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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh
:eilr avipd 'd

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd
ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«
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ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
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íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה סיון, תשי"ט

ברוקלין.

 צעירי אגודת חב"ד סניף מאנטרעאל

 ועד מחנה גן ישראל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם מיום החמישי, פרשת דבר אל אהרן וגו' בהעלותך את הנרות, מבשר טוב ע"ד 

פתיחת המחנה בשבוע זה.

יהי רצון שיהי' בהצלחה הכי גדולה הן בגשמיות והן ברוחניות.

ומתאים להכתוב דבר אל אהרן )אשר כאו"א מישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש( בהעלותך 

- עד שתהא שלהבת עולה מאלי', הנה יקוים זה בכל אלו הנמצאים  נר ה' נשמת אדם   - את הנרות 

במחנה גן ישראל אשר זאת תהי' עבודתם של כל העובדים ומתעסקים, שליט"א.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÔÈ‰Ï לראׁשֹונה המבֹואר הּנסכים, ענין ¿»ƒְְְִִִַַַָָָָ

נזּכר 1ּבפרׁשתנּו ּכבר הּקרּבנֹות ּדענין . ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

הּוא  ּבפרׁשתנּו והחידּוׁש ׁשּלפניֿזה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּפרׁשּיֹות

ׁשמן  יין הּקרּבן, עם ׁשּמקריבין הּנסכים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָענין

הּקׁשר  מהּו וגם ענינם, מהּו להבין וצרי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוסלת.

ארץ  אל תב ֹואּו ּכי ּדכתיב לארץ , הּכניסה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָלענין

גֹו' הּנסכים.2מֹוׁשבֹותיכם ענין הּוא ּדוקא אז ְְְְִִֵֶַַַָָָ

‡Ïe'ּתֹורה ּב'לּקּוטי מביא מאמר 3זה, את ¿»≈ְֲִִֵֵֶֶַַָ

מהּו להבין אפׁשר ׁשּמּמּנּו ז"ל ְְִִֵֶֶֶַַַָָרּבֹותינּו

ּׁשאמרּו מה והּוא הּנסכים, הּקֹורא 4ענין ּכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

עֹולה  הקריב ּכאילּו ּתפילין ּבלא ְְְְְְִִִִִִַַָֹקריאתֿׁשמע

מּובן, ּדמּזה נסכים. ּבלא וזבח מנחה ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹּבלא

 ֿ קריאת ּכמֹו הּוא כּו') (עֹולה הּקרּבנֹות ְְְְִִֶַַַָָָׁשענין

ּוביאּור  ּתפילין. ּכמֹו הּוא הּנסכים וענין ְְְְְְִִִִֵַַַָׁשמע,

ּתפילין  וגם קריאתֿׁשמע ּגם ּדהּנה הּוא, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָהענין

הפרׁש ׁשּיׁש אּלא ּבּתֹורה, מצֹות הן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתיהן

 ֿ קּבלת הּוא קריאתֿׁשמע ּדענין ּבתכנם. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּביניהם

יׂשראל  ׁשמע ראׁשֹון ׁשּבפסּוק ּומסירתֿנפׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעֹול

ּבג' ּבפרטּיּות נמׁש זה ׁשאחרּֿכ (ורק ְְְְִִִֶֶַַַָָָגֹו'

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר וכּנֹודע כּו'), לּמה 5ּפרׁשּיֹות ְְֲִֵַַַַַַָָָ

עליו  ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמֹוע, אם לוהיה ׁשמע ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָקדמה

עליו  יקּבל ואחרּֿכ ּתחּלה, ׁשמים מלכּות ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעֹול

הרצֹוא  ענינּה ּדקריאתֿׁשמע והינּו, מצֹות. ְְְְְְִִִִַַַָָָָעֹול

מסירתֿנפׁש. ענין למעלה, מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָוההעלאה

קּיּום מהּֿׁשא  ענין הּוא הּתפילין ענין יןּֿכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

הּתֹורה  ּכל ּדהּוקׁשה ּבפֹועל, ּבמעׂשה ְְְְְֲִֶַַַַָָָהּמצֹות
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טו.)1 כו.)2פרק ג.)3שם, מא, שם א. מ, ב.)4פרשתנו יד, א.)5ברכות יג, שם

    
ÔÈÚ ÔÈ‰Ï נושא של הפנימית והמשמעות התוכן את להבין יש ¿»ƒƒ¿«

,ÌÈÎÒp‰הקרבנות עם BL‡Ï‰בתורה‰‡BÓשבאו «¿»ƒ«¿»»ƒ»
kÊ k ˙Baw‰ ÔÈÚc .e˙LÙaרבות BiLta˙פעמים ¿»»»≈¿ƒ¿««»¿»¿»ƒ¿»«»»ƒ

e˙LÙa Le„ÈÁ‰Â ,‰ÊŒÈÙlLשלח נזכר ‰e‡פרשת שכאן ∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿»»»≈
הראשונה בפעם »¿ÔÈÚƒבתורה

ÌÚ ÔÈÈ˜nL ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ∆«¿ƒƒƒ
,Ôaw‰ המכיליםÔÓL ÔÈÈ «»¿»«ƒ∆∆

e‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆÂ .˙ÏÒÂ¿…∆¿»ƒ¿»ƒ«
ÌÈÚ,הנסכים של Ì‚Âהפנימי ƒ¿»»¿«

Lw‰ e‰Ó של העניינית והשייכות ««∆∆
ı‡Ï,הנסכים ‰ÒÈk‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¿ƒ»»»∆
È˙Îc הנסכים פרשת Èkבפתח ƒ¿ƒƒ

ÌÎÈ˙BLBÓ ı‡ Ï‡ e‡B»̇∆∆∆¿≈∆
ÔÈÚ ‡e‰ ‡˜Âc Ê‡ 'B‚»«¿»ƒ¿«

?.ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ
ÈËewÏ'a ‡ÈÓ ,‰Ê ‡Ïe¿»≈∆≈ƒ¿ƒ≈

'‰Bz על הזקן אדמו"ר מאמרי ספר »
(ועוד) ויקראֿבמדברֿדברים החומשים

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ó ˙‡∆«¬««≈«
e‰Ó ÔÈ‰Ï LÙ‡ epnnL∆ƒ∆∆¿»¿»ƒ«

ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚ,הדברים בפנימיות ƒ¿««¿»ƒ
eÓ‡M ‰Ó ‡e‰Â ז"ל רבותינו ¿«∆»¿

˜Œ˙‡Èבגמרא  ‡Bw‰ Ïk»«≈¿ƒ«
eÏÈ‡k ÔÈÏÈÙz ‡Ïa ÚÓL¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ
‰ÁÓ ‡Ïa ‰ÏBÚ È˜‰ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿»
‰fÓc .ÌÈÎÒ ‡Ïa ÁÊÂ¿∆«¿…¿»ƒ¿ƒ∆
בין  ז"ל חכמינו שעשו מההשוואה

תפילין  ללא שמע קריאת הקורא

נסכים ללא קרבן «ÔeÓ,למקריב
'eÎ ‰ÏBÚ) ˙Baw‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»¿»»

הקרבנות  שאר BÓkוכן ‡e‰ (¿
ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚÂ ,ÚÓLŒ˙‡È¿̃ƒ«¿«¿ƒ¿««¿»ƒ

,ÔÈÏÈÙz BÓk ‡e‰ שהולך כפי ¿¿ƒƒ
ומבאר.

Ìb ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡Èe≈»ƒ¿»¿ƒ≈«
ÔÈÏÈÙz Ì‚Â ÚÓLŒ˙‡È¿̃ƒ«¿«¿«¿ƒƒ
‡l‡ ,‰Bza ˙BˆÓ Ô‰ Ô‰ÈzL¿≈∆≈ƒ¿«»∆»
ÌÎ˙a Ì‰ÈÈa LÙ‰ LiL∆≈∆¿≈≈≈∆¿»¿»
מהן. אחת כל של הפנימית ובמשמעות

‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È˜ ÔÈÚc בעיקר ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
ÏBÚŒ˙Ïa˜ שמים מלכות «»«

LÙŒ˙ÈÒÓe את למסור והנכונות ¿ƒ«∆∆
השם  קידוש על (Â˜הנפש 'B‚ Ï‡NÈ ÚÓL ÔBL‡ ˜eÒÙaL∆¿»ƒ¿«ƒ¿»≈¿«

‰Ê CkŒÁ‡L העול הכללית קבלת נפש eiËÙa˙והמסירות CLÓ ∆««»∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ

'eÎ ˙BiLt '‚a'ה ועבודת המצוות בענייני שונים פרטים יש בהם ¿«¿ƒ
ביטוי  לידי בא ישראל" "שמע של הכללי העניין Ó‡Óשבהם Ú„BpÎÂ ,(¿«»«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba בגמראÚÓL ‰Ó„˜ ‰nÏ"ישראל "שמע פרשת «≈«»»»¿»¿«
Ï פרשת,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ראשונה בתורה ÂÈÏÚונכתבה Ïa˜iL È„k ƒ¿»»ƒ»«¿≈∆¿«≈»»

ÌÈÓLהאדם  ˙eÎÏÓ ÏBÚ«¿»«ƒ
‰lÁz שמע" באמירת כללי, באופן ¿ƒ»

ÂÈÏÚישראל", Ïa˜È CkŒÁ‡Â¿««»¿«≈»»
BˆÓ˙האדם  ÏBÚ כל את הכולל ƒ¿

קיום  עניין והרי הפרטיות, המצוות

ולהיפך) קיומן, על (והשכר המצוות

שמוע'. אם 'והיה בפרשת יותר מפורט

של  הפנימי התוכן את ומבאר והולך

והמסירות  עול' ה'קבלת בין ההבדל

כל  וקיום שמע, בפרשת הכללית

אם  והיה בפרשת הפרטיות המצוות

שמוע:

dÈÚ ÚÓLŒ˙‡È˜c ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»»
‡Bˆ‰ שבמרכבה הקודש חיות על »»

ושוב". ב"רצוא שהן נאמר העליונה

של  ב'תנועה' הן אחד מצד כלומר,

במקור, ולהיכלל להתעלות תשוקה

חזרה  של ב'תנועה' הוא שני ומצד

תפקידם ולמילוי ««¬»»¿ÏÚ‰‰Â‡‰לדרגתם
ÔÈÚ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«

LÙŒ˙ÈÒÓ בחסידות כמבואר ¿ƒ«∆∆
יכולה  לאלוקות האדם שהתקרבות

היינו  "העלאה", – דרכים בשתי להיות

למעלה, מלמטה האדם של התעלות

על  אלוקות התגלות היינו ו"המשכה",

וההחלטה  למטה. מלמעלה האדם

של  את וההתמסרות למסור האדם

תשוקה  מתוך היא שמע בקריאת נפשו

מלמטה  ולהתעלות בה' דבק להיות

ÔÈÚלמעלה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
˜Ìeiמצוות  ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈÏÈÙz‰«¿ƒƒƒ¿«ƒ

,ÏÚBÙa ‰NÚÓa ˙Bˆn‰ בשונה «ƒ¿¿«¬∆¿«
תשוקה  שהם וה'רצוא' נפש מהמסירות

מענייני  ולהתנתק מהעולם לצאת

Ïkהושוותה L˜e‰c‰המעשה ¿¿»»
˙BˆÓ eÈÈ‰) dÏek ‰Bz‰«»»«¿ƒ¿

,ÔÈÏÈÙ˙Ï (‰Bz‰ כמאמר) «»ƒ¿ƒƒ
לאות  לך "והיה הפסוק על ז"ל חכמינו

התורה  כל הושוותה בפיך", ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזיכרון ידך על

פטורות  ונשים מסויים, בזמן המוגבלת עשה מצוות תפילין מה לתפילין: כולה
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88 דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

ב  .............................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ג  ......................................  קיג, קיב ליםי תהמזמור  )ב

  להבין ענין הנסכיםה "מאמר ד  )ג

ה ................  ג"מתש'ה ,מברכים החודש תמוז, שלחשבת פרשת 

 י  ................  ו"כתש'ה ח תמוז"מבה, שלח פ"ששיחת   )ד

   שלחפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

יד   ...... ................................................................    יגרך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

יז  ...........................  ל "ן זצלוי יצחק שניאורסאה' המקובל ר

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

יח  ............   תרגום מאידיש, טכחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

יט  ......................  שלחפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

כ  .....................  שלחלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

מב  ......................  שלחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

מג  .............................................  שלחלשבוע פרשת  

נד......................  שלחלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

נז  .................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

ס   .....................שלחלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

פה   ...................  שלחלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

צב  .......................  שלחלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

הצ............................................  פא פרק יםתהל, ידפרק  מלכים א

  בתראבבא  מסכת – משניות  )יח

צז  .....................................................   ביאור קהתי

הק  ........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  עם ביאורים  עירוביןמסכת   )כ

וק  ......................................................  פהף עד ד טעמדף 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

לחק ........................ ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

לחק ........................ ................................  ר הזקן"אדמו

   הרתולקוטי   )כג

לטק  ........................ ................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

אמק  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ – צ"מאמרי הצ  )כה

מאק  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

מבק  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

מבק  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'הם המאמריספר   )כח

מדק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

מוק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

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

  אגרות קודש   )לא

מחק  .. ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נק  ..................................  ג פרק ביאורים בפרקי אבות   )לב

אנק  ....... ................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

נחק  ..............................  שלחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

טנק  ....................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לה



ה

   
   

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÔÈ‰Ï לראׁשֹונה המבֹואר הּנסכים, ענין ¿»ƒְְְִִִַַַָָָָ

נזּכר 1ּבפרׁשתנּו ּכבר הּקרּבנֹות ּדענין . ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

הּוא  ּבפרׁשתנּו והחידּוׁש ׁשּלפניֿזה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּפרׁשּיֹות

ׁשמן  יין הּקרּבן, עם ׁשּמקריבין הּנסכים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָענין

הּקׁשר  מהּו וגם ענינם, מהּו להבין וצרי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוסלת.

ארץ  אל תב ֹואּו ּכי ּדכתיב לארץ , הּכניסה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָלענין

גֹו' הּנסכים.2מֹוׁשבֹותיכם ענין הּוא ּדוקא אז ְְְְִִֵֶַַַָָָ

‡Ïe'ּתֹורה ּב'לּקּוטי מביא מאמר 3זה, את ¿»≈ְֲִִֵֵֶֶַַָ

מהּו להבין אפׁשר ׁשּמּמּנּו ז"ל ְְִִֵֶֶֶַַַָָרּבֹותינּו

ּׁשאמרּו מה והּוא הּנסכים, הּקֹורא 4ענין ּכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

עֹולה  הקריב ּכאילּו ּתפילין ּבלא ְְְְְְִִִִִִַַָֹקריאתֿׁשמע

מּובן, ּדמּזה נסכים. ּבלא וזבח מנחה ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹּבלא

 ֿ קריאת ּכמֹו הּוא כּו') (עֹולה הּקרּבנֹות ְְְְִִֶַַַָָָׁשענין

ּוביאּור  ּתפילין. ּכמֹו הּוא הּנסכים וענין ְְְְְְִִִִֵַַַָׁשמע,

ּתפילין  וגם קריאתֿׁשמע ּגם ּדהּנה הּוא, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָהענין

הפרׁש ׁשּיׁש אּלא ּבּתֹורה, מצֹות הן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתיהן

 ֿ קּבלת הּוא קריאתֿׁשמע ּדענין ּבתכנם. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּביניהם

יׂשראל  ׁשמע ראׁשֹון ׁשּבפסּוק ּומסירתֿנפׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעֹול

ּבג' ּבפרטּיּות נמׁש זה ׁשאחרּֿכ (ורק ְְְְִִִֶֶַַַָָָגֹו'

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר וכּנֹודע כּו'), לּמה 5ּפרׁשּיֹות ְְֲִֵַַַַַַָָָ

עליו  ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמֹוע, אם לוהיה ׁשמע ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָקדמה

עליו  יקּבל ואחרּֿכ ּתחּלה, ׁשמים מלכּות ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעֹול

הרצֹוא  ענינּה ּדקריאתֿׁשמע והינּו, מצֹות. ְְְְְְִִִִַַַָָָָעֹול

מסירתֿנפׁש. ענין למעלה, מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָוההעלאה

קּיּום מהּֿׁשא  ענין הּוא הּתפילין ענין יןּֿכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

הּתֹורה  ּכל ּדהּוקׁשה ּבפֹועל, ּבמעׂשה ְְְְְֲִֶַַַַָָָהּמצֹות
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טו.)1 כו.)2פרק ג.)3שם, מא, שם א. מ, ב.)4פרשתנו יד, א.)5ברכות יג, שם

    
ÔÈÚ ÔÈ‰Ï נושא של הפנימית והמשמעות התוכן את להבין יש ¿»ƒƒ¿«

,ÌÈÎÒp‰הקרבנות עם BL‡Ï‰בתורה‰‡BÓשבאו «¿»ƒ«¿»»ƒ»
kÊ k ˙Baw‰ ÔÈÚc .e˙LÙaרבות BiLta˙פעמים ¿»»»≈¿ƒ¿««»¿»¿»ƒ¿»«»»ƒ

e˙LÙa Le„ÈÁ‰Â ,‰ÊŒÈÙlLשלח נזכר ‰e‡פרשת שכאן ∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿»»»≈
הראשונה בפעם »¿ÔÈÚƒבתורה

ÌÚ ÔÈÈ˜nL ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ∆«¿ƒƒƒ
,Ôaw‰ המכיליםÔÓL ÔÈÈ «»¿»«ƒ∆∆

e‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆÂ .˙ÏÒÂ¿…∆¿»ƒ¿»ƒ«
ÌÈÚ,הנסכים של Ì‚Âהפנימי ƒ¿»»¿«

Lw‰ e‰Ó של העניינית והשייכות ««∆∆
ı‡Ï,הנסכים ‰ÒÈk‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¿ƒ»»»∆
È˙Îc הנסכים פרשת Èkבפתח ƒ¿ƒƒ

ÌÎÈ˙BLBÓ ı‡ Ï‡ e‡B»̇∆∆∆¿≈∆
ÔÈÚ ‡e‰ ‡˜Âc Ê‡ 'B‚»«¿»ƒ¿«

?.ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ
ÈËewÏ'a ‡ÈÓ ,‰Ê ‡Ïe¿»≈∆≈ƒ¿ƒ≈

'‰Bz על הזקן אדמו"ר מאמרי ספר »
(ועוד) ויקראֿבמדברֿדברים החומשים

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ó ˙‡∆«¬««≈«
e‰Ó ÔÈ‰Ï LÙ‡ epnnL∆ƒ∆∆¿»¿»ƒ«

ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚ,הדברים בפנימיות ƒ¿««¿»ƒ
eÓ‡M ‰Ó ‡e‰Â ז"ל רבותינו ¿«∆»¿

˜Œ˙‡Èבגמרא  ‡Bw‰ Ïk»«≈¿ƒ«
eÏÈ‡k ÔÈÏÈÙz ‡Ïa ÚÓL¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ
‰ÁÓ ‡Ïa ‰ÏBÚ È˜‰ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿»
‰fÓc .ÌÈÎÒ ‡Ïa ÁÊÂ¿∆«¿…¿»ƒ¿ƒ∆
בין  ז"ל חכמינו שעשו מההשוואה

תפילין  ללא שמע קריאת הקורא

נסכים ללא קרבן «ÔeÓ,למקריב
'eÎ ‰ÏBÚ) ˙Baw‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»¿»»

הקרבנות  שאר BÓkוכן ‡e‰ (¿
ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚÂ ,ÚÓLŒ˙‡È¿̃ƒ«¿«¿ƒ¿««¿»ƒ

,ÔÈÏÈÙz BÓk ‡e‰ שהולך כפי ¿¿ƒƒ
ומבאר.

Ìb ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡Èe≈»ƒ¿»¿ƒ≈«
ÔÈÏÈÙz Ì‚Â ÚÓLŒ˙‡È¿̃ƒ«¿«¿«¿ƒƒ
‡l‡ ,‰Bza ˙BˆÓ Ô‰ Ô‰ÈzL¿≈∆≈ƒ¿«»∆»
ÌÎ˙a Ì‰ÈÈa LÙ‰ LiL∆≈∆¿≈≈≈∆¿»¿»
מהן. אחת כל של הפנימית ובמשמעות

‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È˜ ÔÈÚc בעיקר ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
ÏBÚŒ˙Ïa˜ שמים מלכות «»«

LÙŒ˙ÈÒÓe את למסור והנכונות ¿ƒ«∆∆
השם  קידוש על (Â˜הנפש 'B‚ Ï‡NÈ ÚÓL ÔBL‡ ˜eÒÙaL∆¿»ƒ¿«ƒ¿»≈¿«

‰Ê CkŒÁ‡L העול הכללית קבלת נפש eiËÙa˙והמסירות CLÓ ∆««»∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ

'eÎ ˙BiLt '‚a'ה ועבודת המצוות בענייני שונים פרטים יש בהם ¿«¿ƒ
ביטוי  לידי בא ישראל" "שמע של הכללי העניין Ó‡Óשבהם Ú„BpÎÂ ,(¿«»«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba בגמראÚÓL ‰Ó„˜ ‰nÏ"ישראל "שמע פרשת «≈«»»»¿»¿«
Ï פרשת,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ראשונה בתורה ÂÈÏÚונכתבה Ïa˜iL È„k ƒ¿»»ƒ»«¿≈∆¿«≈»»

ÌÈÓLהאדם  ˙eÎÏÓ ÏBÚ«¿»«ƒ
‰lÁz שמע" באמירת כללי, באופן ¿ƒ»

ÂÈÏÚישראל", Ïa˜È CkŒÁ‡Â¿««»¿«≈»»
BˆÓ˙האדם  ÏBÚ כל את הכולל ƒ¿

קיום  עניין והרי הפרטיות, המצוות

ולהיפך) קיומן, על (והשכר המצוות

שמוע'. אם 'והיה בפרשת יותר מפורט

של  הפנימי התוכן את ומבאר והולך

והמסירות  עול' ה'קבלת בין ההבדל

כל  וקיום שמע, בפרשת הכללית

אם  והיה בפרשת הפרטיות המצוות

שמוע:

dÈÚ ÚÓLŒ˙‡È˜c ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»»
‡Bˆ‰ שבמרכבה הקודש חיות על »»

ושוב". ב"רצוא שהן נאמר העליונה

של  ב'תנועה' הן אחד מצד כלומר,

במקור, ולהיכלל להתעלות תשוקה

חזרה  של ב'תנועה' הוא שני ומצד

תפקידם ולמילוי ««¬»»¿ÏÚ‰‰Â‡‰לדרגתם
ÔÈÚ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«

LÙŒ˙ÈÒÓ בחסידות כמבואר ¿ƒ«∆∆
יכולה  לאלוקות האדם שהתקרבות

היינו  "העלאה", – דרכים בשתי להיות

למעלה, מלמטה האדם של התעלות

על  אלוקות התגלות היינו ו"המשכה",

וההחלטה  למטה. מלמעלה האדם

של  את וההתמסרות למסור האדם

תשוקה  מתוך היא שמע בקריאת נפשו

מלמטה  ולהתעלות בה' דבק להיות

ÔÈÚלמעלה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
˜Ìeiמצוות  ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈÏÈÙz‰«¿ƒƒƒ¿«ƒ

,ÏÚBÙa ‰NÚÓa ˙Bˆn‰ בשונה «ƒ¿¿«¬∆¿«
תשוקה  שהם וה'רצוא' נפש מהמסירות

מענייני  ולהתנתק מהעולם לצאת

Ïkהושוותה L˜e‰c‰המעשה ¿¿»»
˙BˆÓ eÈÈ‰) dÏek ‰Bz‰«»»«¿ƒ¿

,ÔÈÏÈÙ˙Ï (‰Bz‰ כמאמר) «»ƒ¿ƒƒ
לאות  לך "והיה הפסוק על ז"ל חכמינו

התורה  כל הושוותה בפיך", ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזיכרון ידך על

פטורות  ונשים מסויים, בזמן המוגבלת עשה מצוות תפילין מה לתפילין: כולה
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ו  

לתפילין  הּתֹורה) מצֹות (היינּו ּגם 6ּכּולּה וזהּו , ְְְְִִִִֶַַַָָ

חרס  ּכלי הּתֹופל מּלׁשֹון הם ּׁשּתפילין ,7מה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַ

ׁשענינן  הּמצֹות ּכמֹו והתחּברּות, ּתפילה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָמּלׁשֹון

וחיּבּור  צותא מּלׁשֹון ּׁשענין 8הּוא מה ּגם וזהּו . ְְְְְִִִֶֶַַַַָ

ּדאף  למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה הּוא ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָהּתפילין

 ֿ קריאת ׁשל הּפרׁשּיֹות ּכתּובֹות ּבתפילין ְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּגם

ׁשענינן  רצּועֹות ּבהם יׁש מּכלֿמקֹום ְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשמע,

למּטה  מּמצות 9המׁשכה ּׁשחלק מה ּגם וזהּו . ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

והּמֹוח  הּלב ׁשעּבּוד הּלב, ּבכּונת הּוא ,10ּתפילין ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ

את  להמׁשי הּוא הּתפילין ענין ּתֹוכן ְְְְִִִִִֶֶַַַּכי

האדם. ּבגּוף למּטה ּומח, ּדלב ְְְְִֵַַַָָָָֹהּׁשעּבּוד

‰p‰Â קריאתֿׁשמע ּבין החילּוק עלּֿדר ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶַַַַ

קרּבנֹות  ּבין החילּוק ּגם הּוא ּכן ְְִִִֵֵַַָָּותפילין,

ּכׁשמֹו הּוא הּקרּבן ענין ּתֹוכן ּדהּנה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָלנסכים.

ּדבר  ׁשּנֹוטלים הענין ּוכפׁשטּות קרּוב, ְְְְְִִִֵֶַָָָָמּלׁשֹון

קרּבן  להיֹות הּקּב"ה אל אֹותֹו ּומקרבים ְְְְִִִֶַַָָָָָמּבחּוץ

 ֿ ּדאין רזא עד עֹולה ּדקּורּבנא ׁשרזא ועד ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָלה',

ההילּולא 11סֹוף  ּבדרּוׁשי ּגם הענין 12(וכּמבֹואר ְְְְִִִֵַַַָָָָ

ּכמֹו הּלחם הּוא  הּקרּבן ּדענין הּגאּולה). ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָלבעל

ּדכׁשם 13ׁשּכתּוב  גֹו'. לאּׁשי לחמי קרּבני את ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

והּגּוף, הּנׁשמה את לחּבר ענינֹו למּטה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּלחם

הּׁשלימּות, ּבתכלית הּוא הּגּוף ׁשּלפניֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַּדאף

ׁשל  ּכּפיו יציר ׁשהיה הראׁשֹון אדם ׁשל ּגּופֹו ְְִִֶֶֶַָָָָָָּכמֹו

ה 14הּקּב"ה  צרי מּכלֿמקֹום ּכמֹו, לּנׁשמה ּוא ְְִִַַָָָָָָָ

לחּבר 15ׁשּכתּוב  ּוכדי חּיים, נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ
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פטורות) נשים - מסויים בזמן המוגבלות עשה מצוות כל אף -Ìb e‰ÊÂ¿∆«

,ÒÁ ÈÏk ÏÙBz‰ ÔBLlÓ Ì‰ ÔÈÏÈÙzM ‰Ó לעניין המשנה כלשון «∆¿ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ∆∆
הוא  ו"תופל" טומאה. מקבל הוא מתי טיט, בשכבת אותו שהדביקו חרס כלי

ÔBLlÓ ‡e‰ ÔÈÚL ˙Bˆn‰ BÓk ,˙eaÁ˙‰Â ‰ÏÈÙz ÔBLlÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ¿
eaÈÁÂ ‡˙Âˆ ההתעלות היפך «¿»¿ƒ

התנתקות  שגורם באופן הזה מהעולם

להתחבר  דרך הוא המצוות קיום אלא

באמצעות  דווקא הקדושֿברוךֿהוא עם

הגשמי. הזה בעולם בפועל מעשים

Ìb e‰ÊÂ הפנימי ÔÈÚMהטעם ‰Ó ¿∆««∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ÔÈÏÈÙz‰«¿ƒƒ««¿»»

אלוקית  «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰והתגלות
ÔÈÏÈÙ˙a ÌbL Û‡c ,‰hÓÏ¿«»¿«∆««¿ƒƒ
ÏL ˙BiLt‰ ˙Be˙k¿«»»ƒ∆

ÚÓLŒ˙‡È˜ לעיל נתבאר והרי ¿ƒ«¿«
הוא  ישראל" "שמע של שהתוכן

נפש  ומסירות קבלתֿעולֿמלכותֿשמים

למעלה, LÈמלמטה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈
Ì‰a בתפיליןÔÈÚL ˙BÚeˆ »∆¿∆ƒ¿»»

גם  ביטוי לידי (הבא הפנימי הרוחני

ומשתלשלות) יורדות הן שבה בצורה

hÓÏ‰.הוא  ‰ÎLÓ‰«¿»»¿«»
Ìb e‰ÊÂ הטעם˜ÏÁM ‰Ó ¿∆««∆≈∆

˙eÎa ‡e‰ ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆnÓƒƒ¿«¿ƒƒ¿«»«
,ÁBn‰Â l‰ „eaÚL ,l‰«≈ƒ¿«≈¿««
שבמצוות  ובחסידות בהלכה כמבואר

לתוכן  מיוחדת חשיבות יש תפילין

שהנחת  והכוונה המצוות. ולכוונת

והתפילין  הלב כנגד יד של התפילין

את  לשעבד כדי הראש על ראש של

חלק  היא ה' לעבודת המוח ואת הלב

עצמה מהמצווה נפרד ÔÎBzבלתי Èkƒ∆
CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ÔÈÏÈÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ
גילוי  לידי ולהביא למטה מלמעלה

ÁÓe Ïc „eaÚM‰ לעבודת ‡˙ ∆«ƒ¿¿≈…«
‰‡„Ìה', Ûe‚a ‰hÓÏ של בדרך לאלוקות האדם של התקרבות זו והרי ¿«»¿»»»

למטה. מלמעלה המשכה

‰eÏÈÁ˜והּנה CcŒÏÚ לעיל המבואר ˜ÚÓLŒ˙‡Èההבדל ÔÈa ְִֵ«∆∆«ƒ≈¿ƒ«¿«
,ÔÈÏÈÙ˙e והתוכן "העלאה" בדרך ה' עבודת הוא שמע קריאת של שהתוכן ¿ƒƒ

"המשכה" בדרך ה' עבודת הוא תפילין מצות ‰eÏÈÁ˜של Ìb ‡e‰ Ôk≈««ƒ
ÌÈÎÒÏ,ההבדל  ˙Ba˜ ÔÈa.ומבאר שהולך כפי ≈»¿»ƒ¿»ƒ

e˜ ÔBLlÓ BÓLk ‡e‰ Ôaw‰ ÔÈÚ ÔÎBz ‰p‰c האדם בין ¿ƒ≈∆ƒ¿««»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‰ÔÈÚואלוקות, ˙eËLÙÎe של הפשוטה מהמשמעות גם שמובן כפי ¿«¿»ƒ¿»

שהיא קרבן ıeÁaÓהבאת c ÌÈÏËBpL הקדושה לתחום מחוץ שהיה ∆¿ƒ»»ƒ«
ÚÂ„והאלוקות ,'‰Ï Ôa˜ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ Ï‡ B˙B‡ ÌÈ˜Óe¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿»¿»«¿«

‡Ê „Ú ‰ÏBÚ ‡ae˜c ‡ÊL∆»»¿¿¿»∆«»»
ÛBÒŒÔÈ‡c גדול קירוב הוא והקירוב ¿≈

בזוהר  כך על שאמרו כך כדי עד וחזק

סוף  דאין הסוד עד עולה הקרבן שסוד

ÔÈÚ‰ ‡BnÎÂ) התוכן ¿«¿»»ƒ¿»
הקרבנות של הפנימית »Ìbוהמשמעות

ÏÚÏ ‡ÏeÏÈ‰‰ ÈLe„aƒ¿≈«ƒ»¿««
‰Ïe‡b‰ שהרבי החסידות מאמרי «¿»

לגאולה  וגלות ממאסר שיצא הריי"צ,

תרפ"ז, בשנת תמוז י"בֿי"ג בימים

תש"י, שבט יו"ד ליום לפרסום מסר

בהם  שלו, ההסתלקותֿהילולא יום

הקירוב  עניין בהרחבה מבואר

הקרבנות) עלֿידי שנפעל לאלוקות

התקרבות  הוא הקרבנות עניין ולכן

"העלא  בדרך (כקריאת לאלוקות ה"

הוא  הנסכים עניין ואילו שמע)

"המשכה" בדרך לאלוקות התקרבות

שיתבאר  כפי המצוות), ושאר (כתפילין

להלן.

