdl§©§¦¨¥¦¥¦¨©©©§¨
xn`C `de eiptA `NW ENit` zpn`pC§¤¡¤¤£¦¤Ÿ§¨¨§¨§¨©

zFAEzkC ipW wxRA(:ak sc)`NW xaq xn §¤¤¥¦¦§©¨©¤Ÿ
mr zpn`pC Epiid dGirn Dpi` iOp eiptA§¨¨©¦¥¨§¦¨©§§¤¡¤¤¦

:Dl didW FBinøîàWxbn `pEd ax ¦¤¨¨¨¨©©¨§©¥
lr xaC E`vnA la` .ipW `UFpe oFW`x¦§¥¥¦£¨§¨§¨¨©
ipW Wxbi `lC `pEd axl `hiWR FixEA§§¦¨§©¨§Ÿ§¨¥¥¦
oFW`x DWCw i`CeC oeike oFW`x `Vie§¦¨¦§¥¨§©©¦§¨¦
oeiM `pEd axl ipXl iOp zWCEwnE§¤¤©¦©¥¦§©¨¥¨
opiWiig k"` dlAiwe Dci dhWRW¤¨§¨¨¨§¦§¨©§¦¨
`Vie ipW Wxbi m`e oFW`x DWxiBW¤¦§¨¦§¦§¨¥¥¦§¦¨
on FzWExB xifgn Dil ded oFW`x¦£¨¥©§¦§¨¦
oi`C FixEA lr Fcinrd `lA la` oiqEx`d̈¥¦£¨§Ÿ¤¡¦©§§¥
`pin` ded oFW`x iWECiwl lFw m` iM¦¦§¦¥¦£¨£¦¨
l"nw oFW`x `Vile Wxbl ipXl xYEnC§¨©¥¦§©¥§¦¨¦

:'Ek ipW Wxbi `l ikd ENit`C©£¦¨¥Ÿ§¨¥¥¦
óà`pEd axC `AiN` .'Ek Wxbn dfA ©§¤§©¥©¦¨§©¨

`zkld wiqtC xnin` oke xn`ẅ¨©§¥£¥©§¨¦¦§§¨
xnF`e xn`w `pEd axl mdipWl zxYEnC§¤¤¦§¥¤§©¨¨¨©§¥
:`pEd axM dkldC rnWnC opgl` x"d¤§¨¨§©§©©£¨¨§©¨

`zklde

àì øîàc ïàîì eléôà àáø øîà àéðìt éðaî ãçì§©¦§¥§¨§¨¨©¨¨£¦§©§¨©Ÿ
eäa eðéiò éøîà øîéî àì÷ ïðéìèáî àäa àì÷ ïðéìèáî§©§¦¨¨¨§¨§©§¦¨¨¨¥©¨§¥©§§
àì÷ dìò ÷ôðc àéää eåä ïè÷ éLecé÷å éLecé÷a ïðaø©¨¨§¦¥§¦¥¨¨£©¦§¨©£¨¨¨
áøì éëcøî áø déì øîà ìBãbk äàøpä ïè÷ì äLcwéàc§¦©§¨§¨¨©¦§¤©¨¨©¥©¨§§©§©
ïáeàø úBbìôì òébä àì ïééãò eøîàå àcáeò äåä éMà©¦£¨§¨§¨§£©¦Ÿ¦¦©¦§©§¥
àlL ãáìáe :'áì éø÷ç íéìBãb ïáeàø úBbìôì' øîàpL¤¤¡©¦§©§¥§¦¦§¥¥¦§¨¤Ÿ
àìúîà àðeä áø øa äaø øîà :àìúîà íL àäz§¥¨£©§¨¨©©¨©©¨£©§¨
øîà ãéáæ áø íéîé äøNò ãòå ïàkî eléôà eøîàL¤¨§£¦¦¨§©£¨¨¨¦©§¦¨©
áøì àtt áø déáéúéà àìúîàì ïéLLBç àìúîà íB÷îa¦§£©§¨§¦©£©§¨¥¦¥©¨¨§©
íB÷îa déì øîà àìúîà íL àäz àlL ãáìáe ãéáæ§¦¦§¨¤Ÿ§¥¨£©§¨¨©¥¦§
àì zàå àtt áøì àðäk áø déì øîà øîà÷ àìúîà£©§¨¨¨©¨©¥©©£¨§©¨¨§©§Ÿ
úøzeî dìòa àa Ck øçàå äLc÷úð ïðúäå àøañz¦§§¨§¨§©¦§©§¨§©©¨¨©§¨¤¤
íúä éðàL Léc÷ éàðz ìò ïðéøîàc íeMî åàì øBæçì©£¨¦§©§¦¨©§©©¥©¦¨¨
úàOéð énð úàOéð éëä éà øòøòî à÷å ìòa éúàc§¨¥©©§¨§©§¥¦¨¦¦¥©¦¦¥
äãáò àìc äLc÷úð ïðaø äeñð÷ àøeqéà äãáòc§¨§¨¦¨©§¨©¨¨¦§©§¨§Ÿ¨§¨
ìc àì÷ ìk éMà áø øîà ïðaø äeñð÷ àì àøeqéàà ¦¨Ÿ©§¨©¨¨¨©©©¦¨¨¨§Ÿ

àì÷ ìk éMà áø øîàå àeä àì÷ åàì àðéc éáa ÷fçúéà¦§©¥§¥¦¨¨¨¨§¨©©©¦¨¨¨
ïéñeøéà øúác àä déì ïðéLééç àì ïéàeOéð øúác§¨©¦¦Ÿ©§¦¨¥¨§¨©¥¦
énð ïéñeøéà øúác eléôà øîà àáéáç áø déì ïðéLééç©§¦¨¥©£¦¨¨©£¦§¨©¥¦©¦
éaø øîà déì ïðéLééç àì àúëìäå déì ïðéLééç àìŸ©§¦¨¥§¦§§¨Ÿ©§¦¨¥¨©©¦

ì áø éaî déì eçìL àaà øa äéîøéeðéaø eðãnìé ìàeîL ¦§§¨©©¨¨§¥¦¥©¦§¥§©§¥©¥
äøBz éLecé÷ dLc÷å øçà àáe ïBLàøî ìB÷ äéìò àöé̈¨¨¤¨¥¦¨©¥§¦§¨¦¥¨
éðeòéãBäå Béøea ìò øácä eãéîòäå àöz eäì çìL eäî©¨©§¥¥§©£¦©¨¨©§§¦¦
àéìbî éàc àîéìéà (Béøea ìò øácä eãéîòäå) éàî©§©§¦©¨¨©§¦¥¨§¦¦©§¨
eäðéð àélòî éLecé÷ åàì àn÷c éLecé÷c àúléî¦§¨§¦¥§©¨¨¦¥§©§¨¦§
àìå àeä ìàeîLc déøúà àòcøäð àäå àì÷ ïðéìèáî§©§¦¨¨¨§¨§©§§¨©§¥¦§¥§Ÿ
àn÷ éLecé÷c àúléî àéìbéî éàc àlà àì÷ éìháî§©§¥¨¨¤¨§¦¦©§¨¦§¨§¦¥©¨
áøc àâéìôe éðMî èb äëéøö àì eäðéð àélòî éLecé÷¦¥§©§¨¦§Ÿ§¦¨¥¦¥¦§¦¨§©
äìaé÷å dãé äèLtL Léà úLà àðeä áø øîàc àðeä¨§¨©©¨¥¤¦¤¨§¨¨¨§¦§¨
áø øîàc àðeðîä áøcî úLce÷î øçàî ïéLecé÷¦¦¥©¥§¤¤¦§©©§¨§¨©©
ä÷æç úðîàð éðzLøéb dìòáì äøîàL äMàä àðeðîä©§¨¨¦¨¤¨§¨§©§¨¥©§¨¦¤¡¤¤£¨¨
äæéòîe äæéòî åéðôa àlL åéðôa àðeðîä áøc øîzà ék Cãéàå dìòa éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©£¨§¦¨¦¦§©§©©§¨§¨¨¤Ÿ§¨¨§¦¨§¦¨
àNBðå éðL Løâî ìáà éðL àNBðå ïBLàø Løâî àðeä áø øîà eäî Béøea ìò øác eàöî àìŸ¨§¨¨©§©¨©©¨§¨¥¦§¥¥¦£¨§¨¥¥¦§¥
øîà éãéà áøc déøa àððéL áø ïéñeøéàä ïî BúLeøb øéæçî øîéîì éúà àîòè éàî àì ïBLàø¦Ÿ©©§¨¨¥§¥©©£¦§¨¦¨¥¦©¦§¨§¥§©¦¦¨©
äéìò àöé äåä úeòè éLecé÷å éLecé÷a ïðaø éðéiò éøîà øîéî ïBLàø àNBðå éðL Løâî óà©§¨¥¥¦§¥¦¥©¨§¥©§¥©¨¨§¦¥§¦¥¨£¨¨¨¨¤¨

ì úøzeî øîà øîéîà éðL àNBðå ïBLàø Løâî eæ óà àtt áø øîà eäî äfîe äfî ìB÷íäéðL ¦¤¦¤©¨©©¨¨©§¨¥¦§¥¥¦£¥©¨©¤¤¦§¥¤
àúëìäå
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- "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr ht sc oihib(iriax meil)

àéðìt éðaî ãçìdycwzpy lew dilr `viy - §©¦§¥§¨§¨
dfi`l mixne` eid `le ipelt ly eipan cg`l

.mdn,àáø øîàøîàc ïàîì eléôààì ¨©¨¨£¦§©§¨©Ÿ
àì÷ ïðéìèáîmewn lkn ,àäadxwna - §©§¦¨¨¨§¨

dcei `ed s` xen`dcàì÷ ïðéìèáîoky ,øîéî §©§¦¨¨¨¥©
éøîà,miyp` exn`i -éLecé÷a ïðaø eäa eðéiò ¨§¥©§§©¨¨§¦¥

,oiyeciwd z` ewcae epiir minkg -ee`vn

yeåä ïè÷ éLecé÷mpi`e ohw did ycwndy - ¦¥¨¨£
diepte ,oiyeciw.`id

:sqep dyrn

àéää,dieptäLcwéàc àì÷ dìò ÷ôðc- ©¦§¨©£¨¨¨§¦©§¨
dycwzpy lew dilr `viyìmixikn eidy cg` §

ea`edy eiyrn it lrïè÷,mipyaäàøpä ¨¨©¦§¤
ìBãbkewtzqpe ,lecb mc`k jex` eteb didy - §¨

oeik ,hb epnn dkixvdl df lewl yegl m`d
.lecbk d`xp didyáøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©
àcáeò äåä ,éMàdf oirk dyrn did xak - ©¦£¨§¨
,minkgd iptl `ayeøîàå,df lewl yegl oi`y §¨§

y oeikì òébä àì ïééãòz`xwpd dnkgúBbìô' £©¦Ÿ¦¦©§§©
,'ïáeàøitkeøîàpL(fh d mihtey)úBbìôì' §¥¤¤¡©¦§©

,'áì éø÷ç íéìBãb ïáeàøwxy ,minkg eyxce §¥§¦¦§¥¥
dfe .[dnkg -] 'al ixwg' mdl yi mipya 'milecb'

oi`y eiyrna `ed xkip ,eteba lecb d`xpy s`
.`ed ohw `l` dnkg el

lewl oiyyegy ,dpyna epipyàlL ãáìáe ,¦§¨¤Ÿ
àìúîà íL àäz:lewd z` zxaeyd §¥¨£©§¨

eøîàL àìúîà ,àðeä áø øa äaø øîà`idy ¨©©¨©©¨£©§¨¤¨§
`id ,lewd z` zxaeyeléôàdxn`p `l m` £¦

`l` ,lewd mr cgiíéîé äøNò ãòå ïàkîxg` ¦¨§©£¨¨¨¦
.lewd `viy

:`lzn`d seb oipra ztqep dkld

àìúîà íB÷îa ,øîà ãéáæ áøepl oi` m` s` ± ©§¦¨©¦§£©§¨
yegl gzte mewn epl yi `l` ,dxenb `lzn`
,lewd eze` lr `lzn` yi `ny ezngn

,àìúîàì ïéLLBçeze`l yi ok` `ny xnel §¦©£©§¨
eze`l yegl oi`e ,eze` zlhand `lzn` lew

.lewd
,`xnbd dywn,ãéáæ áøì àtt áø déáéúéà¥¦¥©¨¨§©§¦

,dpyna epipy ixdeíL àäz àlL ãáìáe¦§¨¤Ÿ§¥¨
,àìúîà`lzn` lewd mr didzy jixvy ixd £©§¨

.`lzn`l gzt didiy jka ic `le ,ynn

`xnbd zvxzndéì øîà ,,ciaf axíB÷îa ¨©¥¦§
øîà÷ àìúîàcalae' dpeekd dpyna s` ± £©§¨¨¨©

`lzn` `le '`lzn` xnel gzt my `dz `ly

.ynn
,`xnbd dywn,àtt áøì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©¨¨

zàå,ixack `ly dpyndn wiicn jpidyàì §©§Ÿ
àøañzgzte mewn wx yi m` s`y xaeq jpi` ± ¦§§¨

,lewd z` lhal ick jka ic `lzn`lïðúäå- §¨§©
dy dy`y ,(.av zenai) dpyna epipy ixdejl

zny cirde cg` cr `ae ,mid zpicnl dlra
`ly ick `ypidl oic zia dexizde ,dlra

e dklde ,obrzzäLc÷úð,xg` mc`lCk øçàå ¦§©§¨§©©¨
dìòa àa,oey`xdøBæçì úøzeîdpi`e el ¨©§¨¤¤©£

minkg eyyg `l recne .ipyd on hb dkixv
ipyd dyciwe oey`xd dyxib ,miyp` exn`iy

,hb `la yi` zy` mixizn dzreåàìíeMî ¨¦
Léc÷ éàðz ìò ïðéøîàcllba mrhd oi` m`d ± §©§¦¨©§©©¥

i`ce exn`iy ,`lzn`l gzte mewn o`k yiy

hb dl ozp mid zpicnl `viyk oey`xd

yciw `ed s` ipyde ,aeyi `l m` ea yxbzzy
.eiyeciw elhazi oey`xd aeyi m`y i`pz lr
oiyyeg `lzn` mewnay ciaf ax ixack ixd

.`lzn`l
,`xnbd zvxznà÷å ìòa éúàc íúä éðàL©¦¨¨§¨¥©©§¨

øòøòîmeyn df oi`y ,my oicd `ed dpey ± §©§¥
,epiptl cnere `a lrady meyn `l` `lzn`
dxeaq `l` dlra dyxib `l mlerny exn`ie
iyeciw oi` dlra `ay eiykre ,zny dzid

.hb epnn dkixv dpi`e oiyeciw ipyd
`xnbd dywnéëä éà ,miyp`y ,jixack m` ± ¦¨¦

ipyd dyciwe oey`xd dyxiby mixeaq mpi`

dyxib `l mlerny md mixeaq `l` ,i`pz lr
ote`a s` ok m` ,oiyeciw ipyd iyeciw oi`e

e ef dy` dkldyúàOéð,ipylénðyi f` mb - ¦¥©¦
xfg m` oey`xd dlral aeyl dxizdl epl
,melk ipyd i`eyip oi`y oeik ,mid zpicnn
xak m`y ,(:ft zenai) dpyna epipy recne

hb dkixv ipyl z`yipxefgl dxeq`e mdipyn
`ny meyn `ed mrhd i`ce `l` .oey`xl
m` jkle ,ipyl z`yipe oey`xd dyxiby exn`i

exn`i ik oey`xl zxfeg ipyl dycwzp wx
z`yip xak m` la` ,i`pz lr ipyd dyciwy
exn`i `ly ick ,oey`xl xefgl dexq` ipyl

`l oi`eyipa ixdy ,hb `la yi` zy` exizd
.i`pz lr ipyd d`ypy xnel jiiy

`l mlerny exn`i mlerl ,`xnbd zvxzn

mrhe ,melk ipyd iyeciw oi`e oey`xd dyxib
ay ,z`yipl dycwzp oia weligdúàOéðoeik ¦¥

àøeqéà äãáòcz`yipy jka xeqi` dzyry - §¨§¨¦¨
zn ok`y okl mcew ahid dxxia `le xg`l

,crd ixack lradïðaø äeñð÷xefgz `ly ©§¨©¨¨
wx m` la` .dlraläLc÷úð,ipyläãáò àìc ¦§©§¨§Ÿ¨§¨

àøeqéà,jka xeqi` dzyr `ly oeik ±àì ¦¨Ÿ
ïðaø äeñð÷.oey`xd dlral aeyz `ly ©§¨©¨¨

:'lew' ipicl zxfeg `xnbd
àðéc éáa ÷fçúéà àìc àì÷ ìk ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¨¨§Ÿ¦§©¥§¥¦¨
lew `l` epi`y oic ziaa wfged `ly lew lk -

,`nlra dxadàeä àì÷ åàìmiyyeg oi` - ¨¨¨
rny ipelty oic zia exxia ok m` `l` ,df lewl

zpicnl mipey`xd eklde ipeltn ipelte ipeltn
.(`"r) lirl x`azpy enk ,mid

åcerïéàeOéð øúác àì÷ ìk ,éMà áø øîà- §¨©©©¦¨¨¨§¨©¦¦
xaky ,di`eyip xg`l dy` lr `viy lew lk

,el` oi`eyip mcew xg` mc`l dycwzpàìŸ
déì ïðéLééçdxqe`l `l ,df lewl oiyyeg oi` - ©§¦¨¥

mc` eze`n hb dkixv dpi` s`e ,dlra lr
`xnbd zwiicn .el dycwzpy lewd `viy
dy`d lr `viy lewl `wec ,iy` ax ixacn

,el oiyyeg oi` oi`eyipd xg`løúác àä̈§¨©
déì ïðéLééç ïéñeøéàdycwzpy dy` la` - ¥¦©§¦¨¥

dzid xaky lew dilr `vie ,z`yip `l oiicre

oiyyeg ,dfl dycwzpy mcew xg`l zycewn
e .dp`yi ipyde ,oey`xd on hb dkixve ,eláø©

àì énð ïéñeøéà øúác eléôà ,øîà àáéáç£¦¨¨©£¦§¨©¥¦©¦Ÿ
déì ïðéLééç,dycwzpy xg`l `viy lewl s` - ©§¦¨¥

on hb lawl dze` oikixvn oi`e ,el oiyyeg oi`
ipyd lr jka dpbzz `ly ick ,oey`xd.

déì ïðéLééç àì ,àúëìäåaxk `id dkldd - §¦§§¨Ÿ©§¦¨¥
xg`l `veid lewl s` oiyyeg oi`y ,`aiag

.oiqexi`
`viy xg`l dy` yciwy ote`a dpc `xnbd

:xg`l dycwzpy lew dilr
áø éaî déì eçìL ,àaà øa äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨©©¨¨§¥¦¥©
dl`y ax ly yxcnd zia icinlz egly ±

ì,eðéaø eðãnìé ,ìàeîLäéìò àöédiept lr - ¦§¥§©§¥©¥¨¨¨¤¨
ïBLàøî ìB÷,el dycwzpyeokn xg`làa ¥¦¨

mc`äøBz éLecé÷ dLc÷å ,øçàoiyeciw - ©¥§¦§¨¦¥¨
,micr ipta mixenbeäîmiyyeg m`d ,oicd ©

.`l e` ipyl dxeq`e df lewlçìLl`eny ¨©
aiydleäì,[mdl -]àöz,ipyd oneãéîòäå §¥¥§©£¦

Béøea ìò øácäzn` `ed df lew m`d exxaze - ©¨¨©§
,df dyciwy mcew xg`l dycwzp ok`y

éðeòéãBäå.rxi` ok` dn ,xac ly exwir z` §¦¦
,`xnbd zxxanìò øáãä åãéîòäå) [àéä] éàî©¦

(åéøåá,xacd xxal l`eny mkixvd recn -
àîéìéàmeyn m` -àúléî àéìbî éàc ¦¥¨§¦¦©§¨¦§¨

eäðéð àélòî éLecé÷ åàì àn÷c éLecé÷c- §¦¥§©¨¨¦¥§©§¨¦§
mpi` oey`xd iyeciwy xacd dlbzi m`y

,miie`x oiyeciwàì÷ ïðéìèáîz` lhap - §©§¦¨¨¨
.ipyl dxizpe lewdàäåxird ixde -àòcøäð §¨§©§§¨

déøúà[enewn -]å ,àeä ìàeîLcixd myàì ©§¥¦§¥§Ÿ
àì÷ éìháîm` s` lewd z` oilhan oi` - §©§¥¨¨

.(`"r) lirl epipyy enk ,zn` epi`y dlbzp
àlàmeyn ,xacd xxal l`eny mdl xn` i`ce ¤¨

àúléî àéìbéî éàcéLecé÷ àn÷ éLecé÷c §¦¦©§¨¦§¨§¦¥©¨¦¥
eäðéð àélòîiyeciwy xacd xxazi m`y - §©§¨¦§

yegl llk mikixv ep` oi` ,miie`x eid oey`xd
xg`l legl miie`x mpi`y oeik ipyd iyeciwl

e ,oey`xd dyciwy.éðMî èb äëéøö àìŸ§¦¨¥¦¥¦
àðeä áøc àâéìôeax lr dfa wleg l`enye ± §¦¨§©¨

`peddãé äèLtL Léà úLà ,àðeä áø øîàc ,§¨©©¨¥¤¦¤¨§¨¨¨
úLce÷î ,øçàî ïéLecé÷ äìaé÷å,ipyl §¦§¨¦¦¥©¥§¤¤

,hb epnn dkixveàðeðîä áøcîmrhd on - ¦§©©§¨
xg` oic iabl `pepnd ax xn`yáø øîàc ,§¨©©

,éðzLøéb dìòáì äøîàL äMàä ,àðeðîä©§¨¨¦¨¤¨§¨§©§¨¥©§¨¦
úðîàðoky ,mlerd lkl zxzeneä÷æç`id ¤¡¤¤£¨¨

yïéàdäæéòî äMàz`,dìòa éðôa äéðt ¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©£¨
`l` ,zn` epi` df m` dze` yxiby el xnel

lawl dfirn dpi` ,o`k s`e .dyxiby `ed i`ce
yie ,oey`xl d`eyp dzid m` xg`n oiyeciw
.ipydn hb dkixve oey`xd dyxiby yegl epl

Cãéàåxaeqe `ped ax lr wlegy l`eny - §¦¨
di`x oi`y jl xn`i ,ipyd on hb dkixv dpi`y
c ,`ped ax ly epicl `pepnd ax ixacnék¦

àðeðîä áøc øîzàdipt dfirn dy`d oi`y ¦§©§©©§¨
ok dxn` m` wx `ed ,dlra iptaåéðôaly §¨¨

la` ,lradåéðôa àlLi`ceäæéòîe äæéòîz` ¤Ÿ§¨¨§¦¨§¦¨
`ly xg`n oiyeciw dlaiwy ote`a okle ,dipt
.hb epnn dkixv dpi`e zpn`p dpi` ,dlra ipta
l`eny ly epic wqta oecl zxfeg `xnbd

:'eixea lr xac ecinrde' xn`y
Béøea ìò øác eàöî àì`evnl egilvd `l - Ÿ¨§¨¨©§

,lewd xewn z`eäî.oicd,àðeä áø øîà ©¨©©¨
ïBLàø Løâî,dyciwy lewd eilr `viyàNBðå §¨¥¦§¥

d dze`éðL.dvxi m` ,dxez iyeciw dyciwy ¥¦
ìáààNBðå éðL Løâîàì ,ïBLàøoi` - £¨§¨¥¥¦§¥¦Ÿ



קיי - "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr ht sc oihib(iriax meil)

àéðìt éðaî ãçìdycwzpy lew dilr `viy - §©¦§¥§¨§¨
dfi`l mixne` eid `le ipelt ly eipan cg`l

.mdn,àáø øîàøîàc ïàîì eléôààì ¨©¨¨£¦§©§¨©Ÿ
àì÷ ïðéìèáîmewn lkn ,àäadxwna - §©§¦¨¨¨§¨

dcei `ed s` xen`dcàì÷ ïðéìèáîoky ,øîéî §©§¦¨¨¨¥©
éøîà,miyp` exn`i -éLecé÷a ïðaø eäa eðéiò ¨§¥©§§©¨¨§¦¥

,oiyeciwd z` ewcae epiir minkg -ee`vn

yeåä ïè÷ éLecé÷mpi`e ohw did ycwndy - ¦¥¨¨£
diepte ,oiyeciw.`id

:sqep dyrn

àéää,dieptäLcwéàc àì÷ dìò ÷ôðc- ©¦§¨©£¨¨¨§¦©§¨
dycwzpy lew dilr `viyìmixikn eidy cg` §

ea`edy eiyrn it lrïè÷,mipyaäàøpä ¨¨©¦§¤
ìBãbkewtzqpe ,lecb mc`k jex` eteb didy - §¨

oeik ,hb epnn dkixvdl df lewl yegl m`d
.lecbk d`xp didyáøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©
àcáeò äåä ,éMàdf oirk dyrn did xak - ©¦£¨§¨
,minkgd iptl `ayeøîàå,df lewl yegl oi`y §¨§

y oeikì òébä àì ïééãòz`xwpd dnkgúBbìô' £©¦Ÿ¦¦©§§©
,'ïáeàøitkeøîàpL(fh d mihtey)úBbìôì' §¥¤¤¡©¦§©

,'áì éø÷ç íéìBãb ïáeàøwxy ,minkg eyxce §¥§¦¦§¥¥
dfe .[dnkg -] 'al ixwg' mdl yi mipya 'milecb'

oi`y eiyrna `ed xkip ,eteba lecb d`xpy s`
.`ed ohw `l` dnkg el

lewl oiyyegy ,dpyna epipyàlL ãáìáe ,¦§¨¤Ÿ
àìúîà íL àäz:lewd z` zxaeyd §¥¨£©§¨

eøîàL àìúîà ,àðeä áø øa äaø øîà`idy ¨©©¨©©¨£©§¨¤¨§
`id ,lewd z` zxaeyeléôàdxn`p `l m` £¦

`l` ,lewd mr cgiíéîé äøNò ãòå ïàkîxg` ¦¨§©£¨¨¨¦
.lewd `viy

:`lzn`d seb oipra ztqep dkld

àìúîà íB÷îa ,øîà ãéáæ áøepl oi` m` s` ± ©§¦¨©¦§£©§¨
yegl gzte mewn epl yi `l` ,dxenb `lzn`
,lewd eze` lr `lzn` yi `ny ezngn

,àìúîàì ïéLLBçeze`l yi ok` `ny xnel §¦©£©§¨
eze`l yegl oi`e ,eze` zlhand `lzn` lew

.lewd
,`xnbd dywn,ãéáæ áøì àtt áø déáéúéà¥¦¥©¨¨§©§¦

,dpyna epipy ixdeíL àäz àlL ãáìáe¦§¨¤Ÿ§¥¨
,àìúîà`lzn` lewd mr didzy jixvy ixd £©§¨

.`lzn`l gzt didiy jka ic `le ,ynn

`xnbd zvxzndéì øîà ,,ciaf axíB÷îa ¨©¥¦§
øîà÷ àìúîàcalae' dpeekd dpyna s` ± £©§¨¨¨©

`lzn` `le '`lzn` xnel gzt my `dz `ly

.ynn
,`xnbd dywn,àtt áøì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©¨¨

zàå,ixack `ly dpyndn wiicn jpidyàì §©§Ÿ
àøañzgzte mewn wx yi m` s`y xaeq jpi` ± ¦§§¨

,lewd z` lhal ick jka ic `lzn`lïðúäå- §¨§©
dy dy`y ,(.av zenai) dpyna epipy ixdejl

zny cirde cg` cr `ae ,mid zpicnl dlra
`ly ick `ypidl oic zia dexizde ,dlra

e dklde ,obrzzäLc÷úð,xg` mc`lCk øçàå ¦§©§¨§©©¨
dìòa àa,oey`xdøBæçì úøzeîdpi`e el ¨©§¨¤¤©£

minkg eyyg `l recne .ipyd on hb dkixv
ipyd dyciwe oey`xd dyxib ,miyp` exn`iy

,hb `la yi` zy` mixizn dzreåàìíeMî ¨¦
Léc÷ éàðz ìò ïðéøîàcllba mrhd oi` m`d ± §©§¦¨©§©©¥

i`ce exn`iy ,`lzn`l gzte mewn o`k yiy

hb dl ozp mid zpicnl `viyk oey`xd

yciw `ed s` ipyde ,aeyi `l m` ea yxbzzy
.eiyeciw elhazi oey`xd aeyi m`y i`pz lr
oiyyeg `lzn` mewnay ciaf ax ixack ixd

.`lzn`l
,`xnbd zvxznà÷å ìòa éúàc íúä éðàL©¦¨¨§¨¥©©§¨

øòøòîmeyn df oi`y ,my oicd `ed dpey ± §©§¥
,epiptl cnere `a lrady meyn `l` `lzn`
dxeaq `l` dlra dyxib `l mlerny exn`ie
iyeciw oi` dlra `ay eiykre ,zny dzid

.hb epnn dkixv dpi`e oiyeciw ipyd
`xnbd dywnéëä éà ,miyp`y ,jixack m` ± ¦¨¦

ipyd dyciwe oey`xd dyxiby mixeaq mpi`

dyxib `l mlerny md mixeaq `l` ,i`pz lr
ote`a s` ok m` ,oiyeciw ipyd iyeciw oi`e

e ef dy` dkldyúàOéð,ipylénðyi f` mb - ¦¥©¦
xfg m` oey`xd dlral aeyl dxizdl epl
,melk ipyd i`eyip oi`y oeik ,mid zpicnn
xak m`y ,(:ft zenai) dpyna epipy recne

hb dkixv ipyl z`yipxefgl dxeq`e mdipyn
`ny meyn `ed mrhd i`ce `l` .oey`xl
m` jkle ,ipyl z`yipe oey`xd dyxiby exn`i

exn`i ik oey`xl zxfeg ipyl dycwzp wx
z`yip xak m` la` ,i`pz lr ipyd dyciwy
exn`i `ly ick ,oey`xl xefgl dexq` ipyl

`l oi`eyipa ixdy ,hb `la yi` zy` exizd
.i`pz lr ipyd d`ypy xnel jiiy

`l mlerny exn`i mlerl ,`xnbd zvxzn

mrhe ,melk ipyd iyeciw oi`e oey`xd dyxib
ay ,z`yipl dycwzp oia weligdúàOéðoeik ¦¥

àøeqéà äãáòcz`yipy jka xeqi` dzyry - §¨§¨¦¨
zn ok`y okl mcew ahid dxxia `le xg`l

,crd ixack lradïðaø äeñð÷xefgz `ly ©§¨©¨¨
wx m` la` .dlraläLc÷úð,ipyläãáò àìc ¦§©§¨§Ÿ¨§¨

àøeqéà,jka xeqi` dzyr `ly oeik ±àì ¦¨Ÿ
ïðaø äeñð÷.oey`xd dlral aeyz `ly ©§¨©¨¨

:'lew' ipicl zxfeg `xnbd
àðéc éáa ÷fçúéà àìc àì÷ ìk ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¨¨§Ÿ¦§©¥§¥¦¨
lew `l` epi`y oic ziaa wfged `ly lew lk -

,`nlra dxadàeä àì÷ åàìmiyyeg oi` - ¨¨¨
rny ipelty oic zia exxia ok m` `l` ,df lewl

zpicnl mipey`xd eklde ipeltn ipelte ipeltn
.(`"r) lirl x`azpy enk ,mid

åcerïéàeOéð øúác àì÷ ìk ,éMà áø øîà- §¨©©©¦¨¨¨§¨©¦¦
xaky ,di`eyip xg`l dy` lr `viy lew lk

,el` oi`eyip mcew xg` mc`l dycwzpàìŸ
déì ïðéLééçdxqe`l `l ,df lewl oiyyeg oi` - ©§¦¨¥

mc` eze`n hb dkixv dpi` s`e ,dlra lr
`xnbd zwiicn .el dycwzpy lewd `viy
dy`d lr `viy lewl `wec ,iy` ax ixacn

,el oiyyeg oi` oi`eyipd xg`løúác àä̈§¨©
déì ïðéLééç ïéñeøéàdycwzpy dy` la` - ¥¦©§¦¨¥

dzid xaky lew dilr `vie ,z`yip `l oiicre

oiyyeg ,dfl dycwzpy mcew xg`l zycewn
e .dp`yi ipyde ,oey`xd on hb dkixve ,eláø©

àì énð ïéñeøéà øúác eléôà ,øîà àáéáç£¦¨¨©£¦§¨©¥¦©¦Ÿ
déì ïðéLééç,dycwzpy xg`l `viy lewl s` - ©§¦¨¥

on hb lawl dze` oikixvn oi`e ,el oiyyeg oi`
ipyd lr jka dpbzz `ly ick ,oey`xd.

déì ïðéLééç àì ,àúëìäåaxk `id dkldd - §¦§§¨Ÿ©§¦¨¥
xg`l `veid lewl s` oiyyeg oi`y ,`aiag

.oiqexi`
`viy xg`l dy` yciwy ote`a dpc `xnbd

:xg`l dycwzpy lew dilr
áø éaî déì eçìL ,àaà øa äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨©©¨¨§¥¦¥©
dl`y ax ly yxcnd zia icinlz egly ±

ì,eðéaø eðãnìé ,ìàeîLäéìò àöédiept lr - ¦§¥§©§¥©¥¨¨¨¤¨
ïBLàøî ìB÷,el dycwzpyeokn xg`làa ¥¦¨

mc`äøBz éLecé÷ dLc÷å ,øçàoiyeciw - ©¥§¦§¨¦¥¨
,micr ipta mixenbeäîmiyyeg m`d ,oicd ©

.`l e` ipyl dxeq`e df lewlçìLl`eny ¨©
aiydleäì,[mdl -]àöz,ipyd oneãéîòäå §¥¥§©£¦

Béøea ìò øácäzn` `ed df lew m`d exxaze - ©¨¨©§
,df dyciwy mcew xg`l dycwzp ok`y

éðeòéãBäå.rxi` ok` dn ,xac ly exwir z` §¦¦
,`xnbd zxxanìò øáãä åãéîòäå) [àéä] éàî©¦

(åéøåá,xacd xxal l`eny mkixvd recn -
àîéìéàmeyn m` -àúléî àéìbî éàc ¦¥¨§¦¦©§¨¦§¨

eäðéð àélòî éLecé÷ åàì àn÷c éLecé÷c- §¦¥§©¨¨¦¥§©§¨¦§
mpi` oey`xd iyeciwy xacd dlbzi m`y

,miie`x oiyeciwàì÷ ïðéìèáîz` lhap - §©§¦¨¨¨
.ipyl dxizpe lewdàäåxird ixde -àòcøäð §¨§©§§¨

déøúà[enewn -]å ,àeä ìàeîLcixd myàì ©§¥¦§¥§Ÿ
àì÷ éìháîm` s` lewd z` oilhan oi` - §©§¥¨¨

.(`"r) lirl epipyy enk ,zn` epi`y dlbzp
àlàmeyn ,xacd xxal l`eny mdl xn` i`ce ¤¨

àúléî àéìbéî éàcéLecé÷ àn÷ éLecé÷c §¦¦©§¨¦§¨§¦¥©¨¦¥
eäðéð àélòîiyeciwy xacd xxazi m`y - §©§¨¦§

yegl llk mikixv ep` oi` ,miie`x eid oey`xd
xg`l legl miie`x mpi`y oeik ipyd iyeciwl

e ,oey`xd dyciwy.éðMî èb äëéøö àìŸ§¦¨¥¦¥¦
àðeä áøc àâéìôeax lr dfa wleg l`enye ± §¦¨§©¨

`peddãé äèLtL Léà úLà ,àðeä áø øîàc ,§¨©©¨¥¤¦¤¨§¨¨¨
úLce÷î ,øçàî ïéLecé÷ äìaé÷å,ipyl §¦§¨¦¦¥©¥§¤¤

,hb epnn dkixveàðeðîä áøcîmrhd on - ¦§©©§¨
xg` oic iabl `pepnd ax xn`yáø øîàc ,§¨©©

,éðzLøéb dìòáì äøîàL äMàä ,àðeðîä©§¨¨¦¨¤¨§¨§©§¨¥©§¨¦
úðîàðoky ,mlerd lkl zxzeneä÷æç`id ¤¡¤¤£¨¨

yïéàdäæéòî äMàz`,dìòa éðôa äéðt ¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©£¨
`l` ,zn` epi` df m` dze` yxiby el xnel

lawl dfirn dpi` ,o`k s`e .dyxiby `ed i`ce
yie ,oey`xl d`eyp dzid m` xg`n oiyeciw
.ipydn hb dkixve oey`xd dyxiby yegl epl

Cãéàåxaeqe `ped ax lr wlegy l`eny - §¦¨
di`x oi`y jl xn`i ,ipyd on hb dkixv dpi`y
c ,`ped ax ly epicl `pepnd ax ixacnék¦

àðeðîä áøc øîzàdipt dfirn dy`d oi`y ¦§©§©©§¨
ok dxn` m` wx `ed ,dlra iptaåéðôaly §¨¨

la` ,lradåéðôa àlLi`ceäæéòîe äæéòîz` ¤Ÿ§¨¨§¦¨§¦¨
`ly xg`n oiyeciw dlaiwy ote`a okle ,dipt
.hb epnn dkixv dpi`e zpn`p dpi` ,dlra ipta
l`eny ly epic wqta oecl zxfeg `xnbd

:'eixea lr xac ecinrde' xn`y
Béøea ìò øác eàöî àì`evnl egilvd `l - Ÿ¨§¨¨©§

,lewd xewn z`eäî.oicd,àðeä áø øîà ©¨©©¨
ïBLàø Løâî,dyciwy lewd eilr `viyàNBðå §¨¥¦§¥

d dze`éðL.dvxi m` ,dxez iyeciw dyciwy ¥¦
ìáààNBðå éðL Løâîàì ,ïBLàøoi` - £¨§¨¥¥¦§¥¦Ÿ

המשך בעמוד זכג
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àúëìäåok` dy`dy ,xnin`k dfa dkldd - §¦§§¨
ì úøzeî.íäéðL ¤¤¦§¥¤

äðùî
dy` yi` gwi ik' (` ck mixac) dxeza aezk
`vn ik eipira og `vnz `l m` dide ,dlrae
.'dcia ozpe zezixk xtq dl azke ,xac zexr da

ote` dfi`a mi`pz zwelgn d`ian dpynd
:ezy` z` yxbl mc`l xzen

,BzLà úà íãà Løâé àì ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦Ÿ§¨¥¨¨¤¦§
äåøò øác da àöî ïk íà àlàzbdepy ± ¤¨¦¥¨¨¨§©¤§¨

,zepfd lr dceyge zevixtaøîàpLck mixac) ¤¤¡©
,(`,'øác úåøò dá àöî ék'dxn` df lre ¦¨¨¨¤§©¨¨

.'zezixk xtq dl azke' dxez
eléôà ,íéøîBà ìlä úéáewxääçéc÷dtxy - ¥¦¥§¦£¦¦§¦¨

z`BìéLázda `vn `lyk s` ,dyxbl leki ©§¦
meyn .dexr xacøîàpL,(my)dá àöî ék' ¤¤¡©¦¨¨¨

'øác úåøòdpen weqtdy lld zia miyxtne , ¤§©¨¨
meyn e` 'dexr' meyn e` ,oiyexibl zeaiq izy

ecbpk dgxqy oegxq xac lk lr ,xnelk ,'xac'
.dyxbl leki

eléôà ,øîBà àáé÷ò éaøxac da `vn `l m` ©¦£¦¨¥£¦
`l` ,oegxq xac `le dexràöîdy`úøçà ¨¨©¤¤

äpîéä äàðmeyn .dyxbl lekiøîàpL(my) ¨¨¥¤¨¤¤¡©
weqtd zligza'åéðéòa ïç àöîú àì íà äéäå'§¨¨¦Ÿ¦§¨¥§¥¨

.dyxbl leki df ote`a s`y ixd ,'ebe

àøîâ
zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:lld ziae i`ny zia
àéðz,øák àìäå ,éànL úéáì ìlä úéa eøîà ©§¨¨§¥¦¥§¥©©©£Ÿ§¨
øîàðzaiz weqtd eze`a,'øác'dn myle ¤¡©¨¨

'xac' lr s`y yexcl `l m` ef daiz dxn`p
.dyxbl leki ,oegxq lyéànL úéa íäì eøîà̈§¨¤¥©©

,lld zialàìäå,jtidl gikedl yi df weqtn ©£Ÿ
ixdyøîàð øákdf weqta,'úåøò'm`e §¨¤¡©¤§©

leki oegxq xac x`y lr s`y mkixack
.'zexr' zaiz xn`p dn myl ,dyxbleøîà̈§

ìlä úéa íäìayein epizhiyl ,i`ny zial ¨¤¥¦¥
oky ,'xac' mbe 'zexr' mb aezkl jixv recníà¦

øîàðweqtaéúééä ,'øác' øîàð àìå 'úåøò' ¤¡©¤§©§Ÿ¤¡©¨¨¨¦¦
øîBàwxyàöz äåøò íeMîla` ,hba epnn ¥¦¤§¨¥¥

'øác' íeMîdgicwdy oebk ,oegxq xac x`y - ¦¨¨
eliyazàöz àì,hba epnn'øác' øîàð Cëì Ÿ¥¥§¨¤¡©¨¨

.oegxq xac lk zeaxlåok'øác' øîàð eléà §¦¤¡©¨¨
øîBà éúééä ,'úåøò' øîàð àìåm` wxy §Ÿ¤¡©¤§©¨¦¦¥

dyxbzp'øác' íeMîdf ote`a ,oegxq ly ¦¨¨
øçàì àNpzmy) dyxtd jynda xn`py enk , ¦¨¥§©¥

,'xg` Wi`l dzide dklde' (a weqtåeli` §¨§¨§¨§¨§¦©¥§
dyxbzpyk¯ øçàì àNpz àì äåøò íeMî¦¤§¨Ÿ¦¨¥§©¥

,mlerd lkl `ypidl `id dxeq`øîàð Cëì§¨¤¡©
,'úåøò'dlra dyxiby ote`a s`y epicnll ¤§©

dklde' da xn`p dexr xac da `vny meyn§¨§¨

.xg`l `ypidl zxzene ,'xg` Wi`l dzide§¨§¨§¦©¥
zia zhiyl weqtd zyxc z` `xnbd zx`an

:lld zia ly mzaeyze ,i`ny

,`xnbd zxxaneitléànL úéáwxy mixaeqd ¥©©
jka ic `eld ,dyxbl leki dexr xac meyn

ok m`e ,'dexr Da `vn iM' aezk didyéàä ¦¨¨¨¤§¨©
déì éãáò éàî 'øác'zaizn miyxec md dn - ¨¨©¨§¥¥

,`xnbd daiyn .'xaC'øîàðïàkoiyexiba ¨¨¤¡©¨
zaiz (my)å ,'øác'okïläì øîàðzecr oipra ¨¨§¤¡©§©¨

zaiz,'øác'(eh hi my) xn`pyéðL ét ìò' ¨¨©¦§¥
ìL ét ìò Bà íéãò,'øác íe÷é íéãò äL ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨

,deey dxifba i`ny zia miyxeceïläl äîoi` ©§©¨
`l` zecr zlawzníéãò éðLa,cg` cra `le ¦§¥¥¦

ïàk óàz` `ivedl eze` oitek oi` ,oiyexiba ©¨
ok m` `l` ,da `vny dexr xac zngn ezy`

xacd xxaed.íéãò éðLa¦§¥¥¦
ìlä úéáe,i`ny zia ixac lr eaiyiáéúk éî ¥¦¥¦§¦

weqta aezk ike -da `vny,'øáãa äåøò'¤§¨§¨¨
dxexa zecra dexrd didzy jixvy eyxtpy
dfy i`ce `l` ,'xaC zexr' aezk ixde ,`weec¤§©¨¨

xac x`y lr oiae ynn dexr lr oiay cnll `a
.dyxbl leki oegxqéànL úéáeixac lr eaiyi ¥©©

,lld ziaáéúk éîda `vny weqta aezk ike - ¦§¦
,'øác Bà äåøò Bà'lr oiay rnyn did f`y ¤§¨¨¨

,dyxbl leki oegxq xac x`y lr oiae dexr
aezkd zpeek i`ce `l` ,'xaC zexr' aezk `lde¤§©¨¨

zecra dexr xac da didy rciy jixvy xnel
.dxexaìlä úéáe,jk lr uxzl milekiéëäì- ¥¦¥§¨¦

did f`y ,'xaca dexr' aezk `l df mrhn

dexr da `vn m` dyxbl aiigy wx rnyn
e` dexr e`' aezk `l jkl oke ,dxexa zecra
m` oia dyxbl lekiy wx rnyn didy 'xac

,oegxq xac x`y lr oiae dexr xac da `vn
`l``weecáéúkéëä òîLîc ,'øác úåøò' §¦¤§©¨¨§©§©¨¦

éëä òîLîeipy zernyn z` jka yiy - ©§©¨¦
lr dxexa zecr didzy jixvy .` ,mixacd
dyxbl aiige eilr zxq`p f` wxe dexrd xac
da `vn m` oia dyxbl lekiy .a ,jk meyn

.'oegxq xac' x`y lr oiae 'dexr xac'
,dpyna epipyàöî eléôà øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥£¦¨¨

úøçà:dpnid d`p ©¤¤
,`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîaewlgp dna - §©¨¦§§¥

,`xnbd daiyn .epizpyna mi`pzdLéøãa¦§¥
Lé÷ì,yiwl yix ixac it lr `id mzwelgn ± ¨¦

,Lé÷ì Léø øîàc' zaizLnLî 'ékdxeza §¨©¥¨¦¦§©¥
ì òaøàaúBðBLdzernyn minrt ,'éà'.m` ± §©§©§¦

dzernyn minrt'àîìc'minrt .`ny ± ¦§¨
dzernyn.'àlà'dzernyn minrte'àäc'- ¤¨§¨

.ixdy
'iM' zaiz zernyn idn mi`pzd ewlgpe¦

.oiyexibd zyxta dxen`déøáñ éànL úéa¥©©¨§¥
weqta xn`py dnyïç àöîú àì íà äéäå']§¨¨¦Ÿ¦§¨¥

àöî ék' ['åéðéòa'øác úåøò dáeyexit'àäc' §¥¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¨
ixdy -,øác úåøò da àöîd`vn `l m` wxe ¨¨¨¤§©¨¨

leki da `vny xac zexr zngn eipira og
.xg` xac meyn `l la` ,dyxbllld zia s`e

,dyxbl leki eliyaz dgicwd m` s`y exn`y

miyxtn mdy `l` ,i`ny ziak mixaeq
meyn e` 'dexr' meyn e` epiid 'xac zexr'y

.'xac'åeli`da àöî ék' ,øáñ àáé÷ò éaø §©¦£¦¨¨©¦¨¨¨
'øác úåøò,xac zexr da `vn 'm`' eyexit ¤§©¨¨

zeaiq izy yiy ,`ed weqtd yexit df itle
m` dide' meyn `id dpey`xd ,dyxbl lekiy

,'eipira og `vnz `lénð éàm` ,dipyde ±àöî ¦©¦¨¨
.øác úåøò dä¤§©¨¨

,dy`d z` yxibe xary ote`a dpc `xnbd

:dyxbl el did xeq`y mewnaáø déì øîà̈©¥©

,àáøì àtty ote`aäåøò àì da àöî àì ¨¨§¨¨Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¨
øác àìå,dyxibe xare ,oegxq lyeäî,oicd §Ÿ¨¨©

.`l e` dxifgdl eze` mitek m`ddéì øîà̈©¥
,`tt axl `axeze` mitek oi`y il yi di`x

,dxifgdlàðîçø élâcîdzliby jkn - ¦§©¥©£¨¨
dxezdñðBà éab,(hk ak my) dleza dxrpàì' ©¥¤Ÿ
ì ìëeé,'åéîé ìk dçlLminkg eyxcezekn) ©§©§¨¨¨¨

'dgly lkei `l' wx aezk did m` s` oky (.eh
`l` ,eini lk dglyl leki epi`y mircei epiid

y cnll mi`a 'eini lk' zeaizãBîòa åéîé ìk̈¨¨©£
éà÷ øéæçäåixd dqpky xg` dyxib m`y ± §©£¥¨¥

mitek oic ziae ,dxifgdl eini lk deevn `ed
,ok m`e .jk lr eze`àðîçø élâc àeä íúä± ¨¨§©¥©£¨¨

mitek dyxib m`y aezkd dlib qpe` iabl `wec
,dxifgdl eze`àëä ìáàmiyxbnd lk oiprl £¨¨¨

,oegxq `le dexr `l da e`vny `la odizeyp

ãáò ãáòc éàîmitek oi`e ,ieyr dyry dn - ©§¨©¨©
odizeyp oiyxbnd lk m`y .dxifgdl eze`
dkxved recn ,xfgde cenra od ixd oick `ly

xg`l dyxib m`y qpe` iabl xnel dxezd
`ed s` ixd ,xfgde cenra `ed ixd dqpky
.odizeyp xifgdl oieevnd oiyxbnd lk llka

:ezy` z` yxbl ayegd oipra dpc `xnbd
,dLøâì Baì íà ,àáøì àiLøLî áø déì øîà̈©¥©§©§¦¨§¨¨¦¦§¨§¨

å`l` dyxib `l oiicråézçz úáLBé àéä §¦¤¤©§¨
eäî ,BzLnLîe.`l e` jka xeqi` yi m`d - §©©§©

déìò éø÷eqtd z` jk lr `ax `xw -ilyn) w ¨¥£¥
,(hk báLBé àeäå äòø Eòø ìò Løçz ìà'©©£Ÿ©¥£¨¨§¥

'Czà çèáìedrxa yi`k ja ghea jxagyk - ¨¤©¦¨
oiprl oke .drx eilr aeygz l` ,jz` ayei `ede
xeq` ,dlraa zghea dy`dy oeik ,ezy`e yi`

dl ricei e` `l` ,dyxbl drx dilr aeygl el
ezrc giqi e` ,eynyl jiynze dyxbl dvexy

.dyxbln

ipaa zecin 'b dpend `ziixa d`ian `xnbd
:odizeyp zeripv oiprl mc`

àéðz,úBòcäL íLk ,øîBà øéàî éaø äéäly ©§¨¨¨©¦¥¦¥§¥¤©¥
zewelg mc` ipaaa zeqiphqi`d oipr,ìëàî §©£¨

CkyiúBòczewelgazevixtíéLð. ¨¥§¨¦
,BñBk CBúì ìôBð áeáfL ,íãà Eì Lémeyne ¥§¨¨¤§¥§

lka uw ,df hren qe`in lr s` citwn `edy

qekay dnå .eäúBL Bðéàå B÷øBæåz`f znerl §§§¥¥§
,miypaäéäL ,äãeäé ïa ñett úcî àéä Bæ¦¦©©¤§¨¤¨¨
ìòBðziad zlc z`BzLà éðôa`ly ick ¥¦§¥¦§

,mc` mey mr xacz.àöBéådcin `id efe §¥
dai` zqpkp jk ici lry meyn ,zpbed dpi`y

.eizgz dpfne ,mdipia

B÷øBæå ,BñBk CBúì ìôBð áeáfL ,íãà Eì Léå§¥§¨¨¤§¥§§§
aeafleäúBLå.qekay dnlåz`f znerl §¥§

,miypaíãà ìk úcî àéä Bælr citwdl ¦¦©¨¨¨
j` ,mc` ipa mzq mr xacz `ly ezy` zevixt

lr citwn epi`äéáBø÷e äéçà íò úøaãîL, ¤§©¤¤¦©¤¨§¤¨
dçépîe.ok zeyrl ©¦¨

éeçîz CBúì ìôBð áeáfL ,íãà Eì Léådxrw ± §¥§¨¨¤§¥§©§
`l` aeafd z` wxef epi`e ,liyaz mrBööBî§

BìëBàå.liyazd lk mr cgiz`f znerle §§
,miypaL ,òø íãà úcî àéä Bæcitwn epi` ¦¦©¨¨©¤

`l` ,zevixtd lr llkBzLà úà äàBø¤¤¦§
`idykäàöBéweylòeøt dLàøådxry ± §¨§Ÿ¨¨©
,dlebn÷eMa äåBèå,mlek ipirl §¨©

hb `iand` cenr v sc ± oey`x wxtoihib

ì úøzeî.íäéðL:`dA dcFn `pEd ax 'it`e oFW`x `UFpe ipW Wxbn s` xnFlM ¤¤¦§¥¤§©©§©¥¥¦§¥¦©£¦©¨¤§¨
'éðúî.äçéc÷äW` iM FnM glnA F` x"iyxec` oixFTW xF` i"r F` dtxU ¦§¦¨¨§¨¤¦§¤©§¦¥

:(al mixac) iR`a dgcw.øác úåøòxaC x`W F` dexr F` Edl rnWn d"al ¨§¨§©¦¤§©¨¨§©§©§¤§¨§¨§©
:oFgxq.øîBà ò"ø:xaC `le dexr `l DA `vn `l 'it`'îâøác íeMî ¦¨¥£¦Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¨§Ÿ¨¨¦¨¨
.àNpz`le xaC ipRn DlrAn z`vFId ¦¨¥©¥¦©§¨¦§¥¨¨§Ÿ

zxYEn `pngx xn`wC `Ed dexr ipRn¦§¥¤§¨§¨¨©©£¨¨¤¤
xg` Wi`l dzide aizkcM xg`l `UPil¦¨¥§©¥§¦§¦§¨§¨§¦©¥
dxEq` `dY dexr mEXn z`vFId la £̀¨©¥¦¤§¨§¥£¨

:lMl.'eë déì éãáò éàî øác éàä ù"áe ©Ÿ©¨¨©©§¥¥
k"`e ixii` cEgl dexrA `weC `xw `dC§¨§¨©§¨§¤§¨§©§¥§
:micrA dexr xnFlM Dil irAn xaCA dexr¤§¨©¨¨¦¨¥¥§©¤§¨§¥¦

.íéãòa ïàk óàzxq`p Dpi` mixExA ©©§¥¦§¦¥¨¤¡¤¤
:dxExA zEcrA `N` dexr mEXn eilr̈¨¦¤§¨¤¨§¥§¨

.ä"áeEziwtn xaC i`d EpigxM lr `dC§¨©¨§¥©¨¨©§¦
`e Dil WxtncM zEcrl Dil:lifáéúk éî ¥§¥§¦§¨¥¥§¨¦¦§¦

.øáca äåøòdexr DA `vnC rnWnC ¤§¨©¨¨§©§©§¨¨¨¤§¨
:mixExA micrA.ä"áeEdl irAin i`Ce iOp §¥¦§¦©¦©©¦¨¥§

Dil opitiiM `lC `ivFdl FtEkl oiprl ikdl§¨¥§¦§©§§¦§Ÿ©§¦¨¥
ikdl Edin dxExA zEcrA `N` `ivFdl§¦¤¨§¥§¨¦§¨¥
`le xaCA dexr aizM `le xaC zexr aizM§¦¤§©¨¨§Ÿ§¦¤§¨©¨¨§Ÿ
ikid iM xaC F` zexr F` iOp aizM§¦©¦¤§©¨¨¦¥¦
F` dexr rOYWnC EdiiexzA DiWxcilC§¦©§¥§©§©§§¦§©©¤§¨

:xaCA dexr iOp rnWnE xaCLnLî ék ¨¨©§©©¦¤§¨©¨¨¦§©¥
ì òaøàa.úBðBLzFpFWl rAx` mFwnA §©§©§¦§©§©§

oR mFwnA m` mFwnA dxFYA iM aYkp ElNd©¨¦§©¦©¨¦§¦¦§¤
FnM m` mFwnA xW` mFwnA `N` mFwnA¦§¤¨¦§£¤¦§¦§
iM xFng d`xz iM `xTi iM LAxwa `vOi iM¦¦¨¥§¦§§¦¦¨¥¦¦§¤£¦
m` xnFlM rx`IWkl rnWn EdNEk rBtz¦§©§©§©¦§¤¤¡©§©¦
xaC xFYql `N` mFwnA oAEx oke KM didi¦§¤©§¥¨¦§¤¨¦§¨¨
FnM oM `N` oM Fpi` xnFl dlrnl xEn`d̈¨§©§¨©¥¥¤¨¥§
`N` KixacM ok Fpi` Ywgv iM `l xn`Ie©Ÿ¤Ÿ¦¨¨§§¥¥¦§¨©¦¤¨
gFzt iM Lci z` uFRwY l` oke Ywgv̈©§§§¥©¦§¤¨§¦¨©
iM `l FnkE Fl gYtY gFzR `N` Fl gYtY¦§©¤¨¨©¦§©§Ÿ¦
aFgxA `N` LziA l` xEqp `l oilp aFgxä§¨¦Ÿ¨¤¥§¤¨¨§
LaalA xn`z iM oR mFwnA dAxd oke oilp̈¦§¥©§¥¦§¤¦Ÿ©¦§¨§
lFki dY` oi` 'Fbe mdn `xiz `l 'Fbe miAx©¦§Ÿ¦¨¥¤§¥©¨¨
LaalA xn`Y m` xnFl m` oFWlA Wxtl§¨¥¦§¦©¦Ÿ©¦§¨§
`xiY xn`Y `l m` `d mdn `xiz `l 'Fbe§Ÿ¦¨¥¤¨¦ŸŸ©¦¨
la` `N` oFWlA `le oFkp df oi` mdn¥¤¥¤¨§Ÿ¦§¤¨£¨
oM xn`Y `NW xnFl oR oFWlA `Ed Wxcp¦§¨¦§¤©¤ŸŸ©¥
LaalA xn`z ike xnFlM Wxcp dInzaE¦§¦¨¦§¨§©§¦Ÿ©¦§¨¤
iM oke mdn `xize dN`d miFBd miAx©¦©¦¨¥¤§¦¨¥¤§¥¦
l` EaiWY `l mlFrl Fl sCxP dn Exn`YŸ§©¦§¨§¨Ÿ¨¦¤
iM lM oke Fl sCxP dn xnFl mkaal§©§¤©©¦§¨§¥¨¦
s` EPxEWY `l xn`Y iM s` s`l oikEnQd©§¦§©©¦Ÿ©Ÿ§¤©
DniY oFWlA oiWxcp oNEM EPpr` ikp` iM¦¨Ÿ¦¤¡¤¨¦§¨¦¦§¥©
cFre oM xn`Y oR LcOln WExiR sFq KMld¦§¨¦§©¤§¤Ÿ©¥§
ipRn F` xW` EpiidC `dC oFWlA WOWn§©¥¦§§¨§©§£¤¦§¥
dlrnNW xaC aXiil mrh oYil xnFlM§©¦¥©©§©¥¨¨¤§©§¨

n df iM oke il` `A mrdW mrd il` `AW ipRn mrd il` `ai iM LCal aWFi dY` rECn oke d`xIW ipRn xnFlM d`xi xW` FnM d`xi iM iYwgv `l FnM EPniddW ¥¤§Ÿ¨©§¦¦¨¥¨§£¤¨¥¨§©¦§¥¤¨¥¨§¥©©©¨¥§©¤¦¨Ÿ¥©¨¨¦§¥¤¨¥©¨¨¤¨¨¨¥©§¥¦¤Ÿ¤
FzrieB ipROW minkg EdEWxCW dWxCd itl oxd` reb iM oke ipRn xnFlM xW` FnM oiWxcp oNEM midl` z`xi oi` wx iYxn` iM LizFpA z` lfbY oR iYxn` iM Wi`d̈¦¦¨©§¦¤¦§Ÿ¤§¤¦¨©§¦©¥¦§©¡Ÿ¦¨¦§¨¦§£¤§©¦§¥§¥¦¨©©£Ÿ§¦©§¨¨¤¨§£¨¦¤¦§¥§¦¨
oFWlA mixYtPd iM lke Fpiipr itl oNEM zFpWl dY` Kixv FzFpWl z`A m`e ixarA iM zFpFWl lM WOYWn iOx`A ix` oFWNW ix` Edl opinBxzn EdNEke oprd wNYqp¦§©¥¤¨¨§§§©§§¦¨§£¥¤§£¥¨£©¦¦§©¥¨§¦¨¦§¦§¦¨¨¦©¨¦©¨¦©¨§¦¦§¨§¨¦©¦§¨¦¦§
oFWl oNEM ux`A mzixtE EAxz iM drxR qEq `a iM ux`d l` E`Faz iM oke L`iai i`Ce `dC m` oFWlA FxzFtl lFki dY` oi`W EN` lke L`iai iM dide FnM xW`M©£¤§§¨¨¦§¦£§¨¥¤¥©¨¨§§¦§¦§¨©©§¦£§¥¦¨¤¨¨¤¦¨©§Ÿ¦¦§§¦¤¨¨¤¨§
zFvOl miwEwf mY` ux`d l` E`FaYWkE L`iaIW ipRn xnFlM WAkY WxiYW xkUA ux`l qpMY DliaWAW Ef devn dUr ixtiqe `xtiq WxcOA mixYtp od `dC§¨¥¦§¨¦©¦§¨¦§¨§¦§¥£¥¦§¨¤¦§¦¨¦¨¥¨¨¤¦§©¤¦©¦§Ÿ§©¦§¥¤§¦£§¤¨¤¨¨¤©¤§¦©¦§
Exn`i iM FnM xW`M oFWlA oixYtpe ipRn oFWlA oxzFtl lFki dY` oi`W EN` oFbM lke 'Fbe mixn gTYe Kkitl 'Fbe drxR qEq `AW ipRn 'Fbe drxR qEq `a ike ElNd©¨§¦¨©§Ÿ§¦§¥¤¨©§Ÿ§§¦¨©¦©¦§¨§§¨§¥¤¥©¨¨§§¨¦§¦§¥§¦§¨¦¦§©£¤§¦Ÿ§