ÌÁl‰ ‡e‰ Ôaw‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««»¿»«∆∆
הקרבת  של הרוחנית הפעולה כלומר,

של  הגשמית לפעולה דומה קרבן

לחם  e˙kLאכילת BÓk בתורה ¿∆»
'B‚ ÈM‡Ï ÈÓÁÏ Èa˜ הרי ‡˙ ∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«

של  ה"לחם" נקראים שהקרבנות

כביכול. ומשמעות הקדושֿברוךֿהוא,

היא  ÌÁl‰Lהדימוי ÌLÎcƒ¿≈∆«∆∆
אדם hÓÏ‰הגשמי  ידי על שנאכל ¿«»

‰ÓLp‰גשמי  ˙‡ aÁÏ BÈÚƒ¿»¿«≈∆«¿»»
,Ûeb‰Â הנשמה אין מזון ללא שכן ¿«

הגוף  את להחיות ÊŒÈÙlL‰יכולה Û‡c הלחם אכילת ‰Ûebלפני ¿«∆ƒ¿≈∆«
,˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ דבר בגוף מוסיף לא אוכל שהאדם והלחם ¿«¿ƒ«¿≈

שלם  הגוף ÂÈtkאלא ÈˆÈ ‰È‰L ÔBL‡‰ Ì„‡ ÏL BÙeb BÓk¿∆»»»ƒ∆»»¿ƒ«»
,‰"aw‰ ÏL בתכלית שלם היה בודאי שכך למרות ÌB˜ÓŒÏkÓוכיוון ∆«»»ƒ»»

שלם  הגוף המזון ללא ÓLpÏ‰שגם ‡e‰ CÈˆ זקוק הגוף לחיות, כדי »ƒ«¿»»
e˙kLלנשמה  BÓk לאחר אשר הראשון אדם בריאת לגבי בתורה ¿∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

     

וטעם  הּלחם. לענין צרי והּגּוף הּנׁשמה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאת

הּוא  מן 16הּדבר למּטה הּוא ׁשהּלחם מּׁשּום , ְִִֶֶֶַַַָָָ

יֹותר, עליֹונים אֹורֹות ּבֹו יׁש ולכן ְְִֵֵֵֶָָָָהאדם,

יֹותר,17ּכּנֹודע  למּטה יֹורד יֹותר הּגבֹוּה ׁשּכל ְֵֵֵֶַַַַָָָָ

 ֿ ועל הּגּוף. עם הּנׁשמה את מחּבר הּוא ְְְְִֵֵֶַַַַָָָולכן

הּנׁשמה  ּדמה ּכביכֹול, למעלה הּוא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָּדרֿזה

את  ממּלא הּקּב"ה ּכ הּגּוף, את ְְְֵֶֶַַַַָָָָממּלאה

המחּבר 18העֹולם  הּלחם הּוא הּקרּבנֹות ׁשענין , ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבין  ההפרׁש וזהּו הּקּב"ה. עם העֹולם ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאת

עם  ּדהעֹולם החיּבּור ּדהּנה לנסכים. ְְְְִִִִִֵַָָָָָקרּבנֹות

ׁשל  ּבחיצֹונּיּות ּובין ּבפנימּיּות ּבין הּוא ְִִִִֵֵֶַַַָָהּקּב"ה

ּכתיב  ּדהּנה גֹו',19החּיּות. וׁשֹוב רצֹוא והחּיֹות ְְְִִֵַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשחּיּות 20ּומבֹואר ּדהינּו , ְְְְְֶַַַָָ

וׁשֹוב  ּדרצֹוא הּתנּועֹות ּבב' ּתמיד היא ְְְִִַָָָָָהעֹולמֹות

 ֿ ועלּֿדר ׁשֹוב, ּבחינת נכלל רצֹוא ּבבחינת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ(וגם

ּכמבֹואר  רצֹוא ּבחינת נכלל ׁשֹוב ּבבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָָזה

לחיצֹונּיּות  ׁשּי הרצֹוא ּדענין אחר). ְְְְִִִֵַַַָָָָּבמקֹום

ּפנימּיּות  המׁשכת היא הּׁשֹוב וענין ְְְְִִִִַַַַַַָהחּיּות,

ּדענין  לנסכים. קרּבנֹות ּבין ההפרׁש וזהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהחּיּות.

מּלמּטה  וההעלאה הרצֹוא הּוא ְְְֲִַַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות

(ּדּוגמת  ּכּנ"ל וכּו' הּמסירתֿנפׁש ענין ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָלמעלה,

הּנסכים  ענין מהּֿׁשאיןּֿכן קריאתֿׁשמע). ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָענין
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ובכ"מ.)16 ב. יד, עקב לקו"ת ואילך.)17ראה פ"ל ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה י,)18שערי ברכות ראה

יד.)19א. א, וש"נ.)20יחזקאל רצו"ש. ערך צ"צ הליקוטיםֿדא"ח ס' ראה

    
אזי  גופו, את יצר ÌÈiÁ,שהקדושֿברוךֿהוא ˙ÓL ÂÈt‡a ÁtiÂ נתן «ƒ«¿«»ƒ¿««ƒ

חי  הוא הגוף לה שהודות נשמה Ûeb‰Âבו ‰ÓLp‰ ˙‡ aÁÏ È„Îe¿≈¿«≈∆«¿»»¿«
חיות  בגוף תיתן אכן שהנשמה ‰ÌÁlכך ÔÈÚÏ CÈˆ את הפועל שהוא »ƒ¿ƒ¿««∆∆

והגוף. הנשמה של החיבור

,‡e‰ c‰ ÌÚËÂ לכך הסיבה ¿«««»»
נפעל  בגוף הנשמה בין שהחיבור

היה  שלכאורה אף הלחם, באמצעות

בגורם  תלוי הדבר מדוע לשאול מקום

הלחם  אכילת ללא גם והרי חיצוני

אותו  וממלאה בגוף נמצאת הנשמה

הוא  בלחם שהצורך אלא בו ומלובשת

‰hÓÏ ‡e‰ ÌÁl‰L ÌeMÓƒ∆«∆∆¿«»
,Ì„‡‰ ÔÓ נחלקים הנבראים שכן ƒ»»»

= והאדם מדבר. חי, צומח, לדומם,

הצומח  מן שבא מלחם נעלה המדבר

ÔÎÏÂ מן בא שהלחם בגלל דווקא ¿»≈
מן  יותר נחות נברא שהוא הצומח

Baהאדם LÈבלחם˙BB‡ ≈
˙BÈאלוקיים ÌÈBÈÏÚ מאשר ∆¿ƒ≈

באדם, הנמצאים האלוקיים האורות

Ú„Bpkהחסידות ÏkLבתורת «»∆»
˙BÈ dBb‰ ומקורו בשורשו «»«≈

העליון ˙BÈהרוחני ‰hÓÏ „BÈ≈¿«»≈
(כמשל  יותר נחותים גשמיים בנבראים

הרי  נופלת היא שכאשר אבנים חומת

רחוק  נופלים החומה שבראש האבנים

החומה  שבתחתית מהאבנים יותר

קרוב), ‰e‡הנופלים ÔÎÏÂ הלחם ¿»≈
ביותר  עליונים אורות בו ≈»¿aÁÓשיש
Ûeb‰ ÌÚ ‰ÓLp‰ והודות ‡˙ ∆«¿»»ƒ«

חיות. בגוף משפיעה הנשמה לו

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»
,ÏBÎÈk,הגשמי והגוף הנשמה בין החיבור את פועל הגשמי שהמזון כשם ƒ¿»

הם  "לחם" שנקראים הקרבנות כביכול, באלוקות, למעלה גם כך כאמור,

העולם  עם האלוקית החיות את ‡˙המחברים ‰‡lÓÓ ‰ÓLp‰ ‰Óc¿««¿»»¿«¿»∆
,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰ Ck ,Ûeb‰ החיות השפעת שאופן הרי «»«»»¿«≈∆»»

הגוף  אל מהנשמה החיות השפעת לאופן דומה העולם את להחיות האלוקית

(רוחני) "לחם" ידי על נפעל הוא ‰ÌÁlוגם ‡e‰ ˙Baw‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»¿»«∆∆
‰"aw‰ ÌÚ ÌÏBÚ‰ ˙‡ aÁÓ‰ השפעת את גורמים הקרבנות כי «¿«≈∆»»ƒ«»»

לעולם. האלוקית החיות

LÙ‰‰ e‰ÊÂ ההבדלÌÈÎÒÏ ˙Ba˜ ÔÈa את פועלים ששניהם ¿∆«∆¿≈≈»¿»ƒ¿»ƒ
וההשפעה. הפעולה באופן הבדל שיש אלא והעולם אלוקות שבין החיבור

‰ ÌÚ ÌÏBÚ‰c eaÈÁ‰ ‰p‰c‰"aw החיות השפעת לצורך ¿ƒ≈«ƒ¿»»ƒ«»»

לעולם  ‰eiÁ˙האלוקית ÏL ˙eiBˆÈÁa ÔÈe ˙eiÓÈÙa ÔÈa ‡e‰≈«¿ƒƒ≈«ƒƒ∆««
בתוכו  ונקלטת בפנימיות בו ומאירה בו ומתלבשת לעולם שיורדת חיות יש

בו  ונקלטת יורדת איננה אבל לעולם באה היא שגם אלוקית חיות ויש

בחיצוניות. בו מאירה אלא בפנימיות

פנימיות  בין ההבדל ביאור ולתוספת

החיות: לחיצוניות החיות

È˙k ‰p‰c הקודש בחיות ¿ƒ≈¿ƒ
העליונה Bˆ‡שבמרכבה ˙BiÁ‰Â¿««»

‰nÎa ‡BÓe ,'B‚ BLÂ»¿»¿«»
,˙BÓB˜Óהחסידות eÈ‰cבתורת ¿¿«¿

היא  ושוב" "רצוא המושג שמשמעות

„ÈÓz ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁL∆«»»ƒ»ƒ
˙BÚez‰ 'a כיוונים‡Bˆc ¿«¿¿»

מגדרי  לצאת תשוקה של 'תנועה'

ולהתעלות  'תנועה'BLÂהמציאות »
למלא  כדי המציאות לגדרי חזרה של

עליהן  המוטל התפקיד »¿(Ì‚Âאת
˙ÈÁa ÏÏÎ ‡Bˆ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»ƒ¿»¿ƒ«
˙ÈÁa ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,BL¿«∆∆∆ƒ¿ƒ«
‡Bˆ ˙ÈÁa ÏÏÎ BLƒ¿»¿ƒ«»

Á‡ ÌB˜Óa ‡BÓk מבואר «¿»¿»«≈
שלפעמים  הכוונה שאין בחסידות

ולפעמים  ה'שוב' על גובר ה'רצוא'

תמידי  שילוב שקיים אלא להיפך,

גם  יש עצמו ב'רצוא' ולכן ביניהם,

גם  יש עצמו ב'שוב' להיפך וכן 'שוב'

‰Bˆ‡'רצוא' ÔÈÚc שהוא ). ¿ƒ¿«»»
הכוונה  זה (בעניין הנברא של תשוקה

הקודש' 'חיות הנקראים למלאכים

הנבראים) בשאר גם הוא זה ומעין

ולהתקרב  מציאותו מגדרי לצאת

‰eiÁ˙לאלוקות ˙eiBˆÈÁÏ CiL«»¿ƒƒ««
בחיצוניות, עליו מאיר אלא הנברא גדרי בתוך נקלט שלא האלוקי האור

BM‰ ÔÈÚÂ ולעבוד מציאותו גדרי תוך אל לחזור הנברא של ה'תנועה' ¿ƒ¿««
המוגדר  תפקידו מילוי  תוך ה' ‰ÎLÓ˙את ‡È‰ והתגלות˙eiÓÈt ƒ«¿»«¿ƒƒ

˙eiÁ‰.הנברא גדרי בתוך שנקלט האלוקי האור ««
LÙ‰‰ e‰ÊÂ ההבדלÌÈÎÒÏ ˙Ba˜ ÔÈa להביא פעולתם לגבי ¿∆«∆¿≈≈»¿»ƒ¿»ƒ

בעולם. אלוקות וגילוי ‰Baw˙להמשכת ÔÈÚc של ההתקרבות אופן ¿ƒ¿««»¿»
הקרבנות  עבודת של הרוחנית העבודה ידי על לאלוקות ‰Bˆ‡האדם ‡e‰»»

המציאות  מגדרי לצאת ÏÚÓÏ‰,התשוקה ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
שהוא  למעלה מלמטה ‰LÙŒ˙ÈÒnולהתעלות ÔÈÚ ביטול שהוא ƒ¿««¿ƒ«∆∆

האישית  המציאות של ˜Œ˙‡Èמוחלט ÔÈÚ ˙Ó‚ec) Ï"pk 'eÎÂ¿««¿«ƒ¿«¿ƒ«
(ÚÓL חיצוניות בהמשכת קשורה כזה באופן ה ' עבודת לעיל, שמבואר וכפי ¿«
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ז   

לתפילין  הּתֹורה) מצֹות (היינּו ּגם 6ּכּולּה וזהּו , ְְְְִִִִֶַַַָָ

חרס  ּכלי הּתֹופל מּלׁשֹון הם ּׁשּתפילין ,7מה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַ

ׁשענינן  הּמצֹות ּכמֹו והתחּברּות, ּתפילה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָמּלׁשֹון

וחיּבּור  צותא מּלׁשֹון ּׁשענין 8הּוא מה ּגם וזהּו . ְְְְְִִִֶֶַַַַָ

ּדאף  למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה הּוא ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָהּתפילין

 ֿ קריאת ׁשל הּפרׁשּיֹות ּכתּובֹות ּבתפילין ְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּגם

ׁשענינן  רצּועֹות ּבהם יׁש מּכלֿמקֹום ְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשמע,

למּטה  מּמצות 9המׁשכה ּׁשחלק מה ּגם וזהּו . ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

והּמֹוח  הּלב ׁשעּבּוד הּלב, ּבכּונת הּוא ,10ּתפילין ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ

את  להמׁשי הּוא הּתפילין ענין ּתֹוכן ְְְְִִִִִֶֶַַַּכי

האדם. ּבגּוף למּטה ּומח, ּדלב ְְְְִֵַַַָָָָֹהּׁשעּבּוד

‰p‰Â קריאתֿׁשמע ּבין החילּוק עלּֿדר ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶַַַַ

קרּבנֹות  ּבין החילּוק ּגם הּוא ּכן ְְִִִֵֵַַָָּותפילין,

ּכׁשמֹו הּוא הּקרּבן ענין ּתֹוכן ּדהּנה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָלנסכים.

ּדבר  ׁשּנֹוטלים הענין ּוכפׁשטּות קרּוב, ְְְְְִִִֵֶַָָָָמּלׁשֹון

קרּבן  להיֹות הּקּב"ה אל אֹותֹו ּומקרבים ְְְְִִִֶַַָָָָָמּבחּוץ

 ֿ ּדאין רזא עד עֹולה ּדקּורּבנא ׁשרזא ועד ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָלה',

ההילּולא 11סֹוף  ּבדרּוׁשי ּגם הענין 12(וכּמבֹואר ְְְְִִִֵַַַָָָָ

ּכמֹו הּלחם הּוא  הּקרּבן ּדענין הּגאּולה). ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָלבעל

ּדכׁשם 13ׁשּכתּוב  גֹו'. לאּׁשי לחמי קרּבני את ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

והּגּוף, הּנׁשמה את לחּבר ענינֹו למּטה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּלחם

הּׁשלימּות, ּבתכלית הּוא הּגּוף ׁשּלפניֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַּדאף

ׁשל  ּכּפיו יציר ׁשהיה הראׁשֹון אדם ׁשל ּגּופֹו ְְִִֶֶֶַָָָָָָּכמֹו

ה 14הּקּב"ה  צרי מּכלֿמקֹום ּכמֹו, לּנׁשמה ּוא ְְִִַַָָָָָָָ

לחּבר 15ׁשּכתּוב  ּוכדי חּיים, נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ
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א.)6 לה, מ"ה.)7קדושין פ"ג כלים ובכ"מ.)8משנה ספמ"ט. מהדו"ק תניא א. מ, שלח ע')9לקו"ת תש"י סה"מ ראה

וש"נ. תרכה.)20910. וסי' ס"ח לטואו"ח ב"ח סי"א. סכ"ה אדה"ז שו"ע דרמ"צ )11ראה וראה ב. כו, זח"ג א. רלט, זח"ב

ב. פ"ב.)12קנח, השי"ת לגני באתי ב.)13ד"ה כח, ובכ"מ.)14פינחס ה. פכ"ד, ב"ר ז.)15ראה ב, בראשית

    
פטורות) נשים - מסויים בזמן המוגבלות עשה מצוות כל אף -Ìb e‰ÊÂ¿∆«

,ÒÁ ÈÏk ÏÙBz‰ ÔBLlÓ Ì‰ ÔÈÏÈÙzM ‰Ó לעניין המשנה כלשון «∆¿ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ∆∆
הוא  ו"תופל" טומאה. מקבל הוא מתי טיט, בשכבת אותו שהדביקו חרס כלי

ÔBLlÓ ‡e‰ ÔÈÚL ˙Bˆn‰ BÓk ,˙eaÁ˙‰Â ‰ÏÈÙz ÔBLlÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ¿
eaÈÁÂ ‡˙Âˆ ההתעלות היפך «¿»¿ƒ

התנתקות  שגורם באופן הזה מהעולם

להתחבר  דרך הוא המצוות קיום אלא

באמצעות  דווקא הקדושֿברוךֿהוא עם

הגשמי. הזה בעולם בפועל מעשים

Ìb e‰ÊÂ הפנימי ÔÈÚMהטעם ‰Ó ¿∆««∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ÔÈÏÈÙz‰«¿ƒƒ««¿»»

אלוקית  «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰והתגלות
ÔÈÏÈÙ˙a ÌbL Û‡c ,‰hÓÏ¿«»¿«∆««¿ƒƒ
ÏL ˙BiLt‰ ˙Be˙k¿«»»ƒ∆

ÚÓLŒ˙‡È˜ לעיל נתבאר והרי ¿ƒ«¿«
הוא  ישראל" "שמע של שהתוכן

נפש  ומסירות קבלתֿעולֿמלכותֿשמים

למעלה, LÈמלמטה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈
Ì‰a בתפיליןÔÈÚL ˙BÚeˆ »∆¿∆ƒ¿»»

גם  ביטוי לידי (הבא הפנימי הרוחני

ומשתלשלות) יורדות הן שבה בצורה

hÓÏ‰.הוא  ‰ÎLÓ‰«¿»»¿«»
Ìb e‰ÊÂ הטעם˜ÏÁM ‰Ó ¿∆««∆≈∆

˙eÎa ‡e‰ ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆnÓƒƒ¿«¿ƒƒ¿«»«
,ÁBn‰Â l‰ „eaÚL ,l‰«≈ƒ¿«≈¿««
שבמצוות  ובחסידות בהלכה כמבואר

לתוכן  מיוחדת חשיבות יש תפילין

שהנחת  והכוונה המצוות. ולכוונת

והתפילין  הלב כנגד יד של התפילין

את  לשעבד כדי הראש על ראש של

חלק  היא ה' לעבודת המוח ואת הלב

עצמה מהמצווה נפרד ÔÎBzבלתי Èkƒ∆
CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ÔÈÏÈÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ
גילוי  לידי ולהביא למטה מלמעלה

ÁÓe Ïc „eaÚM‰ לעבודת ‡˙ ∆«ƒ¿¿≈…«
‰‡„Ìה', Ûe‚a ‰hÓÏ של בדרך לאלוקות האדם של התקרבות זו והרי ¿«»¿»»»

למטה. מלמעלה המשכה

‰eÏÈÁ˜והּנה CcŒÏÚ לעיל המבואר ˜ÚÓLŒ˙‡Èההבדל ÔÈa ְִֵ«∆∆«ƒ≈¿ƒ«¿«
,ÔÈÏÈÙ˙e והתוכן "העלאה" בדרך ה' עבודת הוא שמע קריאת של שהתוכן ¿ƒƒ

"המשכה" בדרך ה' עבודת הוא תפילין מצות ‰eÏÈÁ˜של Ìb ‡e‰ Ôk≈««ƒ
ÌÈÎÒÏ,ההבדל  ˙Ba˜ ÔÈa.ומבאר שהולך כפי ≈»¿»ƒ¿»ƒ

e˜ ÔBLlÓ BÓLk ‡e‰ Ôaw‰ ÔÈÚ ÔÎBz ‰p‰c האדם בין ¿ƒ≈∆ƒ¿««»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‰ÔÈÚואלוקות, ˙eËLÙÎe של הפשוטה מהמשמעות גם שמובן כפי ¿«¿»ƒ¿»

שהיא קרבן ıeÁaÓהבאת c ÌÈÏËBpL הקדושה לתחום מחוץ שהיה ∆¿ƒ»»ƒ«
ÚÂ„והאלוקות ,'‰Ï Ôa˜ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ Ï‡ B˙B‡ ÌÈ˜Óe¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿»¿»«¿«

‡Ê „Ú ‰ÏBÚ ‡ae˜c ‡ÊL∆»»¿¿¿»∆«»»
ÛBÒŒÔÈ‡c גדול קירוב הוא והקירוב ¿≈

בזוהר  כך על שאמרו כך כדי עד וחזק

סוף  דאין הסוד עד עולה הקרבן שסוד

ÔÈÚ‰ ‡BnÎÂ) התוכן ¿«¿»»ƒ¿»
הקרבנות של הפנימית »Ìbוהמשמעות

ÏÚÏ ‡ÏeÏÈ‰‰ ÈLe„aƒ¿≈«ƒ»¿««
‰Ïe‡b‰ שהרבי החסידות מאמרי «¿»

לגאולה  וגלות ממאסר שיצא הריי"צ,

תרפ"ז, בשנת תמוז י"בֿי"ג בימים

תש"י, שבט יו"ד ליום לפרסום מסר

בהם  שלו, ההסתלקותֿהילולא יום

הקירוב  עניין בהרחבה מבואר

הקרבנות) עלֿידי שנפעל לאלוקות

התקרבות  הוא הקרבנות עניין ולכן

"העלא  בדרך (כקריאת לאלוקות ה"

הוא  הנסכים עניין ואילו שמע)

"המשכה" בדרך לאלוקות התקרבות

שיתבאר  כפי המצוות), ושאר (כתפילין

להלן.

ÌÁl‰ ‡e‰ Ôaw‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««»¿»«∆∆
הקרבת  של הרוחנית הפעולה כלומר,

של  הגשמית לפעולה דומה קרבן

לחם  e˙kLאכילת BÓk בתורה ¿∆»
'B‚ ÈM‡Ï ÈÓÁÏ Èa˜ הרי ‡˙ ∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«

של  ה"לחם" נקראים שהקרבנות

כביכול. ומשמעות הקדושֿברוךֿהוא,

היא  ÌÁl‰Lהדימוי ÌLÎcƒ¿≈∆«∆∆
אדם hÓÏ‰הגשמי  ידי על שנאכל ¿«»

‰ÓLp‰גשמי  ˙‡ aÁÏ BÈÚƒ¿»¿«≈∆«¿»»
,Ûeb‰Â הנשמה אין מזון ללא שכן ¿«

הגוף  את להחיות ÊŒÈÙlL‰יכולה Û‡c הלחם אכילת ‰Ûebלפני ¿«∆ƒ¿≈∆«
,˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ דבר בגוף מוסיף לא אוכל שהאדם והלחם ¿«¿ƒ«¿≈

שלם  הגוף ÂÈtkאלא ÈˆÈ ‰È‰L ÔBL‡‰ Ì„‡ ÏL BÙeb BÓk¿∆»»»ƒ∆»»¿ƒ«»
,‰"aw‰ ÏL בתכלית שלם היה בודאי שכך למרות ÌB˜ÓŒÏkÓוכיוון ∆«»»ƒ»»

שלם  הגוף המזון ללא ÓLpÏ‰שגם ‡e‰ CÈˆ זקוק הגוף לחיות, כדי »ƒ«¿»»
e˙kLלנשמה  BÓk לאחר אשר הראשון אדם בריאת לגבי בתורה ¿∆»
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וטעם  הּלחם. לענין צרי והּגּוף הּנׁשמה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאת

הּוא  מן 16הּדבר למּטה הּוא ׁשהּלחם מּׁשּום , ְִִֶֶֶַַַָָָ

יֹותר, עליֹונים אֹורֹות ּבֹו יׁש ולכן ְְִֵֵֵֶָָָָהאדם,

יֹותר,17ּכּנֹודע  למּטה יֹורד יֹותר הּגבֹוּה ׁשּכל ְֵֵֵֶַַַַָָָָ

 ֿ ועל הּגּוף. עם הּנׁשמה את מחּבר הּוא ְְְְִֵֵֶַַַַָָָולכן

הּנׁשמה  ּדמה ּכביכֹול, למעלה הּוא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָּדרֿזה

את  ממּלא הּקּב"ה ּכ הּגּוף, את ְְְֵֶֶַַַַָָָָממּלאה

המחּבר 18העֹולם  הּלחם הּוא הּקרּבנֹות ׁשענין , ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבין  ההפרׁש וזהּו הּקּב"ה. עם העֹולם ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאת

עם  ּדהעֹולם החיּבּור ּדהּנה לנסכים. ְְְְִִִִִֵַָָָָָקרּבנֹות

ׁשל  ּבחיצֹונּיּות ּובין ּבפנימּיּות ּבין הּוא ְִִִִֵֵֶַַַָָהּקּב"ה

ּכתיב  ּדהּנה גֹו',19החּיּות. וׁשֹוב רצֹוא והחּיֹות ְְְִִֵַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשחּיּות 20ּומבֹואר ּדהינּו , ְְְְְֶַַַָָ

וׁשֹוב  ּדרצֹוא הּתנּועֹות ּבב' ּתמיד היא ְְְִִַָָָָָהעֹולמֹות

 ֿ ועלּֿדר ׁשֹוב, ּבחינת נכלל רצֹוא ּבבחינת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ(וגם

ּכמבֹואר  רצֹוא ּבחינת נכלל ׁשֹוב ּבבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָָזה

לחיצֹונּיּות  ׁשּי הרצֹוא ּדענין אחר). ְְְְִִִֵַַַָָָָּבמקֹום

ּפנימּיּות  המׁשכת היא הּׁשֹוב וענין ְְְְִִִִַַַַַַָהחּיּות,

ּדענין  לנסכים. קרּבנֹות ּבין ההפרׁש וזהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהחּיּות.

מּלמּטה  וההעלאה הרצֹוא הּוא ְְְֲִַַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות

(ּדּוגמת  ּכּנ"ל וכּו' הּמסירתֿנפׁש ענין ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָלמעלה,

הּנסכים  ענין מהּֿׁשאיןּֿכן קריאתֿׁשמע). ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָענין
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ובכ"מ.)16 ב. יד, עקב לקו"ת ואילך.)17ראה פ"ל ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה י,)18שערי ברכות ראה

יד.)19א. א, וש"נ.)20יחזקאל רצו"ש. ערך צ"צ הליקוטיםֿדא"ח ס' ראה

    
אזי  גופו, את יצר ÌÈiÁ,שהקדושֿברוךֿהוא ˙ÓL ÂÈt‡a ÁtiÂ נתן «ƒ«¿«»ƒ¿««ƒ

חי  הוא הגוף לה שהודות נשמה Ûeb‰Âבו ‰ÓLp‰ ˙‡ aÁÏ È„Îe¿≈¿«≈∆«¿»»¿«
חיות  בגוף תיתן אכן שהנשמה ‰ÌÁlכך ÔÈÚÏ CÈˆ את הפועל שהוא »ƒ¿ƒ¿««∆∆

והגוף. הנשמה של החיבור

,‡e‰ c‰ ÌÚËÂ לכך הסיבה ¿«««»»
נפעל  בגוף הנשמה בין שהחיבור

היה  שלכאורה אף הלחם, באמצעות

בגורם  תלוי הדבר מדוע לשאול מקום

הלחם  אכילת ללא גם והרי חיצוני

אותו  וממלאה בגוף נמצאת הנשמה

הוא  בלחם שהצורך אלא בו ומלובשת

‰hÓÏ ‡e‰ ÌÁl‰L ÌeMÓƒ∆«∆∆¿«»
,Ì„‡‰ ÔÓ נחלקים הנבראים שכן ƒ»»»

= והאדם מדבר. חי, צומח, לדומם,

הצומח  מן שבא מלחם נעלה המדבר

ÔÎÏÂ מן בא שהלחם בגלל דווקא ¿»≈
מן  יותר נחות נברא שהוא הצומח

Baהאדם LÈבלחם˙BB‡ ≈
˙BÈאלוקיים ÌÈBÈÏÚ מאשר ∆¿ƒ≈

באדם, הנמצאים האלוקיים האורות

Ú„Bpkהחסידות ÏkLבתורת «»∆»
˙BÈ dBb‰ ומקורו בשורשו «»«≈

העליון ˙BÈהרוחני ‰hÓÏ „BÈ≈¿«»≈
(כמשל  יותר נחותים גשמיים בנבראים

הרי  נופלת היא שכאשר אבנים חומת

רחוק  נופלים החומה שבראש האבנים

החומה  שבתחתית מהאבנים יותר

קרוב), ‰e‡הנופלים ÔÎÏÂ הלחם ¿»≈
ביותר  עליונים אורות בו ≈»¿aÁÓשיש
Ûeb‰ ÌÚ ‰ÓLp‰ והודות ‡˙ ∆«¿»»ƒ«

חיות. בגוף משפיעה הנשמה לו

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»
,ÏBÎÈk,הגשמי והגוף הנשמה בין החיבור את פועל הגשמי שהמזון כשם ƒ¿»

הם  "לחם" שנקראים הקרבנות כביכול, באלוקות, למעלה גם כך כאמור,

העולם  עם האלוקית החיות את ‡˙המחברים ‰‡lÓÓ ‰ÓLp‰ ‰Óc¿««¿»»¿«¿»∆
,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰ Ck ,Ûeb‰ החיות השפעת שאופן הרי «»«»»¿«≈∆»»

הגוף  אל מהנשמה החיות השפעת לאופן דומה העולם את להחיות האלוקית

(רוחני) "לחם" ידי על נפעל הוא ‰ÌÁlוגם ‡e‰ ˙Baw‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»¿»«∆∆
‰"aw‰ ÌÚ ÌÏBÚ‰ ˙‡ aÁÓ‰ השפעת את גורמים הקרבנות כי «¿«≈∆»»ƒ«»»

לעולם. האלוקית החיות

LÙ‰‰ e‰ÊÂ ההבדלÌÈÎÒÏ ˙Ba˜ ÔÈa את פועלים ששניהם ¿∆«∆¿≈≈»¿»ƒ¿»ƒ
וההשפעה. הפעולה באופן הבדל שיש אלא והעולם אלוקות שבין החיבור

‰ ÌÚ ÌÏBÚ‰c eaÈÁ‰ ‰p‰c‰"aw החיות השפעת לצורך ¿ƒ≈«ƒ¿»»ƒ«»»

לעולם  ‰eiÁ˙האלוקית ÏL ˙eiBˆÈÁa ÔÈe ˙eiÓÈÙa ÔÈa ‡e‰≈«¿ƒƒ≈«ƒƒ∆««
בתוכו  ונקלטת בפנימיות בו ומאירה בו ומתלבשת לעולם שיורדת חיות יש

בו  ונקלטת יורדת איננה אבל לעולם באה היא שגם אלוקית חיות ויש

בחיצוניות. בו מאירה אלא בפנימיות

פנימיות  בין ההבדל ביאור ולתוספת

החיות: לחיצוניות החיות

È˙k ‰p‰c הקודש בחיות ¿ƒ≈¿ƒ
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האישית  המציאות של ˜Œ˙‡Èמוחלט ÔÈÚ ˙Ó‚ec) Ï"pk 'eÎÂ¿««¿«ƒ¿«¿ƒ«
(ÚÓL חיצוניות בהמשכת קשורה כזה באופן ה ' עבודת לעיל, שמבואר וכפי ¿«
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ח  

ּדּוגמת  למּטה, מּלמעלה המׁשכה ּבחינת ְְְְְְִִַַַַַָָָָהּוא

החּיּות. ּפנימּיּות המׁשכת ׁשהיא הּתפילין, ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָענין

‰Êeּד הּׁשּיכּות לּכניסה יּובן הּנסכים פרׁשת »∆ְְְִִַַַַַָָָָָָ

יׂשראל  ׁשהיּו ּדבׁשעה יׂשראל. ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָלארץ

העֹולם, מן ּומּופרׁשים מּובדלים ְְְִִִִַָָָָָּבּמדּבר,

ּבעֹולם  אֹו הּמחׁשבה ׁשּבעֹולם ּדעה ּדֹור ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּבבחינת

ּדעֹות  ב' ּבזה ׁשּיׁש (ּכּידּוע לא 21הּדיּבּור אבל ( ֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ענין  נאמר אז הּמעׂשה, אֹו הּדיּבּור ְְֱֲִִֶֶַַַַַָָּבעֹולם

אמנם  מעלה. למעלה ההעלאה ׁשענינֹו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות

ּדוקא, למּטה המׁשכה עם הּקׁשּור הּנסכים ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָענין

לארץ, ּבֹואם לפני ּדוקא להם נאמר ׁשֹוב, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבחינת

אחד  ּגֹוי להיֹות הּוא ׁשם עבֹודתם ְֲִֶֶֶָָָָׁשּתֹוכן

ּב'אּגרת 22ּבארץ  הּזקן אדמּו"ר (ּכפרּוׁש ּדהינּו , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּדאחד 23הּקדׁש' הּמסירתֿנפׁש את להמׁשי ( ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ארץ  נקראת ולכן הּגׁשמית. הּלזֹו הארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתֹו

ולא  ּדוקא מֹוׁשבֹותיכם ארץ ּבׁשם ּכאן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיׂשראל

קׁשּור  זה ענין ּכי ּבזה, וכּיֹוצא ּכנען ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשם

כּו' הּׁשֹוב ענין ההתיּׁשבּות, ענין .24עם ְְְְִִִִַַַַַ

e‰ÊÂ וסֹולת יין ּבׁשמן הם ּׁשּנסכים מה ּגם ¿∆ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

חכמהּֿבינהּֿדעת  הּמֹוחין ג' ׁשהם ְְִִֵֶַַַַָָָָּדוקא,

ּבדרּוׁשים  הּוא 25(ּכמבֹואר הּמֹוחין ענין ּכי ,( ְְְִִִִִַַַָ

ארץ  לכּבּוׁש ההכנה ׁשהיא ואף ׁשֹוב. ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָּבחינת

ּכי  הּמּדֹות, ז' האּומֹות, ז' ארץ ׁשהיא ְִִִִֵֶֶֶַָָיׂשראל

ז' - האּומֹות ז' את רק ּכֹובׁשים הּזה ְְִֶֶַַַַָּבּזמן

ּדעלֿזה  למֹוחין, ּבנֹוגע מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַהּמּדֹות,

יהיה 26ּכתיב  וכיּבּוׁשם גֹו', מֹואב את ּתצר אל ְְְִִִֶֶַַָָָ

את  אלקי הוי' ירחיב ּכאׁשר לעתידֿלבא, ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹרק

גֹו' עבֹודת 27ּגבּול ׁשּתהיה ּכדי מּכלֿמקֹום , ְְְְֲִִֵֶֶַָָ

המׁשכת  ּגם זה ּבׁשביל צרי ּבׁשלימּות, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּמּדֹות
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לעולם. האלוקית ÈÁa˙החיות ‡e‰ ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ«

‰ÎLÓ‰ לעולם אלוקית וחיות אלוקי אור hÓÏ‰,של ‰ÏÚÓlÓ «¿»»ƒ¿«¿»¿«»
.˙eiÁ‰ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ ‡È‰L ,ÔÈÏÈÙz‰ ÔÈÚ ˙Ó‚ec¿«ƒ¿««¿ƒƒ∆ƒ«¿»«¿ƒƒ««

Ï‡NÈ ı‡Ï ‰ÒÈkÏ ÌÈÎÒp‰ ˙LÙc ˙eÎiM‰ ÔeÈ ‰Êe»∆»««»¿»»««¿»ƒ«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈
דווקא  מדוע השאלה ומיושבת

"כי  נאמר הנסכים לפרשת כהקדמה

מושבותיכם". ארץ אל תבואו

Ï‡NÈ eÈ‰L ‰ÚLcƒ¿»»∆»ƒ¿»≈
ÌÈLÙeÓe ÌÈÏ„eÓ ,a„na«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ
‰Úc Bc ˙ÈÁa ,ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»ƒ¿ƒ«≈»
אלוקות  בידיעת גבוהה רמה עם דור

אנשים  היו המדבר דור ואנשי

ÌÏBÚa B‡ ‰LÁn‰ ÌÏBÚaL∆¿»««¬»»¿»
' ‰Êa LiL Úe„ik) eaÈc‰«ƒ«»«∆≈»∆

˙BÚc'תורה ב'לקוטי כמבואר ≈
שזו  שלח, פרשת השבוע, לפרשת

להיכנס  רצו לא שהמרגלים לכך הסיבה

במדבר  להישאר והעדיפו ישראל לארץ

אלוקות  גילוי להמשיך רצו הם כי

המחשבה  בעולם או הדיבור בעולם

המצוות  עיקר והרי המעשה בעולם ולא

ישראל  בארץ הוא ‡Ïהמעשיות (¬»
B‡ eaÈc‰ ÌÏBÚa ‡Ï…¿»«ƒ

,‰NÚn‰ היו ישראל בני עוד וכל ««¬∆
הייתה  לא אכן העבודה עיקר במדבר,

ולכן  מעשיות, מצוות ידי «‡Êעל
BÈÚL ˙Baw‰ ÔÈÚ Ó‡∆¡«ƒ¿««»¿»∆ƒ¿»

ÓÏ ‰‡ÏÚ‰‰‰ÏÚÓ ‰ÏÚ ««¬»»¿«¿»«¿»
תוך התקרבות  לאלוקות האדם של

המעשה  מעולם והתנתקות התעלות

ה'שוב'). על ולא ה'רצוא' על דגש (עם

eLw‰ ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿««¿»ƒ«»
‰ÎLÓ‰ ÌÚ מלמעלה‰hÓÏ ƒ«¿»»¿«»

,BL ˙ÈÁa ,‡˜Âc שקשור «¿»¿ƒ«
המעשיות  המצוות קיום של בעבודה

Ì‡Ba ÈÙÏ ‡˜Âc Ì‰Ï Ó‡∆¡«»∆«¿»ƒ¿≈»
ÌL Ì˙„BÚ ÔÎBzL ,ı‡Ï»»∆∆∆¬»»»

ישראל  ÈBbבארץ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿
LeÙk) eÈ‰c ,ı‡a „Á‡∆»»»∆¿«¿¿≈
˙b‡'a Ô˜f‰ "eÓ„‡«¿«»≈¿ƒ∆∆

„Á‡c LÙŒ˙ÈÒn‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï ('L„w‰ שמע" שבאמירת «…∆¿«¿ƒ∆«¿ƒ«∆∆¿∆»
אחד" ה' אלוקינו ה' ‰ÈÓLb˙ישראל BÊl‰ ı‡‰ CB˙a ידי על וזאת ¿»»∆«»««¿ƒ

המעשיות. המצוות קיום

Ô‡k Ï‡NÈ ı‡ ˙‡˜ ÔÎÏÂ הנסכים ‡ıבפרשת ÌLa ¿»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈»¿≈∆∆
,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÔÚk ı‡ ÌLa ‡ÏÂ ‡˜Âc ÌÎÈ˙BLBÓ כפי ¿≈∆«¿»¿…¿≈∆∆¿««¿«≈»∆

בתורה  אחרים במקומות נקראת Ê‰שהארץ ÔÈÚ Èk אלוקות המשכת של ƒƒ¿»∆
הזה  העולם גדרי בתוך למטה ‰‰˙eMÈ˙,מלמעלה ÔÈÚ ÌÚ eL»̃ƒƒ¿««ƒ¿«¿

.'eÎ BM‰ ÔÈÚƒ¿««
Ìb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««

˙ÏBÒÂ ÔÈÈ ÔÓLa Ì‰ ÌÈÎÒpM∆¿»ƒ≈¿∆∆«ƒ¿∆
Ì‰L ,‡˜Âc המרכיבים שלושת «¿»∆≈

ג' כנגד הם הנסכים של הללו

˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ÔÈÁBn‰«ƒ»¿»ƒ»««
ÌÈLe„a ‡BÓk) מאמרי «¿»ƒ¿ƒ

‰e‡חסידות  ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ Èk ,(ƒƒ¿««ƒ
BL ˙ÈÁa שטבע מכך כמובן ¿ƒ«

והתיישבות  במנוחה הוא המוחין

חזק  ברגש שהוא המידות טבע לעומת

È‰L‡ובהתלהבות. Û‡Â הכניסה ¿«∆ƒ
היא  הראשונה בפעם ««¬»‰‰Î‰לארץ

‡È‰L Ï‡NÈ ı‡ LeaÎÏ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈∆ƒ
,˙Bcn‰ 'Ê ,˙BÓe‡‰ 'Ê ı‡∆∆»«ƒ

נועדהכי  לארץ את הכניסה 'לכבוש'

ולהעלות  הקדושה היפך של המידות

לקדושה  ‰f‰אותם ÔÓfa Èkƒ«¿««∆
 ˙BÓe‡‰ 'Ê ˙‡ ˜ ÌÈLBk¿ƒ«∆»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙Bcn‰ 'Ê«ƒ«∆≈≈

,ÔÈÁBÓÏ Ú‚Ba של שה'כיבוש' ¿≈«¿ƒ
והעלאתם  הקדושה היפך של המוחין

בימות  לבוא, לעתיד רק יהיה לקדושה

המוחין ÊŒÏÚc‰המשיח  כיבוש על ¿«∆
,'B‚ ‡BÓ ˙‡ ˆz Ï‡ È˙k¿ƒ«»«∆»
Œ„È˙ÚÏ ˜ ‰È‰È ÌLeaÈÎÂ¿ƒ»ƒ¿∆«∆»ƒ
'ÈÂ‰ ÈÁÈ L‡k ,‡Ï»…«¬∆«¿ƒ¬»»

,'B‚ EÏeb ˙‡ EÈ˜Ï‡ ואז ¡…∆∆¿¿
ג' כנגד ארצות, שלוש עוד יכבשו

שבעת  ארצות על בנוסף המוחין,

ואם  המידות, שבע כנגד שהם האומות

עניין  את מקשרת התורה מדוע כן

שכנגד  וסולת ויין משמן שהם הנסכים

בפעם  לארץ הכניסה עם המוחין ג'

כי  הוא זה על הטעם הראשונה?

ÌB˜ÓŒÏkÓ שבכניסה למרות ƒ»»
המידות  'כיבוש' היא העבודה עיקר BÚ„˙הראשונה ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆¬«

,ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ Ìb ‰Ê ÏÈLa CÈˆ ,˙eÓÈÏLa ˙Bcn‰«ƒƒ¿≈»ƒƒ¿ƒ∆««¿»««ƒ
˙BcÓÏ ÌÈÎÈiM‰ ÔÈÁBÓ ˙ÈÁa בחינה שיש בחסידות כמבואר ¿ƒ«ƒ««»ƒ¿ƒ
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למּדֹות  הּׁשּייכים מֹוחין ּבחינת .28הּמֹוחין, ְְִִִִִַַַַָ

‰p‰Â זבח 29ידּוע אֹו עֹולה ּבתֹורת העֹוסק ּדכל ¿ƒ≈ְְֵֶַַַָָָָ

 ֿ ועלּֿדר זבח, אֹו עֹולה הקריב ְְְִִִֶֶֶַַָּכאילּו

ּבתֹורת  העֹוסק ׁשּכל הּנסכים, ּבענין יּובן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָזה

ׁשעלֿידי  ויהיֿרצֹון נסכים. הקריב ּכאילּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָנסכים

ּבקרֹוב  נזּכה החסידּות, ּבתֹורת ּובפרט זה, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָלימּוד

,רצֹונ ּכמצות ּונסכים ּדקרּבנֹות הּמצֹות ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָלקּיּום

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלימה האמיתית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּבּגאּולה

ְִֵצדקנּו.
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קלו.)28 ע' תשמ"ג סה"מ גם א.)29וראה קי, מנחות

    
עבודת  זו לבחינה וביחס למידות קשר כל לה שאין במוחין ופנימית עמוקה

לו  שאין השכל עולם וזהו המידות מעבודת לגמרי אחר באופן היא המוחין

שכן  במוחין חיצונית ויותר נמוכה יותר בחינה יש אבל הרגש לעולם קשר

זו  בחינה ועל למידות, ישיר מקור הם המוחין כיצד בה וניכר למדות שייכת

המדברת  הנסכים פרשת אמורה במוחין

לכניסה  בשייכות המוחין עם עבודה על

עבודת  היא העבודה שעיקר אף לארץ

כן  במוחין זו בחינה כי המידות,

במידות. קשורה

ז"ל Úe„Èוהּנה חכמינו ÏÎcמאמר ְִֵ»«¿»
˜ÒBÚ‰ ולומדB‡ ‰ÏBÚ ˙B˙a »≈¿«»

B‡ ‰ÏBÚ È˜‰ eÏÈ‡k ÁÊ∆«¿ƒƒ¿ƒ»
ÁÊ,בפועלÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ∆«¿«∆∆∆»

ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚa עם הבאים ¿ƒ¿««¿»ƒ

ÌÈÎÒהקרבנות, ˙B˙a ˜ÒBÚ‰ ÏkL עליהם ‰˜Èולומד eÏÈ‡k ∆»»≈¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÎÒ.בפועל ¿»ƒ

‰Ê „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL ÔBˆŒÈ‰ÈÂ,הנסכים ובתורת הקרבנות בתורת ƒƒ»∆«¿≈ƒ∆
,˙e„ÈÒÁ‰ ˙B˙a ËÙe של הפנימית המשמעות את המבארת ƒ¿»¿««¬ƒ

בעבודת  עניינם ואת והנסכים הקרבנות

הזה, בזמן גם הרוחנית ∆¿kÊƒ‰ה'
˙Bˆn‰ Ìei˜Ï B˜a¿»¿ƒ«ƒ¿
˙ÂˆÓk ÌÈÎÒe ˙Ba˜c¿»¿»¿»ƒ¿ƒ¿«

,EBˆ מלאה בהתאמה בשלימות, ¿∆
בתפילת  שמבקשים כפי ה', לרצון

הקרבנות  את להקריב שנזכה מוסף

יהיה  שזה רצונך" «¿»Ïe‡ba‰"כמצות
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÈÏM‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈

.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc oiaexir(ipy meil)

.`irye` xa dcedi ax lv` s` did dfk dyrny d`ian `xnbd
:`xnbd zxtqnàðéæøeè àeäämiieyry oiif ilk xney eze` - ©§¦¨

,did ixkpe ,xird zxinyløa äãeäé áøc déúeááéLa äåäc©£¨§¦§¥§©§¨©
àéòLBà,`irye` xa dcedi axl zepkya xb didy -déì éøîà ©§¨¨§¥¥

,xvga enr exby mil`xyidCúeLø ïì øâBàz` epl xikyz ± ©¨§¨
e ,xvga lhlhl lkepy ick ,jzeyxeäì øâBà àìxikyd `l ± Ÿ©§

,mdldén÷ì eúà[iptl e`a-]déì éøîà ,àéòLBà øa äãeäé áøc ¨§©¥§©§¨©©§¨¨§¥¥
,eze` el`y ±eäúéácî øâéîì eäî,ezy`n ezeyx zxiky m`d ± ©§¥©¦§¦§

,xvga lhlhl xizdl lirezdéãéa äåä àìax rcei did `l ± Ÿ£¨¦¥
,dfa oicd edn `irye` xa dcediäðúî áøc dén÷ì eúàe`a ± ¨§©¥§©©§¨
e ,dpzn ax iptl ef dl`y el`yedéãéa äåä àìrcei did `le ± Ÿ£¨¦¥

,dfa oicd ednäãeäé áøc dén÷ì eúàe`a -iptl ef dl`y el`ye ¨§©¥§©§¨
,dcedi axeäì øîà,mdl aiyd ±éëäjk -BzLà ,ìàeîL øîà ¨©§¨¦¨©§¥¦§

,Bzòcî àlL úáøòî íãà ìLaexird ,l`xyi ly ezy`y myke ¤¨¨§¨¤¤¤Ÿ¦©§
m` jk ,xvga lhlhl xizn dlra zrcn `ly zpzep `idy

.xvga lhlhl ef zexiky dxizn ,ixkp zy`n mixkey
:`ziixan l`enye `pipg iax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipyeáøéòL íéLðxvgd ipa x`y mreôzzLðåmr ¨¦¤¥§§¦§©§
ieand ipa x`yïôezéL ïéàå áeøéò ïáeøéò ïéà ,ïäéìòa úòcî àlL¤Ÿ¦©©©£¥¤¥¥¨¥§¥¦¨

,óezéLzaxrn mc` ly ezy`y l`enye `pipg iax exn` ji`e ¦
:`xnbd zvxzn .ezrcn `lyàä ,àéL÷ àìiax exn`y dn ± Ÿ©§¨¨

mewna `l` df oi` ,ezrcn `ly zaxrn ezy`y l`enye `pipg
øñàc,xvgl mdizan `ivedl xvgd ipa x`y lr xqe` `edy ± §¨©

oke ,xvgl geztd gztd caln xg` gzt ezial oi`y oebk
,ieanl mdizexvgn `ivedl ieand ipa lr xqe` `edyk seziya
f`y ,ieanl dpetd gztd caln xg` gzt exivgl oi`y oebk

e ,ezrcn `ly zaxrn ezy`àädy`y dxn`y `ziixade ± ¨
,seziyde aexird lg `l dlra zrcn `ly ztzzyne zaxrnd

mewna `l` df oi`øñà àìcxvgd ipa x`y lr xqe` epi`y ± §Ÿ¨©
`ede ,zexivg izyl gezt eziay oebk ,xvgl mdizan `ivedl
oke ,ef xvg jxc `le ,zxg`d xvgd jxc z`vle qpkidl libx

r xqe` epi`y ote`a xaecn ,ieanamdizan `ivedl ieand ipa l

qpkidl libx `ede ,ze`ean ipy oia zcner exivgy oebk ,ieanl
el`l aexir ezrcn `ly ezy` dpzp m`e ,xg` iean jxc z`vle
df oi` ,xvgl ezian `ivedl xizdl ick mdilr xqe` epi`y
lhlhl xizdl ick xqe` epi`y ieana seziy dpzp m` oke ,aexir

.seziy df oi` ,df ieanl exivgn
:`xnbd zxne`àøazñî énð éëä`ziixadn `iyewd `la s` ± ¨¦©¦¦§©§¨

dleki dpi` ezy` ,xqe` epi`yky l`eny dceny xnel xazqn
,ezrcn `ly axrlïk íàclkay l`eny xn`y xn`p m`y ± §¦¥

,ezrcn `ly zaxrn mc` ly ezy` mewnìàeîLc àéL÷©§¨¦§¥
ìàeîLcà,envr l`eny ixaca dxizq didz ±,ìàeîL øîàc ©¦§¥§¨©§¥

L éBáî éðaî ãçà`edìéâøcinzéða íò ózzLäìdàìå ,éBáî ¤¨¦§¥¨¤¨¦§¦§©¥¦§¥¨§Ÿ
ózzLðmdizexvgn `ivedl mdilr xeq`l dvexy ,mdnr ¦§©¥
,ieanlepnî ïôezéL ïéìèBðå Búéa CBúì ïéñðëð éBánä éðazrcn §¥©¨¦§¨¦§¥§§¦¦¨¦¤
,ezy`,Bçøk ìòay ,l`eny ixacn `xnbd zwiicneïéà ìéâø± §©¨§¨¦¥

libx `edy ,ieand ipa x`y mr szzydl libx `edy in wxy
`ivedl ieand ipa x`y lr xqe` `ede iean eze` jxc z`vl
in la` ,ezrcn `ly seziy lehil liren f` ,xvgl mdizan

ìéâø ïéàLeze` jxc z`vl libx epi`y ,ieand ipa mr szzydl ¤¥¨¦
,ieand ipa lr xqe` epi`e ,ieanY àìseziy lehil xyt` i` Ÿ

l`eny mya dcedi ax xn`y dny xn`p m`e ,ezrcn `ly
,xqe` epi`yk s` `ed ,ezrcn `ly zaxrn mc` ly ezy`y

i`ce `l` ,df lr df l`eny ixac eywidpéî òîL,o`kn gken ± §©¦¨
`edyk `l` ezrcn `ly zaxrn ezy`y l`eny xn` `ly

.ieand ipa lr xqe`
zxxan .`ziixan l`eny ixacl di`x `iadl dvex `xnbd
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.l`eny xn`y enke ,ieana lhlhl
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ט   

ּדּוגמת  למּטה, מּלמעלה המׁשכה ּבחינת ְְְְְְִִַַַַַָָָָהּוא

החּיּות. ּפנימּיּות המׁשכת ׁשהיא הּתפילין, ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָענין

‰Êeּד הּׁשּיכּות לּכניסה יּובן הּנסכים פרׁשת »∆ְְְִִַַַַַָָָָָָ

יׂשראל  ׁשהיּו ּדבׁשעה יׂשראל. ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָלארץ

העֹולם, מן ּומּופרׁשים מּובדלים ְְְִִִִַָָָָָּבּמדּבר,

ּבעֹולם  אֹו הּמחׁשבה ׁשּבעֹולם ּדעה ּדֹור ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּבבחינת

ּדעֹות  ב' ּבזה ׁשּיׁש (ּכּידּוע לא 21הּדיּבּור אבל ( ֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ענין  נאמר אז הּמעׂשה, אֹו הּדיּבּור ְְֱֲִִֶֶַַַַַָָּבעֹולם

אמנם  מעלה. למעלה ההעלאה ׁשענינֹו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות

ּדוקא, למּטה המׁשכה עם הּקׁשּור הּנסכים ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָענין

לארץ, ּבֹואם לפני ּדוקא להם נאמר ׁשֹוב, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבחינת

אחד  ּגֹוי להיֹות הּוא ׁשם עבֹודתם ְֲִֶֶֶָָָָׁשּתֹוכן

ּב'אּגרת 22ּבארץ  הּזקן אדמּו"ר (ּכפרּוׁש ּדהינּו , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּדאחד 23הּקדׁש' הּמסירתֿנפׁש את להמׁשי ( ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ארץ  נקראת ולכן הּגׁשמית. הּלזֹו הארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתֹו

ולא  ּדוקא מֹוׁשבֹותיכם ארץ ּבׁשם ּכאן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיׂשראל

קׁשּור  זה ענין ּכי ּבזה, וכּיֹוצא ּכנען ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשם

כּו' הּׁשֹוב ענין ההתיּׁשבּות, ענין .24עם ְְְְִִִִַַַַַ
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לעולם. האלוקית ÈÁa˙החיות ‡e‰ ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ«
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למּדֹות  הּׁשּייכים מֹוחין ּבחינת .28הּמֹוחין, ְְִִִִִַַַַָ

‰p‰Â זבח 29ידּוע אֹו עֹולה ּבתֹורת העֹוסק ּדכל ¿ƒ≈ְְֵֶַַַָָָָ

 ֿ ועלּֿדר זבח, אֹו עֹולה הקריב ְְְִִִֶֶֶַַָּכאילּו

ּבתֹורת  העֹוסק ׁשּכל הּנסכים, ּבענין יּובן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָזה

ׁשעלֿידי  ויהיֿרצֹון נסכים. הקריב ּכאילּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָנסכים

ּבקרֹוב  נזּכה החסידּות, ּבתֹורת ּובפרט זה, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָלימּוד

,רצֹונ ּכמצות ּונסכים ּדקרּבנֹות הּמצֹות ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָלקּיּום

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלימה האמיתית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּבּגאּולה

ְִֵצדקנּו.
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קלו.)28 ע' תשמ"ג סה"מ גם א.)29וראה קי, מנחות

    
עבודת  זו לבחינה וביחס למידות קשר כל לה שאין במוחין ופנימית עמוקה

לו  שאין השכל עולם וזהו המידות מעבודת לגמרי אחר באופן היא המוחין

שכן  במוחין חיצונית ויותר נמוכה יותר בחינה יש אבל הרגש לעולם קשר

זו  בחינה ועל למידות, ישיר מקור הם המוחין כיצד בה וניכר למדות שייכת

המדברת  הנסכים פרשת אמורה במוחין

לכניסה  בשייכות המוחין עם עבודה על

עבודת  היא העבודה שעיקר אף לארץ

כן  במוחין זו בחינה כי המידות,

במידות. קשורה

ז"ל Úe„Èוהּנה חכמינו ÏÎcמאמר ְִֵ»«¿»
˜ÒBÚ‰ ולומדB‡ ‰ÏBÚ ˙B˙a »≈¿«»

B‡ ‰ÏBÚ È˜‰ eÏÈ‡k ÁÊ∆«¿ƒƒ¿ƒ»
ÁÊ,בפועלÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ∆«¿«∆∆∆»

ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚa עם הבאים ¿ƒ¿««¿»ƒ

ÌÈÎÒהקרבנות, ˙B˙a ˜ÒBÚ‰ ÏkL עליהם ‰˜Èולומד eÏÈ‡k ∆»»≈¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÎÒ.בפועל ¿»ƒ

‰Ê „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL ÔBˆŒÈ‰ÈÂ,הנסכים ובתורת הקרבנות בתורת ƒƒ»∆«¿≈ƒ∆
,˙e„ÈÒÁ‰ ˙B˙a ËÙe של הפנימית המשמעות את המבארת ƒ¿»¿««¬ƒ

בעבודת  עניינם ואת והנסכים הקרבנות

הזה, בזמן גם הרוחנית ∆¿kÊƒ‰ה'
˙Bˆn‰ Ìei˜Ï B˜a¿»¿ƒ«ƒ¿
˙ÂˆÓk ÌÈÎÒe ˙Ba˜c¿»¿»¿»ƒ¿ƒ¿«

,EBˆ מלאה בהתאמה בשלימות, ¿∆
בתפילת  שמבקשים כפי ה', לרצון

הקרבנות  את להקריב שנזכה מוסף

יהיה  שזה רצונך" «¿»Ïe‡ba‰"כמצות
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÈÏM‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈

.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc oiaexir(ipy meil)

.`irye` xa dcedi ax lv` s` did dfk dyrny d`ian `xnbd
:`xnbd zxtqnàðéæøeè àeäämiieyry oiif ilk xney eze` - ©§¦¨

,did ixkpe ,xird zxinyløa äãeäé áøc déúeááéLa äåäc©£¨§¦§¥§©§¨©
àéòLBà,`irye` xa dcedi axl zepkya xb didy -déì éøîà ©§¨¨§¥¥

,xvga enr exby mil`xyidCúeLø ïì øâBàz` epl xikyz ± ©¨§¨
e ,xvga lhlhl lkepy ick ,jzeyxeäì øâBà àìxikyd `l ± Ÿ©§

,mdldén÷ì eúà[iptl e`a-]déì éøîà ,àéòLBà øa äãeäé áøc ¨§©¥§©§¨©©§¨¨§¥¥
,eze` el`y ±eäúéácî øâéîì eäî,ezy`n ezeyx zxiky m`d ± ©§¥©¦§¦§

,xvga lhlhl xizdl lirezdéãéa äåä àìax rcei did `l ± Ÿ£¨¦¥
,dfa oicd edn `irye` xa dcediäðúî áøc dén÷ì eúàe`a ± ¨§©¥§©©§¨
e ,dpzn ax iptl ef dl`y el`yedéãéa äåä àìrcei did `le ± Ÿ£¨¦¥

,dfa oicd ednäãeäé áøc dén÷ì eúàe`a -iptl ef dl`y el`ye ¨§©¥§©§¨
,dcedi axeäì øîà,mdl aiyd ±éëäjk -BzLà ,ìàeîL øîà ¨©§¨¦¨©§¥¦§

,Bzòcî àlL úáøòî íãà ìLaexird ,l`xyi ly ezy`y myke ¤¨¨§¨¤¤¤Ÿ¦©§
m` jk ,xvga lhlhl xizn dlra zrcn `ly zpzep `idy

.xvga lhlhl ef zexiky dxizn ,ixkp zy`n mixkey
:`ziixan l`enye `pipg iax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipyeáøéòL íéLðxvgd ipa x`y mreôzzLðåmr ¨¦¤¥§§¦§©§
ieand ipa x`yïôezéL ïéàå áeøéò ïáeøéò ïéà ,ïäéìòa úòcî àlL¤Ÿ¦©©©£¥¤¥¥¨¥§¥¦¨

,óezéLzaxrn mc` ly ezy`y l`enye `pipg iax exn` ji`e ¦
:`xnbd zvxzn .ezrcn `lyàä ,àéL÷ àìiax exn`y dn ± Ÿ©§¨¨

mewna `l` df oi` ,ezrcn `ly zaxrn ezy`y l`enye `pipg
øñàc,xvgl mdizan `ivedl xvgd ipa x`y lr xqe` `edy ± §¨©

oke ,xvgl geztd gztd caln xg` gzt ezial oi`y oebk
,ieanl mdizexvgn `ivedl ieand ipa lr xqe` `edyk seziya
f`y ,ieanl dpetd gztd caln xg` gzt exivgl oi`y oebk

e ,ezrcn `ly zaxrn ezy`àädy`y dxn`y `ziixade ± ¨
,seziyde aexird lg `l dlra zrcn `ly ztzzyne zaxrnd

mewna `l` df oi`øñà àìcxvgd ipa x`y lr xqe` epi`y ± §Ÿ¨©
`ede ,zexivg izyl gezt eziay oebk ,xvgl mdizan `ivedl
oke ,ef xvg jxc `le ,zxg`d xvgd jxc z`vle qpkidl libx

r xqe` epi`y ote`a xaecn ,ieanamdizan `ivedl ieand ipa l

qpkidl libx `ede ,ze`ean ipy oia zcner exivgy oebk ,ieanl
el`l aexir ezrcn `ly ezy` dpzp m`e ,xg` iean jxc z`vle
df oi` ,xvgl ezian `ivedl xizdl ick mdilr xqe` epi`y
lhlhl xizdl ick xqe` epi`y ieana seziy dpzp m` oke ,aexir

.seziy df oi` ,df ieanl exivgn
:`xnbd zxne`àøazñî énð éëä`ziixadn `iyewd `la s` ± ¨¦©¦¦§©§¨

dleki dpi` ezy` ,xqe` epi`yky l`eny dceny xnel xazqn
,ezrcn `ly axrlïk íàclkay l`eny xn`y xn`p m`y ± §¦¥

,ezrcn `ly zaxrn mc` ly ezy` mewnìàeîLc àéL÷©§¨¦§¥
ìàeîLcà,envr l`eny ixaca dxizq didz ±,ìàeîL øîàc ©¦§¥§¨©§¥

L éBáî éðaî ãçà`edìéâøcinzéða íò ózzLäìdàìå ,éBáî ¤¨¦§¥¨¤¨¦§¦§©¥¦§¥¨§Ÿ
ózzLðmdizexvgn `ivedl mdilr xeq`l dvexy ,mdnr ¦§©¥
,ieanlepnî ïôezéL ïéìèBðå Búéa CBúì ïéñðëð éBánä éðazrcn §¥©¨¦§¨¦§¥§§¦¦¨¦¤
,ezy`,Bçøk ìòay ,l`eny ixacn `xnbd zwiicneïéà ìéâø± §©¨§¨¦¥

libx `edy ,ieand ipa x`y mr szzydl libx `edy in wxy
`ivedl ieand ipa x`y lr xqe` `ede iean eze` jxc z`vl
in la` ,ezrcn `ly seziy lehil liren f` ,xvgl mdizan

ìéâø ïéàLeze` jxc z`vl libx epi`y ,ieand ipa mr szzydl ¤¥¨¦
,ieand ipa lr xqe` epi`e ,ieanY àìseziy lehil xyt` i` Ÿ

l`eny mya dcedi ax xn`y dny xn`p m`e ,ezrcn `ly
,xqe` epi`yk s` `ed ,ezrcn `ly zaxrn mc` ly ezy`y

i`ce `l` ,df lr df l`eny ixac eywidpéî òîL,o`kn gken ± §©¦¨
`edyk `l` ezrcn `ly zaxrn ezy`y l`eny xn` `ly

.ieand ipa lr xqe`
zxxan .`ziixan l`eny ixacl di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbddéì òéiñî àîéìl`eny ixacl di`x yiy xn`p m`d ± ¥¨§©©¥
,da epipy jky ,`ziixanBúBà ïéôBkieand ipan cg` z`-] ¦

[dxewe igl ziiyra szzydl dvex epi`yäøB÷å éçì úBNòì©£¤¦§¨
,éBánìxizdl ick ,dxewe igl zeyrl miteky ,`xnbd dpiade ©¨

xizdl dxewe igl zeyrl miteky myke ,zaya ieana lhlhl
xizdl ick ,egxk lra seziy lehil xyt` jk ,ieana lhlhl

.l`eny xn`y enke ,ieana lhlhl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

המשך ביאור למס' עירובין ליום שני עמ' א



י

.e"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הקודם ‡. החודש את המחבר והוא שלפניו, בחודש לעולם הוא החודש את מברכים שבו השבת יום
שבחודש  השבת שיום - הוא בפשטות שפירושו החודש", מברכים "שבת נקרא ולכן הבא, החודש עם
. לחיים נסים": שעשה ד"מי בנוסח שנימנו ענינים הששה בכל הבא, לחודש כח ונותן מברך .הקודם,

. כו'".לששון לישועה .