:md m` oFWl oNEk xaC mdl didi iM mkipA mkil`.da àöî àäcDA `vOW ipRn ipRn oFWl Edl rnWn ikd iOp d"aE dPWxbi `l ikd e`l `d DA `vOW ipRn £¥¤§¥¤¦¦§¤¨¤¨¨¨§¦¥§¨¨¨¨¦§¥¤¨¨¨¨©¨¥Ÿ§©§¤¨©¦¨¥©§©§§¦§¥¦§¥¤¨¨¨
:iFp lW og mEXn `le DiA WxtncM DA `vOW ipRn Epiid `xw xn`wC og `vnY `l KMld dPWxbi `l e`l m`e xaC F` dexr F`.ò"øåoFWlA iM i`dl Dil Wxtn ¤§¨¨¨§¦©Ÿ§¨§¤¨¦§¨Ÿ¦§¨¥§¨¨©§¨©§¦§¥¤¨¨¨§¦§¨¥¥§Ÿ¦¥¤§§¨¥¥§©¦¦§

:xaC zexr DA `vn m`e eipirA iFp lW og `vnY `l m` Edpip iNin ixY KMld m`.øác àìå äåøò àì da àöî àì:DWxibe d"al.eäîd`l Dil opitiiM inDxEC ¦¦§¨§¥¦¥¦§¦Ÿ¦§¨¥¤§¥¨§¦¨¨¨¤§©¨¨Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¨§Ÿ¨¨§§¦§¨©¦©§¦¨¥§©§¨
:`l F`.ñðBà éab:dlEzA dxrPd z` qpF`dì ìëeé àì.åéîé ìk dçlLDgNWl lkEi `l LcOll `aE `Ed `xizi `xw eini lM i`dC (.eh sc) zFMn 'QnA opixn`e Ÿ©¥¥¨¥¤©©£¨§¨Ÿ©§©§¨¨¨¨§©§¦¨§©¤©§©¨¨¨§¨§¥¨¨§©¤§Ÿ©§©§¨

cFnrA mpi` miWxbOd lklC llMn xfgde cFnr lW dUrl aEzMd FwYPW FgENiW lr dwFl Fpi`e Dxifgdl FzF` oitFM c"aW eini lM DgENWA `di `l gNW m`e§¦¦¥©Ÿ§¥§¦¨¨¨¨¤¦§©£¦¨§¥¤©¦¤¦§©¨©£¥¤£§©£¥¦§©¦§¨©§¨§¦¥¨©£
:i`dA iiElbl il dOl xfgde cFnrA odizFWp iWxbn lM i`C xfgde.eäî:`l F` xaCA WpFr Wi.ìëàna úBòcLlk`n lW zEqiphq`A zFwElg mc` ipA zFrC §©£¥§¦¨§¨§¥§¥¤©£§©£¥¨¨¦¦§¥§©©¥¤©¨¨Ÿ¤¥©©£¨¥§¥¨¨£§¦§§¦¤©£¨

lr ciRwn Wi zEvixtA zFwElg mc` ipA zFrC KM llM qiphqi` Fpi`W Wie KM lM qiphqi` Fpi`W Wie hrEn qE`in zngn lk`nA uwe qiphqi` `EdW Wi dYWnE¦§¤¥¤¦§§¦§¨§©£¨¥£©¦¨§¥¤¥¦§§¦¨©§¥¤¥¦§§¦§¨©¥§¥¨¨£¦§¦¥©§¦©
:llM ciRwn Fpi`W Wie KM lM ciRwn Fpi`W Wie hrEn zEvixR.äãeäé ïa ñett`NW diptA zlC lrFp wEXl FziAn `vFIWkE did `iIWp `lCbn mixn lW DlrA §¦¨§¥¤¥©§¦¨©§¥¤¥©§¦§¨©¤§¨©§¨¤¦§¨§©§¨§©¨¨¨§¤¥¦¥©¥¤¤§¨¤¨¤Ÿ

:eiYgY dPfnE mdipiA zqpkp dai` KM KFYOW Ef `id zpbFd Dpi`W dCnE mc` lkl xAcY§©¥§¨¨¨¦¨¤¥¨¤¤¦¤¦©¥¨¦§¤¤¥¥¤§©¨©§¨
äîåøôå

àúëìäålFw cg` hB lr `vIW z"x iptl `A dUrnE .mdipWl zxYEn §¦§§¨¤¤¦§¥¤©£¤¨¦§¥¤¨¨©¥¤¨
'b oiYndl z"x Dkixvd `le frNd ipRn ipW hB Epzpe lEqR̈§¨§¥¥¦¦§¥©©©§Ÿ¦§¦¨§©§¦

d `le xWM did oFW`xdW oeiM ipW hB onGn miWcgipRn `N` ipW hB di ¢¨¦¦§©¥¥¦¥¨¤¨¦¨¨¨¥§Ÿ¨¨¥¥¦¤¨¦§¥
incC b"r` mdipWl zxYEnC `kd 'ixn`C o`Mn di`x `iade frlC `WWg£¨¨§©©§¥¦§¨¨¦©§©§¦¨¨§¤¤¦§¥¤§¨¥
oi`W oeiM oiqExi`d on FzWExB xifgnl§©§¦§¨¦¨¥¦¥¨¤¥
xnF`e Exingd `l `nlrA lFw `N` o`M©¤¨§©§¨Ÿ¤¡¦§¥
dGn lFw iedC `kd ip`WC di`x oi`C i"x¦§¥§¨¨§©¦¨¨©£¥¦¤
FzWExB xifgnl KM lM dnFC oi`e dGnE¦¤§¥¤¨©§©§¦§¨
xingdl Wi xg` lFwA la` oiqExi`d on¦¨¥¦£¨§©¥¥§©§¦
lr xaC E`vn `NWM lirl opixn`cM¦§©§¦¨§¥§¤Ÿ¨§¨¨©
b"r` oFW`x `Vie ipW Wxbi `NW FixEA§¤Ÿ§¨¥¥¦§¦¨¦
`nlrA lFw `N` ied `l oFW`x iWECiwC§¦¥¦Ÿ£¥¤¨§©§¨
iWECiw ipW iWECiwC mEXn oixingn n"n©£¦¦¦§¦¥¥¦¦¥
on FzWExB xifgOl ith ince dxFY¨§¨¥§¥©©§¦§¨¦

:oiqExi`dékdn .zFpFWl 'cA WOWn ¨¥¦¦§©¥§§©
`a ike L`iai ike `az iMC 'hpETA 'iRX¤¦©§§§¦¨Ÿ§¦§¦£§¦¨
xWt` i`C `dC oFWlA oiWOWn oNEM qEq¨§©§¦¦§§¨§¦¤§¨
m`iad i`Ce `dC m` mFwnA EWOWIW¤§©§¦§¦§¨©©¡¦¨
drxR qEq `a iM i`Ce oke ux`l d"awd©¨¨¤§¥©©¦¨©§Ÿ
m` dAxdC wgC mPgaC z"xl d`xpe§¦§¤§¦§¦¨¨©§©§¥¦
zgpn aixwY m` oFbM df oFWlA miWOWn§©§¦§¨¤§¦©§¦¦§©
ENM m` cr delY sqM m` mixEMiA¦¦¦¤¤©§¤©¦¦
mNEM l`xUi ipal laFId didi m` zFYWl¦§¦¦§¤©¥¦§¥¦§¨¥¨

:lirl :i`Ce oFWl mdäîmicrA oNdN ¥§©©§¥©§©¨§¥¦
i`O`C KixR inlWExiA .'Ek mixExA§¦¦©§¦¨¦§©©
xW` DlrA lkEi `lC `xw Kixhv ¦̀§§¦§¨§Ÿ©©§¨£¤
e`laC Dil wERiY DYgwl aEWl DgNW¦§¨¨§©§¨¥¥¦§©
micr WIW oeiM FzhFq xifgdl xEq` ikd̈¥¨§©£¦¨¥¨¤¥¥¦

:oie`l 'aA eilr xFarl iPWnEúéa §©¥©£¨¨§©¦¥
`dC xaC zexr Da `vn [iM] ixaq i`OW©©©§¥¦¨¨¨¤§©¨¨§¨
mixtq zi`e .'Fbe xaC zexr DA `vn̈¨¨¤§©¨¨§§¦§¨¦
y"aM xaq r"xC i"xF`e y"aE d"a iqxbC§©§¥§¦§¨©§
ixY i`C `zNin `cg xaC zexr ixn`C§©§¥¤§©¨¨¨¨¦§¨§¦§¥
il dOl xaC F` dexr F` Edpip iNin¦¥¦§¤§¨¨¨¨¨¦
aizkC oeiM FliWaY dgiCwdl xaC aFYkl¦§¨¨§¦§¦¨©§¦¥¨¦§¦
d`p `vn EpiidC eipirA og `vnz `l m ¦̀Ÿ¦§¨¥§¥¨§©§¨¨¨¨
`UPY xg`lC zexre DWxbl xYEn dPOn¦¤¨¨§¨§¨§¤§©¦§©¥¦¨¥
xiRW iz` f"tlE FliWaY dgiCwd d"de§¦§¦¨©§¦§¨¥©¦

p `le y"aE mixtQA hwpC `dd"aE hw ¨§¨©©§¨¦§Ÿ¨©
`WxcA y"aE r"x oieWC b"r` opirEnW`l§©§¦¨§¨¦¦§¨¨
iAx axde i`dA ibilR n"n xaC zexrC§¤§©¨¨§¦¥§©§¨©©¦
i`C d"aM xiRW iz` r"xC Wxtn opgl ¤̀§¨¨§¨¥§¨¥©¦§§¦
FliWaY dgiCwdl xaC Dil xYiI`C e`l©§©©¥¥¨¨§¦§¦¨©§¦
:iOp i` oFWlA DA `vn iM WixC ded `lŸ£¨¨¦¦¨¨¨¦§¦©¦

mr

ì úøzeî àúëìäå:íäéðLäðùîàì íéøîBà éànL úéa §¦§§¨¤¤¦§¥¤¥©©§¦Ÿ
äåøò øác da àöî ïk íà àlà BzLà úà íãà Løâé§¨¥¨¨¤¦§¤¨¦¥¨¨¨§©¤§¨
eléôà íéøîBà ìlä úéáe 'øác úåøò dá àöî ék' øîàpL¤¤¡©¦¨¨¨¤§©¨¨¥¦¥§¦£¦
éaø 'øác úåøò dá àöî ék' øîàpL BìéLáz äçéc÷ä¦§¦¨©§¦¤¤¡©¦¨¨¨¤§©¨¨©¦
äéäå' øîàpL äpîéä äàð úøçà àöî eléôà øîBà àáé÷ò£¦¨¥£¦¨¨©¤¤¨¨¥¤¨¤¤¡©§¨¨

:'åéðéòa ïç àöîú àì íààøîâìlä úéa eøîà àéðz ¦Ÿ¦§¨¥§¥¨©§¨¨§¥¦¥
éànL úéa íäì eøîà øác øîàð øák àìäå éànL úéáì§¥©©©£Ÿ§¨¤¡©¨¨¨§¨¤¥©©
øîàð íà ìlä úéa íäì eøîà úåøò øîàð øák àìäå©£Ÿ§¨¤¡©¤§©¨§¨¤¥¦¥¦¤¡©
àöz äåøò íeMî øîBà éúééä øác øîàð àìå úåøò¤§©§Ÿ¤¡©¨¨¨¦¦¥¦¤§¨¥¥
àìå øác øîàð eléàå øác øîàð Cëì àöz àì øác íeMî¦¨¨Ÿ¥¥§¨¤¡©¨¨§¦¤¡©¨¨§Ÿ
íeMîe øçàì àNpz øác íeMî øîBà éúééä úåøò øîàð¤¡©¤§©¨¦¦¥¦¨¨¦¨¥§©¥¦
éàä éànL úéáe úåøò øîàð Cëì øçàì àNpz àì äåøò¤§¨Ÿ¦¨¥§©¥§¨¤¡©¤§©¥©©©
ìò' øác ïläì øîàðå øác ïàk øîàð déì éãáò éàî øác̈¨©¨§¥¥¤¡©¨¨¨§¤¡©§©¨¨¨©

ìL ét ìò Bà íéãò éðL étïläl äî 'øác íe÷é íéãò äL ¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨©§©¨
äåøò áéúk éî ìlä úéáe íéãò éðLa ïàk óà íéãò éðLa¦§¥¥¦©¨¦§¥¥¦¥¦¥¦§¦¤§¨
ìlä úéáe øác Bà äåøò Bà áéúk éî éànL úéáe øáãa§¨¨¥©©¦§¦¤§¨¨¨¥¦¥
éaø :éëä òîLîe éëä òîLîc øác úåøò áéúk éëäì§¨¦§¦¤§©¨¨§©§©¨¦©§©¨¦©¦
Léøãa éâìôéî à÷ éàîa :úøçà àöî eléôà øîBà àáé÷ò£¦¨¥£¦¨¨©¤¤§©¨¦§§¥¦§¥

ì 'ãa LnLî ék Lé÷ì Léø øîàc Lé÷ìàîìc éà úBðBL ¨¦§¨©¥¨¦¦§©¥§§¦¦§¨
ïç àöîú àì íà äéäå] éøáñ éànL úéa àäc àlà¤¨§¨¥©©¨§¥§¨¨¦Ÿ¦§¨¥
øác úåøò da àöî àäc 'øác úåøò dá àöî ék' [åéðéòa§¥¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¨¨¨¨¤§©¨¨
da àöî énð éà øác úåøò da àöî ék øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¦¨¨¨¤§©¨¨¦©¦¨¨¨
äåøò àì da àöî àì àáøì àtt áø déì øîà øác úåøò¤§©¨¨¨©¥©¨¨§¨¨Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¨
ìëeé àì' ñðBà éab àðîçø élâcî déì øîà eäî øác àìå§Ÿ¨¨©¨©¥¦§©¥©£¨¨©¥¤Ÿ©
àeä íúä éà÷ øéæçäå ãBîòa åéîé ìk 'åéîé ìk dçlL(ì)§©§¨¨¨¨¨¨¨©£§©£¥¨¥¨¨
áø déì øîà ãáò ãáòc éàî àëä ìáà àðîçø élâc§©¥©£¨¨£¨¨¨©§¨©¨©¨©¥©
åézçz úáLBé àéäå dLøâì Baì íà àáøì àiLøLî§©§¦¨§¨¨¦¦§¨§¨§¦¤¤©§¨
àeäå äòø Eòø ìò Løçz ìà' déìò éø÷ eäî BzLnLîe§©©§©¨¥£¥©©£Ÿ©¥£¨¨§
íLk øîBà øéàî éaø äéä àéðz 'Czà çèáì áLBé¥¨¤©¦¨©§¨¨¨©¦¥¦¥§¥
áeáfL íãà Eì Lé íéLða úBòc Ck ìëàîa úBòcäL¤©¥§©£¨¨¥§¨¦¥§¨¨¤§
ñett úcî àéä Bæå eäúBL Bðéàå B÷øBæå BñBk CBúì ìôBð¥§§§§¥¥§¦¦©©

Bæå eäúBLå B÷øBæå BñBk CBúì ìôBð áeáfL íãà Eì Léå àöBéå BzLà éðôa ìòBð äéäL äãeäé ïa¤§¨¤¨¨¥¦§¥¦§§¥§¥§¨¨¤§¥§§§§¥§
éeçîz CBúì ìôBð áeáfL íãà Eì Léå dçépîe äéáBø÷e äéçà íò úøaãîL íãà ìk úcî àéä¦¦©¨¨¨¤§©¤¤¦©¤¨§¤¨©¦¨§¥§¨¨¤§¥§©§
÷eMa äåBèå òeøt dLàøå äàöBé BzLà úà äàBøL òø íãà úcî àéä Bæ BìëBàå BööBî§§§¦¦©¨¨©¤¤¤¦§§¨§Ÿ¨¨©§¨©

äîåøôå



קיג hb `iand` cenr v sc ± oey`x wxtoihib

ì úøzeî.íäéðL:`dA dcFn `pEd ax 'it`e oFW`x `UFpe ipW Wxbn s` xnFlM ¤¤¦§¥¤§©©§©¥¥¦§¥¦©£¦©¨¤§¨
'éðúî.äçéc÷äW` iM FnM glnA F` x"iyxec` oixFTW xF` i"r F` dtxU ¦§¦¨¨§¨¤¦§¤©§¦¥

:(al mixac) iR`a dgcw.øác úåøòxaC x`W F` dexr F` Edl rnWn d"al ¨§¨§©¦¤§©¨¨§©§©§¤§¨§¨§©
:oFgxq.øîBà ò"ø:xaC `le dexr `l DA `vn `l 'it`'îâøác íeMî ¦¨¥£¦Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¨§Ÿ¨¨¦¨¨
.àNpz`le xaC ipRn DlrAn z`vFId ¦¨¥©¥¦©§¨¦§¥¨¨§Ÿ

zxYEn `pngx xn`wC `Ed dexr ipRn¦§¥¤§¨§¨¨©©£¨¨¤¤
xg` Wi`l dzide aizkcM xg`l `UPil¦¨¥§©¥§¦§¦§¨§¨§¦©¥
dxEq` `dY dexr mEXn z`vFId la £̀¨©¥¦¤§¨§¥£¨

:lMl.'eë déì éãáò éàî øác éàä ù"áe ©Ÿ©¨¨©©§¥¥
k"`e ixii` cEgl dexrA `weC `xw `dC§¨§¨©§¨§¤§¨§©§¥§
:micrA dexr xnFlM Dil irAn xaCA dexr¤§¨©¨¨¦¨¥¥§©¤§¨§¥¦

.íéãòa ïàk óàzxq`p Dpi` mixExA ©©§¥¦§¦¥¨¤¡¤¤
:dxExA zEcrA `N` dexr mEXn eilr̈¨¦¤§¨¤¨§¥§¨

.ä"áeEziwtn xaC i`d EpigxM lr `dC§¨©¨§¥©¨¨©§¦
`e Dil WxtncM zEcrl Dil:lifáéúk éî ¥§¥§¦§¨¥¥§¨¦¦§¦

.øáca äåøòdexr DA `vnC rnWnC ¤§¨©¨¨§©§©§¨¨¨¤§¨
:mixExA micrA.ä"áeEdl irAin i`Ce iOp §¥¦§¦©¦©©¦¨¥§

Dil opitiiM `lC `ivFdl FtEkl oiprl ikdl§¨¥§¦§©§§¦§Ÿ©§¦¨¥
ikdl Edin dxExA zEcrA `N` `ivFdl§¦¤¨§¥§¨¦§¨¥
`le xaCA dexr aizM `le xaC zexr aizM§¦¤§©¨¨§Ÿ§¦¤§¨©¨¨§Ÿ
ikid iM xaC F` zexr F` iOp aizM§¦©¦¤§©¨¨¦¥¦
F` dexr rOYWnC EdiiexzA DiWxcilC§¦©§¥§©§©§§¦§©©¤§¨

:xaCA dexr iOp rnWnE xaCLnLî ék ¨¨©§©©¦¤§¨©¨¨¦§©¥
ì òaøàa.úBðBLzFpFWl rAx` mFwnA §©§©§¦§©§©§

oR mFwnA m` mFwnA dxFYA iM aYkp ElNd©¨¦§©¦©¨¦§¦¦§¤
FnM m` mFwnA xW` mFwnA `N` mFwnA¦§¤¨¦§£¤¦§¦§
iM xFng d`xz iM `xTi iM LAxwa `vOi iM¦¦¨¥§¦§§¦¦¨¥¦¦§¤£¦
m` xnFlM rx`IWkl rnWn EdNEk rBtz¦§©§©§©¦§¤¤¡©§©¦
xaC xFYql `N` mFwnA oAEx oke KM didi¦§¤©§¥¨¦§¤¨¦§¨¨
FnM oM `N` oM Fpi` xnFl dlrnl xEn`d̈¨§©§¨©¥¥¤¨¥§
`N` KixacM ok Fpi` Ywgv iM `l xn`Ie©Ÿ¤Ÿ¦¨¨§§¥¥¦§¨©¦¤¨
gFzt iM Lci z` uFRwY l` oke Ywgv̈©§§§¥©¦§¤¨§¦¨©
iM `l FnkE Fl gYtY gFzR `N` Fl gYtY¦§©¤¨¨©¦§©§Ÿ¦
aFgxA `N` LziA l` xEqp `l oilp aFgxä§¨¦Ÿ¨¤¥§¤¨¨§
LaalA xn`z iM oR mFwnA dAxd oke oilp̈¦§¥©§¥¦§¤¦Ÿ©¦§¨§
lFki dY` oi` 'Fbe mdn `xiz `l 'Fbe miAx©¦§Ÿ¦¨¥¤§¥©¨¨
LaalA xn`Y m` xnFl m` oFWlA Wxtl§¨¥¦§¦©¦Ÿ©¦§¨§
`xiY xn`Y `l m` `d mdn `xiz `l 'Fbe§Ÿ¦¨¥¤¨¦ŸŸ©¦¨
la` `N` oFWlA `le oFkp df oi` mdn¥¤¥¤¨§Ÿ¦§¤¨£¨
oM xn`Y `NW xnFl oR oFWlA `Ed Wxcp¦§¨¦§¤©¤ŸŸ©¥
LaalA xn`z ike xnFlM Wxcp dInzaE¦§¦¨¦§¨§©§¦Ÿ©¦§¨¤
iM oke mdn `xize dN`d miFBd miAx©¦©¦¨¥¤§¦¨¥¤§¥¦
l` EaiWY `l mlFrl Fl sCxP dn Exn`YŸ§©¦§¨§¨Ÿ¨¦¤
iM lM oke Fl sCxP dn xnFl mkaal§©§¤©©¦§¨§¥¨¦
s` EPxEWY `l xn`Y iM s` s`l oikEnQd©§¦§©©¦Ÿ©Ÿ§¤©
DniY oFWlA oiWxcp oNEM EPpr` ikp` iM¦¨Ÿ¦¤¡¤¨¦§¨¦¦§¥©
cFre oM xn`Y oR LcOln WExiR sFq KMld¦§¨¦§©¤§¤Ÿ©¥§
ipRn F` xW` EpiidC `dC oFWlA WOWn§©¥¦§§¨§©§£¤¦§¥
dlrnNW xaC aXiil mrh oYil xnFlM§©¦¥©©§©¥¨¨¤§©§¨

n df iM oke il` `A mrdW mrd il` `AW ipRn mrd il` `ai iM LCal aWFi dY` rECn oke d`xIW ipRn xnFlM d`xi xW` FnM d`xi iM iYwgv `l FnM EPniddW ¥¤§Ÿ¨©§¦¦¨¥¨§£¤¨¥¨§©¦§¥¤¨¥¨§¥©©©¨¥§©¤¦¨Ÿ¥©¨¨¦§¥¤¨¥©¨¨¤¨¨¨¥©§¥¦¤Ÿ¤
FzrieB ipROW minkg EdEWxCW dWxCd itl oxd` reb iM oke ipRn xnFlM xW` FnM oiWxcp oNEM midl` z`xi oi` wx iYxn` iM LizFpA z` lfbY oR iYxn` iM Wi`d̈¦¦¨©§¦¤¦§Ÿ¤§¤¦¨©§¦©¥¦§©¡Ÿ¦¨¦§¨¦§£¤§©¦§¥§¥¦¨©©£Ÿ§¦©§¨¨¤¨§£¨¦¤¦§¥§¦¨
oFWlA mixYtPd iM lke Fpiipr itl oNEM zFpWl dY` Kixv FzFpWl z`A m`e ixarA iM zFpFWl lM WOYWn iOx`A ix` oFWNW ix` Edl opinBxzn EdNEke oprd wNYqp¦§©¥¤¨¨§§§©§§¦¨§£¥¤§£¥¨£©¦¦§©¥¨§¦¨¦§¦§¦¨¨¦©¨¦©¨¦©¨§¦¦§¨§¨¦©¦§¨¦¦§
oFWl oNEM ux`A mzixtE EAxz iM drxR qEq `a iM ux`d l` E`Faz iM oke L`iai i`Ce `dC m` oFWlA FxzFtl lFki dY` oi`W EN` lke L`iai iM dide FnM xW`M©£¤§§¨¨¦§¦£§¨¥¤¥©¨¨§§¦§¦§¨©©§¦£§¥¦¨¤¨¨¤¦¨©§Ÿ¦¦§§¦¤¨¨¤¨§
zFvOl miwEwf mY` ux`d l` E`FaYWkE L`iaIW ipRn xnFlM WAkY WxiYW xkUA ux`l qpMY DliaWAW Ef devn dUr ixtiqe `xtiq WxcOA mixYtp od `dC§¨¥¦§¨¦©¦§¨¦§¨§¦§¥£¥¦§¨¤¦§¦¨¦¨¥¨¨¤¦§©¤¦©¦§Ÿ§©¦§¥¤§¦£§¤¨¤¨¨¤©¤§¦©¦§
Exn`i iM FnM xW`M oFWlA oixYtpe ipRn oFWlA oxzFtl lFki dY` oi`W EN` oFbM lke 'Fbe mixn gTYe Kkitl 'Fbe drxR qEq `AW ipRn 'Fbe drxR qEq `a ike ElNd©¨§¦¨©§Ÿ§¦§¥¤¨©§Ÿ§§¦¨©¦©¦§¨§§¨§¥¤¥©¨¨§§¨¦§¦§¥§¦§¨¦¦§©£¤§¦Ÿ§

:md m` oFWl oNEk xaC mdl didi iM mkipA mkil`.da àöî àäcDA `vOW ipRn ipRn oFWl Edl rnWn ikd iOp d"aE dPWxbi `l ikd e`l `d DA `vOW ipRn £¥¤§¥¤¦¦§¤¨¤¨¨¨§¦¥§¨¨¨¨¦§¥¤¨¨¨¨©¨¥Ÿ§©§¤¨©¦¨¥©§©§§¦§¥¦§¥¤¨¨¨
:iFp lW og mEXn `le DiA WxtncM DA `vOW ipRn Epiid `xw xn`wC og `vnY `l KMld dPWxbi `l e`l m`e xaC F` dexr F`.ò"øåoFWlA iM i`dl Dil Wxtn ¤§¨¨¨§¦©Ÿ§¨§¤¨¦§¨Ÿ¦§¨¥§¨¨©§¨©§¦§¥¤¨¨¨§¦§¨¥¥§Ÿ¦¥¤§§¨¥¥§©¦¦§

:xaC zexr DA `vn m`e eipirA iFp lW og `vnY `l m` Edpip iNin ixY KMld m`.øác àìå äåøò àì da àöî àì:DWxibe d"al.eäîd`l Dil opitiiM inDxEC ¦¦§¨§¥¦¥¦§¦Ÿ¦§¨¥¤§¥¨§¦¨¨¨¤§©¨¨Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¨§Ÿ¨¨§§¦§¨©¦©§¦¨¥§©§¨
:`l F`.ñðBà éab:dlEzA dxrPd z` qpF`dì ìëeé àì.åéîé ìk dçlLDgNWl lkEi `l LcOll `aE `Ed `xizi `xw eini lM i`dC (.eh sc) zFMn 'QnA opixn`e Ÿ©¥¥¨¥¤©©£¨§¨Ÿ©§©§¨¨¨¨§©§¦¨§©¤©§©¨¨¨§¨§¥¨¨§©¤§Ÿ©§©§¨

cFnrA mpi` miWxbOd lklC llMn xfgde cFnr lW dUrl aEzMd FwYPW FgENiW lr dwFl Fpi`e Dxifgdl FzF` oitFM c"aW eini lM DgENWA `di `l gNW m`e§¦¦¥©Ÿ§¥§¦¨¨¨¨¤¦§©£¦¨§¥¤©¦¤¦§©¨©£¥¤£§©£¥¦§©¦§¨©§¨§¦¥¨©£
:i`dA iiElbl il dOl xfgde cFnrA odizFWp iWxbn lM i`C xfgde.eäî:`l F` xaCA WpFr Wi.ìëàna úBòcLlk`n lW zEqiphq`A zFwElg mc` ipA zFrC §©£¥§¦¨§¨§¥§¥¤©£§©£¥¨¨¦¦§¥§©©¥¤©¨¨Ÿ¤¥©©£¨¥§¥¨¨£§¦§§¦¤©£¨

lr ciRwn Wi zEvixtA zFwElg mc` ipA zFrC KM llM qiphqi` Fpi`W Wie KM lM qiphqi` Fpi`W Wie hrEn qE`in zngn lk`nA uwe qiphqi` `EdW Wi dYWnE¦§¤¥¤¦§§¦§¨§©£¨¥£©¦¨§¥¤¥¦§§¦¨©§¥¤¥¦§§¦§¨©¥§¥¨¨£¦§¦¥©§¦©
:llM ciRwn Fpi`W Wie KM lM ciRwn Fpi`W Wie hrEn zEvixR.äãeäé ïa ñett`NW diptA zlC lrFp wEXl FziAn `vFIWkE did `iIWp `lCbn mixn lW DlrA §¦¨§¥¤¥©§¦¨©§¥¤¥©§¦§¨©¤§¨©§¨¤¦§¨§©§¨§©¨¨¨§¤¥¦¥©¥¤¤§¨¤¨¤Ÿ

:eiYgY dPfnE mdipiA zqpkp dai` KM KFYOW Ef `id zpbFd Dpi`W dCnE mc` lkl xAcY§©¥§¨¨¨¦¨¤¥¨¤¤¦¤¦©¥¨¦§¤¤¥¥¤§©¨©§¨
äîåøôå

àúëìäålFw cg` hB lr `vIW z"x iptl `A dUrnE .mdipWl zxYEn §¦§§¨¤¤¦§¥¤©£¤¨¦§¥¤¨¨©¥¤¨
'b oiYndl z"x Dkixvd `le frNd ipRn ipW hB Epzpe lEqR̈§¨§¥¥¦¦§¥©©©§Ÿ¦§¦¨§©§¦

d `le xWM did oFW`xdW oeiM ipW hB onGn miWcgipRn `N` ipW hB di ¢¨¦¦§©¥¥¦¥¨¤¨¦¨¨¨¥§Ÿ¨¨¥¥¦¤¨¦§¥
incC b"r` mdipWl zxYEnC `kd 'ixn`C o`Mn di`x `iade frlC `WWg£¨¨§©©§¥¦§¨¨¦©§©§¦¨¨§¤¤¦§¥¤§¨¥
oi`W oeiM oiqExi`d on FzWExB xifgnl§©§¦§¨¦¨¥¦¥¨¤¥
xnF`e Exingd `l `nlrA lFw `N` o`M©¤¨§©§¨Ÿ¤¡¦§¥
dGn lFw iedC `kd ip`WC di`x oi`C i"x¦§¥§¨¨§©¦¨¨©£¥¦¤
FzWExB xifgnl KM lM dnFC oi`e dGnE¦¤§¥¤¨©§©§¦§¨
xingdl Wi xg` lFwA la` oiqExi`d on¦¨¥¦£¨§©¥¥§©§¦
lr xaC E`vn `NWM lirl opixn`cM¦§©§¦¨§¥§¤Ÿ¨§¨¨©
b"r` oFW`x `Vie ipW Wxbi `NW FixEA§¤Ÿ§¨¥¥¦§¦¨¦
`nlrA lFw `N` ied `l oFW`x iWECiwC§¦¥¦Ÿ£¥¤¨§©§¨
iWECiw ipW iWECiwC mEXn oixingn n"n©£¦¦¦§¦¥¥¦¦¥
on FzWExB xifgOl ith ince dxFY¨§¨¥§¥©©§¦§¨¦

:oiqExi`dékdn .zFpFWl 'cA WOWn ¨¥¦¦§©¥§§©
`a ike L`iai ike `az iMC 'hpETA 'iRX¤¦©§§§¦¨Ÿ§¦§¦£§¦¨
xWt` i`C `dC oFWlA oiWOWn oNEM qEq¨§©§¦¦§§¨§¦¤§¨
m`iad i`Ce `dC m` mFwnA EWOWIW¤§©§¦§¦§¨©©¡¦¨
drxR qEq `a iM i`Ce oke ux`l d"awd©¨¨¤§¥©©¦¨©§Ÿ
m` dAxdC wgC mPgaC z"xl d`xpe§¦§¤§¦§¦¨¨©§©§¥¦
zgpn aixwY m` oFbM df oFWlA miWOWn§©§¦§¨¤§¦©§¦¦§©
ENM m` cr delY sqM m` mixEMiA¦¦¦¤¤©§¤©¦¦
mNEM l`xUi ipal laFId didi m` zFYWl¦§¦¦§¤©¥¦§¥¦§¨¥¨

:lirl :i`Ce oFWl mdäîmicrA oNdN ¥§©©§¥©§©¨§¥¦
i`O`C KixR inlWExiA .'Ek mixExA§¦¦©§¦¨¦§©©
xW` DlrA lkEi `lC `xw Kixhv ¦̀§§¦§¨§Ÿ©©§¨£¤
e`laC Dil wERiY DYgwl aEWl DgNW¦§¨¨§©§¨¥¥¦§©
micr WIW oeiM FzhFq xifgdl xEq` ikd̈¥¨§©£¦¨¥¨¤¥¥¦

:oie`l 'aA eilr xFarl iPWnEúéa §©¥©£¨¨§©¦¥
`dC xaC zexr Da `vn [iM] ixaq i`OW©©©§¥¦¨¨¨¤§©¨¨§¨
mixtq zi`e .'Fbe xaC zexr DA `vn̈¨¨¤§©¨¨§§¦§¨¦
y"aM xaq r"xC i"xF`e y"aE d"a iqxbC§©§¥§¦§¨©§
ixY i`C `zNin `cg xaC zexr ixn`C§©§¥¤§©¨¨¨¨¦§¨§¦§¥
il dOl xaC F` dexr F` Edpip iNin¦¥¦§¤§¨¨¨¨¨¦
aizkC oeiM FliWaY dgiCwdl xaC aFYkl¦§¨¨§¦§¦¨©§¦¥¨¦§¦
d`p `vn EpiidC eipirA og `vnz `l m ¦̀Ÿ¦§¨¥§¥¨§©§¨¨¨¨
`UPY xg`lC zexre DWxbl xYEn dPOn¦¤¨¨§¨§¨§¤§©¦§©¥¦¨¥
xiRW iz` f"tlE FliWaY dgiCwd d"de§¦§¦¨©§¦§¨¥©¦

p `le y"aE mixtQA hwpC `dd"aE hw ¨§¨©©§¨¦§Ÿ¨©
`WxcA y"aE r"x oieWC b"r` opirEnW`l§©§¦¨§¨¦¦§¨¨
iAx axde i`dA ibilR n"n xaC zexrC§¤§©¨¨§¦¥§©§¨©©¦
i`C d"aM xiRW iz` r"xC Wxtn opgl ¤̀§¨¨§¨¥§¨¥©¦§§¦
FliWaY dgiCwdl xaC Dil xYiI`C e`l©§©©¥¥¨¨§¦§¦¨©§¦
:iOp i` oFWlA DA `vn iM WixC ded `lŸ£¨¨¦¦¨¨¨¦§¦©¦

mr

ì úøzeî àúëìäå:íäéðLäðùîàì íéøîBà éànL úéa §¦§§¨¤¤¦§¥¤¥©©§¦Ÿ
äåøò øác da àöî ïk íà àlà BzLà úà íãà Løâé§¨¥¨¨¤¦§¤¨¦¥¨¨¨§©¤§¨
eléôà íéøîBà ìlä úéáe 'øác úåøò dá àöî ék' øîàpL¤¤¡©¦¨¨¨¤§©¨¨¥¦¥§¦£¦
éaø 'øác úåøò dá àöî ék' øîàpL BìéLáz äçéc÷ä¦§¦¨©§¦¤¤¡©¦¨¨¨¤§©¨¨©¦
äéäå' øîàpL äpîéä äàð úøçà àöî eléôà øîBà àáé÷ò£¦¨¥£¦¨¨©¤¤¨¨¥¤¨¤¤¡©§¨¨

:'åéðéòa ïç àöîú àì íààøîâìlä úéa eøîà àéðz ¦Ÿ¦§¨¥§¥¨©§¨¨§¥¦¥
éànL úéa íäì eøîà øác øîàð øák àìäå éànL úéáì§¥©©©£Ÿ§¨¤¡©¨¨¨§¨¤¥©©
øîàð íà ìlä úéa íäì eøîà úåøò øîàð øák àìäå©£Ÿ§¨¤¡©¤§©¨§¨¤¥¦¥¦¤¡©
àöz äåøò íeMî øîBà éúééä øác øîàð àìå úåøò¤§©§Ÿ¤¡©¨¨¨¦¦¥¦¤§¨¥¥
àìå øác øîàð eléàå øác øîàð Cëì àöz àì øác íeMî¦¨¨Ÿ¥¥§¨¤¡©¨¨§¦¤¡©¨¨§Ÿ
íeMîe øçàì àNpz øác íeMî øîBà éúééä úåøò øîàð¤¡©¤§©¨¦¦¥¦¨¨¦¨¥§©¥¦
éàä éànL úéáe úåøò øîàð Cëì øçàì àNpz àì äåøò¤§¨Ÿ¦¨¥§©¥§¨¤¡©¤§©¥©©©
ìò' øác ïläì øîàðå øác ïàk øîàð déì éãáò éàî øác̈¨©¨§¥¥¤¡©¨¨¨§¤¡©§©¨¨¨©

ìL ét ìò Bà íéãò éðL étïläl äî 'øác íe÷é íéãò äL ¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨©§©¨
äåøò áéúk éî ìlä úéáe íéãò éðLa ïàk óà íéãò éðLa¦§¥¥¦©¨¦§¥¥¦¥¦¥¦§¦¤§¨
ìlä úéáe øác Bà äåøò Bà áéúk éî éànL úéáe øáãa§¨¨¥©©¦§¦¤§¨¨¨¥¦¥
éaø :éëä òîLîe éëä òîLîc øác úåøò áéúk éëäì§¨¦§¦¤§©¨¨§©§©¨¦©§©¨¦©¦
Léøãa éâìôéî à÷ éàîa :úøçà àöî eléôà øîBà àáé÷ò£¦¨¥£¦¨¨©¤¤§©¨¦§§¥¦§¥

ì 'ãa LnLî ék Lé÷ì Léø øîàc Lé÷ìàîìc éà úBðBL ¨¦§¨©¥¨¦¦§©¥§§¦¦§¨
ïç àöîú àì íà äéäå] éøáñ éànL úéa àäc àlà¤¨§¨¥©©¨§¥§¨¨¦Ÿ¦§¨¥
øác úåøò da àöî àäc 'øác úåøò dá àöî ék' [åéðéòa§¥¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¨¨¨¨¤§©¨¨
da àöî énð éà øác úåøò da àöî ék øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¦¨¨¨¤§©¨¨¦©¦¨¨¨
äåøò àì da àöî àì àáøì àtt áø déì øîà øác úåøò¤§©¨¨¨©¥©¨¨§¨¨Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¨
ìëeé àì' ñðBà éab àðîçø élâcî déì øîà eäî øác àìå§Ÿ¨¨©¨©¥¦§©¥©£¨¨©¥¤Ÿ©
àeä íúä éà÷ øéæçäå ãBîòa åéîé ìk 'åéîé ìk dçlL(ì)§©§¨¨¨¨¨¨¨©£§©£¥¨¥¨¨
áø déì øîà ãáò ãáòc éàî àëä ìáà àðîçø élâc§©¥©£¨¨£¨¨¨©§¨©¨©¨©¥©
åézçz úáLBé àéäå dLøâì Baì íà àáøì àiLøLî§©§¦¨§¨¨¦¦§¨§¨§¦¤¤©§¨
àeäå äòø Eòø ìò Løçz ìà' déìò éø÷ eäî BzLnLîe§©©§©¨¥£¥©©£Ÿ©¥£¨¨§
íLk øîBà øéàî éaø äéä àéðz 'Czà çèáì áLBé¥¨¤©¦¨©§¨¨¨©¦¥¦¥§¥
áeáfL íãà Eì Lé íéLða úBòc Ck ìëàîa úBòcäL¤©¥§©£¨¨¥§¨¦¥§¨¨¤§
ñett úcî àéä Bæå eäúBL Bðéàå B÷øBæå BñBk CBúì ìôBð¥§§§§¥¥§¦¦©©

Bæå eäúBLå B÷øBæå BñBk CBúì ìôBð áeáfL íãà Eì Léå àöBéå BzLà éðôa ìòBð äéäL äãeäé ïa¤§¨¤¨¨¥¦§¥¦§§¥§¥§¨¨¤§¥§§§§¥§
éeçîz CBúì ìôBð áeáfL íãà Eì Léå dçépîe äéáBø÷e äéçà íò úøaãîL íãà ìk úcî àéä¦¦©¨¨¨¤§©¤¤¦©¤¨§¤¨©¦¨§¥§¨¨¤§¥§©§
÷eMa äåBèå òeøt dLàøå äàöBé BzLà úà äàBøL òø íãà úcî àéä Bæ BìëBàå BööBî§§§¦¦©¨¨©¤¤¤¦§§¨§Ÿ¨¨©§¨©

äîåøôå
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hbקיד `ianda cenr v sc ± oey`x wxtoihib

.äéããö éðMî äîeøôed`xp oxUAW ztxvAW zFInFc` KxcM dici iliS` lv` §¨¦§¥§¨¤¨¥¤©¦¥¨¤¨§¤¤¡¦¤§¨§©¤§¨¨¦§¤
:odiCSn.Czòc à÷ìñ íãà éða íò:Fl dxEq`e `id dpFGW xaCl milbx k"` ¦¦¥¤¦§¥¨¨©§¨©§¨©§©¦©¨¨¤¨¦©£¨

.íéöçBø íãà éðaL íB÷îaoiWaFl odWM oz`ivi xg`l mdipirl zqpkp `ide §¨¤§¥¨¨£¦§¦¦§¤¤§¥¥¤§©©§¦¨¨§¤¥§¦
:odicbA.çlL àðN ék:ik`ln z`EapA `Ed wEqR.çlL úàðN íàiAxM ¦§¥¤¦¨¥©©¨¦§©©§¨¦¦§¥¨©©§©¦

:`aiwríB÷nä éðôì àéä äàeðN íà £¦¨¦§¨¦¦§¥©¨
.çlLEfe gNWOd iEpU iqxbC zi`e y"aM ©©§§¦§©§¥¨©§©¥©§

ENit`e mFwOd iptl gNWOd iEpU iYrnẄ©§¦¨©§©¥©¦§¥©¨©£¦
`ivFdl `NW opitiiM `lC idp lNd zial§¥¦¥§¦§Ÿ©§¦¨¤Ÿ§¦

:`Ed iEPU Edin.ïBLàø âeæmixErp zW` ¦¨¦¥¤§¦
zW` DixzA aizkcM `xw irYWn DaE¨¦§¨¥§¨§¦§¦©§¥¥¤

xnWpe aizkE LixErpzW`aE mkgExA mY §¤§¦§¦§©§¤§£¤§¥¤
:cBai l` LixErp§¤©¦§Ÿ

Løânä Cìò ïøãä©§¨£¨©§©¥

íò`id dpFGW xaCl milbx oM m` qxhpETA WxiR .KYrC `wlq mc` ipA ¦§¥¨¨©§¨©§¨¦¥©§§¥¦¥©§©¦©¨¨¤¨¦
d`vFie wEXA deFh `dC dWwe devn `le DWxbl daFge Fl dxEq`e©£¨§¨§©§¨§Ÿ¦§¨§¨¤§¨¨©§§¨

dhFqA `id `iraC devn `le DWxbl daFg iOp rExR DW`xe(.dk sc)zxaFr i` §Ÿ¨¨©©¦¨§¨§¨§Ÿ¦§¨§©§¨¦§¨¦¤¤
Dlr iOp KixR `l i`O`e `hiWti` `le `l F` DniIwl xYEn zicEdi zC lr©©§¦¨§©§¨Ÿ§Ÿ¦§¦¨§©©Ÿ¨¦©¦£¨

`ied `l dhFqA `iraC oeikC xnFl Wie§¥©§¥¨§©§¨§¨Ÿ©§¨
DWxbl devnC xiRW xn`w opAxCn `N ¤̀¨¦§©¨¨¨¨©©¦§¦§¨§©§¨
Wi cFre dxFYd on DWxbl daFg Ef la £̀¨¨§©§¨¦©¨§¥
KYrC `wlq mc` ipA mr zvgFx Wxtl§¨¥¤¤¦§¥¨¨©§¨©§¨
F` FYW`n df laFq Fpi` rx mc` ENit £̀¦¨¨©¥¥¤¥¦§
:oM dUFr Dpi` zFNTAW dNw ENit £̀¦©¨¤©©¥¨¨¥

áeúkäENit` `nwFYin .xg` F`xw ©¨¨§©¥¦§¨£¦
:i`w zexr`e lNd ziaM§¥¦¥§©¤§©¨¥

Løânä Cìò ïøãä©§¨£¨©§©¥

íãà éða íò íãà éða íò úöçBøå äéããö éðMî äîeøôe§¨¦§¥§¨¤¨§¤¤¦§¥¨¨¦§¥¨¨
ïî äåöî Bæ ïéöçBø íãà éðaL íB÷îa àlà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¤¨§¨¤§¥¨¨£¦¦§¨¦
dçlLå 'Bâå úåøò dá àöî ék' øîàpL dLøâì äøBzä©¨§¨§¨¤¤¡©¦¨¨¨¤§©§§¦§¨
øçà Bàø÷ áeúkä øçà Léàì äúéäå äëìäå Búéaî¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥©¨§¨©¥
Búéaî äòLø àéöBä äæ ïBLàøì Bâeæ ïa äæ ïéàL øîBì©¤¥¤¤¨¦¤¦§¨¨¦¥
øîàpL dçlL éðL äëæ Búéa CBúì äòLø ñéðëä äæå§¤¦§¦§¨¨§¥¨¨¥¦¦§¨¤¤¡©
ék Bà' øîàpL BzøáB÷ åàì íàå 'ïBøçàä Léàä dàðNe'§¥¨¨¦¨©£§¦¨©§¤¤¡©¦

íà øîBà äãeäé éaø 'çlL àðN ék' Búéa CBúì äòLø ñéðëä äæå Búéaî äòLø àéöBä äfL äúéîa àeä éàãk 'ïBøçàä Léàä úeîé̈¨¦¨©£§©§¦¨¤¤¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥¦¨¥©©©¦§¨¥¦
äðBLàø BzLà Løâîä ìk øæòìà éaø øîàc éðL âeæa àä ïBLàø âeæa àä éâéìt àìå çlLîä éeàðN øîBà ïðçBé éaø çlL dúàðN§¥¨©©©¦¨¨¥¨©§©¥©§Ÿ§¦¥¨§¦¨§¥¦§¨©©¦¤§¨¨¨©§¨¥¦§¦¨
úç÷ìå äçðnä ìà úBðt [ãBò] ïéàî ä÷ðàå éëa 'ä çaæî úà äòîc úBqk eNòz úéðL úàæå' øîàpL úBòîc åéìò ãéøBî çaæî eléôà£¦¦§¥©¦¨¨§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦©£©¦§¨¤¦§¥©§¦©£¨¨¥¥§¤©¦§¨§¨©©

ðéa ãéòä 'ä ék ìò äî ìò ízøîàå íëãiî ïBöøéøeòð úLà ïéáe E:'Eúéøa úLàå Ezøáç àéäå da äzãâa äzà øLà E ¨¦¤§¤©£©§¤©¨©¦¥¦¥§¥¥¤§¤£¤©¨¨©§¨¨§¦£¤§§§¥¤§¦¤

:ïéèéâ úëñî äì à÷éìñå ùøâîä êìò ïøãä
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- "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr et sc oihib(oey`x meil)

,øæòìà éaøc déì úéì ïðçBé éaøepi` m`de ©¦¨¨¥¥§©¦¤§¨¨
opgei iax ,`xnbd daiyn .ezenk wqetéëä̈¦

,øîà÷j` ,xfrl` iaxk dkldyïðaøì ¨¨©§©¨¨
,xfrl` iax lr miwlegdïéà èbä çéø eléôà£¦¥©©¥¥

Ba.df hba
éòa ,øî øa éøîì àcáæ øa àaà éaø déì çìL̈©¥©¦©¨©©§¨§¨¦©©¨¥

àðeä áøî dépéîm`d `ped ax z` l`y ± ¦¥¥©¨
äëìä ïéà Bà ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦¥£¨¨

.ezenkéëäcàle`yl xn xa ixn witqdy cr ± ©§¨¦
,`ped ax z`àðeä áøc déLôð çðax xhtp ± ¨©§¥§©¨

.`peddéøa äaø déì øîà[epa -]`ped ax ly ¨©¥©¨§¥
,xn xa ixnlàaà øîà éëä`ped ax ±déîMî ¨¦¨©©¨¦§¥

,àáøcok`yå ,ïéhéâa øæòìà éaøk äëìäok §¨¨£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦§
eðéaø íeMî äëìä øáãa ïéàé÷aä eðéúBaø©¥©§¦¦¦§©£¨¨¦©¥
áø øîàc ,ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä ,eøîà̈§£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦§¨©©
øæòìà éaøk äëìä ,áø øîà àéøeb øa àîç̈¨©§¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨

,ïéhéâa'epizeax' xnelk,`ixeb xa `ng ax `ed §¦¦
.ax `ed 'epiax'e,éøîàc àkéàdax el xn`y ¦¨§¨§¥

,ef oeyla xn xa ixnl `ped ax xaeðéøáçå©£¥¥
íeMî eðéaø éãéîìúå äëìä øáãa ïéàé÷aä©§¦¦¦§©£¨¨§©§¦¥©¥¦

øk äëìä ,eøîà eðéaøøîàc ,ïéhéâa øæòìà éa ©¥¨§£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦§¨©
,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà àcñç áø©¦§¨¨©©¨¨©§¨¨©©

,ïéhéâa øæòìà éaøk äëìä'epixag'y xnelk £¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦
xa `ng ax 'epiax icinlz'e ,`cqg ax `ed

.ax `ed 'epiax'e ,`ixebøîà ïéáø àúà ék ïëå§¥¦¨¨¨¦¨©
øæòìà éaøk äëìä ,áø øîà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨

.ïéhéâa§¦¦

äðùî
oihib ipy eaxrzp m` oicd dn zx`an dpynd

ote` dfi`a oke ,dy`de yi`d zenya mieyd

.cg`hba odizeyp z`yxbl miyp`dnkl xzen

íéðLmiyp` ipy ±eçìMLcg` gily ciaéðL §©¦¤¨§§¥
ïéåL ïéhébmiey miyp`d zenyy ,mdizenya ¦¦¨¦

,miey mdizeyp zeny okeeáøòúðå,oihibd ipy §¦§¨§
,yi` dfi`l jiiy hb dfi` rcei gilyd oi`eïúBð¥

gilydíäéðLoihibd ipy z` ±ìdy`,Bæ §¥¤§
åz` ozep okn xg`líäéðLmbìdy`Bæ± §§¥¤§

,zxg`d.zeyxebn odizy if`e,Cëéôìoeik §¦¨
,miypd izyl oihibd ipy z` zzl jixv `edy

m`ïäî ãçà ãáà,oihibd on ±éøähbdéðMä ¨©¤¨¥¤£¥©¥¦
,ìèa.eze` zzl jixv inl reci oi`y oeik ¨¥
äMîçmiyp`eáúkL,mdizeyp lkl cg` hb £¦¨¤¨§

ly ote`a eazkeèbä CBúa ììkllekd ote`a - §¨§©¥
,mlek z`éðBìôe ,úéðBìt Løâî éðBìt Léà'¦§¦§¨¥§¦§¦

yxbníéãòäå ,'úéðBìtminezgähîlîlk lr §¦§¨¥¦¦§©¨
if` ,elld zebefdïúpéå ,ïéøLk ïlekdf hbìëì ¨§¥¦§¦¨¥§¨

úçàå úçàj` .zeyxebn olek if`e ,miypd on ©©§©©
m`áúBk äéäly ote`a df hbãçà ìëì ñôBè ¨¨¥¤§¨¤¨

íéãòäå ,ãçàåminezg,ähîlîif`úà §¤¨§¨¥¦¦§©¨¤
òäLïéø÷éð íéã[mi`xwp ±],Bnòbefd xnelk ¤¨¥¦¦§¦¦

`ed ,micrd zenizgl jenq dhnl aezk mnyy
øLkmpi`y zebefd x`y j` ,df hba yxbzdl ¨¥

mileki mpi` micrd znizgl jenq miaezk
micrd `ny miyyeg ep`y ,df hba yxbzdl

.oexg`d befd lr wx ecird

àøîâ
zxxan `xnbdïàîd `ed [in -]àðzdpyy ©¨¨

mdipy epzp m` oihibd z` xiykne ,dpynd z`
.efl mdipye efl,äéîøé éaø øîàxaeq df `pz ¨©©¦¦§§¨

éàc ,øæòìà éaøk àìczrck ezrcéaø §Ÿ§©¦¤§¨¨§¦©¦

,øæòìàixdøîàc ïåék(`"r) lirl xfrl` iax ¤§¨¨¥¨§¨©
y,éúøk äøéñî éãò'dnyl' oicy x`ean ixd ¥¥§¦¨¨§¥

icr erciy xnelk ,dxiqnd icr lr xn`p hba
j` ,df hba zyxbznd ine yxbnd in dxiqnd

,dy` lkl mixqnp oihibd ipyy ,df ote`aàä̈
éòãé àìdxiqnd icreäéépéî éäaoihibd on Ÿ¨§¥§¥¦©§

dLøâî à÷oic o`k miiwzn `le ,dy` lk ¨§¨§¨
nyl'lkl zxxean dpizp o`k oi`y itl 'd

xi`n iax zrck `id dpynd ,ok m`e .dy`
,dnizgd icr lr `ed 'dnyl' oicy ,(:b lirl)

iax zrcle .dnyl dxiqna jxev oi` ok`e
.eaxrzpy el` oihibl dpwz oi` xfrl`éiaà©©¥

àîéz eléôà ,øîàzrck `id dpyndyéaø ¨©£¦¥¨©¦
ì äáéúk øæòìà éaø éòác àîéà ,øæòìà,dîL ¤§¨¨¥¨§¨¥©¦¤§¨¨§¦¨¦§¨

ì äðéúðéòa éî dîLoic xfrl` iax jixvny ± §¦¨¦§¨¦¨¥
yi`d myl hbd azkiy ,cala daizka 'dnyl'

.dnyl dxiqn jixv oi`e ,dy`de
,dpyna epipy'eë ììk eáúkL äMîçjeza £¦¨¤¨§§¨

did ,zg`e zg` lkl ozpie oixyk olek 'eke hbd

:xyk enr oixwip micrdy z` 'eke qteh azek
,`xnbd zxxanéîc éëéäly ote`a aezkd hb ¥¦¨¦

,ììke ,zebefd lkl xykyéîc éëéäaezkd hb §¨¥¦¨¦
ly ote`añôBèbefl wx xyky ,cg`e cg` lkl ¤

,`xnbd zx`an .dpyna x`eank ,oexg`døîà̈©
,ïðçBé éaøea aezky hbïleëì ãçà ïîæ-lkl ©¦¨¨§©¤¨§¨

,ea miaezkd zebefdeäæly ote`'ììk' ¤§¨
be .dpynd dxikfdyea aezky hãçà ìëì ïîæ§©§¨¤¨

ãçàå,befe bef lkl cxtpa jix`zd ±eäæote` §¤¨¤
ly,'ñôBè'znizge ,micxtp oihibk oecipy ¤

.oexg`d befd lr wx zyxtzn micrdLéøå§¥
,øîà Lé÷ì̈¦¨©

המשך בינור למסכת גיטין ליום רנשון עמ' ב

- "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr v sc oihib(iying meil)

¯ äîeøôedicban dlebnäéããö éðMîmewna §¨¦§¥§¨¤¨
,[igyd zia cr wtxnd on -] dici iliv`

,íãà éða íò úöçBøådgipn `ed df lk mre §¤¤¦§¥¨¨
ixac z` `xnbd zxxan .ezynyne eizgz

,`ziixadzvgexe'Czòc à÷ìñ 'íãà éða íò¦§¥¨¨¨§¨©§¨
ezy` z` gipndy jzrc lr dlri ike -
rx mc` zcn `id ef mc` ipa mr zvgexd

yi df ote`a ixde ,xzei `le dyxbl devne
.dxezd on el dxeq`e `id dpefy xacl milbx
zvgexy `ziixad zpeek oi` ,`xnbd zayiin

,mc` ipa mr cgi `idàlàzvgex `idy ¤¨
,ïéöçBø íãà éðaL íB÷îa`id zqpkp ,xnelk §¨¤§¥¨¨£¦

.odicba oiyael odyk evgxy xg`l mdipirl

zevixta zbdepy dze` ,`ziixad zniiqn
mc` ipay mewna zvgexe miaxd zeyxa

,oivgexøîàpL ,dLøâì äøBzä ïî äåöî Bæ¦§¨¦©¨§¨§¨¤¤¡©
(` ck mixac)úåøò dá àöî ék''xaC'Bâå ¦¨¨¨¤§©¨¨§

.'Búéaî dçlLåoicn eilr zxq`p dpi`y s`e §¦§¨¦¥
zbdepy oeik dyxbl devn mewn lkn ,dpef

.zevixt ibdpna
,ef dy`a miweqtd jynd z` `ziixad zx`an

'øçà Léàì äúéäå äëìäå'(a weqt my)xg` - §¨§¨§¨§¨§¦©¥
xg` yi`l z`yipe dkld oey`xd on diyexib,

'øçà' Bàø÷ áeúkädzide dklde' xn` `le ©¨§¨©¥
,'ipy yi`l] Bâeæ ïa äæ ïéàL øîBìdnec epi` ±[ ©¤¥¤¤
,ïBLàøìixdyäæoey`xd lrad -àéöBä ¨¦¤¦

Búéaî äòLø,dyxibeåeli`äæipyd -ñéðëä §¨¨¦¥§¤¦§¦

Búéa CBúì äòLød`ype,aezkd e`xw jkl §¨¨§¥
.oey`xd jtid `edy 'xg`'

m` ,`ziixad zniiqneäëæd lradéðLly ¨¨¥¦
if` ,ef dvext dy`dçlLdglyn `ed s` ± ¦§¨
,onf xg`l ezianøîàpL(b weqt my)dàðNe' ¤¤¡©§¥¨
ïBøçàä Léàä.'DciA ozpe zzixM xtq Dl azke ¨¦¨©£§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

åàì íàåezy` iiga zn `ed ixd ,dkf `l m` - §¦¨
`ideøîàpL ,BzøáB÷xen`d weqtd jynda ©§¤¤¡©

.'ïBøçàä Léàä úeîé ék Bà'ok`eàeä éàãk ¦¨¨¦¨©£§©
,äúéîameynäfLoey`xdäòLø àéöBä §¦¨¤¤¦§¨¨

äæå ,Búéaîoexg`d,Búéa CBúì äòLø ñéðëä ¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥
da `vny meyn dyxib oey`xdy rciy s` lr

.xac zexr

bdp m` d`epyd ezy` z` yxbna dpc `xnbd
:`l e` ie`xk

LixErp zW`aE' (fh - eh a ik`ln) weqta xn`p§¥¤§¤

cBai l`'çlL àðN ékmi`xen`d ewlgpe .'ebe ©¦§Ÿ¦¨¥©©
.'gNW `pU iM' zeaiz xe`iaa,øîBà äãeäé éaø ¦¨¥©©©¦§¨¥

dúàðN íàdy`d z`çlL,dze``ly s` ¦§¥¨©©
.oegxq xac x`y e` dexr xac da dz`vneéaø©¦

çlLîä éeàðN ,øîBà ïðçBélr yxcp weqtd ± ¨¨¥¨©§©¥©
`la dyxiby lr ,'d iptl ie`py `edy yxbnd

.dexr xac da `vny
,`xnbd zx`aneâéìt àìåéiax ewlgp `l ± §Ÿ§¦¥

`ly dy` yxbl oekp m`d opgei iaxe dcedi

`l` ,dexr xac da `vnàäxn`y opgei iax - ¨
`weec `ed glynd ie`pyyïBLàø âeæa- §¦

dae ,'mixerp zy`' z`xwpd dpey`xd ezy`a

zW`aE' dligza my aezky itk weqtd xacn§¥¤
`l m` yxbl ie`x oi` dze`e ,'cBai l` LixErp§¤©¦§Ÿ

e .dexr xac da `vnyàäxn`y dcedi iax - ¨
`wec `ed ,gly dz`py m`yéðL âeæa- §¥¦

d`pey m` yxbl xzen dze`e ,dipyd ezy`a
el` zeaiz ezrcle .dexr xac da `vn `ly s`

lr dligza xn`py dnl jyndk exn`p `l
.dipy ezy`a `l` ,mixerp zy`

oi` dpey`xd ezy` z` yxbndy epivn oke

,oiievx eiyrnLøâîä ìk ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨¨©§¨¥
z`BzLàdäðBLàødexr xac da `vny `ll ¦§¦¨

,oegxq e`eléôàd,úBòîc åéìò ãéøBî çaæî £¦¦§¥©¦¨¨§¨
øîàpL,(ci - bi miweqt my)úéðL úàæå' ¤¤¡©§Ÿ¥¦

,ä÷ðàå éëa 'ä çaæî úà äòîc úBqk ,eNòz©£©¦§¨¤¦§¥©§¦©£¨¨
ïBöø úç÷ìå äçðnä ìà úBðt [ãBò] ïéàî¥¥§¤©¦§¨§¨©©¨
ðéa ãéòä 'ä ék ìò ,äî ìò ízøîàå ,íëãiîE ¦¤§¤©£©§¤©¨©¦¥¦¥§

éøeòð úLà ïéáeàéäå da äzãâa äzà øLà E ¥¥¤§¤£¤©¨¨©§¨¨§¦
.'Eúéøa úLàå Ezøáç,xfrl` iax yxce £¤§§§¥¤§¦¤

envr zernca dqkzn gafndy,lekiak
eixerp zy`a lrad cbay meyn `id daiqde
da `vny `ll dyxibe ,dpey`xd ezy` `idy

.cala d`py jezn `l` ,oegxq e` dexr

ùøâîä êìò ïøãä
:ïéèéâ úëñî äì à÷éìñå



קטו - "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr v sc oihib(iying meil)

¯ äîeøôedicban dlebnäéããö éðMîmewna §¨¦§¥§¨¤¨
,[igyd zia cr wtxnd on -] dici iliv`

,íãà éða íò úöçBøådgipn `ed df lk mre §¤¤¦§¥¨¨
ixac z` `xnbd zxxan .ezynyne eizgz

,`ziixadzvgexe'Czòc à÷ìñ 'íãà éða íò¦§¥¨¨¨§¨©§¨
ezy` z` gipndy jzrc lr dlri ike -
rx mc` zcn `id ef mc` ipa mr zvgexd

yi df ote`a ixde ,xzei `le dyxbl devne
.dxezd on el dxeq`e `id dpefy xacl milbx
zvgexy `ziixad zpeek oi` ,`xnbd zayiin

,mc` ipa mr cgi `idàlàzvgex `idy ¤¨
,ïéöçBø íãà éðaL íB÷îa`id zqpkp ,xnelk §¨¤§¥¨¨£¦

.odicba oiyael odyk evgxy xg`l mdipirl

zevixta zbdepy dze` ,`ziixad zniiqn
mc` ipay mewna zvgexe miaxd zeyxa

,oivgexøîàpL ,dLøâì äøBzä ïî äåöî Bæ¦§¨¦©¨§¨§¨¤¤¡©
(` ck mixac)úåøò dá àöî ék''xaC'Bâå ¦¨¨¨¤§©¨¨§

.'Búéaî dçlLåoicn eilr zxq`p dpi`y s`e §¦§¨¦¥
zbdepy oeik dyxbl devn mewn lkn ,dpef

.zevixt ibdpna
,ef dy`a miweqtd jynd z` `ziixad zx`an

'øçà Léàì äúéäå äëìäå'(a weqt my)xg` - §¨§¨§¨§¨§¦©¥
xg` yi`l z`yipe dkld oey`xd on diyexib,

'øçà' Bàø÷ áeúkädzide dklde' xn` `le ©¨§¨©¥
,'ipy yi`l] Bâeæ ïa äæ ïéàL øîBìdnec epi` ±[ ©¤¥¤¤
,ïBLàøìixdyäæoey`xd lrad -àéöBä ¨¦¤¦

Búéaî äòLø,dyxibeåeli`äæipyd -ñéðëä §¨¨¦¥§¤¦§¦

Búéa CBúì äòLød`ype,aezkd e`xw jkl §¨¨§¥
.oey`xd jtid `edy 'xg`'

m` ,`ziixad zniiqneäëæd lradéðLly ¨¨¥¦
if` ,ef dvext dy`dçlLdglyn `ed s` ± ¦§¨
,onf xg`l ezianøîàpL(b weqt my)dàðNe' ¤¤¡©§¥¨
ïBøçàä Léàä.'DciA ozpe zzixM xtq Dl azke ¨¦¨©£§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

åàì íàåezy` iiga zn `ed ixd ,dkf `l m` - §¦¨
`ideøîàpL ,BzøáB÷xen`d weqtd jynda ©§¤¤¡©

.'ïBøçàä Léàä úeîé ék Bà'ok`eàeä éàãk ¦¨¨¦¨©£§©
,äúéîameynäfLoey`xdäòLø àéöBä §¦¨¤¤¦§¨¨

äæå ,Búéaîoexg`d,Búéa CBúì äòLø ñéðëä ¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥
da `vny meyn dyxib oey`xdy rciy s` lr

.xac zexr

bdp m` d`epyd ezy` z` yxbna dpc `xnbd
:`l e` ie`xk

LixErp zW`aE' (fh - eh a ik`ln) weqta xn`p§¥¤§¤

cBai l`'çlL àðN ékmi`xen`d ewlgpe .'ebe ©¦§Ÿ¦¨¥©©
.'gNW `pU iM' zeaiz xe`iaa,øîBà äãeäé éaø ¦¨¥©©©¦§¨¥

dúàðN íàdy`d z`çlL,dze``ly s` ¦§¥¨©©
.oegxq xac x`y e` dexr xac da dz`vneéaø©¦

çlLîä éeàðN ,øîBà ïðçBélr yxcp weqtd ± ¨¨¥¨©§©¥©
`la dyxiby lr ,'d iptl ie`py `edy yxbnd

.dexr xac da `vny
,`xnbd zx`aneâéìt àìåéiax ewlgp `l ± §Ÿ§¦¥

`ly dy` yxbl oekp m`d opgei iaxe dcedi

`l` ,dexr xac da `vnàäxn`y opgei iax - ¨
`weec `ed glynd ie`pyyïBLàø âeæa- §¦

dae ,'mixerp zy`' z`xwpd dpey`xd ezy`a

zW`aE' dligza my aezky itk weqtd xacn§¥¤
`l m` yxbl ie`x oi` dze`e ,'cBai l` LixErp§¤©¦§Ÿ

e .dexr xac da `vnyàäxn`y dcedi iax - ¨
`wec `ed ,gly dz`py m`yéðL âeæa- §¥¦

d`pey m` yxbl xzen dze`e ,dipyd ezy`a
el` zeaiz ezrcle .dexr xac da `vn `ly s`

lr dligza xn`py dnl jyndk exn`p `l
.dipy ezy`a `l` ,mixerp zy`

oi` dpey`xd ezy` z` yxbndy epivn oke

,oiievx eiyrnLøâîä ìk ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨¨©§¨¥
z`BzLàdäðBLàødexr xac da `vny `ll ¦§¦¨

,oegxq e`eléôàd,úBòîc åéìò ãéøBî çaæî £¦¦§¥©¦¨¨§¨
øîàpL,(ci - bi miweqt my)úéðL úàæå' ¤¤¡©§Ÿ¥¦

,ä÷ðàå éëa 'ä çaæî úà äòîc úBqk ,eNòz©£©¦§¨¤¦§¥©§¦©£¨¨
ïBöø úç÷ìå äçðnä ìà úBðt [ãBò] ïéàî¥¥§¤©¦§¨§¨©©¨
ðéa ãéòä 'ä ék ìò ,äî ìò ízøîàå ,íëãiîE ¦¤§¤©£©§¤©¨©¦¥¦¥§

éøeòð úLà ïéáeàéäå da äzãâa äzà øLà E ¥¥¤§¤£¤©¨¨©§¨¨§¦
.'Eúéøa úLàå Ezøáç,xfrl` iax yxce £¤§§§¥¤§¦¤

envr zernca dqkzn gafndy,lekiak
eixerp zy`a lrad cbay meyn `id daiqde
da `vny `ll dyxibe ,dpey`xd ezy` `idy

.cala d`py jezn `l` ,oegxq e` dexr

ùøâîä êìò ïøãä
:ïéèéâ úëñî äì à÷éìñå

- "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr gt sc oihib(iyily meil)

,zelage zelifb oebk mievn mpi`yïðéãáò àìŸ©§¦¨
eäééúeçéìLep` oi`e ,zeyx epl epzp `l - §¦©§

xaca oecl mdigely.

äðùî
xira lew dilr `viy dy` oic zx`an dpynd

:zyxebn e` zycewn `idy
øéòa dîL àöédy` lr xira lew `vi m` - ¨¨§¨¨¦

`idy diept,úLce÷îzipelt' exn`y §¤¤
,'ipeltl meid dycwzpúLce÷î eæ éøä- , £¥§¤¤

dxeq`e ,zycewn ok` `idy df lewl oiyyeg

.ipelt eze`n hb lawzy `la xg`l `ypidl
y d`eyp dy` lr lew `vi m` okeúLøBâî§¤¤

,'ipeltn meid dyxbzp zipelt' exn`y ,`id

.úLøBâî eæ éøä`id didzy dpeekd oi`e £¥§¤¤
lr oikneq oi` ixdy ,xg` hb `la weyl zxzen
oiyyeg `l` ,`nlrl yi` zy` xizdl lewd

dxeq` ,`id odk zy` m`y ,`xnegl lewd dfl
,odkl dyexb xeqi` zngn eizgz cer ayil

.xg` hba dp`ivei `l`

:xen`d oicd z` dliabn dpynd
eoiprl xira `viy lewl oiyyegy x`azpy dn

`ed ,oiyexib e` oiyeciwíL àäé àlL ãáìá¦§¨¤Ÿ§¥¨

lewd mràìúîàz` xaeyd ,`edy lk mrh - £©§¨
la` .['lew ly exaey' `xwpd `ede] lewd gk
lewd z` xeayl ick ea yiy mrh my yi m`

wd eze`l oiyyeg oi`.le

,dpynd zx`anàìúîà àéä Bæéàzlhand ¥¦£©§¨
oiprl .oiyexiba e` oiyeciwa lewd gk z`

y xira lew `viy oebk ,oiyexibéðBìt Léà Løéb¥©¦§¦
.éàðz ìò BzLà úà`viy oebk ,oiyeciw oiprle ¤¦§©§©

ipelt yi`y xira lewdì ÷øædiept dy`l - ¨©¨
z`,äéLecé÷eltp oiyeciwd zernemewna ¦¤¨

`edydì áBø÷ ÷ôñ,zycewneBì áBø÷ ÷ôñ ¨¥¨¨¨¥¨
,zycewn dpi`eàìúîà àéä Bæz` zlhand ¦£©§¨

,oiyexibd lew ly 'exaey' `ed 'i`pzd'y .lewd

dpi`e i`pzd miiwzp `l `ny xnel yiy oeik
`ed 'el aexw wtq dl aexw wtq'e .zyxebn
`edy xnel yiy oeik ,oiyeciwd lew ly 'exaey'

oke ,el` mipte`ae .zycewn dpi`e el aexw
wxfy e` ,i`pz lr dyciwy lew `viy jtidl
oiyyeg oi` ,el aexw wtq dl aexw wtq dhib dl

.lewd eze`l

àøîâ
,dpyna x`eand oicd lr dywn `xnbd

,dyxbzpy odk zy` lr lew `viyky

:dlral dxeq`e lewd eze`l oiyyegy
àøábà dì ïðéøñàåep` df lew jnq lr ike - §©§¦¨¨©©§¨

,dlral dy` mixqe`ìk ,éMà áø øîà àäå§¨¨©©©¦¨
ééç àì ïéàeOéð øúác àì÷déì ïðéLlew lk - ¨¨§¨©¦¦Ÿ©§¦¨¥

.el oiyyeg oi` di`eyip xg`l dy` lr `veid
dilr `vi jk xg`e ,odkl z`yipy dy` oebk

oi` ,el dxeq`e dpef e` dyexb dzidy lew
`la epnn dze` oi`iven oi`e ,df lewl oiyyeg
dilr `viyk o`k s`e .jk lr micirny micr

mcew `id zcnere d`eyp ixd ,dyxbzpy lew
miyyegy dpyna epipy recne ,lewd `viy

.dlral dxeq`e df lewl

,`xnbd zvxznøîà÷ éëäzpeek `id jk - ¨¦¨¨©
,xnel dpyndøéòa dîL àöédy` lr `vi - ¨¨§¨¨¦

`idy xira lew dieptúLce÷î,ipelt yi`l §¤¤
úLce÷î Bæ éøäyi`l `ypidl dxeq`e ,el £¥§¤¤

`vi m` j` .ipelt eze`n hb lawzy cr xg`
dy` lrlewY úLce÷î,ipeltl dycwzpy §¤¤

elew dilr `vi okn xg`lúLøBâîdyxiby ± §¤¤
dycwzpy dligza lew dilr `viy ipelt eze`

,el
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-קטז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - ` cenr a sc oiyeciw(iyiy meil)

.` ,miixwir mipipr dyely ex`azi df wxta

z`vei cvike ,dlral zipwp dy` cvik
car ,ixar cara mipipwd ikxc .a .ezeyxn
miyp zeevn dfi`a .b .cere ,dnda ,iprpk

zebdep zeevn dfi`e ,zexeht dfi`ae ,zeaiig
.ux`l uega mb zebdep dfi`e ,l`xyi ux`a

äðùî

dyi` cvik .` .mipipr ipy mix`azn ef dpyna

.a .ezeyxn z`vei cvike ,dlral zycwzn
:ezeyxn z`vei cvike ,mail zipwp dnai cvik

úéð÷ð äMàä,dlral zycwzn -ìLaL ¨¦¨¦§¥§¨Ÿ
dîöò úà äðB÷å ,íéëøcezeyxn z`vl §¨¦§¨¤©§¨

,xg`l `ypidl dnvr zeyxa zeidleézLa¦§¥
.íéëøc,dpynd zhxtneúéð÷ðmikxc yelya §¨¦¦§¥

,el`óñëaz` ixd' dl xne`e ,dl ozep yi`dy §¤¤
e` ,'il zycewnøèLaixd' ea aezke ,dl ozepy ¦§¨

,'il zycewn z`äàéááexn`e ,dilr `ay - §¦¨
ycwzd' dl.'ef d`iaa il i

jxvpd mekqd edn zwelgn d`ian dpynd
:sqk iyeciwl

dlral zipwp dy`y epipy,óñëaewlgpe §¤¤
oiyeciwl jxvpd sqkd xeriy edn mi`pzd

,el`,íéøîBà éànL úéawx zycwzn dy` ¥©©§¦
øðéc äåLáe ,øðéãamkxry oilhlhina e` ± §¦¨§¨¤¦¨

.xpic ieeya zegtl `ed,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

s` zycwzn dy`äèeøt äåLáe ,äèeøôa± ¦§¨§¨¤§¨
ieeya zegtl `ed mkxry oilhlhina e`

,dpynd zx`an .dhextänëåäèeøt àéä- §©¨¦§¨
dy`y ick dhextd ieey zeidl jixv dnk

,lld zia zhiyl da zycewn didzãçà¤¨
äðîMîøqéàa,é÷ìèéàäyi zehext dpenyy ¦§Ÿ¨¨¦¨¨¦©§¦

.xqi` zipiny `ed dhext ieeyy `vnpe ,xqi`a

ådy`dîöò úà äðB÷lrad zeyxn z`vl §¨¤©§¨
,mikxc ipya ,xg`l `ypidl dzeyxa zeidle

èâa`edy ea aezke ,dl ozepe azek lrady §¥
,mc` lkl zxzen `ide dyxbnìòaä úúéîáe§¦©©©©

.dnvr zeyxa `id zn dlrayky -
cvike ,mail zipwp dnai cvik zx`an dpynd

:ezeyxn z`vei
äîáiä,mipa xi`yd `le dlra zny dy` ± ©§¨¨

xnelk ,maiizdl dwewf `id g` el yi m`y

,eig`l `ypidlúéð÷ðg`l,äàéáa`id day ¦§¥§¦¨
zipwp dpi` dxezd one .xac lkl ezy`k ziyrp

.xhyae sqka mail

dîöò úà äðB÷ån dpi` m` -zxwrp znaiz §¨¤©§¨
,mc` lkl zxzen `ide meaid zwifäöéìça- ©£¦¨

,maid ly elrp z` zvleg `idy ici lr

íáiä úúéîáedpi` la` .dlra ig` zn m` ± §¦©©¨¨
.hb ici lr mixg`l zxzen

àøîâ

dy`d' dhwp dpynd recn zx`an `xnbd

:'zycwzn dy`d' `le 'zipwp

dpyna epipyúéð÷ð äMàä'.'mikxc yelya ¨¦¨¦§¥
,`xnbd zl`eyeàëä àðL éàîdpey dn ± ©§¨¨¨

o`k dpyndéðúc`pzd da dpyy -äMàä' §¨¥¨¦¨
,'úéð÷ð,oipw oeylaíúä àðL éàîedpey dne ± ¦§¥©§¨¨¨

,(.`n) onwl dpyndéðúc`pzd da dpyy ± §¨¥
,'Lc÷î Léàä'xn`p `l recne ,oiyeciw oeyla ¨¦§©¥

zycwzn dy`d' o`k mb,`xnbd daiyn .'
`ed ,oipw oeyl hwp epzpyna `pzdy mrhd

éðúéîì éòa à÷c íeMîxikfdl utgy - ¦§¨¨¥§¦§¥
iyeciwå ,óñkoipw `eldóñk,dy`a dpewy ¤¤§¤¤
ïì àðî,(:c) oldl `ibeqa edepcnl okidn ±øîb §¨¨¨©

dey dxifba eze` epcnl ±äãOî 'äçé÷' 'äçé÷'¦¨¦¨¦§¥
ïBøôòzxrn z` epia` mdxa` dpwy oipwdn - ¤§

ode oiyeciwa ody ,izigd oextrn dltknd
,'dgiw' oeyl xn`p oextr dcyaàëä áéúk- §¦¨¨
(` ck mixac) aezk oiyeciwa o`kék'Léà çwé ¦¦©¦

íúä áéúëe ,'äMàaezk oextr dcya mye - ¦¨§¦¨¨
(bi bk ziy`xa)ézúð','épnî ç÷ äãOä óñk ¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦

,sqka zipwp dy`y o`kneéø÷éà 'äçé÷'å`id ± §¦¨¦§¥
oeyl,ïéð÷,'dzpwp'y z`xwp zgwlpd dcydy ¦§¨

áéúëcdcy ly dxikn dze`a aezk ixdy - ¦§¦
(i dk my) oextr,'íäøáà äð÷ øLà äãOä'©¨¤£¤¨¨©§¨¨

- "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - ` cenr ht sc oihib(iriax meil)

áø éaipan cg`l dycwzpy lew dilr `viy - ¥©
.daiyidäeáàì àîç áø dééúàax `iad - ©§¥©¨¨©£¨

,eiptl ef dy` ly dia` z` `ngdéì øîà- ¨©¥
,eze` l`yàcáeò äåä éëéä éì àîéàxtq - ¥¨¦¥¦£¨§¨

lew `vi epnny oiyeciwd dyrn did cvik il
.dfdéì øîà,`ng axl ef dy` ia` dpr -ìò ¨©¥©

éàæBç éáì ìéæà àìc àzòcà Léc÷ éàðz- §©©¥©©§¨§Ÿ¨¦§¥¨¥
jli `l `edy zpn lr iza z` yciw mc` eze`
z` miiw `l `ede ,'i`feg ia' `xwpd mewnl

i`pzdìæàåelha `linne ,mewn eze`l jlde - ©£©
.oiyeciwddéì øîà,dy`d ia`l `ng ax - ¨©¥

àìúîà éàåä àì àì÷ éàåäc àðcéòác ïåék- ¥¨¦§¦§¨©£©¨¨Ÿ£©£©§¨
`l dycwzpy lewd dilr `viy onfay oeik

,i`pz lr eid oiyeciwdy ef `lzn` enr d`vi

,did oky rcep dzr wx `l`ðéîk ìk åàìC ¨¨§¦¨
àìúîà ú÷æçîclewd z` lhal jcia ei` ± §©£¤¤£©§¨

,df lewl miyyeg `l` ,ef `lzn` ici lr
.epnn hb `la xg`l `ypidl `id dxeq`e

k d`ian `xnbdz` mda elhiay miyrn dn
:oiyeciwd lew

àéää,dieptäLcwéàc àì÷ dìò ÷ôðc ©¦§¨©£¨¨¨§¦©§¨
àìçeúc àôéöàadycwzpy lew dilr `viy - ©£¦¨§§¨

dl ozpy ici lr dycw ipelt eze`ye ,ipeltl
weace okxv lk elyazp `ly mixnz ipirxb

,ixtd on zvw mdaéôéL éác àðéòazty lr - §¥¨§¥¦¥
.'itiy ia' `xwpd mewn cily oiirndáø dçìL§¨¨©

ïéáà øa éãéàef dl`yéàä ék ,éiaàc dén÷ì ¦¦©¨¦§©¥§©©¥¦©
éàî àðååbeze`l oiyyeg m`d ,df ote`a - ©§¨©

.`l e` lewddéì øîà,iia`ïàîì eléôà ¨©¥£¦§©
,àì÷ ïðéìèáî àì øîàcàì÷ ïðéìèáî àäa §¨©Ÿ§©§¦¨¨¨§¨§©§¦¨¨¨

z` lhal oic zia lry micen mlek df dxwna -
`l ,xg`l `ypidl dexiziyk s` ixdy ,lewd

,weyl yi` zy` exizdy exn`icéøîà øîéî¥©¨§¥
,miyp`d exn`i -äéLecé÷a ïðaø eäa eðéiò- ©§§©¨¨§¦¤¨

,ea dycwzpy xaca eppeazd minkgäåä àìå§Ÿ£¨
eäaelit` ea did `ly e`vne -,äèeøt äåL §¨¤§¨

dexizd okle ,llk oey`xd iyeciw elg `le
.xg`l `ypidl

:sqep dyrn
àéää,dieptäLcwéàc àì÷ dìò ÷ôðc ©¦§¨©£¨¨¨§¦©§¨
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zipwp dy`d` cenr a sc ± oey`x wxtoiyeciw

.úéð÷ð äMàä:DlralìLa.íéëøc Ldawp oFWl WlW i`de lif`e WxtncM ¨¦¨¦§¥§©§¨§¨Ÿ§¨¦§¦§¨¥§¨¦§©¨Ÿ§§¥¨
:'iqxB mikxC iYWA Dnvr z` dpFwe :dawp oFWl `pY i`O` irA `xnBaE `Ed©§¨¨¨¥©©¨¨§§¥¨§¨¤©§¨¦§¥§¨¦©§¦

.dîöò úà äðB÷å:xg`l `UPdl DzEWxA zFidl.øèLáe óñëaWxtn §¨¤©§¨¦§¦§¨§¦¨¥§©¥§¤¤¦§¨§¨¥
'nBA `ziixaA(:d 'c onwl)zWCEwn Y` ixd Dl xnF`e sqM deW F` sqM Dl ozFp ¦§©§¨©§¨¥¨¤¤¨¤¤¤§¥¨£¥©§§¤¤

Fpi`W t"r` xiiPd lr Dl azFM xhW il¦§¨¥¨©©§¨¤¥
`A d`iA il zWCEwn Y` ixd dhExR deẄ¤§¨£¥©§§¤¤¦¦¨¨
EdNEke Ef d`iaA il iWCwzd xn`e dilr̈¤¨§¨©¦§©§¦¦§¦¨§§

'nBA Wxtn y"aC `nrh i`xTn sili(.`i sc): ¨¦¦§¨¥©§¨§§¨¥©§¨
.äèeøt:zWgp lW.é÷ìèéàä øñéàlW §¨¤§Ÿ¤¦¨¨¦©§¦¤

:zFhExR dpnW eince sqM.úéð÷ð äîáiä ¤¤§¨¨§Ÿ¤§©§¨¨¦§¥
:maIl.äàéáaxaC lkl FYW`M zFidl ©¨¨§¦¨¦§§¦§§¨¨¨

EPnid dkixv Dpi` k"g` DWxbl `A m`W¤¦¨§¨§¨¥¨§¦¨¥¤
oi` sqke xhW la` hB `N` dvilg£¦¨¤¨¥£¨§¨§¤¤¥
oETzC opAxCn `N` dxFYd on DA oilirFn¦¦¨¦©¨¤¨¦§©¨¨§©

zFnaiA 'ixn`cM xn`n DA iPdnC(.p sc) ¦§©¥¨©£¨¦§©§¦¦¨
`OHinE DWxFi zFidl DA xnFB Fpi` la £̀¨¥¥¨¦§§¨¦©¥
DlqFtl `N` dvilgd on DxhFtl `le Dl̈§Ÿ§§¨¦©£¦¨¤¨§§¨

:eig` x`W lr'îâ.íúä àðL éàîe ©§¨¤¨©§¨¨¨
ipW wxtA(.`n sc onwl)FA WCwn Wi`d `pzC §¤¤¥¦§¨¨¨¦§©¥

:zWCwzn dX`d `kd ipzip FgElWaE¦§¦§¥¨¨¨¦¨¦§©¤¤
.óñk éðúéîì éòa÷c íeMîoipipw iPdA ¦§¨¨¥§¦§¥¤¤§©¥¦§¨¦

oOwl opixn`e(:c sc)FA zipwpC olpn sqM §©§¦¨§©¨¤¤§¨¨§¦§¥
dcVn dgiw dgiw opixnbC opiWxtnE§¨§¦¨§©§¦¨¦¨¦¨¦§¥
:oipw `kd `pY KMld oipw ixTi`C oFxtr¤§§¦§¥¦§¨¦§¨¨¨¨¨¦§¨

.ïìðî óñëå`N` Dl irA `w `kd e`l §¤¤§¨¨©¨¨¨¨¥¨¤¨
oOwl(:b 'c)Dl xn`w uxYn i`d `kde §©¨§¨¨©§©¥¨¨©¨

oOwl Dil opitli olpn sqke sqM ipzinl irA `wC mEXn `zNin `NEkl(:c sc) §¨¦§¨¦§¨¨¥§¦§¥¤¤§¤¤§¨¨©§¦¨¥§©¨
:zipwp dX`d ipY KMlid `Ed oipw oFWl dgiwe dgiTn¦¦¨§¦¨§¦§¨¦§¨¨¥¨¦¨¦§¥

éðúéðå

äMàä`"dA ipYw dX`e Wi` iAB oiYkEC dOkA oke `"dA ipY `kd .zipwp ¨¦¨¦§¥¨¨¨¥§¥§¥§©¨§¦©¥¦§¦¨¨¨¥§¥
dkldW dX`d FnM(:ciw sc zenai)DlrA KldW dX`d(:ft sc my)dX`d §¨¦¨¤¨§¨¨¦¨¤¨©©§¨¨¦¨

dlnx`zPW(:eh sc zeaezk)WCwn Wi`d(.`n sc onwl)dlEzA opzC `iddaC dWwe ¤¦§©§§¨¨¦§©¥§¨¤¦§©¦¦§©§¨
z`Vp(.a sc zeaezk)xnFlM i`w `xT` `kdC l"ie z`Vp dlEzAd ipY `l i`O` ¦¥©©Ÿ¨¥©§¨¦¥§§¨¨©§¨¨¥§©

dX` `pgMW`C wEqRA zxxFaOd dX`d̈¦¨©§¤¤©¨§©§©§¨¦¨
gTi iM aizkC oi`EVp iAB `xTA zxxFan§¤¤©§¨©¥¦¦¦§¦¦¦©
`xT` i`w `l dlEzA la` dX` Wi ¦̀¦¨£¨§¨Ÿ¨¥©§¨
`xTA dlEzA `YkEC mEWA `pgMW` `lC§Ÿ©§©§¨§§¨§¨©§¨

oOwl dWw la` oi`EVp iAB WxFtn(:ci sc) §¨©¥¦¦£¨¨¤§©¨
iprpM car ixar car opzC(:ak sc)dn` ¦§©¤¤¦§¦¤¤§©£¦¨¨

dIxar(:ci sc)`dC 'd mdA ipY `l i`O` ¦§¦¨©©Ÿ¨¥¨¤¥§¨
car iPdA `OWe Edpip wEqRA oixxFan§¨¦©¨¦§§¤¨§©¥¤¤
oi`W 'd oFWl odA ltFp oi` dn`e§¨¨¥¥¨¤§¥¤¥
idA odA Wxtl KxvEdW itl k"k oixxFan§¨¦§¦¤§©§¨¥¨¤§¥
dIxarA F` iprpkA i` ixarA i` EdiiPin¦©§¦§¦§¦¦¦§©£¦§¦§¦¨
dnaId ipYw dnai iAB `dC ziprpkA F`¦§©£¦§¨©¥§¨¨¨¨¥©§¨¨
`PYd dpFW n"kAW KM lM WEgl oi`e§¥¨¨©¤§¤©©¨
WIW Epivn okC dRA Fl hEdxd oFWl̈¨¨©¤§¥¨¦¤¥
iM oipOd mcFw dUrOd dpFXW zFnFwn§¤¤©©£¤¤©¦§¨¦
iriaxd mFIl z`Vp dlEzA oke `kdC i`d©§¨¨§¥§¨¦¥©¨§¦¦
dxFYde mikxC WlWA oli`l deW bFxz ¤̀§¨¤¨¦¨§¨Ÿ§¨¦§©¨

mixaC g"nA zipwp(d"n e"t zea`)Wie ¦§¥§§¨¦§¥
dxUrA FnM mcFw oipOd dpFXW zFnFwn§¤¤©¦§¨¤§©£¨¨

zFxn`n(`"n d"t my)oiwcFA c"il xF`migqt) ©£¨§§¦
(.a sck"ei mcFw mini 'f(.a 'c `nei)draWA ¨¦¤§¦§¨

aGd z` oiwcFA mikxC(a"n a"t oiaf)'bA §¨¦§¦¤©¨§
micar ixExgWl miWp iHiB EeW mixaC(.h 'c oihib):ù"á'QnA .xpicA mixnF` §¨¦¨¦¥¨¦§¦§¥£¨¦§¦§¦¨§©¤

zFIcr(f"n c"t)oiWECw dlAw i`C b"r`e d"a ixnEge y"a iNEw iAB Dil ipY ¥ª¨¥¥©¥¥§§¥§§¦¦§¨¦¦
`nFiA opixn`cM liWzin ikdl e`l Edin `xnEgl y"a Eed xg`n(:t sc)iM ¥©¥£§§¨¦©§¨¥¦§¦¦§©§¦¨§¨¦

:oWAd Kln bFr oiprl liWz`äèeøôaadGdA opzcM dhExR deWA `N` ipzinl Dil ded `lC DniY .dhExR deWaE(.dp 'c n"a)d`cFdd od zFhExR dXng ¦§¦§¦§©¤¤©¨¨¦§¨§¨¤§¨¥©§Ÿ£¨¥§¦§¥¤¨§¨¤§¨§¦§©§©¨¨£¦¨§¥©¨¨
`le `weC sqM xnFl drhp `NW itlE d"al dhExtE y"al xpiC sqM dfi`A Wxtn sqkA o`M `pzC mEXn l"ie dhExR deWA zWCwzn dX`de dhExR deWA§¨¤§¨§¨¦¨¦§©¤¤§¨¤§¨§¦§¨¨©§¤¤§¨¥§¥¤¤¤¦¨§§¨§§¦¤Ÿ¦§¤©¤¤©§¨§Ÿ

oOwl `dC sqkM sqM deWC ol `pnE z"`e sqM deW Wxtn sqM DiA aizkC oFxtr dcVn dgiw dgiw silicM sqM deW(.fh sc)ixar car iAB `xw Dil irAin ¨¤¤¤¦§¨¦¦¨¦¨¦§¥¤§¦§¦¥¤¤§¨¥¨¤¤¤§§¨¨§¨¤¤¤§¤¤§¨§©¨¦¨¥¥§¨©¥¤¤¦§¦
oOwl xn`e sqM DiA aizkC oAd oFictE sqkM sqM deW zFAxl aiWi(.g sc)`pnE oAd oFictA `xcEq lwW `pdM axC`Ow wxtA EdinE sqkM sqM deWC ol ¨¦§©¨¤¤¤§¤¤¦§©¥¦§¦¥¤¤§¨©§©¨§©©£¨¨©§¨§¦§©¥§¨¨§¨¤¤¤§¤¤¦§¤¤©¨

zFrEaWC(:c sc)opzC iOp WCwde sqM DiA aizkC oikxr iAB la` llkE hxtE llM WixC(.fk sc oikxr)olpn sqM deWaE sqkA dCtp WCwdW EdcU WiCwOd iAB ¦§¨¦§¨§¨§¨£¨©¥£¨¦¦§¦¥¤¤§¤§¥©¦¦§©©¥©©§¦¨¥¤¤§¥¦§¤§¤¤§¨¤¤¤§¨¨
adGdA opixn`cM rwxwA dCtp WCwd oi` `dC llkE hxtE llM opiWxcC xWt` iOp zFWCwdA Edin sqkM sqM deWC(.cp sc n"a)lNgzn WCwd oi` Exn` ixd §¨¤¤¤§¤¤¦§¤§¥©¦¤§¨§©§¦¨§¨§¨§¨§¨¥¤§¥¦§¤§©§©¦§©§¦¨§©¨¨£¥¨§¥¤§¥¦§©¥

oOwlE Fl mwe sqMd ozpe xn` `pngxC rwxw b"r(.d sc)l"ie sqkM sqM deWC olpn oikxre oiWECw iAB la` xhWA ipW xUrnE WCwd oicFR oi`C opixn` iOp ©§©§©£¨¨¨©§¨©©¤¤§¨§©¨©¦©§¦¨§¥¦¤§¥©£¥¥¦¦§¨£¨©¥¦¦©£¨¦§¨¨§¨¤¤¤§¤¤§
w"aC w"tA opiWxce eilral aiWi sqM `xw azM iOp oiTifp iAB `de z"`e r"rn opitliC(.f sc)ipW ixar care oiTifp Eed k"`e sqkM sqM deW zFAxl aiWi §©§¦¨¥§§¨©¥§¦¦©¦¨©§¨¤¤¨¦¦§¨¨§©§¦¨§§¨¦§©¨¤¤¤§¤¤§£§¦¦§¤¤¦§¦§¥

`"cqe ahin oiprl aEzMd ciRwdW EpivOW itl DiPin oiTifp slinl ivn `l `cixB car azM i`C ikixv EdiiexzC xnFl Wie oicOln oi`e cg`M oi`Ad oiaEzM§¦©¨¦§¤¨§¥§©§¦§¥©§©§©§§¦¥§¦¨©¤¤§¥¨Ÿ¨¥§¥©§¦¦¦¥§¦¤¨¦¤¦§¦©¨§¦§©¥©§
ipTin m`e oiTifpC `inEC car `pin` dedC oiTifPn sili ivn `lC `xw iOp Kixhvi` r"r iAbe oiTifp iAB aiWi sqM Kixhvi` ikdl FieW `le `weC sqM iOp©¦¤¤©§¨§Ÿ¨§§¨¥¦§§¦¤¤¨¦©¥§¦¦§©¥¦§§¦©¦§¨§Ÿ¨¥¨¦¦§¦¦©£¨£¦¨¤¤§¨¦§¦¦§¦¦§¥
oiA rnHi `NW icM sqM deWA 'it` Fnvr zFCtl lFkiC eilr lwPW `Ed oicC `pin` ded carA azM i` l"i iOp i` EdiiexY Kixhvi` Kkl ahin irAil rwxwA§©§©¦¨¥¥©§©¦§§¦©§©§¦©¦¦¨©§¤¤£¨£¦¨§¦¤¨¥¨¨§¨¦§©§£¦§¨¤¤¤§¥¤Ÿ¦¨©¥
carA sqkM sqM deW didi `lC c"qC DiPin car slinl ivn `l `cixB oiTifpA azM i`e ikd 'ixn` `l KM xninl KiIW `lC oiTifp iAB la` miakFM icaFrd̈§¥¨¦£¨©¥§¦¦§Ÿ©¨§¥©©Ÿ©§¦¨¥§¦¨©¦§¦¦§¥¨Ÿ¨¥§¥©¤¤¦¥§§Ÿ¦§¤¨¤¤¤§¤¤§¤¤

oOwlC `pipg 'xA iqFi 'xkE ziriaW zFxitA ozpe `UPW lr xkOil Fl mxB `Ed mBW itl(.k 'c)Kixhvi`C `de FieW `le sqM `weC xnFl eilr xingpC c"qe §¦¤©¨©¦¨¥©¤¨¨§¨©§¥§¦¦§¥§£¦¨¦§©¨§§©§¦¨¨©©§¨¤¤§Ÿ¨§§¨§¦§§¦
:zFWCwde mc` xFkA odA oicFR oi`W zFxhWE zFrwxw hrnl `AW itl r"re oiTifPn sili `le sqkM sqM deWC WCwde oAd oFictl `xw§¨§¦§©¥§¤§¥§¨¤¤¤§¤¤§Ÿ¨¦¦§¦¦§§¦¤¨§©¥©§¨§¨¤¥¦¨¤§¨¨§¤§¥
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'nBA 'ixn`cM dX`n e"w slip `lC k"b ihErnl(my)deXW opY bFxz` iAbC b"r`e `piipn zFpWl oi` `zNin `cgaC l"ie `l `pixg` icin oi` Flrp opiWxcC ¦§¥§Ÿ¥©¥¦¨¦§©§¦©§¨§©§¦¨©£¦¦¥©£¦¨Ÿ§¦§¨¨¦§¨¥¦§¦§¨¨§§©¥¤§§©¤¨¤

mEXn iOp i` iprpkE ixar carA `piipn zFpWl Wg `l dnaiA `piipn `pY `lC xg`nE FA miwElgd mixaC Wxtl `A mzd '` KxcA wxilE mikxC 'bA oli`l§¦¨§§¨¦§¨¨§¤¤¨¨¨§¨¥§¨¦©£¦¥©©§Ÿ¨¨¦§¨¨¦¨¨Ÿ¨¦§¦§¨¨§¤¤¦§¦§©£¦¦©¦¦
:icin ihErnl `piipn mdA ipzinl Kixhvi` `lCéàîoFWl mzd KiIW `lC Dnvr z` dpFwe `tiq ipzinl iraC aB` l"nd .zipwp dX`d opzC `kd `pW §Ÿ¦§§¦§¦§¥¨¤¦§¨¨¦§¥¦¥©§¨¨¨¦§©¨¦¨¦§¥©©§¨¥§¦§¥¥¨§¨¤©§¨§Ÿ©¨¨¨§

:xYid oFWl KiIW oiWECw iAbC mikxC ipWA zxYipe ipzinl n"dC gFpn x"xd xnF` Edin KEnqA iPWn b"dkE oiWECw¦¦§§©¥§¨¦¥¨¨©§§¦§¥§¦¤¤¦§¥§¨¦§©¥¦¦©¨§¤¥
íeMî`N` oipw oFWl lr DEnY did `le d`iaE xhWA iOp KiIW oipw oFWlC oOwl KixRcM `cg Eh` iYxY `pze Kxtinl KiIW `l `kde .sqM ipzinl irAwC ¦§¨¨¥§¦§¥¤¤§¨¨Ÿ©¨§¦§©§¨¨©§¥¨¨¨¦§¨¦§©¨¦§¦§¨©¨©¦¦§¨¦¨§Ÿ¨¨¨©©§¦§¨¤¨

dpwOd xtq z` gT`e aizkC oipw oFWl ogMW` iOp xhWA iOp i` oipw oFWl `pY `kde oiWECiw oFWl `pY oOwlC mEXn(al dinxi):óñëåxnB olpn ¦¦§©¨¨¨§¦¦§¨¨¨¨§¦§¨¦©¦¦§¨©¦©§§¨§¦§¨¦§¦¨¤©¤¥¤©¦§¨§¤¤§¨¨¨©
dpw xW` dcVd aizkE iPOn gw dcVd sqM iYzp aizkC oipw ixTi` sqM `N` xnFl Kixv did `l df lkl KixS dnE xn`Y m`e .oFxtr dcVn dgiw dgiw¦¨¦¨¦§¥¤§§¦Ÿ©©¨¦§¨¤Ÿ¨¨¨¦©¤¨¤¤¦§¥¦§¨¦§¦¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦§¦©¨¤£¤¨¨

sqM FzF`C di`x `iadl Kixv Kkl oipw ixTi` `l dX`C sqM oipw ixTi` dcVd sqkC idpC iBq `l ikdaC l"ie Epwi sqMA zFcU iOp i` mdxa`dX` opixnbC ©§¨¨¦©¦¨©¤¤¦§§¦§¨¥Ÿ©¦¦§¦§¤¤©¨¤¦§¥¦§¨¤¤§¦¨Ÿ¦§¥¦§¨§©¨¦§¨¦§¨¨§¤¤§©§¦¨¦¨
:oipw ixTi` DiPináéúëedgiwe dcU lW sqM` `niiw `kdC dgiwC inC `lC b"r` dgiw oFWl `vFOW `N` WWFg Fpi` .iPOn gw dcVd sqM iYzp mzd ¦¥¦§¥¦§¨§¦¨¨¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦¥¥¤¨¤¥§¦¨§Ÿ¨¥§¦¨§¨¨©§¨©¤¤¤¨¤§¦¨

oiaExir iOp opzE gTi iM aizkC ith `xwC `pWil `EdW zgTp dX`d ipzile z"`e Dnvr dX`` `N` dX` lW sqM` `niiw `l dX`C(:ek 'c)sqkA gTp lMd §¦¨Ÿ©§¨©¤¤¤¦¨¤¨©¦¨©§¨§§¦§¥¨¦¨¦©©¤¦§¨¦§¨§¥¦§¦¦¦©§©©¦¥¦©Ÿ¦¨§¤¤
aizkC dgiw oFWl iOp KiIW d`iaE xUrn(k `xwie):mikxC 'aA Dnvr zgwFle `tiq ipzinl KiIW `lC l"ie FzFg` z` gTi xW` Wi`e ©£¥¦¨©¨©¦§¦¨¦§¦§¦£¤¦©¤£§§Ÿ©¨§¦§¥¥¨§©©©§¨§§¨¦

i`

äMàä̈¦¨

ìLa úéð÷ðíéëøc ézLa dîöò úà äðB÷å íéëøc L ¦§¥§¨Ÿ§¨¦§¨¤©§¨¦§¥§¨¦

íéøîBà éànL úéa óñëa äàéááe øèLa óñëa úéð÷ð¦§¥§¤¤¦§¨§¦¨§¤¤¥©©§¦

äåLáe äèeøôa íéøîBà ìlä úéáe øðéc äåLáe øðéãa§¦¨§¨¤¦¨¥¦¥§¦¦§¨§¨¤

é÷ìèéàä øñéàa äðîMî ãçà äèeøt àéä änëå äèeøt§¨§©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨¨¦¨¨¦©§¦

úéð÷ð äîáiä ìòaä úúéîáe èâa dîöò úà äðB÷å§¨¤©§¨§¥§¦©©©©©§¨¨¦§¥

:íáiä úúéîáe äöéìça dîöò úà äðB÷å äàéáa'îâ §¦¨§¨¤©§¨©£¦¨§¦©©¨¨

ù"îe úéð÷ð äMàä éðúc àëä àðL éàî úéð÷ð äMàä̈¦¨¦§¥©§¨¨¨§¨¥¨¦¨¦§¥

óñk éðúéîì éòa à÷c íeMî Lc÷î Léàä éðúc íúä̈¨§¨¥¨¦§©¥¦§¨¨¥§¦§¥¤¤

ék àëä áéúk ïBøôò äãOî äçé÷ äçé÷ øîb ì"ðî óñëå§¤¤¨©¦¨¦¨¦§¥¤§§¦¨¨¦

épnî ç÷ äãOä óñk ézúð íúä áéúëe äMà Léà çwé¦©¦¦¨§¦¨¨¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦

íäøáà äð÷ øLà äãOä áéúëc ïéð÷ éøwéà äçé÷å§¦¨¦§¥¦§¨¦§¦©¨¤£¤¨¨©§¨¨
éà
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-קיח "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr a sc oiyeciw(iyiy meil)

énð éà,'oipw' `xwp sqky sqep xewn ±xn`py ¦©¦
(cn al dinxi),'eð÷é óñka úBãN'okleéðz ¨©¤¤¦§¨¥
úéð÷ð äMàä.oipw oeyla ¨¦¨¦§¥

`pzd hwp (.`n) onwl recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .'ycwn yi`d'íúä éðúéðå- §¦§¥¨¨
dpynd aezkz my mb'äðB÷ Léàä'yi`d' `le ¨¦¤

:`xnbd daiyn .'ycwnàøwéòî,dligzn ± ¥¦¨¨
,epzpynaéðz`edy oipw oeyl `pzd hwp ± ¨¥

àúééøBàc àðMéì,dxezd oeyl -,óBqáìe ¦§¨§©§¨§©
oldl dpynaéðz`edy oiyeciw oeyl hwp - ¨¥
ïðaøc àðMéì:`xnbd zx`ane .minkgd oeyl ± ¦§¨§©¨¨

ïðaøc àðMéì éàîeoeyl zernyn idn - ©¦§¨§©¨¨
,minkg ebidpdy 'oiyeciw'élekà dì øñàc§¨©¨©¥

àîìòdze` xq` ycwndy ±mlerd lk lr ¨§¨
Lc÷äkdyrn jkitle ,d`pda mlekl xeq`d §¤§¥

.'oiyeciw' `xwp df

lr `pzd xaic epzpyna recn zx`an `xnbd
.yi`d lr `pzd xaic onwl dpynae ,dy`d
,'zipwp dy`d' `pzd hwp recn :`xnbd zl`ey

àëä éðúéðåzepyl el did ±,'äðB÷ Léàä'itk §¦§¥¨¨¨¦¤
daiyn .'ycwn yi`d' hwp onwl dpynay

'zipwp dy`d' hwp `pzd :`xnbdà÷c íeMî¦§¨
éòaàðúéîìa xnel utgy -úà äðB÷å' àôéñ ¨¥§¦§¨¥¨§¨¤

,'dîöò`id ef oeylydãéãaab`e ,dy`d lr ± ©§¨§¦¨
`tiqddãéãa àLéø énð àðz`yixa mb hwp ± ¨¨©¦¥¨§¦¨

.'zipwp dy`d'
,ok m` :`xnbd zl`eyéðúéðå`pzd lr did - §¦§¥

zepyläðB÷ Léàä',dy`d z`äð÷îez` ¨¦¤©§¤
ehwp `l :`xnbd daiyn .'dnvrl dy`d

,'dpwn yi`d' `tiqaàkéàc íeMîmeyn ± ¦§¦¨
`ed ,dnvr z` dpew dy`dy mipte`d cg`y

aúúéî,ìòaäéð÷î à÷ eäéà åàìc`ly ± ¦©©©©§©¦¨©§¥
`l` ,ezzina dnvrl dy`d z` dpwn lrad

dì éð÷îc àeä àiîL ïîepwd minyd on ± ¦§©¨§©§¥¨
.dnvrl dze`

:sqep aeyi d`ian `xnbdéà ,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨¦
àðzyi`d' dpey `pzd did m` ±'äðB÷,äåä ¨¨¤£¨

àðéîàdy`d z` dpew lrady xne` iziid ± £¦¨
,dçøk ìòa eléôàokleàðzdpy -äMàä' £¦§©¨§¨¨¨¨¦¨

,'úéð÷ðepcnllïéà dzòcîclrad leki [ok-] ¦§¥§¦©§¨¥
e ,dycwl.àì dzòcî àlL¤Ÿ¦©§¨Ÿ

oeyla 'yely' `pzd hwp recn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .dawpéðúc àéøéà éàîe- ©¦§¨§¨¥

`pzd dpy recnìL''L,dawp oeylaéðúéì- ¨Ÿ¦§¥
zepyl eilr didìL''äLlka enke ,xkf oeyla §Ÿ¨

:`xnbd daiyn .xkf oeyla dxn`py dxezd
,jk hwp `pzdéðúéîì éòa à÷c íeMîmeyn ± ¦§¨¨¥§¦§¥
zepyl utgyì Cøãå ,'Cøc',àeä äá÷ð ïBL ¤¤§¤¤§§¥¨

áéúëc(k gi zeny)Cøcä úà íäì zòãBäå' ¦§¦§©§¨¨¤¤©¤¤
,'dá eëìé'mikxc yely' dpy okle ,dawp oeyla ¥§¨

.'mikxc dyely' `le

:df uexiz lr dywn `xnbd,àéðúc àä àlàå§¤¨¨§©§¨
áfä úà ïé÷ãBa íéëøc äòáLam`d zrcl §¦§¨§¨¦§¦¤©¨

z`neha `nh epi` f`y ,qpe` zngn d`a ezaif

,xkf oeyla 'dray' `pzd hwp recn ,dywe .af
éðúéðzepyl el did -'òáL'ixdy ,dawp oeyla ¦§¥¤©

'dray' hwp `pzd :`xnbd zvxzn .'jxc' dpy

,xkf oeylaéðúéîì éòa à÷c íeMîmeyn ± ¦§¨¨¥§¦§¥
zepyl utgyéøwéàc Cøc ïçkLàå ,'Cøc'± ¤¤§©§§¨¤¤§¦§¥

a z`xwpd 'jxc' ep`vneìáéúëc ,øëæ ïBL §¨¨¦§¦
(f gk mixac)éìà eàöé ãçà Cøãa'EäòáLáe §¤¤¤¨¥§¥¤§¦§¨

íéëøcéðôì eñeðé,'Edpy okle ,xkf oeyla §¨¦¨§¨¤
.'mikxc ray' `le 'mikxc dray' `pzd

:ef dxizq lr ddnz `xnbdéàø÷ eL÷ ,éëä éà¦¨¦¨§¨¥
éããäà ïéúéðúî énð àéL÷å éããäàmiyw ± ©£¨¥§©§¨©¦©§¦¦©£¨¥

zeyw oke ,df z` df mixzeqd miweqtd

.ef z` ef zexzeqd zeipynd:`xnbd daiyn
ïééL÷ àì éããäà éàø÷miyw mpi` miweqtd ± §¨¥©£¨¥Ÿ©§¨

y meyn ,df lr dfàëämdl YrcFde' weqta - ¨¨§©§¨¨¤

,'Da Ekli KxCd z`éà÷ äøBzácweqtdy ± ¤©¤¤¥§¨§©¨¨¥
,dxeza wqeréø÷éà äøBúåìáéúëc ,äá÷ð ïBL §¨¦§¥§§¥¨¦§¦
(g hi mildz)'Lôð úáéLî äîéîz 'ä úøBz'©§¦¨§¦©¨¤
,dawp oeyladì áúk'jxc' dlind z` - ¨©¨

ìaïBL.äá÷ðeíúäE`vi cg` KxcA' weqta - ¦§§¥¨¨¨§¤¤¤¨¥§
,'Liptl EqEpi mikxC draWaE Lil`äîçìîác ¥¤§¦§¨§¨¦¨§¨¤¦§¦§¨¨

éà÷,dnglna wqery ±BkøãcúBNòì Léà ìL ¨¥§©§¤¦©£
,äîçìî úBNòì äMà ìL dkøc ïéàå äîçìî¦§¨¨§¥©§¨¤¦¨©£¦§¨¨

okldì áúk'jxc' dlind z` -ìa.øëæ ïBLoke ¨©¨¦§¨¨
ïééL÷ àì éããäà ïéúéðúîopi` zeipynd ± ©§¦¦©£¨¥Ÿ©§¨
y meyn ,ef z` ef zexzeqàëäepzpyna ± ¨¨

éà÷ äMà éaâìc,miypa zwqery ±dì éðz÷- ¦§©¥¦¨¨¥¨¨¥¨
'jxc' dlind z`ìa.äá÷ð ïBLeíúädpyna - ¦§§¥¨¨¨

,af iabléà÷ Léà éaâìc,xkf yi`a zwqery ± ¦§©¥¦¨¥
÷ãaéì Léà ìL Bkøãc,qpe`a af `ed m`dïéàå §©§¤¦¦¨¥§¥
,÷ãaéì äMà ìL dkøcoeiknäMà àäcénð- ©§¨¤¦¨¦¨¥§¨¦¨©¦

d`ex `id m` mbäànhéî ,ñðBàa,daif z`neh §¤¦©§¨
,jky oeikeéðza 'jxc' dlind z`ì.øëæ ïBL ¨¥§¨¨

dywn .'mikxc' oeyld lr ddnz `xnbd

,dzr cr x`eand itl :`xnbdéðz àîòè éàî©©§¨¨¥
ìL''L,dawp oeylaíeMîdlind.'íéëøc' ¨Ÿ¦§¨¦

,dyweéðúéð`pzd dpyiy -å ,'íéøác'`linn ¦§¥§¨¦§
éðúéðzepyl lkei -ìL''äLzvxzn .xkf oeyla ¦§¥§Ÿ¨

,'mikxc' epzpyna hwp `pzd :`xnbdíeMî¦
îì éòa÷céðúéiyeciw zepyl utgy meyn ± §¨¨¥§¦§¥

éø÷éà äàéáe ,äàéaz`xwp -áéúëc ,'Cøc' ¦¨¦¨¦§¥¤¤¦§¦
(k-hi l ilyn)äîìòa øáb Cøãå',Cøc ïk §¤¤¤¤§©§¨¥¤¤
.'úôàðî äMà¦¨§¨¨¤
:`xnbd zl`eyäàéa çðéz àäd`ia iabl - ¨¦©¦¨

iabl mle` ,'jxc' hwp recn oaenøèLe óñk¤¤§¨
éàîøîéîì àkéà.'mixac' hwp `l recn - ©¦¨§¥©

'mikxc' xhye sqk dpik `pzd :`xnbd daiyn

äàéa íeMî:`xnbd zl`ey .'jxc' dpekndåik ¦¦¨§
àãç ehà ézøz éðú'mikxc' dpy `pzd ike ± ¨¥©§¥©£¨

zkll el did `ld ,cg` oipw ab` mipipw ipya

:`xnbd daiyn .aexd xg`ðäénð Csqk mb - ¨¨©¦
xhyeeäðéð äàéa CøBö,d`iad jxevl mi`a ± ¤¦¨¦§

.d`iad ab` 'mikxc' mipekn md okle

`pzd hwp recn sqep xe`ia d`ian `xnbd
:'mikxc' dpynaépî àä ,àîéà úéòa éàå- §¦¨¥¥¨¨©¦
zhiya epzpynïBòîL éaøéaø ,àéðúc ,àéä ©¦¦§¦§©§¨©¦

äøBz äøîà äî éðtî ,øîBà ïBòîLmixac) ¦§¥¦§¥¨¨§¨¨
(` ckç÷lz ék' áúk àìå ,'äMà Léà çwé ék'¦¦©¦¦¨§Ÿ¨©¦¦¨©
äMàéðtî ,'Léàììò øfçì Léà ìL BkøcL- ¦¨§¦¦§¥¤©§¤¦§©¥©
ytgläMà,dze` `yil ickìL dkøc ïéàå ¦¨§¥©§¨¤

ìò øfçì äMàytgl -Léà.el `ypidl ick ¦¨§©¥©¦
éî ìò øæBç éî ,äãéáà Bì äãáàL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨§¨£¥¨¦¥©¦

y i`ce ,in z` ytgn in ±ìòadøfçî äãéáà ©©£¥¨§©¥
ìò.Búãéáàixdy ,dy`d xg` xfgn yi`d oke ©£¥¨

`ide ,mc`d ly erlvn d`xap dy`d

mlerd jxcy oerny iax zhiyle .ezcia`k
dhwp okly x`ean ,dy`d xg` xfgn yi`dy

.oiyeciw iabl 'mikxc' oeyld z` dpynd

hwp `pzdy mitqep zenewn d`ian `xnbd
:`xnbd zl`ey .'jxc' oeyläòáLa ,ïðúc àäå§¨¦§©§¦§¨
,áfä úà ïé÷ãBa íéëøcaf `ed m`d zrcl §¨¦§¦¤©¨

,dywe .qpe` zngnéðúéì`pzd lr didy - ¦§¥
zepyl.'íéøác':`xnbd daiynàä íúäà÷ §¨¦¨¨¨¨

ïì òîLîick 'jxc' `pzd hwp af iabl ± ©§©¨
eprinydlééezàì àøéúé àìëéîc àkøãc- §©§¨§¥§¨§¥¨§©¥