סיון  שחודש והיינו, תמוז. חודש את מברכים סיון שבחודש - ותמוז סיון לחדשים בנוגע הוא וכן
הנ"ל. ענינים ששה לכל בנוגע תמוז לחודש כח נותן

די"בֿי"ג  הגאולה חג הוא: - זו בהתוועדות שנמצאים לאלו בנוגע - תמוז חודש של ענינו עיקר
זה  (וענין ישראל כלל עבור במס"נ עבודתו בגלל ממאסרו לחירות אדמו"ר מו"ח כ"ק יצא שבו תמוז,

לקמן  שיתבאר כפי ויום, יום בכל כאו"א של לעבודתו גם בחודש 1נוגע היתה המאסר התחלת אשר, ,(
ברשימת  בארוכה (כמסופר הגאולה היתה תמוז ובי"ב תמוז, בחודש גם בתקפו המאסר ונמשך סיון,

והגאולה  סיון.2המאסר מחודש - היא הגאולה, היתה שבו תמוז, לחודש כח הנתינת ובכן: .(

שבחודש  לגאולה - הכנה להיותם - שייכות להם יש המאסר, הי' שבהם סיון חודש ימי שגם ולהעיר,
שום  ומייגע מטריד אינו שהקב"ה [כיון עצמו בפני ענין אינו המאסר שענין ופשוט מובן שהרי תמוז,
שענין  ונמצא, הגאולה. בשביל הוא ענינו כל אלא ח"ו], חינם - בישראל נשיא וכ"ש יהודי, וכ"ש - נברא

שבחו  שלהגאולה ענינו זהו אבל, סיון; בחודש כבר מתחיל תמוז הנתינת fenzדש ואילו סיון, שבימי
סיון חודש של מענינו היא תמוז לחודש envrכח cvn.

הגמרא ·. כדברי מתןֿתורה, הי' שבו תליתאי" "ירחא שהוא - סיון חודש של ענינו "אוריאן 3עיקר :
. תליתאי".תליתאי בירחא תליתאי ביום .

אייר, וחודש ניסן חודש של העבודה עניני לאחרי בא שהוא - תליתאי" ד"ירחא העילוי גודל ומובן
בלקו"ת  כמ"ש 4כמבואר דאתכפיא, העבודה הו"ע ניסן העבודה 5שחודש - אייר וחודש העם", ברח "כי

דאחרון  במאמר (כמשנ"ת כו' המדות את ולהפוך לברר העומר, ספירת של העבודה שזוהי דאתהפכא,
פסח  מרע"6של ד"סור הענין זה הרי ובכללות טוב"7). ו"עשה אתכפיא, הענין 7- בא ולאח"ז אתהפכא. -

שלום" בעולם"7ד"בקש שלום לעשות ש"ניתנה התורה, ענין שזהו סיון.8, חודש תליתאי", ב"ירחא -

חסדים  וגמילות עבודה תורה עומד", "העולם שעליהם הדברים לג' בנוגע הוא ש"עבודה"9וכן -
האדם  בנפש וענינם למטה, מלמעלה המשכה ענינה חסדים" ו"גמילות למעלה, מלמטה העלאה ענינה

תורה,הו  האמצעי, קו - הוא העיקר אך טוב; ועשה מרע סור הו"ע בפועל ובמעשה ואתהפכא, אתכפיא א
רז"ל  אמרו לתורה בנוגע ורק שלום", .10"בקש חמדה כלי להם שניתן ישראל נברא "חביבין שבו .

סיון. חודש של ענינו וזהו העולם".

לנשמע ‚. נעשה בהקדמת צורך יש התורה, את לקבל שיוכלו כדי נפשו,3אמנם, שמוסר והיינו, ,
עליו. יצוו מה שיודע לפני עוד עליו, שיצוו מה כל לעשות רצונו, מוסר
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ס"ו.1)
בסה"ש 2) ולאח"ז ואילך. ב תריא, ח"ד בלקו"ד נדפסה

ואילך. 179 ע' תרפ"ז
א.3) פח, שבת
א.4) ג, במדבר
פל"א.5) תניא וראה ה. יד, בשלח

ואילך).6) 320 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם (תורת פ"ו
טו.7) לד, תהלים
בסופן.8) חנוכה הל' רמב"ם
מ"ב.9) פ"א אבות

נוסחאות 10) ובשינויי מי"ד, זו) דשבת (הפרק פ"ג שם
שם. במשניות

e"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy

יותר: ובפרטיות

השכל  גם שהרי זאת, מחייב עצמו שהשכל כיון פלא, דבר אינה - שכלו את מוסר שיהודי העובדה
עצמו  את לבטל וצריך זל"ז, באיןֿערוך להיותם הבורא, שכל את להבין יכול אינו הנברא ששכל מבין
(כמשנת"ל  לנשמע נעשה שהקדימו פלא שאין כך, שמים, מלכות עול קבלת ענין שזהו הבורא, אל

השבועות  דחג מהשכל,11במאמר שלמעלה הרצון את גם להקב"ה מוסר שהוא - הוא החידוש עיקר ;(
השכל. בעלות תחת ואינו

אבל  השכל; בעלות תחת להיותו פלא, דבר זה אין מהשכל, שלמטה לרצון בנוגע הנה - גופא ובזה
מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך בכל גו' ד"ואהבת באופן להיות צריכה כל 12העבודה את למסור ,

אמרו  שלכן השכל, על בעלות לו (שיש מהשכל שלמעלה הרצון את גם אדם 13מציאותו, ילמוד "לעולם
לאלקות. אהבה תהי' אצלו שגם חפץ"), שלבו במקום תורה

שבכל  היהדות נקודת ע"י זה הרי - עליו ששולט דבר שום שאין אע"פ הרצון, מסירת לפעול וכדי
ת  קשורה שהיא מישראל, היא אחד הרי מהשכל, שלמעלה מהרצון גם למעלה ולהיותה הקב"ה, עם מיד

מהשכל. שלמעלה הרצון את גם להקב "ה למסור פועלת

רואים  כאשר זה הרי - מהשכל שלמעלה הרצון את גם מציאותו, כל את לגמרי שמוסר לכך והבחינה
של ענין lretaאצלו p"qn נזכר "לא ולכן השכל, היפך היא מס"נ ואדרבה, שכל, ע"פ אינה מס"נ כי ,

מס"נ" על טעם האדם 14בתורה אצל יקר הכי הדבר שהרי המס"נ, ענין על הסברה אין שכל שע"פ כיון ,
מזה. יותר יקר דבר שיש לו להראות אפשר ואי שלו, והחיות המציאות הוא

שהוא  מי ואדרבה, שכל, ע"פ להסביר עוד יכולים פרס, לקבל מנת על שהיא מס"נ הנה - גופא ובזה
השכר, שזהו יותר, נעלה דבר בשביל חייו את למסור שכדאי יותר מבין הוא הרי יותר, גדול ֿ שכל בעל
ואילו  "מנה"; לקבל בשביל "פרוטה" שנותן כמו שזהו עולם", "חיי בשביל שעה" "חיי על לוותר והיינו,

פרס. לקבל מנת על שלא - הוא המס"נ ענין אמיתית

לבעש"ט  בנוגע שמח,15וכהסיפור הבא, העולם את ממנו שנוטלים מלמעלה כרוז שמע שכאשר ,
פרס. לקבל מנת על שלא ה' את לעבוד יוכל שמעכשיו ואמר,

מציאותו  כל את מסר שאכן הוכחה זו הרי - לגמרי מהשכל למעלה שהיא כזו מס"נ אצלו יש וכאשר
.16להקב"ה 

המס"נ  ענין גם הי' הרצון), (מסירת לנשמע נעשה הקדמת שלאחרי - מתןֿתורה בשעת גם הי' וכך
בגמרא  כדאיתא "טל 17בפועל, ע"י להם להחזירה צורך והי' נשמתן, פרחה ודיבור" דיבור "כל שעל

בשביל  זאת עשו לא [שהרי כו' מציאותם כל את מסרו שאכן ראו ועי"ז מתים", בו להחיות שעתיד (תחי')
הנבראים  משרש למעלה להגיע יכולים היו לא מ"ת, קודם זה שהי' דכיון כו', עילוי הי'18איזה ואז ,[

דמ"ת. הענין להיות יכול

מתןֿתורה:„. בשביל המס"נ בענין צורך שיש הטעם וביאור
מצד חי"התורה כל מעיני "נעלמה היא - המלך"19עצמה "שעשועי להיותה שתוכל 20, כדי ולכן, .

בדברים ולהתלבש  למטה יניח לירד שהקב"ה והיינו, כביכול. מס"נ של ענין למעלה להיות צריך גשמיים,
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דחה"ש11) א' דליל שהקדימו בשעה (תורת ד"ה בתחלתו
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יי

.e"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הקודם ‡. החודש את המחבר והוא שלפניו, בחודש לעולם הוא החודש את מברכים שבו השבת יום
שבחודש  השבת שיום - הוא בפשטות שפירושו החודש", מברכים "שבת נקרא ולכן הבא, החודש עם
. לחיים נסים": שעשה ד"מי בנוסח שנימנו ענינים הששה בכל הבא, לחודש כח ונותן מברך .הקודם,

. כו'".לששון לישועה .

סיון  שחודש והיינו, תמוז. חודש את מברכים סיון שבחודש - ותמוז סיון לחדשים בנוגע הוא וכן
הנ"ל. ענינים ששה לכל בנוגע תמוז לחודש כח נותן

די"בֿי"ג  הגאולה חג הוא: - זו בהתוועדות שנמצאים לאלו בנוגע - תמוז חודש של ענינו עיקר
זה  (וענין ישראל כלל עבור במס"נ עבודתו בגלל ממאסרו לחירות אדמו"ר מו"ח כ"ק יצא שבו תמוז,

לקמן  שיתבאר כפי ויום, יום בכל כאו"א של לעבודתו גם בחודש 1נוגע היתה המאסר התחלת אשר, ,(
ברשימת  בארוכה (כמסופר הגאולה היתה תמוז ובי"ב תמוז, בחודש גם בתקפו המאסר ונמשך סיון,

והגאולה  סיון.2המאסר מחודש - היא הגאולה, היתה שבו תמוז, לחודש כח הנתינת ובכן: .(

שבחודש  לגאולה - הכנה להיותם - שייכות להם יש המאסר, הי' שבהם סיון חודש ימי שגם ולהעיר,
שום  ומייגע מטריד אינו שהקב"ה [כיון עצמו בפני ענין אינו המאסר שענין ופשוט מובן שהרי תמוז,
שענין  ונמצא, הגאולה. בשביל הוא ענינו כל אלא ח"ו], חינם - בישראל נשיא וכ"ש יהודי, וכ"ש - נברא

שבחו  שלהגאולה ענינו זהו אבל, סיון; בחודש כבר מתחיל תמוז הנתינת fenzדש ואילו סיון, שבימי
סיון חודש של מענינו היא תמוז לחודש envrכח cvn.

הגמרא ·. כדברי מתןֿתורה, הי' שבו תליתאי" "ירחא שהוא - סיון חודש של ענינו "אוריאן 3עיקר :
. תליתאי".תליתאי בירחא תליתאי ביום .

אייר, וחודש ניסן חודש של העבודה עניני לאחרי בא שהוא - תליתאי" ד"ירחא העילוי גודל ומובן
בלקו"ת  כמ"ש 4כמבואר דאתכפיא, העבודה הו"ע ניסן העבודה 5שחודש - אייר וחודש העם", ברח "כי

דאחרון  במאמר (כמשנ"ת כו' המדות את ולהפוך לברר העומר, ספירת של העבודה שזוהי דאתהפכא,
פסח  מרע"6של ד"סור הענין זה הרי ובכללות טוב"7). ו"עשה אתכפיא, הענין 7- בא ולאח"ז אתהפכא. -

שלום" בעולם"7ד"בקש שלום לעשות ש"ניתנה התורה, ענין שזהו סיון.8, חודש תליתאי", ב"ירחא -

חסדים  וגמילות עבודה תורה עומד", "העולם שעליהם הדברים לג' בנוגע הוא ש"עבודה"9וכן -
האדם  בנפש וענינם למטה, מלמעלה המשכה ענינה חסדים" ו"גמילות למעלה, מלמטה העלאה ענינה

תורה,הו  האמצעי, קו - הוא העיקר אך טוב; ועשה מרע סור הו"ע בפועל ובמעשה ואתהפכא, אתכפיא א
רז"ל  אמרו לתורה בנוגע ורק שלום", .10"בקש חמדה כלי להם שניתן ישראל נברא "חביבין שבו .

סיון. חודש של ענינו וזהו העולם".

לנשמע ‚. נעשה בהקדמת צורך יש התורה, את לקבל שיוכלו כדי נפשו,3אמנם, שמוסר והיינו, ,
עליו. יצוו מה שיודע לפני עוד עליו, שיצוו מה כל לעשות רצונו, מוסר
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ס"ו.1)
בסה"ש 2) ולאח"ז ואילך. ב תריא, ח"ד בלקו"ד נדפסה

ואילך. 179 ע' תרפ"ז
א.3) פח, שבת
א.4) ג, במדבר
פל"א.5) תניא וראה ה. יד, בשלח

ואילך).6) 320 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם (תורת פ"ו
טו.7) לד, תהלים
בסופן.8) חנוכה הל' רמב"ם
מ"ב.9) פ"א אבות

נוסחאות 10) ובשינויי מי"ד, זו) דשבת (הפרק פ"ג שם
שם. במשניות

e"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy

יותר: ובפרטיות

השכל  גם שהרי זאת, מחייב עצמו שהשכל כיון פלא, דבר אינה - שכלו את מוסר שיהודי העובדה
עצמו  את לבטל וצריך זל"ז, באיןֿערוך להיותם הבורא, שכל את להבין יכול אינו הנברא ששכל מבין
(כמשנת"ל  לנשמע נעשה שהקדימו פלא שאין כך, שמים, מלכות עול קבלת ענין שזהו הבורא, אל

השבועות  דחג מהשכל,11במאמר שלמעלה הרצון את גם להקב"ה מוסר שהוא - הוא החידוש עיקר ;(
השכל. בעלות תחת ואינו

אבל  השכל; בעלות תחת להיותו פלא, דבר זה אין מהשכל, שלמטה לרצון בנוגע הנה - גופא ובזה
מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך בכל גו' ד"ואהבת באופן להיות צריכה כל 12העבודה את למסור ,

אמרו  שלכן השכל, על בעלות לו (שיש מהשכל שלמעלה הרצון את גם אדם 13מציאותו, ילמוד "לעולם
לאלקות. אהבה תהי' אצלו שגם חפץ"), שלבו במקום תורה

שבכל  היהדות נקודת ע"י זה הרי - עליו ששולט דבר שום שאין אע"פ הרצון, מסירת לפעול וכדי
ת  קשורה שהיא מישראל, היא אחד הרי מהשכל, שלמעלה מהרצון גם למעלה ולהיותה הקב"ה, עם מיד

מהשכל. שלמעלה הרצון את גם להקב "ה למסור פועלת

רואים  כאשר זה הרי - מהשכל שלמעלה הרצון את גם מציאותו, כל את לגמרי שמוסר לכך והבחינה
של ענין lretaאצלו p"qn נזכר "לא ולכן השכל, היפך היא מס"נ ואדרבה, שכל, ע"פ אינה מס"נ כי ,

מס"נ" על טעם האדם 14בתורה אצל יקר הכי הדבר שהרי המס"נ, ענין על הסברה אין שכל שע"פ כיון ,
מזה. יותר יקר דבר שיש לו להראות אפשר ואי שלו, והחיות המציאות הוא

שהוא  מי ואדרבה, שכל, ע"פ להסביר עוד יכולים פרס, לקבל מנת על שהיא מס"נ הנה - גופא ובזה
השכר, שזהו יותר, נעלה דבר בשביל חייו את למסור שכדאי יותר מבין הוא הרי יותר, גדול ֿ שכל בעל
ואילו  "מנה"; לקבל בשביל "פרוטה" שנותן כמו שזהו עולם", "חיי בשביל שעה" "חיי על לוותר והיינו,

פרס. לקבל מנת על שלא - הוא המס"נ ענין אמיתית

לבעש"ט  בנוגע שמח,15וכהסיפור הבא, העולם את ממנו שנוטלים מלמעלה כרוז שמע שכאשר ,
פרס. לקבל מנת על שלא ה' את לעבוד יוכל שמעכשיו ואמר,

מציאותו  כל את מסר שאכן הוכחה זו הרי - לגמרי מהשכל למעלה שהיא כזו מס"נ אצלו יש וכאשר
.16להקב"ה 

המס"נ  ענין גם הי' הרצון), (מסירת לנשמע נעשה הקדמת שלאחרי - מתןֿתורה בשעת גם הי' וכך
בגמרא  כדאיתא "טל 17בפועל, ע"י להם להחזירה צורך והי' נשמתן, פרחה ודיבור" דיבור "כל שעל

בשביל  זאת עשו לא [שהרי כו' מציאותם כל את מסרו שאכן ראו ועי"ז מתים", בו להחיות שעתיד (תחי')
הנבראים  משרש למעלה להגיע יכולים היו לא מ"ת, קודם זה שהי' דכיון כו', עילוי הי'18איזה ואז ,[

דמ"ת. הענין להיות יכול

מתןֿתורה:„. בשביל המס"נ בענין צורך שיש הטעם וביאור
מצד חי"התורה כל מעיני "נעלמה היא - המלך"19עצמה "שעשועי להיותה שתוכל 20, כדי ולכן, .

בדברים ולהתלבש  למטה יניח לירד שהקב"ה והיינו, כביכול. מס"נ של ענין למעלה להיות צריך גשמיים,
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דחה"ש11) א' דליל שהקדימו בשעה (תורת ד"ה בתחלתו
.(8 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם

ה.12) ו, ואתחנן
ס"ע 13) חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם וראה א. יט, ע"ז

וש"נ. .393
(14- מנחם תורת גם וראה ב. צט, מג"א תו"א ראה

וש"נ. .327 ע' חל"ד התוועדויות

(15.262 ע' מועדים  זעווין), (להרש"י חסידים" "סיפורי ראה
וש"נ. .123 ע' חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה

וש"נ.16) .76 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
ב.17) שם, שבת
וש"נ.18) .29 ע' ריש חל"א התוועדויות - מנחם תורת ראה
כא.19) כח, איוב
סע"א.20) כז, שה"ש בלקו"ת הובא ש"א. עמה"מ ראה



e"kyz'dיב ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy

השבועות  דחג במאמר (כמשנת"ל מציאותו את שהיא 21הצדה כפי גם מהתורה שלמעלה עצמותו היינו, ,(
לבנ"י. התורה וליתן גו'", "נעלמה

ממש" ממעל אלקה "חלק היא ישראל איש שנשמת שאף - בלבד 22ובהקדים "חלק" זה הרי ובפרט 23, .
יש  הרע ש"יצר ומצב במעמד הבהמית, ונפש בגוף ונתלבשה שירדה כפי לנשמה היא התורה שנתינת

ירדתם"24ביניכם" "למצרים להיות יכול שעי"ז ,24.

באופן  ניתנה מ"מ, מהעולם, למעלה היא עצמה מצד שהתורה שאף - דמ"ת הענין כללות וזהו
בתחתונים  ית' לו דירה עושים התורה שע"י ועד דוקא, למטה הוא האדם 25שעיקרה שבדירת דכשם ,

עצמותו  בכל בתחתונים בדירתו הקב"ה נמצא כך עצמותו, בכל את 26נמצא לוקחים התורה שע"י כיון ,
בתניא  כמובא ית', הזהר 27עצמותו הפסוק 28מדברי לוקחים"29על אתם "אותי - תרומה" לי ,30"ויקחו

בתחתונים" שכינה "עיקר נעשה ההילולא 31ועי"ז במאמר כמבואר בתחילה, עיקרו שהי' במקום ,32.

נעשה  ידה שעל - דלמעלה והמס"נ למעלה. כביכול מס"נ של בענין צורך יש זה שבשביל ומובן,
- נשמתן ופרחה הרצון, מסירת - לנשמע נעשה הקדמת בנ"י: של המס"נ ע"י נפעלת - דמ"ת הענין

בפועל. מס"נ

.‰- המס"נ ענין הקדמת ע"י התורה, ניתנה שבו תליתאי", "ירחא - סיון שמחודש מובן עפ"ז
המס"נ. ענין על הכח את לוקחים

ש"פרחה  ומצב במעמד נשארו לא שבנ"י בכך כמודגש בפועל, מעשה - היא המס"נ של התכלית והרי
להם  שהחזירה בלבד זו ולא כו', להם החזירה אלא באלקות, להם שהיתה כו' המתיקות מצד נשמתן"
העשירי, הדיבור לאחרי גם להם החזירה אלא השני, הדיבור לשמוע שיוכלו בכדי הראשון הדיבור לאחרי
היא  שהכוונה כיון - העגל למעשה ועד כו', נסיונות להיות יכולים שבו לעולם, יצאו שלאח"ז אע"פ

בתחתונים. דירה ית' לו לעשות בפועל, המעשה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק עבודת גם היתה כזה את 33ובאופן בסכנה להעמיד בפועל, מס"נ אצלו שהיתה -
למלא  ישראל, לכלל ועד יהודי, ועוד יהודי עוד על לפעול בכדי בתומ"צ, עבודתו שלימות ואת עצמו

בתחתונים. דירה ית' לו לעשות שליחותם את

אחד  כל של הרצון אמיתית שהרי - מהשכל שלמעלה הרצון מסירת - המס"נ ענין אמיתית זהו והרי
הרמב"ם  כדברי התומ"צ, הו"ע שלו 34מישראל השלימות את בסכנה מעמיד כשיהודי הרי שכן, וכיון ,

הרצון. אמיתית את בכך מוסר הוא הרי הזולת, בשביל בתומ"צ

.Â הו מהוה זה ואחד:וענין אחד לכל ראה
עצמו  את להעמיד צריך זה ובשביל כו'. הזולת על לפעול צריך שבהם ענינים ישנם אחד כל אצל

כו'. מהנסיונות להתפעל ולא שו"ע, ע"פ  המותר באופן - שלו תומ"צ עניני על לוותר ואפילו בסכנה,

כדי  בסכנה עצמו את להעמיד עליו אדרבה, אלא הזולת, אודות לחשוב מבלי בחדרו להסתגר לו אין
ית'. לו דירה לעשות יוכל נוסף שיהודי

די"ט  הגאולה לאחרי וכמו"כ תמוז, די"ב הגאולה לאחרי שהי' כפי - כו' הוספה נעשית עי"ז ודוקא
בעצמם  הם שאמרו (כפי בנ"י אצל יו"ט עוד שניתוסף המאסר 35כסלו, לפני שהי' והפחד הלחץ והתבטל ,(

והגאולה.
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דחה"ש21) א' דליל שהקדימו בשעה מנחם ד"ה (תורת פ"ה
ואילך). 12 ע' חמ"ז התוועדויות -

רפ"ב.22) תניא
וש"נ.23) ואילך. 166 ס"ע תרפ"ט סה"מ ראה
ואילך.24) שם, שבת
במדב"ר 25) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
שח.26) ע' רסח. ע' ריש שבט סה"מ - מנחם תורת ראה

וש"נ.

פמ"ז.27)
ב.28) קמ, ח"ב
תרומה.29) ר"פ
יז.30) אמור תנחומא
רפ"ה.31) שהש"ר
תש"י 32) לגני באתי ואילך).ד"ה 111 ע' תש"י (סה"מ
וש"נ.33) .28 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ספ"ב.34) גירושין הל'
וש"נ.35) .130 ע' חל"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

e"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy

הרמב"ם  כמ"ש - בעולם לחלקו ועד כו', הזולת על פועל כאו"א כאשר הוא אדם 36וכן כל "צריך
דירה  ופועל זכות", לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת מצוה עשה כו' עצמו שיראה

ית'. לו

***

.‚Î הראשונה בשיחה דובר ולכן, תמוז, י"ב לפני שנוסעים אורחים כאן שנמצאים (סי"ז) לעיל כאמור
שייך  המרגלים בענין השיחה תוכן גם הנה לזה, ונוסף תמוז, בי"ב זאת שינצלו מנת על תמוז, י"ב אודות

לאורחים:
לכאן ובבואם הדרך, טלטול של ענין ישנו - האורחים מספיק אצל אוכלים לא - בגלות הם נמצאים

("מ'דערעסט מספיק ישנים ניט"),ולא מ'דערשלאפט און "לחם ניט להם שיתן - הזולת לחסדי וזקוקים ָ
כמו 115הקלוקל" זה ואין לאו, אם ובין בכך רצונם אם בין להם, שנותנים מה לאכול מוכרחים בהיותם ,

אותו  דוחפים - כאן ואילו הכבוד... ענין גם כולל עניניו, כל את אחד לכל שיש בביתם, שנמצאים בשעה 
מציאות"...). גאנצע זיין ("מיט במציאותו התחשבות ַללא

נ  דגופא) (חולשא הגוף ביטוש שע"י - מעלה גם בזה יש זאת, דנשמתא ובכל תוקפא כך,116עשה ,
בדוגמת  - הפרעות ללא יותר, מאוחר שעה חצי ולהתפלל יותר, מאוחר שעה חצי תורה ללמוד שביכלתו

במדבר!... בהיותם בנ"י של ומצב המעמד

שזוהי  שטוען אע"פ דוקא, לארץ להכנס אלא במדבר, להשאר אינה העליונה הכוונה אעפ"כ, אבל
הכוונה  אעפ"כ, ארץ"), שטיק א ווערן ("זיי "ארץ" בבחי' נעשים שיושבי' כך, יושבי'", אוכלת ַ"ארץ

דוקא. לארץ הכניסה שתהי' היא

.„Î,שלאח"ז בימים גם יומשכו לכאן, בבואו לקח אחד שכל הענינים שכל ויה"ר
אדמו"ר - מו"ח כ"ק פתגם של 117ע"ד שענינו לפי פסח", סידור "חסל אומרים שאין הטעם בביאור

תמיד  נמשך הפסח -חג

ישראל" "ארץ שם לעשות - שליחותו שם למלא לעירו, חזרה רצון 118בבואו לעשות "שרצתה ע"ש ,
,119קונה"

היעוד  לקיום במהרה 120ועד צדקנו, משיח בביאת הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה
אמן. בימינו
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ה"ד.36) פ"ג תשובה הל'
ה.115) כא, חוקת - הכתוב לשון
(116.63 ס"ע תש"ט סה"מ ב. קמ, ב. קפ, זח"א ראה
טעמים 117) לקוטי עם בהגש"פ (נעתק 75 ע' תש"ג סה"ש

בסופה). ומנהגים

תפה.118) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ח.119) פ"ה, ב"ר
יל"ש 120) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי'
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השבועות  דחג במאמר (כמשנת"ל מציאותו את שהיא 21הצדה כפי גם מהתורה שלמעלה עצמותו היינו, ,(
לבנ"י. התורה וליתן גו'", "נעלמה

ממש" ממעל אלקה "חלק היא ישראל איש שנשמת שאף - בלבד 22ובהקדים "חלק" זה הרי ובפרט 23, .
יש  הרע ש"יצר ומצב במעמד הבהמית, ונפש בגוף ונתלבשה שירדה כפי לנשמה היא התורה שנתינת

ירדתם"24ביניכם" "למצרים להיות יכול שעי"ז ,24.

באופן  ניתנה מ"מ, מהעולם, למעלה היא עצמה מצד שהתורה שאף - דמ"ת הענין כללות וזהו
בתחתונים  ית' לו דירה עושים התורה שע"י ועד דוקא, למטה הוא האדם 25שעיקרה שבדירת דכשם ,

עצמותו  בכל בתחתונים בדירתו הקב"ה נמצא כך עצמותו, בכל את 26נמצא לוקחים התורה שע"י כיון ,
בתניא  כמובא ית', הזהר 27עצמותו הפסוק 28מדברי לוקחים"29על אתם "אותי - תרומה" לי ,30"ויקחו

בתחתונים" שכינה "עיקר נעשה ההילולא 31ועי"ז במאמר כמבואר בתחילה, עיקרו שהי' במקום ,32.