`iadl daexn dlik` ly dkxcyäáéæ éãéì, ¦¥¦¨
ééezàì àøéúé àézLéîc àkøãådkxc oke - §©§¨§¦§§¨§¥¨§©¥

`iadl daexn dizy ly,äáéæ éãéìehwp okle ¦¥¦¨
`iadl mkxcy mixac yiy xnel ,'jxc' oeyl

.daif icil

:ztqep dpynn `xnbd zl`eyïðúc àäå§¨¦§©
,(e"n a"t mixekia)ïìéàì äåL âBøúàìLaäL ¤§¨¤§¦¨¦§Ÿ¨

,íéëøcmipyd yelya dlxr ea zbdepy §¨¦
eizexit ziriaxd dpyaye ,ezrihpl zepey`xd

ezekiiy z` zraew dhpgdye ,'irax rhp' md
,dywe .dhiwld `le ,ziriayd dpyléðúéì- ¦§¥

zepyl `pzd lr didy.'íéøác'daiyn §¨¦
'jxc' oeyl ephwp bexz` iabl :`xnbdíeMî¦

àôéñ éðúî ïðéòáczepyl epivxy meyn ± ¦§¦¨¦§¥¥¨
`tiqa'ãçà Cøãa ÷øéìe'z` zraew dhiwldy §¨¨§¤¤¤¨

ephwp `tiqay oeike ,xyrnd zpyl ezekiiy
:`xnbd zl`ey .'jxc' ephwp `yixa mb ,'jxc'

énð àôéñ`tiqa s` -éðúéð,'øác'daeyz dne ¥¨©¦¦§¥¨¨
.`tiqd ab` 'jxc' ehwpy ef `id

zipwp dy`da cenr a sc ± oey`x wxtoiyeciw

.äðB÷ Léàä àëä éðúéðå:WCwn Wi`d opAxC `pWilA ipzC ikid iM.éðúéðå §¦§¥¨¨¨¦¤¦¥¥§¨¥§¦§¨§©¨¨¨¦§©¥§¦§¥
:mikxC 'bA dpFw Wi`d `kd.äð÷îemEXn iPWnE :mikxC iYWA Dnvrl DzF` ¨¨¨¦¤§§¨¦©§¤¨§©§¨¦§¥§¨¦§©¥¦

:lrAd zzin mikxC 'a EdpdA `Mi`C.áfä úà íé÷ãBailFgA dYWnaE lk`nA §¦¨§©§§¨¦¦©©©©§¦¤©¨§©£¨§¦§¤§¦
xFdhe `Ed qEp`e d`x odn cg` zngn `OW xEdxde d`xnE dvitwA `VnA§©¨¦§¦¨©§¤§¦§¤¨¥£©¤¨¥¤¨¨§¨§¨

xn` `pngxC(eh `xwie)`le eili`n FxUAn §©£¨¨¨©¦§¨¥¥¨§Ÿ
d`OHn iOp qpF`A dX`de qpF` zngn¥£©¤§¨¦¨§¤©¦¦©§¨

mizEM zFpA 'tA xn`cM(:el sc dcp)`EdWM ¦§¨©§§¦§¤
:xEn` qpF` ixd DnC aFf aEfi iM xnF`¥¦¨¨¨£¥¤¨

z è"î ïðéëøôeìL éð.LmikxC mEXn ©§¦¨¨¥¨Ÿ¦§¨¦
:zxn`wìL éðúéðå íéøác éðúéì.äLiM ¨©§¨¦§¥§¨¦§¦§¥§Ÿ¨¦

:`xnbC `gxE`.àãç íeMî ézøz éðúå §¨¦§¨¨§¨¥©§¥¦¨¨
d`iA mEXn xhWE sqM oFWl dPiW dInzA¦§¦¨¦¨§¤¤§¨¦¦¨

:aFxd ixg` Klil Fl did.épî àäipzC ¨¨¥¥©£¥¨¨©¦§¨¥
xn`C `id y"x dX` iWECwA KxC oFWl§¤¤§¦¥¦¨¦§¨©

:EdA KiIW `rx`C `gxE`.äãéáàzg` §¨§©§¨©¨§£¥¨©©
:eizFrlSn.íéëøc 'âabdFp iraxE dlxr ¦©§¨§§¨¦¨§¨§¨¦¥

eizFxitA oiklFd ziriaW oiprlE oli`M FA§¦¨§¦§©§¦¦§¦§¥¨
:wxiM dhiwl xg` `le oli`M dhpgd xg ©̀©©£¨¨§¦¨§Ÿ©©§¦¨§¨¨

.ãçà Cøãa ÷øéìeFzhiwl zrWAW §¨¨§¤¤¤¨¤¦§©§¦¨
zFxUrn oiprl FA oiklFd oi`W FxEVir¦¤¥§¦§¦§©©§§
dpW xg` `N` zFpli` x`WM dhpg xg ©̀©£¨¨¦§¨¦¨¤¨©©¨¨
.oOwl Dinrh WxtncM wxiM FA hwlPW¤¦§©§¨¨§¦§¨¥©§¥§©¨
dpW mipXd xcqM zFPYWn zFxUrOd©©§§¦§©§¥¤©¨¦¨¨
oke ipWe oFW`x xUrn dHinW lW dpFW`x¦¨¤§¦¨©£¥¦§¥¦§¥
xUrnE oFW`x xUrn ziWilW la` dIpXA©§¦¨£¨§¦¦©£¥¦©£¥
ziWilXA hwlpe dIpXA hpg m`e ipr̈¦§¦¨©©§¦¨§¦§©©§¦¦
xg` bFxz`aE dhpg xg` zFpli` x`WA¦§¨¦¨©©£¨¨§¤§©©

:wxiM dhiwl§¦¨§¨¨
íúä

éàFzpwn sqMn dxFYA aYkPW oipw iziin `lC `de .Epwi sqMA zFcU iOp ¦©¦¨©¤¤¦§§¨§Ÿ©§¥¦§¨¤¦§©©¨¦¤¤¦§¨
(dk `xwie)dcVd iiEz`l l"d k"` dWwe dcUC oipw iiEz`l iraC mEXn¦§¨¥©£¥¦§¨§¨¤§¨¤©£¥©¨¤

dpw xW` dcVd xninl `Mi`C wcinl `Mil `iddnC l"ie mdxa` dpw xW £̀¤¨¨©§¨¨§§¥©¦¥¨§¥©§¦¨§¥©©¨¤£¤¨¨
:sqkA dpw xW` dcVd aizM `l `dC xhWA F` dwfgA mdxa`øñàcDl ©§¨¨©£¨¨¦§¨§¨Ÿ§¦©¨¤£¤¨¨§¤¤§¨©¨

il zWCEwn Y` ixde .WCwdM r"k ©̀§¤§¥©£¥©§§¤¤¦
iliaWA mlFrl zWCEwn il zFidl xnFlM§©¦§¦§¤¤§¨¦§¦¦

FnM(.gn 'c mixcp)minXl oiWCEwn od ixd §£¥¥§¨¦©¨©¦
zWCEwn `zNinC `hWRE minXl zFidl¦§©¨©¦©§¨§¦§¨§¤¤
did m` EdinE il zpOEfnE il zcgEin il¦§¤¤¦§¤¤¦¦¦¨¨
d`xp oi` il WCEwn Ef ziNh xnF`¥©¦§¨¦¥¦§¤
zFidl zcgiznC dnA dX` iAbC lirFIW¤¦§©¥¦¨§©§¦§©¤¤¦§
`l ziNhe xMkA la` lMl zxq`p `id Fl¦¤¡¤¤©Ÿ£¨§¦¨§©¦Ÿ

:ikd xninl KiIW©¨§¥©¨¥
éàipzC b"r`e .k"rA `"d dpFw `pY ¦¨¨¤§§§¨¥

Wi`dEpiid k"rA rnWnC WCwn ¨¦§©¥§©§©§©§
`l k"raC `kd opirEnW` xakC mEXn¦¦§¨©§¦¨¨¨¦§Ÿ
maId ipYw `le zipwp dnaId ipYwC `de§¨§¨¨¥©§¨¨¦§¥§Ÿ¨¨¥©¨¨
ipY zipwp dX`d ipYwC iciI` k"rA dpFw¤§©§¥§¨¨¥¨¦¨¦§¥¨¥
rnWn zipwpC zipwp dnaId `tiq iOp©¦¥¨©§¨¨¦§¥§¦§¥©§©

:k"rA rnWnE DYrCn¦©§¨©§©§
éðúéìlkC mEXn WExiR .dWlW ¦§¥§Ÿ¨¦¦§¨

xkf oFWlA DNEM dxFYd©¨¨¦§¨¨
:dxn`peL÷EpivnC b"r` .iccd` i`xw ¤¤§¨¨§¨¥©£¨¥§¨¦

dawpE xkf oFWlA mi`xwPW mixaC dOM©¨§¨¦¤¦§¨¦¦§¨¨§¥¨
aizkC(a l`wfgi)Fa dPde il` dgElW ci ¦§¦¨§¨¥©§¦¥

d`A WnXd oke xtq zNibn(eh ziy`xa) §¦©¥¤§¥©¤¤¨¨
`vi WnXd(hi my)EdMde zg`d dpgOd ©¤¤¨¨©©£¤¨©©§¦¨

(al my)Epivn minkg oFWlA oke(.`k sc zay) §¥¦§£¨¦¨¦
daMW xp Dl wEwf oi` dzaMW xp iABmy) ©¥¥¤¨§¨¥¨¨¥¤¨¨

(.cn scoFtxh LxFng dkld(.bl sc oixcdpq) ¨§¨£§©§
DkilFde dwixade xFngd z` xkFVd©¥¤©£§¦§¦¨§¦¨

xdA(.gr sc n"a)dxRd lrA wiRqd `l ¨¨Ÿ¦§¦©©©¨¨
xFngd zOW cr xFngd z` KFWnlzeaezk) ¦§¤©£©¤¥©£

(.er sc`Mi`C `kid Edin zFAx dPdke§¨¥¨©¦¥¨§¦¨
dWxC mEW Wi iOp i`xwaE opiPWn iiEpWl¦§¥§©¦¨¦§¨¥©¦¥§¨¨
mpFWl EPiXW zFIpWOd d`xW itl iOp i ¦̀©¦§¦¤¨¨©¦§©¤¦§¨
mdA zzl dvFx did miwEqRd ipW ixg ©̀£¥§¥©§¦¨¨¤¨¥¨¤

:mdilr wECwce mrhàëäi`w dxFYaC ©©§¦§£¥¤¨¨§©¨¨¥
dngln z"`e .dawp oFWl ixTi` dxFze§¨¦§¥§§¥¨§¦§¨¨

aizkC dawp oFWl ixTi` iOp(`l ` l`eny) ©¦¦§¥§§¥¨¦§¦
(cFr) sqFYe lE`W l` dnglOd cAkYe©¦§©©¦§¨¨¤¨©¤

dnglOd(hi my)xn`wC ikid iM cFre ©¦§¨¨§¦¥¥§¨¨©
dX` `le dngln zFUrl Wi` lW FMxC©§¤¦©£¦§¨¨§Ÿ¦¨
dX` `le dxFY cFnll Wi` lW FMxC p"d©§¤¦¦§¨§Ÿ¦¨

Lil` E`vi aEzke dicnFlA i`w `le KxC oFWlA aEzMd ixwC i`w DitEB dxFYA `kdC inC `lC l"ie(gk mixac)zFUrl mMxCW miWp`d mde i`w dngln iWp`` §§Ÿ¨¥§¨¨©¨¥¨¥§¨¥©¨¦§¤¤§Ÿ¨¥§§¤¨§¨¥§¥¤©©§¥¦§¨¨¨¥§¥¨£¨¦¤©§¨©£
] :dnglOdipRn:i"z [DYrCn rnWnC gwNz iM aizM `le k"rA rnWnC 'iR .'Eke gTi iM dxFY dxn` dn ©¦§¨¨¦§¥¨¨§¨¨¦¦©§¦§©§©§§Ÿ§¦¦¦¨©§©§©¦©§¨

âBøúàiraxCrnWn`YWdz"`e wxiMdhiwlxzA`le oli`Mdhpgxg` eizFxitA oiklFdziriaW oiprlCziriaWle iraxledlxrlqxhpETA 'iR .mikxC 'bA oli`ldeW ¤§¨¤§¦¨§§¨¦¦©§§¥§¨§¨§¦§¨¦§¦§¦¦¦§¦§©§¦¦§¦§¥¨©©£¨¨§¦¨§Ÿ¨©§¦¨§¨¨§©§¨©§©¦§¨¦
oikxancviMWixA irax mxM ipYc"nl`kdndWwk"`bFxz`A bdFp(.dl sc zekxa)ipznl ivnC`kidlM irax mxMw"dCl"ie zFpli`x`WA bdFp irax oi`CrnWnC ¥§¤§¨¤¥¨¨§¨¥¤¤§¨¦§¥¥©§¨§¦§©§©§¥§¨¦¥¦§¨¦¨§§¤¤§¨¦¨¥¨§¨¥§¦§¥

Ewlgp `le mFwn mEWA `icdA i`PzC `YbElR `Mi` bFxz`C `iddn xA `OWC irax rhp `PY mEW xFAqi `NW xnFl mzd ibilR `lC Dilr ibilR `l ipznl n"lC `kide§¥¨§§¦§¥Ÿ§¦¥£¥§Ÿ§¦¥¨¨©¤Ÿ¦§©¨¤©§¨¦§¤¨©¥©¦§¤§¦¨§§¨§©¨¥§¤§¨§¨§Ÿ¤§§
xaqC o`nM i` oiYkEC x`WaE ipW xUrn 'Qn sFqC zFIpWOd mFYql `N`(.dl sc zekxa)xaqC o`nM i` irax rhp(my)mxM ipzC o`n 'it`C n"ie `zkld o`nM rcil irax mxM ¤¨¦§©¦§©§©¤©£¥¥¦¦§¨§¦¦§©§¨©¤©§¨¦¦§©§¨©¤¤§¨¦¥©§©¦§§¨§©£¦©§¨¥¤¤

pAxCnCzFpli` x`WAdcFn iraxExn`e opAxCn ENit`llM irax oi` rhpA la``weC irax mxM ipzC o`nC ibilR i`CxaCA`zEwtp EplWie xn`w opAxCn`kde bdFp ozay) §¨¦¤¦§¨¦¨§¦§©¨¨¥§¨¨¦§©¨¨¨¨©§¥¨©§¨©¨¨§¦§¦¥§©§¨¥¤¤§¨¦©§¨£¨§¤©¥§¨¦§¨£¦¦§©¨¨§¨§
(.hlw scopAxCn bdFp iraxC l"egA d"dzFpli`x`WA bdFpC EcFn r"k opAxCn i`e zFpli`A bdFp irax oiC oi` l"egA eiWkrk"`e ux`ldvEgA FzFnMdkldux`A lwiOdlM̈©¥¥¨¨¤£¨¨§§¨¨¨¤§©§¨§¥¦§¨¦¥§¦¨§¦¦§©¨¨§¥¦§¨¦¨§¦§¨¦¥¦§©¨¨

ziriaW 'QnaCwC`leziriaW oiprldhiwlxzA opilf`wxiaC FWExiR KFYnrnWnwxiMdhiwlxzA`le oli`MdhpgxzA opilf`ziriaWlqxhpETA 'iRXdnE(`"n h"t)opY ©¤¦©§§¥¦§¦¦©§¦¨¨©£¨¨§¦¨§Ÿ¨©§¦¨§¨¨©§©¦¦¦§¨¨©§¦¨¨©§¦¨§¦§©§¦¦§Ÿ¨¦§©¤§¦¦§©
EbdPWmFwnwxRaCmiQp EpiAx dWwde aExM igitQnuEg oixYEnmigitQdlM(:`p sc migqt)migitqA ixiin oixYEnmigitQdlM ipYwCziriaW 'QnC`iddaCuxiYe `kRi` ipY ¨©§¦¦¨¦¦§¦¥§§¦§¨©¥¦¦¦§¤¤¨¤¨£¨¥¦§¨§¦¥¦§©¦§©¤§¦¦§¨¨¥¨©§¦¦¨¦©§¥¦§¦¦

xEriAd xg` F` ziriaW oicM dxFgql oixEq` mdW aExM igitQn uEg dxFgql s` oixYEnE ziXW lWM md ziXXA oAEx ElcBW oeikC ziriaXA EqpkPW ziriaW axr lW¤¤¤§¦¦¤¦§§©§¦¦§¥¨¤¨§¨©¦¦¥§¤¦¦¨¦©¦§¨¦§¦¥§¤¥£¦¦§¨§¦§¦¦©©©¦
on gTi `OWe ziriaXA milcB mdW oilrWie zFdO`zFdO`lCbl FMxCWaExM igitq la` oWi oiA Wcg oiA eilr cFnrllFki dY` wxi lkC inlWExiA opiWxtncMdlik`l©£¦¨§¦§¨§¦¨¦©§¦§¨¨¨©¨¨©£¨¨¥¨¨¥¨¨£¨§¦¥§¤©§§©¥¦¨¦¨§¥¨¦¤¥§¥¦©§¦¦§¤¨¦©¦

EbdPW mFwnC `Edde iYgwl zFdO`d on xn`ie oixEq` odW oilrd(my)ike WixcC `aiwr iAxC `AiN`e ziriaXA ElcBW migitqA ixiin mixEq` migitQd lM ipYwC ¤¨¦¤¥£¦§Ÿ©¦¨¦¨¨©§¦§©§¨¤¨£§¨¨¥¨©§¦¦£¦©§¥¦§¦¦¤¨§©§¦¦§©¦¨§©¦£¦¨§¨¦§¦
xg`n

íúä éðúéðå úéð÷ð äMàä éðz eð÷é óñka úBãN énð éà¦©¦¨©¤¤¦§¨¥¨¦¨¦§¥§¦§¥¨¨

éðz óBqáìe àúééøBàc àðLéì éðz àøwéòî äðB÷ Léàä̈¦¤¥¦¨¨¨¥¦§¨§©§¨§©¨¥

ò"ëà dì øñàc ïðaøc àðLéì éàîe ïðaøc àðLéì¦§¨§©¨¨©¦§¨§©¨¨§¨©¨©

àðúéîì éòa à÷c íeMî äðB÷ Léàä àëä éðúéðå Lc÷äk§¤§¥§¦§¥¨¨¨¦¤¦§¨¨¥§¦§¨

dãéãa àLéø énð àðz dãéãa dîöò úà äðB÷å àôéñ¥¨§¨¤©§¨§¦¨¨¨©¦¥¨§¦¨

ìòaä úúéî àkéàc íeMî äð÷îe äðB÷ Léàä éðúéðå§¦§¥¨¦¤©§¤¦§¦¨¦©©©©

à"áàå dì éð÷îc àeä àiîL ïî éð÷î à÷ eäéà åàìc§©¦¨©§¥¦§©¨§©§¥¨§

úéð÷ð äMàä àðz ë"òa eléôà à"ä äðB÷ àðz éà¦¨¨¤£¦§¨¨¨¦¨¦§¥

ìL éðúc àéøéà éàîe àì dzòcî àlL ïéà dzòcîcL §¦©§¨¦¤Ÿ¦©§¨Ÿ©¦§¨§¨¥¨Ÿ

ìL éðúéìì Cøãå Cøc éðúéîì éòa à÷c íeMî äLïBL ¦§¥§Ÿ¨¦§¨¨¥§¦§¥¤¤§¤¤§

dá eëìé Cøcä úà íäì zòãBäå áéúëc àeä äá÷ð§¥¨¦§¦§©§¨¨¤¤©¤¤¥§¨

éðúéð áfä úà ïé÷ãBa íéëøc äòáLa àéðúc àä àlàå§¤¨¨§©§¨§¦§¨§¨¦§¦¤©¨¦§¥

éøwéàc Cøc ïçkLàå Cøc éðúéîì éòa à÷c íeMî òáL¤©¦§¨¨¥§¦§¥¤¤§©§§¨¤¤§¦§¥

ìéìà eàöé ãçà Cøãa áéúëc øëæ ïBLøã äòáLáe Eíéë §¨¨¦§¦§¤¤¤¨¥§¥¤§¦§¨§¨¦

éðôì eñeðé'éðúî énð àéL÷å éããäà éàø÷ eL÷ éëä éà E ¨§¨¤¦¨¥¨§¨¥©£¨¥§©§¨©¦©§¦

äøBúå éà÷ äøBzác àëä ïééL÷ àì éããäà éàø÷ éããäà©£¨¥§¨¥©£¨¥Ÿ©§¨¨¨§©¨¨¥§¨

ì éøwéàLôð úáéLî äîéîz 'ä úøBz áéúëc äá÷ð ïBL ¦§¥§§¥¨¦§¦©§¦¨§¦©¨¤

ìa dì áúkìL Bkøãc éà÷ äîçìîác íúä äá÷ð ïBL ¨©¨¦§§¥¨¨¨¦§¦§¨¨¨¥§©§¤

úBNòì äMà ìL dkøc ïéàå äîçìî úBNòì Léà¦©£¦§¨¨§¥©§¨¤¦¨©£

ìa dì áúk äîçìîìa dì éðz÷ éà÷ äMà éaâìc àëä ïééL÷ àì éããäà 'éðúî øëæ ïBLïBL ¦§¨¨¨©¨¦§¨¨©§¦©£¨¥Ÿ©§¨¨¨¦§©¥¦¨¨¥¨¨¥¨¦§

äMà àäc ÷ãaéì äMà ìL dkøc ïéàå ÷ãaéì Léà ìL Bkøãc éà÷ Léà éaâìc íúä äá÷ð§¥¨¨¨¦§©¥¦¨¥§©§¤¦¦¨¥§¥©§¨¤¦¨¦¨¥§¨¦¨

ì éðz äànhéî ñðBàa énðìL éðz è"î øëæ ïBLìL éðúéðå íéøác éðúéð íéëøc íeMî LäL ©¦§¤¦©§¨¨¥§¨¨¨¥¨Ÿ¦§¨¦¦§¥§¨¦§¦§¥§Ÿ¨

úôàðî äMà Cøc ïk äîìòa øáb Cøãå áéúëc Cøc éøwéà äàéáe äàéa éðúéîì éòa÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥¦¨¦¨¦§¥¤¤¦§¦§¤¤¤¤§©§¨¥¤¤¦¨§¨¨¤

pä àãç eèà ézøz éðúå äàéa íeMî øîéîì àkéà éàî øèLe óñk äàéa çðéz àäCøBö énð C ¨¥©¦¨¤¤§¨©¦¨§¥©¦¦¨§¨¥©§¥¨¨¨©¨©¦¤

Léà çwé ék äøBz äøîà äî éðtî øîBà ù"ø àéðúc àéä ù"ø épî àä à"áàå eäðéð äàéa¦¨¦§§¨©¦¦§©§¨¥¦§¥¨¨§¨¨¦¦©¦

ìL dkøc ïéàå äMà ìò øfçì Léà ìL BkøcL éðtî Léàì äMà ç÷lú ék áúk àìå äMà¦¨§Ÿ¨©¦¦¨©¦¨§¦¦§¥¤©§¤¦§©¥©¦¨§¥©§¨¤

ìò øfçî äãéáà ìòa éî ìò øæBç éî äãéáà Bì äãáàL íãàì ìLî Léà ìò øfçì äMà¦¨§©¥©¦¨¨§¨¨¤¨§¨£¥¨¦¥©¦©©£¥¨§©¥©

àìëéîc àkøãc ì"î÷ àä íúä íéøác éðúéì áfä úà ïé÷ãBa íéëøc 'æa ïðúc àäå Búãéáà£¥¨§¨¦§©§§¨¦§¦¤©¨¦§¥§¨¦¨¨¨§©§¨§¥§¨

ïìéàì äåL âBøúà ïðúc àäå äáéæ éãéì ééeúàì àøéúé àézLéîc àkøãå äáéæ éãéì ééeúàì àøéúé§¥¨©£¥¦¥¦¨§©§¨§¦§§¨§¥¨©£¥¦¥¦¨§¨¦§©¤§¨¤§¦¨

øác éðúéð énð àôéñ ãçà Cøãa ÷øéìe àôéñ éðúî ïðéòác íeMî íéøác éðúéì íéëøc 'âa§§¨¦¦§¥§¨¦¦¦§¦¨¦§¥¥¨§¨¨§¤¤¤¨¥¨©¦¦§¥¨¨
íúä

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
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קיט - "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr a sc oiyeciw(iyiy meil)

énð éà,'oipw' `xwp sqky sqep xewn ±xn`py ¦©¦
(cn al dinxi),'eð÷é óñka úBãN'okleéðz ¨©¤¤¦§¨¥
úéð÷ð äMàä.oipw oeyla ¨¦¨¦§¥

`pzd hwp (.`n) onwl recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .'ycwn yi`d'íúä éðúéðå- §¦§¥¨¨
dpynd aezkz my mb'äðB÷ Léàä'yi`d' `le ¨¦¤

:`xnbd daiyn .'ycwnàøwéòî,dligzn ± ¥¦¨¨
,epzpynaéðz`edy oipw oeyl `pzd hwp ± ¨¥

àúééøBàc àðMéì,dxezd oeyl -,óBqáìe ¦§¨§©§¨§©
oldl dpynaéðz`edy oiyeciw oeyl hwp - ¨¥
ïðaøc àðMéì:`xnbd zx`ane .minkgd oeyl ± ¦§¨§©¨¨

ïðaøc àðMéì éàîeoeyl zernyn idn - ©¦§¨§©¨¨
,minkg ebidpdy 'oiyeciw'élekà dì øñàc§¨©¨©¥

àîìòdze` xq` ycwndy ±mlerd lk lr ¨§¨
Lc÷äkdyrn jkitle ,d`pda mlekl xeq`d §¤§¥

.'oiyeciw' `xwp df

lr `pzd xaic epzpyna recn zx`an `xnbd
.yi`d lr `pzd xaic onwl dpynae ,dy`d
,'zipwp dy`d' `pzd hwp recn :`xnbd zl`ey

àëä éðúéðåzepyl el did ±,'äðB÷ Léàä'itk §¦§¥¨¨¨¦¤
daiyn .'ycwn yi`d' hwp onwl dpynay

'zipwp dy`d' hwp `pzd :`xnbdà÷c íeMî¦§¨
éòaàðúéîìa xnel utgy -úà äðB÷å' àôéñ ¨¥§¦§¨¥¨§¨¤

,'dîöò`id ef oeylydãéãaab`e ,dy`d lr ± ©§¨§¦¨
`tiqddãéãa àLéø énð àðz`yixa mb hwp ± ¨¨©¦¥¨§¦¨

.'zipwp dy`d'
,ok m` :`xnbd zl`eyéðúéðå`pzd lr did - §¦§¥

zepyläðB÷ Léàä',dy`d z`äð÷îez` ¨¦¤©§¤
ehwp `l :`xnbd daiyn .'dnvrl dy`d

,'dpwn yi`d' `tiqaàkéàc íeMîmeyn ± ¦§¦¨
`ed ,dnvr z` dpew dy`dy mipte`d cg`y

aúúéî,ìòaäéð÷î à÷ eäéà åàìc`ly ± ¦©©©©§©¦¨©§¥
`l` ,ezzina dnvrl dy`d z` dpwn lrad

dì éð÷îc àeä àiîL ïîepwd minyd on ± ¦§©¨§©§¥¨
.dnvrl dze`

:sqep aeyi d`ian `xnbdéà ,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨¦
àðzyi`d' dpey `pzd did m` ±'äðB÷,äåä ¨¨¤£¨

àðéîàdy`d z` dpew lrady xne` iziid ± £¦¨
,dçøk ìòa eléôàokleàðzdpy -äMàä' £¦§©¨§¨¨¨¨¦¨

,'úéð÷ðepcnllïéà dzòcîclrad leki [ok-] ¦§¥§¦©§¨¥
e ,dycwl.àì dzòcî àlL¤Ÿ¦©§¨Ÿ

oeyla 'yely' `pzd hwp recn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .dawpéðúc àéøéà éàîe- ©¦§¨§¨¥

`pzd dpy recnìL''L,dawp oeylaéðúéì- ¨Ÿ¦§¥
zepyl eilr didìL''äLlka enke ,xkf oeyla §Ÿ¨

:`xnbd daiyn .xkf oeyla dxn`py dxezd
,jk hwp `pzdéðúéîì éòa à÷c íeMîmeyn ± ¦§¨¨¥§¦§¥
zepyl utgyì Cøãå ,'Cøc',àeä äá÷ð ïBL ¤¤§¤¤§§¥¨

áéúëc(k gi zeny)Cøcä úà íäì zòãBäå' ¦§¦§©§¨¨¤¤©¤¤
,'dá eëìé'mikxc yely' dpy okle ,dawp oeyla ¥§¨

.'mikxc dyely' `le

:df uexiz lr dywn `xnbd,àéðúc àä àlàå§¤¨¨§©§¨
áfä úà ïé÷ãBa íéëøc äòáLam`d zrcl §¦§¨§¨¦§¦¤©¨

z`neha `nh epi` f`y ,qpe` zngn d`a ezaif

,xkf oeyla 'dray' `pzd hwp recn ,dywe .af
éðúéðzepyl el did -'òáL'ixdy ,dawp oeyla ¦§¥¤©

'dray' hwp `pzd :`xnbd zvxzn .'jxc' dpy

,xkf oeylaéðúéîì éòa à÷c íeMîmeyn ± ¦§¨¨¥§¦§¥
zepyl utgyéøwéàc Cøc ïçkLàå ,'Cøc'± ¤¤§©§§¨¤¤§¦§¥

a z`xwpd 'jxc' ep`vneìáéúëc ,øëæ ïBL §¨¨¦§¦
(f gk mixac)éìà eàöé ãçà Cøãa'EäòáLáe §¤¤¤¨¥§¥¤§¦§¨

íéëøcéðôì eñeðé,'Edpy okle ,xkf oeyla §¨¦¨§¨¤
.'mikxc ray' `le 'mikxc dray' `pzd

:ef dxizq lr ddnz `xnbdéàø÷ eL÷ ,éëä éà¦¨¦¨§¨¥
éããäà ïéúéðúî énð àéL÷å éããäàmiyw ± ©£¨¥§©§¨©¦©§¦¦©£¨¥

zeyw oke ,df z` df mixzeqd miweqtd

.ef z` ef zexzeqd zeipynd:`xnbd daiyn
ïééL÷ àì éããäà éàø÷miyw mpi` miweqtd ± §¨¥©£¨¥Ÿ©§¨

y meyn ,df lr dfàëämdl YrcFde' weqta - ¨¨§©§¨¨¤

,'Da Ekli KxCd z`éà÷ äøBzácweqtdy ± ¤©¤¤¥§¨§©¨¨¥
,dxeza wqeréø÷éà äøBúåìáéúëc ,äá÷ð ïBL §¨¦§¥§§¥¨¦§¦
(g hi mildz)'Lôð úáéLî äîéîz 'ä úøBz'©§¦¨§¦©¨¤
,dawp oeyladì áúk'jxc' dlind z` - ¨©¨

ìaïBL.äá÷ðeíúäE`vi cg` KxcA' weqta - ¦§§¥¨¨¨§¤¤¤¨¥§
,'Liptl EqEpi mikxC draWaE Lil`äîçìîác ¥¤§¦§¨§¨¦¨§¨¤¦§¦§¨¨

éà÷,dnglna wqery ±BkøãcúBNòì Léà ìL ¨¥§©§¤¦©£
,äîçìî úBNòì äMà ìL dkøc ïéàå äîçìî¦§¨¨§¥©§¨¤¦¨©£¦§¨¨

okldì áúk'jxc' dlind z` -ìa.øëæ ïBLoke ¨©¨¦§¨¨
ïééL÷ àì éããäà ïéúéðúîopi` zeipynd ± ©§¦¦©£¨¥Ÿ©§¨
y meyn ,ef z` ef zexzeqàëäepzpyna ± ¨¨

éà÷ äMà éaâìc,miypa zwqery ±dì éðz÷- ¦§©¥¦¨¨¥¨¨¥¨
'jxc' dlind z`ìa.äá÷ð ïBLeíúädpyna - ¦§§¥¨¨¨

,af iabléà÷ Léà éaâìc,xkf yi`a zwqery ± ¦§©¥¦¨¥
÷ãaéì Léà ìL Bkøãc,qpe`a af `ed m`dïéàå §©§¤¦¦¨¥§¥
,÷ãaéì äMà ìL dkøcoeiknäMà àäcénð- ©§¨¤¦¨¦¨¥§¨¦¨©¦

d`ex `id m` mbäànhéî ,ñðBàa,daif z`neh §¤¦©§¨
,jky oeikeéðza 'jxc' dlind z`ì.øëæ ïBL ¨¥§¨¨

dywn .'mikxc' oeyld lr ddnz `xnbd

,dzr cr x`eand itl :`xnbdéðz àîòè éàî©©§¨¨¥
ìL''L,dawp oeylaíeMîdlind.'íéëøc' ¨Ÿ¦§¨¦

,dyweéðúéð`pzd dpyiy -å ,'íéøác'`linn ¦§¥§¨¦§
éðúéðzepyl lkei -ìL''äLzvxzn .xkf oeyla ¦§¥§Ÿ¨

,'mikxc' epzpyna hwp `pzd :`xnbdíeMî¦
îì éòa÷céðúéiyeciw zepyl utgy meyn ± §¨¨¥§¦§¥

éø÷éà äàéáe ,äàéaz`xwp -áéúëc ,'Cøc' ¦¨¦¨¦§¥¤¤¦§¦
(k-hi l ilyn)äîìòa øáb Cøãå',Cøc ïk §¤¤¤¤§©§¨¥¤¤
.'úôàðî äMà¦¨§¨¨¤
:`xnbd zl`eyäàéa çðéz àäd`ia iabl - ¨¦©¦¨

iabl mle` ,'jxc' hwp recn oaenøèLe óñk¤¤§¨
éàîøîéîì àkéà.'mixac' hwp `l recn - ©¦¨§¥©

'mikxc' xhye sqk dpik `pzd :`xnbd daiyn

äàéa íeMî:`xnbd zl`ey .'jxc' dpekndåik ¦¦¨§
àãç ehà ézøz éðú'mikxc' dpy `pzd ike ± ¨¥©§¥©£¨

zkll el did `ld ,cg` oipw ab` mipipw ipya

:`xnbd daiyn .aexd xg`ðäénð Csqk mb - ¨¨©¦
xhyeeäðéð äàéa CøBö,d`iad jxevl mi`a ± ¤¦¨¦§

.d`iad ab` 'mikxc' mipekn md okle

`pzd hwp recn sqep xe`ia d`ian `xnbd
:'mikxc' dpynaépî àä ,àîéà úéòa éàå- §¦¨¥¥¨¨©¦
zhiya epzpynïBòîL éaøéaø ,àéðúc ,àéä ©¦¦§¦§©§¨©¦

äøBz äøîà äî éðtî ,øîBà ïBòîLmixac) ¦§¥¦§¥¨¨§¨¨
(` ckç÷lz ék' áúk àìå ,'äMà Léà çwé ék'¦¦©¦¦¨§Ÿ¨©¦¦¨©
äMàéðtî ,'Léàììò øfçì Léà ìL BkøcL- ¦¨§¦¦§¥¤©§¤¦§©¥©
ytgläMà,dze` `yil ickìL dkøc ïéàå ¦¨§¥©§¨¤

ìò øfçì äMàytgl -Léà.el `ypidl ick ¦¨§©¥©¦
éî ìò øæBç éî ,äãéáà Bì äãáàL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨§¨£¥¨¦¥©¦

y i`ce ,in z` ytgn in ±ìòadøfçî äãéáà ©©£¥¨§©¥
ìò.Búãéáàixdy ,dy`d xg` xfgn yi`d oke ©£¥¨

`ide ,mc`d ly erlvn d`xap dy`d

mlerd jxcy oerny iax zhiyle .ezcia`k
dhwp okly x`ean ,dy`d xg` xfgn yi`dy

.oiyeciw iabl 'mikxc' oeyld z` dpynd

hwp `pzdy mitqep zenewn d`ian `xnbd
:`xnbd zl`ey .'jxc' oeyläòáLa ,ïðúc àäå§¨¦§©§¦§¨
,áfä úà ïé÷ãBa íéëøcaf `ed m`d zrcl §¨¦§¦¤©¨

,dywe .qpe` zngnéðúéì`pzd lr didy - ¦§¥
zepyl.'íéøác':`xnbd daiynàä íúäà÷ §¨¦¨¨¨¨

ïì òîLîick 'jxc' `pzd hwp af iabl ± ©§©¨
eprinydlééezàì àøéúé àìëéîc àkøãc- §©§¨§¥§¨§¥¨§©¥

`iadl daexn dlik` ly dkxcyäáéæ éãéì, ¦¥¦¨
ééezàì àøéúé àézLéîc àkøãådkxc oke - §©§¨§¦§§¨§¥¨§©¥

`iadl daexn dizy ly,äáéæ éãéìehwp okle ¦¥¦¨
`iadl mkxcy mixac yiy xnel ,'jxc' oeyl

.daif icil

:ztqep dpynn `xnbd zl`eyïðúc àäå§¨¦§©
,(e"n a"t mixekia)ïìéàì äåL âBøúàìLaäL ¤§¨¤§¦¨¦§Ÿ¨

,íéëøcmipyd yelya dlxr ea zbdepy §¨¦
eizexit ziriaxd dpyaye ,ezrihpl zepey`xd

ezekiiy z` zraew dhpgdye ,'irax rhp' md
,dywe .dhiwld `le ,ziriayd dpyléðúéì- ¦§¥

zepyl `pzd lr didy.'íéøác'daiyn §¨¦
'jxc' oeyl ephwp bexz` iabl :`xnbdíeMî¦

àôéñ éðúî ïðéòáczepyl epivxy meyn ± ¦§¦¨¦§¥¥¨
`tiqa'ãçà Cøãa ÷øéìe'z` zraew dhiwldy §¨¨§¤¤¤¨

ephwp `tiqay oeike ,xyrnd zpyl ezekiiy
:`xnbd zl`ey .'jxc' ephwp `yixa mb ,'jxc'

énð àôéñ`tiqa s` -éðúéð,'øác'daeyz dne ¥¨©¦¦§¥¨¨
.`tiqd ab` 'jxc' ehwpy ef `id



-קכ "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - ` cenr b sc oiyeciw(ycew zay meil)

:`xnbd daiynúäí,`tiqa ±ïì òîLî÷ àä ¨¨¨¨©§©¨
eprinydl 'jxc' `pzd hwp ±âBøúàc dékøãc§©§¥§¤§

`ed bexz` ly erahe ekxcy -,÷øékokle §¨¨
`le xyrnd zpyl ezekiiy z` zraew dhiwld

,wxik erah dnae .dhpgdBkøc ÷øi äîìcâéì ©¨¨©§¦¨¥
íéî ìk ìòyi `l` minybd ina el ic oi` - ©¨©¦

,miae`y mina mb ezewydlejkitlúòLá¦§©
,BøeOéò Búèé÷ìipy xyrn zpya hwlp m`y §¦¨¦

zpya hwlp m`e ,ipy xyrn epnn yixtdl yi
,ipr xyrn epnn yixtdl yi ipr xyrnóà©

àíéî ìk ìò ìcâéì Bkøc âBøúina el ic oi` ± ¤§©§¦¨¥©¨©¦
,miae`y mina mb ezewydl jixve minyb

e`ed s` jkitl.BøeOéò Búèé÷ì úòLáoeike ¦§©§¦¨¦
hwp ,'jxc' oeyl hewpl `pzd dvx `tiqay

.`yixa mb ef oeyl
:zetqep zeipynn zl`ey `xnbdïðúc àäå§¨¦§©

(g"n a"t mixekia)éBkdig wtq `edy ig lra ±
jkitle ,dndake digk ea mixingn ,dnda wtqe

íéëøc Ba Lé`edy,äiçì äåLíéëøc Ba Léå ¥§¨¦¨¤§©¨§¥§¨¦
`edyíéëøc Ba Léå ,äîäáì äåL`edyäåL ¨¤¦§¥¨§¥§¨¦¨¤

äîäáìå äiçì,cg`kBðéàL íéëøc Ba Léå §©¨§¦§¥¨§¥§¨¦¤¥
.äîäáì àìå äiçì àì äåLdhwp recne ¨¤Ÿ§©¨§Ÿ¦§¥¨

,'mikxc' oeyl dpyndéðúéðzepyl dl did - ¦§¥
eúå .'íéøác'dyw cere ±ïðúc àä,(.h oihib) §¨¦§¨¦§©

xnel jixv mid zpicnn hb `iandy oicdy

,mzgp iptae azkp iptaíéëøcä ïî úçà Bæ©©¦©§¨¦
LodaeåMmdipicaì íéLð éhébixhyéøeøçL ¤¨¦¥¨¦§¦§¥

.íéãáò,'mikxc' oeyl dpynd dhwp recne £¨¦
éðúéðzepyl dl did -'íéøác'. ¦§¥§¨¦

:xg` llka zeipynd lk z` zayiin `xnbd

àlày ,`ed llkdìkàzâeìt àkéàc àëéä± ¤¨¨¥¨§¦¨§§¨
jk mdn yiy ,eipica welig yi mieqn xacayky

,jk mpi`y mdn yieéðz`pzd dpy -,'íéëøc' ¨¥§¨¦
,xacd ikxca welig yiy epcnllìëåàëéä §¨¥¨

àzâeìt àkéìc,oica miwelig oi` xy`ke ±éðz §¥¨§§¨¨¥
`pzd dpy -.'íéøác'd`ay epzpyna okle §¨¦

`le ,d`iaae xhyae sqka zipwp dy`y xnel

,af iable .'mikxc' dhwp ,oitilge dtega
`ed mikxc draya wxy cnll d`a dpyndy
hb iable .'mikxc' dhwp ,xg` qpe`a `le wcap

wxy cnll d`a dpyndy ,xexgy xhye dy`
dy`ay ,dxfg iabl `le ,dfl df miey md el`a
,dcil ribd `l hbdy onf lk ea xefgl leki `ed

mc`l oikfy iptn ea xefgl leki epi` cara la`
dhwp okl ,xxgeyn xak carde eipta `ly
mixacay ,bexz` iable .'mikxc' dpynd

`ed xg` xacae oli`l dnec `ed minieqn
,iek iable .'mikxc' dpynd dhwp ,wxil dnec
mixacae dnda e` digk epic minieqn mixacay

dhwp ,dndak `le digk `l epic mixg`
.'mikxc' dpynd

:df llkl di`x d`ian `xnbdénð à÷éc± ©§¨©¦
,df uexizk wiiecnéðz÷càôéñepipy ixdy ± §¨¨¥¥¨

,bexz` iabl dpynd seqaøæòéìà éaølr wleg ©¦¡¦¤¤
e `nw `pz,øác ìëì ïìéàì äåL âBøúà ,øîBà¥¤§¨¤§¦¨§¨¨¨

dhpgdy oli`k epic xyrnd zpy iabl s`y
xfril` iax hwpy dnne .dhiwld `le zraew
z` hwpy `nw `pz znerl ,'xac' oeyld z`

xfril` iax zhiylc oeiky gken ,'jxc' oeyld
oeyl ea ehwp `l okl ,lka oli` oick bexz` oic

,`xnbd zniiqn .'jxc'dpéî òîLdi`x ok` ± §©¦¨
:`id

z` dzpn dpynd recn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .mda zipwp dy`y mipipwd

àLéøc àðééðîzipwp dy`d' `yixa oipnd ± ¦§¨¨§¥¨
,'mikxc yelyaéàî éèeòîì`a `ed dn ± §©¥©

oke ,hrnlàôéñc àðééðîdpewe' `tiqa oipnd ± ¦§¨¨§¥¨
,'mikxc izya dnvr z`éàî éèeòîì`ed dn ± §©¥©

:`xnbd daiyn .hrnl `aàLéøc àðééðî± ¦§¨¨§¥¨
yelya zipwp dy`d' `yixa xen`d oipnd

`a 'mikxcéèeòîìzipwp dpi` dy`y hrnl - §©¥
a,äteçdpi` ,oiyeciw myl dtegl dqpkp m`e ¨

.zycewn

:`xnbd zl`eyøîàc àðeä áøìe(.d onwl) §©¨§¨©
yøîBçå ìwî äðB÷ äteç,sqk oipwnéèeòîì ¨¨¦©¨¤§©¥

éàîxnel oi` ixdy ,hrnl dpynd d`a dn ± ©
:`xnbd daiyn .dteg zhrnn dpyndy

d`a dpyndéèeòîìoipw,ïéôéìçdy` oi`y §©¥£¦¦
y oeik .ea zipwpàðéîà Czòc à÷ìñmixeaq ± ©§¨©§¨£¦¨

y xnel epiidå ìéàBäsqk oipwøîâlirl) cnlp ¦§¨©
dey dxifba (.a'äçé÷',ïBøôò äãOî 'äçé÷' ¦¨¦¨¦§¥¤§

mb cnlp ok m`eàéðwî äãO äîzipwp ± ©¨¤¦©§¨
énð äMà óà ,ïéôéìçaàéðwîzipwp didz ± ©£¦¦©¦¨©¦¦©§¨

ïì òîLî à÷ ,ïéôéìçawx zipwp dy`y ©£¦¦¨©§©¨
.oitilga `le mikxc yelya

:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå`l recne ± §¥¨¨¦©¦
daiyn .oitilga zipwp dy` ok`y xn`p

:`xnbdeäðúéà ïéôéìçutga mb miyrp ± £¦¦¦§§
ekxryúBçôa äMàå ,äèeøt äåMî úBçôa§¨¦¨¤§¨§¦¨§¨

äèeøt äåMî¦¨¤§¨

- "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - ` cenr ft sc oihib(ipy meil)

mny z` mipeilrd micrd enzg eizgzy hbd

`ed ,[mdia` my z` `le].øLkmicrd m` ,okl ¨¥
hbd if` mipeeid micrd lrn enzg mixard
lrn enzg mipeeid micrd m`e ,xyk ipnid

.xyk il`nyd hbd if` mixard micrd
y ote`a micrd enzg m`eéøáò ãçà ãòmzg ¥¤¨¦§¦

eia` mye ipnid hbd zgz eny `vnpe ,oey`x

,il`nyd zgzåmzg eizgznéðåé ãçà ãò §¥¤¨§¨¦
,dhiyd seqa eia` my z` aezkl ligzdy
eny z` aezkl jiynde ,il`nyd hbd zgz

dhiyd zligza,ipnid hbd zgz ,d`ad
åmzg eixg`éøáò ãçà ãòenyy ,df ote`a §¥¤¨¦§¦

zgz eia` mye dhiyd seqa il`nyd hbd zgz

,ipnid hbdåmzg oexg`éðåé ãçà ãòligzdy §¥¤¨§¨¦
zgz eia` my `vnpe ,dhiyd zligza mezgl
odizenizge ,il`nyd zgz enye ipnid hbd

úçzî ïéàahbúçúì äæhbäæ,x`azd xy`k ¨¦¦©©¤§©©¤
hbd zgz mny z` ipyde oey`xd crd enzgy
crde ,il`nyd zgz mdia` mye ipnid

hbd zgz mny z` enzg iriaxde iyilyd

if` ,ipnid zgz mdia` mye il`nydíäéðL± §¥¤
oihibd ipy.ïéìeñt§¦

oa oae`x [il`nyd hbd gqep] [ipnid hbd gqep]
uxt oa dcedi iel oa zdw le`y oa oerny awri

`tiqa hbd lr zenizgd ote`

àøîâ
mipte` dyly yiy (a"r oldl) dpyna x`ean

enyy mc` oebk .hbd lr mezgl leki crdy
awri oa oae`x' mezgl jixv epi` ,awri oa oae`x
oa' e` 'cr oae`x' mezgl leki `ed `l` 'cr

.'awri oa oae`x' e` 'cr awri
,`yixa x`azdy ote`d lr dywn `xnbd
ipy zgz mkxck enzg mixar micr ipyy

wxy x`azde ,mipei micr ipy mdizgze oihibd
,`xnbd dywn .xyk cg` hbéàä øMkúéìå- §¦§©¥©

ipnid hbdéàäå ,'ïáeàø'ail`nyd hbd ±ïá'a ¦§¥§©§¤
,'ãò á÷òémipey`xd micr ipy zenizg elireie ©£Ÿ¥

,oihibd ipy z` xiykdlïðz àäcmezg m`y §¨§©
gqep hbd lrøLk ,'ãò éðBìt Léà ïa'hbd ¤¦§¦¥¨¥

zvxzn .eny z` mezgl crd jixv oi`e ,jka

ote`a dpyna xaecn ,`xnbd'ïa ïáeàø' áúëc§¨©§¥¤
ànwà,ipnid hbd zgz ±àøúaà 'ãò á÷òé'å ©©¨§©£Ÿ¥©©§¨

mezgl ezpeek oi`y gkene ,il`nyd hbd zgz

.dnizg jxc epi` 'oa oae`x' oky mdipy lr
,cer `xnbd dywnéàä øMkúéìåhbd ± §¦§©¥©

oey`xdéàä øMkúéìå ,'ïa ïáeàø'ahbd ± ¦§¥¤§¦§©¥©
il`nydïðz àäc ,'ãò á÷òé'ahba yi m`y §©£Ÿ¥§¨§©

gqepa dnizgøLk ,'ãò éðBìt Léà's` hbd ¦§¦¥¨¥
dpyna xaecn ,`xnbd zvxzn .a`d my `ll

ote`aáúk àìcdlind z` mzegd,'ãò'zgze §Ÿ¨©¥
xyk hbd oi`e ,'awri' wx aezk il`nyd hbd

,cer `xnbd zvxzn .jka,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
íìBòìote`a dpyna xaecn ok`áúëcmzegd §¨§¨©

dlind z`e ,'ãò'xaecnote`aàäa ïðéòãéã ¥§©§¦¨§¨
àeä á÷òéc åàìc äîéúçz` mixikn ep` ± £¦¨§¨§©£Ÿ

ly `le oae`x ly `idy mirceie ,dnizgd
il`nyd hbd z` xiykdl xyt` i` okle ,awri

.ef dnizga

המשך בינור למסכת גיטין ליום שאי עמ' נ

zipwp dy`d` cenr b sc ± oey`x wxtoiyeciw

.ì"î÷ àä íúä:`Ed `zNinC `gxE` mEXn dhiwl xg` DiA opilf`C mrhC ¨¨¨§©©§©§¦¨¥©©§¦¨¦§¨§¦§¨
.íénä ìk ìò ìãbéì BkøcL éðtîEpiidC wxiM oiaE`W minA FzF` oiwWOW ¦§¥¤©§¦¨¥©¨©©¦¤©§¦§©¦§¦§¨¨§©§

d"xA xn`cM wxiC `nrh(.ci sc)dn 'Ek oxFBd on obCM xUrn iAB aizM awie oxFB ©§¨§¨¨¦§¨©§¤§¤¤§¦©¥©£¥©¨¨¦©¤©
dpXd ixg` oixVrznE minWB EpiidC min aFx lr oilcBW oicgEin awie oxFB¤§¤¤§¨¦¤§¥¦©©¦§©§§¨¦¦§©§¦©£¥©¨¨

d"xA opixn`cM dxarW(:ai sc)xzA opilf`C ¤¨§¨¦§©§¦¨§§©§¦¨¨©
Fzhiwl xg` `le DA WilW E`iadW dpẄ¨¤¥¦§¦¨§Ÿ©©§¦¨
aFx lr oilcBW lM s` i`xTn Dl opitlie§©§¦¨¨¦§¨¥©¨¤§¥¦©
xarWl oixVrzn zFpli` EpiidC min©¦§©§¦¨¦§©§¦§¤¨©
Edpiknq` `Ed opAxC EdciC xUrnC b"r`e§§©£¥¦§§©¨¨©§§¦§
min lM lr oilcBW zFwxi E`vi i`xT ©̀§¨¥¨§§¨¤§¥¦©¨©¦

:d`Ad dpXl xVrzn.éBkwtq dIg wtq ¦§©¥©¨¨©¨¨¨¥©¨¨¥
:dndA.'eë íéëøc Ba Lé`wRqnC oeikC §¥¨¥§¨¦§¥¨¦§©§¨

:`xnEgl DiA lifip ol.äiçì äåLoErhe ¨¥¦¥§§¨¨¤§©¨§¨
:mC iEQiM.äîäáìå:xEq` FAlgäåLå ¦©§¦§¥¨¤§¨§¨¤

.äiçå äîäáì:dhigW oErhäåL ïéàL ¦§¥¨§©¨¨§¦¨¤¥¨¤
.äîäáì àìå äiçì àìmr drAxd xEq` Ÿ§©¨§Ÿ¦§¥¨¨©§¨¨¦

:dIge dndA.íéëøcä ïî úçà eæ §¥¨§©¨©©¦©§¨¦
Kixv mId zpicOn xExgW F` hB `iaOdW¤©¥¦¥¦§¦§¦©©¨¨¦
:oiHibC w"tA mYgp iptaE aYkp iptA xn`IW¤Ÿ©§¨©¦§©§¨©¤§©§§¦¦

.àzâeìt àkéàcEf KxcA eikxcA wENig §¦¨§§¨¦¦§¨¨§¤¤
oFbM dnFC Fpi` Ef KxcaE o`kl dnFC `Ed¤§©§¤¤¥¤§
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:eiptA `NW.énð à÷éc:xaC lkl `pY `YbElR Dil ied `lC `kidCàðééðî ¤Ÿ§¨¨¥¨©¦§¥¨§Ÿ£¥¥§§¨¨¨§¨¨¨¦§¨¨
.àLéøc:mikxC 'b.àôéñc àðééðî:mikxC iYWA Dnvr z` dpFweéèeòîì §¥¨§¨¦¦§¨¨§¥¨§¨¤©§¨¦§¥§¨¦¦§¥
.äteç:KkA zWCEwn Dpi` oiWECw mWl dREgl dia` Dl Dxqn m`Wáøìe ¨¤¦§¨¨¨¨¦¨§¨§¥¦¦¥¨§¤¤§©§©

.'eë àðeäoiYrnWA oOwl(.d sc):.ïéôéìç:xcEq oipw.ïéôéìça àéðwî äãO äî ¨§©¨¦§©§¦£¦¦¦§©¨©¨¤¦©§¨©£¦¦
aizkC(c zex):i`ed dcU mzde Flrp sFlWIeäåMî úBçôa eäðúéà ïéôéìç ¦§¦©¦§©£§¨¨¨¤£¨¦£¦¦¦§§§¨¦¨¤

.äèeøtadGd wxtA l"iwC(.fn sc n"a):dhExR deW Fpi`W t"r` ilkA oipFw §¨§§¤¤©¨¨¦¦§¦¤¥¨¤§¨
àì

cOil `N` oitqF` okidn rxfp `NW xg`nENit` mixEq` odW migitQd lr ¥©©¤Ÿ¦§©¥¥¨§¦¤¨¦¥©©§¦¦¤¥£¦£¦
ENit`e `ziixF`Cn ziriaXA oixEq` migitqC xaqe dxFgql y"ke dlik`l©£¦¨§¦§¨§¨©¦§¦¦£¦©§¦¦¦§©§¨©£¦
`vFIM EUrIW ickA opAxCn xEq` ziriaW i`vFnl E`vIWkE xEriAd onf mcFw¤§©©¦§¤¨§§¨¥§¦¦¨¦§©¨¨¦§¥¤©£©¥
oi`W aExM igitq la` ziriaW i`vFnA mixEq` migitq x`W lM xaqwe odÄ¤§¨¨©¨§¨§¦¦£¦§¨¥§¦¦£¨§¦¥§¤¥
mdA opixfB `l dcVd zFwxiA odA `vFIM©¥¨¤¦¨©¨¤Ÿ©§¦¨¨¤
`zNin `xMpin `dC migitq x`W mEXn¦§¨§¦¦§¨¦§§¨¦§¨
ziriaW lW `id ixd zFdO` lCiBX dnE©¤¦¥¦¨£¥¦¤§¦¦
lW `Ed ixd riBd `NX dnE xEq`e§¨©¤Ÿ¦¦©£¥¤
Wpi` xal ifgC o`nE ixWe ziriaW i`vFn¨¥§¦¦§¨¥©§¨¥§©¦¦
`l ziriaW i`vFnl aExM igitq lk`C§¨©§¦¥§§¨¥§¦¦Ÿ
ip`W `dC migitq x`W lkinl iz`̈¥§¥©§¨§¦¦§¨©¦
mEXn `xiYid opixfB `le migitq x`Xn¦§¨§¦¦§Ÿ©§¦¨¤¥¨¦
wxiA llM opilf` `lC n"y n"n `xEQi ¦̀¨§Ÿ©§¦¨§¨§¨¨
milECiB aFx xzA `N` dhiwl xzÄ©§¦¨¤¨¨©¦¦
ziriaXl EqpkPW ziXW igitq ixWCn¦§¨¥§¦¥¦¦¤¦§§©§¦¦
xzA opilf` `lC `iddC idpC l"ie§¦§¦§©¦§Ÿ©§¦¨¨©
opilf` `l iOp dhpg xzA n"n dhiwl§¦¨¨©£¨¨©¦Ÿ©§¦¨
xYEn xYidA xEq` xEQi`A lcBd `N ¤̀¨©¨¥§¦¨§¤¥¨
opilf`C oli` x`WE bFxz`A oM oi`X dn©¤¥¥§¤§§¨¦¨§©§¦¨
'it` xEQi`A hpg m`C dhpg xzA ixnbl§©§¥¨©£¨¨§¦¨©§¦£¦
`YWde xEq` k"g` xYidA lcBX dn©¤¨©§¤¥¨§©§¨
ded wxiM ded i`C oli`l deW ziriaWl¦§¦¦¨¤§¦¨§¦£¨§¨¨£¨

:lECiB aFx xzA opilf ©̀§¦¨¨©¦
äî`nrh .min lM lr lcBil FMxC wxI ©¨¨©§¦¨¥©¨©¦©§¨

d"xC w"tA Wxtn wxiC(mye .ci sc) §¨¨§¨¥§§
oxFBd on obCM xUrn iAB aizM awie oxFbC§¤§¤¤§¦©¥©£¥©¨¨¦©¤
E`vi dxarW dpXl mixVrzn min aFx lr milcBW micgEin awie oxFB dn 'Ek©¤§¤¤§¨¦¤§¥¦©©¦¦§©§¦©¨¨¤¨§¨¨§
a` oipA dUFr K`ide opAxCn wxi xUrnC b"r`e min lM lr oilcBW zFwxi§¨¤§¥¦©¨©¦§§©£¥¨¨¦§©¨¨§¥©¤¦§©©
Fpi` m` 'iR i"xe qxhpETA WxiRcM `xT` opAx DEknq` opAxCn `EdW xaCn¦¨¨¤¦§©¨¨©§§©©¨¨©§¨¦§¦¥©§§¥§¦¦¦¥
`iz` dWxC xTirC dxFYd on wxiA bdFPW ziriaWl oipr EdpY xUrnl oipr¦§¨§©£¥§¥¦§¨¦§¦¦¤¥§¨¨¦©¨§¦©§¨¨©§¨

d"xA opixn`cM zFpli`A oiA wxiA oiA `ziixF`C iedC wxi oiprl ziriaWlsc) ¦§¦¦§¦§©¨¨©£¥§©§¨¥§¨¨¥§¦¨¦§©§¦¨§
(:eh`ziixF`C gEW zFpaC ziriaW il zxn`e opAxC oiaExg xUrn Kl `pin £̀¦¨¨©£¥£¦§©¨¨§©§¨¦§¦¦¦§©§©§¨

opzcM 'Ek xnWpe lkF` `EdW xaC lkM `nYqn `ziixF`C EedC zFwxiA d"de§¦¨©£§©§¨¦§¨¨§¨¨¨¤¤§¦§¨§¦§©
ziriaW 'QnA(`"n f"t)bFxz` ixdC dWwe 'Ek lM s` ziriaW iAbl dxarW dpW xzA opilf`e min aFx lr oilcBW awie oxFB dn w"de 'Ek ziriaXA Exn` llM §©¤§¦¦§¨¨§©§¦¦§©¤§¤¤¤§¥¦©©¦§©§¦¨¨©¨¨¤¨§¨§©¥§¦¦©¨§¨¤©£¥¤§

`weC Epiid ziriaWl dhpg xzA DiA opilf`C `dC l"i `OWe dhpg xzA Klil ziriaW oiprl oli`l deXW opixn` d"t`e oiYrnWA `zi`cM min lM lr lcBW¤¨¥©¨©¦¦§¦¨¦§©§¦©©§¦¨¤¨¤§¦¨§¦§©§¦¦¥¥¨©£¨¨§¤¨§¨§©§¦¨¥¨©£¨¨¦§¦¦©§©§¨
dlxr oiprlC oeiM ziriaW oiprl zFpli` x`W oiCn FwNgl Epl oi` min lM lr lcB bFxz`C b"r` l"i p"` zipinXA hwlpe ziriaXA hpg m` oFbM `xnEgl§§¨§¦¨©©§¦¦§¦§©©§¦¦§¤§¨¥©¨©¦¥¨§©§¦¦§¨¦¨§¦§©§¦¦¥¨¦§¦§©¨§¨
li`Fd FxEVir Fzhiwl xg` minkg EpTY opAxC `EdW xUrn oiprl n"knE bFxz`l `le `z` zFwxil awie oxFbC dWxcE zFpli` x`Xn dxFY FYwNg `l iraxE§¨¦Ÿ¦©§¨¦§¨¦¨§¨¨§¤§¤¤¦¨¨¨§Ÿ§¤§¦§¦§©©£¥¤§©¨¨¦§£¨¦©©§¦¨¦¦
deWC `N` ipY `l l"ie mikxC rAx`A oli`l deWC aWgile mxMA mi`lM Fpi`W mi`lkl oli`l deW bFxz`dW aiWg `l i`O` z"`e wxiM min lM lr lcbe§¨¥©¨©¦§¨¨§©©Ÿ¨¦¤¨¤§¨¤§¦¨§¦§©¦¤¥¦§©¦©¤¤§¥¨¥§¨¤§¦¨§©§©§¨¦§Ÿ¨¥¤¨§¨¤
Fzhiwl oi`C mEXn d`itA bFxz` aiIgin `lC d`iR oiprl oFbM mikxC ipWA wxil deXW aiWg `l i`O` z"`e dhiwl xzA wxilE dhpg xzA Klil oli`l§¦¨¥¥¨©£¨¨§¨¨¨©§¦¨§©©Ÿ¨¦¤¨¤§¨¨¦§¥§¨¦§§¦§©¥¨§Ÿ¦©¥¤§§¥¨¦§¥§¦¨

lFcB llM wxtA dpi`Y opihrnn `nrh i`dnE cg`M Fzhiwl opirA d`iR oiprlC cg`M(.gq sc zay)EbdPW mFwn wxRaE(:ep sc migqt)zbdpzn d`iR oi` iOp wxiaE §¤¨¦§¦§©¥¨§¦¨§¦¨§¤¨¥©©§¨§©£¦¨§¥¨§¤¤§¨¨§¤¤¨¤¨£§¨¨©¦¥¥¨¦§©¤¤
d`iR zkQnA miEpXd miaExgde bF`d oFbM d`tA oiaiIg oi`W `aEh zFpli` `Mi`C oeiM l"ie mzd `zi`cM miIwzOd xaC llkA Fpi`C(d dpyn `"t)KiIW `l §¥¦§©¨¨©¦§©¥¦§¦¨¨¨§¥¨§¦¨¦¨¨¤¥©¨¦§¥¨§¨§©£¦©§¦§©¤¤¥¨Ÿ©¨

:zFpli` x`Wl iOp deW oM m` ixtqA `zi`cM oipin draXn `N` mixEMiA oi`W mixEMiA oiprl wxil deW xn`w `l iOp `nrh i`dnE wxil deW ipzinl§¦§¥¨¤§¨¨¥©©§¨©¦Ÿ¨¨©¨¤§¨¨§¦§©¦¦¤¥¦¦¤¨¦¦§¨¦¦¦§¦¨§¦§¦¦¥¨¤©¦¦§¨¦¨
àì'iR .dndal `le dIglc"nl xfril` 'xd dWwd `Ed dndA oin i` dIg oin i` ol `wRqnC mEXn drAxd oiprl(.t sc oileg)i`n `Ed Fnvr iptA dixA iFM Ÿ§©¨§Ÿ¦§¥¨¦§¦§©©§¨¨¦¦§©§¨¨¦¦©¨¦¦§¥¨¦§¨¨¡¦¤¤§¦§¨¦§¥©§©

c"nM `iz`C l"ie iav lr lI` oiriAxn oi`C zxg` dIg dilr oiriAxn `l `id dIgC opirci ENit` 'Ek ol `wRqnC mEXn `ixi`(my)WiiYd on `Ad df iFM ¦§¨¦¦§©§¨¨£¦©§¦¨§©¨¦Ÿ©§¦¦¨¤¨©¨©¤¤§¥©§¦¦©¨©§¦§§©§¨§¤©¨¦©©¦
:iav dilr oiriAxn Epiid oiWWFg oi`C xn` ded i`C `l F` a`d rxfl oiWWFg i` ol `wRqnE diIaSd onE¦©§¦¨§©§¨¨¦§¦§¤©¨©Ÿ§¦£¨¨©§¥§¦¨¦©§¦¦¨¤¨§¦

äMàåDl aidi i` t"y DA WIW ilkA ENit`e oiWECiwA oitilg zxFY Dl lihA KMlid Dl `Ed i`pbC mEXn qxhpETA 'iR .DWtp `ipwn `l t"yn zFgtA §¦¨§¨¦Ÿ©§§¨©§¨¦©§§¥¦¦§©¨¦§¨¨¦¨©£¦¦§¦¦©£¦¦§¦¤¥¨¦¨¦¨
`xnBA KixR `l i`O` k"` Dl `Ed i`pbC mEXn `nrh ilzC oeiM cFre t"yn zFgtA WCwzY dlAwe Dci dhWR k"`C z"xl dWwe oitilg zxFzA§©£¦¦§¨¤§§¨§¨¨¨§¦§¨¦§©¥§¨¦§¥¨§¨¥©§¨¦¦§©¨©©Ÿ¨¦©§¨¨

oOwl KixtC ikid iM 'Ek ixpicC `awxYn zFgtA iWCTn `le EdiiWtP` EcRwC i`Pi iAxC DizpA(.`i sc)xnbnl `YWd c"qC oeiM dWw cFre y"aC DizNiO` §¨¥§©¦©©§©§©©§©§§Ÿ¦©§¥§¨¦©§§¨§¦¨¥¦¥¥§¨¦§©¨©¦§¥§§¨¤¥¨§©§¨§¦§©
oOwlC cFre dcU FnM dwfgA ipTY iOp dX` k"` dcU ipipTn dX` ipipw(.d sc)zFgtA 'iqxbC z"xl d`xp Kkl dcVn xnbil irA i`nE olpn xhWA 'nBA irA ¦§§¥¦¨¦¦§§¥¨¤¦¨©¦¦§¥©£¨¨§¨¤§¦§©¨¨¥©§¨¦§¨§¨¨©¨¥¦§©¦¨¤§©¦§¤§§©§¦§¨

dhExR deXn zFgtaE sqM DiA aizkC oFxtr dcVn dgiw dgiw xnbC mEXn h"d `N` `zNin `ilY `ciRwA `lC DWtp qxB `le `ipTn `l dhExR deXn¦¨¤§¨Ÿ¦©§¨§Ÿ¨©©§¨§Ÿ¦§¥¨©§¨¦§¨¤¨¦§¨©¦¨¦¨¦§¥¤§¦§¦¥¤¤§¨¦¨¤§¨
ol `irAn ikdlE dcU ipipr lkM dX` zFUrl dgiw opixnB `lC `hiWR `dC dWwd `l dwfge xhWA p"d `ni`e dNigY dWwdW dWwOde sqM ixTin `lŸ¦§¥¤¤§©©§¤¤¦§¨§¦¨§¥¨¦§¨©£¨¨Ÿ¦§¨§¨§¦¨§Ÿ©§¦¨¦¨©£¦¨§¨¦§§¥¨¤§¨¥¦¨§¨¨
ikde dhExR deW mdA WIW `xwC sqM oirM iedC mEXn `N` oitilgn KixR `le dgiw DiA aizkC `weC sqkl `N` dcVn opixnB `lC olpn xhWA oOwl§©¨¦§¨§¨¨§Ÿ©§¦¨¦¨¤¤¨§¤¤©§¨¦§¦¥¦¨§Ÿ¨¦¥£¦¦¤¨¦©£¥§¥¤¤¦§¨¤¥¨¤¨¤§¨§¨¥
'ixn`cM dhExR xhXd deWIW v"`C dhExR deW FA WIW xhXn ith `xwC sqM oirM dhExR deW oitilg mzF`A WIWM oitilgA dX` dpTYW p"d `ni`e FWExiR¦§¥¨¤¦¨¤¦¨©£¦¦§¤¥§¨£¦¦¨¤§¨§¥¤¤¦§¨§¥¦§¨¤¥¨¤§¨§¤¦§¤©§¨§¨¦§©§¦

oiHiB(.k sc)xg` oipw `N` sqM mrHn mpi` k"`e dhExR deXn zFgtA Edpzi` oitilg iPWnE sqkl oinFC dhExR deWC oitilg la` xWM d`pd ixEQi` lr FazM ¦¦¨§©¦¥£¨¨¨¥£¨£¦¦§¨¤§¨¦§¤¤§©¥£¦¦¦§§§¨¦¨¤§¨§¥¨¦©©¤¤¤¨¦§¨©¥
zFxFkaA opixn` `dC miakFM caFrl oitilg Epivn `lC oitilgA ipTin `l `tEB oFxtr dcU `de oitilgA dX` dpTYW oFxtr dcVn slipC c"q ikid z"`e `Ed§¥¥§¥©¦§¥¤§¤¦¨¤¦¨©£¦¦§¨§¥¤§¨Ÿ¦§¥©£¦¦§Ÿ¨¦£¦¦§¥¨¦§¨©§¦¨¦§

(.bi sc)oke mdipWA mdW oitilgn xA Wcg oipw `cgA l`xUiCn w"de `cgA l`xUiC `inEC oitilgn xal EpiidC l"ie `cgA iOp miakFM caFr `cgA l`xUiCn¦§¦§¨¥§¨¨¥¨¦©¦§¨¨§§©§§©¥£¦¦§¨§¦§¨¥§¨¨§¦§¦§¨¥§¨¨¦§¨¨¨©¥£¦¦¤¥¦§¥¤§¥
oOwl rnWn(.g sc)caFrl oitilgA oipwp mixaC x`WC n"y oitilg Edip i`nE milke d`EaY zxFzA dpwp oi`e dpwp sqkA Fzpwn sqMn miakFM caFrl xMnp iAB ©§©§©¨©¥¦§¨§¥¨¦¦¤¤¦§¨§¤¤¦§¤§¥¦§¤§©§¨§¥¦©¦£¦¦¦§¨§¨¦¦§¦©£¦¦§¥

caFrl dIkfE zEgilW oi`C DiPin `pipwe aFYkl `NW xdGil Kixv dfA EdinE oitilgA dpwn dide miakFM caFr ciA d`Wxd gFlWl z"x libx did oke miakFM¨¦§¥¨¨¨¦¦§©©§¨¨§©¥¨¦§¨¨©§¤©£¦¦¦¨¤¨¦¦¨¥¤Ÿ¦§§¨¦¨¦¥§¥§¦§¦¨§¥
`rivn `aAC [iWing] wxtA opixn`cM miakFM(:`r sc)oitilgA `ipTn `l dX`C ol `hiWtC oeiM oM m` xn`Y m`e opiazM miakFM caFrd dpwe `N` ¨¦¦§©§¦¨§¤¤£¦¦§¨¨§¦¨¤¨§¨¨¨¥¨¦©§¦¨§¦Ÿ©¦¥¥¨¦§¦¨¨§¦¨Ÿ¦©§¨©£¦¦

i`n`

Bkøc ÷øi äî ÷øék âBøúàc dékøãc ïì òîLî÷ àä íúä̈¨¨¨©§©¨§©§¥§¤§§¨¨©¨¨©§

âBøúà óà BøeOéò Búèé÷ì úòLáe íéî ìk ìò ìãbéì¦¨¥©¨©¦¦§©§¦¨¦©¤§

ïðúc àäå BøeOéò Búèé÷ì úòLáe íéî ìk ìò ìãbéì Bkøc©§¦¨¥©¨©¦¦§©§¦¨¦§¨¦§©

äîäáì äåL íéëøc Ba Léå äiçì äåL íéëøc Ba Lé éBk¥§¨¦¨¤§©¨§¥§¨¦¨¤¦§¥¨

BðéàL íéëøc Ba Léå äîäáìå äiçì äåL íéëøc Ba Léå§¥§¨¦¨¤§©¨§¦§¥¨§¥§¨¦¤¥

eæ ïðúc àä eúå íéøác éðúéð äîäáì àìå äiçì àì äåL̈¤Ÿ§©¨§Ÿ¦§¥¨¦§¥§¨¦§¨¦§©

ì íéLð éhéb eåML íéëøcä ïî úçàãáò éøeøçLéðúéð íé ©©¦©§¨¦¤¨¦¥¨¦§¦§¥£¨¦¦§¥

ìëå íéëøc éðz àzâeìt àkéàc àëéä ìk àlà íéøác§¨¦¤¨¨¥¨§¦¨§§¨¨¥§¨¦§¨

àôéñ éðz÷c énð à÷éc íéøác éðz àzâeìt àkéìc àëéä¥¨§¥¨§§¨¨¥§¨¦¥¨©¦§¨¨¥¥¨

àðééðî : î"ù øác ìëì ïìéàì äåL âBøúà øîBà à"ø¥¤§¨¤§¦¨§¨¨¨¦§¨¨

àðééðî éàî éèeòîì àôéñc àðééðî éàî éèeòîì àLéøc§¥¨¦§¥©¦§¨¨§¥¨¦§¥©¦§¨¨

å"÷î äðB÷ äteç øîàc àðeä áøìe äteç éèeòîì àLéøc§¥¨¦§¥¨§©¨§¨©¨¨¦

øîâå ìéàBä àðéîà ã"ñ ïéôéìç éèeòîì éàî éèeòîì¦§¥©¦§¥£¦¦£¦¨¦§¨©

óà ïéôéìça àéðwî äãO äî ïBøôò äãOî äçé÷ äçé÷¦¨¦¨¦§¥¤§©¨¤¦©§¨©£¦¦©

ïéôéìç énð éëä àîéàå ì"î÷ ïéôéìça àéðwî énð äMà¦¨©¦¦©§¨©£¦¦§¥¨¨¥©¦£¦¦

äèeøt äåMî úBçôa äMàå äèeøt äåMî úBçôa eäðúéà¦§§§¨¦¨¤§¨§¦¨§¨¦¨¤§¨
àì

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף ג עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



-קכב "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr b sc oiyeciw(ycew zay meil)

dLôð àéð÷î àìiptn ,dnvr z` dpwn dpi` ± Ÿ©§§¨©§¨
deyn zegta dnvr z` zepwdl dl `ed i`pby
,oiyeciwa ixnbl lha oitilg oipw okle ,dhext

.dhext deya elit`

mixkfend mipiipnd z` x`al day `xnbd
d zx`an .dpyna:`xnbàôéñc àðééðî¦§¨¨§¥¨

(éàî éèeòîì)z` dpewe' `tiqa xen`d oipnd ± §©¥©
`a ,'mikxc izya dnvréèeòîìhrnl - §©¥

a dlran z`vei dpi` dy`yäöéìç.dnaik £¦¨
y oeikàðéîà Czòc à÷ìñepiid mixeaq ± ©§¨©§¨£¦¨
,xneléúézdy`a lirez dvilgy cnlpy ± ¥¥

dlra zeyxn z`vläî ,äîáiî øîBçå ì÷a§©¨¤¦§¨¨©
èâa äàöBé dðéàL äîái,maidnäàöBé §¨¨¤¥¨§¨§¥§¨

eil` dwifdnBæ ,äöéìça,zycewn dy` - ©£¦¨
äàöBiLdlranäàöBiL ïéc Bðéà ,èâa ¤§¨§¥¥¦¤§¨
ezeyxnïì òîLî à÷ .äöéìçahba wxy ©£¦¨¨©§©¨

`le ,dlra zeyxn z`vei dy` lrad zzinae
.dvilga

:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå`l recn ± §¥¨¨¦©¦
.dvilga dlran z`vei dy` ok`y xn`p

:`xnbd daiynàø÷ øîàiabl (` ck mixac) ¨©§¨
Dl azke' hbúúéøk øôñDgNWe DciA ozpe §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨§¦§¨

wxy cenll yie ,'FziAn,øôñ,hbd epiidc ¦¥¥¤
dúøBk,dlran:dúøBk øçà øác ïéàå §¨§¥¨¨©¥§¨

'eke zipwp dy`d ,(.a lirl) dpyna epipy

:óñëa§¤¤
.sqka zipwp dy`y xewnd dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyïì àðîzipwp dy`y epl oipn ± §¨¨
.sqka dlraleúåiabl ,`xnbd zl`ey cere ± §

ïðúc àäy (:en zeaezk)Bzáa éàkæ áàä ¨¦§©¨¨©©§¦
dxrp `idyke dphw `idykóñëa ,äéLec÷a- §¦¤¨§¤¤

e ,ely `ed oiyeciwd sqkyøèLa`edy - ¦§¨
,oiyeciwd xhy z` lawnäàéááeezekfy - §¦¨

,d`iaa ycwzdl dgxk lra eza z` xeqnl

wéîc ïìðîàeä äeáàc óñëå óñëa àéðoipn ± §¨¨§¦©§¨§¤¤§¤¤©£¨
oipne ,epzpyna xen`k ,sqka zipwp `idy epl
xen`k ,`ed a`d ly oiyeciwd sqky epl

:`xnbd daiyn .my dpynaäãeäé áø øîà̈©©§¨
,áø øîàdnn micnlp sqk iyeciwàø÷ øîàc ¨©©§¨©§¨

ini eribde dxkn dia`y dixard dn` iabl
(`i `k zeny) dzexrp,'óñk ïéà ípç äàöéå'§¨§¨¦¨¥¨¤

,zexzein ody 'sqk oi`' milindn miyxece
y ,'mpig' aezk xak ixdyóñk ïéà,äæ ïBãàì ¥¤¤§¨¤

,zexrp libl dribda epnn z`vei dn`dyk

øçà ïBãàì óñk Lé ìáà,epnn z`vei zadyk £¨¥¤¤§¨©¥
eäéð ïàîed ,oec` eze` edine ±,áà`idyky ©¦¨
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n"d `ni`e lirl l"p okl dxrpl FnM zExbal df xaC KiIW KM zEphwA Dl xqn irA i`C `zNn `ilY `nrhaC oeiM `xidp `l Edin mixcp zxtdn opitliC§©§¦¨¥£¨©§¨¦¦Ÿ§¦¨¥¨¦§©§¨©§¨¦§¨§¦¨¥¨©¨§©§©©¨¨¨¤§©§§§©£¨¨¥§¥§¥¨

Phwidi` ci Dl zi`C dxrp la` Dnvr WCwl ci llM Dl oi`W oeiM `RqM lFwWY idi` diWECw lAwn dia` `YWdC e"w FzF` zFUrl KiIW dPhw xnFlM d §©¨§©§©¨©¨©£§©§¨¨¦¨§©¥¦¤¨¦¦¦§©§¨¥¨¤¥¨§¨©§©¥©§¨£¨©£¨§¦¨©¦¦
DWCwn dia`WkE DWCwl lFki dia` dxrp `idWM mBW `Ed zn` la` DNW oiWECiTd Eidi Dnvr WCwl ci Dl WiC oeiM WExiR `RqM lFwWze DWtp WiCwY§©¥©§¨§¦§©§¨¦¥¨§¥¨©§©¥©§¨¦§©¦¦¤¨£¨¡¤¤©§¤¦©£¨¨¦¨¨§©§¨§¤¨¦¨§©§¨
ike w"d `kde dia` lW mdW dia` i"rW oiWECiTn mbtE zWFA sili mzde dia` DWCTWM ixii` `xwC lirlC `iWEw `gip `YWde FNW oiWECiTd Eidi f`̈¦§©¦¦¤§©§¨¦¨§¨¦§¥¦§¨©§¥§¤¦§¨¨¦¨§¨¨¨¦¤§©¦¦¦¤¨¦¨¤¥¤¨¦¨§¨¨§¦
dNigYn la` md ixnbl Dci lr EN`W Edpitlinl `Mil dia` iWECTn i`Ce iM mbtE zWFAn dia` lW `dIW Dnvr i"rW oiWECiw mbtE zWFAn slip `niY¥¨¥©¦¤§©¦¦¤©§¨¤§¥¤¨¦¨¦¤§©¦©©¦¦¥¨¦¨¥¨§¥§¦§¤¥©¨¨§©§¥¥£¨¦§¦¨

:dia` ci lr Fpi`X dOn Dci lr `EdX dn slinl `Mi` ikd xzaE dia` iWECTn Dci lr Fpi`W mbtE zWFA sili ded£¨¨¦¤§©¤¥©¨¨¦¦¥¨¦¨¨©¨¥¦¨§¥©©¤©¨¨¦©¤¥©©¨¦¨
d`ivi

éèeòîì (éàî éèeòîì) àôéñc àðééðî dLôð àéð÷î àìŸ©§§¨©§¨¦§¨¨§¥¨¦§¥©¦§¥

äàöBé dðéàL äîái äî äîáiî å"÷a éúéz à"ãñ äöéìç£¦¨¥¥§¦§¨¨©§¨¨¤¥¨§¨

äàöBiL ïéc Bðéà èâa äàöBiL eæ äöéìça äàöBé èâa§¥§¨©£¦¨¤§¨§¥¥¦¤§¨

øôñ úeúéøk øôñ àø÷ øîà ð"ä àîéàå ì"î÷ äöéìça©£¦¨§¥¨¨©§¨¥¤§¦¥¤

àä eúå ì"ðî :óñëa :dúøBk øçà øác ïéàå dúøBk§¨§¥¨¨©¥§¨§¤¤§¨

äàéááe øèLa óñëa äéLec÷a Bzáa éàkæ áàä ïðúc¦§©¨©©©§¦§¦¤¨§¤¤¦§¨§¦¨

äãeäé áø øîà àeä deáàc óñëå óñëa àéðwéîc ïìðî§¨¨§¦©§¨§¤¤§¤¤©£©¨©©§¨

ïBãàì óñk ïéà óñk ïéà ípç äàöéå àø÷ øîàc áø øîà̈©©§¨©§¨§¨§¨¦¨¥¨¤¥¤¤§¨

dãéãì àîéàå áà eäéð ïàîe øçà ïBãàì óñk Lé ìáà äæ¤£¨¥¤¤§¨©¥©¦©§¥¨§¦¨

ézúð éza úà áéúëc äéLecé÷ ìa÷î äéáà àzLä éëä̈¥©§¨¨¦¨§©¥¦¤¨¦§¦¤¦¦¨©¦

úéìc äpè÷ î"ä àîéàå àtñk äì÷L éäéàå äfä Léàì̈¦©¤§¦¦¨§¨©§¨§¥¨§©¨§¥

ìa÷ì ãé dì úéàc äøòð ìáà ïéLecé÷ ìa÷ì ãé dì̈©§©¥¦¦£¨©£¨§¦¨©§©¥

àø÷ øîà àtñk ìB÷Lúå dLôð éäéà Léc÷z ïéLecé÷¦¦§©¥¦¦©§¨§¦§©§¨¨©§¨

àä àlàå äéáàì íéøeòð çáL ìk äéáà úéa äéøeòða¦§¤¨¥¨¦¨¨¤©§¦§¨¦¨§¤¨¨

øîàpL áàì úaä äNònL ïépî áø øîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©©¦©¦¤©£¥©©¨©¤¤¡©

äéãé äNòî äîà äî äîàì Bza úà Léà øBkîé éëå§¦¦§¦¤¦§¨¨¨¨¨©£¥¨¤¨

déì ÷etéz äéáàì äéãé äNòî énð úa óà daøì§©¨©©©¦©£¥¨¤¨§¨¦¨¥¥

áéúëc àeä íéøãð úøôäa àlà äéáà úéa äéøeòðaî¦¦§¤¨¥¨¦¨¤¨©£¨©§¨¦¦§¦

úëc àeä íéøãð úøôäa ð"äàðBîî dépéî óìéð ú"ëå áé ©£¨©§¨¦¦§¦§¥©¦¥¨¨

àðBîî àñðwî óìéð àîéz éëå ïðéôìé àì àøeqéàî¥¦¨Ÿ©§¦¨§¦¥¨¥©¦§¨¨¨¨

úLBa éðàL íâôe úLBaî óìéð ú"ëå ïðéôìé àì àñðwî¦§¨¨Ÿ©§¦¨§¥©¦¤§©©¦¤

éiL äeáàc íâôeèòîî à÷ éëc àøazñî àlà eäééeâa C §©©£¨©¨§©©§¤¨¦§©§¨§¦¨§©¥
äàéöé
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קכג - "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr b sc oiyeciw(ycew zay meil)

dLôð àéð÷î àìiptn ,dnvr z` dpwn dpi` ± Ÿ©§§¨©§¨
deyn zegta dnvr z` zepwdl dl `ed i`pby
,oiyeciwa ixnbl lha oitilg oipw okle ,dhext

.dhext deya elit`

mixkfend mipiipnd z` x`al day `xnbd
d zx`an .dpyna:`xnbàôéñc àðééðî¦§¨¨§¥¨

(éàî éèeòîì)z` dpewe' `tiqa xen`d oipnd ± §©¥©
`a ,'mikxc izya dnvréèeòîìhrnl - §©¥

a dlran z`vei dpi` dy`yäöéìç.dnaik £¦¨
y oeikàðéîà Czòc à÷ìñepiid mixeaq ± ©§¨©§¨£¦¨
,xneléúézdy`a lirez dvilgy cnlpy ± ¥¥

dlra zeyxn z`vläî ,äîáiî øîBçå ì÷a§©¨¤¦§¨¨©
èâa äàöBé dðéàL äîái,maidnäàöBé §¨¨¤¥¨§¨§¥§¨

eil` dwifdnBæ ,äöéìça,zycewn dy` - ©£¦¨
äàöBiLdlranäàöBiL ïéc Bðéà ,èâa ¤§¨§¥¥¦¤§¨
ezeyxnïì òîLî à÷ .äöéìçahba wxy ©£¦¨¨©§©¨

`le ,dlra zeyxn z`vei dy` lrad zzinae
.dvilga

:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå`l recn ± §¥¨¨¦©¦
.dvilga dlran z`vei dy` ok`y xn`p

:`xnbd daiynàø÷ øîàiabl (` ck mixac) ¨©§¨
Dl azke' hbúúéøk øôñDgNWe DciA ozpe §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨§¦§¨

wxy cenll yie ,'FziAn,øôñ,hbd epiidc ¦¥¥¤
dúøBk,dlran:dúøBk øçà øác ïéàå §¨§¥¨¨©¥§¨

'eke zipwp dy`d ,(.a lirl) dpyna epipy

:óñëa§¤¤
.sqka zipwp dy`y xewnd dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyïì àðîzipwp dy`y epl oipn ± §¨¨
.sqka dlraleúåiabl ,`xnbd zl`ey cere ± §

ïðúc àäy (:en zeaezk)Bzáa éàkæ áàä ¨¦§©¨¨©©§¦
dxrp `idyke dphw `idykóñëa ,äéLec÷a- §¦¤¨§¤¤

e ,ely `ed oiyeciwd sqkyøèLa`edy - ¦§¨
,oiyeciwd xhy z` lawnäàéááeezekfy - §¦¨

,d`iaa ycwzdl dgxk lra eza z` xeqnl

wéîc ïìðîàeä äeáàc óñëå óñëa àéðoipn ± §¨¨§¦©§¨§¤¤§¤¤©£¨
oipne ,epzpyna xen`k ,sqka zipwp `idy epl
xen`k ,`ed a`d ly oiyeciwd sqky epl

:`xnbd daiyn .my dpynaäãeäé áø øîà̈©©§¨
,áø øîàdnn micnlp sqk iyeciwàø÷ øîàc ¨©©§¨©§¨

ini eribde dxkn dia`y dixard dn` iabl
(`i `k zeny) dzexrp,'óñk ïéà ípç äàöéå'§¨§¨¦¨¥¨¤

,zexzein ody 'sqk oi`' milindn miyxece
y ,'mpig' aezk xak ixdyóñk ïéà,äæ ïBãàì ¥¤¤§¨¤

,zexrp libl dribda epnn z`vei dn`dyk

øçà ïBãàì óñk Lé ìáà,epnn z`vei zadyk £¨¥¤¤§¨©¥
eäéð ïàîed ,oec` eze` edine ±,áà`idyky ©¦¨

.sqk lawn `ed zycwzn

:`xnbd zl`eydãéãì àîéàåxn`p `ny - §¥¨§¦¨
ixdy ,dia` `le sqkd z` zlawn dxrpdy
`l` 'sqk el oi`' xn`p `l dixard dn` iabl

ef d`ivia sqk oi`y wiicl xyt`e ,'sqk oi`' wx
zad ly zxg` d`ivia sqk yi la` ,dn`d ly
.sqkd z` zlawn dnvr `ide ,a`d zeyxn

:`xnbd daiynàzLä éëäxnel xyt` ike - ¨¦©§¨
`ld ,jkäéáàìa÷îz`áéúëc ,äéLec÷iabl ¨¦¨§©¥¦¤¨¦§¦

(fh ak mixac) xne` a`dy ,rx my `ivenúà'¤
äì÷L éäéàå ,'äfä Léàì ézúð ézaàtñk± ¦¦¨©¦¨¦©¤§¦¦¨§¨©§¨

.a`l mikiiyd oiyeciwd sqk z` gwiz `id ike
dxezdy jka ely geexd dn dyw ok m`y

.eza iyeciw z` lawl eze` dzkif
:`xnbd zl`eyéléî éðä àîéàåxn`p `ny ± §¥¨¨¥¦¥

oiyeciwd sqke eza iyeciw z` lawn a`dy

a wx elyúéìc ,äpè÷ãé dìzrc -ìa÷ì §©¨§¥¨¨§©¥
ïéLecé÷,dnvraúéàc äøòð ìáà[yiy-]dì ¦¦£¨©£¨§¦¨

ãézrc -ïéLecé÷ ìa÷ì`id ixdy ,dnvra ¨§©¥¦¦
,dlecbàtñk ìB÷Lúå dLôð éäéà Léc÷z± §©¥¦¦©§¨§¦§©§¨

sqkd z` gwize diyeciw z` dnvra lawz
.dnvrl:`xnbd daiynàø÷ øîàzxtd iabl ¨©§¨

'd dEv xW` miTgd dN`' (fi l xacna) mixcp¥¤©ª¦£¤¦¨
FYal a` oiA 'ebe,'äéáà úéa äéøòðamiyxece ¥¨§¦¦§ª¤¨¥¨¦¨

dia` ly ,dixerpa zady onf lky weqtd z`

y cnll `ae ,`idçáL ìkíéøeòðzad ly ¨¤©§¦
äéáàìmd oiyeciwd sqke oiyeciwd mbe .`ed §¨¦¨
.dia`l

:mixcpn oiyeciw cenll oi`y dywn `xnbd
àlàåiabl dzrn dywàðeä áø øîàc àä §¤¨¨§¨©©¨

äNònL ïépî ,áø øîàúaäjiiy,áàì ¨©©¦©¦¤©£¥©©¨¨
øîàpL(f `k zeny)úà Léà økîé éëå'Bza ¤¤¡©§¦¦§Ÿ¦¤¦
,'äîàìi`ce ixdy ,zxzein 'dn`l' dlinde §¨¨

xacl `le dn`l dze` xken `edy xaecn

,dn`k el `id ixd ezay dpnn micnele ,xg`
óà ,daøì äéãé äNòî äîà äîénð úa ¨¨¨©£¥¨¤¨§©¨©©©¦

.äéáàì äéãé äNòîmikixv recn ,dywe ©£¥¨¤¨§¨¦¨
,df weqtn cenlldéì ÷etézoic `ivedl ozip ± ¥¥

dfîweqtd,'äéáà úéa äéøòða'gay lky ¥¦§ª¤¨¥¨¦¨
.dici dyrn s`e ,dia` ly mixerpàlàjixv ¤¨

'dia` zia dixerpa' weqtdn micnel `ly xnel

y meyn ,a`l zad dyrnyúøôäaàeä íéøãð ©£¨©§¨¦
,áéúëca`dy mixcpa oicd mvr z` xnel `ae ¦§¦

dzrne ,dzexrpa dixcp xtinénð àëämb ± ¨¨©¦
weqtdy xn`p ,oiyeciw iablíéøãð úøôäa©£¨©§¨¦

,áéúëc àeädxezd dzkify dnn cenll oi`e ¦§¦

didi diyeciw sqk mby ,dixcp zxtd z` a`l

lawn a`dy oipn dl`yd zxfeg ok m`e .ely
.dxrpd eza ly oiyeciwd sqk z`

:zepey cenil zeiexyt` dgec `xnbdéëå§¦
àîézzia dixerpa' weqtdy s`y xn`z m`e ± ¥¨

mewn lkn ,cala mixcp zxtd lr xacn 'dia`
dépéî óìéðlawn a`dy mixcp zxtdn cnlp ± ¥©¦¥

,eza ly dici iyrn z`e oiyeciwd sqk z`
,a`d zeyxa dxrp mixcp zxtd iably myky
.a`d zeyxa `id mici dyrne oiyeciw iabl s`

y oeik ,ok xnel oi`àðBîîïðéôìé àì àøeqéàî ¨¨¥¦¨Ÿ¨§¦©
sqk zelra oebk ,zepenn ipic micnl oi` ±
oebk ,xzide xeqi` ipicn ,mici dyrne oiyeciwd

.mixcp zxtd
àîéz éëåy xn`z m`e ±àñðwî óìéðcnlpy ± §¦¥¨¥©¦§¨¨

miying a`l mlyl mikixvy dztne qpe`n

dztne qpe` ly qpwa i`kf a`dy myky ,sqk
oi` .oiyeciwd sqk z` mb lawl i`kf didi jk

y oeik ,ok xnelïðéôìé àì àñðwî àðBîîoi` ± ¨¨¦§¨¨Ÿ©§¦¨
`ed qpwdy meyn ,qpw ipicn oenn ipic micnl
,dyry wfp lr melyzk `a epi` ixdy ,yecig
zepenn ipicl epnn cenll oi`e ,ycegn oic `ede

.oiyeciwd sqk zelra oebk
àîéz éëåxn`z m`e ±yóìéðcnlpy -îaeig §¦¥¨¥©¥

ly oinelyzôe úLBaíâjixv dxrp qpe`dy ¤§¨
,oenn `l` qpw epi` df aeige ,dia`l mlyl
eza ly mbte zyea inelyza i`kf a`dy myke
xnel oi` .oiyeciwd sqk z` lawl i`kf didi jk

y meyn ,okéiL äeáàc ,íâôe úLBa éðàLC ©¦¤§¨©£¨©¨
eäééeâaoeik ,oiyeciwn mipey mbte zyeay - §©©§

ixdy ,dqp`py ici lr wefip a`d mb qpe`ay

,oigy dken oebk dyiiany mc`l d`iydl lki
dyiiazp xaky dzre ,df xear oenn lawle
,dycwl miax dilr evtwi `ly a`d ciqtd

iabl la` ,dxear oenn ozi `l oigy dkene
lawl i`kf didi a`dy xnel `xaq oi` oiyeciw

.oiyeciwd sqk z`
dixar dn`n micnely zx`ane zxfeg `xnbd

dia` dxrp `idyke ,sqka zycwzn dy`y
:oiyeciwd sqk z` lawnàlàcenll yi ¤¨

cnlpy zeywdl oi`e ,'sqk oi` mpg d`vie'n

sqk z` zlawn dnvr dy`dy myn
y meyn ,oiyeciwdèòîî à÷ éëc àøazñî± ¦§©§¨§¦¨§©¥

dxrp z`ivi z` zhrnn dxezdyky xazqn

,dpec`n dn` z`ivik dpi`y dia`n

- "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz - a cenr ht sc oihib(iriax meil)

,`xnbd zx`ane .xizdléàîàîòèedn - ©©§¨
meyn .df oicl mrhdcøîéîì éúàe`eai - ¨¥§¥©

dyxibe oey`xd dyciw dligzny ,xnel
ixd ipyd dyxibyk dzre ,ipyl dycwzpe

oey`xdïéñeøéàä ïî BúLeøb øéæçîxg`l ©£¦§¨¦¨¥¦
.xg`l dqx`zpymle`déøa àððéL áø[epa -] ©¦§¨§¥

ïBLàø àNBðå éðL Løâî óà ,øîà éãéà áøc, §©¦¦¨©©§¨¥¥¦§¥¦
dligza oey`xd dyxib exn`iy yegl oi`e

`l` ,ezyexb xifgn dzreéøîà øîéîexn`i - ¥©¨§¥
,miyp`dúeòè éLecé÷å éLecé÷a ïðaø éðéiò©§¥©¨¨§¦¥§¦¥¨

äåämdl xxazpe ,xacd z` exxia minkg - £¨
xaky xg`n ,zerh iyeciw eid ipyd iyeciwy
`id ok lre ,dyxib `l mlerne oey`xd dyciw
mircei lkd oi`e ,oey`xl dzr zxfeg

`ypidl ick ipyd on hb lawl depkxvdy
.oey`xl

:dnec dxwna dpc `xnbd

äéìò àöéìB÷dycwzpyäfîe äfî- ¨¨¨¤¨¦¤¦¤
ipyd iyeciwy micr oi` j` ,ipydne oey`xdn

,mixenb oiyeciw eideäî.oicd dn -áø øîà ©¨©©

óà ,àttaeælew `l` ipyd iyeciw lr oi`y ¨¨©
y ,`ped ax xeaqi ,`nlraàNBðå ïBLàø Løâî§¨¥¦§¥

éðLexn`i `ly ick ,jtidl `le ,`weec ¥¦
.ezyexb xifgn oey`xdyj`,øîà øîéîàdfa £¥©¨©

dy`dy dcen `ped ax s`ì úøzeî,íäéðL ¤¤¦§¥¤
ozi ipyde dp`yil leki dvxiy mdn in ,xnelk
xifgn oey`xdy exn`iy eyyg `le .hb

`nlra lew `l` df oi`y oeik ezyexb
.ipyl dycwzpy

המשך בינור למסכת גיטין ליום רביעי עמ' ב



c"agקכד 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

ÂË¯zi‰‰ Èk¯cÓ „Á‡ Èt ÏÚ ÂÈÏÚ ‰‰L‰L Ìeh˜Â Ûe¯b ‡e‰ elÈÙ‡Â ‡··b·e Lwa elÈÙ‡ e‰e˜ÈÒ‰L ¯epz©¤¦¦£¦§©¦§¨¨©£¦¨§¨¤¦§¨¨¨©¦¤¨¦©§¥©¥¤

‡e‰ elÈÙ‡Â d¯ÈÊÁ‰Ï BzÚc ‰È‰Â B„Èa d„BÚL Èt ÏÚ Û‡ ˙aLa ‰¯„w‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ *‰ÏÚÓÏ e¯‡a˙pL¤¦§¨£§©§¨¨§©£¦©§¥¨§©¨©©¦¤¨§¨§¨¨©§§©£¦¨©£¦

‰Ùe¯‚ d�È‡Â ÌÈˆÚÂ ˙Ùba ‰˜Òe‰L ‰¯Èkk Ì�È„L ÈÙÏ ÌÈˆÚÂ ˙Ùba e‰e˜ÈÒ‰L ÁÙBkÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓ¦§©¥§©§©¦§¨¤¦¦§¤¤§¥¦§¦¤¦¨§¦¨¤§¨§¤¤§¥¦§¥¨§¨

eLLÁ ‡Ï ˙aL ·¯ÚÓ ˙B‰L‰ÏL Û‡Â ÌÈÏÁ‚a ‰zÁÈ ‡nL ‰¯ÈÊb ÔÈ�Ú ÏÎa ˙aLa dÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡L ‰ÓeË˜e§¨¤¨§©£¦¨§©¨§¨¦§¨§¥¨¤¨§©¤§¤¨¦§©¤§©§¥¤¤©¨Ÿ¨§

:¯˙BÈ e¯ÈnÁ‰ dÓˆÚ ˙aLa ‰¯ÊÁ ÔÈ�ÚÏ ÌB˜Ó ÏkÓ *BÏ Ú¯Â ˜ÓËˆÓa ÈezÈÁÏ§¦§¦§©¥§©¦¨¨§¦§¨£¨¨§©¨©§¨¤¡¦¥

ÊË*‰¯Èk‰ È�ÙB„Ó ‰ÏÚnÏ ˙ˆ˜ ÔÈËÏBa ‰¯„w‰ È�ÙB„L ‰ÏÚÓlÓ ‰¯Èk‰ Èt Èab ÏÚ ‰¯„w‰ ¯ÈÊÁÓLk ‰Ê ÏkÂ§¨¤§¤©£¦©§¥¨©©¥¦©¦¨¦§©§¨¤§¥©§¥¨§¦§¨§©§¨¦§¥©¦¨

Lwa e˜Òe‰L Ù''Ú‡ *ÔÈ�Ú ÏÎa ¯eÒ‡ *e�ÏL ÌÈ¯epz‰ CBzÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â *LÓÓ ‰¯Èk‰ CBzÏ d¯ÈÊÁ‰Ï Ï·‡£¨§©£¦¨§©¦¨©¨§©¦§©©¦¤¨¨§¨¦§¨¤§§©

:*d¯ÈÊÁ‰Ï BzÚc ‰È‰Â B„Èa d„BÚ ‰¯„w‰ d˙B‡Â eÓË˜�Â eÙ¯‚�Â ‡··b·e¦§¨¨§¦§§§¦§§§¨©§¥¨¨§¨§¨¨©§§©£¦¨
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mixe`ia

Y äìòîì åøàáúðù�ב כמאכל שנתבשל תבשיל כגו�
התנור הבל שהתקרר או א), (סעי� השבת קוד� דרוסאי
בשר חתיכת שנת� או ה), (סעי� בו סולדת היד שאי� עד
– אלו שבכל ח), (סעי� ממש לחשיכה סמו� בקדירה חי

בגחלי�. יחתה שמא חוששי� לא
Y åì òøå ÷îèöîáלעיל) המחמירי� לשיטת אפילו היינו

אבל לו, ויפה כשמצטמק השהיה בכל שאסרו ט) סעי�
דרוסאי ב� כמאכל שנתבשל שכל הוא הפשוט המנהג

ש�).מותר (כמבואר לו, ויפה מצטמק אפילו בהשהיה
Y äøéëä éðôåãî äìòîì úö÷היתר ללמוד יש מכא�

פאט' ה'קראק למכשיר החמי� קדירת את בשבת להחזיר
מכשיר דפנות גבי מעל מעט בולטות הקדירה דפנות שבו
בו שיש למכשיר להחזיר שאי� שמוב� אלא החימו�.

החו� לויסות .114כפתור

ùîî äøéëä êåúìבקרקע נוגעת הקדרה אי� אפילו –

ממש' הכירה כ'תו� נחשב .115הכירה

Y åðìù íéøåðúä êåúì�ג חשמלי, תנור ימינו: ובמציאות
קשור שאינו (וא� החו� לשמירת רק מכוו� כשהוא
שאי� כ� יורד, שחומו פע� בכל מחדש המדליקו לטרמוסטט

עני� בכל לתוכו להחזיר אסור – בשבת) לפתחו .116איסור

Y åðìù íéøåðúä êåúìהמיועד 'חימומית' הנקרא כלי

דלתות, שתי בעל כארו� ובנוי בשבת, המאכלי� לחימו�
יותר החו� ושומר שבת, של פלטה כעי� היא שקרקעיתו
לשימור שעשוי כיו� בתוכו, להחזיר מותר הפלטה, מ�

לבישול לעול� משמש ואינו בלבד, .117החו�

Y åðìù íéøåðúä êåúìכלי כל וכ� אלקטרוני, מי� מיח�
פתח את לגמרי לסגור שדר� א� חימו�, גו� בתוכו שיש

ככירה אלא – התנור' כ'תו� דינו אי� .118המיח�,

ïéðò ìëá øåñàכשהיתה להקל סומכי� העול� אבל –

לאחר ונטלה יו�, מבעוד התנור או הכירה בתו� מונחת
בזה לעצמו להחמיר לו יש אד� כל מקו� ומכל .119שחשכה,

ïéðò ìëá øåñàהוא א� האיסור של טעמו נתבאר לא –

או הקוד�, בסעי� המבואר דר� על יחתה' 'שמא מטע�
ונראה יד. בסעי� המבואר כמבשל' 'מיחזי מטע� שהוא
שבסעי� והראיה כמבשל, מיחזי מש� הוא שהטע� לומר
כשנטלה התנור לתו� להחזיר להקל המנהג רבינו הביא יט
יחתה' 'שמא מחמת הוא האיסור טע� וא� החשכה, לאחר

זה לחילוק ביאור כל .120אי�

Y äøéæçäì åúòã äéäåהיד שאי� עד נתקררה ואפילו
בה .121סולדת

Y ãçà ïáâå ïëåúå�תו ש� עליה� .122דאי�

zexewn

בזה,114) לאסור צדדי� עז הערה פ"ט כהלכה שבת וראה
בזה. שהאריכו תמרי�' 'פרי לקוב� ש� והנסמ�

כשיטת115) רבינו מלשו� משמע שכ� שפט ע' כהלכה שבת
פוסקי�. ושאר הפמ"ג המג"א כשיטת ולא ה'לבוש'

מנחת116) בשו"ת פסק וכ� ,34 הערה עח ע' הלכות קיצור
בתו� המפסיק דבר ית� א� שא� והוסי� כח, סי' ח"ג יצחק
רבינו דעת לכאורה משמע (וכ� לתוכה להחזיר מהני לא התנור
סי"ז פ"א כהלכתה שבת בשמירת וכ� עני�'), בכל 'אסור שכתב
הערה פ"ט כהלכה בשבת ראה הגרשז"א ידו על הסכי� (וכנראה
– תו� לה שאי� ככירה דינו שלנו שתנור שכתבו ויש עו)
ח"ג הלוי שבט שו"ת סי"ז, השלח� (ערו� הבא בסעי� המבוארת

עשויי� שהיו שלנו, תנורי� כא� מפרט דרבינו ומהא מח), סי'
ואי� הצד, מ� התבשיל שמכניסי� ימינו של חשמלי לתנור דומה

האוסרי�. כדעת משמע עליו, להשהות 'פה' לו
בשבת117) הובא קלה קלד, ע' לז קונט' יעקב פעמי קוב�

עח. הערה פ"ט כהלכה
הלוי'.118) 'שבט בעל בש� ת ע' ח"א כהלכה שבת
י"ט.119) סעי� להל�
כב.120) ע' ו קוב� (צ"צ) וביאורי� הערות
כא.121) סעי� להל�
נח.122) ס"ק משנ"ב

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ� ב חלק

טוֿיז סעי� שבת בערב הקדירות

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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‚Î�ימי� לצאת ר�צה מה� ואחד ע�רה א�א �� �אי� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָעיר
��יו� �מק�מ� אחר ל��ר א� לי�אר א�ת� ��פי� ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹנ�ראי�
מני� לה� �אי� א�ת� �אפ�� ה��לה �פ�צ�ת �כל ה�א ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ��נהג
א� נ�ראי� �ימי� �ני� א� אחד לה� ��כרי� ה�נה �ל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�ל�
��ני ה�נסת �בית ��רה לספר ��מה זה הרי מני� למק�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָה�לכי�
ואי� לצאת אחד יכ�ל י"א ה� א� אבל זה את זה ��פי� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהעיר
�א� להמ�י� ויצטרכ� לנקביו לצאת אחד יצטר� ��א ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָח���י�
אחד ��כרי� �ניה� לצאת ר�צי� ב' וא� ס��. ל�בר אי� ��ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אפ�� ��וה יפרע� ��ניה� �מק�מ� ה�ני� לה�לי� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ�ְ���פ�ת
עני ה�ני� לה�לי� ח�ב אחד ��ל �יו� ע�יר ואחד עני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד

ע�יר. ְִָ�מ�

ב' א� א' לה� ו��כרי� ט' א� ח' א�א ����ב �רי� אי� א� ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָאבל
י� �י נפ��ת לפי וחצי ממ�� לפי חצי ��רעי� ה�ני� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָלה�לי�
סברא וי� הע�יר �מ� ה�ני� �ה�למת ח�ב �העני ל�מר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָסברא
לעזב יכ�ל אינ� והע�יר ה�מ�כה לעיר ליל� יכ�ל �העני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹל�מר
�א� ���רי� �� �אי� מה זאת ��רה ע�� �� על �רכ��� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ית�
לעיר ה�א יל� אפ�� ה�ני� לב�ל ר�אי מה� אחד אי� �ל� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמני�

מני�: �� ���ְִֵֶָָ

„Î�צריכי �מק�מ� אחר ל��ר ��ריכי� �עני� ה��צאי� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ�ל
מי ואפ�� יצא� לא �א�� ���ר �ליח ל�כר ל�� �� ��ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָֹ
���ר ה�ליח ל�כר ל�� צרי� ט�ב י�� לפני אר� זמ� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ���צא
�י�� יחזר ��א �יו� ט�ב לי�� סמ�� ���צא �מ� ה�ני� ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוה�למת
�אינ� אנס מחמת לבית� לחזר יכ�ל �אינ� �מי לבית�. ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹט�ב
�ה�א וה�א הרגל זמ� ה�יע אפ�� �ט�ר ��דינה לב�א ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָר�אי
לב�א יכ�ל לא ��יעה א� ממ�� ח�ב מחמת א� אבל מ�� ְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹאנ�ס

חלק�: חבריו יפסיד� ְְֲִֵֶַָָֹלא

‰Î��כג� נ�ראי� �ימי� א�א ה�ני� לה�לי� ל��ר ��פי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹאי�
�עיר קב�ע מנהג �� א� א�א ב' א� א' א�א חסרי� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�אי�
�ל� מני� י� א� אבל ד' א� ג' �חסר�� אפ�� ל��ר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָֹלכ��
�די ה�נה �ל ואפ�� ���ר �ליח ל��ר ��פי� העיר ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמ���בי
�בית �מיד מני� �אי� מק�� וכ� �ע�רה �מיד �� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלהת��ל

ה�נסת לבית מני� �מיד ��ב�א� �קנס�ת זה את זה ��פי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָה�נסת
ה�מיד: ית��ל ְִִֵֶַַָֹ��א

ÂÎסביב�ת וי� ���ר ��ליח מני� ל��ר ��ריכי� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָֹי��בי�
�ל�� ל�� צרי� אי� �ית� �ני ע� �� �� �� לב�א ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�רגילי�
מני� �� ��� אחרת לעיר ה�לכי� הי� ר�צי� הי� �א� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהי��ב
���ר ה�ליח ל�כיר�ת אפ�� �ל�� ל�� צריכי� הי� ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַָָֹ�לעד�

צ��ר: ל�ליח �� צריכי� ה� �לעד� ��� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�יו�

כגֿכו סעיפי� קדיש דיני נה, סימ� א חלק

‡� ע�נה ואינ� (וה��מע ה��י� �ענ�ת מאד לי�הר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹצרי�
ק�י�, ל�מע לר�� לה���ל וי� י��). מ' �נ��י ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹה�א
�ענ�ת מצוה י�תר וי� ה�ד��ת, מ�ל �ד�לה ה��י� ְְֲִִֵֵַַָ�ְְִִַַַַָָ�ְֶ��ד�ת
ה�נסת, �ית ב' לפניו י� א� מק�� �מ�ל קד�ה. מ�ענ�ת ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�ְְֲִִִַַַה��י�
מ�יעי� �באחד ע�רה �מ�נה �אחר לק�י� מ�יעי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�אחד
ה��י� �� �� י�מע �� �י קד��ה, ויענה יל� � ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ְִלקד�ה

ע�רה: �מ�נה ְְְֵֶֶֶַַ��אחר

"אמ�· הע�נה ��ל ר�א", �מ� יהא �"אמ� היטב לכ�� ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוי�
�ל �ינ� �זר ל� ק�רעי� � ��נת� �ח �כל ר�א" �מ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹיהא
�ל ��בר זה ���ל ר�, �ק�ל א�ת� לענ�ת וי� �נה. ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ�בעי�
ק�ל�ת י�� לא מק�� �מ�ל ק��ת. �זר�ת �ל �מב�ל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹהמקטרגי�

חטא: לה� ויגר� אד� �ני עליו יתל�צצ� ��א ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹ�ד�ל�ת,

�ר���‚ ה�א עלמ�א" �לעלמי לעל� מבר� ר�א �מ� ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ"יהא
לכ� ע�למי�", �לע�למי לע�ל� מבר� ה�ד�ל �מ� "יהי ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ�ל
להפסיק ��א ל"מבר�", ר�א" �מ� "יהא �י� להפסיק ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאי�

אחת. �נ�ימה ל�מר צרי� אי� מק�� �מ�ל ה�אמר. ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�אמצע

�ר��� �אז �פ�"ח, והרי"ש �קמ"� הב' "מבר�" ל�מר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָוצרי�
��בר� �ר��� יהיה �ציר"י רי"ש יאמר �א� "מבר�", ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ�מ�
ל�מר וי� העי�. �קמ"� "לעל�" ל�מר וצרי� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלאחרי�.

�וא"ו: ְְְֵָ"�לעלמי"

אֿג סעיפי� הקהל ידי על הקדיש עניית די� נו, סימ� א חלק

•
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הפרק: דוקאתוכ� תשובה ימי עשרת שנתקנו הטע�

הכפורי� ביו� המלכות" ו"עליית

" של שמהותה שנתבאר הישותקליפה[לאחר היא "

ה' על ולהתענג יתבר� יחודו מלהרגיש הנפש את המונעת

בישות שנכשל למי תשובה של הפנימי תוכנה יוב� �

הרוח:] וגסות

åáì úà êéùîäá êøãä úà øéáòäå íâôù éî êà
'ä ìà ÷åòöì äöåòéä äöòä ,úåñâäå ùéä øçà
áø÷î åáø÷á ÷òåö áìä àäéù ,íáì ÷òö ,åì øöá
óåñ ïéà øåà åéðéò ãâðì íù àì êéà ,÷åîò áìå ùéà

ë åéðôìù ,ïéîìò ìë ááåñä ä"áäøåàë äëéùç
.äîéìëå äùåá àìîéå ,ïéåù úåéîùâå úåéðçåøå

� היא העניני� פנימיות פי על התשובה עבודת

עצמו. ישות ביטול היינו הרע, עני� כל שורש לתק�

עוד "אי� האמת שלפי אי� ההתבוננות ע"י והוא

הגשמי הזה בעול� למטה נמצא והקב"ה ממש, מלבדו"

לפי רוחניי�, בעולמות נמצא שהוא כמו ממש בשווה

ב"ה סו� אי� אור הוא עלמי�", כל ה"סובב אור שלגבי

הכל העולמות, מכל ומרומ� המובדל ובעצמו, בכבודו

שג� כאורה", "כחשכה נאמר זה ועל לפניו; שווה

ומסתיר מעלי� אינו הגשמי הזה עול� של ה"חש�"

ברוחניות. כמו בגשמיות נמצא ולפיכ� לפניו,

יתעורר הזאת, לאמת לבו ש� שלא אי� וכשיכיר

ה' אל שיצעק עד וכלימה, בושה מתו� גדול בצער
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‚Î�ימי� לצאת ר�צה מה� ואחד ע�רה א�א �� �אי� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָעיר
��יו� �מק�מ� אחר ל��ר א� לי�אר א�ת� ��פי� ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹנ�ראי�
מני� לה� �אי� א�ת� �אפ�� ה��לה �פ�צ�ת �כל ה�א ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ��נהג
א� נ�ראי� �ימי� �ני� א� אחד לה� ��כרי� ה�נה �ל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�ל�
��ני ה�נסת �בית ��רה לספר ��מה זה הרי מני� למק�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָה�לכי�
ואי� לצאת אחד יכ�ל י"א ה� א� אבל זה את זה ��פי� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהעיר
�א� להמ�י� ויצטרכ� לנקביו לצאת אחד יצטר� ��א ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָח���י�
אחד ��כרי� �ניה� לצאת ר�צי� ב' וא� ס��. ל�בר אי� ��ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אפ�� ��וה יפרע� ��ניה� �מק�מ� ה�ני� לה�לי� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ�ְ���פ�ת
עני ה�ני� לה�לי� ח�ב אחד ��ל �יו� ע�יר ואחד עני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד

ע�יר. ְִָ�מ�

ב' א� א' לה� ו��כרי� ט' א� ח' א�א ����ב �רי� אי� א� ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָאבל
י� �י נפ��ת לפי וחצי ממ�� לפי חצי ��רעי� ה�ני� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָלה�לי�
סברא וי� הע�יר �מ� ה�ני� �ה�למת ח�ב �העני ל�מר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָסברא
לעזב יכ�ל אינ� והע�יר ה�מ�כה לעיר ליל� יכ�ל �העני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹל�מר
�א� ���רי� �� �אי� מה זאת ��רה ע�� �� על �רכ��� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ית�
לעיר ה�א יל� אפ�� ה�ני� לב�ל ר�אי מה� אחד אי� �ל� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמני�

מני�: �� ���ְִֵֶָָ

„Î�צריכי �מק�מ� אחר ל��ר ��ריכי� �עני� ה��צאי� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ�ל
מי ואפ�� יצא� לא �א�� ���ר �ליח ל�כר ל�� �� ��ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָֹ
���ר ה�ליח ל�כר ל�� צרי� ט�ב י�� לפני אר� זמ� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ���צא
�י�� יחזר ��א �יו� ט�ב לי�� סמ�� ���צא �מ� ה�ני� ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוה�למת
�אינ� אנס מחמת לבית� לחזר יכ�ל �אינ� �מי לבית�. ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹט�ב
�ה�א וה�א הרגל זמ� ה�יע אפ�� �ט�ר ��דינה לב�א ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָר�אי
לב�א יכ�ל לא ��יעה א� ממ�� ח�ב מחמת א� אבל מ�� ְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹאנ�ס

חלק�: חבריו יפסיד� ְְֲִֵֶַָָֹלא

‰Î��כג� נ�ראי� �ימי� א�א ה�ני� לה�לי� ל��ר ��פי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹאי�
�עיר קב�ע מנהג �� א� א�א ב' א� א' א�א חסרי� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�אי�
�ל� מני� י� א� אבל ד' א� ג' �חסר�� אפ�� ל��ר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָֹלכ��
�די ה�נה �ל ואפ�� ���ר �ליח ל��ר ��פי� העיר ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמ���בי
�בית �מיד מני� �אי� מק�� וכ� �ע�רה �מיד �� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלהת��ל

ה�נסת לבית מני� �מיד ��ב�א� �קנס�ת זה את זה ��פי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָה�נסת
ה�מיד: ית��ל ְִִֵֶַַָֹ��א

ÂÎסביב�ת וי� ���ר ��ליח מני� ל��ר ��ריכי� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָֹי��בי�
�ל�� ל�� צרי� אי� �ית� �ני ע� �� �� �� לב�א ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�רגילי�
מני� �� ��� אחרת לעיר ה�לכי� הי� ר�צי� הי� �א� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהי��ב
���ר ה�ליח ל�כיר�ת אפ�� �ל�� ל�� צריכי� הי� ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַָָֹ�לעד�

צ��ר: ל�ליח �� צריכי� ה� �לעד� ��� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�יו�

כגֿכו סעיפי� קדיש דיני נה, סימ� א חלק

‡� ע�נה ואינ� (וה��מע ה��י� �ענ�ת מאד לי�הר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹצרי�
ק�י�, ל�מע לר�� לה���ל וי� י��). מ' �נ��י ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹה�א
�ענ�ת מצוה י�תר וי� ה�ד��ת, מ�ל �ד�לה ה��י� ְְֲִִֵֵַַָ�ְְִִַַַַָָ�ְֶ��ד�ת
ה�נסת, �ית ב' לפניו י� א� מק�� �מ�ל קד�ה. מ�ענ�ת ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�ְְֲִִִַַַה��י�
מ�יעי� �באחד ע�רה �מ�נה �אחר לק�י� מ�יעי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�אחד
ה��י� �� �� י�מע �� �י קד��ה, ויענה יל� � ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ְִלקד�ה

ע�רה: �מ�נה ְְְֵֶֶֶַַ��אחר

"אמ�· הע�נה ��ל ר�א", �מ� יהא �"אמ� היטב לכ�� ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוי�
�ל �ינ� �זר ל� ק�רעי� � ��נת� �ח �כל ר�א" �מ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹיהא
�ל ��בר זה ���ל ר�, �ק�ל א�ת� לענ�ת וי� �נה. ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ�בעי�
ק�ל�ת י�� לא מק�� �מ�ל ק��ת. �זר�ת �ל �מב�ל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹהמקטרגי�

חטא: לה� ויגר� אד� �ני עליו יתל�צצ� ��א ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹ�ד�ל�ת,

�ר���‚ ה�א עלמ�א" �לעלמי לעל� מבר� ר�א �מ� ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ"יהא
לכ� ע�למי�", �לע�למי לע�ל� מבר� ה�ד�ל �מ� "יהי ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ�ל
להפסיק ��א ל"מבר�", ר�א" �מ� "יהא �י� להפסיק ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאי�

אחת. �נ�ימה ל�מר צרי� אי� מק�� �מ�ל ה�אמר. ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�אמצע

�ר��� �אז �פ�"ח, והרי"ש �קמ"� הב' "מבר�" ל�מר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָוצרי�
��בר� �ר��� יהיה �ציר"י רי"ש יאמר �א� "מבר�", ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ�מ�
ל�מר וי� העי�. �קמ"� "לעל�" ל�מר וצרי� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלאחרי�.