נעשה  ידה שעל - דלמעלה והמס"נ למעלה. כביכול מס"נ של בענין צורך יש זה שבשביל ומובן,
- נשמתן ופרחה הרצון, מסירת - לנשמע נעשה הקדמת בנ"י: של המס"נ ע"י נפעלת - דמ"ת הענין

בפועל. מס"נ

.‰- המס"נ ענין הקדמת ע"י התורה, ניתנה שבו תליתאי", "ירחא - סיון שמחודש מובן עפ"ז
המס"נ. ענין על הכח את לוקחים

ש"פרחה  ומצב במעמד נשארו לא שבנ"י בכך כמודגש בפועל, מעשה - היא המס"נ של התכלית והרי
להם  שהחזירה בלבד זו ולא כו', להם החזירה אלא באלקות, להם שהיתה כו' המתיקות מצד נשמתן"
העשירי, הדיבור לאחרי גם להם החזירה אלא השני, הדיבור לשמוע שיוכלו בכדי הראשון הדיבור לאחרי
היא  שהכוונה כיון - העגל למעשה ועד כו', נסיונות להיות יכולים שבו לעולם, יצאו שלאח"ז אע"פ

בתחתונים. דירה ית' לו לעשות בפועל, המעשה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק עבודת גם היתה כזה את 33ובאופן בסכנה להעמיד בפועל, מס"נ אצלו שהיתה -
למלא  ישראל, לכלל ועד יהודי, ועוד יהודי עוד על לפעול בכדי בתומ"צ, עבודתו שלימות ואת עצמו

בתחתונים. דירה ית' לו לעשות שליחותם את

אחד  כל של הרצון אמיתית שהרי - מהשכל שלמעלה הרצון מסירת - המס"נ ענין אמיתית זהו והרי
הרמב"ם  כדברי התומ"צ, הו"ע שלו 34מישראל השלימות את בסכנה מעמיד כשיהודי הרי שכן, וכיון ,

הרצון. אמיתית את בכך מוסר הוא הרי הזולת, בשביל בתומ"צ

.Â הו מהוה זה ואחד:וענין אחד לכל ראה
עצמו  את להעמיד צריך זה ובשביל כו'. הזולת על לפעול צריך שבהם ענינים ישנם אחד כל אצל

כו'. מהנסיונות להתפעל ולא שו"ע, ע"פ  המותר באופן - שלו תומ"צ עניני על לוותר ואפילו בסכנה,

כדי  בסכנה עצמו את להעמיד עליו אדרבה, אלא הזולת, אודות לחשוב מבלי בחדרו להסתגר לו אין
ית'. לו דירה לעשות יוכל נוסף שיהודי

די"ט  הגאולה לאחרי וכמו"כ תמוז, די"ב הגאולה לאחרי שהי' כפי - כו' הוספה נעשית עי"ז ודוקא
בעצמם  הם שאמרו (כפי בנ"י אצל יו"ט עוד שניתוסף המאסר 35כסלו, לפני שהי' והפחד הלחץ והתבטל ,(

והגאולה.
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דחה"ש21) א' דליל שהקדימו בשעה מנחם ד"ה (תורת פ"ה
ואילך). 12 ע' חמ"ז התוועדויות -

רפ"ב.22) תניא
וש"נ.23) ואילך. 166 ס"ע תרפ"ט סה"מ ראה
ואילך.24) שם, שבת
במדב"ר 25) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
שח.26) ע' רסח. ע' ריש שבט סה"מ - מנחם תורת ראה

וש"נ.

פמ"ז.27)
ב.28) קמ, ח"ב
תרומה.29) ר"פ
יז.30) אמור תנחומא
רפ"ה.31) שהש"ר
תש"י 32) לגני באתי ואילך).ד"ה 111 ע' תש"י (סה"מ
וש"נ.33) .28 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ספ"ב.34) גירושין הל'
וש"נ.35) .130 ע' חל"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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הרמב"ם  כמ"ש - בעולם לחלקו ועד כו', הזולת על פועל כאו"א כאשר הוא אדם 36וכן כל "צריך
דירה  ופועל זכות", לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת מצוה עשה כו' עצמו שיראה

ית'. לו

***

.‚Î הראשונה בשיחה דובר ולכן, תמוז, י"ב לפני שנוסעים אורחים כאן שנמצאים (סי"ז) לעיל כאמור
שייך  המרגלים בענין השיחה תוכן גם הנה לזה, ונוסף תמוז, בי"ב זאת שינצלו מנת על תמוז, י"ב אודות

לאורחים:
לכאן ובבואם הדרך, טלטול של ענין ישנו - האורחים מספיק אצל אוכלים לא - בגלות הם נמצאים

("מ'דערעסט מספיק ישנים ניט"),ולא מ'דערשלאפט און "לחם ניט להם שיתן - הזולת לחסדי וזקוקים ָ
כמו 115הקלוקל" זה ואין לאו, אם ובין בכך רצונם אם בין להם, שנותנים מה לאכול מוכרחים בהיותם ,

אותו  דוחפים - כאן ואילו הכבוד... ענין גם כולל עניניו, כל את אחד לכל שיש בביתם, שנמצאים בשעה 
מציאות"...). גאנצע זיין ("מיט במציאותו התחשבות ַללא

נ  דגופא) (חולשא הגוף ביטוש שע"י - מעלה גם בזה יש זאת, דנשמתא ובכל תוקפא כך,116עשה ,
בדוגמת  - הפרעות ללא יותר, מאוחר שעה חצי ולהתפלל יותר, מאוחר שעה חצי תורה ללמוד שביכלתו

במדבר!... בהיותם בנ"י של ומצב המעמד

שזוהי  שטוען אע"פ דוקא, לארץ להכנס אלא במדבר, להשאר אינה העליונה הכוונה אעפ"כ, אבל
הכוונה  אעפ"כ, ארץ"), שטיק א ווערן ("זיי "ארץ" בבחי' נעשים שיושבי' כך, יושבי'", אוכלת ַ"ארץ

דוקא. לארץ הכניסה שתהי' היא

.„Î,שלאח"ז בימים גם יומשכו לכאן, בבואו לקח אחד שכל הענינים שכל ויה"ר
אדמו"ר - מו"ח כ"ק פתגם של 117ע"ד שענינו לפי פסח", סידור "חסל אומרים שאין הטעם בביאור

תמיד  נמשך הפסח -חג

ישראל" "ארץ שם לעשות - שליחותו שם למלא לעירו, חזרה רצון 118בבואו לעשות "שרצתה ע"ש ,
,119קונה"

היעוד  לקיום במהרה 120ועד צדקנו, משיח בביאת הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה
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ה"ד.36) פ"ג תשובה הל'
ה.115) כא, חוקת - הכתוב לשון
(116.63 ס"ע תש"ט סה"מ ב. קמ, ב. קפ, זח"א ראה
טעמים 117) לקוטי עם בהגש"פ (נעתק 75 ע' תש"ג סה"ש

בסופה). ומנהגים

תפה.118) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ח.119) פ"ה, ב"ר
יל"ש 120) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי'
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פעמים ‡. כמה דובר העיקרי 1כבר שתוכנה ,
בשם  מרומז שבה) הפרשיות (כל סדרה כל של
(הוא). תורה אשר) ישראל (מנהג ע"פ נק' שהיא
"שלח", בשם שנקראת – זה דשבוע בסדרה וכן
העיקרית  הנקודה מתבטאת זה שבשם מובן ומזה
שבהסדרה. הפרשיות בכל המדוברים הענינים של

להבין: וצריך

רק  הוא הרי אנשים)", (לך ד"שלח הענין נקודת
מצוה  ולא במדבר, בהיותם בנ"י קורות סיפור
זו  שבסדרה בפרשיות וכיו"ב, לקיימה שנצטוינו

בהן יש – המרגלים סיפור לאחרי zevnהבאות
שהיא  הסדרה, שבסיום הפרשה גם ומה לדורות,
כל  לזכירת המביאה כללית מצוה היא ציצית, מצות

כמ"ש  מצות, את2תרי"ג וזכרתם אותו lk"וראיתם
(לך  ד"שלח שהענין יתכן ואיך ה'", מצות

דברים  סיפור אלא שאינו "חשוב"3אנשים)", יהא ,
הכוללת  ציצית מצות כולל שבסדרה, מהמצות יותר
("שלח") זה שבשם ועד מצות, התרי"ג כל את

של העיקרית הנקודה הסדרה?lkמתבטאת

"שלח" בשם הסדרה נקראת שבפשטות ואף
הסדרה  וכל הסדרה, בתחלת באה זו שתיבה לפי
היא  התחלתה אם אף הרי – התחלתה ע"ש נקראת
הרי  תורה עפ"י שם שזהו מכיון מ"מ השם, סיבת

על מורה lkהשם okez.כנ"ל הסדרה,

חטא ·. במהות ביאור בהקדים זה ויובן
וסיפרו  שבאו בזה חטאו בפשטות "כי 4המרגלים:

היוש  העם מאד עז גדולות בצורות והערים בארץ ב
מובן: אינו ולכאורה – שם" ראינו הענק ילידי וגם
העם  ואת היא מה "הארץ את לראות נשלחו הרי
גו' הערים ומה וגו' הוא החזק עלי' היושב

במבצרים" אם השיבו 5הבמחנים לזה ובהתאם ;

והרי, לחטא? זה יחשב ולמה וגו'", העם עז "כי
הארץ? את לתור תפקידם את מילאו בזה אדרבה,
דרך  באיזה להוודע שלחם רבנו משה והביאור:

ote`e כדאי מקום ובאיזה א"י, את לכבוש יותר קל
מכיון  [כי הטבע בדרך – הכיבוש להתחיל יותר

למגנא" ניסא קוב"ה עביד להשתדל 6ש"לא צריכים
לעשות  – לנס זקוק יהי' סוכ"ס אם גם – דבר בכל
או  הנסים מספר את ולמעט הטבע בדרך בו התלוי

הנס  פרטי הי'7את בטוח אבל שאפשר], כמה עד
אולם  ה'; ציוה כן כי וכו', ויכבשו שיעלו משה
והארץ  והערים העם ע"ד שספרו לאחרי המרגלים,

etiqedוהסיקו`pwqn כי העם אל לעלות נוכל "לא
ממנו" הוא שראו 8חזק הקושיים שמחמת היינו ,

נוכל  ש"לא הסיקו הטבע בדרך א"י בכיבוש
הקב"ה. ציווה שכן אע"פ לכובשה, לעלות"

היא ‚. המרגלים מסיפור שההוראה מובן עפ"ז
בקיום  עיקרי יסוד ומצות: התורה לכללות שייכת
הם  שהמצות שמכיון הידיעה, – הוא המצות כל

לקיימם  שאפשר הדבר ברור הקב"ה, כי 9ציוויי ,
כוחן  לפי אלא מבקש הקב"ה .10אין

יצוה  לא ידבר, בדעת רק אם ודם בשר גם והרי
המצווה  ביכולת שאין ידע באם דבר לעשות
את  שעשה מאדם בא הציווי אם ובפרט לקיימו.
שבודאי  – כלי העושה אומן כמו – "המצווה"
אשר  התפקיד למלאות שיוכל באופן אותו עושה
לטעות  עלול שהאדם (אלא נעשה בשבילו
הקב"ה  המלכים מלכי מלך ועאכו"כ – בחשבון)
(שעשה  מהמצווה ידרוש שלא והצדק, הטוב ועצם

(כח בכחו שאין דבר וכו') לקיימו ozpyאותו בו)
בחשבון). טעות ח"ו שייך לא אצלו (והרי
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ואילך 1) 57 ע' ח"ה לקו"ש וראה פ"א. היחוה"א שער ראה
שם. ובהנסמן

ב.2) יב, מברכות גם ולהעיר שם. פרש"י וראה לט. טו,
תורה 3) (דהרי הוראות הם שבתורה הסיפורים שגם ואף

– הרד"ק)) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, (זח"ג הוראה מלשון
של  באופן ולא סיפור של באופן נאמרו אלו שהוראות מזה מ"מ
התוקף  אותו בהם שאין מוכח – מפורשת כהוראה לא ואף מצוה,

התורה. שבציוויי התוקף אותו ועאכו"כ גלויות, בהוראות אשר
כח.4) יג,
יחֿיט.5) שם,

השי"ת 6) שחפץ הא' "ההקדמה ד"ח: הר"ן דרשות ראה
לא  בעיניו יקר ושהטבע דאפשר מה בכל עולם של מנהגו לקיים

ועוד. ב. נג, שבת וראה הכרחי". לצורך אלא ישנהו
"למגנא".7) ה"ז – למעט האפשרי כל כי
לא.8) יג,
"נעשה 9) אמרו המרגלים גם במ"ת הוראה: עוד שמזה

משארז"ל  הוראת שמזה אח"כ, זה בענין נכשלו ואעפ"כ ונשמע",
138 ע' ח"ה לקו"ש (וראה בעצמך" תאמין "אל מ"ד) פ"ב (אבות

ואילך).
וראה 10) יא. נשא תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר רפכ"ט. שמו"ר

א. ג, ע"ז

gly zyxt - zegiy ihewl

לקיום ixg`lyאלא בנוגע גם הרי זו, ידיעה
הנס" על סומכין "אין – ענין 11המצות [ואדרבה:

ixwir מכיון כי הטבע. בדרך לקיימם הוא במצות
דירה ית' לו לעשות הוא ענינם ,mipezgzaשעיקר

דוקא, הטבע בדרכי קיומם להיות צריך במילא
ייעשה rahyבכדי "תחתונים") (בחי' עצמו העולם

ית' לו גו'12לדירה "שלח להיות צריך ולכן ,[
באיזה לדעת בכדי גו'", לקיים `oteויתורו אפשר

הטבע. בדרך נעלה דעלה המצוה את

ומוכרחת „. שייכת זו, שהוראה מכיון והנה
lka לכניסה ההכנה וסיפור בענין באה לכן המצות,

המצות  בכל כללי הו"ע לא"י שהכניסה לפי לא"י,
כולן.

מבואר  א"י ומעלת תוכן בזה: והביאור
מראשית 13בכתוב  בה ה"א עיני גו' אשר "ארץ :

ההשגחה  שבה היינו שנה", אחרית ועד השנה
מבשאר  (יותר וגלוי פנימי באופן היא העליונה

שבארץ 14הארצות  בהגשמי גם – שבאה"ק ז.א. ,(
יותר. בגילוי ית' אלקותו "נרגש" ועניני'

היינו  – גלוי' קדושה שהמשכת מובן, עפ"ז
כניסת  בדוגמת זה הרי גשמי, ודבר בענין – אלקות
שקיום  ז.א. ל)א"י. הפועל והאדם והפעולה (הדבר

lk לא"י כניסה בדוגמת הוא ומצוה כי 15מצוה ,

בענינים  אלקות המשכת כנ"ל, הוא, המצות קיום
ית'.16הגשמיים  לו דירה עי"ז שייעשו

המצות)zillkהוראה‰. לכל (השייכת נוספת
כנען": ארץ את ויתורו גו' ב"שלח

להתבונן  האדם על ומצוה מצוה כל קודם
לקיים  שעומד המצוה בתוכנה 17בתוכן רק ולא ,

בתוכן  גם אלא הפרטית, זו מצוה של הפרטי
הולך  שהוא – המצות בכל השוה הכללי וכוונה

וכלשון ית', רצונו "אשר lkלקיים המצות ברכות
המצוה  את קיומו שע"י וצונו", במצותיו קדשנו
הקב"ה  אותו שציווה מה הוא ומקיים קדוש נעשה

קדשנו  לשון [וזהו עמו מתאחד מצוה 18ועי"ז ול'
וחיבור  צוותא מל' –19.[

מברכים זו "עובר iptlוברכה המצוה, קיום
להורות20לעשייתן" ,iptly על המצוה, עשיית

כל  של הכללי וכוונה בתוכן להתבונן האדם
המצות.

בתורה  ברכו צ"ל התורה: בלימוד ועד"ז
dlgz21 את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר
ezxez כמו התורה את לנו נתן שהקב"ה ז.א. ,"
ית'ezxezשהיא אצלו –22" וחותמים ;dxezd ozep"

חדשים" בעיניך יהיו יום "בכל כי הוה, –23לשון
להתבונן האדם על התורה.mcewבכ"ז לימוד

הנאמר  כנען" ארץ את "ויתורו הוראת וזוהי
צריך  המצוה קיום לפני לא"י: לכניסה הכנה בתור
ותכליתה  וכוונתה בענינה ולהתבונן "לתור" האדם

ולקיים. ללמוד שבא והמצוה התורה של 

שמשה  – "שלח" של שתוכנו איך מובן עפ"ז
המשלח  מרע"ה24הוא בחי' – נפש lkay(ועד"ז
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ב.11) קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
כשעמדה 12) הלבנה לקדש אדה"ז רצה לא למה יומתק ועפ"ז

.(1504 ע' ח"ד (לקו"ד נס ע"פ מאלי' הספינה
יב.13) יא, עקב
א"י.14) ד"ה שם מהרש"א ובחדא"ג רע"א י, תענית ראה

תניא  וראה ג. צב, לשמע"צ דרושים ב. פט, מסעי לקו"ת וראה
קמט, סידור א. יג, לך תו"א ב). (קלט, סכ"ה סי"ד. אגה"ק פל"ג.

סע"א.
הכניסה 15) את יום בכל לזכור נצטווינו שלא מה יומתק עפ"ז

שם. פרש"י ג. יג, (בא בכ"י יצי"מ לזכור אנו שמצווים אף לא"י,
סז  סי' אדה"ז שו"ע סו. סי' או"ח טור ה"ו. פ"א ברכות ירושלמי
שו"ע  שם. וטור (ירושלמי קרי"ס וגם ב), יב, ברכות וראה ס"א.
אף  ד) סעיף ס סימן אדה"ז (שו"ע ומ"ת יב) סעיף סו סי' אדה"ז
אתכם  וגאלתי גו' והוצאתי וֿח): ו, (וארא אחד בהמשך שבאו
(ובפרט  גו' הארץ אל אתכם והבאתי גו' לעם לי אתכם ולקחתי גו'

דכהנ"ל) התכלית היא לא"י שהכניסה
אין  לא"י, כניסה בדוגמת הוא מצוה כל שקיום להיות כי -
פעמים  כמה ממילא בדרך היא נזכרת שהרי מיוחדת, בזכירה צורך
(פמ"ז) בתניא דאי' מה [ע"ד יום שבכל המצות  קיום ע"י ביום
ולא  בפ"ע מצוה שהיא אף דוקא, ק"ש בשעת יצי"מ פ' ש"תקנו
שבק"ש  אלא – ממש" אחד דבר שהן מפני אלא כו' ק"ש ממצות
עליו  וממשיך ומקבל "שרוצה ג"כ צ"ל יצי"מ שתהי' בכדי

בנדו"ד]. משא"כ יצי"מ, זכירת צ"ל ולכן ית'" אלקותו

(ראה 16) ישראל ארץ דא מאך הצ"צ: אדמו"ר מפתגם ַָלהעיר
.3 ע' ח"י בלקו"ש נתבאר – (621 ע' ח"ב לקו"ש

ועוד.17) ב). (נו, פמ"א תניא ראה
ב).18) (סה, פמ"ו תניא ראה
ג.19) מה, בחוקותי לקו"ת
וש"נ.20) ב. ז, פסחים
סמ"ז.21) לטאו"ח ב"ח וראה א. פא, נדרים
זמירות.22) דוד ד"ה קו"א תניא וראה ל. ח, משלי
עקב 23) א. יט, יתרו פרש"י גם וראה טז. כו, תבוא פרש"י

אף  כי – "כחדשה" שם) (מספרי ו ו, ואתחנן (ובפרש"י יג. יא,
ח  ה"ז חדש, בפרט שזהו התורה ללימוד ובנוגע הישנות). ידוש

אף  ובזיע וברטט וביראה באימה להלן "מה א): (כב, ברכות  ראה
לקו"ת  ב. סג, ברכות וראה ובזיע". וברטט וביראה באימה כאן
עה"ת  בצפע"נ בהנסמן (ראה הצפע"נ ובלשון ג. פא, סוכות

נצחי. נמשך, דבר א) ה, בראשית
ה.24) פט"ז, (במדב"ר היו כשרים המרגלים – השילוח ובעת

ג.). יג, פרשתנו פרש"י ד. שלח תנחומא



טו
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פעמים ‡. כמה דובר העיקרי 1כבר שתוכנה ,
בשם  מרומז שבה) הפרשיות (כל סדרה כל של
(הוא). תורה אשר) ישראל (מנהג ע"פ נק' שהיא
"שלח", בשם שנקראת – זה דשבוע בסדרה וכן
העיקרית  הנקודה מתבטאת זה שבשם מובן ומזה
שבהסדרה. הפרשיות בכל המדוברים הענינים של

להבין: וצריך

רק  הוא הרי אנשים)", (לך ד"שלח הענין נקודת
מצוה  ולא במדבר, בהיותם בנ"י קורות סיפור
זו  שבסדרה בפרשיות וכיו"ב, לקיימה שנצטוינו

בהן יש – המרגלים סיפור לאחרי zevnהבאות
שהיא  הסדרה, שבסיום הפרשה גם ומה לדורות,
כל  לזכירת המביאה כללית מצוה היא ציצית, מצות

כמ"ש  מצות, את2תרי"ג וזכרתם אותו lk"וראיתם
(לך  ד"שלח שהענין יתכן ואיך ה'", מצות

דברים  סיפור אלא שאינו "חשוב"3אנשים)", יהא ,
הכוללת  ציצית מצות כולל שבסדרה, מהמצות יותר
("שלח") זה שבשם ועד מצות, התרי"ג כל את

של העיקרית הנקודה הסדרה?lkמתבטאת

"שלח" בשם הסדרה נקראת שבפשטות ואף
הסדרה  וכל הסדרה, בתחלת באה זו שתיבה לפי
היא  התחלתה אם אף הרי – התחלתה ע"ש נקראת
הרי  תורה עפ"י שם שזהו מכיון מ"מ השם, סיבת

על מורה lkהשם okez.כנ"ל הסדרה,

חטא ·. במהות ביאור בהקדים זה ויובן
וסיפרו  שבאו בזה חטאו בפשטות "כי 4המרגלים:

היוש  העם מאד עז גדולות בצורות והערים בארץ ב
מובן: אינו ולכאורה – שם" ראינו הענק ילידי וגם
העם  ואת היא מה "הארץ את לראות נשלחו הרי
גו' הערים ומה וגו' הוא החזק עלי' היושב

במבצרים" אם השיבו 5הבמחנים לזה ובהתאם ;

והרי, לחטא? זה יחשב ולמה וגו'", העם עז "כי
הארץ? את לתור תפקידם את מילאו בזה אדרבה,
דרך  באיזה להוודע שלחם רבנו משה והביאור:

ote`e כדאי מקום ובאיזה א"י, את לכבוש יותר קל
מכיון  [כי הטבע בדרך – הכיבוש להתחיל יותר

למגנא" ניסא קוב"ה עביד להשתדל 6ש"לא צריכים
לעשות  – לנס זקוק יהי' סוכ"ס אם גם – דבר בכל
או  הנסים מספר את ולמעט הטבע בדרך בו התלוי

הנס  פרטי הי'7את בטוח אבל שאפשר], כמה עד
אולם  ה'; ציוה כן כי וכו', ויכבשו שיעלו משה
והארץ  והערים העם ע"ד שספרו לאחרי המרגלים,

etiqedוהסיקו`pwqn כי העם אל לעלות נוכל "לא
ממנו" הוא שראו 8חזק הקושיים שמחמת היינו ,

נוכל  ש"לא הסיקו הטבע בדרך א"י בכיבוש
הקב"ה. ציווה שכן אע"פ לכובשה, לעלות"

היא ‚. המרגלים מסיפור שההוראה מובן עפ"ז
בקיום  עיקרי יסוד ומצות: התורה לכללות שייכת
הם  שהמצות שמכיון הידיעה, – הוא המצות כל

לקיימם  שאפשר הדבר ברור הקב"ה, כי 9ציוויי ,
כוחן  לפי אלא מבקש הקב"ה .10אין

יצוה  לא ידבר, בדעת רק אם ודם בשר גם והרי
המצווה  ביכולת שאין ידע באם דבר לעשות
את  שעשה מאדם בא הציווי אם ובפרט לקיימו.
שבודאי  – כלי העושה אומן כמו – "המצווה"
אשר  התפקיד למלאות שיוכל באופן אותו עושה
לטעות  עלול שהאדם (אלא נעשה בשבילו
הקב"ה  המלכים מלכי מלך ועאכו"כ – בחשבון)
(שעשה  מהמצווה ידרוש שלא והצדק, הטוב ועצם

(כח בכחו שאין דבר וכו') לקיימו ozpyאותו בו)
בחשבון). טעות ח"ו שייך לא אצלו (והרי
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ואילך 1) 57 ע' ח"ה לקו"ש וראה פ"א. היחוה"א שער ראה
שם. ובהנסמן

ב.2) יב, מברכות גם ולהעיר שם. פרש"י וראה לט. טו,
תורה 3) (דהרי הוראות הם שבתורה הסיפורים שגם ואף

– הרד"ק)) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, (זח"ג הוראה מלשון
של  באופן ולא סיפור של באופן נאמרו אלו שהוראות מזה מ"מ
התוקף  אותו בהם שאין מוכח – מפורשת כהוראה לא ואף מצוה,

התורה. שבציוויי התוקף אותו ועאכו"כ גלויות, בהוראות אשר
כח.4) יג,
יחֿיט.5) שם,

השי"ת 6) שחפץ הא' "ההקדמה ד"ח: הר"ן דרשות ראה
לא  בעיניו יקר ושהטבע דאפשר מה בכל עולם של מנהגו לקיים

ועוד. ב. נג, שבת וראה הכרחי". לצורך אלא ישנהו
"למגנא".7) ה"ז – למעט האפשרי כל כי
לא.8) יג,
"נעשה 9) אמרו המרגלים גם במ"ת הוראה: עוד שמזה

משארז"ל  הוראת שמזה אח"כ, זה בענין נכשלו ואעפ"כ ונשמע",
138 ע' ח"ה לקו"ש (וראה בעצמך" תאמין "אל מ"ד) פ"ב (אבות

ואילך).
וראה 10) יא. נשא תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר רפכ"ט. שמו"ר

א. ג, ע"ז

gly zyxt - zegiy ihewl

לקיום ixg`lyאלא בנוגע גם הרי זו, ידיעה
הנס" על סומכין "אין – ענין 11המצות [ואדרבה:

ixwir מכיון כי הטבע. בדרך לקיימם הוא במצות
דירה ית' לו לעשות הוא ענינם ,mipezgzaשעיקר

דוקא, הטבע בדרכי קיומם להיות צריך במילא
ייעשה rahyבכדי "תחתונים") (בחי' עצמו העולם

ית' לו גו'12לדירה "שלח להיות צריך ולכן ,[
באיזה לדעת בכדי גו'", לקיים `oteויתורו אפשר

הטבע. בדרך נעלה דעלה המצוה את

ומוכרחת „. שייכת זו, שהוראה מכיון והנה
lka לכניסה ההכנה וסיפור בענין באה לכן המצות,

המצות  בכל כללי הו"ע לא"י שהכניסה לפי לא"י,
כולן.

מבואר  א"י ומעלת תוכן בזה: והביאור
מראשית 13בכתוב  בה ה"א עיני גו' אשר "ארץ :

ההשגחה  שבה היינו שנה", אחרית ועד השנה
מבשאר  (יותר וגלוי פנימי באופן היא העליונה

שבארץ 14הארצות  בהגשמי גם – שבאה"ק ז.א. ,(
יותר. בגילוי ית' אלקותו "נרגש" ועניני'

היינו  – גלוי' קדושה שהמשכת מובן, עפ"ז
כניסת  בדוגמת זה הרי גשמי, ודבר בענין – אלקות
שקיום  ז.א. ל)א"י. הפועל והאדם והפעולה (הדבר

lk לא"י כניסה בדוגמת הוא ומצוה כי 15מצוה ,

בענינים  אלקות המשכת כנ"ל, הוא, המצות קיום
ית'.16הגשמיים  לו דירה עי"ז שייעשו

המצות)zillkהוראה‰. לכל (השייכת נוספת
כנען": ארץ את ויתורו גו' ב"שלח

להתבונן  האדם על ומצוה מצוה כל קודם
לקיים  שעומד המצוה בתוכנה 17בתוכן רק ולא ,

בתוכן  גם אלא הפרטית, זו מצוה של הפרטי
הולך  שהוא – המצות בכל השוה הכללי וכוונה

וכלשון ית', רצונו "אשר lkלקיים המצות ברכות
המצוה  את קיומו שע"י וצונו", במצותיו קדשנו
הקב"ה  אותו שציווה מה הוא ומקיים קדוש נעשה

קדשנו  לשון [וזהו עמו מתאחד מצוה 18ועי"ז ול'
וחיבור  צוותא מל' –19.[

מברכים זו "עובר iptlוברכה המצוה, קיום
להורות20לעשייתן" ,iptly על המצוה, עשיית

כל  של הכללי וכוונה בתוכן להתבונן האדם
המצות.

בתורה  ברכו צ"ל התורה: בלימוד ועד"ז
dlgz21 את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר
ezxez כמו התורה את לנו נתן שהקב"ה ז.א. ,"
ית'ezxezשהיא אצלו –22" וחותמים ;dxezd ozep"

חדשים" בעיניך יהיו יום "בכל כי הוה, –23לשון
להתבונן האדם על התורה.mcewבכ"ז לימוד

הנאמר  כנען" ארץ את "ויתורו הוראת וזוהי
צריך  המצוה קיום לפני לא"י: לכניסה הכנה בתור
ותכליתה  וכוונתה בענינה ולהתבונן "לתור" האדם

ולקיים. ללמוד שבא והמצוה התורה של 

שמשה  – "שלח" של שתוכנו איך מובן עפ"ז
המשלח  מרע"ה24הוא בחי' – נפש lkay(ועד"ז
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ב.11) קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
כשעמדה 12) הלבנה לקדש אדה"ז רצה לא למה יומתק ועפ"ז

.(1504 ע' ח"ד (לקו"ד נס ע"פ מאלי' הספינה
יב.13) יא, עקב
א"י.14) ד"ה שם מהרש"א ובחדא"ג רע"א י, תענית ראה

תניא  וראה ג. צב, לשמע"צ דרושים ב. פט, מסעי לקו"ת וראה
קמט, סידור א. יג, לך תו"א ב). (קלט, סכ"ה סי"ד. אגה"ק פל"ג.

סע"א.
הכניסה 15) את יום בכל לזכור נצטווינו שלא מה יומתק עפ"ז

שם. פרש"י ג. יג, (בא בכ"י יצי"מ לזכור אנו שמצווים אף לא"י,
סז  סי' אדה"ז שו"ע סו. סי' או"ח טור ה"ו. פ"א ברכות ירושלמי
שו"ע  שם. וטור (ירושלמי קרי"ס וגם ב), יב, ברכות וראה ס"א.
אף  ד) סעיף ס סימן אדה"ז (שו"ע ומ"ת יב) סעיף סו סי' אדה"ז
אתכם  וגאלתי גו' והוצאתי וֿח): ו, (וארא אחד בהמשך שבאו
(ובפרט  גו' הארץ אל אתכם והבאתי גו' לעם לי אתכם ולקחתי גו'

דכהנ"ל) התכלית היא לא"י שהכניסה
אין  לא"י, כניסה בדוגמת הוא מצוה כל שקיום להיות כי -
פעמים  כמה ממילא בדרך היא נזכרת שהרי מיוחדת, בזכירה צורך
(פמ"ז) בתניא דאי' מה [ע"ד יום שבכל המצות  קיום ע"י ביום
ולא  בפ"ע מצוה שהיא אף דוקא, ק"ש בשעת יצי"מ פ' ש"תקנו
שבק"ש  אלא – ממש" אחד דבר שהן מפני אלא כו' ק"ש ממצות
עליו  וממשיך ומקבל "שרוצה ג"כ צ"ל יצי"מ שתהי' בכדי

בנדו"ד]. משא"כ יצי"מ, זכירת צ"ל ולכן ית'" אלקותו

(ראה 16) ישראל ארץ דא מאך הצ"צ: אדמו"ר מפתגם ַָלהעיר
.3 ע' ח"י בלקו"ש נתבאר – (621 ע' ח"ב לקו"ש

ועוד.17) ב). (נו, פמ"א תניא ראה
ב).18) (סה, פמ"ו תניא ראה
ג.19) מה, בחוקותי לקו"ת
וש"נ.20) ב. ז, פסחים
סמ"ז.21) לטאו"ח ב"ח וראה א. פא, נדרים
זמירות.22) דוד ד"ה קו"א תניא וראה ל. ח, משלי
עקב 23) א. יט, יתרו פרש"י גם וראה טז. כו, תבוא פרש"י

אף  כי – "כחדשה" שם) (מספרי ו ו, ואתחנן (ובפרש"י יג. יא,
ח  ה"ז חדש, בפרט שזהו התורה ללימוד ובנוגע הישנות). ידוש

אף  ובזיע וברטט וביראה באימה להלן "מה א): (כב, ברכות  ראה
לקו"ת  ב. סג, ברכות וראה ובזיע". וברטט וביראה באימה כאן
עה"ת  בצפע"נ בהנסמן (ראה הצפע"נ ובלשון ג. פא, סוכות

נצחי. נמשך, דבר א) ה, בראשית
ה.24) פט"ז, (במדב"ר היו כשרים המרגלים – השילוח ובעת

ג.). יג, פרשתנו פרש"י ד. שלח תנחומא
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ישראל  מבית דכל 25ונפש היסודית הנקודה היא (
עוד  ולא "שלח", נקראות שכולן הסדרה, פרשיות

שנאמרה שנאמרו mcewהסדרה,zlgzaאלא
הנלמדות  הנ"ל הוראות כי – שבה הציווים

באות המרגלים, שילוח lklמסיפור ceqie dncwdk
המצות.