�וא"ו: ְְְֵָ"�לעלמי"

אֿג סעיפי� הקהל ידי על הקדיש עניית די� נו, סימ� א חלק

•
dxez ihewl

הפרק: דוקאתוכ� תשובה ימי עשרת שנתקנו הטע�

הכפורי� ביו� המלכות" ו"עליית

" של שמהותה שנתבאר הישותקליפה[לאחר היא "

ה' על ולהתענג יתבר� יחודו מלהרגיש הנפש את המונעת

בישות שנכשל למי תשובה של הפנימי תוכנה יוב� �

הרוח:] וגסות

åáì úà êéùîäá êøãä úà øéáòäå íâôù éî êà
'ä ìà ÷åòöì äöåòéä äöòä ,úåñâäå ùéä øçà
áø÷î åáø÷á ÷òåö áìä àäéù ,íáì ÷òö ,åì øöá
óåñ ïéà øåà åéðéò ãâðì íù àì êéà ,÷åîò áìå ùéà

ë åéðôìù ,ïéîìò ìë ááåñä ä"áäøåàë äëéùç
.äîéìëå äùåá àìîéå ,ïéåù úåéîùâå úåéðçåøå

� היא העניני� פנימיות פי על התשובה עבודת

עצמו. ישות ביטול היינו הרע, עני� כל שורש לתק�

עוד "אי� האמת שלפי אי� ההתבוננות ע"י והוא

הגשמי הזה בעול� למטה נמצא והקב"ה ממש, מלבדו"

לפי רוחניי�, בעולמות נמצא שהוא כמו ממש בשווה

ב"ה סו� אי� אור הוא עלמי�", כל ה"סובב אור שלגבי

הכל העולמות, מכל ומרומ� המובדל ובעצמו, בכבודו

שג� כאורה", "כחשכה נאמר זה ועל לפניו; שווה

ומסתיר מעלי� אינו הגשמי הזה עול� של ה"חש�"

ברוחניות. כמו בגשמיות נמצא ולפיכ� לפניו,

יתעורר הזאת, לאמת לבו ש� שלא אי� וכשיכיר

ה' אל שיצעק עד וכלימה, בושה מתו� גדול בצער
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ודיבור בקול חיצונית צעקה לא היינו � הלב בצעקת
הלב. מעומק הנובעת פנימית צעקה אלא לחוד,

.ãòå íìåòì ùåáð àìå íéøîåàù åîëå
האמת שלפי לב שמנו לא אי� � זאת בושה על
אנו � וגסות ישות אחרי ונמשכנו מלבדו" עוד "אי�
הפנימי שהפירוש ועד", לעול� נבוש "ולא מתפללי�
והנצחי האמיתי בעול� בושה לנו תהי' שלא הוא, בזה

עד�). לג� בעלייתה מהגו� הנפש (בהפרד

íéùðà ùéù åì òãåä àìá íåøò êìåäù éî ìùîëå
íéàåø íéùðàäù äàåøùë ë"çàå ,åúåà íéàåø
ùåáéì ùé ïëî øúåéå ïë ,äùåá àìîúé åúåà
ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàî [ùééáúäì]

.àìî éðà õøàä úàå íéîùä úà 'éá áéúëã

[ì"æø åøîàå] ,éçå íãàä éðàøé àì éë øîàð äæ ìòå
åðééäå ,äàåø åúúéî úòùá ìáà äàåø åðéà åééçá
åéìò áöð 'ä åúåàøá äîéìëå äùåá àìîúéù éãë

.åéùòîá äàåøå
ה' בנוע� לחזות האד� זוכה מהגו� הנפש בהפרד
שהתגלות היינו ויכל�, יבוש ואזי השכינה, זיו בגילוי
ממעשיו וכלימה בושה לידי להביאו כדי היא זו
שהקב"ה האמת, את עיניו במו רואה שעתה בעוה"ז,
את (כי תמיד עליו נצב עלמי�) כל (הסובב עצמו
(שה� במעשיו ורואה מלא) אני האר� ואת השמי�

וגסות). בישות חדורי�

'ä êéðô úà ,åéðôì äîéìù äáåùúá áåùé æ"éòå
ïåùì "êéðô") 'ä úåéîéðô ù÷áì åðééäã ,ù÷áà
åðééäã ,ùîî ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ ,(úåéîéðô

.ì"ðë íéðôá íéðô øéæçäì
שהיא התשובה, עבודת של הפנימי התוכ� וזהו

שיחוד והוא בפני�". פני� האמיתי"החזרת יתבר� ו
מציאות עוד אי� עצמו ב"ה סו� אי� אור (שמצד
ממציאותו מתבטל ובמילא בנפשו, חקוק יהי' בלעדו)

ממש. ה' על להתענג רק היא מגמתו וכל

בחינת אבקש", הוי' פני� "את נאמר זה ועל
אור גילוי היא הוי' פנימיות דבחינת דוקא, פנימיות

ממש. ב"ה סו� אי�

,íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå áéúë íéðôä íéîëå
øå÷î ïäå úåéîéðô úðéçá íäù ,éîçøã ïéìéëî â"é

.äøåúä
לאד�", האד� לב כ� לפני� הפני� "כמי� כתיב

מראה שהאד� הפני� וצורת שכדמות כמו "פירוש
ככה עצמה, צורה אותה במי� ש� לו נראה כ� במי�
הרי אחר, לאיש באהבתו הנאמ� האד� לב ממש
וכמו ג"כ". אליו חבירו בלב אהבה מעוררת זו האהבה
כביכול, העליו�" ל"אד� התחתו� אד� בי� הוא כ�
כ� בליבו, ה' אהבת מעורר שאד� מידה דבאותה

אליו. ית' אהבתו גילוי מעורר

פנימיות את מבקש שהאד� ידי שעל בעניננו, וכ�
שהקב"ה מעורר זה הרי אבקש"), הוי' ("פני� הוי'
מדות י"ג בחינת והיא כביכול, פנימיותו את אליו יגלה
(מדות) מכילי� "י"ג בזהר (הנקראות הרחמי�
אלי'). (ומקור כביכול מהתורה למעלה שה� דרחמי"),

úðà ù"îë ,äøåúá íâôù íéîâôä ìë àìîî êëìå
,åäìåëã åîéìù àåä úðàå ïäîù ìë àìîî àåä

.íúøäèå æ"éòå
את לתק� הרחמי� מדות י"ג של בכוח� לכ�
התורה, דרכי על העברה ע"י שנגרמו הפגמי�
הוא ואנת שמה� כל ממלא הוא "אנת בזהר וכדאיתא
ואתה השמות, כל את ממלא (אתה דכולהו" שלימו
פג� נעשה חטאי� ע"י פירוש, הכל), שלימות הוא
ע"י הוא אלו פגמי� ומילוי כידוע, הוי', בש� כביכול
האמיתי השל� שלהיותו ובעצמו, בכבודו הקב"ה
עני� וזהו הוי', שבש� הפגמי� כל את למלא ביכולתו

הרחמי�. מדות י"ג

טהורי� מי� עליכ� "וזרקתי נאמר זה ועל
(אורייתא התורה מקור על קאי "מי�" � וטהרת�"
ועי"ז � "מי�") נק' החכמה ובחינת נפקת, מחכמה

"וטהרת�".

ìë åð÷úð íéðôá íéðô úøæçä úðéçá ìò äðäå
ìëáù ,ùôðä úåçë øùò ãâðë ,äáåùú éîé úøùò

.ãçà çë ï÷úð íåé
בנפש כוחות עשרה שיש שכש� לעיל שנזכר כפי
הבהמית בנפש כוחות עשרה יש כ� האלקית,
עשר לתק� תשובה ימי עשרת תיקנו וכנגד� שמקליפה,

הנפש. כוחות

äî åðééäã ,äîëçä úðéçá ï÷úð ïåùàø íåéáù
,ùé úðéçá àåäù ,äôéì÷ã äîëçá åùôð ùéáìäù
ìéñëì äå÷ú åéðéòá íëç ùéà éúéàø ù"î êøã ìò

.äî çë ,ìåèéá úðéçáì àáé ,åðîî
"ראית נאמר זה שעל "ישות", היא דקליפה חכמה
תראה (כאשר ממנו" לכסיל תקוה בעיניו, חכ� איש

c"ag i`iyp epizeax zxezn

יש הנה הוא, כ� ולא לחכ�, בעיניו עצמו חושב איש
ילמד הוא כי ממנו, יותר לכסיל עצמו להמחזיק תקוה
ללמוד יחפו� לא לחכ� עצמו המחזיק אבל ויתחכ�,
זמ� הוא תשובה ימי דעשרת ראשו� וביו� � מזולת)
ביטול, � דקדושה לחכמה להגיע החכמה, כח תיקו�

מ"ה". "כח

úðéçá ï÷úð øåôéë íåé àåä éøéùò íåéáù ãò
,úåëìîä úééìò '÷ð ì"ðä øáã ìòå ,úåàùðúä

.ìåèéá úðéçáá ,äëìîîä 'ä êì ù"î àåäù
מידת הוא הנפש כוחות מעשרה האחרו� הכח
דקליפה דהתנשאות ההתנשאות, כח והיינו המלכות,
ג� בקדושה משא"כ הרוח, וגסות מגאווה תוצאה היא
עצמו מציאות הגדלת לש� אינו ההתנשאות כח
ה' "ל� וכמ"ש שמי�, לש� אלא הזולת, על ושליטה
ובטלה טפלה שהיא היינו "ל�" דפירוש הממלכה",
שהקב"ה דאע"פ הוא, בזה העני� שעומק ה', אל
"אי� יתבר� הוא כי המדות, בגדר אינו ובעצמו בכבודו
איהו מדות אלי� מכל "לאו בתקוני� (וכדאיתא סו�"
סו� אי� אור ע� מיוחדות המדות מקו� מכל כלל"),
יתבר� שמידותיו גו'", הגדולה ה' "ל� וזהו ב"ה,

ב"ה. סו� אי� באור ומיוחדות בטילות

את להפו� צרי� שהוא האד�, בעבודת הוא וכ�
אליו בטילות כול� שתהיינה שלו הטבעיות המדות כל

יתבר�.

הוא הכפורי� שביו� הקבלה בספרי שאיתא וזהו

שביו� הש�, בעבודת והעני� המלכות", "עליית זמ�

בביטול שיהי' ההתנשאות כח את מתקני� הכפורי�

שו� בלי יתבר� לכבודו רק יתבר�, אליו מוחלט

עצמו. ישות תערובת

úìéòðå äéúùå äìéëàá øåñà íéøåôëä íåéá ïëì
úåéäìå ,ùéä úùáìä úðéçá ìëä ïäù ,ìãðñä

.'úé åéìà ùîî ìåèéá úðéçáá
כוחותמאחר כל נתקנו כבר הכיפורי� שביו�

יתבר� אליו ובטלי� הקדושה בצד רק כול� וה� הנפש

הגו� צרכי בשו� עוסקי� אי� זה ביו� לפיכ� וכל, מכל

האד�. וישות גשמי לתענוג אחיזה יש שבה� כלל,

,øåôë íåéáù úåàååçúùäå úåòéøëä ìë ïä æ"ãòå
.ìåèá úðéçáá úåéäì íäéðô ìò íéìôåðù

הכריעות כל שתיקנו הטע� יוב� הנ"ל כל ע"פ

יש קשר איזה דלכאורה הכיפורי�, ביו� והשתחוואות

שתוכ� לפי אלא הכפרה, לעני� והשתחוואה כריעה בי�

ולבוא והגסות, הישות ביטול הוא דתשובה הפנימי

בנפש נחקקת יתבר� שאחדותו (ע"י הביטול לבחינת

עבודה ושלימות גמר הוא שאז הכיפורי� וביו� ובלב),

(בכל יתבר� אליו גמורה התבטלות לידי האד� בא זו,

ההשתחוואה. עני� שזהו נפשו), כוחות

g wxt xtki dfd meia ik d"c

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Â'האורו על הכלי� לבחי' מעלה יתרו� יש באמת
לבני� שקד� הכלי� בני� בעני� במ"א (כמ"ש
החומר התהוות שקד� בבט� הולד מיצירת וראי' האורו'
כמ"ש הנפשיו' הצורה להתהוות גשמיי' איברי' דציור
דהנה למטה האד� באיברי עד"מ זה ויוב� וד"ל). בע"ח
וגרעו� כחו יוסי� או הצורה יפסיד חומר שכל רואי' אנו
הכלי שהוא בחומר תלוי הכל כחו ותוס' עלייתו או הצורה
הראי' צורת יפסיד כשיקולקל העי� חומר דהנה כו', לאור
בצורת כח יוסי� יותר יותר החומר וכשיתוק� הרוחני'
לקבל יותר הוכ� שכאשר דמוח החומר וכ� הרוחניו', הראי'
ולהיפ� השכל אור יתרו� יבא השכל אור שהוא הצורה
השכל, אור ויגרע יפסיד המוח של החומר וקלקול בגרעו�
האור יחסר האבר שבחסרו� דוקא בכלי תלוי האור נמצא

והמדות השכל אור שגידול אלא עוד ולא יתוק�, ובתיקונו
איש, יהולל שכלו לפי שהרי איברי' בגידול תלוי הפנימיי'
כלי דהיינו דוקא המוח קטנות מצד קט� דעתו שהתינוק
אור ער� לפי יגדל המוח חומר כלי שיגדל וכל המוח חומר
המדו' יגדלו בשני� גידולו ער� לפי וכ� השכלי', הצורה
ומקור שרש שיש לומר מוכרח שמזה כידוע שבלב
שימשי� עד והאור הצורה משרש גבוה יותר להחומר
יומש� הגו� והכנת שבתיקו� מתח"ה (וראי' בתוס' הצורה
טוב אופ� לפי עילוי ובתוס' ממילא הנשמה שהוא האור
דג� רואי' שאנו ממה לזה ראי' ועוד כו'), החומר הכנת
במוחו מתייגע א� מושכלות בהשגת קט� מוחו שכלי במי
כלל בערכו הי' שלא המושכלו' לעומקי ויבא יגיע דוקא

וד"ל). שבלב במדו' וכה"ג תחלה



קכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

יש הנה הוא, כ� ולא לחכ�, בעיניו עצמו חושב איש
ילמד הוא כי ממנו, יותר לכסיל עצמו להמחזיק תקוה
ללמוד יחפו� לא לחכ� עצמו המחזיק אבל ויתחכ�,
זמ� הוא תשובה ימי דעשרת ראשו� וביו� � מזולת)
ביטול, � דקדושה לחכמה להגיע החכמה, כח תיקו�

מ"ה". "כח

úðéçá ï÷úð øåôéë íåé àåä éøéùò íåéáù ãò
,úåëìîä úééìò '÷ð ì"ðä øáã ìòå ,úåàùðúä

.ìåèéá úðéçáá ,äëìîîä 'ä êì ù"î àåäù
מידת הוא הנפש כוחות מעשרה האחרו� הכח
דקליפה דהתנשאות ההתנשאות, כח והיינו המלכות,
ג� בקדושה משא"כ הרוח, וגסות מגאווה תוצאה היא
עצמו מציאות הגדלת לש� אינו ההתנשאות כח
ה' "ל� וכמ"ש שמי�, לש� אלא הזולת, על ושליטה
ובטלה טפלה שהיא היינו "ל�" דפירוש הממלכה",
שהקב"ה דאע"פ הוא, בזה העני� שעומק ה', אל
"אי� יתבר� הוא כי המדות, בגדר אינו ובעצמו בכבודו
איהו מדות אלי� מכל "לאו בתקוני� (וכדאיתא סו�"
סו� אי� אור ע� מיוחדות המדות מקו� מכל כלל"),
יתבר� שמידותיו גו'", הגדולה ה' "ל� וזהו ב"ה,

ב"ה. סו� אי� באור ומיוחדות בטילות

את להפו� צרי� שהוא האד�, בעבודת הוא וכ�
אליו בטילות כול� שתהיינה שלו הטבעיות המדות כל

יתבר�.

הוא הכפורי� שביו� הקבלה בספרי שאיתא וזהו

שביו� הש�, בעבודת והעני� המלכות", "עליית זמ�

בביטול שיהי' ההתנשאות כח את מתקני� הכפורי�

שו� בלי יתבר� לכבודו רק יתבר�, אליו מוחלט

עצמו. ישות תערובת

úìéòðå äéúùå äìéëàá øåñà íéøåôëä íåéá ïëì
úåéäìå ,ùéä úùáìä úðéçá ìëä ïäù ,ìãðñä

.'úé åéìà ùîî ìåèéá úðéçáá
כוחותמאחר כל נתקנו כבר הכיפורי� שביו�

יתבר� אליו ובטלי� הקדושה בצד רק כול� וה� הנפש

הגו� צרכי בשו� עוסקי� אי� זה ביו� לפיכ� וכל, מכל

האד�. וישות גשמי לתענוג אחיזה יש שבה� כלל,

,øåôë íåéáù úåàååçúùäå úåòéøëä ìë ïä æ"ãòå
.ìåèá úðéçáá úåéäì íäéðô ìò íéìôåðù

הכריעות כל שתיקנו הטע� יוב� הנ"ל כל ע"פ

יש קשר איזה דלכאורה הכיפורי�, ביו� והשתחוואות

שתוכ� לפי אלא הכפרה, לעני� והשתחוואה כריעה בי�

ולבוא והגסות, הישות ביטול הוא דתשובה הפנימי

בנפש נחקקת יתבר� שאחדותו (ע"י הביטול לבחינת

עבודה ושלימות גמר הוא שאז הכיפורי� וביו� ובלב),

(בכל יתבר� אליו גמורה התבטלות לידי האד� בא זו,

ההשתחוואה. עני� שזהו נפשו), כוחות

g wxt xtki dfd meia ik d"c

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Â'האורו על הכלי� לבחי' מעלה יתרו� יש באמת
לבני� שקד� הכלי� בני� בעני� במ"א (כמ"ש
החומר התהוות שקד� בבט� הולד מיצירת וראי' האורו'
כמ"ש הנפשיו' הצורה להתהוות גשמיי' איברי' דציור
דהנה למטה האד� באיברי עד"מ זה ויוב� וד"ל). בע"ח
וגרעו� כחו יוסי� או הצורה יפסיד חומר שכל רואי' אנו
הכלי שהוא בחומר תלוי הכל כחו ותוס' עלייתו או הצורה
הראי' צורת יפסיד כשיקולקל העי� חומר דהנה כו', לאור
בצורת כח יוסי� יותר יותר החומר וכשיתוק� הרוחני'
לקבל יותר הוכ� שכאשר דמוח החומר וכ� הרוחניו', הראי'
ולהיפ� השכל אור יתרו� יבא השכל אור שהוא הצורה
השכל, אור ויגרע יפסיד המוח של החומר וקלקול בגרעו�
האור יחסר האבר שבחסרו� דוקא בכלי תלוי האור נמצא

והמדות השכל אור שגידול אלא עוד ולא יתוק�, ובתיקונו
איש, יהולל שכלו לפי שהרי איברי' בגידול תלוי הפנימיי'
כלי דהיינו דוקא המוח קטנות מצד קט� דעתו שהתינוק
אור ער� לפי יגדל המוח חומר כלי שיגדל וכל המוח חומר
המדו' יגדלו בשני� גידולו ער� לפי וכ� השכלי', הצורה
ומקור שרש שיש לומר מוכרח שמזה כידוע שבלב
שימשי� עד והאור הצורה משרש גבוה יותר להחומר
יומש� הגו� והכנת שבתיקו� מתח"ה (וראי' בתוס' הצורה
טוב אופ� לפי עילוי ובתוס' ממילא הנשמה שהוא האור
דג� רואי' שאנו ממה לזה ראי' ועוד כו'), החומר הכנת
במוחו מתייגע א� מושכלות בהשגת קט� מוחו שכלי במי
כלל בערכו הי' שלא המושכלו' לעומקי ויבא יגיע דוקא

וד"ל). שבלב במדו' וכה"ג תחלה



c"agקכח i`iyp epizeax zxezn

Ï˘Ó�‰Â'עליוני דאורות כלי� בבחי' למעלה יוב� זה מכל
דדר�דאצי כו' לבא ובינה מוחא חכמה כמו '

דאצי' נר"נ לכללו' כלליי' כלי� ה� וכבדא ולבא מוחא כלל
הכלי� לבחי' שרש שיש הנ"ל ממשל מוב� והרי כידוע,
כו' והצורה האור משרש יותר גבוה האור שמגבילי' אע"פ
לפי והיינו כו' דאצי' באורו' אור תוס' יומש� שמחמת� עד
או"פ מבחי' האורו' ושרש המקיפי' מבחי' הכלי� ששרש
שנק' המצות עני� שרש וזהו וד"ל, במ"א ומבוא' כידוע כו'

עשאוני כאילו כו' ועשית� א' שע"ז דמלכא איברי' רמ"ח
כלי� שנק' האיברי' שרש שהוא המקיפי' בחי' והיינו כו'
המגדילי' מה"ח נגדלי' דז"א איברי' דרמ"ח (כידוע כנ"ל
הוא ה"ח וע� רמ"ג גי' טפ"ט דג"פ מ"ע, דרמ"ח ה"ח וה�
אמצעי פנימי כלי� מיני בג' הכלי� בני� באמת א� רמ"ח,
בחי' שנמש� הוא המצות ע"י א� קוד� נאצל כבר כו' חיצו�
מניח שהקדב"ה כמו כו' איברי' דרמ"ח עליוני' מקיפי'
וד"ל). כו' דרועא בחסד צדקה ועושה בראש תפילי�

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

‡Ï˘ולא שנאמר שמי�, ש� בו שיתחלל דבר לעשות
(רצ"ה): ל"ב) כ"ב (ויקרא קדשי ש� את תחללו
שקד� בו שנצטוינו הש� קדוש הפ� הוא הש� חלול ועני�
ל"ת הרמב"� עכ"ל כו' חלקי� לג' יחלק הזה והעו� ביאורו
ב"ה דאא"ס ידוע הנה ש�: בחינו� דבריו יעויי� ס"ג סי'
כשעלה ואח"כ העולמות בו שעתה החלל כל ממלא הי'
פנוי ומקו� חלל ונעשה א"ע צמצ� העול� לברוא ברצונו
לתו� מהחלל שלמעלה מאורו וחוט קו המשי� ואח"כ
והרשימו החלל ומ� האורות כל שרש הזה הקו ומ� החלל
ח"ו גמור הסתלקות אינו זה צמצו� ופי' כו', הכלי� שרש
סוכ"ע עני� והוא מקי� בבחי' רק בגילוי יאיר שלא אלא
הוא בגילוי המאיר והקו קדה"ש במצות כמש"ל קדש הנק'
והנה במ"א. היטב זה נת' וכבר ממכ"ע עני� שרש
צמצו� דהיינו הוי' ש� בחי' הוא הקו של זו ההמשכה
כמ"ש והוי"ו והה"י היו"ד שז"ס כו' והמשכה והתפשטות
וכל כו' ההמשכה מקבל בחי' היא אחרונה וה' במ"א ג"כ
הוי' בש' תלוי� שה� הוי' מצות נקראי� מ"ע הרמ"ח
מ� מעלה שלמעלה ית' עצמותו מבחי' אא"ס בו להמשי�
העני� וכללות הקו שלפני האור סוד והוא וחוט הקו

וההשגה החכמה מ� מעלה למעלה שהוא ב"ה שאא"ס
ליזהר צרי� עכ"פ ולזאת וכנ"ל, כו' בחכמה ויתגלה יאיר
שמונע דבר לגרו� שלא דהיינו שמי� ש� לחלל שלא
המשי� שלא מלבד הרי ח"ו זה שבעשותו אלקות התגלות
מצות ע"י בממכ"ע מאיר להיות הסוכ"ע אא"ס גילוי
שז"ס דממכ"ע ההארה ג� הרי אותה ובביטולו קדה"ש,
העוונות ע"י כי הכלי� מ� להסתלק ג"כ גר� כנ"ל הקו
דממכ"ע השראת בחי' מלהיות הכלי� מיאוס גר� הה�
ב') נ"ט (ישעי' מבדילי� היו עוונותיכ� וכדכתיב בה�
ריקני חלל עי"ז ועשו מו"ה י"ה הוי' בש� ומפרידי�
שנמש� הקו שהוא ממכ"ע בחי' ג� נגלות הגלות מבלתי
כי הסוכ"ע אא"ס גלוי להיות שא"א וממילא החלל לתו�
תחללו דלא הלאו שמקדי� וזה בממלא מאיר הסובב הרי
דממכ"ע הוי' בש� המפריד דבר לעשות שלא קדשי ש�
ונקדשתי אח"כ להיות יכול אזי הסוכ"ע לגלוי כלי שהוא
גילוי שממשיכי� המצות דמעשה הטוב ע"י בנ"י בתו�
המצוה שלפני בברכה אומרי' שאנו כמו למטה הסובב
וכמשנת"ל: קדה"ש ע"י וכ"ש כו' במצותיו קדשנו אשר

myd lelig xeqi` zevn

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

הנו"�Â‰�‰[עג)] שער בחי' השיג הסתלקותו בעת משה
פ"ה במשנה שארז"ל מה יוב� ועפ"ז דבינה,
בי� שבת בערב נבראו דברי� עשרה בעני� דאבות

הלא9השמשות יפלא דלכאו' משה, של קבורתו א� וי"א ,
האר�, ואת השמי� את אלקי� ברא בראשית כתיב
שנברא מהו"ע וא"כ באר�, ג"כ הוא משה של וקבורתו

9(xagl lkeiy ickaשא"צ ע"ז נרש� [ואח"כ כא� נוס� בגוכי"ק :
ע� הל"ב נתיב וזהו ג"כ, דחכ' באי� צ"ל שכמו"כ וי"ל להעתיקו]:

דבינה. הנו"� השער

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא והעני� השמשות. בי� שבת בערב משה של קבורתו
שהוא כ"א לילה, ולא יו� לא הוא השמשות בי� עני� דהנה

כלל מהות אינו בעצמו והוא ולילה, יו� עני�10מחבר וכמו ,
בפ"ע מהות אינו עצמו שהוא זוית מה11הקר� כל כי ,

שנמש� כמה וכל מזרח, ה"ה עד"מ מזרח בכותל שנמש�
אינו הוא הנה הקר�, מהו וא"כ דרו�, הוא דרו� בכותל
בי� בעני� יוב� ועד"ז מחבר, שהוא כ"א כלל בפ"ע מהות
וא"כ המחבר, כ"א לילה ולא יו� לא אינו שהוא השמשות
שאינו ואי�, ביטול בבחי' ה"ה בפ"ע מהות אינו כשהוא
בית ולכ� וביטול. אי� כ"א בפ"ע דבר שיהי' בעצמו תופס
למטה לה� נדמה לעליוני� ע"ז שארז"ל משה של קבורתו

למעלה לה� נדמה לה�12ולתחתוני� נדמה לעליוני� פי' ,

חכ' בבחי' היינו ולמעלה13למטה למטה,, שזהו לה� נדמה
למעלה, הוא הנה באמת אבל דמיו�, רק שזהו נדמה ופי'
ולמטה מבינה היינו ולתחתוני� כו', המחבר בעני� וכנ"ל
בבחי' זו בחי' לבוא צרי� וכשהי' למעלה. לה� נדמה
בד"כ, זהו אמנ� ראשו� ביו� נבראת האר� כי הג� בריאה,
וגבוה פלא דבר בריאה לבחי' לבוא בכדי בפרטיות אבל
הי' א"א כו', נדמה שלעליוני� משה של דקבורתו כזו
וג� אי�, שהוא השמשות בבי� כ"א פרטי ביו� שיברא
כי ונודע שבת, דערב השמשות בי� השמשות, בי� איזה
העול�, נברא באלול ב�"ה כי ר"ה הי' שבת ערב אותו
הוא ובר"ה ר"ה, שהוא למע"ב וא"ו ביו� נברא ואדה"ר
הוא ושבת בינה, בחי' הוא ששופר שנודע שופר תקיעת
וא"כ היא, קדש כי השבת את ושמרת� כמ"ש קדש בחי'

בינה, שופר ר"ה שהוא הנ"ל שבת דערב השמשות הבי�
שער בחי' הוא ביניה� הממוצע הנה קדש, הוא השבת ויו�
כמדרגתו משה של קבורתו בית אז נברא ולכ� וכנ"ל, הנו"�
בערב לכ� דבינה, הנו"� שער בחי' השיג הסתלקותו שבעת
הנו"� שער בחי' ג"כ שהיא דברה"ע השמשות בי� שבת
באר� זו בחי' נתגלה שאז והיינו קבורתו, בית אז נברא

כו'. ראשו� ביו� נברא שבכללה
Ê"ÙÚÂדהנה החמשי�, ביו� ג"כ שהי' מ"ת עני� יוב�

ה' אמרות ע"פ א"ר14ארז"ל שבעתי� מזוקק וגו'
פני� מ"ט אלא למשה חתוכי� תורה דברי ניתנו לא ינאי
מז' כלול וכ"א מדות ז' נגד והיינו טמא, פני� ומ"ט טהור
נגד זהו טמא פני� ומ"ט טהור פני� מ"ט ועני� מ"ט, ה"ה

פעמי�15חו"ג ב' עולה צח ואדו�, צח דודי וז"ש בכלל,
מרומז צח שבתיבת וי"ל חו"ג, ה� ואדו� צ"ח וג� מ"ט,
על החסדי' הגברת על להורות ג"כ טמא פני� מ"ט ג�
חסדי� על שרומז צח בתיבת לכ� דגבורה, הגבורות
בחי' וזהו ג"כ, דגבורה פני� מ"ט ג� במספר בו נכללי�
יותר הגבוה בחי' בתורה יש אמנ� בירורי�. שמבררת תורה
דוקא החמשי� ביו� מ"ת הי' לכ� אי"ה, לקמ� וכמשי"ת
התורה ניתנה בו שדר� דתורה הנו"� שער בחי' על להורות
בשמי�, לא נאמר התורה ועל וכמשי"ת, תורה טל בחי' ג�
שנפלו הניצוצות לברר בכדי דוקא באר� למטה ניתנה כ"א

בחי דוקא שבאר� הפירוד מבחי' ע"יולעשות וזהו אחד, '

באר�, אחד גוי כישראל כעמ� ומי וכמ"ש וישראל התורה
כו'. אחדות בחי' אחד בחי' שיהי' באר� ג� שעושי�

`"lxz mixgde jynd

dxhry dxhra 'ek oaei dzrne d"c xn`n

10(llk zedn epi` envra ..dlil `le mei `l `ed zeynyd oia:

מאמרי ד. נא, דא"ח ע� סידור שלפנ"ז] בהע' להנסמ� [נוס� בכ"ז ראה
נצו"י ש"פ שיחת .1223 ע' ח"ד לקו"ש קעו. ע' נ"� אדהאמ"צ
בהו"ב ש"פ שיחת .(2250 .2242 ע' ח"ד תשמ"ב (התוועדויות תשמ"ב
חי"ב לקו"ש ג� וראה .(2079 ע' ח"ד תשמ"ה (התוועדויות תשמ"ה

קעזֿח. ע' צפונות מפענח ס' (בשוה"ג). 81 ע'
11(r"ta zedn epi` ..zief oxwd oiprביאוה"ז בארוכה ראה :

נ"� אוה"ת ואיל�. תסד ע' ח"א ולהצ"צ ואיל�. ג קמד, לאדהאמ"צ
ועוד. רפט. לח. ע' תרכ"ט קעו. ע' תרכ"ז סה"מ ואיל�. קלו ע'

12(mdl dncp mipezgzle dhnl mdl dncp mipeilrl f"r l"fx`y

dlrnlח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי הה"מ]: [בש� ראה לקמ� בהבא :

ואיל�. ב'קסג ע' ה) (כר� ברכה אוה"ת א. יב, במדבר לקו"ת קפד. ע'

ועוד.
13('kg 'igaa epiid dhnl mdl dncp mipeilrl 'itלקו"ת ראה :

כי שלפנ"ז]: בהע' שנסמנו במקומות [ועד"ז סע"א יב, ש� במדבר
ולכ� כו', לבינה חכמה בי� הממוצע הוא דבינה החמשי� שער
בחי' תחתוני� ולגבי כו', למטה נדמה ממש אי� לגבי היינו לעליוני�

ל שהוא נדמה והשגה ממש.יש אי� בחי' שהוא דהיינו מעלה
14('d zexn` t"r l"fx` ..z"n oipr oaei f"tre�לקמ הבא :

לאמר]. גו' וידבר [ד"ה תתצאֿב ע' יתרו אוה"ת על מיוסד זו בפיסקא

מד. ע' תרנ"ח סה"מ שיג. וע' ואיל�. שב ס"ע תרכ"ז סה"מ ג� וראה
קלאֿב. ע' תרפ"ח תגֿד. ס"ע עטר"ת קיזֿח. ע' עת"ר

15(b"eg cbp edf `nh ..xedh mipt h"n oipreוסה"מ יתרו באוה"ת :
רמ"ה. אופ� עמוקות המגלה בש� זה הובא ש� תרכ"ז

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

‰�‰Â .Êמה שהוא שבחכמה בההתחלקות הוא כ�
שבתחלת מושכל דבר בכל ההתחלקות שעושה
פרטי� התחלקות שו� בלי כללית כנקודה הוא התגלותו

להיפ� שנראה אחר מושכל מעני� הפכי הוא (וממילא
הוא הרי והשכל החכמה כח ידי ועל זה) מושכל מדבר
ג� שבו ופרטי� חלקי� לריבוי מושכל הדבר את מחלק



קכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא והעני� השמשות. בי� שבת בערב משה של קבורתו
שהוא כ"א לילה, ולא יו� לא הוא השמשות בי� עני� דהנה

כלל מהות אינו בעצמו והוא ולילה, יו� עני�10מחבר וכמו ,
בפ"ע מהות אינו עצמו שהוא זוית מה11הקר� כל כי ,

שנמש� כמה וכל מזרח, ה"ה עד"מ מזרח בכותל שנמש�
אינו הוא הנה הקר�, מהו וא"כ דרו�, הוא דרו� בכותל
בי� בעני� יוב� ועד"ז מחבר, שהוא כ"א כלל בפ"ע מהות
וא"כ המחבר, כ"א לילה ולא יו� לא אינו שהוא השמשות
שאינו ואי�, ביטול בבחי' ה"ה בפ"ע מהות אינו כשהוא
בית ולכ� וביטול. אי� כ"א בפ"ע דבר שיהי' בעצמו תופס
למטה לה� נדמה לעליוני� ע"ז שארז"ל משה של קבורתו

למעלה לה� נדמה לה�12ולתחתוני� נדמה לעליוני� פי' ,

חכ' בבחי' היינו ולמעלה13למטה למטה,, שזהו לה� נדמה
למעלה, הוא הנה באמת אבל דמיו�, רק שזהו נדמה ופי'
ולמטה מבינה היינו ולתחתוני� כו', המחבר בעני� וכנ"ל
בבחי' זו בחי' לבוא צרי� וכשהי' למעלה. לה� נדמה
בד"כ, זהו אמנ� ראשו� ביו� נבראת האר� כי הג� בריאה,
וגבוה פלא דבר בריאה לבחי' לבוא בכדי בפרטיות אבל
הי' א"א כו', נדמה שלעליוני� משה של דקבורתו כזו
וג� אי�, שהוא השמשות בבי� כ"א פרטי ביו� שיברא
כי ונודע שבת, דערב השמשות בי� השמשות, בי� איזה
העול�, נברא באלול ב�"ה כי ר"ה הי' שבת ערב אותו
הוא ובר"ה ר"ה, שהוא למע"ב וא"ו ביו� נברא ואדה"ר
הוא ושבת בינה, בחי' הוא ששופר שנודע שופר תקיעת
וא"כ היא, קדש כי השבת את ושמרת� כמ"ש קדש בחי'

בינה, שופר ר"ה שהוא הנ"ל שבת דערב השמשות הבי�
שער בחי' הוא ביניה� הממוצע הנה קדש, הוא השבת ויו�
כמדרגתו משה של קבורתו בית אז נברא ולכ� וכנ"ל, הנו"�
בערב לכ� דבינה, הנו"� שער בחי' השיג הסתלקותו שבעת
הנו"� שער בחי' ג"כ שהיא דברה"ע השמשות בי� שבת
באר� זו בחי' נתגלה שאז והיינו קבורתו, בית אז נברא

כו'. ראשו� ביו� נברא שבכללה
Ê"ÙÚÂדהנה החמשי�, ביו� ג"כ שהי' מ"ת עני� יוב�

ה' אמרות ע"פ א"ר14ארז"ל שבעתי� מזוקק וגו'
פני� מ"ט אלא למשה חתוכי� תורה דברי ניתנו לא ינאי
מז' כלול וכ"א מדות ז' נגד והיינו טמא, פני� ומ"ט טהור
נגד זהו טמא פני� ומ"ט טהור פני� מ"ט ועני� מ"ט, ה"ה

פעמי�15חו"ג ב' עולה צח ואדו�, צח דודי וז"ש בכלל,
מרומז צח שבתיבת וי"ל חו"ג, ה� ואדו� צ"ח וג� מ"ט,
על החסדי' הגברת על להורות ג"כ טמא פני� מ"ט ג�
חסדי� על שרומז צח בתיבת לכ� דגבורה, הגבורות
בחי' וזהו ג"כ, דגבורה פני� מ"ט ג� במספר בו נכללי�
יותר הגבוה בחי' בתורה יש אמנ� בירורי�. שמבררת תורה
דוקא החמשי� ביו� מ"ת הי' לכ� אי"ה, לקמ� וכמשי"ת
התורה ניתנה בו שדר� דתורה הנו"� שער בחי' על להורות
בשמי�, לא נאמר התורה ועל וכמשי"ת, תורה טל בחי' ג�
שנפלו הניצוצות לברר בכדי דוקא באר� למטה ניתנה כ"א

בחי דוקא שבאר� הפירוד מבחי' ע"יולעשות וזהו אחד, '

באר�, אחד גוי כישראל כעמ� ומי וכמ"ש וישראל התורה
כו'. אחדות בחי' אחד בחי' שיהי' באר� ג� שעושי�

`"lxz mixgde jynd

dxhry dxhra 'ek oaei dzrne d"c xn`n

10(llk zedn epi` envra ..dlil `le mei `l `ed zeynyd oia:

מאמרי ד. נא, דא"ח ע� סידור שלפנ"ז] בהע' להנסמ� [נוס� בכ"ז ראה
נצו"י ש"פ שיחת .1223 ע' ח"ד לקו"ש קעו. ע' נ"� אדהאמ"צ
בהו"ב ש"פ שיחת .(2250 .2242 ע' ח"ד תשמ"ב (התוועדויות תשמ"ב
חי"ב לקו"ש ג� וראה .(2079 ע' ח"ד תשמ"ה (התוועדויות תשמ"ה

קעזֿח. ע' צפונות מפענח ס' (בשוה"ג). 81 ע'
11(r"ta zedn epi` ..zief oxwd oiprביאוה"ז בארוכה ראה :

נ"� אוה"ת ואיל�. תסד ע' ח"א ולהצ"צ ואיל�. ג קמד, לאדהאמ"צ
ועוד. רפט. לח. ע' תרכ"ט קעו. ע' תרכ"ז סה"מ ואיל�. קלו ע'

12(mdl dncp mipezgzle dhnl mdl dncp mipeilrl f"r l"fx`y

dlrnlח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי הה"מ]: [בש� ראה לקמ� בהבא :

ואיל�. ב'קסג ע' ה) (כר� ברכה אוה"ת א. יב, במדבר לקו"ת קפד. ע'

ועוד.
13('kg 'igaa epiid dhnl mdl dncp mipeilrl 'itלקו"ת ראה :

כי שלפנ"ז]: בהע' שנסמנו במקומות [ועד"ז סע"א יב, ש� במדבר
ולכ� כו', לבינה חכמה בי� הממוצע הוא דבינה החמשי� שער
בחי' תחתוני� ולגבי כו', למטה נדמה ממש אי� לגבי היינו לעליוני�

ל שהוא נדמה והשגה ממש.יש אי� בחי' שהוא דהיינו מעלה
14('d zexn` t"r l"fx` ..z"n oipr oaei f"tre�לקמ הבא :

לאמר]. גו' וידבר [ד"ה תתצאֿב ע' יתרו אוה"ת על מיוסד זו בפיסקא

מד. ע' תרנ"ח סה"מ שיג. וע' ואיל�. שב ס"ע תרכ"ז סה"מ ג� וראה
קלאֿב. ע' תרפ"ח תגֿד. ס"ע עטר"ת קיזֿח. ע' עת"ר

15(b"eg cbp edf `nh ..xedh mipt h"n oipreוסה"מ יתרו באוה"ת :
רמ"ה. אופ� עמוקות המגלה בש� זה הובא ש� תרכ"ז

•
.d
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evlgd qxhpew

‰�‰Â .Êמה שהוא שבחכמה בההתחלקות הוא כ�
שבתחלת מושכל דבר בכל ההתחלקות שעושה
פרטי� התחלקות שו� בלי כללית כנקודה הוא התגלותו

להיפ� שנראה אחר מושכל מעני� הפכי הוא (וממילא
הוא הרי והשכל החכמה כח ידי ועל זה) מושכל מדבר
ג� שבו ופרטי� חלקי� לריבוי מושכל הדבר את מחלק



c"agקל i`iyp epizeax zxezn

שמצד לעיל שנתבאר וכמו ומנגדי� הפכי� דברי� בכמה
עני� בכל כ� וכמו היפוכו. התכללות דבר בכל יש העצמות
מזה זה והפכי� שוני� עניני� כמה בו שיהיה בהכרח שכלי
שיבוא בהכרח שבו בהפרטי� בטוב השכל את וכשמחלק
שוני� בעניני� שונות תנועות בכמה בפרט שכלי עני� כל
או ואחד אחד לכל וסברא ושכל טע� שיש אלא מזה. זה
אינ� שאז והיפוכו הדבר מחייב האחד והשכל הטע� שזה
כו'. לזה זה ומסייעי� מחזקי� ה� אדרבה לזה זה מנגדי�
ריי� (זייער מאד בטוב העני� אצלו נתפס דוקא זה ידי ועל
יכול וממילא כו'. שבו ופנה צד מכל אותו ותופס קלאר) או�
זה הפכי� שאינ� אחר מושכל דבר ע� ולהתכלל להתחבר
לחלק במוחי� הזה והכח כו'. לזה זה מסייעי� אדרבה מזה
כמה יחד ויתחברו שיתאחדו באופ� חלקי� לריבוי דבר כל
רבותינו מאמר דר� ועל שבה�. הביטול מצד זהו הפכי�
דדבר כארז. קשה יהא ואל כקנה ר� אד� יהא לעול� ז"ל
צד. לשו� נטיה בו אי� שבו והישות העביות מצד הקשה

יכו בעצ� שבו הרכות מצד הר� דבר צדאבל לכל לנטות ל
הביטול שמצד המוחי� בבחינת יוב� כזאת ובדוגמא כו'.
אור גילוי וכל מושכל דבר כל מחלקי� ה� הרי שבה�
ג� צד לכל הנטיה עני� שהוא רבי� ופרטי� חלקי� לריבוי
ומתחברי� מתכללי� זה ידי ועל מזה זה הפכי� בחילוקי�

אמיתית שזהו וידוע כו'. אחד להיות ההפכי� כל
זה מתאחדי� פרטי� ריבוי כאשר וההתאחדות ההתכללות
וסו� ראש ימצא אשר מבלי עד לזה זה ומסייעי� זה ע�
מזה זה שמקבלי� מה שזהו לזה זה מסייעי� ה� שהרי כו'.
האחדות אמיתית והוא כו'. השני את מכריח האחד שהעני�
הרבה הוא זאת התאחדות ולזאת כו'. כלל הפכי� כא� שאי�
בהעצ� כלולי� שה� כמו הכחות מהתאחדות יותר
אבל במציאות ניכרי� שאינ� מפני הוא בה� שההתכללות
אדרבה זה ע� זה והתחברות התאחדות שו� לה� אי� בעצ�
כנ"ל. כו' לזה זה מנגדי� יהיו יתגלו וא� מזה זה הפכי� ה�
הפכי� כא� שאי� עד זה ע� זה מתאחדי� ה� בכא� אבל
הרי לזה. זה ומסייעי� מחזקי� ה� אדרבה כלל ומנגדי�
דההתחלקות ונמצא כו'. האמיתית האחדות הוא שבכא�
הוא בקדושה הרי שוות דעותיה� שאי� מה המוחי� שמצד
בזה יש אדרבה כ� א� שיתבאר. כמו זה ע� זה שמתאחדי�
אחד דבר ונעשי� מתאחדי� פרטי� שריבוי מה מעלה יתרו�
פרטי� הריבוי שיתאחדו הוי' דש� היחוד עני� והוא כו'.

שיתבאר. וכמו כנ"ל כו' ממש אחד להיות
.¯ÂˆÈ˜מצד ובאה התכללות גורמת דמוחי� התחלקות

אינ� כשהפרטי� ההתכללות אמיתת הביטול.
לזה. זה מסייעי� ואדרבה מנגדי�

h''px gp zyxte dxez zgny
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טבע למעלה, לעלות – האור טבע בעולם. ולהמשיכו הוי', שם לגילוי כלים הם ישראל נשמות
טבעם. היפך למטה, יומשכו שהאורות היא העליונה הכוונה למטה. המשכה – הכלים

�עב�דת�e‰ÊÂד) הוי', עבדי ה� �וקא י�ראל ���מ�ת ¿∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
והינ� �ע�ל�, הוי' �� ���י להמ�י� ְְְְֲִִִֵַַָָָָהיא
ה�א, והעני� הוי'. �� לג��י �לי� ה� י�ראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ�נ�מ�ת

�תיב ��ה15�ה�ה אקרא", ה' �ב�� א�א י��ע�ת "��ס ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ
מלכ�ת �חינת �היא מ�ת� על ה�ל�� עליו ה�ל� �וד ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָאמר
א חלק ��הר וכדאיתא י��ע�ת", "��ס ��קראת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ�אציל�ת
י��ע�ת מא��� �רכאי� אתנגיד� ��ס "�האי א ע��ד ר"� ��ְְְְְִִִִִֵַַַָ

לג�י� ל�� וכנס ל�� נטל וה�א "י��ע�תיא�לעי�א, וה��נה , ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ
ה�בר וטע� �אציל�ת, ספיר�ת �ע�ר הא�ר�ת ה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�לעי�א"
מ�ד �א�ר �יד�ע "י��ע�ת", נקראי� �אציל�ת ְְְְֲִִִִֶַַַָָ�א�ר�ת

��ת�ב �כמ� למעלה, העל�ה �טבע ה�א הוי'16עצמ� "�י ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָ
טבע� �הא� �כמ� לא�, ��מ�ל ה�א", אכלה א� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאלקי�
הא�ר ה�ה �� ,��� והר�חנ��ת ה���ת מ�ני למעלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלעל�ת
וה�לי�, הא�ר�ת �י� ההפר� �זה� למעלה, לעל�ת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָטבע�
�בחינת �אינ� מ�ני והמ�כה ירידה �טבע ה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ה�לי�
�בק�ת �בחינת �ה�א מ�ני והא�ר �מק�ר�, נ�רת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�בק�ת
לה�לל �על�ה ה�א �� על מק�ר� �� ��ר�� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�מק�ר�
���י ��היה היא ה�נימית העלי�נה ה��נה א� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ�מק�ר�,

�לא הא�ר, יצר�,17והמ�כת ל�בת א�א �רא� לתה� ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ז� ואי� למעלה, לעל�ת הרצ�א �תק� ה� �תה� ְְְְְְֲֵֵֶַַָָָֹֹ�א�ר�ת

[מאמר]15) סו� תורה לקוטי בתחלתו. זהר וראה יג. קטז, תהלי�
(השני). מי� ושאבת� המתחיל דיבור

כד.16) ד, דברי�
יח.17) מה, ישעיה דר� על

אצלו.יא. אותן וכנס אותם נטל והוא שלמעלה, ישועות מאותן ברכות נמשכו זו בכוס
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הא�ר התי�ב�ת היא ה��נה �אמ�ית האמ�ית, ְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָה��נה
�בחינת ה�א הא�ר ה�ה ה�נימית ז� ��נה �מ�ני ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ��לי�,
�בחינת היא ה�נימית ז� וכ�נה העצמי, טבע� הפ� ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָירידה,

מ למעלה �אמת �ר�� �ה�לי� הינ�ה�לי�, הא�ר, � ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
�ג��י ה�נימית העלי�נה ה��נה נ�למת יד� ועל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��ה�
��ת�ב �כמ� הא�ר, את ממ�יכי� ה�לי� ה�ה ולכ� 18א�ר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נמ�� �לי� �הי� זמ� וכל ה�מ�", ו�עמד �לי ע�ד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ"אי�

ה�ד��, �ר�� מ�ני הא�ר את ממ�יכי� �ה�לי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�מ�,
ה�א הא�ר והמ�כת �ירידת העלי�נה �ה��נה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָוהינ�
�העל�, היא ה�את ה��נה ��ה�לי� רק �וקא, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�לי�
העל�, �חינת ה� �כלל �ה�לי� מ�ני ה�א ה�בר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוטע�
העלי�� ה�ח �� נר�� ה�ה ���י �חינת להי�ת� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹוהא�ר
ה�א הא�ר ה�ה זה ידי ועל ה�נימית, ה��נה הינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ��ה�לי�,

טבע�. הפ� והמ�כה ירידה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ�בחינת

il icece icecl ip` d"c
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בשנת‡. נ"ע, הבעש"ט רבנו של הנשמה" ב"עליית

מר? קאתי אימתי אותו: ושאל המשיח בהיכל היה תק"ז,

חוצה. מעינותיך לכשיפוצו לו: ענה ומשיח

השכלה של מסויים בנין הן ו"תשובה" "שאלה"

כך הבנין. של והתוך הבנין עצם קיים בנין בכל והשגה.

השכלה. של בבנין גם הדבר

נקרא זה השכל ובעולם הבנין, היא ה"שאלה"

ובעולם שבבנין, האור התוך, היא וה"תשובה" "השכלה",

� והשגה השכלה � שתיהן "השגה". נקרא זה השכל

השניה. את אחת ומאירות מחזקות

ההשגה, של והשורש הפינה אבן היא ההשכלה

ההשכלה. של המגורים בית היא וההשגה

חצי חכם "שאלת החכם מאמר עומק נבין בכך

החכמה"1תשובה" חצי החכמה "שאלות או ,2.

שאלות ב) תשובה, חצי חכם שאלת א) הנוסחים: שני

� החכמה חצי החכמה

השכלות שתי של תוכנן מהווים ששניהם ברור הרי

בעלת ומובנת רחבה השכלה היא מהן אחת שכל נפרדות,

רק נלמד כעת, בזה נתעמק לא אך מסויימת. משמעות

המלות. פירוש את

מעלה ישנם תשובה" חצי חכם "שאלת באימרה

והחסרון תשובה. חצי כאן שיש � היא המעלה וחסרון.

על מורה זה אך בלבד. תשובה חצי שזה � הוא

מקור היא ההשכלה וההשגה. ההשכלה של התאחדותן

ההשכלה. את מאירה וההשגה ההשגה, של האור

מהווה המשיח, ובתשובת נ"ע הבעש"ט בשאלת

ההשכלה, את המשיח, ביאת בענין נ"ע הבעש"ט שאלת

ההשגה. את � המשיח ותשובת

משיח, יבוא מתי מר", קאתי "אימתי � היא ההשכלה

מעינותיך �"לכשיפוצו היא ההבנה כלומר וההשגה,

יפוצו מעינותיך א) משמעויות: שתי לה שיש חוצה",

יפוצו. שלך החוץ מעיינות ב) בחוץ.

הבנין היא השאלה ותשובה, ששאלה כאמור,

נ"ע הבעש"ט שאלת הרי הבנין, של האור היא והתשובה

ותשובת בב"א, המשיח ביאת בנין של ההשכלה היא

המשיח ביאת בבנין � ההבנה כלומר, � האור � המשיח

בב"א.

היא ממנו � ושורש בנויה, היא עליו � יסוד יש להבנה

צומחת.

גוף ישנם דבר בכל : הוא ושורש יסוד של פירושם

השכל, סברת כמו רוחני, שגוף ככל הדבר. וחיות הדבר

הוא היסוד יותר. עדינה השכל חיות הרי � עדין יהיה

החיות. מקור הוא והשורש הגוף, עומד עליו הבסיס

השכל ביסודי כלומר, ושורש. יסוד ישנם בשכל גם

כלומר השכל, של הבסיס הוא � יסוד א) אופנים: שני ישנם

הבנין כמשל למעלה, הוא והשכל למטה הוא היסוד

� שורש ב) גבו. על עומד והבנין למטה הוא שלו שהיסוד

למטה. והשכל למעלה הוא היסוד כלומר השכל, מקור הוא

היסוד·. כלומר, חסידות. על בנויה החסידית הבנתנו

לא גלויה, אלקית חיות הוא והשורש עצמי שכל הוא

הטבעית. האלקות

אחד. שה' עצמית, בהכרה יודעים ישראל בני כל

משמעויות שתי בעל תיבות ראשי היא "אחד" המלה

אחד. המלה בתוכן

הקב"ה, של יחודו של הכוונה את מבטאת אחד המלה

אחד. הוא שהשי"ת

יחודו והדגשת לציון הנכון הביטוי שואלים: בחסידות
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הא�ר התי�ב�ת היא ה��נה �אמ�ית האמ�ית, ְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָה��נה
�בחינת ה�א הא�ר ה�ה ה�נימית ז� ��נה �מ�ני ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ��לי�,
�בחינת היא ה�נימית ז� וכ�נה העצמי, טבע� הפ� ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָירידה,

מ למעלה �אמת �ר�� �ה�לי� הינ�ה�לי�, הא�ר, � ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
�ג��י ה�נימית העלי�נה ה��נה נ�למת יד� ועל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��ה�
��ת�ב �כמ� הא�ר, את ממ�יכי� ה�לי� ה�ה ולכ� 18א�ר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נמ�� �לי� �הי� זמ� וכל ה�מ�", ו�עמד �לי ע�ד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ"אי�

ה�ד��, �ר�� מ�ני הא�ר את ממ�יכי� �ה�לי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�מ�,
ה�א הא�ר והמ�כת �ירידת העלי�נה �ה��נה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָוהינ�
�העל�, היא ה�את ה��נה ��ה�לי� רק �וקא, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�לי�
העל�, �חינת ה� �כלל �ה�לי� מ�ני ה�א ה�בר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוטע�
העלי�� ה�ח �� נר�� ה�ה ���י �חינת להי�ת� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹוהא�ר
ה�א הא�ר ה�ה זה ידי ועל ה�נימית, ה��נה הינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ��ה�לי�,

טבע�. הפ� והמ�כה ירידה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ�בחינת
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בשנת‡. נ"ע, הבעש"ט רבנו של הנשמה" ב"עליית

מר? קאתי אימתי אותו: ושאל המשיח בהיכל היה תק"ז,

חוצה. מעינותיך לכשיפוצו לו: ענה ומשיח

השכלה של מסויים בנין הן ו"תשובה" "שאלה"

כך הבנין. של והתוך הבנין עצם קיים בנין בכל והשגה.

השכלה. של בבנין גם הדבר

נקרא זה השכל ובעולם הבנין, היא ה"שאלה"

ובעולם שבבנין, האור התוך, היא וה"תשובה" "השכלה",

� והשגה השכלה � שתיהן "השגה". נקרא זה השכל

השניה. את אחת ומאירות מחזקות

ההשגה, של והשורש הפינה אבן היא ההשכלה

ההשכלה. של המגורים בית היא וההשגה

חצי חכם "שאלת החכם מאמר עומק נבין בכך

החכמה"1תשובה" חצי החכמה "שאלות או ,2.

שאלות ב) תשובה, חצי חכם שאלת א) הנוסחים: שני

� החכמה חצי החכמה

השכלות שתי של תוכנן מהווים ששניהם ברור הרי

בעלת ומובנת רחבה השכלה היא מהן אחת שכל נפרדות,

רק נלמד כעת, בזה נתעמק לא אך מסויימת. משמעות

המלות. פירוש את

מעלה ישנם תשובה" חצי חכם "שאלת באימרה

והחסרון תשובה. חצי כאן שיש � היא המעלה וחסרון.

על מורה זה אך בלבד. תשובה חצי שזה � הוא

מקור היא ההשכלה וההשגה. ההשכלה של התאחדותן

ההשכלה. את מאירה וההשגה ההשגה, של האור

מהווה המשיח, ובתשובת נ"ע הבעש"ט בשאלת

ההשכלה, את המשיח, ביאת בענין נ"ע הבעש"ט שאלת

ההשגה. את � המשיח ותשובת

משיח, יבוא מתי מר", קאתי "אימתי � היא ההשכלה

מעינותיך �"לכשיפוצו היא ההבנה כלומר וההשגה,

יפוצו מעינותיך א) משמעויות: שתי לה שיש חוצה",

יפוצו. שלך החוץ מעיינות ב) בחוץ.

הבנין היא השאלה ותשובה, ששאלה כאמור,

נ"ע הבעש"ט שאלת הרי הבנין, של האור היא והתשובה

ותשובת בב"א, המשיח ביאת בנין של ההשכלה היא

המשיח ביאת בבנין � ההבנה כלומר, � האור � המשיח

בב"א.

היא ממנו � ושורש בנויה, היא עליו � יסוד יש להבנה

צומחת.

גוף ישנם דבר בכל : הוא ושורש יסוד של פירושם

השכל, סברת כמו רוחני, שגוף ככל הדבר. וחיות הדבר

הוא היסוד יותר. עדינה השכל חיות הרי � עדין יהיה

החיות. מקור הוא והשורש הגוף, עומד עליו הבסיס

השכל ביסודי כלומר, ושורש. יסוד ישנם בשכל גם

כלומר השכל, של הבסיס הוא � יסוד א) אופנים: שני ישנם

הבנין כמשל למעלה, הוא והשכל למטה הוא היסוד

� שורש ב) גבו. על עומד והבנין למטה הוא שלו שהיסוד

למטה. והשכל למעלה הוא היסוד כלומר השכל, מקור הוא

היסוד·. כלומר, חסידות. על בנויה החסידית הבנתנו

לא גלויה, אלקית חיות הוא והשורש עצמי שכל הוא

הטבעית. האלקות

אחד. שה' עצמית, בהכרה יודעים ישראל בני כל

משמעויות שתי בעל תיבות ראשי היא "אחד" המלה

אחד. המלה בתוכן

הקב"ה, של יחודו של הכוונה את מבטאת אחד המלה

אחד. הוא שהשי"ת

יחודו והדגשת לציון הנכון הביטוי שואלים: בחסידות

"אחד" המלה "אחד". ולא "יחיד" המלה הוא דבר של
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מכלל מוציאה איננה אבל אחד, דבר שזה מציינת

שהוא אומרת "אחד" המלה אין. מכך שיותר אפשרות

ככתוב ואילו3הראשון, אחד". יום בקר ויהי ערב "ויהי

צריכים היו לכאורה הרי ייחוד. מציינת "יחיד" המלה

אחד". "הוי' אומרים איפוא, מדוע, יחיד", "הוי' לומר

יחיד המלה משמעות בין ההבדל את מסבירה חסידות

ואילו יחידי. דבר הוא � יחיד : אחד המלה משמעות לבין

מאוחד. דבר הוא � אחד

הוא אחד כל כאילו הנראים דברים ישנם כלומר,

אלף כמו אותם. המאחד אחד דבר וישנו לעצמו, דבר

כל את מאחד ה"אחד" יחד, מתאחדים פרטים אלף אחד,

הפרטים. אלף

ומצויין ממספר שבא אחד המנוי, אחד הוא זה אחד

את המאחד המחבר הוא אחד" "הוי' של האחד במספר.

הבורא אחד" "הוי' פירוש זה ממנו. בא הכל שכן, הכל.

� הוא היינו: קצרות, במלים הכל. את והמאחד הכל את

הוא. � הכל הכל,

לידי בא הוא", � ו"הכל הכל" � "הוא של התוכן

� "הוא של שהמשמעות כיוון אך, "אחד". במלה ביטוי

ישנן לכן הוא", � "הכל של מהמשמעות שונה הכל"

המלה משמעויות, שתי "אחד" המלה של תיבות בראשי

והפוך. ישר נקראת "אחד"

"אחד" המלה של האותיות משלש אחת לכל

ברוך סוף אין על מורה אל"ף האות נפרדת. משמעות

על מורה ח' האות עולם; של אלופו ושבעתהוא הארץ

העולם. רוחות ארבע על מורה ד' והאות הרקיעים,

; ברא הוא, ברוך סוף אין � א' : הכל" "הוא � אחד

ארבעת וגם � ד' ; הרקיעים ושבעת הארץ את � ח'

העולם. רוחות

– ח' העולם, רוחות ארבעת � ד' הוא": "הכל � אחד

אין � לא' ומבוטלים בטלים הרקיעים, ושבעת והארץ

עולם. של אלופו סוף

שכן, יחיד", "הוי' ולא אחד", "הוי' אומרים לכן

האלקות כלומר, האחדות, ענין את מציינת "אחד" המלה

טבעית. אלקות הטבע, בלבוש מלובשת
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השות� הפרדס. בעלי שהיו שותפי�, משני אחד היה אברה� ר' לעבודה, שקיבלו ברו� של מעבידו
עזריאל. ר' נקרא השני

ושמע העבודה, את עזיבתו בדבר ברו� ע� לשוחח כדי לפרדס בוקר אותו שבא אברה� ר' זה היה
כשסיי� ברו�. של לתפלתו אברה� ר' האזי� ממוש� זמ� בבכי. מלווה ברו� של תפלתו קול את מרחוק
נעי� בקול גמרא ללמוד התחיל מכ� ולאחר בהתלהבות, תהלי� פרקי לומר החל � התפלה את ברו�
חזר סודו את יודע שהוא לו להראות לא כדי רגיל. בלתי אד� לפניו כי לדעת נוכח אברה� ר' ובלהט.

ברו�. של לצריפו נכנס ולא עקבותיו על אברה� ר'

הבטחתו קיי� לא מדוע ושאלו אברה� ר' אל בא להתפלל, כדי העירה ברו� נכנס כאשר למחרת,
שונות שסיבות באמתלא התנצל אברה� ר' במקומו. אחר שומר קבלת בעניי� שיחה לש� לפרדס לבוא
במועד יסתדרו הדברי� החיפזו�? "מה � אברה� ר' שאלו � "ובכלל" שפתיו. מוצא מלשמור מנעוהו

יותר"! מאוחר

על תהה הוא שלו. השומר של לעניינו רבה מחשבה הקדיש וצדיק, גדול למד� שהיה אברה�, ר'
שראו רוח אנשי לאות� אברה� ר' השתיי� לכשעצמו משרתו. את לעזוב ברו� את שהניעה הסיבה
לחתנו והיה לעילוי, נודע בצעירותו קיומ�. ביסוס לש� למלאכה יתמסרו שיהודי� ההכרח את מכבר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שבה (התקופה ה"קעסט" תקופת הסתיימה כאשר שולחנו. על שני� מספר החזיקו אשר נכבד יהודי של
משרת שישיג חותנו רצה לפרנסתו, לדאוג להתחיל צרי� היה אברה� ור' חותנו), לשולח� סמו� היה
להתפרנס רצה אברה� ר' בר�, נכבדה. בקהלה רבנות כסא על לשבת ראוי אברה� ר' היה שכ� רבנות,
שות� נעשה יותר מאוחר בליאזנא. אות� ומכר שוני� ירקות זרע הוא לגננות. והתמסר כפיו, מיגיע

בתורה. אברה� ר' עסק הפנוי בזמנו פרדסי�. בחכירת לעסוק התחילו ויחד עזריאל ר' ע�

שברו� לו ברור היה כברו�. צעיר של טיבו את יפה ויערי� יבי� אברה� שר' אפוא, היה, טבעי
כחידה הייתה לכ� לח�". תאכל אפי� "בזיעת את לקיי� הרוצה יהודי סת� רק ולא נסתר, צדיק הינו

שלובע בדרכו ללכת לו קל כא� שלכאורה בשעה הפרדס, את לעזוב החליט שברו� העובדה יניו
נסתר. ולהישאר

במשרתו. להישאר ברו� את לשכנע ולנסות הסיבה, את למצוא חייב שהוא החליט אברה� ר'

העבודה. את לעזוב רצונו מדוע השאלה את בפניו והציג בפרדס, כשביקר ברו�, אל פנה כ� משו�
מה את לספר שנאל� עד ממנו הרפה לא אברה� ר' א� האמיתי, נימוקו את לגלות נלהב לא ברו�
להוכיח מנת על הלכתי לדיו� להיכנס מוכ� היה אברה� ר' עצמו. על שקיבל התיקו� ואת לו שאירע
לכ� טיבו. על עמד שכבר לברו� יוודע שלא כדי מכ� נמנע א� להישאר, הכל למרות שעליו לברו�
חכמי�, לתלמידי רק שייכת חסידות מדת כי הדגיש השאר ובי� אליו, בדברו פשוטה לשו� לנקוט העדי�
את הכניס כ� באלה. וכיוצא תיקוני� בענייני להתהדר לה� אסור � ברו� כמו פשוטי� אנשי� ואילו
אברה�, ר' לדברי להסכי� עליו היה חכ� תלמיד היותו בעובדת להודות לא מנת על שכ� במבוכה, ברו�

במקומו. גוי שומר לשבתות להעמיד לו הבטיח מצידו אשר

בהשגת כישלונו על צערו את הפרדס. כשומר במשרתו נשאר והוא ברירה, כל לברו� הייתה לא
ותפלה. בתורה ויותר יותר עצמו את שהשקיע עלֿידי השכיח � כלבבו התיקו�

בודד שהוא בהניחו בתורה. בשקידה ברו� ר' בילה ולילותיה� ימיה� שאת שבועות, ששה עברו
ר' הפרדס. ברחבי שהדהד ותפלה תורה של ונעי� ר� בקול להשתפ� לפע� מפע� נוהג היה בפרדס,
עומד היה כ� הנלהב. ללימוד ממחבואו ולהאזי� לפרדס תכופות לבוא ברו�, ידיעת בלי אוהב, היה אברה�
גדול. למד� הוא שברו� העובדה על עמד לאוזניו שהגיעו הדברי� מ� לביתו. בחשאי וחוזר רבות שעות

עתה. עד היה שבה השלווה נשללה מברו� הקטי�. ימי והגיעו הפירות לבישול ההמתנה ימי חלפו
נשי� � ומשפחותיה� עזריאל, ור' אברה� ר' השותפי�, שני בפרדס הופיעו בפרדס. לבדו היה לא שוב
הוצמדו סולמות לעבודה. חשק ברוב התמסרו הכל ומתנדבי�. שכירי� צדדיי�, אנשי� וג� � וילדי�
שרר בפרדס העירה. אות� שהובילו העגלות בתו� ולארז� פירות לאסו� החלו ובסלסלות לאילנות,
ניח� הוא הגופניות, במעלותיו ברו� בלט כא� לקטי�. בעזרה האחרי� ככל עסק ברו� רב. ושאו� רעש
העמוקות עיניו, עשו מיוחד רוש� נאה. ותואר גבוהה קומה חזקי�, שרירי� רחבות, בכתפיי�
נסתר. צער נראה פניו ועל בעיניו ובטחו�. החלטיות חזק, אופי מחשבה, עומק שביטאו והבהירות,

נעי� ובקול ויפה ברורה בשפה חונ� ג� שהיווהברו� דבר ושוטפת, טובה הייתה הפולנית לשונו ְֵָוערב.
ליהודי�. ג� כמו בקטי�, שעסקו לגויי�, נעימה הפתעה

רמי אורחי� בפרדס הופיעו בעיצומה, הייתה כשהעבודה הקטי�, התחלת מיו� שבועיי� כעבור
איחוליה� להביע באו ה� ובתו. בנו אשתו, ומשפחתו: הפרדס, נחכר שממנו הפרי�, אלה היו מעלה.
והזמי� לב רוחב גילה הפרי� החכירה. תמורת נאה מחיר שילמו אגב, אשר, היהודי�, השותפי� לשני

כמתנה. לקבלו השותפי� להצעת להיענות מסרב כשהוא תשלו�, תמורת פירות ארגז
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שבה (התקופה ה"קעסט" תקופת הסתיימה כאשר שולחנו. על שני� מספר החזיקו אשר נכבד יהודי של
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הוצמדו סולמות לעבודה. חשק ברוב התמסרו הכל ומתנדבי�. שכירי� צדדיי�, אנשי� וג� � וילדי�
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העמוקות עיניו, עשו מיוחד רוש� נאה. ותואר גבוהה קומה חזקי�, שרירי� רחבות, בכתפיי�
נסתר. צער נראה פניו ועל בעיניו ובטחו�. החלטיות חזק, אופי מחשבה, עומק שביטאו והבהירות,

נעי� ובקול ויפה ברורה בשפה חונ� ג� שהיווהברו� דבר ושוטפת, טובה הייתה הפולנית לשונו ְֵָוערב.
ליהודי�. ג� כמו בקטי�, שעסקו לגויי�, נעימה הפתעה

רמי אורחי� בפרדס הופיעו בעיצומה, הייתה כשהעבודה הקטי�, התחלת מיו� שבועיי� כעבור
איחוליה� להביע באו ה� ובתו. בנו אשתו, ומשפחתו: הפרדס, נחכר שממנו הפרי�, אלה היו מעלה.
והזמי� לב רוחב גילה הפרי� החכירה. תמורת נאה מחיר שילמו אגב, אשר, היהודי�, השותפי� לשני

כמתנה. לקבלו השותפי� להצעת להיענות מסרב כשהוא תשלו�, תמורת פירות ארגז
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תרפ"ד] [תמוזֿמנ"א

אצלי הי' שהמדובר הסיפור הוא הדברי� שיסוד מה . . .

כאלו דברי� לדעתי לו. שהושבתי ומה שדבר מה עמדי ודבר

עניניה�, ופרטי הבאי� לזכור אפשר אי כלל, יסוד אינ�

הוא כ� אשר שאולה, בטלית מתכסה אלי הבא כי וביותר

מזולתו, בכלל עניניו להסתיר השתדלותו אד�, בכל בד"כ

היטב, א"ע מכיר שהאד� זה דלאחר והיינו א"ע, לפאר ומהדר

הטבעיי�, מדותיו בחסרוני העצמיי� מכאוביו פרטי כל ויודע

ורתיחת רכילות, שקר שנאה בקנאה טובי�, הבלי ורגילותיו

הפשוט האד� כל זה זה, ע� הנה וכו' כו' כעס בגאוה הדמי�

זכות למצוא באמת) תפלה זו שבלב ועבודה תורה דעת (בלי

כ� שאינו לאמר שלו רעה מדה כל של בערכ� וממעט עצמו, על

אותו אוחזי� כאשר וג� אנדערש, איז ער זולתו, שרואה כמו

צרי� הי' לכאורה אשר האנט, פארי� אי� חאפט מיא אז ביד,

מוצא אז ג� הנה במחתרת, ימצא אשר גנב כבשת להתבושש

או כמשמעה פשוטה קנאה זה אי� אשר טענות, אלפי� אלפי

שמדמה במי ובפרט אחר, באופ� שהוא אלא והדומה שקר

ה' קנאת כי לאמר בידו מקלו אז אד�, ציור הוא אשר בעצמו

לכ� צריכה שהשעה לפי הוא שאמר השקר או הוא צבאות

ממש וכזב שקר גופא דזה זאת מלבד אשר מהטענות, וכדומה

ש� שכתוב ממה (ויתר בארוכה החלצו בדרוש וכמבואר

הדרוש ללמוד לבו ישי� אשר איש כל הנה ומפורש, מפורט

דקי� ורמזי� נשגבי� עניני� בו ימצא דנפשי' אדעתי' ההוא

א"ע שמטעה זאת עוד הנה כו') אמיתית עבודה אופני בכל

איז ע� אז איי� זי� שמועסט ער ר"ל, דחי אל מדחי והול�

בלייבט ער במחסוריו, שנשאר זאת לבד הנה דאז אזוי. טאקע

הבעלי יסוד זהו (אשר מו� ובעל קאליקע אייביקער א ר"ל

ובטלי� עובדי� בש� שנקראי� במי דג� וכידוע חיצו�,

וה� ותפלה בתו' שמי� במלאכת ועוסקי� גשמיי� ממלאכות

זייא מזה, יודעי� אינ� בעצמ� שג� (דרויסענדיגע) חיצוני�

ובאי� ובמהות�, בעצמ� וטועי� ניט, דערפו� ווייסע� אליי�

קוצ� כי יותר עוד הנה כנ"ל) בראשיתו המו� מפני לזה

תורה אשר העול� אבות וש� שמי� ש� ומחלל בנטיעות

החיצוניות להגביר חדשה בהנהגה תצא ידו ועל מאתו חדשה

העבודה ותכלית עיקר אשר הגמור, האמת היפ� הפנימיות על

של והגרעו� החיצוניות. על הפנימיות להגביר החסידות בתורת

אמרו וע"ז שלו. שאינו לבוש שלובש מה הוא זו דמותא אלנא

שלו). שאינו (לבוש אגונדא דחפי למא� לייט רבא

ישנ� אלי כשבאי� יותר ובפרטיות כלל, בדר� זה והנה

הנוגעי� בדברי� ג� שאולה בטלית מתכסי� אשר כאלו

והדומה בעסקיו בגשמיות עצה איזה שואל דכאשר בגשמיות,

בי� הנוגעי� בדברי� ובפרט שהוא, כמו האמת מגלה אינו

גירעכט, איז ער ויא עצמו, צדקת מראה כאו"א לחברו אד�

כו', דבר בכל אש� והשני המוותר הוא רק שהוא ואי�

ווייס הנ"ל הכללי החסרו� לזה ונוס� רוחני� בעניני� ומכש"כ

ניט. טאלק קיי� גאר אי�

מקרבנו הרע לבער בעזרינו, ויהי' עלינו ירח� הוא והשי"ת

של� בלבב ית' ולעבדו מגבולינו. ולהרחיקו טעות שו� בלי

לאמיתו. באמת

[dz 'nr '` jxk v"iixden w"b`]

המרשימה. בהופעתו לב� תשומת את שמש� ברו�, אל האורחי� התעניינות הופנתה ביקור באותו
שברו� לו נודע וכ� חייו לאורח חקר הוא העשירה. משפתו והופתע ברו�, ע� בשיחה נכנס הפרי�
התעניינות גילו ה� ג� אשר משפחתו, בני לפני ברו� את הציג הפרי� כשומר. בפרדס העת כל נמצא
בתו כי משנוכח רוח מורת ונתמלא הפרי� משפחת של האהדה במבטי נוכח ברו� ובדבריו. בו אוהדת
לילותי� את אתה מבלה "הא� שאלה: בפרדס תפקידו על כששמעה ממנו. עי� גורעת אינה הפרי� של
את ייחסה הפרי� בת ובנו. הפרי� ע� לשוחח והמשי� ראש, בניע השיב ברו� לבד�"?. בפרדס
על בחיו� ברו� בפני ולהסתכל לעמוד המשיכה א� להטרידו, וחדלה שבו הביישנות למדת התנהגותו

שפתיה.

לשוחח המפורשת מטרת� הייתה הפע� בפרדס. נוס� לביקור משפחתו ובני הפרי� הופיעו למחרת
לבקר ברו� את הפרי� הזמי� שיחת� לאחר עזריאל. ור' אברה� ר' את שהפליא דבר ברו�, ע�
כשהוא בעבודתו לעסוק המשי� וברו� האורחי� נפרדו מכ� לאחר להזמנה. השיב לא ברו� באחוזת�.

המאורע. מ� דעתו מסיח

•

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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a"nyz'd ixyz a"i ,epif`d t"y zgiy

מישראל בכאו"א שישנו ממש" ממעל אלקה ה"חלק את שמגלי� ובאופ� כאחד, כול� בנ"י של אחדות� וע"י
כו'. הפשוטה אחדות ע� כול� בנ"י כל מתאחדי� �

לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה נזכה ממש ובקרוב
הנה". יבואו גדול "קהל ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו

יס�" ולא גדול "קול מ"ת, בשעת לעולמי� הי' שכבר כפי � לבוא דלעתיד גדול" ה"קול את לשמוע ונזכה
ממש. בימינו במהרה והשלימה, האמיתית בגאולה משיח, של תורתו בלימוד �

ישיבה לראש הקודש, אר� עבור � בראנובר שי' ירמי' לפרופ' משקה בקבוקי נת� שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הברזל"]. מס� "מאחורי הנמצאי� עבור � ווגל שי' נת� ולר' שבמרוקו, בקסבלנקה גדולה דישיבה ולתלמידי�

ניקאווא. ניעט ניעט לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר

נאו". משיח וואנט "ווי לנג� התחיל מנחה תפלת אחרי

•

המשך מעמוד כה
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é"ùø

(‡)ÌÈÓM‰ e�ÈÊ‡‰.,י�ראל� �ה� מתרה �אני «¬ƒ«»«ƒְְְֲִִֵֶֶֶַָָ

לה� אמר�י ��� ��בר עדי� א�� �א��ו�הי� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

�ה� העיד ול�ה האר�". "ות�מע וכ� עדי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�הי�

למחר וד�, ��ר 'אני מ�ה: אמר ואר�? ְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ�מי�

עלינ� ק�לנ� לא י�ראל: יאמר� א� מת, ְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹֹאני

�ה� העיד לפיכ� �מכחי��'? �א מי ְְְִִִִִֵֶַַָָָָה�רית,

�א� וע�ד, לע�ל�, ק�מי� �ה� עדי� ואר�, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מי�

�רי� ��� ה�פ� �כר�: וי�נ� העדי� יב�א� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיז��,

וא� ט��, י�נ� וה�מי� יב�ל�, ��� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהאר�

�ח�ה: העדי� יד �ה� �היה יא)יתח�ב� (לעיל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

י ולא ה�מי� את לא"ועצר והאדמה מטר היה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

על מהרה", "ואבד�� :�� ואחר יב�ל�", את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָת��

��כבי�: הע�בדי Ënk¯(·)ידי Û¯ÚÈ.היא ז� ְְִֵֵָָ«¬…«»»ִ

��ת�י ��רה �פניכ�, א�מר �אני ��עיד�, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהעד�ת

לע�ל�,לי�ראל ח�י� �ה�א�היא ה�ה ��טר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

לע�ל�, טל(ספרי)ח�י� ה�מי� יערפ� �א�ר ְֲִִֶַַַַַַַָָָ

וכ�.Û¯ÚÈ�מטר: י�י�, סה)ל��� "ירעפ��(תהלי� ָָ«¬…ְְְֲִִֵַ

לג)���", טל":(לקמ� Ïhk"יערפ� Ïfz.(ספרי) ְֶַַָָƒ«««
�מחי� עצבי��ה�ל �� י� �ה�טר לפי ,�� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

�ג�� ,(�� עצבי� י� אחרי�: (ספרי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָל�ר��ת

יי�: מלא ��ר� �היה �מי �רכי� .Ì¯ÈÚNkה�לכי ְְִִִֵֵֶַָָָָƒ¿ƒƒ
סערה ר�ח מהל��� מטרא', '�ר�חי �תר��מ�: ְְְְְְִֵַַַָָָ

�מג�לי� הע�בי� את מחזיקי� ה�ל� ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָהר�ח�ת

ל�מדיה�: את מג�לי� ��רה �ברי א� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָא�ת�,

ÌÈ·È·¯ÎÂ.רה��� �� על לי ונראה מטר. ט�י ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵֵֶֶַָָָ

אמר: �א� �מה רביב נקרא כא)�ח� (בראשית ְְְְִִֵַַַָָָָ

ק�ת": (גראזגוויכס),.„L‡"ר�בה ארברי"� ֶַָ∆∆
האר� �ירק:עטיפת קר�י.NÚ·מכ�ה אחד קלח ְֲִֶַָָ�ְֶֶָ≈∆ֶֶַָָ

ע�ב: קר�י לעצמ� �מי� מי� וכל ÌL(‚)ע�ב, Èk ְְְִִֵֵֶֶַָָƒ≈
‡¯˜‡ �מ�.‰' '�א�ר', �ל��� מ��� '�י' הרי ∆¿»ְְְֲֲִִֵֵֶַַ

כג) ואז�ר:(ויקרא ��אקרא האר�", אל תב�א� ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָֹ"�י

מ�א� �מ�. �ברכ� לאלהינ� �דל הב� א�� ה', ��ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

אחר מלכ�ת�", �ב�ד �� "�ר�� �ע�ני�: ְְְִֵֶַַַָָאמר�

���ק�� טז)�רכה ÌÈÓz(„):(תענית ¯ev‰ ְְִֶַָָָ«»ƒ
BÏÚt.,חזק �ה�א �י על עלא� �רענ�ת ���ביא »√ְִִֵֶֶַַָָ�ְַָ

�י �די�, א� �י מביא ה�א ��ט� לא רצ�נ�, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֹע�ברי

�על�: ‡eÓ�‰�מי� Ï‡.�צדקת ל��יקי� ל��� ֳִָָ≈¡»ְְִִִֵַַַָָ

ה�א, �גמ�ל�,לע�ל� את ��אחר �י על וא� ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

�בריו: את לאמ� ÏÂÚס�פ� ÔÈ‡Â.�לר�עי א� ְְֵֶָָָ¿≈»∆ְִַָָ

ה�ה: �ע�ל� צדקת� �כר ‰e‡מ��� ¯LÈÂ ˜Ècˆ. ְְְִֵֶַַַָָָָ«ƒ¿»»
�ינ�, את עליה� מצ�יקי� וי�רה�ל רא�י וכ� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

להצ�יק�: ורא�י ה�א וי�ר ה�ר��ת מ�י צ�יק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלה�.

(‰)'B‚Â BÏ ˙ÁL.��לה ח�יל� ולא�תר��מ�: ƒ≈¿ְְְְִַַָ

ÌÓeÓלי�: ÂÈ�a.�ה�חית� וה�חתה הי�, �ניו ֵ»»»ְְְִִֶַָָָָָ

מ�מ�: ÌÓeÓהיא ÂÈ�a.ולא היה �ניו �ל מ�מ� ִָ»»»ְֶָָָָָֹ

LwÚמ�מ�: ¯Bc.מ� �מע�ל, ג)�:עק�� (מיכה ƒ≈ְָ�ְָ

'חל�ה מ�נה: �בל��� יע���", הי�רה �ל ְָ�ְְְְְִִֵֶַַָָָָ"ואת

ועק���ת': עק�מ�ת .ÏzÏ˙Ùe���יה ֲֲִֶֶַָ¿«¿…
פערוויקקעלט), (פערדרעהט, אנטורטיליי"�

סביב�ת א�ת� �מ�יפי� א�ת� ���דלי� ה�ה ְְְִִִִִֶֶַַַ��תיל

epif`dalipy mei qelwpe`

ìzìúôei''yx:åäìáð ír úàæ-eìîâz ýåýéì §©§«Ÿ©§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈
éáà àeä-àBìä íëç àìåðw EENr àeä E §´Ÿ¨¨®£Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−
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‡Ôe�ÙÏי dz�ÎLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe�¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡�ÂÁˆ ˙È·e ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈«¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ

é"ùø

�מ�:.ÏzÏ˙tה�דיל: ה�פ�ל�ת, ה�ב�ת מ� ְִַ¿«¿…ְְִֵַַ

סגל�ל: סחרחר, אדמ��, ‰Ï‰'(Â)ירקרק, ְְְְְְְֲַַַַַָָָ«¿
˙‡ÊŒeÏÓ‚z.��א לפניו וכי �ימ�, ל��� ƒ¿¿…ְְְִֵֶַַָָ

לכ� ו�הטיב מ��, לי�רע �יד� ��� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמעציבי�,

ה��ב�ת?: �·Ï�כל ÌÚ.:�לה הע��י את ��כח� ְַָ«»»ְֶֶֶֶָָָ

ÌÎÁ ‡ÏÂ.להטיב �יד� ��� ה��לד�ת, את להבי� ¿…»»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

E�w�להרע: EÈ·‡ ‡e‰Œ‡BÏ‰.�נ��� ��נא�, ְַָ¬»ƒ»∆ְְֲִֵֶֶָ

מיני �כל ���נ� חזקה, �באר� ה�לעי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ק�

ENÚ��נה: ‡e‰.:א��ת� כ�.E��ÎÈÂא�ה אחרי ַָָ»¿�ָָ�«¿…¿∆ֲֵֵַ

נביאי� מ�� �הני�, מ�� וכ�, �סיס מיני ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ�כל

:�� �ל�י �ה�ל �ר� מלכי�, BÓÈ˙(Ê)�מ�� ¯ÎÊ ְְִִֶֶַָָָֹ¿…¿
ÌÏBÚ.:לפניו �הכעיס� �רא��ני� ע�ה e�Èaמה »ְְִִִִֶֶָָָָָƒ

¯„ÂŒ¯c ˙B�L.מי עליה� �הצי� אנ��, ��ר ¿…»…ֱֲִֵֵֵֶֶ

לא אחר: �בר ��טפ�. ה���ל וד�ר ְְְֵֶַַַָָָָָֹא�קינ�ס,

�עבר: על לבבכ� cÂŒ¯c¯.נת�� ˙B�L e�Èa ְְְֶֶֶַַַַָƒ¿…»…
לכ� �להנחיל לכ� להטיב �יד� ��� לה�א, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלה�יר

ה�א: והע�ל� ה��יח ‡·EÈימ�ת Ï‡L.��א ְְִַַַָָָָ¿«»ƒֵ

�אל�ה�: ��אמר �מ� אב�ת, ��קרא� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָה�ביאי�

ב) י�ראל":(מלכי� רכב אבי (קידושי�.EÈ�˜Ê"אבי ְֲֲִִִֵֶֶָ¿≈∆
החכמי�:לב) הרא��נ�ת:.CÏŒe¯Ó‡ÈÂא�� ֲִֵַָ¿…¿»ִָ

(Á)ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ�‰a.��ר� ה�ד�� ��הנחיל ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ

נחלת�, חלק את למכעיסיו ��טפ�:ה�א הציפ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ È�a B„È¯Ù‰a.�יד� היה ה��גה ��ר ��הפי� ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ

"י�ב א�א כ�, ע�ה ולא הע�ל� מ� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעביר�

א�ד� ולא ק�מ� ע�י�", È�a:�ב�ל�ת ¯tÒÓÏ ְְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈
Ï‡¯NÈ.לצאת �עתידי� י�ראל, �ני מס�ר ��ביל ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ

י�ראל �ני �ל נפ� �בעי� �למס�ר ,�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָמ�ני

למצרי�, ל���:��רד� �בעי� ע�י� �ב�ל�ת ה�יב ְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

(Ë)BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk.היה� לפי זאת? �ל ל�ה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

חלק�? ה�א �מי לצאת. ועתיד �יניה� �ב�� ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָחלק�

ע��?: ה�א �מי �B˙ÏÁע��, Ï·Á ·˜ÚÈ.וה�א ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

��ל ה���� �אב�ת, אביה�לי�י זכ�ת זכ��ת: � ְְִִַַָָ�ְְָָֹ�ְֲִ

�ל הרי �זכ�ת�, אביו, �זכ�ת ה�האביו, �חבל ,� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לנחלה, ל� הי� �בניו וה�א �דילי�. �ג' ע��י ְְְְֲִִֶַָָָָָ�ה�א

יצחק: �ל �נ� ע�ו ולא אברה�, �� י�מעאל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

(È)¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ.�נאמני ל� מצא א�ת� ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ֱִֶָָָָ

וע��, �מלכ�ת� ��רת� עליה� ���ל� �ד�ר, �ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ�אר�

��אמר: וע�ו, י�מעאל ע�� ��א לג)מה (לקמ� ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

�אר�": מהר ה�פיע למ�, מ�עיר e‰˙·e"וזרח ְִִִֵֵַַַָָָָ¿…
ÔÓLÈ ÏÏÈ.�יני�� יללת מק�� ��ממה, צ�ה אר� ¿≈¿ƒ…ְְְִִִִֶֶַַָָָ

ולא האמ�נה, אחר נמ�כ� �� א� יענה, ְְְְֱֲִַַַַָָָָֹ�בנ�ת

צ�ה מק�� ל�ד�ר�ת, נצא 'היא� למ�ה: ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאמר�

��אמר: �עני� ב)��ממ��'? אחרי(ירמיה "לכ�� ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָ

�ענני�.e‰�··ÒÈ��ד�ר": וה�יפ� ס�ב� �� ְִַָ¿…¿∆¿ְְֲִִִִַָָָָ
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:�� �ל�י �ה�ל �ר� מלכי�, BÓÈ˙(Ê)�מ�� ¯ÎÊ ְְִִֶֶַָָָֹ¿…¿
ÌÏBÚ.:לפניו �הכעיס� �רא��ני� ע�ה e�Èaמה »ְְִִִִֶֶָָָָָƒ

¯„ÂŒ¯c ˙B�L.מי עליה� �הצי� אנ��, ��ר ¿…»…ֱֲִֵֵֵֶֶ
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נחלת�, חלק את למכעיסיו ��טפ�:ה�א הציפ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ È�a B„È¯Ù‰a.�יד� היה ה��גה ��ר ��הפי� ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ

"י�ב א�א כ�, ע�ה ולא הע�ל� מ� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעביר�

א�ד� ולא ק�מ� ע�י�", È�a:�ב�ל�ת ¯tÒÓÏ ְְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈
Ï‡¯NÈ.לצאת �עתידי� י�ראל, �ני מס�ר ��ביל ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ

י�ראל �ני �ל נפ� �בעי� �למס�ר ,�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָמ�ני

למצרי�, ל���:��רד� �בעי� ע�י� �ב�ל�ת ה�יב ְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

(Ë)BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk.היה� לפי זאת? �ל ל�ה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

חלק�? ה�א �מי לצאת. ועתיד �יניה� �ב�� ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָחלק�

ע��?: ה�א �מי �B˙ÏÁע��, Ï·Á ·˜ÚÈ.וה�א ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

��ל ה���� �אב�ת, אביה�לי�י זכ�ת זכ��ת: � ְְִִַַָָ�ְְָָֹ�ְֲִ

�ל הרי �זכ�ת�, אביו, �זכ�ת ה�האביו, �חבל ,� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לנחלה, ל� הי� �בניו וה�א �דילי�. �ג' ע��י ְְְְֲִִֶַָָָָָ�ה�א

יצחק: �ל �נ� ע�ו ולא אברה�, �� י�מעאל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

(È)¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ.�נאמני ל� מצא א�ת� ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ֱִֶָָָָ

וע��, �מלכ�ת� ��רת� עליה� ���ל� �ד�ר, �ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ�אר�

��אמר: וע�ו, י�מעאל ע�� ��א לג)מה (לקמ� ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

�אר�": מהר ה�פיע למ�, מ�עיר e‰˙·e"וזרח ְִִִֵֵַַַָָָָ¿…
ÔÓLÈ ÏÏÈ.�יני�� יללת מק�� ��ממה, צ�ה אר� ¿≈¿ƒ…ְְְִִִִֶֶַַָָָ

ולא האמ�נה, אחר נמ�כ� �� א� יענה, ְְְְֱֲִַַַַָָָָֹ�בנ�ת

צ�ה מק�� ל�ד�ר�ת, נצא 'היא� למ�ה: ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאמר�

��אמר: �עני� ב)��ממ��'? אחרי(ירמיה "לכ�� ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָ

�ענני�.e‰�··ÒÈ��ד�ר": וה�יפ� ס�ב� �� ְִַָ¿…¿∆¿ְְֲִִִִַָָָָ
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ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬
Bðéri''yx:àéóçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré øLðk ¥«§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®

Búøáà-ìr eäàOé eäçwé åéôðk Nøôéi''yx: ¦§³Ÿ§¨¨Æ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«
áéøëð ìà Bnr ïéàå epçðé ããa ýåýéi''yx:ë"ò

ìåçá §Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«
éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤

ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

˙··k Ôe�¯Ë� ‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙tƒ¿»≈«¿»¿»ƒ¿»«

:ÔB‰È�ÈÚיאLÈÁÓ„ ‡¯L�k ≈≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÒÈ¯t ÛÙBÁ˙Ó È‰B�· ÏÚ d�˜Ï¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈»ƒ

ÏÚ ÔB‰ÏË�Ó ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«

:È‰B¯·‡ ÛB˜zיבÈ‰B„BÁÏa ÈÈ ¿¡»ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡e‰„ ‡ÓÏÚa ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»¿

ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ È‰BÓ„˜יגÔe�¯L‡ »»ƒ»¿««¬»«¿ƒ

˙Êa Ôe�ÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«

é"ùø

�תח�ית וס�ב� ר�ח�ת, לאר�ע �דגלי� ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָוס�ב�

�גיגית: עליה� ��פה� �ת�רה.e‰��B·Èההר, ,�� ְֲִִֵֶֶָָָָ¿¿≈ְָָ

הע�בדי.e‰�¯vÈ�בינה: �מ� ועקרב �ר�, מ�ח�, ִָƒ¿∆¿ְְְִִֵַָָָָָָ

B�ÈÚ��כבי�: ÔBLÈ‡k.�עי�� ה�חר ה�א ִָ¿ƒ≈ִֶַַָָֹ

"ימצאה�", �ר��: וא�נקל�ס הימ��. י�צא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ה�א�ר

�מ�: ��ד�ר', צר�� �ל יא)'יס�יקה� (במדבר ְְְְִִֵַַָָָ

לה�", יז)"�מצא ההר":(יהושע לנ� י�צא "לא ִֵֶָָָָָָָֹ

e‰�··ÒÈ.��ל�כנ סח�ר סח�ר אהל'א�רנ�� ,' ¿…¿∆¿ְְְְְִִִֵֶַֹ

ר�ח�ת: לד' �גלי� ואר�עה �אמצע ְְְְְִֵֶַַָָָָמ�עד

(‡È)Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯L�k.בחמלה� �רחמי� נהג� ¿∆∆»ƒƒְְְְֲִֶַָָָ

�תא�, לק�� נכנס ואינ� �ניו, על רחמני ה�ה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ���ר

�י� �כנפיו �ניו על �מטר� מק�ק� �ה�א ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָעד

��כה �י� לאיל�, �ניואיל� ��ע�ר� �די לחבר��, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

לק�ל�: �ח �ה� ˜Bpויהא ¯ÈÚÈ.ניו� :יע�רר ְְִֵֶַַָֹ»ƒƒְֵָָ

ÛÁ¯È ÂÈÏÊBbŒÏÚ.א�א עליה�, עצמ� מכ�יד אינ� «»»¿«≈ְְֲִֵֵֶֶַַָ

ה�א, �ר�� ה�ד�� א� נ�גע, ואינ� נ�גע ְְֵֵֵֵַַַַָָֹמחפ�,

לז) לי��(איוב ���א �ח, ��יא מצאנ�ה� לא ְְִִֵֶַַַַָָֹֹ��י

מאר�ע א�א אחת מר�ח עליה� נגלה לא ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ��רה,

��אמר: לג)ר�ח�ת, �א(להל� מ�יני וזרח"ה' ְֱִִֶֶַַַָָ

מרבב�ת ואתה �אר�, מהר ה�פיע למ�, ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמ�עיר

ג)קד�", ר�ח(חבקוק ז� יבא", מ�ימ� "אל� ֱִֵֶַַָָֹֹֹ

e‰ÁwÈרביעית: ÂÈÙ�k N¯ÙÈ.�לי�ל ���א ְִִƒ¿…¿»»ƒ»≈ְְִֶָָ

ע�פ�ת, ��אר �רגליו נ�טל� אינ� למק��, ְְְְְִִֵַָָָָָמ�ק��

מג�י� �ה�א ה��ר, מ� יראי� ע�פ�ת ��אר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָלפי

מ�ני �רגליו נ��א� לפיכ� עליה�, �פ�רח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָלע��

לפיכ� הח�, מ� א�א ירא אינ� ה��ר אבל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה��ר,

ולא �י הח� ���נס 'מ�טב א�מר: �נפיו, על ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹנ��א�

ה�א:י�נס �ר�� ה�ד�� א� יט)�בני', (שמות ְִֵַַַָָָָ

מצרי� ���סע� נ�רי�", �נפי על אתכ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"וא�א

ז�רקי� הי� ה��, על (ח�ני�) וה�יג�� ְְֲִִִִֵֶַַַָָאחריה�

מ�ד: �ליסטרא�ת, ואבני ח�י� יד)�ה� (שמות ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

מצרי� מחנה �י� ו�בא וג�', האלהי� מלא� ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"ו��ע

a„„(È·)":וג�' לבטח.‰' �דד – נהג�ה' ְ»»ְֶַָָָָָ

�Î¯��ד�ר: Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â.אחד� �ח היה לא ְִַָ¿≈ƒ≈≈»ְֶַָָָֹֹ

�לה�ח� �ח� להרא�ת ��כבי� הע�בדי אלהי ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹֹמ�ל

על �ר��ה� ור��תינ� �ר��ע�ה�. וכ� העתיד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ה� ��כחה �ברי א�מר ואני להעידא�נקל�ס. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

���פ� לעד, לה� ה�ירה �תהא והאר�, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�מי�

ולא לה�, �ע�ה הרא��נ�ת יז�ר� ולא ְְְְְִִִֶֶָָָָֹֹֹלב�ד

צרי� לפיכ� לה�, לע��ת עתיד �ה�א ְֲִִִֶֶַַָָָָָה��לד�ת

ה�בר עללי�ב מ�סב העני� וכל �לכא�, לכא� ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָ

ע�ה �� �רֿודר", �נ�ת �ינ� ע�ל�, ימ�ת ְְְִֵָָָָֹֹֹ"זכר

לז�ר: לה� היה זה �ל לע��ת, עתיד וכ� ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלה�,

(‚È)ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È.ה�קרא �ל «¿ƒ≈«»√≈»∆ְִַָָ

B‚Â'�תר��מ�: e‰·k¯È.י�ראל �אר� �� על ְְַ«¿ƒ≈¿ְִֵֵֶֶֶַָ

הארצ�ת: מ�ל È„N�ב�ה ˙·e�z ÏÎ‡iÂ.ר�ת� א�� ֲִַָָָָ«…«¿…»»ֵֵ

�ר�ת מ�ל �להת��ל לנ�ב ���י� י�ראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאר�

ÚÏqÓהארצ�ת: L·„ e‰˜�iÂ.אחד� מע�ה ֲָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«ְֲֶֶַָ

�סיכני: לבנ� החבית'.�אמר מ� קציע�ת לי 'הבא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

�יה, על צ� ה�ב� �מצא �להל� 'ז� ל�: אמר ְִֶַַַַַָָָָָָ

היא' וא�ה�ב� לת�כ� יד� 'ה�קע ל�: אמר , ְְְְְִַַַַַָָָָ

מ��כ�' קציע�ת LÈÓÏÁÓ:(ספרי)מעלה ÔÓLÂ ְֲִִֶַָ¿∆∆≈«¿ƒ
¯eˆ.(פה ���(מנחות �ל זיתי� È˙Óaחלב:א�� ִֵֵֶָָ»√≈
ı¯‡.:�ב� �דה.È„Nל��� ˆe¯:ל��� LÈÓÏÁ. »∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
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øeö Léîìçîi''yx:ãéïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ
íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç-ír¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½
-äzLz áðr-íãå ähç úBéìk áìç-ír¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤

øîçi''yx:åèúéár zðîL èráiå ïeøLé ïîLiå ¨«¤©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨
øeö ìaðéå eäùr dBìà Lhiå úéùk̈¦®Ÿ¨©¦Æ¡´©¨½̈Ÿ©§©¥−¬

BúrLéi''yx:æèúárBúa íéøæa eäàð÷é §ª«¨«©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ
eäñérëéi''yx:æéíéäìà dìà àì íéãMì eçaæé ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−

íeørN àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì́Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−
íëéúáài''yx:çéLz Eãìé øeöéìà çkLzå £«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬

ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡�Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È ÈÒÎ�Â ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

ÔB‰ÈÎÏÓיד ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈

ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú ÌÚ ÔB‰ÈËÈÏLÂ¿«ƒ≈ƒ…««¿¿≈

ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â¿«ƒ≈«»¿«¿¬

ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰z�ÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈

„LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â ÔB‰˙È¯LÓe«ƒ¿»¿¿«ƒ»≈ƒ»«

:‡ÈÓkטוËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ ¿«»¿««ƒ¿»≈¿«

˜·Le ÔÈÒÎ� ‡�˜ ÛB˜z ÁÏˆ‡«¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿«

Ì„˜ Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈√»

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜zטזe‡È�˜‡ «ƒ»¿»¿≈«¿ƒ

‡˙·ÚB˙a ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„»̃»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»

:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡יזÔÈ„LÏ eÁa„ «¿ƒ»»ƒ«»¿≈ƒ

‡Ï„ ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏcƒ≈¿¿«¬»ƒ»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ ‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á Ôe�Ú„Èיח‡˙L�˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„ ¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»ƒ¿«»¿¬»»¿«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»

é"ùø

ל�בה �ב�ק ��אינ� סלע. �ל וחזק� ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ�ק��

נק�ד �ב�ק �כ�ה�א 'חלמי�' נק�ד ְְֲֲִֶֶַָָָָָ��אחריו

ˆ‡Ô(È„)'חלמי�': ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ.היה זה ְִַ∆¿«»»«¬≈…ֶָָ

��אמר: �למה, ד)�ימי א �קר(מלכי� "ע�רה ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

צא�": �מאה רעי �קר וע�רי� ÏÁŒÌÚ·�ריאי� ְְְְִִִִֵֶָָָֹƒ≈∆
ÌÈ¯k.:אמר�� ה�בטי�, ע�רת �ימי היה זה »ƒְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ו) מ�א�":(עמוס �רי� BÈÏk˙"וא�כלי� ·ÏÁ ְְִִִָֹ≈∆ƒ¿
‰hÁ.:אמר�� �למה, �ימי היה ד)זה א (מלכי� ƒ»ְֱִֵֶֶֶַָָֹֹ

וג�'": �למה לח� ÓÁŒ‰zLz¯"ויהי ·�ÚŒÌ„Â. ְְְִֶֶַֹֹ¿«≈»ƒ¿∆»∆
ה�בטי� ע�רת ו)�ימי �מזרקי(עמוס "ה��תי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

a˜¯":יי� ˙‡ÓÁ.י�� מעל ה�קלט ��מ� ה�א ִַ∆¿«»»ְִֵֵַַַָָ

ˆ‡Ôהחלב: ·ÏÁÂ.ב�ק� �כ�ה�א צא�, �ל חלב ֶָָ«¬≈…ְֶֶָָָֹ

�מ� ��ח, �חט� 'חלב' כג)נק�ד "�חלב(שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָ

ŒÈ�a:�מ�מע�.ÌÈÏÈ‡Â�ב�י�:.ÌÈ¯kא��": ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈
ÔL·.:�הי hÁ‰�מני� ˙BÈÏk.�מני� ח�י� »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ

�כ�ליא: וג�י� �לי�ת, ��תה.ÚŒÌ„Â�·�חלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ

ח��ב: יי� וט�ע� אר�י:.ÓÁ¯ענב �ל��� יי� ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ

.¯ÓÁ,�ע�� מ��ח ל��� א�א �בר, �� זה אי� »∆ְְֵֵֶֶָָָ�ַַַָ

�ני לפר� י� וע�ד (ווייניכט). �לע"ז ְְְְֵֵֵַַָווינו"ש

'א�רינ�� א�נקל�ס: �ל �ר��� אחר ה�ל� ְְְְְִִֶַַַַַָָמקרא�ת

וג�''': ארעא �ק�י עבי:.È·Ú˙(ÂË)על ל��� ְְְֵַַָָ»ƒ»ְֳִ

˙ÈNk.:���ל "��ית", טז)�מ� �ניו(איוב ��ה "�י »ƒ»ְְִִִִָָָָ

נכ�לי� �כסליו מ�פני� ��מ� �אד� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ�חל��",

א�מר: ה�א וכ� עלי(ש�)מ�ח��, �ימה "ו�ע� ְֲִִֵֵֵַַַַָ

קל.ÈNk˙כסל": ל��� �מ�:י� '���י' �ל��� ֶָ»ƒ»ְְִִֵַָ

יב) '��ית'(משלי �תב וא� ער��", קל�� ְְִִִֶַָָָָֹ"וכסה

�מ�: אחרי�, את ��ית נ�מע היה טו)�ג��, (איוב ְְֲִִִִֵֶַָָָָ

�ניו": ��ה B˙ÚLÈ"�י ¯eˆ Ïa�ÈÂ.,�ב�ה� ��ה� ִִָָָ«¿«≈¿À»ִִָָ

�� ח)אמר:�מ� ה'(יחזקאל היכל אל "אח�ריה� ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַ

מ�ה: �ד�ל נ��ל אי� הבעיר�.e‰‡�˜È(ÊË)וג�'", ְִִֵֶָ«¿ƒÀְִִ

�ג��.ÚB˙a·˙וקנאת�:חמת� �ע�בי� �מע�י� ְְֲִָָ¿≈…ְְְֲִִַ

"��עבה �ה� ��אמר �כ�פי�, זכ�ר ":מ��ב ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ÊÈ)dÏ‡ ‡Ï.��א צר��', �ה�� '�לית �תר��מ�: …¡…«ְְְְְִֵַ

עכ�ו �מ� �פ�לה קנאה היתה לא צר�� �ה� :היה ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ

e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á.(ספרי)�הי לא הא�מ�ת אפ�� ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ

א�מר: היה א�ת�, ר�אה �היה נכרי �ה�, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילי�

יה�די': צל� ‡·˙ÌÎÈ'זה Ìe¯ÚN ‡Ï.�ירא לא ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

�ער�ת �ר� מ�ניה�. �ערת� עמדה לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמה�,

וי� ��פרי. נדר� �� יראה, מחמת לעמד ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהאד�

ל��� "�ער��", ע�ד יג)לפר� "��עירי�(ישעיה ְְְְִִֵָָ

ה� �עירי� ,"�� אב�תיכ�יר�ד� ע�� לא �די�, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

ה�ל�: ור��תינ�.ÈLz(ÁÈ)�עירי� ���ח. ְִִַָ∆ƒְְִֵַַ



קמי epif`daliyily mei qelwpe`

øeö Léîìçîi''yx:ãéïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ
íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç-ír¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½
-äzLz áðr-íãå ähç úBéìk áìç-ír¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤

øîçi''yx:åèúéár zðîL èráiå ïeøLé ïîLiå ¨«¤©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨
øeö ìaðéå eäùr dBìà Lhiå úéùk̈¦®Ÿ¨©¦Æ¡´©¨½̈Ÿ©§©¥−¬

BúrLéi''yx:æèúárBúa íéøæa eäàð÷é §ª«¨«©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ
eäñérëéi''yx:æéíéäìà dìà àì íéãMì eçaæé ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−

íeørN àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì́Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−
íëéúáài''yx:çéLz Eãìé øeöéìà çkLzå £«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬

ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡�Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È ÈÒÎ�Â ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

ÔB‰ÈÎÏÓיד ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈

ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú ÌÚ ÔB‰ÈËÈÏLÂ¿«ƒ≈ƒ…««¿¿≈

ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â¿«ƒ≈«»¿«¿¬

ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰z�ÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈

„LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â ÔB‰˙È¯LÓe«ƒ¿»¿¿«ƒ»≈ƒ»«

:‡ÈÓkטוËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ ¿«»¿««ƒ¿»≈¿«

˜·Le ÔÈÒÎ� ‡�˜ ÛB˜z ÁÏˆ‡«¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿«

Ì„˜ Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈√»

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜zטזe‡È�˜‡ «ƒ»¿»¿≈«¿ƒ

‡˙·ÚB˙a ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„»̃»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»

:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡יזÔÈ„LÏ eÁa„ «¿ƒ»»ƒ«»¿≈ƒ

‡Ï„ ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏcƒ≈¿¿«¬»ƒ»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ ‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á Ôe�Ú„Èיח‡˙L�˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„ ¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»ƒ¿«»¿¬»»¿«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»

é"ùø

ל�בה �ב�ק ��אינ� סלע. �ל וחזק� ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ�ק��

נק�ד �ב�ק �כ�ה�א 'חלמי�' נק�ד ְְֲֲִֶֶַָָָָָ��אחריו

ˆ‡Ô(È„)'חלמי�': ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ.היה זה ְִַ∆¿«»»«¬≈…ֶָָ

��אמר: �למה, ד)�ימי א �קר(מלכי� "ע�רה ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

צא�": �מאה רעי �קר וע�רי� ÏÁŒÌÚ·�ריאי� ְְְְִִִִֵֶָָָֹƒ≈∆
ÌÈ¯k.:אמר�� ה�בטי�, ע�רת �ימי היה זה »ƒְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ו) מ�א�":(עמוס �רי� BÈÏk˙"וא�כלי� ·ÏÁ ְְִִִָֹ≈∆ƒ¿
‰hÁ.:אמר�� �למה, �ימי היה ד)זה א (מלכי� ƒ»ְֱִֵֶֶֶַָָֹֹ

וג�'": �למה לח� ÓÁŒ‰zLz¯"ויהי ·�ÚŒÌ„Â. ְְְִֶֶַֹֹ¿«≈»ƒ¿∆»∆
ה�בטי� ע�רת ו)�ימי �מזרקי(עמוס "ה��תי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

a˜¯":יי� ˙‡ÓÁ.י�� מעל ה�קלט ��מ� ה�א ִַ∆¿«»»ְִֵֵַַַָָ

ˆ‡Ôהחלב: ·ÏÁÂ.ב�ק� �כ�ה�א צא�, �ל חלב ֶָָ«¬≈…ְֶֶָָָֹ

�מ� ��ח, �חט� 'חלב' כג)נק�ד "�חלב(שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָ

ŒÈ�a:�מ�מע�.ÌÈÏÈ‡Â�ב�י�:.ÌÈ¯kא��": ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈
ÔL·.:�הי hÁ‰�מני� ˙BÈÏk.�מני� ח�י� »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ

�כ�ליא: וג�י� �לי�ת, ��תה.ÚŒÌ„Â�·�חלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ

ח��ב: יי� וט�ע� אר�י:.ÓÁ¯ענב �ל��� יי� ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ

.¯ÓÁ,�ע�� מ��ח ל��� א�א �בר, �� זה אי� »∆ְְֵֵֶֶָָָ�ַַַָ

�ני לפר� י� וע�ד (ווייניכט). �לע"ז ְְְְֵֵֵַַָווינו"ש

'א�רינ�� א�נקל�ס: �ל �ר��� אחר ה�ל� ְְְְְִִֶַַַַַָָמקרא�ת

וג�''': ארעא �ק�י עבי:.È·Ú˙(ÂË)על ל��� ְְְֵַַָָ»ƒ»ְֳִ

˙ÈNk.:���ל "��ית", טז)�מ� �ניו(איוב ��ה "�י »ƒ»ְְִִִִָָָָ

נכ�לי� �כסליו מ�פני� ��מ� �אד� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ�חל��",

א�מר: ה�א וכ� עלי(ש�)מ�ח��, �ימה "ו�ע� ְֲִִֵֵֵַַַַָ

קל.ÈNk˙כסל": ל��� �מ�:י� '���י' �ל��� ֶָ»ƒ»ְְִִֵַָ

יב) '��ית'(משלי �תב וא� ער��", קל�� ְְִִִֶַָָָָֹ"וכסה

�מ�: אחרי�, את ��ית נ�מע היה טו)�ג��, (איוב ְְֲִִִִֵֶַָָָָ

�ניו": ��ה B˙ÚLÈ"�י ¯eˆ Ïa�ÈÂ.,�ב�ה� ��ה� ִִָָָ«¿«≈¿À»ִִָָ

�� ח)אמר:�מ� ה'(יחזקאל היכל אל "אח�ריה� ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַ

מ�ה: �ד�ל נ��ל אי� הבעיר�.e‰‡�˜È(ÊË)וג�'", ְִִֵֶָ«¿ƒÀְִִ

�ג��.ÚB˙a·˙וקנאת�:חמת� �ע�בי� �מע�י� ְְֲִָָ¿≈…ְְְֲִִַ

"��עבה �ה� ��אמר �כ�פי�, זכ�ר ":מ��ב ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ÊÈ)dÏ‡ ‡Ï.��א צר��', �ה�� '�לית �תר��מ�: …¡…«ְְְְְִֵַ

עכ�ו �מ� �פ�לה קנאה היתה לא צר�� �ה� :היה ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ

e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á.(ספרי)�הי לא הא�מ�ת אפ�� ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ

א�מר: היה א�ת�, ר�אה �היה נכרי �ה�, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילי�

יה�די': צל� ‡·˙ÌÎÈ'זה Ìe¯ÚN ‡Ï.�ירא לא ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

�ער�ת �ר� מ�ניה�. �ערת� עמדה לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמה�,

וי� ��פרי. נדר� �� יראה, מחמת לעמד ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהאד�

ל��� "�ער��", ע�ד יג)לפר� "��עירי�(ישעיה ְְְְִִֵָָ

ה� �עירי� ,"�� אב�תיכ�יר�ד� ע�� לא �די�, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

ה�ל�: ור��תינ�.ÈLz(ÁÈ)�עירי� ���ח. ְִִַָ∆ƒְְִֵַַ



epif`daliriaxקמב meiqelwpe`

Eììçîi''yx:éòéáøèéñrkî õàðiå ýåýé àøiå §«Ÿ§¤«©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©
:åéúðáe åéðaëíäî éðô äøézñà øîàiå ¨−̈§Ÿ¨«©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½

änä úëtäz øBã ék íúéøçà äî äàøà¤§¤−¨´©«£¦¨®¦´³©§ªŸÆ¥½¨
ía ïîà-àì íéðai''yx:àëìà-àìá éðeàð÷ íä ¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½

ír-àìa íàéð÷à éðàå íäéìáäa éðeñrk¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈
íñérëà ìáð éBâai''yx:áëétàá äçã÷ Là-ék §¬¨−̈©§¦¥«¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½

dìáéå õøà ìëàzå úézçz ìBàL-ãr ã÷ézå©¦©−©§´©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈
íéøä éãñBî èäìzåi''yx:âëBîéìr ätñà ©§©¥−«§¥¬¨¦«©§¤¬¨¥−
ía-älëà évç úBòøi''yx:ãëéîçìe árø éæî ¨®¦©−£©¤¨«§¥¬¨¨²§ª¬¥

ía-çlLà úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ£©©½̈

:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ ‡z˜·L¿«¿»»¿«¡»»¿»¿»

¯‚dÊיט Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈

:Ô�·e ÔÈ�a È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡„Óƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰�Óכ Èz�ÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿

ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È ‡Ó ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»¿≈¿≈

‡È�a Ôe�‡ eÈ�L‡„ ‡¯„ È¯‡¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:e�ÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„כאÔe�‡ ƒ≈¿≈»ƒ

‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È�˜‡«¿ƒ√»«¿»«¬»

ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ√»«¿»¿««¬»

‡ÓÚa ÌÚ ‡Ïa Ôe��˜‡ ‡�‡Â«¬»«¿ƒ¿»«¿«»

:Ôe�Ê‚¯‡ ‡LÙËכבÌe„˜ È¯‡ «¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ

Ê‚¯a ÈÓ„˜Ó ˜Ù� ‡L‡k ÛÈ˜z«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«

ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈

„Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿«¿≈ƒ««

:‡È¯eË ÈÙÈÒכגÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡ ¿»≈«»»≈¬≈

:ÔB‰· ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈaכדÁ ÔLÂ ÔLÈa ÔÈÁe¯ ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ�˙ÂÈ ƒƒ¿«»«¡≈≈¿¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒƒ»¿≈≈«

é"ùø

לפניו מכעיסי� א�� לכ�, להטיב ���א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ר��:

�ח� לכ�:�מ�י�י� EÏÏÁÓמ�הטיב Ï‡.�מ�ציא ְִִִִֵֶַָֹ≈¿…¿∆ֲִ

ל��� כט)מרח�, א�ל�ת",(תהלי� מח)"יחלל (ש� ְְֵֵֶֶַָֹ

���לדה ‡Ì˙È¯Á(Î)":"חיל ‰Ó.עלה� מה ִֵַָ»«¬ƒ»ֲֶַַ

�ס�פ�: ‰n‰�ה� ˙Ît‰z ¯B„ Èk.�רצ�נ מה�כי� ְֶָָƒ«¿À…≈»ְְְִַ

Ìaלכעס: ÔÓ‡Œ‡Ï.�נ�רי�אי �י���לי �ה�, ְַַ…≈À»ִִִִֵֶַָָ

מ��ה: וסר� ט�בה �ר� (אסתרל���.‡ÔÓה�ריתי� ְִִֵֶֶֶָָָ≈Àְ

(ערציהע�).ב) �לע"ז נודריטור"ה א�מ�", ְְִֵַַַ"ויהי

אמר� �תר��מ�, אמ�נה ל��� "אמ�", אחר: ְְְְֱַָָ�ֵֵַָָ�בר

��ל� ק�ה �ל�עה ונ�מע", "נע�ה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ�סיני

העגל: וע�� הבעיר�.˜�‡È�e(Î‡)הבטחת� ְְֵֶַָָָָָƒ¿ƒְִִ

אל�:.·Ï‡Œ‡Ïחמתי: �אינ� .ÌÚŒ‡Ïa�דבר ֲִָ¿…≈ְֱֵֶַָָֹ¿…»
��אמר: �מ� ,�� לה� �אי� ��כבי� ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ע�בדי

כג) היה",(ישעיה לא הע� זה ���י� אר� ְִֵֶֶֶַָָָָֹ"ה�

א�מר: ה�א א)�בע�ו מאד":(עובדיה א�ה "�ז�י ְְֵֵַָָָֹ

ÌÒÈÚÎ‡ Ï·� ÈB‚a.:א�מר ה�א וכ� ה��פרי�, א�� ¿»»«¿ƒ≈ְְִֵֵֵַ

יד) אלהי�(תהלי� אי� �ל�� נבל ":"אמר ְֱִִֵַָָָֹ

(·Î)‰Á„˜.:ערה�„˜ÈzÂ.:היס�ד עד �כ� »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ

dÏ·ÈÂ ı¯‡ ÏÎ‡zÂ.�ויב�ל .Ë‰ÏzÂ:ארצכ� «…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈

��אמר: ההרי�, על ה�י�דת קכה)יר��לי� (ש� ְְִַַָ�ֱִֶֶֶֶֶַַָ

ל� סביב הרי� BÓÈÏÚ(Î‚)":"יר��לי� ‰tÒ‡ ְִִִַָָָָ«¿∆»≈
˙BÚ¯.���ל רעה, על רעה כט)אח�ר "ספ�(ישעיה »ְְֲֵַַָָָָ

�נה", על כט)�נה הרוה",(לעיל (ירמיה"ספ�ת ְַָָָָָָָ

אחרז) �בר זבחיכ�". על ספ� "אס�ה","ע�ל�תיכ� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

�מ� יט)אכ�ה, �ספה":(בראשית ��"Œ‰lÎ‡ ÈvÁ ְֲִֶֶֶַָƒ«¬«∆
Ìa.ה�רענ�ת לפי ז� �קללה �ה�, א�לי� ח�י �ל »ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְָ

�לי�: אינ� וה� �לי� ח�י היא: ְְִִִִִֵֵַָָָָָלברכה

(„Î)·Ú¯ ÈÊÓ.�ואי כפ�', 'נפיחי �ר��: א�נקל�ס ¿≈»»ְְְְְִִֵֵֵָָ

ה�ר�� מ�ה ר�י �ל �מ�מ� עליו. מ�כיח עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלי

מג�ל �ח�� אד� רעב, �עירי �מע�י: ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמ��ל��"א

��ר�: על מזיא,.ÈÊÓ�ער �ער, אר�י ל��� ְֵַָָ¿≈ְְֲִֵֶַָָ

�מזיא:�הוה ¯ÛLמה�� ÈÓÁÏe.�נלחמ ה�די� ְְְֲֵֶַַָָ¿À≈∆∆ְֲִִֵַ

��אמר: ה)�ה�, ע��",(איוב יג�יה� ר�� "�בני ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָ

�די�: È¯È¯Óוה� ·Ë˜Â.�מ�� �ד �כרית�ת ְִֵֵ¿∆∆¿ƒƒְְִֵֶ

�מ�.קטבמרירי: יג)�ריתה, קטב�(הושע "אהי ְְְְְֱִִִִֶֶָָ

והי�(ספרי).Ó‰aŒÔLÂ˙�א�ל": היה מע�ה ְ¿∆¿≈…ְֲֶַָָָ

�ממיתי�: נ��כי� ÙÚ¯הרחלי� ÈÏÁÊ ˙ÓÁ.ארס ְְְִִִִֵָ¬«…¬≈»»ֶֶ

��י� העפר, על �ח�נ� על המתה�כי� ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָנח�י�

epif`daliying mei qelwpe`
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æ eìékNé eîëçíúéøçàì eðéáé úài''yx: ¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«

ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
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‡È�È�z ˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a»»¡»≈¿ƒ¬««ƒ«»

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„כהÏk˙z ‡¯aÓ ¿»¬ƒ¿«¿»ƒ»»¿«≈

Û‡ ‡˙BÓ ˙‚¯Á ‡È�ÂzÓe ‡a¯Á«¿»ƒ¿»«»«¿«»«

ÔB‰È˜�È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ≈≈«≈»¿»¿≈

:ÔB‰È·Ò L�‡ ÌÚכו˙È¯Ó‡ ƒ¡«»≈¬»ƒ

Ôe�ˆL‡Â ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ

:ÔB‰È�¯Îe„ ‡L�‡ È�aÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

LÈ�kכז ‰‡�Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒ

‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙È ‡ÓÏÈ„ƒ¿»ƒ¿«¿«¿≈¿»»

‡�Ï ˙ÙÈ˜˙ ‡�„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ƒ¿»≈¿¿»»¿ƒ«»»

:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ¿»ƒ√»¿»¬«»»

‡�Ôeכח ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ

:e�˙ÏÎeÒ ÔB‰a ˙ÈÏÂכטeÏ‡ ¿≈¿¿¿»ƒ

‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ«ƒƒ¿«»¿»¿»»

:ÔB‰ÈÙBÒ· È‰ÈלÛB„¯È ÔÈ„Î‡ ¿≈¿≈∆¿≈ƒ¿

‡˙Ba¯Ï Ôe˜¯ÚÈ ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á««¿»¿≈∆∆¿¿ƒ»

é"ùø

על ה�י� מר�צת ל��� זחילה, האר�. על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָה��חלי�

העפר על ה��פ�� �בר מר�צת �ל וכ� ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעפר,

ÁŒÏkLz¯·(Î‰)וה�ל�: ıeÁÓ.לעיר מח�� ְֵƒ¿«∆∆∆ִִָ

�יס�ת: חרב ‡ÓÈ‰���ל� ÌÈ¯„ÁÓe.רח���� ְְְֵֶֶַָ≈¬»ƒ≈»ְֵֶַ

ל�� חדרי החרב, מ� מחמתונמלט עליו נ�קפי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

�ב .�� וה�ל� מת וה�א "�מחדרי�אימה, אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

��אמר: �מ� �בר, אימת �היה ���ית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאימה",

ט) �ר��(ירמיה וכ� �ח��נינ�", מות עלה ְְְִִֵֵֵֶַָָָ"�י

���לֿחרב",(ספרי)א�נקל�ס. "מח�� אחר: �בר ְְְִֵֶֶֶַַָָ

��אמר: �ח�צ�ת, �ע�� מה יא)על "�מס�ר(ירמיה ְֱִֶֶֶַַַַַָ

ל��ת": מז�ח�ת �מ�� יר��לי� ְְְִִֶֶַַַָָֹח�צ�ת

‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe.,�חדרי �חדרי �ע�� מה על ≈¬»ƒ≈»ְְֲִֵֶַַַָָ

ח)��אמר: ע��י�(יחזקאל י�ראל �ית זקני "א�ר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ

מ��ית� �חדרי אי� ‡Èz¯Ó(ÂÎ)":�ח�� ְְְִִֵֶַַַֹ»«¿ƒ
Ì‰È‡Ù‡.�לפר וי� א�ת�. אפאה �ל�י אמר�י «¿≈∆ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

הפקר, מעלי לה�ליכ� �אה, א�ית� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"אפאיה�",

�עזרא: מצינ� ט)ודגמת� לה�(נחמיה "ו��� ְ�ְְְִִֵֶֶַָָָָ

וכ� להפקר, לפאה", �תח�ק� ועממי� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָממלכ�ת

'יח�ל �תר��מ�: א�ת� ��תרי� וי� מנח�. ְְְְְְִִֵֵֵַַח�ר�

לכ�ב: ל� היה �� �א� י�כ�, ולא עליה��', ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹרגזי

�מ�: ליס�ד, ואחת ל����, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיה�',

מה) טז)"אא�ר�",(ישעיה פי",(איוב �מ� "אא�צכ� ְְְֲֲִִֶֶַַ

וא�נקל�ס �לל. �� רא�יה אינ� ה�יכ�נה ְְְְְְִֵַָָָָָוהא'

הח�לקת ��פרי ה�נ�יה ה�ריתא ל��� אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ�ר��

ל�ל ז� אמר�י�בה ה�, אי א� אמר�י �ב�ת: �ה ְִֵָ�ְְִִֵֵֵַַַָָָ

ר�איה� ��אמר� אינ�, �א�� 'א�נ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�א�י:

ה�'?: א�ה ‡‚e¯(ÊÎ)עליה�: ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ. ֲֵֵֵֶַ≈««≈»
עליה� �נ�ס הא�יב ��עס לא וא�א� לה�חית�, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

�באלהיו, ,�� ה�ד�ה יתלה וי�חית�, לה� ֵָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַַַָי�כל

ינ�ר� ��" ��אמר: וזה� �י, ה�ד�ה יתלה ְְְֱִֶֶֶֶַַָ�ְְְִֶַֹולא

�עב�דת �ב�רת� לתל�ת ה�בר ינ�ר� ְְְְֲִֵַַַַָָָָָצרימ�",

���:��כ ה�ד�ה �אי� ¯Ó‰בי�, e�„È e¯Ó‡ÈŒÔt ְִֵֶַָ�ֶָ∆…¿»≈»»
:'B‚Â(ÁÎ)Èk.:י�� ÔÈ‡Âא�ת� ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡ ¿ƒ…«≈≈»¿≈

‰�e·z Ì‰a.�חכמי הי� זאת:�א�� י��יל� »∆¿»ְֲִִִֶַָָֹ

וג�' יר�� Ì˙È¯Á‡Ï(ËÎ)":"איכה e�È·È.�י�נ ְְִֵָֹ»ƒ¿«¬ƒ»ְִ

י�ראל: �ל �רענ�ת� לס�� להת��נ� ְְִֵֶָָָ�ְְְִֵֵלב

(Ï)„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡.מ��ראל אל� :מ��� ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָ

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡.�מכר ƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְָָ
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על ה�י� מר�צת ל��� זחילה, האר�. על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָה��חלי�

העפר על ה��פ�� �בר מר�צת �ל וכ� ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעפר,

ÁŒÏkLz¯·(Î‰)וה�ל�: ıeÁÓ.לעיר מח�� ְֵƒ¿«∆∆∆ִִָ

�יס�ת: חרב ‡ÓÈ‰���ל� ÌÈ¯„ÁÓe.רח���� ְְְֵֶֶַָ≈¬»ƒ≈»ְֵֶַ

ל�� חדרי החרב, מ� מחמתונמלט עליו נ�קפי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

�ב .�� וה�ל� מת וה�א "�מחדרי�אימה, אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

��אמר: �מ� �בר, אימת �היה ���ית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאימה",

ט) �ר��(ירמיה וכ� �ח��נינ�", מות עלה ְְְִִֵֵֵֶַָָָ"�י

���לֿחרב",(ספרי)א�נקל�ס. "מח�� אחר: �בר ְְְִֵֶֶֶַַָָ

��אמר: �ח�צ�ת, �ע�� מה יא)על "�מס�ר(ירמיה ְֱִֶֶֶַַַַַָ

ל��ת": מז�ח�ת �מ�� יר��לי� ְְְִִֶֶַַַָָֹח�צ�ת

‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe.,�חדרי �חדרי �ע�� מה על ≈¬»ƒ≈»ְְֲִֵֶַַַָָ

ח)��אמר: ע��י�(יחזקאל י�ראל �ית זקני "א�ר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ

מ��ית� �חדרי אי� ‡Èz¯Ó(ÂÎ)":�ח�� ְְְִִֵֶַַַֹ»«¿ƒ
Ì‰È‡Ù‡.�לפר וי� א�ת�. אפאה �ל�י אמר�י «¿≈∆ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

הפקר, מעלי לה�ליכ� �אה, א�ית� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"אפאיה�",

�עזרא: מצינ� ט)ודגמת� לה�(נחמיה "ו��� ְ�ְְְִִֵֶֶַָָָָ

וכ� להפקר, לפאה", �תח�ק� ועממי� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָממלכ�ת

'יח�ל �תר��מ�: א�ת� ��תרי� וי� מנח�. ְְְְְְִִֵֵֵַַח�ר�

לכ�ב: ל� היה �� �א� י�כ�, ולא עליה��', ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹרגזי

�מ�: ליס�ד, ואחת ל����, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיה�',

מה) טז)"אא�ר�",(ישעיה פי",(איוב �מ� "אא�צכ� ְְְֲֲִִֶֶַַ

וא�נקל�ס �לל. �� רא�יה אינ� ה�יכ�נה ְְְְְְִֵַָָָָָוהא'

הח�לקת ��פרי ה�נ�יה ה�ריתא ל��� אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ�ר��

ל�ל ז� אמר�י�בה ה�, אי א� אמר�י �ב�ת: �ה ְִֵָ�ְְִִֵֵֵַַַָָָ

ר�איה� ��אמר� אינ�, �א�� 'א�נ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�א�י:

ה�'?: א�ה ‡‚e¯(ÊÎ)עליה�: ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ. ֲֵֵֵֶַ≈««≈»
עליה� �נ�ס הא�יב ��עס לא וא�א� לה�חית�, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

�באלהיו, ,�� ה�ד�ה יתלה וי�חית�, לה� ֵָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַַַָי�כל

ינ�ר� ��" ��אמר: וזה� �י, ה�ד�ה יתלה ְְְֱִֶֶֶֶַַָ�ְְְִֶַֹולא

�עב�דת �ב�רת� לתל�ת ה�בר ינ�ר� ְְְְֲִֵַַַַָָָָָצרימ�",

���:��כ ה�ד�ה �אי� ¯Ó‰בי�, e�„È e¯Ó‡ÈŒÔt ְִֵֶַָ�ֶָ∆…¿»≈»»
:'B‚Â(ÁÎ)Èk.:י�� ÔÈ‡Âא�ת� ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡ ¿ƒ…«≈≈»¿≈

‰�e·z Ì‰a.�חכמי הי� זאת:�א�� י��יל� »∆¿»ְֲִִִֶַָָֹ

וג�' יר�� Ì˙È¯Á‡Ï(ËÎ)":"איכה e�È·È.�י�נ ְְִֵָֹ»ƒ¿«¬ƒ»ְִ

י�ראל: �ל �רענ�ת� לס�� להת��נ� ְְִֵֶָָָ�ְְְִֵֵלב

(Ï)„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡.מ��ראל אל� :מ��� ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָ

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡.�מכר ƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְָָ
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àìíéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì éki''yx: ¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«
áìäøîr úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®

Bîì úøøî úìkLà LBø-éápr Bîáðri''yx: £¨¥̧Æ¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«
âìøæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîçi''yx: £©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«
ãìéúøöBàa íeúç éãnr ñîk àeä-àìäi''yx: £Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«
äìáBø÷ ék íìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ

Bîì úãúr Lçå íãéà íBéi''yx:åìïéãé-ék ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤®̈¦³¦§¤Æ¦

ÈÈÂ Ôe�¯ÒÓ ÔB‰tÈ˜z È¯‡ Ô‰Ï‡∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:Ôe�ÓÏL‡לא‡�t˜˙Î ‡Ï È¯‡ ¬¿≈ƒ¬≈»¿»¿»»

BÂ‰ ‡�··„ ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z»¿¿«¬≈¿»»»¬

:‡��È„לב‡ÓÚ ˙e�Ú¯ÙÎ È¯‡ «»»»¬≈¿À¿¬«»

ÔB‰˙e˜ÏÂ ÔB‰˙e�Ú¯t ÌB„Ò„ƒ¿À¿¬¿¿»¿

ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈

:ÔB‰˙e¯¯Ókלג˙¯ÓÎ ‡‰ ƒ¿»¿»¿»«

LÈ¯Îe ÔB‰˙e�Ú¯t Òk ‡i�Èpz«ƒ«»…À¿¬¿¿≈

:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È�˙tלדÏÎ ‡Ï‰ ¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ¬»»

ÌBÈÏ ÔÈÊÈ�‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ»≈¿»√»«¿ƒƒ¿

:È¯ˆB‡a ‡�ÈcלהÈÓ„˜ ƒ»¿¿»√»«

Ô„ÚÏ ÌÏL‡ ‡�‡Â ‡˙e�Ú¯tÀ¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„לו„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡È‰B„·Ú ˙e�Ú¯Ùe dÓÚ„ ‡�È ¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿««¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ

é"ùø

(איבערגעבע�): �לע"ז דילבר"ר �ידנ�, ְְְֵַַָָָ�מסר�

(‡Ï)Ì¯eˆ e�¯eˆÎ ‡Ï Èk.�לה היה זה �ל ƒ…¿≈»ֶֶָָָָ

לה� ולא הס�יר�, �ה�� להבי� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹלא�יבי�

�ל�� יכל� לא ה�ה עד �הרי ה��ח��, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹולאלהיה�

צ�ר �ל סלע�, �סלענ� לא �י צ�רנ�, �נגד ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהיה�

סלע: ל��� ÌÈÏÈÏt���קרא e�È·ÈB‡Â.ועכ�ו ְְִֶֶַַָ¿¿≈¿ƒƒְְַָ

לה�, מכרנ� צ�רנ� �הרי א�תנ�, ��פטי� ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָא�יבינ�

לה�): מכרנ� ���רנ� הרי אחרי�: ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָ(ספרי�

(·Ï)Ì�Ùb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk.אמר�י למעלה: מ�סב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְִַַָָָ

��ע�יה� לפי זכר�, וא��ית אפאיה�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ל�י

ועמ�רה: סד� �מ�:.Ó„L˙מע�ה �ב�אה, �דה ְֲֲֵַַָֹ«¿…ְְְֵָ

ג) אכל",(חבקוק ע�ה לא כג)"ו�דמ�ת ב (מלכי� ְְֶַָָֹֹ

קדר��" מר:.LB¯ŒÈ·pÚ:"��דמ�ת ‡ÏkL˙ע�ב ְְְִַƒ¿≈ֵֶַ«¿¿…
BÓÏ ˙¯¯Ó.�מע�יה לפי לה�, רא�י מר מ�קה ¿……»ְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ע�בדיה�� 'ות�למת א�נקל�ס: �ר�� וכ� ְֵַָָ�ְְְְְְִֵֵָָ��רענ�ת�,

Ì�ÈÈ(Ï‚)�מרר�תה��': Ì�Èpz ˙ÓÁ.:�תר��מ� ְְִָ¬««ƒƒ≈»ְְַ

�מריר�ת ה�ה �רענ�תה��', �ס ��ינ�א כמרת ְְְֲִִִֵ�ְִַַַָָָֹ'הא

�רענ�ת�: מ��ה ��ס ÌÈ�˙tנח�י� L‡¯Â. ְְִִֶָ�ְָָ¿…¿»ƒ
אכזרי א�יב ל����. אכזר �ה�א וי�רע��ס�, יבא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

È„nÚ(Ï„)מה�: ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰.,�תר��מ� ֵֶ¬…»Àƒ»ƒְְַ

�נ�זי� ��� מע�יה�? ��כח�י ה� ְִָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַַָ�סב�רי�

לפני: �תב�את.‰e‰Œ‡Ï‡��מ�רי� �פנ� �רי ְְִַָ¬…ְְְִַַָ

ע�די: �מ�ס ÌlLÂ(Ï‰)�דמ�ת� Ì˜� ÈÏ.ע�י ְִִַָָָƒ»»¿ƒ≈ִִ

�מע�יה�. לה� ו��� נק� �רענ�ת �מז�� ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�ָ�ְָנכ��

"ו���", מפר�י� וי� �מ�ל�. לה� י��� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָה�ק�

מ�זרת וה�א 'ו�ל��', �מ� �בר ה)�� :(ירמיה ְְְְִִֵַָָָ

א��� ואימתי וה���ר, �מ� �ה�", אי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ"וה��ר

¯‚ÌÏלה�: ËeÓz ˙ÚÏ.,�אב�ת זכ�ת ������ ֶָ¿≈»«¿»ְְֲִֶָ

עליו סמ�כי� ‡Ì„È:�ה� ÌBÈ ·B¯˜ Èk.ארצה�� ְִֵֶָָƒ»≈»ְְֶֶֶ

להביא לפני �מז�� קר�ב איד�, י�� עליה� ְְִַָָָ�ְְֲִֵֵֶָָָלהביא

הר�ה: �ל�חי� ידי BÓÏעל ˙„˙Ú LÁÂ.מהר� ְְְִֵֵַַ¿»¬ƒ…»ֵַ

לה�: העתיד�ת ה)�מ�.LÁÂיבא� "ימהר(ישעיה ֲִֶָָָֹ¿»ְְֵַ

��כחה �ברי מ�ה עליה� העיד �א� עד ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיחי�ה".

עליה� ���בא לעד, ה�את ה�ירה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹלהי�ת

ואיל� מ�א� מרא�, ה�דע�י� �אני ידע� ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�ַה�רענ�ת

�כל�ת עליה� ��בא� �נח�מי� �ברי עליה� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹהעיד

למעלה: אמר א�ר �כל ל)ה�רענ�ת "והיה(לעיל ַ�ְְְְְֲֶַַָָָָָָ

וה�ללה ה�רכה האלה הדברי� �ל עלי� יב�א� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָכי

וג�' �ב�ת� את אלהי� ה' ו�ב ŒÈk(ÂÏ)":וג�' ְְְְְֱֶֶָֹƒ
BnÚ '‰ ÔÈ„È.�ה�ל �י��רי� א�ת� �����ט »ƒ«ְְְִִִֶַָָֹ

�מ� עליה�, לו)האמ�רי� ידי�(איוב �� "�י ְֲֲִִִֵֶָָָ

�ל��� מ��� אינ� זה '�י' ע�י�. יי�ר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַע�י�",

ל��� א�א מעלה, �ל ל�ברי� טע� לתת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ'�הא'

�מ� ���ר, כה)�ח�ת האר�",(ויקרא אל תבא� "�י ְְִִִֶֶַָָָֹ
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áeærå øeör ñôàå ãé úìæài''yx:æìéà øîàå ¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´
Bá eéñç øeö Bîéäìài''yx:çìáìç øLà ¡Ÿ¥®−¨¨¬«£¤̧¥³¤

íëøæréå eîe÷é íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®¨¸Æ§©§§ª¤½
äøúñ íëéìr éäéi''yx:èìéðà ék äzr | eàø §¦¬£¥¤−¦§¨«§´©À̈¦´£¦³

äiçàå úéîà éðà éãnr íéäìà ïéàå àeä éðà£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À
ìévî éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçîi''yx:éùù ¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−©¦«

îéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
íìòìi''yx:àîæçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬

éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãé ètLîa§¦§−̈¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−

È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒ

˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ ÔcÚ·„ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈¬≈»«

:ÔÈ˜È·Le ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡�Ò»¿»¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒƒ

ÙÈ˜z‡לז ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»

:da ÔÈˆÈÁ¯ BÂ‰„לח·¯˙ È„ «¬¿ƒƒ≈ƒ¿«

¯ÓÁ Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ�ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«

ÔBÎ�e„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒ�ƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ ÔB‰ÈלטÔÚk BÊÁ ¿¬≈»≈¬¿«

¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡�‡ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¬»¿≈¡»«

Û‡Â ‡�ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡�‡ È�Óƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡�ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

Èa˙מ ‡ÈÓL· ˙È�˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈

‡�‡ ÌÈ˜ ˙È¯Ó‡Â Èz�ÎL¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ«»¬»

:ÔÈÓÏÚÏמאÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ ¿»¿ƒƒ««¿≈

ÈÏÚ·Ïe È‡�ÒÏ ‡˙e�Ú¯Ù ·È˙‡ È„È ‡�È„· Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL ÛBÒÓ ‡˜¯· eÊÁÎ¿≈«¿»ƒ¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

é"ùø

ה�ד�� ויתנח� ה�ל� מ��טי� עליה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ���בא�

עבדיו על ה�א עליה�:�ר�� �לרח� .ÌÁ�˙Èל��ב ְֲֲֵֵֶַַָָָָƒ¿∆»
להרע: א� להטיב מח�בה הפ� È¯‡‰ל��� Èk ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆

„È ˙ÏÊ‡ŒÈk.יד �י וח�זקת���ראה ה�לכת הא�יב ƒ»¿«»ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

ועז�ב: עצ�ר �ה� ואפס עליה� נ��ע.eˆÚ¯מאד ְְְֲֵֶֶֶֶָָָֹ»ַ

�ה�: ��עצר �מ��ל ע�צר ידי ידי.eÊÚ·על על ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ»ְֵַ

ילכ� ��א �ע� הע�צר ה���ל ה�א וע�צר ְְֵֵֵֵֵֶַָָָֹע�זב.

לע"ז �ל��� הא�יב, על ל�בא �צאת� ְְִִֵֵַַַַָָָָָ�ְמפ�רי�

ה���ל:.eˆÚ¯מיינטינדו"ר: �מעצ�ר ה���ע ה�א »ְֲֵַַַָ

·eÊÚ.�מ� ג)מח�ק, יר��לי�(נחמיה את "ו�עזב� »ְ�ְְְִֶַַַַָָ

הח�מה", מט)עד עיר(ירמיה ע�בה לא "אי� ֵַַָֹ�ְִָ

עליה�.Ó‡Â¯(ÊÏ)":�ה�ה ה�א �ר�� :ה�ד�� ְִָ¿»«ֲֵֶַָָ

BÓÈ‰Ï‡ È‡.:�עבד� ��כבי� eÈÒÁעב�דת ¯eˆ ≈¡…≈ְֲִֶַָָ»»
B·.,וה��ה הח�ה מ�ני �� מת��י� �הי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�לע

הרעה: מ� עליה� להג� �� �ט�חי� �הי� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ל�מר

(ÁÏ)BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡.אלה�ת א�ת� הי� ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ

יי� ו��תי� לפניה� מקריבי� �הי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָא�כלי�,

Ò˙¯‰נסיכ�: ÌÎÈÏÚ È‰È.�לכ יהיה ה��ר א�ת� ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ

�מס��ר: zÚ‰(ËÏ)מחסה e‡¯.�מ הבינ� ְֲִֶַ¿«»ִִָ

�מ� מ��יע, לכ� ואי� עליכ� �הבאתי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ַה�רענ�ת

�ידי: מ�חה ואי� �א��יעכ� ‡�Èה���עה È�‡ ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ¬ƒ¬ƒ
‡e‰.לה��יל להרי�:אני ‡ÌÈ‰Ïואני ÔÈ‡Â ְְְֲֲִִִִַַָ¿≈¡…ƒ

È„nÚ.:למח�ת �נג�י וכמ�ני:.È„nÚע�מד �גמתי ƒ»ƒְְְִִֵֶƒ»ƒ�ְְִִָָ

ÏÈvÓ È„iÓ ÔÈ‡Â.:י� ‡O‡(Ó)ה���עי� Èk ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִַƒ∆»
È„È ÌÈÓLŒÏ‡.עצמי אל ידי א�א א�י �חר�� �י ∆»«ƒ»ƒְֲִִִִֶֶַַַָָ

‡�ÈÎ��ב�עה: ÈÁ Èz¯Ó‡Â.,ה�א �ב�עה ל��� ְִָ¿»«¿ƒ«»…ƒְְָ

באזני ד�ר�� �א�ר לא א� ה' נא� אני חי ְְְֲִִֶֶַַָָֹ�ְְִַָ[�מ�

יח) יד אנכי(במדבר "חי נ��ע אני �א�] ":א� ְֲִִִַַַָָֹ

(‡Ó)Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡.���א להבא� את ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ

�מ� כא)חר�י, �רק","(יחזקאל ל� הי�ת למע� ְְְֱִַַַָָָ

(גלאנ�): È„Èפלנדו"ר ËtLÓa ÊÁ‡˙Â.לה�יח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְִַַ

�א�יבי רחמי� קצפ�ימ�ת אני א�ר לכ�, �הרע� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ידי", "ותאחז אחר: �בר לרעה. עזר� וה�ה ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹמעט

נק�: ולנק� �� להחזיק ה���ט מ�ת ‡ÈL·את ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ»ƒ
'B‚Â Ì˜�.���ל מ��� �א�דה, ר��תינ� למד� »»¿ְְִֵַַָָָָ

�מ�ת לא ידי", �מ��ט "ותאחז �אמר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹה�קרא,

וד� ��ר מ�ת ה�א: �ר�� ה�ד�� מ�ת וד� ִִַַַָָָָָָָָָָ��ר

ה�א �ר�� וה�ד�� לה�יב�, יכל ואינ� ח� ְְֲִֵֵֵַַָָָֹז�רק

�יד�, א�חז� �א�� לה�יב� �יד� וי� ח�יו ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָז�רק

חר�י, "�רק �א� ��אמר ח��, ה�א �רק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ�הרי



קמה epif`daliyy mei qelwpe`

áeærå øeör ñôàå ãé úìæài''yx:æìéà øîàå ¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´
Bá eéñç øeö Bîéäìài''yx:çìáìç øLà ¡Ÿ¥®−¨¨¬«£¤̧¥³¤

íëøæréå eîe÷é íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®¨¸Æ§©§§ª¤½
äøúñ íëéìr éäéi''yx:èìéðà ék äzr | eàø §¦¬£¥¤−¦§¨«§´©À̈¦´£¦³

äiçàå úéîà éðà éãnr íéäìà ïéàå àeä éðà£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À
ìévî éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçîi''yx:éùù ¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−©¦«

îéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
íìòìi''yx:àîæçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬

éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãé ètLîa§¦§−̈¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−

È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒ

˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ ÔcÚ·„ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈¬≈»«

:ÔÈ˜È·Le ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡�Ò»¿»¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒƒ

ÙÈ˜z‡לז ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»

:da ÔÈˆÈÁ¯ BÂ‰„לח·¯˙ È„ «¬¿ƒƒ≈ƒ¿«

¯ÓÁ Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ�ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«

ÔBÎ�e„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒ�ƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ ÔB‰ÈלטÔÚk BÊÁ ¿¬≈»≈¬¿«

¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡�‡ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¬»¿≈¡»«

Û‡Â ‡�ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡�‡ È�Óƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡�ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

Èa˙מ ‡ÈÓL· ˙È�˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈

‡�‡ ÌÈ˜ ˙È¯Ó‡Â Èz�ÎL¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ«»¬»

:ÔÈÓÏÚÏמאÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ ¿»¿ƒƒ««¿≈

ÈÏÚ·Ïe È‡�ÒÏ ‡˙e�Ú¯Ù ·È˙‡ È„È ‡�È„· Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL ÛBÒÓ ‡˜¯· eÊÁÎ¿≈«¿»ƒ¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

é"ùø

ה�ד�� ויתנח� ה�ל� מ��טי� עליה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ���בא�

עבדיו על ה�א עליה�:�ר�� �לרח� .ÌÁ�˙Èל��ב ְֲֲֵֵֶַַָָָָƒ¿∆»
להרע: א� להטיב מח�בה הפ� È¯‡‰ל��� Èk ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆

„È ˙ÏÊ‡ŒÈk.יד �י וח�זקת���ראה ה�לכת הא�יב ƒ»¿«»ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

ועז�ב: עצ�ר �ה� ואפס עליה� נ��ע.eˆÚ¯מאד ְְְֲֵֶֶֶֶָָָֹ»ַ

�ה�: ��עצר �מ��ל ע�צר ידי ידי.eÊÚ·על על ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ»ְֵַ

ילכ� ��א �ע� הע�צר ה���ל ה�א וע�צר ְְֵֵֵֵֵֶַָָָֹע�זב.

לע"ז �ל��� הא�יב, על ל�בא �צאת� ְְִִֵֵַַַַָָָָָ�ְמפ�רי�

ה���ל:.eˆÚ¯מיינטינדו"ר: �מעצ�ר ה���ע ה�א »ְֲֵַַַָ

·eÊÚ.�מ� ג)מח�ק, יר��לי�(נחמיה את "ו�עזב� »ְ�ְְְִֶַַַַָָ

הח�מה", מט)עד עיר(ירמיה ע�בה לא "אי� ֵַַָֹ�ְִָ

עליה�.Ó‡Â¯(ÊÏ)":�ה�ה ה�א �ר�� :ה�ד�� ְִָ¿»«ֲֵֶַָָ

BÓÈ‰Ï‡ È‡.:�עבד� ��כבי� eÈÒÁעב�דת ¯eˆ ≈¡…≈ְֲִֶַָָ»»
B·.,וה��ה הח�ה מ�ני �� מת��י� �הי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�לע

הרעה: מ� עליה� להג� �� �ט�חי� �הי� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ל�מר

(ÁÏ)BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡.אלה�ת א�ת� הי� ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ

יי� ו��תי� לפניה� מקריבי� �הי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָא�כלי�,

Ò˙¯‰נסיכ�: ÌÎÈÏÚ È‰È.�לכ יהיה ה��ר א�ת� ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ

�מס��ר: zÚ‰(ËÏ)מחסה e‡¯.�מ הבינ� ְֲִֶַ¿«»ִִָ

�מ� מ��יע, לכ� ואי� עליכ� �הבאתי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ַה�רענ�ת

�ידי: מ�חה ואי� �א��יעכ� ‡�Èה���עה È�‡ ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ¬ƒ¬ƒ
‡e‰.לה��יל להרי�:אני ‡ÌÈ‰Ïואני ÔÈ‡Â ְְְֲֲִִִִַַָ¿≈¡…ƒ

È„nÚ.:למח�ת �נג�י וכמ�ני:.È„nÚע�מד �גמתי ƒ»ƒְְְִִֵֶƒ»ƒ�ְְִִָָ

ÏÈvÓ È„iÓ ÔÈ‡Â.:י� ‡O‡(Ó)ה���עי� Èk ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִַƒ∆»
È„È ÌÈÓLŒÏ‡.עצמי אל ידי א�א א�י �חר�� �י ∆»«ƒ»ƒְֲִִִִֶֶַַַָָ

‡�ÈÎ��ב�עה: ÈÁ Èz¯Ó‡Â.,ה�א �ב�עה ל��� ְִָ¿»«¿ƒ«»…ƒְְָ

באזני ד�ר�� �א�ר לא א� ה' נא� אני חי ְְְֲִִֶֶַַָָֹ�ְְִַָ[�מ�

יח) יד אנכי(במדבר "חי נ��ע אני �א�] ":א� ְֲִִִַַַָָֹ

(‡Ó)Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡.���א להבא� את ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ

�מ� כא)חר�י, �רק","(יחזקאל ל� הי�ת למע� ְְְֱִַַַָָָ

(גלאנ�): È„Èפלנדו"ר ËtLÓa ÊÁ‡˙Â.לה�יח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְִַַ

�א�יבי רחמי� קצפ�ימ�ת אני א�ר לכ�, �הרע� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ידי", "ותאחז אחר: �בר לרעה. עזר� וה�ה ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹמעט

נק�: ולנק� �� להחזיק ה���ט מ�ת ‡ÈL·את ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ»ƒ
'B‚Â Ì˜�.���ל מ��� �א�דה, ר��תינ� למד� »»¿ְְִֵַַָָָָ

�מ�ת לא ידי", �מ��ט "ותאחז �אמר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹה�קרא,

וד� ��ר מ�ת ה�א: �ר�� ה�ד�� מ�ת וד� ִִַַַָָָָָָָָָָ��ר

ה�א �ר�� וה�ד�� לה�יב�, יכל ואינ� ח� ְְֲִֵֵֵַַָָָֹז�רק

�יד�, א�חז� �א�� לה�יב� �יד� וי� ח�יו ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָז�רק

חר�י, "�רק �א� ��אמר ח��, ה�א �רק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ�הרי



epif`daliyyקמו meiqelwpe`

ílLài''yx:áîìëàz éaøçå ícî évç øékLà £©¥«©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´
úBòøt Làøî äéáLå ììç ícî øùä¨®Ÿ¦©³¨¨Æ§¦§½̈¥−Ÿ©§¬

áéBài''yx:âîåéãár-íã ék Bnr íéBâ eðéðøä ¥«©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:ÌÏL‡ È··„מבÈ¯È‚ ÈÂ¯‡ ¿»«¡«≈¡«≈ƒ«

‡ÈÓÓÚa ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Óƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»

‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡�Ò LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Îƒ¿ƒ≈≈»¿»¿≈¿»»

‡¯Èמג dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈

Ú¯t˙È ‡i˜Ècˆ È‰B„·Ú ˙e�Ú¯ÙÀ¿¬«¿ƒ«ƒ«»ƒ¿¿«

é"ùø

�רענ�ת ל��� ה�ה וה���ט ידי", �מ��ט ְָ�ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹותאחז

יושטיצא"ה: �לע"ז ÈvÁ(Ó·)ה�א, ¯ÈkL‡ ְַַ«¿ƒƒ«
ÌcÓ.:הא�יב¯Na ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ.:�ר��ÌcÓ ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«»»ְָָƒ«

‰È·LÂ ÏÏÁ.חללי �� מעו� לה� �היה זאת »»¿ƒ¿»ְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹ

��ב� ו�ביה י�ראל (�� חללי אחרי�: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ(ספרי�

‡ÈB·מה�: ˙BÚ¯t L‡¯Ó.רצת� �ח�ת מ��ע ֵֶ≈…«¿≈ְְִִִֶַַַ

מהע�בדי נפרע ה�א �ר�� ��ה�ד�� �י ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָהא�יב,

אב�תיה� ועונ�ת עונ� עליה� ��קד ה�א ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹ��כבי�,

�י�ראל: ��רצ� �רצה ‰¯�e�È(Ó‚)מרא�ית ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ«¿ƒ
BnÚ ÌÈB‚.את ��כבי� הע�בדי י��ח� ה�מ� לא�ת� ƒ«ְְְְְִֵֶַַַָָ

��בק� ז� א�ה �ל �בח� מה 'רא� ְֶָָ�ְְְִִֵֶַָָי�ראל:

עליה� �עבר� ה�לא�ת �כל ה�א �ר�� ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ�ה�ד��

�ב�בח�': �ט�ב� הי� י�דעי� עזב�ה�, Èkולא ְְְְְֲִִָָֹƒ
ÌBwÈ ÂÈ„·ÚŒÌ„.:�מ�מע� �מיה�, Ì˜�Â�פיכ�ת «¬»»ƒְְְְִֵֶַָ¿»»

ÂÈ¯ˆÏ ·ÈLÈ.ה�זל ��אמר:על �עני� החמס, ועל »ƒ¿»»ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ד) למד�ר(יואל ואד�� �היה, ל��ה ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָ"מצרי�

וא�מר יה�דה", �ני מחמס �היה א)�ממה (עובדיה ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

וג�'": יעקב אחי� BnÚ"מחמס B˙Ó„‡ ¯tÎÂ. ְֲֲִֵַַָֹ¿ƒ∆«¿»«
וע�� אדמת� עליה�,ויפ�ס �עבר� ה�ר�ת על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הא�יב: לה� �מ�tÎÂ¯.ו�ע�ה �פ��ס, ר��י ל��� ְֵֶֶָָָָ¿ƒ∆ְְִִ

לב) לרגז�':(בראשית 'אנחינ� פניו", ְֵ�ְְְֲִֵַַָָָ"אכ�רה

B˙Ó„‡ ¯tÎÂ.��ע�� ע��. אדמת�? היא �מה ¿ƒ∆«¿»ְְִֶַַַַָ

א�מר: ה�א וכ� מתנחמת, ארצ� (תהלי�מתנחמי�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

"�ב�פה) ארצ�? רצית �מה ארצ�", ה' ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ"רצית

נ היא אחרי� �פני� יעקב". ��פרי,�ב�ת דר�ת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

יה�דה ר�י נחמיה, ור�י יה�דה ר�י �� ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָונחלק�

��� ��ר� נחמיה ור�י י�ראל, �נגד ��� ָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ֵ��ר�

�ל�י ��ר�� יה�דה ר�י ��כבי�, הע�בדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ�נגד

עד ��ר��י �מ� אפאיה�", "אמר�י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָי�ראל:

ה�ה", עצ�ת אבד ג�י "�י זאת", �ל �על ה' ְִֵֵַַָָָֹֹֹ"ולא

�ה� "ואי� נכ�נה. עצה לה� �היא ��רתי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָא�ד�

אל� הא��ת מ� אחד יר�� איכה להת��נ� ֶֶ�ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ�ב�נה",

�צ�רנ� לא "�י מכר�, צ�ר� �י לא א� ְְִִִֵֵֶָָָֹֹמה�

ור�י �כלית�. עד ��ר��י �מ� ה�ל ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹצ�ר�",

אבד ג�י "�י ��כבי�: הע�בדי �ל�י ��ר�� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹנחמיה

"וא�יבינ� עד �ח�ה, ��ר��י �מ� ה�ה", ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָעצ�ת

Ì�Ùb(Ï·)":�לילי� Ì„Ò ÔÙbÓ Èk.הע�בדי �ל ְִִƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ

B‚Â'��כבי�: ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe.��ל י�ימ� ולא ִָƒ«¿¬»¿ְִִָָֹ

�י: ה�ד�ה LB¯ŒÈ·pÚלתל�ת BÓ·�Ú.:אמר� ה�א ְְִַ�ִָ¬»≈ƒ¿≈ֶַָ

להרעיל� י�ראל על אג�ר", א�יב �עס ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ"ל�לי

להלעיט למ�", מררת "א��לת לפיכ� ְְְְְְְְִִִַַַָָָֹֹֹ�להמריר�.

לבני: �ע�� מה על Ì�Èpz(Ï‚)א�ת� ˙ÓÁ ְֶַַַָָָ¬««ƒƒ
Ì�ÈÈ.:�לה �ע��י� מה על לה�ק�ת� מ�כ� ≈»ְְִֶֶַַַָָָ

(„Ï)È„nÚ ÒÓk.:אמר�� ה��ס, (תהלי�א�ת� »Àƒ»ƒֱֶֶַַ

וג�'עה) ה' �יד כ�ס ËeÓz(Ï‰)":"�י ˙ÚÏ ְְִַ¿≈»
ÌÏ‚¯.:אמר�� כו)�עני� רגל(ישעיה ":"�רמס�ה «¿»ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָ

(ÂÏ)BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk.י�" מ��� זה �ל��� ƒ»ƒ«ְְִֵֶַָ

א�א י��רי�, ל��� ידי� ואי� '�הא', �ל��� ְְְְִִִִִֵֶָָָָידי�",

יראה �י ע��קיה�, מ�ד ריב� את יריב '�י ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָ�מ�:

וג�'': יד אזלת ‡BÓÈ‰Ï(ÊÏ)�י È‡ ¯Ó‡Â. ְְִַָָ¿»«≈¡…≈
�מ�ו י�ראל, �ל אלהימ�", "אי יאמר: הא�יב ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָֹֹ

�עני� ה�רכת, את ����ר הר�ע טיט�ס ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�אמר

ז)��אמר: ���ה,(מיכה �תכ�ה א�יב�י "ותרא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ

אלהי� ה' א�� אלי Èk(ËÏ)":הא�מרה ‰zÚ e‡¯ ְֱִֵַַָָָֹ¿«»ƒ
'B‚Â È�‡.�י��עת ה�א �ר�� ה�ד�� יג�ה אז ¬ƒ¿ְְֶַַָָָָ

�את מא�י ה�א", אני אני �י ע�ה "רא� ְְֲֲִִִִִֵַַָָֹויאמר:

עליה� �בא �מא�י הרעה, ÔÈ‡Âה��בה:עליה� ֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ¿≈
ÏÈvÓ È„iÓ.אביא א�ר הרעה מ� אתכ� ���יל מי ƒ»ƒ«ƒְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ

È„È(Ó)עליכ�: ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk.י�' �מ� ֲֵֶƒ∆»∆»«ƒ»ƒְִ

��מי�, �כינתי מק�� מ�רה אני �מיד ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָנ�אתי',

epif`daliriay mei qelwpe`
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:‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙tמז‡Ï È¯‡ ƒ¿»≈«¿»»»¬≈»
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é"ùø

אימת למ�ה, וג��ר למעלה ח�� אפ�� ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ�תר��מ�.

מלמעלה ����ר ��� וכל ה�ח���, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהעלי��

מ�מ�ה �מ�.È„È:וח�� �כינתי, ב)מק�� (במדבר ְְִַַָָ»ƒְְְִִָ

אבל מ��, לה�רע �ידי והיה יד�", על ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ"אי�

לפי לפרע, ממהר איני לע�ל�, אנכי �חי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאמר�י

�בד�ר�ת לע�ל�, חי אני �י ��בר, �ה�ת לי ���ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מ� לי�רע �ידי והיכלת מה�, נפרע אני ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאחר�ני�

ה�ל� �ה�א וד� ��ר מל� הח�י�. �מ� ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�תי�

ימ�ת ��א �י �ח�יו, לי�רע נקמת� ממהר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלמ�ת,

נקמת ראה ��א ונמצא א�יב�, א� אבלה�א מ���, � ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ

�ח�יה�, נפרע ואיני ה� ימ�ת� וא� לע�ל� חי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאני

�מ�ת�: Èa¯Á(Ó‡)א�רע ˜¯a È˙BpL Ì‡. ְֶַָָƒ«ƒ¿««¿ƒ
חר�י �רק ��א��� �ל�יי�, �אינ� י� 'א�' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהר�ה

למעלה: ��ר��י �מ� וכ�', ידי �מ��ט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹותאחז

(„Ó)Ôe�ŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰.(יג �ל(סוטה ��ת ¿≈«ƒֶַָ

העמיד�י�זגי לזה, ונ�נה מ�ה ר��ת נ�לה היתה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

�די �ח�יו, ��ר� ��הא ליה��ע, מתר�מ� מ�ה ְְְֵֵֵֶַַָ�ְְִָ�ְֶֹל�

להרי� ל� היה לא ר�� '�ח�י י�ראל: יאמר� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ��א

זחה ��א ל�מר 'ה��ע'? �א� ק�ראה� ול�ה ְְֵֵֶַַָָָָָֹֹרא�'.

עליו, ה��יל�ע�� �ד�ה, ל� ���נה �י על �א� ְְְִִֶֶַַַָָָ�ְִִָ

מ�ח�ת� �א�ר eÓÈN(ÂÓ):(ספרי)עצמ� ְְֲִִֶַַָƒ
ÌÎ··Ï.��ול ואזניו עיניו, ��הי� אד� צרי� ¿«¿∆ְְְְִִִֵֶָָָָָָ

א�מר: ה�א וכ� ��רה, לדברי מ)מכ�ני� (יחזקאל ְ�ְְְִִֵֵֵָָ

ל�� ו�י� �מע �באזני� �עיני� ראה אד� ��"ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

ה�ית, �בנית �מה וחמר, קל �ברי� והרי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹוג�'",

��הי� אד� צרי� �קנה, ונמ�ד לעיני� נראה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ�ה�א

�ה� ��רה �ברי להבי� מכ�וני�, ול�� ואזניו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָעיניו

��ערה, ה�ל�י� וכ�ה:�הררי� ��ה אחת על ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָ

(ÊÓ)ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk.��א לח�� לא ƒ…»»≈ƒ∆ְִֶַָֹ

,�� �ל�י �כר הר�ה �י ,�� ה�איגעי� "�י ְְִִִֵֵַָָָָָ

�א� ���רה ריק� �בר ל� אי� אחר: �בר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָח�יכ�".

אמר� ��� ל� �דע �כר, מ�� �� �אי� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�דר���

לו)חז"ל: �מנע,(בראשית ל�ט� ותמנע"ואח�ת ְְְֲִִַַַַָָ

�דאי 'איני �אמרה: לפי וג�'", �ילג� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה

�� וכל �ילג��', ואהיה הלואי לא�ה, ל� ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהי�ת

�לט�ני� �הי� אברה�, �ל �בח� לה�דיע ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָל�ה?

�זרע�: לי�בק מתא�י� ‰'(ÁÓ)�מלכי� ¯a„ÈÂ ְְְְִִִִֵַַָָ«¿«≈
‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡.מק�מ�ת��ל �ה ∆…∆¿∆∆««∆ְְִָֹ

ה�ה ה��� "�עצ� �נח":נאמר ז)נאמר (ש� ְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַֹ

�ל א�ר� �מראית וג�'", נח �א ה�ה ה��� ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹ"�עצ�
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:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡מד‰LÓ ‡˙‡Â «¿≈¿««≈«¬»…∆

‡˙ÁaL˙ ÈÓ‚˙t Ïk ˙È ÏÈÏÓe«ƒ»»ƒ¿»≈À¿«¿»

¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰»»√»«»¿≈««

:Ôe�מה˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»

Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰ ‡iÓ‚˙Ù Ïk»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ»

:Ï‡¯NÈמוBeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ƒ¿»≈«¬«¿«

‡�‡ È„ ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ¬»

Ôe�„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ

Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈ�a ˙È»¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙tמז‡Ï È¯‡ ƒ¿»≈«¿»»»¬≈»

‡e‰ È¯‡ ÔBÎ�Ó ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ùƒ¿»≈»ƒ¿¬≈

ÔeÎ¯Bz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ù·e ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿

ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈƒ««¿»ƒ«»¿ƒ

:d˙¯ÈÓÏ ÔÓz ‡�„¯È ˙È»«¿¿»«»¿≈¿«

Ô¯Îaמח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«

é"ùø

אימת למ�ה, וג��ר למעלה ח�� אפ�� ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ�תר��מ�.

מלמעלה ����ר ��� וכל ה�ח���, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהעלי��

מ�מ�ה �מ�.È„È:וח�� �כינתי, ב)מק�� (במדבר ְְִַַָָ»ƒְְְִִָ

אבל מ��, לה�רע �ידי והיה יד�", על ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ"אי�

לפי לפרע, ממהר איני לע�ל�, אנכי �חי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאמר�י

�בד�ר�ת לע�ל�, חי אני �י ��בר, �ה�ת לי ���ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מ� לי�רע �ידי והיכלת מה�, נפרע אני ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאחר�ני�

ה�ל� �ה�א וד� ��ר מל� הח�י�. �מ� ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�תי�

ימ�ת ��א �י �ח�יו, לי�רע נקמת� ממהר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלמ�ת,

נקמת ראה ��א ונמצא א�יב�, א� אבלה�א מ���, � ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ

�ח�יה�, נפרע ואיני ה� ימ�ת� וא� לע�ל� חי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאני

�מ�ת�: Èa¯Á(Ó‡)א�רע ˜¯a È˙BpL Ì‡. ְֶַָָƒ«ƒ¿««¿ƒ
חר�י �רק ��א��� �ל�יי�, �אינ� י� 'א�' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהר�ה

למעלה: ��ר��י �מ� וכ�', ידי �מ��ט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹותאחז

(„Ó)Ôe�ŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰.(יג �ל(סוטה ��ת ¿≈«ƒֶַָ

העמיד�י�זגי לזה, ונ�נה מ�ה ר��ת נ�לה היתה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

�די �ח�יו, ��ר� ��הא ליה��ע, מתר�מ� מ�ה ְְְֵֵֵֶַַָ�ְְִָ�ְֶֹל�

להרי� ל� היה לא ר�� '�ח�י י�ראל: יאמר� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ��א

זחה ��א ל�מר 'ה��ע'? �א� ק�ראה� ול�ה ְְֵֵֶַַָָָָָֹֹרא�'.

עליו, ה��יל�ע�� �ד�ה, ל� ���נה �י על �א� ְְְִִֶֶַַַָָָ�ְִִָ

מ�ח�ת� �א�ר eÓÈN(ÂÓ):(ספרי)עצמ� ְְֲִִֶַַָƒ
ÌÎ··Ï.��ול ואזניו עיניו, ��הי� אד� צרי� ¿«¿∆ְְְְִִִֵֶָָָָָָ

א�מר: ה�א וכ� ��רה, לדברי מ)מכ�ני� (יחזקאל ְ�ְְְִִֵֵֵָָ

ל�� ו�י� �מע �באזני� �עיני� ראה אד� ��"ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

ה�ית, �בנית �מה וחמר, קל �ברי� והרי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹוג�'",

��הי� אד� צרי� �קנה, ונמ�ד לעיני� נראה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ�ה�א

�ה� ��רה �ברי להבי� מכ�וני�, ול�� ואזניו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָעיניו

��ערה, ה�ל�י� וכ�ה:�הררי� ��ה אחת על ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָ

(ÊÓ)ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk.��א לח�� לא ƒ…»»≈ƒ∆ְִֶַָֹ

,�� �ל�י �כר הר�ה �י ,�� ה�איגעי� "�י ְְִִִֵֵַָָָָָ

�א� ���רה ריק� �בר ל� אי� אחר: �בר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָח�יכ�".

אמר� ��� ל� �דע �כר, מ�� �� �אי� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�דר���

לו)חז"ל: �מנע,(בראשית ל�ט� ותמנע"ואח�ת ְְְֲִִַַַַָָ

�דאי 'איני �אמרה: לפי וג�'", �ילג� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה

�� וכל �ילג��', ואהיה הלואי לא�ה, ל� ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהי�ת

�לט�ני� �הי� אברה�, �ל �בח� לה�דיע ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָל�ה?

�זרע�: לי�בק מתא�י� ‰'(ÁÓ)�מלכי� ¯a„ÈÂ ְְְְִִִִֵַַָָ«¿«≈
‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡.מק�מ�ת��ל �ה ∆…∆¿∆∆««∆ְְִָֹ

ה�ה ה��� "�עצ� �נח":נאמר ז)נאמר (ש� ְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַֹ

�ל א�ר� �מראית וג�'", נח �א ה�ה ה��� ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹ"�עצ�
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õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìr øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤
:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

ðóñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−
énr-ìàéçà ïøäà úî-øLàk Eøää øäa E ¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈

åénr-ìà óñàiåi''yx:àðéa ízìrî øLà ìr ©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬

ìàøNéi''yx:áðõøàä-úà äàøz ãâpî ék ¦§¨¥«¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤
ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà àBáú àì änLåi''yxôôô : §¨̧¨Æ´Ÿ¨½¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

ïîéñ áìë íé÷åñô á"ð
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Ù Ù Ù :Ï‡¯NÈ È�·Ï ·‰È»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
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א� וכ�, '�כ� א�מרי�: ��ר� �ני �הי� לפי ְְְְְִִִֵֶָָָי��,

לי�נס א�ת� מ�יחי� אנ� אי� ,�� מר�י�י� ְִִִִִֵֵַַָָָאנ�

וקרד��ת ��ילי� נ�טלי� אנ� א�א ע�ד ולא �ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ��בה,

ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר ה�בה'. את ְְִֵֶַַַַָָָָ�מב�עי�

�ח �יד� ��� מי וכל ה���, �חצי מכניס� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ'הריני

נאמר: �מצרי� וימחה'. יבא יב)למח�ת, (שמות ְְְְְֱִִִִֶֶַַָֹ

מצר�י� �הי� לפי ה'", ה�ציא ה�ה ה��� ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ"�עצ�

אנ� אי� �ה�, מר�י�י� אנ� א� וכ� '�כ� ְְְְִִִִֵֶַָָָָָא�מרי�:

נ�טלי� אנ� א�א ע�ד ולא לצאת, א�ת� ְְִִִֵֶַָָָָֹמ�יחי�

�ר�� ה�ד�� אמר לה�'. וה�רגי� זי� �כלי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָסיפ�ת

�� ��� מי וכל ה���, �חצי מ�ציא� 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָה�א:

�ל �מיתת� �א� א� וימחה'. יבא למח�ת, ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ�ח

י�ראל �הי� לפי ה�ה", ה��� "�עצ� נאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹמ�ה

אנ� אי� ,�� מר�י�י� אנ� א� וכ� '�כ� ְְְְִִִִֵַָָָָא�מרי�:

לנ� וקרע מ�צרי�, �ה�ציאנ� אד� א�ת�, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָמ�יחי�

ה�לו, את לנ� והגיז ה��, את לנ� וה�ריד ה��, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

אי� ה��רה, את לנ� ונת� ה�אר, את לנ� ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעלה

'הריני ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר א�ת�'. מ�יחי� ֲִִִֵַַַָָָָאנ�

וכ�'': ה��� �חצי ‡‰¯Ô(�)מכניס� ˙ÓŒ¯L‡k ְְֲִִַַַ«¬∆≈«¬…

EÈÁ‡.,�א�ת וחמד� �ראית מיתה �א�ת� »ƒְְְִִֶַָָָָָָָ

והל�י�� רא��� �גד אהר� את מ�ה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַֹֹ�הפ�יט

�כב�ד�.לאלעז �נ� וראה �לי�י, וכ� �ני וכ� ר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

ועלה, ל��ה'! עלה אחי, 'אהר� מ�ה: ל� ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר

'עצ� �פ�ט, רגלי�'! '��ט �פ�ט, ידי�'! ְְְֲֶֶַַַָָָֹֹֹ'��ט

אמר ל�. והל� וקמ�, �י�'! 'קמ� ועצ�, ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹעיני�'!

ז�: �מיתה ��ת מי א�רי ‡L¯(�‡)מ�ה ÏÚ ְְִִֵֵֶֶַָֹ«¬∆
Èa ÌzÏÚÓ.:י� למעל Œ‡Ï�רמ�� ¯L‡ ÏÚ ¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«¬∆…

È˙B‡ ÌzLc˜.אמר�י אתק��, ��א לי �רמ�� ƒ«¿∆ƒְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

כ)לכ�: ה��ה�,(במדבר וה� ה�לע", אל "וד�ר�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ונת� ע�� ��ר� וא�� �עמי�, לה��ת� ְְְְְְֲִִִִַַַַָ�ְוהצרכ�

�הי� �מי�, �� מתק�� היה ה�אה, �לא ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמימיו

ל�כר �אינ� ה�ה ה�לע '�מה א�מרי�: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָי�ראל

חטא וא� �כר, מ�� ל� אי� זכה א� לפרענ�ת, ְְִִֵַַָָָָָָָ�ְְֹולא
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:?'���(·�)„‚pÓ Èk.:מרח�ק'B‚Â ‰‡¯z.י� ֵֶƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ִ
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�ראה': 'עלה ל�: א�מר אני האזינו�� פרשת חסלת ְְֲֲִֵֵֵֵ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

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
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קנ

:ìtzzçëéðérå réLBz éðr ír-úàå:ìétLz íéîø-ìr Eèë:ékLç débé ýåýéå ýåýé éøéð äzà-ékìék ¦©¨«§¤©¬¨¦−¦®©§¥¤−©¨¦¬©§¦«¦«©¨¬¥¦−§Ÿ̈®©«Ÿ̈−©¦¬©¨§¦«¦¬
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:érLé øeö éäìà íøéå éøeö Ceøáeçî:éðzçz íénr ãéøîe éì úî÷ð ïúpä ìàäèîéáéàî éàéöBîe ¨´¦®§¨ª¾¡Ÿ¥−¬¦§¦«¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦«¦¦−¥«Ÿ§®̈

øz éîwîe:éðìévz íéñîç Léàî éðîîBðìe íéBba ýåýé EãBà ïk-ìr:ønæà EîLðBkìî úBòeLé ìBcâî ¦¨©¸§´§¥½¦¥¦¬£¨¦−©¦¥«¦©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®§¦§−£©¥«¦§−§´©§®
:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç-äNrå§«Ÿ¤¤¯¤¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�
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ycew zaye mixetikd meil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהג�
שתישאר במקו� ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש�

xetik mei axr

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

השנה. ראש

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום
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זה. זמן

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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