.Â שהענין מאחר להבין: צריך הנ"ל עפ"י אמנם
הוראות  בו יש כנען" ארץ את ויתורו גו' ד"שלח

הו"ע לכאורה הרי ויסודיות, ולמה igxkdעיקריות ,
משה  של ורצונו בדעתו זה ענין הקב"ה תלה

– לך "שלח אניjzrclבאמרו: ,ipi` אם לך מצוה
dvxz"26שלח?

קיום  שתכלית לעיל, המבואר עפ"י ויובן
בענינים  אלקות להמשיך היא ומצות התורה

במדרש  האמור ובאופן לחידוש 27הגשמי', בנוגע
לעליונים". יעלו "תחתונים – דמ"ת

בין  – לתחתון דנדו"ד עליון שבין החילוק והנה
בחי' הוא שבורא הוא, – לנברא כביכול בורא
אין  מצ"ע הנברא מקבל; בחי' הוא ונברא משפיע
מציאותו  כל "מקבל" והוא מציאות, כל לו
הוא  והמצות התורה מתן שענין והיות מהבורא.
מובן  הרי כביכול, העליון, לבחי' יתעלה שהתחתון
בבחי' להיות יתעלה שהתחתון היא זו עלי' שתוכן

העליון  כמו משפיע

במעשה szey"נעשה28(וכמרז"ל  להקב"ה
במעשה  כביכול משפיע בחי' שהוא בראשית",

אמרז"ל 29בראשית  הרי בתורה וכן שהקב"ה 30,
זהו  [שהרי בני" נצחוני בני "נצחוני ואומר חייך
זה  שותף "מנצח" שלפעמים שותף, ענין אמיתית

מוסיפים  וישראל השני]) – 31ולפעמים

בתורה.32ומשפיעים 

"שלח  שבענין הנ"ל שההוראות זה מובן ועפי"ז
אף  ציווי, של באופן נאמרו לא גו'" ויתורו גו'
של  ציווי מקיים האדם כאשר כי – הנה שמוכרחות
עדיין  בכ"ז כו', מתעלה שעי"ז אף הנה הקב"ה,
בחי' – משפיע בחי' לשלימות מתעלה אינו
ציווי  מקיים אלא אינו סו"ס שהרי "עליונים",
הוא  שעדיין ז.א. מ)הבורא, כח נתינת גם (שזהו
הענין  כאשר משא"כ מהבורא. "מקבל" (מקצתו)
ובכח  מעצמו שמקיימו "לדעתך", של באופן נעשה
משפיע  בבחי' להיות מתעלה הוא הרי עצמו,
הוא. ומרצונו מדעתו כן עושה הוא שהרי כביכול,

סיפור  הקדמת טעם יותר בעומק מובן ומזה
ההוראות  רק לא כי להציווים, המרגלים שילוח
לכל  הנוגעות כלליות הוראות הן ד"שלח" שבענין
באו  שבו האופן גם אלא ומצות, התורה ענין
– דתו"מ הכוונה תכלית מלמד אלו, הוראות

יעלו ".mipeilrl"תחתונים
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רפמ"ב.25) תניא
דֿה.26) שלח ותנחומא ח. פט"ז, מבמדב"ר שלח ר"פ פרש"י
טו.27) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
שם 28) אדה"ז שו"ע רסח. סי' או"ח טור ב. קיט, א. י, שבת

ג. (ג, ויכולו האומר כל ד"ה בראשית להה"מ או"ת וראה ס"א.
תשל"ג). קה"ת בהוצאת

אף 29) עולמות בורא הקב"ה מה ג: פצ"ח, מב"ר להעיר
תשל"ב  ניסן י"א (ושיחת) כללי מכתב וראה עולמות. בורא אביכם

וביאורים  מנהגים טעמים, לקוטי עם פסח של בהגדה (נדפסו
שד"מ). ע' תשל"ו) (קה"ת

אתם 30) שוגגין אפילו "אתם א): (כה, ר"ה וראה ב. נט, ב"מ
מוטעין". אפילו אתם מזידין אפילו

לט,31) מקץ תו"א ב. יב, ח"א (זהר לה" "לאפשא הוא וחיוב
ד).

לקו"ת 32) (ראה חתן וישראל כלה התורה נקראו בכ"מ שלכן
ואילך). ד צג, ברכה סע"א. לז, תצא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc oiaexir(oey`x meil)

la` ,zaya dxecnàì änçä úBîéadxecn zeyrl xeq` ± ¦©©¨Ÿ
dl eyri `l m` xxwzzy yeygl oi` dngd zeniay ,zaya

`l` ,jk df oi` :mdixac z` `xnbd dgece ,dxecnøîzéà± ¦§©
,yxcnd ziaa xn`pøîà ïéáà øa àéiç áø øîà[mya-],ìàeîL ¨©©¦¨©¨¦¨©§¥

y in elit`,úaLa äøeãî Bì ïéNBò ,ïpèöðå íc æéwäoky lke ¦¦¨§¦§©¥¦§¨§©¨
dlegl dxecn miyery.æenz úôe÷úa eléôàå©£¦¦§©©

:`zicanetc iaq exn`y oic cer d`ian `xnbdàä ,øîéîà øîà̈©£¥©¨
eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ énð,`zicanet ipwf exn` df oic s` ± ©¦¨¥§§§¦¨£¨¦§

øîzéàc,yxcnd ziaa xn`py ±,íúñ äøéLà àéä Bæéàxnelk §¦§©¥¦£¥¨§¨
ei ep` oi`y oli` mzq miwifgn ep` iznoli`k ,eze` ecary mirc

,dxf dcear lyìk ,áø øîàoli`ïéøîBkLdceard izxyn-] ¨©©¨¤§¦
[dxf,dúBà ïéøîBL§¦¨
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ישראל  מבית דכל 25ונפש היסודית הנקודה היא (
עוד  ולא "שלח", נקראות שכולן הסדרה, פרשיות

שנאמרה שנאמרו mcewהסדרה,zlgzaאלא
הנלמדות  הנ"ל הוראות כי – שבה הציווים

באות המרגלים, שילוח lklמסיפור ceqie dncwdk
המצות.

.Â שהענין מאחר להבין: צריך הנ"ל עפ"י אמנם
הוראות  בו יש כנען" ארץ את ויתורו גו' ד"שלח

הו"ע לכאורה הרי ויסודיות, ולמה igxkdעיקריות ,
משה  של ורצונו בדעתו זה ענין הקב"ה תלה

– לך "שלח אניjzrclבאמרו: ,ipi` אם לך מצוה
dvxz"26שלח?

קיום  שתכלית לעיל, המבואר עפ"י ויובן
בענינים  אלקות להמשיך היא ומצות התורה

במדרש  האמור ובאופן לחידוש 27הגשמי', בנוגע
לעליונים". יעלו "תחתונים – דמ"ת

בין  – לתחתון דנדו"ד עליון שבין החילוק והנה
בחי' הוא שבורא הוא, – לנברא כביכול בורא
אין  מצ"ע הנברא מקבל; בחי' הוא ונברא משפיע
מציאותו  כל "מקבל" והוא מציאות, כל לו
הוא  והמצות התורה מתן שענין והיות מהבורא.
מובן  הרי כביכול, העליון, לבחי' יתעלה שהתחתון
בבחי' להיות יתעלה שהתחתון היא זו עלי' שתוכן

העליון  כמו משפיע

במעשה szey"נעשה28(וכמרז"ל  להקב"ה
במעשה  כביכול משפיע בחי' שהוא בראשית",

אמרז"ל 29בראשית  הרי בתורה וכן שהקב"ה 30,
זהו  [שהרי בני" נצחוני בני "נצחוני ואומר חייך
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מוסיפים  וישראל השני]) – 31ולפעמים

בתורה.32ומשפיעים 

"שלח  שבענין הנ"ל שההוראות זה מובן ועפי"ז
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ציווי  מקיים אלא אינו סו"ס שהרי "עליונים",
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ההוראות  רק לא כי להציווים, המרגלים שילוח
לכל  הנוגעות כלליות הוראות הן ד"שלח" שבענין
באו  שבו האופן גם אלא ומצות, התורה ענין
– דתו"מ הכוונה תכלית מלמד אלו, הוראות

יעלו ".mipeilrl"תחתונים

(a"lyz gly t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

רפמ"ב.25) תניא
דֿה.26) שלח ותנחומא ח. פט"ז, מבמדב"ר שלח ר"פ פרש"י
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' ב

הוא  גבורה  של  ענין  דכל  רבים,  לשון  "אלקים" 
לחתך ולחלק – "גבורה" הוא מספר ב' פעמים "חצי"

כל ענין גבורה1 הוא לחתך את הדבר ולחלקו, כמו 
הי'  פעולתו  הגבורה2  מדת  שני  ביום  שנברא  הרקיע 
לחלק המים כמ"ש ויהי מבדיל בין מים למים, מבדי"ל 
גי' אלקים, וכתיב3 פלג אלקים, שבשם אלקים יש פלג 

דהיינו התחלקות לשנים, ולכן אלקים לשון רבים.
וכן4 ויקח קרח שתרגומו ואתפליג קרח, קרח הוא 
פעמים  ב'  מספר6  הוא  קר"ח  ויק"ח  גבורה5,  בחי' 
ומספר  לחצאין,  נחלקת  שגבורה  מה  הוא  גבור"ה 

קר"ח7 הוא גבור"ה פח"ד.
חצ"י  פעמים  ב'  מספר8  הוא  שגבורה  מה  והיינו 

להורות שנחלקת לב' חצאין.
וכן בי"ת הוא האות השני היינו מדת הגבורה שהיא 
החסד,  מדת  א'  הראשון  אות  משא"כ  השני',  המדה 
הנה בי"ת הוא התחלת הנפרדים, והיינו ב' חצאין, וכן 
המצה דלוי שלנגד גבורה פורסין אותה לשנים, שלכן 
הוא בחי' יח"ץ ע"ש שנחלקת לב' חצאין, ובי"ת הוא 

1( ראה לעיל סימן יז.
2( ראה לקוטי תורה פרשת אמור ל, ד. תורת מנחם התוועדויות חלק 

כח עמוד 277.
3( תהלים סה, י.
4( במדבר טז, א.

קפ  עמוד  ויקרא  פרשת  לזוהר  הערות  יצחק  לוי  מלקוטי  להעיר   )5
וז"ל: קרח הוא ג"כ מלשון ֶקַרח, והוא בחי' רקיע כעין הקרח )יחזקאל 

א, כב(.
6( ויק"ח )בגי' 124(, + קר"ח )308( = 432. וכן ב' פעמים "גבורה" 

.)2x216  = 432(
7( קר"ח בגי' 308, וכן גבור"ה )216( + פח"ד )92( = 308.
.)2x108  = 216( גבורה בגי' 216 , וכן ב' פעמים חצ"י )8

מדת הגבורה שהיא המצה השני'.
ק"כ  פעמים  ב'  עם  אלקים  פעמים  ב'  גי'  בי"ת9 

צרופיהן כמ"ש בקהלת יעקב מע' בית10 עיין שם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד נד

מעשה  כל  נתקיים  "יהי"  דבמלת  הזוהר,  ביאור 
בראשית, כמ"ש יה"י רקיע, יה"י מאורות, יה"י אור

יהי,  דקאמר  שנא  מאי  מבורך,  יהו"ה  שם11  יהי 
יהי רזא דאמשכותא מההוא אתר עלאה דאיהו  אלא 
סתים דקאמרן דאיהו י"ה, עד רזא דברית דאיהו יו"ד 
תתאה, כגוונא דיו"ד עלאה, שירותא כסופא, ובגין כך 
רזא דאמשכותא מטמירא דכל טמירין עד דרגא  יהי 
תתאה, ובמלה דא אתקיים כל עובדא דבראשית, כמה 

דאת אמר יה"י רקיע, יה"י מאורות, יה"י אור.
ספר הזהר חלק א' דף רל"ג ע"א

פעמים  ב'  וכן   ,412 בגי'  "בית"  במילואו  ב'  האות  פירוש:   )9
 ,)2x120  = 240( ב' פעמים ק"כ צירופיהן + .)2x86  = 172(אלקים

ביחד 172 + 240 = 312, כמספר בי"ת.
10( וז"ל: בית רומז על ב' אלקים שיש בהם ק"ך צירופים גימטריא 
ק"ך  פעמים  וב'  אלקים  פעמים  ב'  הקליפות,  נאחזים  שבהן  עמלק 

גימטריא בית, וזה שאמר )משלי טו, כה( בית גאים יסח ה' וכו'.
יהו"ה מבורך, שואל, מה הטעם  יהי שם  11( ]תרגום ללה"ק[ מש"כ 
שאמר כאן מלת יהי, שהי' לו לומר יתברך שם ה' וכיוצא, ואמר אלא 
מלת יהי היא סוד ההמשכה מאותו מקום העליון שהוא סתום שאמרנו 
שהוא שם י"ה של מלת יה"י, עד סוד הברית, והיא סוד י' התחתונה 
העליונה של החכמה  הי'  כעין  והיא  יה"י,  מלת  י' השני' של  והיינו 
מלת  כתוב  לכן  כהסוף,  היא  ההתחלה  הרי  יהו"ה,  דשם  י'  שהיא 
יה"י, הוא סוד ההמשכה ממקום הנעלם על כל הנעלמים עד מדרגה 
התחתונה, ובמלת יהי נתקיים כל מעשה בראשית, כמה דאת אמר יה"י 

רקיע, יה"י מאורות, יה"י אור.

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"



יח

כט  חוברת

[ה'שי"ת]. אייר חודש

זרה  דעבודה מאביזרייהו הרחקה
הצעיר  בננו של יוםֿהולדתו חל מכבר  אביו.118לא מחיי מסויימת תקופה לי הזכירה זו עובדה וגם ,

הוריי  בבית לשבתנו השמינית השנה כבר זו לשולחנם 119היתה לחשוב 120סמוכים להתחיל צורך והיה ,

על  ולקבל הרבנות לעולם להיכנס במידתֿמה בעלי כבר התכונן התקופה כל במשך אםֿכי – פרנסה על

וכותב. לומד יושב, היה הזמן כל ובמשך כלשהי, התחייבות עצמו

הטובות  המידות ושאר אהבתֿישראל מידת ועל רב, היה הוא גביר. היה לא אבי, כלומר ה"מפרנס",

חז"ל  דברי באמת התקיימו אצלו הרבה. לכתוב היה ניתן שלך".121שלו ושלך שלך "שלי

לצורך  לו הדרוש הסכום מהו מיד מחשב היה תמיד משכורתו, את מקבל היה שכשאבי זוכרת אני

אפוא, לכלֿלראש, לעזרה. זקוק שהיה משפחתו מבני מישהו היה תמיד באחיו. או בגיסו באחותו, תמיכה

לגמילותֿחסדים  נזקקנו תמיד שלו. משפחתו לצורך השאיר קטן חלק ורק לצרכם, ממשכורתו מנכה היה

בחייו. פרט בכל אבי התנהג זה באופן החודש. הוצאות את לכסות כדי

רבנות. על לחשוב היה ההכרח ומן עלינו, קשה נעשתה עצמאיים היינו שלא העובדה ובכן,

ברמה  בדיפלומה צורך היה בה הרבנות משרת את לקבל שכדי מסויימת, בעיר רבנות לבעלי הוצעה

בניגון  זאת למד הוא רוסית. ללימוד חדשים מספר אפוא, הקדיש, בעלי בגימנסיה. לימוד שנות חמש של

גמר  לימוד מכך.של שבעֿרצון היה לא וכלל א,

כשהגיע  אך הדרוש, ככל עצמו את והכין לשם אפוא נסע הוא בקיוב. לעבור עליו היה המבחנים את

השפה  את ללמוד עליו שיהיה לדעת ונוכח הלימודים, תכנית את ראה המבחנים, על הממונה הוועדה אל

הכנסייתית  האוונגליון 122הסלאווית את בחזרה 123ולדעת נסע אלא לבחינה, הניגשים בין כלל נרשם לא –

בננו. של בריתֿהמילה ביום הביתה והגיע לילה, באותו עוד

תרס"ו.118) אייר כ"א נולד ליב. ארי' ישראל ר' הוו"ח
פורים 119) תש"כ. סיון י"ב שיחות: ראה – אודותיהם הי"ד. רחל הרבנית וזוגתו ינובסקי הלוי שלמה מאיר ר' הרה"ג

התוועדויות: מנחם (תורת תש"נ תשרי כ"ד ואילך. סי"ג תשמ"ט ואילך; סי"ד תשמ"ו אלול: כ"ג נצו"י, ש"פ תשכ"ח.
.(239 ע' ח"א תש"נ ואילך; 354 ע' ח"ד תשמ"ט ואילך; 339 ע' ח"ד תשמ"ו

ואילך.120) 72 ע' ח"א יצחק" לוי "תולדות ראה
מ"י.121) פ"ה אבות
ברוסיה.122) הנהוגה נוצרית פולחן שפת
הנוצרית.123) החדשה" "הברית

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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תרס"ו.118) אייר כ"א נולד ליב. ארי' ישראל ר' הוו"ח
פורים 119) תש"כ. סיון י"ב שיחות: ראה – אודותיהם הי"ד. רחל הרבנית וזוגתו ינובסקי הלוי שלמה מאיר ר' הרה"ג

התוועדויות: מנחם (תורת תש"נ תשרי כ"ד ואילך. סי"ג תשמ"ט ואילך; סי"ד תשמ"ו אלול: כ"ג נצו"י, ש"פ תשכ"ח.
.(239 ע' ח"א תש"נ ואילך; 354 ע' ח"ד תשמ"ט ואילך; 339 ע' ח"ד תשמ"ו

ואילך.120) 72 ע' ח"א יצחק" לוי "תולדות ראה
מ"י.121) פ"ה אבות
ברוסיה.122) הנהוגה נוצרית פולחן שפת
הנוצרית.123) החדשה" "הברית

יד, לב – ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה

א
ואהרן  משה  על  אתם"  "ופגריכם  בפסוק  רמז 
המדבר  דור  עמהם  שיביאו  כדי  במדבר  שימותו 

בעת התחי' וכו'

כן,  לומר  הוצרך  למה  לדעת  צריך  וגו'.  אתם  ופגריכם 
ומחכמי  פגריכם...,  יפלו  הזה  במדבר  אמר  שכבר  אחר 
שחוזר  שפירשו  משמם  שמעתי1  המגורשים  קאשטיליא 
על משה ואהרן שגזר ה' עליהם גם כן שימותו במדבר, ולזה 
אמר תיבת אתם למשה ואהרן, שעמהם הוא מדבר. ונתן 
ה' טעם לדבריו במה שגמר אומר אם לא זאת אעשה לכל 
)במדבר  ז"ל  אומרם  דרך  על  ימותו,  ושם  יתמו  וגו'  העדה 
רבה יט, יג(2 בפסוק ויתא ראשי עם )דברים לג, כא(, שטעם 
שנקבר משה בעבר הירדן להביא דור המדבר לעולם הבא, 
חיים  היו  לא  ואהרן במדבר,  היו מתים משה  לא  ולזה אם 

דור המדבר.
וזה דרך רמז, כי ודאי שלא יאמר פגר על משה ואהרן 
שני  על  נפילה  לשון  יאמר  לא  גם  כמלאכים,  זך  שגופם 

מאורי עולם.
אור החיים

ב
ישבה  "איכה  ר"ת  הזה"  במדבר  יפלו  "אתם 
בדד העיר" דגרמו בכי' לדורות )תענית כט.(, ורמז 
בשמות המרגלים להחורבן והגאולה לע"ל, ורמזים 

בזה

בלילה  העם  ויבכו  קולם  את  ויתנו  העדה  כל  "ותשא 
בבכי'  שנענשו  כט.[  ]תענית  חז"ל  למדו  מכאן  ההוא", 
בפסוק  רמז  מצא  שלא  כתב  א(  )יד,  הרמב"ן  לדורות. 
לחורבן בית המקדש, והנה פגריכם אתם יפלו במדבר הזה 

1( ומחכמי קאשטיליא המגורשים שמעתי: עיין בזה לקמן סימן צח. ק. קח.

2( אומרם ז"ל )במדבר רבה יט, יג(: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת חוקת 

פרק כ פסוק יב.

העיר כידוע,  בדד  ישבה  איכה  ראשי-תיבות איב"ה3 שהוא 
שלשה  ב'הנה.  י'ושב  ה'וא  א'שר  הערים  ראשי-תיבות  וכן 
מרגלים הראשונים ראשי-תיבות שלהם שש"ך שהוא בבל 
שנרמז  ונ"ל  ב"ש.  בא"ת  כן  שהוא  בירמי'4  רש"י  כפירוש 
בשם זה לשון שש ושמחה שלך כדכתיב )דברים כח( והי' 
וגו' להאביד  כאשר שש ה' עליכם להטיב אתכם כן ישיש 
אתכם, ובזה השם בעצמו עתיד לגאלנו כדכתיב )שם ל, ט( 

לשוש עליך לטוב –
ירושלים  נקרא  לכן  לדורות  בכי'  שקבעו  ומשאחז"ל 
וחטא  מרגלים  שגרמו  בכ"י   - ב"ש:  בא"ת  שלם  כי  שלם 
והוסיף  משה  שקרא  כמו  שם  של  ביו"ד  מתבטל  מרגלים 
ירושלים  ונקרא  ירושלם  על  יו"ד  הוסיף  לכן  להושע  יו"ד 
אותיות  ב"ש  ובא"ת  שלי"ם  נקרא  ואז  הבכי  לבטל  ביו"ד 

מכב"י ראשי-תיבות מי כמוך באלים יה"ו'5 –
וזה רמזו חז"ל פ' ע"פ )קיז.( פסלו של מיכה עומד בבכי 
וישראל אומרים כמוהם יהיו עושיהם ר"ל שהעמידו הפסל 
ורש"י  כט  יח,  )שפטים  בקרא  כמבואר  לשם  בעיר  דן  בני 
להדגיש  הזהירו  דחז"ל  וידוע  בכ"י,  ב"ש  בא"ת  והוא  שם( 
מי כמוכה שלא יראה כקורא מיכה מוך )ב"י א"ח סימן נא(, 
וכמוה"ם יהיו עושיהם הנאמר בע"ז הוא ההיפוך ממי כמו"ך 
באלים על כן אמרו פסל מיכה עומד בשם הנקרא בכ"י ולא 

יצורף שם צירוף מכב"י, ואיך יאמרו כמוהם יהיו עושיהם.
נחזור להנ"ל דהנה ראשי-תיבות וסופי-תיבות יהושע בן 
נון גמטריא רל"ב כר"ת כי רוצה יה"ו' בעמו שהוא גמטריא 
רוצה  כי  קמט(  )תהלים  הכתוב  שאמר  וזהו  או"ר.  יה"י 
שהי'  ענווה  מחמת  ר"ל  בישועה  ענווים  יפאר  בעמו  יה"ו' 
וק"ל.  ישוע"ה  אותיות  יהושע  שנקרא  בישועה  נתפאר  בו 

]תקס"ז[6.
חתם סופר

3( ראשי-תיבות איב"ה: עיין גם ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בשלח סימן 

תע*. פרשת כי תשא סימן קצא. שיד. פרשת בא סימן שיח )לעיל סימן כ(.

4( כה פסוק כו. וכן כתב רש"י במסכת מגילה דף ו עמוד א דיבור המתחיל ששך, בבל 

בחילוף א"ת ב"ש.

גיטין  טיב  ובספר  הר,  המתחיל  דיבור  א  עמוד  טז  דף  תענית  במסכת  תוס'  עיין   )5

להגמהר"ז ז"ל בשם ירושלם.

6( נ"ב מכ' מו"ח הג"מ שלמה אלכסנדרי סופר ז"ל: וסמך לזה שכן כלב הי' אומר אם 

חפץ בנו ה' לבטל עצת מרגלים, על כן נרמז ברכת יהושע בפסוק כי רוצה ה' בעמו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שלח
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i"yx£ÌÈL‡ EÏŒÁÏL∑(רבה ּדּבה,(במדבר עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¿¬»ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מּוסר  לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, לו)∑EÏŒÁÏL.ׁשּדּברה סוטה רבה. מצּוה (במדבר איני אני ,לדעּת ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ¿«¿ְְְְֲִִֵֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. – ּתרצה אם ,א)ל ׁשּנאמר(דברים ּכמה לפנינּו", אנׁשים "נׁשלחה :(שם): ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם אמרּתי אני אמר: ּבּׁשכינה, נמל ּומׁשה וגֹו'". ּכּלכם אלי ג)"וּתקרבּון :(שמות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
יירׁשּוה  לא למען המרּגלים  ּבדברי לטעֹות מקֹום להם נֹותן ׁשאני חּייהם וגֹו'", מצרים מעני אתכם ."אעלה ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi zegiy ihewl)

ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ב)ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים יג, היה (רש"י ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ׁשל ּגבּורתם על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ּבמֹו זאת ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּבגדר

ׁשהמרּגלים ּגבּורת ראראראראּוּוּוּורׁש"י מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק צריכה היתה זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr g"ig y"ewl t"r)

milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנאנאנאנׁשׁשׁשׁשים ים ים ים  ְְְְְְְְַַַַׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח־־־־ללללֲֲֲֲִִִִָָָָ
ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה,,,, ׁשׁשׁשׁשּדּדּדּדּבּבּבּברהרהרהרה דדדדּבּבּבּבהההה,,,, עסקיעסקיעסקיעסקי עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקתהקתהקתהקתה לפילפילפילפי מריםמריםמריםמרים,,,, לפרלפרלפרלפרׁשׁשׁשׁשתתתת מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת נסמכהנסמכהנסמכהנסמכה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָללללּמּמּמּמהההה

ממממּוּוּוּוסרסרסרסר לקחלקחלקחלקחּוּוּוּו ובפרש"י)ולאולאולאולא ב. (יג, ְְְְֹֹ ְְְְָָָָָָָָֹֹ
ועכ"פ  כּו', עלי'ה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את "ּוראיתם להם אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקשה
ׁשּיעידּו מנת על וכי כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ּפׁשעם ּומה אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיּו

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר ֶֶַָָלֹו
לגנּותֹו" נתּכּונה "לא ואפי' מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא מרים ּגם ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י (רש"י וי"ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

א) יב, מׁשה.בהעלותך אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה דּבה, עסקי "על היה ׁשּלקתה וזה ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר עליה היה לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדגם

ּבחׁשאי. ּבעצמֹו, מׁשה עם ע"ז לדּבר עליה והיה ח"ו, מׁשה ׁשל ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ"דּבה"
צריכים  היּו עלי'", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו אי להם קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוזה
למרידת  הביא ּדזה דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות ע"ז ׁשּדּברּו היה וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, ע"ז ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלדּבר

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ׁשאמרּו עד ּבהּקּב"ה, יׂשראל ד)ּבני עזראעזראעזראעזרא.....(יד, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ידֹו על עּכב ׁשּלא ‡ÌÈL.ּברׁשּותֹו, Ìlk∑ואֹותּה חׁשיבּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא אנׁשים ּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְְֲֲִִִֶַָָָָ
היּו ּכׁשרים .ׁשעה ְִֵָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÔÚÎב  ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÏl‡ÈÂ ÔÈ¯·b CÏ ÁÏL¿«»À¿ƒƒ«¿»«¿»ƒ¿««
‡¯·b „Á ‡¯·b Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»««¿»
‡a¯ Ïk ÔeÁlLz È‰B˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ „Á«¿ƒ¿»«¬»»ƒ¿«¿…«»

:ÔB‰·„ƒ¿

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

dxezd lr `xfr oa`

aEÏ ÁÏL,ליׂשראל אמר ׁשהּׁשם ּכתּוב . ¿«¿ְְִֵֵֶַַָָָ
אמר  אז אנׁשים. נׁשלחה אמרּו, והם רׁש. ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָעלה

וטעם אנׁשים: ל ׁשלח ׁשהם ‡ÌÈLהּׁשם, . ְְְֲִֵַַַַָ¬»ƒֵֶ

וחזקּת אנׁשים. ּכּלם וכן ּגּבֹורים. ְְְְֲִִִִֵַָָָָֻידּועים
היה: איׁש ּכי לאיׁש. וּיחּפׂשּו.e¯e˙iÂוהיית . ְְִִִִָָָָ¿»ְִַ

תתּורּו: ולא Ì‰aוכן ‡ÈN Ïk אחד ּכל . ְְֵָֹ…»ƒ»∆ֶָָ

מֹוׁשכת  אחד, מּלת ּתהיה אֹו ּבהם. נׂשיא ְִִִֶֶֶֶֶַָָָהּוא
ׂשרי  אנׁשים ּוׁשנים וכן עּמּה. ואחרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמּה

ּכן: ורּבים ׁשאּול. ּבן היּו ְְִִֵֶַָָּגדּודים

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä-úà¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑.מרּגלים מעצת יֹוׁשיע יּה עליו: .(במ"ר)התּפּלל «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a"g y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע:::: ּבּבּבּבןןןן־־־־ננננּוּוּוּוןןןן להלהלהלהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ממממׁשׁשׁשׁשהההה ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיקראקראקראקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים מעצתמעצתמעצתמעצת ייייֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשיעיעיעיע יייי––––הההה עליועליועליועליו ובפרש"י)התהתהתהתּפּפּפּפּלּלּלּללללל טז. (יג, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ּכׁשרים היּו לא ּדבאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻצרי
המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע על רק התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה ּבאם ,ּומאיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻמעצתם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר יכלּו(לקו"ת ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ׁשרצֹונם המרּגלים, טענת ּבטעם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לירד  יצרכּו ׁשּבּה יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. הּמטרידים עוה"ז עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻלחיֹות
ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד יּתכן ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּדרּגתם

ׁשּצרי ּכיון מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה מׁשה מקֹום את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמשא"כ
המרּגלים, היּו ׁשּכׁשרים אף על ,ּולכ ית'. לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל לארץ להּכנס יׂשראל ּדעם הּכללי ּבּצר להתחּׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּוא

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדייקא, יהֹוׁשע על להתּפּלל מרע"ה עזראעזראעזראעזרא....הצר אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻ

ÚenLד  Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט  ¯a ÈËÏt ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י  ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא  Ècb ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב  ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

Ï‡ÎÈÓ:יג  ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד  ¯a ÈaÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו  ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז  ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe¿À«

dxezd lr `xfr oa`

mrhe fhÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡:הֹוׁשע ּכמֹו הׁשּתּנּו, ולא לעֹולם. ׁשמֹותם היה כן ּכי להֹודיע ׁשמֹותם, ואּלה ׁשאמר אחר . §©©≈∆¿»¬»ƒְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ



כי gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy

ß oeiq f"i oey`x mei ß

âé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðà-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå íéLðà Eì-çìL§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì ïúðŸ¥−¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáà£Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«
i"yx£ÌÈL‡ EÏŒÁÏL∑(רבה ּדּבה,(במדבר עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¿¬»ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מּוסר  לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, לו)∑EÏŒÁÏL.ׁשּדּברה סוטה רבה. מצּוה (במדבר איני אני ,לדעּת ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ¿«¿ְְְְֲִִֵֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. – ּתרצה אם ,א)ל ׁשּנאמר(דברים ּכמה לפנינּו", אנׁשים "נׁשלחה :(שם): ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם אמרּתי אני אמר: ּבּׁשכינה, נמל ּומׁשה וגֹו'". ּכּלכם אלי ג)"וּתקרבּון :(שמות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
יירׁשּוה  לא למען המרּגלים  ּבדברי לטעֹות מקֹום להם נֹותן ׁשאני חּייהם וגֹו'", מצרים מעני אתכם ."אעלה ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi zegiy ihewl)

ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ב)ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים יג, היה (רש"י ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ׁשל ּגבּורתם על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ּבמֹו זאת ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּבגדר

ׁשהמרּגלים ּגבּורת ראראראראּוּוּוּורׁש"י מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק צריכה היתה זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr g"ig y"ewl t"r)

milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנאנאנאנׁשׁשׁשׁשים ים ים ים  ְְְְְְְְַַַַׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח־־־־ללללֲֲֲֲִִִִָָָָ
ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה,,,, ׁשׁשׁשׁשּדּדּדּדּבּבּבּברהרהרהרה דדדדּבּבּבּבהההה,,,, עסקיעסקיעסקיעסקי עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקתהקתהקתהקתה לפילפילפילפי מריםמריםמריםמרים,,,, לפרלפרלפרלפרׁשׁשׁשׁשתתתת מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת נסמכהנסמכהנסמכהנסמכה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָללללּמּמּמּמהההה

ממממּוּוּוּוסרסרסרסר לקחלקחלקחלקחּוּוּוּו ובפרש"י)ולאולאולאולא ב. (יג, ְְְְֹֹ ְְְְָָָָָָָָֹֹ
ועכ"פ  כּו', עלי'ה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את "ּוראיתם להם אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקשה
ׁשּיעידּו מנת על וכי כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ּפׁשעם ּומה אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיּו

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר ֶֶַָָלֹו
לגנּותֹו" נתּכּונה "לא ואפי' מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא מרים ּגם ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י (רש"י וי"ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

א) יב, מׁשה.בהעלותך אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה דּבה, עסקי "על היה ׁשּלקתה וזה ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר עליה היה לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדגם

ּבחׁשאי. ּבעצמֹו, מׁשה עם ע"ז לדּבר עליה והיה ח"ו, מׁשה ׁשל ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ"דּבה"
צריכים  היּו עלי'", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו אי להם קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוזה
למרידת  הביא ּדזה דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות ע"ז ׁשּדּברּו היה וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, ע"ז ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלדּבר

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ׁשאמרּו עד ּבהּקּב"ה, יׂשראל ד)ּבני עזראעזראעזראעזרא.....(יד, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ידֹו על עּכב ׁשּלא ‡ÌÈL.ּברׁשּותֹו, Ìlk∑ואֹותּה חׁשיבּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא אנׁשים ּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְְֲֲִִִֶַָָָָ
היּו ּכׁשרים .ׁשעה ְִֵָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÔÚÎב  ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÏl‡ÈÂ ÔÈ¯·b CÏ ÁÏL¿«»À¿ƒƒ«¿»«¿»ƒ¿««
‡¯·b „Á ‡¯·b Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»««¿»
‡a¯ Ïk ÔeÁlLz È‰B˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ „Á«¿ƒ¿»«¬»»ƒ¿«¿…«»

:ÔB‰·„ƒ¿

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

dxezd lr `xfr oa`

aEÏ ÁÏL,ליׂשראל אמר ׁשהּׁשם ּכתּוב . ¿«¿ְְִֵֵֶַַָָָ
אמר  אז אנׁשים. נׁשלחה אמרּו, והם רׁש. ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָעלה

וטעם אנׁשים: ל ׁשלח ׁשהם ‡ÌÈLהּׁשם, . ְְְֲִֵַַַַָ¬»ƒֵֶ

וחזקּת אנׁשים. ּכּלם וכן ּגּבֹורים. ְְְְֲִִִִֵַָָָָֻידּועים
היה: איׁש ּכי לאיׁש. וּיחּפׂשּו.e¯e˙iÂוהיית . ְְִִִִָָָָ¿»ְִַ

תתּורּו: ולא Ì‰aוכן ‡ÈN Ïk אחד ּכל . ְְֵָֹ…»ƒ»∆ֶָָ

מֹוׁשכת  אחד, מּלת ּתהיה אֹו ּבהם. נׂשיא ְִִִֶֶֶֶֶַָָָהּוא
ׂשרי  אנׁשים ּוׁשנים וכן עּמּה. ואחרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמּה

ּכן: ורּבים ׁשאּול. ּבן היּו ְְִִֵֶַָָּגדּודים

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä-úà¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑.מרּגלים מעצת יֹוׁשיע יּה עליו: .(במ"ר)התּפּלל «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a"g y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע:::: ּבּבּבּבןןןן־־־־ננננּוּוּוּוןןןן להלהלהלהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ממממׁשׁשׁשׁשהההה ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיקראקראקראקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים מעצתמעצתמעצתמעצת ייייֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשיעיעיעיע יייי––––הההה עליועליועליועליו ובפרש"י)התהתהתהתּפּפּפּפּלּלּלּללללל טז. (יג, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ּכׁשרים היּו לא ּדבאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻצרי
המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע על רק התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה ּבאם ,ּומאיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻמעצתם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר יכלּו(לקו"ת ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ׁשרצֹונם המרּגלים, טענת ּבטעם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לירד  יצרכּו ׁשּבּה יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. הּמטרידים עוה"ז עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻלחיֹות
ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד יּתכן ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּדרּגתם

ׁשּצרי ּכיון מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה מׁשה מקֹום את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמשא"כ
המרּגלים, היּו ׁשּכׁשרים אף על ,ּולכ ית'. לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל לארץ להּכנס יׂשראל ּדעם הּכללי ּבּצר להתחּׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּוא

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדייקא, יהֹוׁשע על להתּפּלל מרע"ה עזראעזראעזראעזרא....הצר אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻ

ÚenLד  Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט  ¯a ÈËÏt ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י  ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא  Ècb ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב  ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

Ï‡ÎÈÓ:יג  ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד  ¯a ÈaÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו  ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז  ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe¿À«

dxezd lr `xfr oa`

mrhe fhÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡:הֹוׁשע ּכמֹו הׁשּתּנּו, ולא לעֹולם. ׁשמֹותם היה כן ּכי להֹודיע ׁשמֹותם, ואּלה ׁשאמר אחר . §©©≈∆¿»¬»ƒְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ



glyכב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑,ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ואחר הּוא ּתחּלה הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין עזראעזראעזראעזרא.....ּכ אבןאבןאבןאבן ְִֶֶַַַָ

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר),אֹוכלֹוסין מגּדלת יׁש חּלׁשים, מגּדלת ארץ ויׁש ּגּבֹורים, מג ּדלת ארץ יׁש ∆»»∆«ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אֹוכלֹוסין  ממעטת ‰¯Ù‰.ויׁש ‡e‰ ˜ÊÁ‰∑(במ"ר),הם חזקים – יֹוׁשבין ּבפרזים אם להם: מסר סימן ְְְִֵֶֶַ∆»»¬»∆ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם ּבצּורֹות ּבערים ואם ּגבּורתם, על עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּסֹומכין אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  עזראעזראעזראעזרא.....טֹובים אבןאבןאבןאבן ְִִִ

(ë)õò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·Ú.אם È¯eka∑ מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....ּבבּכּור  אבןאבןאבןאבן ְִ

ß oeiq g"i ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑ ּדרֹומית ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ּבגבּוליה הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
עד  ּדרֹומיתֿמזרחית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ׁשּצּוה ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא  חמת, לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו חזרּו ּומּׁשם מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּים,

מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר .אצל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ‡כ  Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא  ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

dxezd lr `xfr oa`

fi·‚pa ‰Ê eÏÚ.ּבּנגב הּדר זה עלּו . ¬∆«∆∆ֲֶֶֶֶֶַַ
יׂשראל, ארץ נגב הּוא מצרים ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָוידּוע
ּכי  והראיה, ּדניאל. ּבספר ּפירׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכאׁשר
מעלֹות, מּׁשלׁשים ּפחֹות מצרים ְְֲִִִִַַַָֹרֹוחב
ּומדּבר  וׁשלׁש, ׁשלׁשים ירּוׁשלים ְְְְְִִִַַַָָֹֹורֹוחב
ּבּנגב, ּפירּוׁש והּנה מצרים. ארץ ּבנגב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּפארן

ׁשל  ּבּנגב ּפירּוׁשֹו, רק הּמחנה. נגב ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו
ליהּודה. ׁשהּוא ּבחברֹון והעד, ּכנען. ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָארץ
ּגבּולֹו על יעמֹוד יהּודה אמר, ְְְֲַַַַָָָוהּכתּוב

ִֶֶמּנגב:
gi‡È‰ ‰Ó ı¯‡‰ ˙‡ Ì˙È‡¯e ּומה . ¿ƒ∆∆»»∆«ƒַ

ּפרׁש,‰ÊÁ˜העם: ּכן ואחר לּמלחמה. . ָָ∆»»ְְִֵֵֵַַַָָ

ׁשּלּה ׁשהאויר היא, הטֹובה הארץ. ֲֲִִֶֶֶָָָָָָמה
טֹובים: ׁשּלּה ְִִֶַַָוהּמים

hiÌÈÁÓa‰ הּקּדרי ּכמֹו ׁשחֹונים . ים «¿«¬ƒְִִִֶַַָ
ֳִָָּבאהלים:

k‡È‰ ‰ÓL‰:חּטה לתת . «¿≈»ƒִֵָָ

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד להיֹות (סוטה לחבריו נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

אֹומר הּוא וכן א)ּבעצתם. ּוכתיב(דברים ּדרּֿבּה". אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן א): אתֿחברֹון"(שופטים לכלב "וּיּתנּו :. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
‰˙· ÌÈL Ú·L∑(לד למצרים (סוטה צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה אפׁשר ∆«»ƒƒ¿¿»ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יׂשראל: ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה אּלא הּגדֹול? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻּבנֹו
הארצֹות  ּבכל מעּלה ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ּבארץֿיׂשראל טרׁשין ל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשאין

ׁשּנאמר יג)ּכמצרים, הּמלכים,(בראשית מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר: חלקים (ישעיה ׁשבעה מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען "ּכיֿהיּו עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ּבּה ּתלּוי ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן ÌÈLa.ׂשֹוכת ËBn· e‰‡OiÂ∑וּיּׂשאהּו" ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִִֶֶַַַָָֻ

– "ּבׁשנים"? לֹומר ּתלמּוד מה ּבׁשנים? ׁשהּוא יֹודע איני לד)ּבּמֹוט", ׁשמֹונה (סוטה ּכיצד? הא מֹוטֹות. ּבׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּדּבה  להֹוציא עצמם ׁשּכל לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ואחד ּתאנה, נטל אחד אׁשּכֹול, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻנטלּו
ּולמד  צא מהם, אחד מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ּכ מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻנתּכּונּו:

ּבּגלּגל ׁשהקימּו ד)מאבנים ּוׁשקלּום (יהושע ּבּגלּגל", והקימּוה ׁשכמֹו על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו : ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ּכתּפּה על אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ארּבעים אחת ּכל מׁשקל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

להרים  אֹותֹו ׁשּמסּיעין עזראעזראעזראעזרא.....מּמּׂשאֹוי אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֶַַָ

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ́
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑,היא ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ארּבע והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָֹ
ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ארּבעים מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומהל

ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא הּדרורחּבּה? את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום עליהם עזראעזראעזראעזרא.....ר אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

akטעם ּכי חז''ל ּכלב iÂ·‡אמרּו על . ְֲִַַַָ«»…ֵַָ
אחר: לצד הל אחד ּכל ּכי יפּנה, ˆÔÚּבן ְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ…«

ÌÈ¯ˆÓ וכן מצרים. אל סמּוכה מדינה ׁשם . ƒ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶַָָ
ׁשּפרּוׁשֹו אֹומרים, ויׁש יהּודה. לחם ְְְִִֵֵֵֶֶֶָמּבית

וטעם  רחֹוקה: ּבדר יצען, ּבל אהל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹמּגזרת
קדמֹונית: ׁשהיא להֹודיע חברֹון, ְְְְְִִִִֶֶַַַלהזּכיר

bkÏBkL‡ ÏÁ „Ú ויּתכן מׁשה. ּדברי . «««∆¿ְְִִֵֵֶָֹ
אחר: ׁשם להיֹות ּדן, עד וּירּדֹוף ּכמֹו ְְְְִִִֵֵַַַָלהיֹות

ck‡¯˜אֹותּה ילדה אׁשר ּכמֹו הּקֹורא, . »»ְְֲֵֶַָָָ
ְִֵללוי:

dk ׁשהּוא מּקץ ויׁש ּתחילה, ׁשהּוא מּקץ ְְִִִֵֵֵֵֶֶָיׁש
הארּבעים: ראׁש להיֹות ויּתכן ְְְִִִִֵַָָָֹמּסֹוף.
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(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑,ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ואחר הּוא ּתחּלה הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין עזראעזראעזראעזרא.....ּכ אבןאבןאבןאבן ְִֶֶַַַָ

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר),אֹוכלֹוסין מגּדלת יׁש חּלׁשים, מגּדלת ארץ ויׁש ּגּבֹורים, מג ּדלת ארץ יׁש ∆»»∆«ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אֹוכלֹוסין  ממעטת ‰¯Ù‰.ויׁש ‡e‰ ˜ÊÁ‰∑(במ"ר),הם חזקים – יֹוׁשבין ּבפרזים אם להם: מסר סימן ְְְִֵֶֶַ∆»»¬»∆ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם ּבצּורֹות ּבערים ואם ּגבּורתם, על עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּסֹומכין אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  עזראעזראעזראעזרא.....טֹובים אבןאבןאבןאבן ְִִִ

(ë)õò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·Ú.אם È¯eka∑ מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....ּבבּכּור  אבןאבןאבןאבן ְִ

ß oeiq g"i ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑ ּדרֹומית ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ּבגבּוליה הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
עד  ּדרֹומיתֿמזרחית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ׁשּצּוה ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא  חמת, לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו חזרּו ּומּׁשם מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּים,

מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר .אצל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ‡כ  Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא  ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

dxezd lr `xfr oa`

fi·‚pa ‰Ê eÏÚ.ּבּנגב הּדר זה עלּו . ¬∆«∆∆ֲֶֶֶֶֶַַ
יׂשראל, ארץ נגב הּוא מצרים ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָוידּוע
ּכי  והראיה, ּדניאל. ּבספר ּפירׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכאׁשר
מעלֹות, מּׁשלׁשים ּפחֹות מצרים ְְֲִִִִַַַָֹרֹוחב
ּומדּבר  וׁשלׁש, ׁשלׁשים ירּוׁשלים ְְְְְִִִַַַָָֹֹורֹוחב
ּבּנגב, ּפירּוׁש והּנה מצרים. ארץ ּבנגב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּפארן

ׁשל  ּבּנגב ּפירּוׁשֹו, רק הּמחנה. נגב ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו
ליהּודה. ׁשהּוא ּבחברֹון והעד, ּכנען. ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָארץ
ּגבּולֹו על יעמֹוד יהּודה אמר, ְְְֲַַַַָָָוהּכתּוב

ִֶֶמּנגב:
gi‡È‰ ‰Ó ı¯‡‰ ˙‡ Ì˙È‡¯e ּומה . ¿ƒ∆∆»»∆«ƒַ

ּפרׁש,‰ÊÁ˜העם: ּכן ואחר לּמלחמה. . ָָ∆»»ְְִֵֵֵַַַָָ

ׁשּלּה ׁשהאויר היא, הטֹובה הארץ. ֲֲִִֶֶֶָָָָָָמה
טֹובים: ׁשּלּה ְִִֶַַָוהּמים

hiÌÈÁÓa‰ הּקּדרי ּכמֹו ׁשחֹונים . ים «¿«¬ƒְִִִֶַַָ
ֳִָָּבאהלים:

k‡È‰ ‰ÓL‰:חּטה לתת . «¿≈»ƒִֵָָ

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד להיֹות (סוטה לחבריו נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

אֹומר הּוא וכן א)ּבעצתם. ּוכתיב(דברים ּדרּֿבּה". אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן א): אתֿחברֹון"(שופטים לכלב "וּיּתנּו :. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
‰˙· ÌÈL Ú·L∑(לד למצרים (סוטה צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה אפׁשר ∆«»ƒƒ¿¿»ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יׂשראל: ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה אּלא הּגדֹול? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻּבנֹו
הארצֹות  ּבכל מעּלה ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ּבארץֿיׂשראל טרׁשין ל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשאין

ׁשּנאמר יג)ּכמצרים, הּמלכים,(בראשית מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר: חלקים (ישעיה ׁשבעה מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען "ּכיֿהיּו עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ּבּה ּתלּוי ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן ÌÈLa.ׂשֹוכת ËBn· e‰‡OiÂ∑וּיּׂשאהּו" ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִִֶֶַַַָָֻ

– "ּבׁשנים"? לֹומר ּתלמּוד מה ּבׁשנים? ׁשהּוא יֹודע איני לד)ּבּמֹוט", ׁשמֹונה (סוטה ּכיצד? הא מֹוטֹות. ּבׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּדּבה  להֹוציא עצמם ׁשּכל לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ואחד ּתאנה, נטל אחד אׁשּכֹול, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻנטלּו
ּולמד  צא מהם, אחד מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ּכ מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻנתּכּונּו:

ּבּגלּגל ׁשהקימּו ד)מאבנים ּוׁשקלּום (יהושע ּבּגלּגל", והקימּוה ׁשכמֹו על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו : ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ּכתּפּה על אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ארּבעים אחת ּכל מׁשקל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

להרים  אֹותֹו ׁשּמסּיעין עזראעזראעזראעזרא.....מּמּׂשאֹוי אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֶַַָ

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ́
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑,היא ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ארּבע והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָֹ
ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ארּבעים מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומהל

ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא הּדרורחּבּה? את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום עליהם עזראעזראעזראעזרא.....ר אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

akטעם ּכי חז''ל ּכלב iÂ·‡אמרּו על . ְֲִַַַָ«»…ֵַָ
אחר: לצד הל אחד ּכל ּכי יפּנה, ˆÔÚּבן ְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ…«

ÌÈ¯ˆÓ וכן מצרים. אל סמּוכה מדינה ׁשם . ƒ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶַָָ
ׁשּפרּוׁשֹו אֹומרים, ויׁש יהּודה. לחם ְְְִִֵֵֵֶֶֶָמּבית

וטעם  רחֹוקה: ּבדר יצען, ּבל אהל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹמּגזרת
קדמֹונית: ׁשהיא להֹודיע חברֹון, ְְְְְִִִִֶֶַַַלהזּכיר

bkÏBkL‡ ÏÁ „Ú ויּתכן מׁשה. ּדברי . «««∆¿ְְִִֵֵֶָֹ
אחר: ׁשם להיֹות ּדן, עד וּירּדֹוף ּכמֹו ְְְְִִִֵֵַַַָלהיֹות

ck‡¯˜אֹותּה ילדה אׁשר ּכמֹו הּקֹורא, . »»ְְֲֵֶַָָָ
ְִֵללוי:

dk ׁשהּוא מּקץ ויׁש ּתחילה, ׁשהּוא מּקץ ְְִִִֵֵֵֵֶֶָיׁש
הארּבעים: ראׁש להיֹות ויּתכן ְְְִִִִֵַָָָֹמּסֹוף.



glyכד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד הליכתן (סוטה אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: הליכתן להקיׁש "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָ

רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ אהרן ואת מׁשה עזראעזראעזראעזרא.....את אבןאבןאבןאבן ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה מתקּים (במדבר אין ּבתחּלתֹו, אמת קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר ּכל »«»»¿«ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
עזראעזראעזראעזרא.....ּבסֹופֹו אבןאבןאבןאבן ְ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹֻ

(èë)éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬

:ïcøiä©©§¥«
i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ ליראם ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ‰Ôc¯È.לפי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ָ

לעבֹור  תּוכלּו ולא הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ ּכּלם את רבה)∑‡LÓŒÏ‰.הׁשּתיק זֹו(במדבר וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה לׁשמע «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבׁשביל  מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ׁשּבא סבּור היה הּׁשֹומע עמרם? ּבן לנּו עׂשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלבד
לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּדברי

הּׂשלו  ÏÚ‰.את ‰ÏÚ∑ ּדבריו ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: והּוא ּבּׁשמים, ∑Ò‰iÂ.אפּלּו ְֶַָ»…«¬∆ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ«««
וכן ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּבׂשר"(זכריה ּכל "הס ו): לׁשּתק (עמוס הרֹוצה ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, הס)אגּדת .(ס"א ֲֲִִֵַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr g zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת לנלנלנלנּוּוּוּו ל)והוהוהוהֹוֹוֹוֹורידרידרידריד יג, הּגמרא(רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה א)רׁש"י לה, "(סוטה ּכּונתֹווהאכילנוהאכילנוהאכילנוהאכילנּוּוּוּו- עּקר ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּמן, מהֹורדת היא לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ידֹו ועל נפלאֹות לעׂשֹות ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשל

ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, הּמן את הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. עזראעזראעזראעזרא....לא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּו(במדבר מעלה ּכלּפי .ּכביכֹול »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

ÒÈÓ˜ל  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯ÈÂ ˜ÒÈ≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«

ÏeÎÈלא  ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

ekeÎÏiÂ לאהליהם ּבאּו ׁשּלא להֹודיע, . «≈¿ְְֳִֵֶֶַָָֹ
הלכּו: מּיד רק הּמחנה, ‡˙Ìאל e·ÈLiÂ ְֲִֶֶַַַַָ«»ƒ…»

¯·c:ואהרן מׁשה אל . »»ְֲֶֶַֹֹ
fkBÏ e¯tÒÈÂ:העיקר ׁשהּוא למׁשה . «¿«¿ְִֶֶָָֹ

l·Ïk Ò‰iÂ,הּמדקּדק יֹונה רּבי אמר . «««»≈ְְִֵַַַַָָ
הּסּו: ׁשאמר ֲֶֶַַַָׁשּטעמֹו

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr b"ig y"ewl t"r)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכיייי־־־־חזקחזקחזקחזק אלאלאלאל־־־־העםהעםהעםהעם לעללעללעללעלֹוֹוֹוֹותתתת ננננּוּוּוּוכלכלכלכל לאלאלאלא אמראמראמראמרּוּוּוּו עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־עלעלעלעלּוּוּוּו לא)והאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים (יג, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעליהם  הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ׁשּלכאֹורה אף על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבמהּות
ּביכלת  ּבכפירה חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א הארץ, מּמּצב התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה

השי"ת.
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

מקֹום  ונֹותן העֹולם טבע את השי"ת מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים הֹוכיחה ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלכאֹו'
לכאֹורה  צדקּו זה, ּולפי הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה נׁשלחּו, ּבכלל לּמה זה ּדבלעדי – ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלמּצבֹו

לעלֹות?! נּתן לא אכן הּטבע ּפי על ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבאמרם
והּמצֹות: הּתֹורה קּיּום לכללּות הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוהּבאּור

ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי מצוה, לקּים השי"ת עליו צּוה ׁשּבאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָיהּודי
הּנחֹות  האפׁשרּויֹות את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים לעׂשֹות ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלקּימּה,
מקֹום  ויׁש מגּבלת השי"ת ׁשל ׁשּׁשליטתֹו ח"ו זה אין – הּנס" על סֹומכין "אין חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות ּפי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעל

לאו. אם הּמצוה יקּים אם להׁשּפיע הּטבע, להנהגֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָאמּתי
ּגדרי  ּתֹו ׁשּיתּבּצע – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר לא והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקּב"ה, רצה ׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא

ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָוהנהגֹות
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א היא ׁשליחּותם ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובזה

ׁשּבוּד הבטחה – הארץ אל להביאם הּקּב"ה הבטחת ּפעל.את לידי ּתבֹוא אי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(áì)éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúá§−̈©§¥¬¦«
i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑ ּכדי לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. קֹוברי מצאנּום ׁשעברנּו, מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם BcÓ˙.לטרּדם ÈL‡∑ּגלית ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים (שמואל ּגדֹולים ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
יז) וכןא וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב מדֹון",(שמואל "איׁש יא): א "איׁשֿמּדה"(ד"ה עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

(âì)íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑אנֹוׁש ּדֹור ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ס)ענקים Ì‰ÈÈÚa.(יומא eÈÈ‰ ÔÎÂ∑ «¿ƒƒְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈»ƒ¿≈≈∆
ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) ובס"א: (רא"ם "נמלים לזה: זה אֹומרים לה)ׁשמענּו ׁשּמעניקים ∑Ú˜.(סוטה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ¬»ֲִִֶַ

ּבקֹומתן  עזראעזראעזראעזרא.....חּמה אבןאבןאבןאבן ְַָָָ

‡eÏÈlלב  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««

:ÔÁLÓc ÔÈL‡¡»ƒ¿ƒ¿»

i¯ab‡לג  ÔÓ ˜Ú Èa ‡i¯ab ˙È ‡ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡LÙ ÈÈÚa ‡ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰ÈÈÚa¿≈≈

dxezd lr `xfr oa`

alı¯‡‰ ˙ac e‡ÈˆBiÂ.היה ׁשּלא ּדבר . «ƒƒ«»»∆ֶָָָָֹ
וּיֹוציאּו. הפ וּיבא, ּכי יֹוסף. וּיבא ּכן ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָואין
ׂשפתי  ּדֹובב מּגזרת הּכפל, מּפעלי ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָדּבה

ּפירׁשּתיו: ּובמקֹומֹו È·LBÈ‰יׁשנים. ˙ÏÎ‡. ְְְִִִֵֵַ…∆∆¿∆»
רע: ׁשּלּה BcÓ˙ׁשהאויר ÈL‡איׁש ּכל . ֲִֶֶַָָ«¿≈ƒִָ

ּגדֹולֹות  מּדֹות טעמֹו, רק מּדה. איׁש ְְִִִַַָהּוא

הם: ּכמֹו ורּבים לבב. אנׁשי וכן מהּכל. ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָֹיֹותר
blÌÈÏÈÙp‰:ּפירׁשּתיו .ÌÈÏÈÙp‰ ÔÓ. «¿ƒƒְִֵַƒ«¿ƒƒ

וׁשם  יבֹואּו. אׁשר כן אחרי וגם ְְְֲֲֵֵֶַַַָָטעמֹו,



כה gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד הליכתן (סוטה אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: הליכתן להקיׁש "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָ

רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ אהרן ואת מׁשה עזראעזראעזראעזרא.....את אבןאבןאבןאבן ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה מתקּים (במדבר אין ּבתחּלתֹו, אמת קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר ּכל »«»»¿«ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
עזראעזראעזראעזרא.....ּבסֹופֹו אבןאבןאבןאבן ְ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹֻ

(èë)éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬

:ïcøiä©©§¥«
i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ ליראם ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ‰Ôc¯È.לפי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ָ

לעבֹור  תּוכלּו ולא הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ ּכּלם את רבה)∑‡LÓŒÏ‰.הׁשּתיק זֹו(במדבר וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה לׁשמע «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבׁשביל  מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ׁשּבא סבּור היה הּׁשֹומע עמרם? ּבן לנּו עׂשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלבד
לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּדברי

הּׂשלו  ÏÚ‰.את ‰ÏÚ∑ ּדבריו ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: והּוא ּבּׁשמים, ∑Ò‰iÂ.אפּלּו ְֶַָ»…«¬∆ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ«««
וכן ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּבׂשר"(זכריה ּכל "הס ו): לׁשּתק (עמוס הרֹוצה ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, הס)אגּדת .(ס"א ֲֲִִֵַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr g zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת לנלנלנלנּוּוּוּו ל)והוהוהוהֹוֹוֹוֹורידרידרידריד יג, הּגמרא(רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה א)רׁש"י לה, "(סוטה ּכּונתֹווהאכילנוהאכילנוהאכילנוהאכילנּוּוּוּו- עּקר ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּמן, מהֹורדת היא לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ידֹו ועל נפלאֹות לעׂשֹות ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשל

ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, הּמן את הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. עזראעזראעזראעזרא....לא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּו(במדבר מעלה ּכלּפי .ּכביכֹול »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

ÒÈÓ˜ל  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯ÈÂ ˜ÒÈ≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«

ÏeÎÈלא  ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

ekeÎÏiÂ לאהליהם ּבאּו ׁשּלא להֹודיע, . «≈¿ְְֳִֵֶֶַָָֹ
הלכּו: מּיד רק הּמחנה, ‡˙Ìאל e·ÈLiÂ ְֲִֶֶַַַַָ«»ƒ…»

¯·c:ואהרן מׁשה אל . »»ְֲֶֶַֹֹ
fkBÏ e¯tÒÈÂ:העיקר ׁשהּוא למׁשה . «¿«¿ְִֶֶָָֹ

l·Ïk Ò‰iÂ,הּמדקּדק יֹונה רּבי אמר . «««»≈ְְִֵַַַַָָ
הּסּו: ׁשאמר ֲֶֶַַַָׁשּטעמֹו

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr b"ig y"ewl t"r)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכיייי־־־־חזקחזקחזקחזק אלאלאלאל־־־־העםהעםהעםהעם לעללעללעללעלֹוֹוֹוֹותתתת ננננּוּוּוּוכלכלכלכל לאלאלאלא אמראמראמראמרּוּוּוּו עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־עלעלעלעלּוּוּוּו לא)והאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים (יג, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעליהם  הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ׁשּלכאֹורה אף על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבמהּות
ּביכלת  ּבכפירה חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א הארץ, מּמּצב התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה

השי"ת.
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

מקֹום  ונֹותן העֹולם טבע את השי"ת מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים הֹוכיחה ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלכאֹו'
לכאֹורה  צדקּו זה, ּולפי הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה נׁשלחּו, ּבכלל לּמה זה ּדבלעדי – ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלמּצבֹו

לעלֹות?! נּתן לא אכן הּטבע ּפי על ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבאמרם
והּמצֹות: הּתֹורה קּיּום לכללּות הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוהּבאּור

ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי מצוה, לקּים השי"ת עליו צּוה ׁשּבאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָיהּודי
הּנחֹות  האפׁשרּויֹות את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים לעׂשֹות ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלקּימּה,
מקֹום  ויׁש מגּבלת השי"ת ׁשל ׁשּׁשליטתֹו ח"ו זה אין – הּנס" על סֹומכין "אין חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות ּפי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעל

לאו. אם הּמצוה יקּים אם להׁשּפיע הּטבע, להנהגֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָאמּתי
ּגדרי  ּתֹו ׁשּיתּבּצע – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר לא והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקּב"ה, רצה ׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא

ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָוהנהגֹות
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א היא ׁשליחּותם ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובזה

ׁשּבוּד הבטחה – הארץ אל להביאם הּקּב"ה הבטחת ּפעל.את לידי ּתבֹוא אי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(áì)éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúá§−̈©§¥¬¦«
i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑ ּכדי לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. קֹוברי מצאנּום ׁשעברנּו, מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם BcÓ˙.לטרּדם ÈL‡∑ּגלית ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים (שמואל ּגדֹולים ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
יז) וכןא וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב מדֹון",(שמואל "איׁש יא): א "איׁשֿמּדה"(ד"ה עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

(âì)íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑אנֹוׁש ּדֹור ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ס)ענקים Ì‰ÈÈÚa.(יומא eÈÈ‰ ÔÎÂ∑ «¿ƒƒְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈»ƒ¿≈≈∆
ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) ובס"א: (רא"ם "נמלים לזה: זה אֹומרים לה)ׁשמענּו ׁשּמעניקים ∑Ú˜.(סוטה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ¬»ֲִִֶַ

ּבקֹומתן  עזראעזראעזראעזרא.....חּמה אבןאבןאבןאבן ְַָָָ

‡eÏÈlלב  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««

:ÔÁLÓc ÔÈL‡¡»ƒ¿ƒ¿»

i¯ab‡לג  ÔÓ ˜Ú Èa ‡i¯ab ˙È ‡ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡LÙ ÈÈÚa ‡ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰ÈÈÚa¿≈≈

dxezd lr `xfr oa`

alı¯‡‰ ˙ac e‡ÈˆBiÂ.היה ׁשּלא ּדבר . «ƒƒ«»»∆ֶָָָָֹ
וּיֹוציאּו. הפ וּיבא, ּכי יֹוסף. וּיבא ּכן ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָואין
ׂשפתי  ּדֹובב מּגזרת הּכפל, מּפעלי ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָדּבה

ּפירׁשּתיו: ּובמקֹומֹו È·LBÈ‰יׁשנים. ˙ÏÎ‡. ְְְִִִֵֵַ…∆∆¿∆»
רע: ׁשּלּה BcÓ˙ׁשהאויר ÈL‡איׁש ּכל . ֲִֶֶַָָ«¿≈ƒִָ

ּגדֹולֹות  מּדֹות טעמֹו, רק מּדה. איׁש ְְִִִַַָהּוא

הם: ּכמֹו ורּבים לבב. אנׁשי וכן מהּכל. ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָֹיֹותר
blÌÈÏÈÙp‰:ּפירׁשּתיו .ÌÈÏÈÙp‰ ÔÓ. «¿ƒƒְִֵַƒ«¿ƒƒ

וׁשם  יבֹואּו. אׁשר כן אחרי וגם ְְְֲֲֵֵֶַַַָָטעמֹו,



glyכו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ עזראעזראעזראעזרא.....סנהדראֹות אבןאבןאבןאבן »»≈»ְְֶַָ

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e˙ÓŒeÏ∑ּומתנּו עזראעזראעזראעזרא.....הלואי אבןאבןאבןאבן »¿ְְַַַ

(â)ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬

:äîéøöî....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨«§¨

(ã)äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
:äîéøöî¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰z∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אלילים ּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(ä)úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−
:ìàøNé éða....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¦§¨¥«

(å)-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤
:íäéãâa eòø÷ õøàä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«

(æ)õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå©Ÿ́§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤
ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáò øLà£¤̧¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ

:ãàî§«Ÿ

ß oeiq h"i iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

BÎ·eא  ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zLk Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

Èaב  Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zLk Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡˙ÈÓ„¿ƒ¿»

ÏtÓÏג  ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡ÏÙËÂ ‡L ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙ Èc ‡Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙e·ד  ‡LÈ¯ ÈpÓ È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

Ïkה  Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙe¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏl‡Óו  ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡Ï‡ח  ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Ï dzÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

dxezd lr `xfr oa`

ְָמפֹורׁש:
`ÌÏB˜ וּיּתנּו:‡˙ ּגם וּתּׂשא. למּלת ּפעּול . ∆»ְְִִִַַַַָָ
aeBliÂ הּׁשנּיים מהּפעלים נפעל, מּבנין . «ƒְְְְִִִִִִֵַַַַָ

ׁשלם: לנפעל ְְְִִִֵַַָהּנראים
b‰ÓÈ¯ˆÓ ·eL לא ּכמֹו הּפֹועל. ׁשם . ƒ¿»¿»ְֵַַֹ

עּמֹו: אלקּום ּומל קּום. ְִֶֶַַאּוכל

d‰LÓ ÏtiÂ:ּברצֹונֹו . «ƒ……∆ְִ
eÔe Ôa ÚLB‰ÈÂ,ּבתחּלה מׁשה הזּכירֹו . ƒÀ«ƒְְִִִִֶָֹ

מעלתֹו: ְֲֶַָלגֹודל

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(è)íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

:íàøéz-ìà eðzà¦−̈©¦«¨ª«
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑אלּֿתיראּו ואּתם – ‰Ì.וׁשּוב eÓÁÏ Èk∑ ּכלחם ˆÌl.נאכלם ¯Ò∑;וחזקם מגּנם «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ«¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ְְִָָָָ

עליהם מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם לח)ּכׁשרים מעליהם (סוטה סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

מעליהם מעליהם מעליהם מעליהם  צצצצּלּלּלּלםםםם סרסרסרסר הםהםהםהם לחמנלחמנלחמנלחמנּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ אתאתאתאת־־־־עםעםעםעם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראיראּוּוּוּו
מעליהםמעליהםמעליהםמעליהם סרסרסרסר ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ׁשׁשׁשׁשלללל צצצצּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו אחראחראחראחר,,,, ּדּדּדּדברברברבר ככככּוּוּוּו'.'.'.'. מתמתמתמתּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבהםהםהםהם ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשריםריםריםרים וחזקםוחזקםוחזקםוחזקם,,,, מגמגמגמגּנּנּנּנםםםם –––– ובפרש"י)צצצצּלּלּלּלםםםם ט. (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות "עּכּו"ם (הל' הראב"ד: עליו והּׂשיג מד"ס". כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה עּכּו"ם "ׁשחיטת : ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב כּו', מּטּמאין ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהם

הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח ּדהם (צפנת ס"ל ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מה"ת. ּונבלה מאליה, ּכמתה ה"ה והּבהמה ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ"ּבחינת

כ"א  מאליה", ּכ"מתה ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת "מציאּות", ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם דס"ל להרמּב"ם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמשא"כ
מד"ס. הּוא נבלה, עי"ז ׁשּנעׂשית וזה טמאה]. [לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשחּוטה

עּכּו"ם]. על ּפרטית" הׁשּגחה "ּגדר ׁשּי ּבאם ׁשיטתם עפ"ז ׁשּמבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועיי"ש
מעליהם": צּלם "סר ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת י"ל זה ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹועל

אפׁשר  אי "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר מעליהם" צּלם ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּדאם
ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ועכצ"ל מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר

ׁשל  "צּלֹו על קאי ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי וא"כ מציאּות, ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם ס"ל ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמשא"כ
עזראעזראעזראעזרא....ֹום".מק  אבןאבןאבןאבן ָ

(é)ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð ýåýé§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑ וכלב יהֹוׁשע ‰'.את „B·Îe∑(רבה ׁשם (במדבר ירד עזראעזראעזראעזרא.....הענן אבןאבןאבןאבן ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNò̈¦−¦§¦§«
i"yx£‰‡Œ„Ú∑ היכן ‰‡˙B˙.ירּגיזּוני ∑Èˆ‡È.עד ÏÎa∑ להם היה להם ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

הבטחתי  לקּים ּבידי ׁשהיכלת עזראעזראעזראעזרא.....להאמין אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑?אבֹות לׁשבּועת אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ‡˙E.ּכתרּגּומֹו ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

Ï‡ט  Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

i·‡a‡י  ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zLk Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
Èa ÏÎÏ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא  ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
ÔeÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰ÈÈa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

hÌ‰ eÓÁÏ Èk אֹוכלי וכן ּכלחם. נאכלם . ƒ«¿≈≈ְְְְֵֵֵֶֶֹ
לחם: אכלּו ˆÌlעּמי, ¯Ò אם הּגּבֹור, ּכי . ְִֶֶַָ»ƒ»ִִִַ

ירא: לּבֹו לֹו, צל ויהיה עליו, ׁשּיגן מגן לֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאין
iÌ˙‡ ÌBb¯Ï:וכלב יהֹוׁשע . ƒ¿…»ְְֵַָֻ

`iÈeˆ‡È:חבריו ורּבים יכעסּוני, ּכמֹו . ¿«¬ƒְְְֲִִִֵַַָ
ּבתחּלה Ba¯˜aוטעם ׁשהיּו יחיד, לׁשֹון . ְַַ¿ƒ¿ְִִִֶָָָָ



כז gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ עזראעזראעזראעזרא.....סנהדראֹות אבןאבןאבןאבן »»≈»ְְֶַָ

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e˙ÓŒeÏ∑ּומתנּו עזראעזראעזראעזרא.....הלואי אבןאבןאבןאבן »¿ְְַַַ

(â)ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬

:äîéøöî....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨«§¨

(ã)äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
:äîéøöî¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰z∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אלילים ּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(ä)úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−
:ìàøNé éða....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¦§¨¥«

(å)-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤
:íäéãâa eòø÷ õøàä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«

(æ)õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå©Ÿ́§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤
ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáò øLà£¤̧¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ

:ãàî§«Ÿ

ß oeiq h"i iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

BÎ·eא  ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zLk Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

Èaב  Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zLk Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡˙ÈÓ„¿ƒ¿»

ÏtÓÏג  ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡ÏÙËÂ ‡L ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙ Èc ‡Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙e·ד  ‡LÈ¯ ÈpÓ È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

Ïkה  Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙe¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏl‡Óו  ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡Ï‡ח  ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Ï dzÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

dxezd lr `xfr oa`

ְָמפֹורׁש:
`ÌÏB˜ וּיּתנּו:‡˙ ּגם וּתּׂשא. למּלת ּפעּול . ∆»ְְִִִַַַַָָ
aeBliÂ הּׁשנּיים מהּפעלים נפעל, מּבנין . «ƒְְְְִִִִִִֵַַַַָ

ׁשלם: לנפעל ְְְִִִֵַַָהּנראים
b‰ÓÈ¯ˆÓ ·eL לא ּכמֹו הּפֹועל. ׁשם . ƒ¿»¿»ְֵַַֹ

עּמֹו: אלקּום ּומל קּום. ְִֶֶַַאּוכל

d‰LÓ ÏtiÂ:ּברצֹונֹו . «ƒ……∆ְִ
eÔe Ôa ÚLB‰ÈÂ,ּבתחּלה מׁשה הזּכירֹו . ƒÀ«ƒְְִִִִֶָֹ

מעלתֹו: ְֲֶַָלגֹודל

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(è)íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

:íàøéz-ìà eðzà¦−̈©¦«¨ª«
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑אלּֿתיראּו ואּתם – ‰Ì.וׁשּוב eÓÁÏ Èk∑ ּכלחם ˆÌl.נאכלם ¯Ò∑;וחזקם מגּנם «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ«¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ְְִָָָָ

עליהם מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם לח)ּכׁשרים מעליהם (סוטה סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

מעליהם מעליהם מעליהם מעליהם  צצצצּלּלּלּלםםםם סרסרסרסר הםהםהםהם לחמנלחמנלחמנלחמנּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ אתאתאתאת־־־־עםעםעםעם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראיראּוּוּוּו
מעליהםמעליהםמעליהםמעליהם סרסרסרסר ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ׁשׁשׁשׁשלללל צצצצּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו אחראחראחראחר,,,, ּדּדּדּדברברברבר ככככּוּוּוּו'.'.'.'. מתמתמתמתּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבהםהםהםהם ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשריםריםריםרים וחזקםוחזקםוחזקםוחזקם,,,, מגמגמגמגּנּנּנּנםםםם –––– ובפרש"י)צצצצּלּלּלּלםםםם ט. (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות "עּכּו"ם (הל' הראב"ד: עליו והּׂשיג מד"ס". כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה עּכּו"ם "ׁשחיטת : ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב כּו', מּטּמאין ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהם

הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח ּדהם (צפנת ס"ל ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מה"ת. ּונבלה מאליה, ּכמתה ה"ה והּבהמה ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ"ּבחינת

כ"א  מאליה", ּכ"מתה ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת "מציאּות", ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם דס"ל להרמּב"ם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמשא"כ
מד"ס. הּוא נבלה, עי"ז ׁשּנעׂשית וזה טמאה]. [לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשחּוטה

עּכּו"ם]. על ּפרטית" הׁשּגחה "ּגדר ׁשּי ּבאם ׁשיטתם עפ"ז ׁשּמבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועיי"ש
מעליהם": צּלם "סר ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת י"ל זה ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹועל

אפׁשר  אי "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר מעליהם" צּלם ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּדאם
ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ועכצ"ל מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר

ׁשל  "צּלֹו על קאי ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי וא"כ מציאּות, ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם ס"ל ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמשא"כ
עזראעזראעזראעזרא....ֹום".מק  אבןאבןאבןאבן ָ

(é)ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð ýåýé§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑ וכלב יהֹוׁשע ‰'.את „B·Îe∑(רבה ׁשם (במדבר ירד עזראעזראעזראעזרא.....הענן אבןאבןאבןאבן ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNò̈¦−¦§¦§«
i"yx£‰‡Œ„Ú∑ היכן ‰‡˙B˙.ירּגיזּוני ∑Èˆ‡È.עד ÏÎa∑ להם היה להם ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

הבטחתי  לקּים ּבידי ׁשהיכלת עזראעזראעזראעזרא.....להאמין אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑?אבֹות לׁשבּועת אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ‡˙E.ּכתרּגּומֹו ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

Ï‡ט  Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

i·‡a‡י  ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zLk Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
Èa ÏÎÏ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא  ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
ÔeÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰ÈÈa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

hÌ‰ eÓÁÏ Èk אֹוכלי וכן ּכלחם. נאכלם . ƒ«¿≈≈ְְְְֵֵֵֶֶֹ
לחם: אכלּו ˆÌlעּמי, ¯Ò אם הּגּבֹור, ּכי . ְִֶֶַָ»ƒ»ִִִַ

ירא: לּבֹו לֹו, צל ויהיה עליו, ׁשּיגן מגן לֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאין
iÌ˙‡ ÌBb¯Ï:וכלב יהֹוׁשע . ƒ¿…»ְְֵַָֻ

`iÈeˆ‡È:חבריו ורּבים יכעסּוני, ּכמֹו . ¿«¬ƒְְְֲִִִֵַַָ
ּבתחּלה Ba¯˜aוטעם ׁשהיּו יחיד, לׁשֹון . ְַַ¿ƒ¿ְִִִֶָָָָ



glyכח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ ּתהרגם אׁשר את את ∑ÈÏÚ‰ŒÈk˙.וׁשמעּו ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶֶַָ
יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹאׁשר

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּכנגּדם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ ׁשאמּור מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ "עלֿיֹוׁשב ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' אּתה  ּכי ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי'", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבסֹוף

הּנה  עד מהם אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר עזראעזראעזראעזרא.....והּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ
עזראעזראעזראעזרא.....וגֹו' אבןאבןאבןאבן ְ

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑,וגּבֹורים חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לב)לפי ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÏBÎÈ˙.מלכים; ÈzÏaÓ∑ ׁשחטם – להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו. ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹ

˙ÏÎÈ∑ הּוא ּדבר עזראעזראעזראעזרא.....ׁשם אבןאבןאבןאבן ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ

i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ּדּבּור Ó‡Ï¯.לעׂשֹות z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור עזראעזראעזראעזרא.....ּומהּו אבןאבןאבןאבן ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

dxezd lr `xfr oa`

לטֹוב: אחד ְֵֶָלב
bi˙ÈÏÚ‰ Èk ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ,טעמֹו . ¿»¿ƒ¿«ƒƒ∆¡ƒ»ְַ

ואמרּו וׁשמעּו ׁשאמר, ואחר העלית. ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָואׁשר
ּפרׁש ּכנען, ארץ היא הּזאת הארץ יֹוׁשב ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאל
ּכי  ׁשמעּו אחרת ּפעם ּכן, על ׁשמעּו. ְְִֵֶֶַַַַַָָמה

הּזה: העם ּבקרב ּכבֹוד ה', ְְְֶֶֶַַָָָאּתה
ciÔÈÚa ÔÈÚ ¯L‡ׁשראּו הּכבֹוד על . ¬∆«ƒ¿«ƒֶַַָָ

ּבני  לעיני ה' כבֹוד מראה על אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַהּזקנים.
הּנכֹון: והּוא עבר.¯‡‰יׂשראל. ּפעל . ְְִֵַָָƒ¿»ַַָֹ

אני. ונאׁשאר וכן ה'. אּתה נראת ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָוטעמֹו
הּלמ''ד  היֹות ּבעבּור אני. אּומלל ּכי ְְֱֲִִֵֵַַָָָוכן

ּגדֹול: Ì‰ÏÚּבפּת''ח „ÓÚ:ּבׁשבּתם . ְַַָ…≈¬≈∆ְְִָ
ehEÚÓL ˙‡ eÚÓL ¯L‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡Â. ¿»¿«ƒ¬∆»¿∆ƒ¿¬

אחרים: ּגם ּכנענים, ּגם ְְֲֲִִִִֵַַַַמצרים,

fh˙ÏÎÈ.הּמים יבֹוׁשת עד ּכמֹו ׁשם, . ¿…∆ְְִֵֶַַַ
הּדרׁש: ּכדר מּדה, לׁשֹון ÌËÁLiÂואינּנּו ְְְְִֵֶֶֶַָָ«ƒ¿»≈

¯a„na,וּיׁשחטם ואמר וּיהרגם. הּטעם, . «ƒ¿»ְְְִֵֵַַַַַַַַָָ
הּצאן: ירעּו ׁשם ּכי הּמדּבר, ְְֲִִִַַַָָֹּבעבּור

fi‡ Ïc‚È ּכל ּכי אּפים. מאריכּות קרֹוב . ƒ¿«»ֲִִִֵַַָָ
ּגדֹול  ּכח לֹו יׁש אּפים, אר ׁשהּוא ִִֵֶֶֶַַַָֹמי
ׁשאּתה  ּדּברּת ּכאׁשר והעד, ּכעסֹו. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָלׁשּבֹור

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ׁשהיה ∑‰' להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, מׁשה ּכׁשעלה ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָיֹוׁשב
ּובמרּגלים, ּבעגל יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ׁשאּתה ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרׁשעים
והלא  לֹו: אמר לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא: לֹו אמר אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהתּפּלל

לרׁשעים! אף לי wÈ‰.לּׁשבים ∑wÂ‰.אמרּת ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ְְִִַַָָָָ¿«≈ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑"'ה יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמר ּת מה .ּבׁשביל ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ּכל ∑È‡ŒÈÁ.ּכמֹו את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּכי  חיֿאני מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם וגֹו'", הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהארץ,
מּבלּתי  לאמר: הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את יּמלא ּוכבֹודי הארץ את יראּו אם האנׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹכל

מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ּפתאם אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' עזראעזראעזראעזרא.....יכלת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכוכוכוכּוּוּוּו'''' ּבּבּבּבּׂשּׂשּׂשּׂשליוליוליוליו,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּמּמּמּמןןןן,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּיּיּיּיםםםם,,,, כב)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים יד, ויׁש(רש"י "זה". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לׁשלל  ּוכדי ועֹוד). נׁשים", עׂשר  "ואפ ּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" "הרּבה ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלֹומר,

ּדּיּוק. על הּמֹורה "זה", ּתבת מעּתיק זה עזראעזראעזראעזרא....ּפרּוׁש אבןאבןאבןאבן ְִִֵֵֶֶֶַַַַ

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

‡˙È˙Âכב  ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡ÈqÂ ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ ¯NÚ Ôc¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ּבפרׁשת  ּפירׁשּתים הּמּדֹות, ואּלה אּפים. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאר
תּׂשא: ִִָּכי

hi‡ ÁÏÒ אם ׁשאמר ׁשּמצאנּו אחר . ¿«»ִֶֶַַַָָָ
ידענּו ,כדבר סלחּתי אחר הארץ, את ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָיראּו
ונסלח  וכן אף. אריכּות נא, סלח מּלת ְְְְֲִִִִֵַַַַָּכי

ׁשלמה: ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה עד Ï„B‚kלֹו, ְְֲֵֶֶַַָָ¿∆

EcÒÁ:הּגדֹול חסּד ּבעבּור .¯L‡ÎÂ «¿∆ְְֲַַַָ¿«¬∆
‰˙‡N:עֹון נֹוׂשא ּכטעם .‰p‰ „ÚÂ עד . »»»ְֵַַָ¿«≈»ַ

מּמצרים, ׁשּיצאּו מּיֹום אֹו הּזה. ְְִִִִֶֶַַַָָהּמקֹום
הּמקֹום. ׁשם הּנה, יׁש ּכי הּיֹום. זה ְִֵֵֵֶַַַָָועד
ּכמֹו זמן, סימן ּגם הּלילה. הּנה ּבאּו ְְְְִֵַַַַַָָָּכמֹו

ּפירׁשּתיו: ּוכבר הּנה, עד ראיתיו ְְְְִִִֵֵַַָָֹולא

`kÈ‡ ÈÁ יהיה ּכן חי, אני ּכאׁשר טעמֹו, . «»ƒְְֲֲִִֵֶֶַַַ
קּיים: כבֹודי ÏnÈÂ‡ּדברי מלא וכאׁשר . ְִַָָ¿ƒ»≈ְְֲִֵֶַָ

לעתיד. ׁשהּוא והּקרֹוב, הארץ. ּכל ְִֶֶֶֶַָָָָָאת
ּבעֹולם: ּכבֹודי ׁשּיּודע ּכדי אעׂשה זה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָוטעמֹו,

akÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê והזּכיר רּבים. הּטעם, . ∆∆∆¿»ƒְְִִִַַַַ
הּוא  ּכי חׁשּבֹון, ס היֹותֹו ּבעבּור ְֱֲִֶֶֶַַעׂשר,



כט gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ ּתהרגם אׁשר את את ∑ÈÏÚ‰ŒÈk˙.וׁשמעּו ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶֶַָ
יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹאׁשר

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּכנגּדם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ ׁשאמּור מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ "עלֿיֹוׁשב ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' אּתה  ּכי ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי'", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבסֹוף

הּנה  עד מהם אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר עזראעזראעזראעזרא.....והּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ
עזראעזראעזראעזרא.....וגֹו' אבןאבןאבןאבן ְ

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑,וגּבֹורים חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לב)לפי ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÏBÎÈ˙.מלכים; ÈzÏaÓ∑ ׁשחטם – להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו. ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹ

˙ÏÎÈ∑ הּוא ּדבר עזראעזראעזראעזרא.....ׁשם אבןאבןאבןאבן ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ

i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ּדּבּור Ó‡Ï¯.לעׂשֹות z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור עזראעזראעזראעזרא.....ּומהּו אבןאבןאבןאבן ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

dxezd lr `xfr oa`

לטֹוב: אחד ְֵֶָלב
bi˙ÈÏÚ‰ Èk ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ,טעמֹו . ¿»¿ƒ¿«ƒƒ∆¡ƒ»ְַ

ואמרּו וׁשמעּו ׁשאמר, ואחר העלית. ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָואׁשר
ּפרׁש ּכנען, ארץ היא הּזאת הארץ יֹוׁשב ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאל
ּכי  ׁשמעּו אחרת ּפעם ּכן, על ׁשמעּו. ְְִֵֶֶַַַַַָָמה

הּזה: העם ּבקרב ּכבֹוד ה', ְְְֶֶֶַַָָָאּתה
ciÔÈÚa ÔÈÚ ¯L‡ׁשראּו הּכבֹוד על . ¬∆«ƒ¿«ƒֶַַָָ

ּבני  לעיני ה' כבֹוד מראה על אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַהּזקנים.
הּנכֹון: והּוא עבר.¯‡‰יׂשראל. ּפעל . ְְִֵַָָƒ¿»ַַָֹ

אני. ונאׁשאר וכן ה'. אּתה נראת ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָוטעמֹו
הּלמ''ד  היֹות ּבעבּור אני. אּומלל ּכי ְְֱֲִִֵֵַַָָָוכן

ּגדֹול: Ì‰ÏÚּבפּת''ח „ÓÚ:ּבׁשבּתם . ְַַָ…≈¬≈∆ְְִָ
ehEÚÓL ˙‡ eÚÓL ¯L‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡Â. ¿»¿«ƒ¬∆»¿∆ƒ¿¬

אחרים: ּגם ּכנענים, ּגם ְְֲֲִִִִֵַַַַמצרים,

fh˙ÏÎÈ.הּמים יבֹוׁשת עד ּכמֹו ׁשם, . ¿…∆ְְִֵֶַַַ
הּדרׁש: ּכדר מּדה, לׁשֹון ÌËÁLiÂואינּנּו ְְְְִֵֶֶֶַָָ«ƒ¿»≈

¯a„na,וּיׁשחטם ואמר וּיהרגם. הּטעם, . «ƒ¿»ְְְִֵֵַַַַַַַַָָ
הּצאן: ירעּו ׁשם ּכי הּמדּבר, ְְֲִִִַַַָָֹּבעבּור

fi‡ Ïc‚È ּכל ּכי אּפים. מאריכּות קרֹוב . ƒ¿«»ֲִִִֵַַָָ
ּגדֹול  ּכח לֹו יׁש אּפים, אר ׁשהּוא ִִֵֶֶֶַַַָֹמי
ׁשאּתה  ּדּברּת ּכאׁשר והעד, ּכעסֹו. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָלׁשּבֹור

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ׁשהיה ∑‰' להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, מׁשה ּכׁשעלה ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָיֹוׁשב
ּובמרּגלים, ּבעגל יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ׁשאּתה ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרׁשעים
והלא  לֹו: אמר לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא: לֹו אמר אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהתּפּלל

לרׁשעים! אף לי wÈ‰.לּׁשבים ∑wÂ‰.אמרּת ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ְְִִַַָָָָ¿«≈ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑"'ה יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמר ּת מה .ּבׁשביל ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ּכל ∑È‡ŒÈÁ.ּכמֹו את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּכי  חיֿאני מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם וגֹו'", הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהארץ,
מּבלּתי  לאמר: הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את יּמלא ּוכבֹודי הארץ את יראּו אם האנׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹכל

מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ּפתאם אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' עזראעזראעזראעזרא.....יכלת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכוכוכוכּוּוּוּו'''' ּבּבּבּבּׂשּׂשּׂשּׂשליוליוליוליו,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּמּמּמּמןןןן,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּיּיּיּיםםםם,,,, כב)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים יד, ויׁש(רש"י "זה". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לׁשלל  ּוכדי ועֹוד). נׁשים", עׂשר  "ואפ ּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" "הרּבה ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלֹומר,

ּדּיּוק. על הּמֹורה "זה", ּתבת מעּתיק זה עזראעזראעזראעזרא....ּפרּוׁש אבןאבןאבןאבן ְִִֵֵֶֶֶַַַַ

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

‡˙È˙Âכב  ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡ÈqÂ ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ ¯NÚ Ôc¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ּבפרׁשת  ּפירׁשּתים הּמּדֹות, ואּלה אּפים. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאר
תּׂשא: ִִָּכי

hi‡ ÁÏÒ אם ׁשאמר ׁשּמצאנּו אחר . ¿«»ִֶֶַַַָָָ
ידענּו ,כדבר סלחּתי אחר הארץ, את ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָיראּו
ונסלח  וכן אף. אריכּות נא, סלח מּלת ְְְְֲִִִִֵַַַַָּכי

ׁשלמה: ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה עד Ï„B‚kלֹו, ְְֲֵֶֶַַָָ¿∆

EcÒÁ:הּגדֹול חסּד ּבעבּור .¯L‡ÎÂ «¿∆ְְֲַַַָ¿«¬∆
‰˙‡N:עֹון נֹוׂשא ּכטעם .‰p‰ „ÚÂ עד . »»»ְֵַַָ¿«≈»ַ

מּמצרים, ׁשּיצאּו מּיֹום אֹו הּזה. ְְִִִִֶֶַַַָָהּמקֹום
הּמקֹום. ׁשם הּנה, יׁש ּכי הּיֹום. זה ְִֵֵֵֶַַַָָועד
ּכמֹו זמן, סימן ּגם הּלילה. הּנה ּבאּו ְְְְִֵַַַַַָָָּכמֹו

ּפירׁשּתיו: ּוכבר הּנה, עד ראיתיו ְְְְִִִֵֵַַָָֹולא

`kÈ‡ ÈÁ יהיה ּכן חי, אני ּכאׁשר טעמֹו, . «»ƒְְֲֲִִֵֶֶַַַ
קּיים: כבֹודי ÏnÈÂ‡ּדברי מלא וכאׁשר . ְִַָָ¿ƒ»≈ְְֲִֵֶַָ

לעתיד. ׁשהּוא והּקרֹוב, הארץ. ּכל ְִֶֶֶֶַָָָָָאת
ּבעֹולם: ּכבֹודי ׁשּיּודע ּכדי אעׂשה זה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָוטעמֹו,

akÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê והזּכיר רּבים. הּטעם, . ∆∆∆¿»ƒְְִִִַַַַ
הּוא  ּכי חׁשּבֹון, ס היֹותֹו ּבעבּור ְֱֲִֶֶֶַַעׂשר,



glyל zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑ הארץ את יראּו עזראעזראעזראעזרא.....לא אבןאבןאבןאבן ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּובלּבֹו(במדבר ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

להׁשּתיק  ּכח ּבֹו היה ּכן ועלֿידי האמת, לֹומר ׁשּיאמר היה סבּורים ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו יד)ּכמֹותם, עםּֿפי"(יהושע "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ואׁשב :. ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

È¯Á‡ ‡lÓÈÂ∑ קצר מקרא וזה אחרי, לּבֹו את nL‰.וימּלא ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן ∑pL¯BÈ‰.חברֹון «¿«≈«¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
ּבמקֹום  אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ואת הענקים את יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכתרּגּומֹו:

עזראעזראעזראעזרא.....יירׁשּנה  אבןאבןאבןאבן ִֶָָ

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ עּמכם ׁשאיני מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו et.אם ¯ÁÓ∑ לכם ּוסעּו לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְֲֵֶֶַָ
עזראעזראעזראעזרא.....וגֹו' אבןאבןאבןאבן ְ

ß oeiq 'k iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑.המרּגלים ב')אּלּו כ"ג עׂשרה (מגילה ׁשהיא ל"עדה" ÌÈÈlÓ.מּכאן ‰n‰ ¯L‡∑ »≈»»»»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ¬∆≈»«ƒƒ

עלי  יׂשראל ÌÈlÓ.את ‰n‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡∑ ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַַָ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

dxezd lr `xfr oa`

ׁשהם  העׂשרֹות וראׁש האחדים, ְֲֲִֵֶָָָָֹסֹוף
הּׁשנית: ְִֵֶֶַַַּבּמחּברת

bkÈˆ‡Ó ÏÎÂ:מּבניהם . ¿»¿«¬«ְִֵֶ
ck·ÏÎ Èc·ÚÂ וּיהס ּבעבּור לבּדֹו, הזּכירֹו . ¿«¿ƒ»≈ְְֲִִַַַַַ

הּׁשבּועה, ּבכלל אינם והּכהנים והלוּים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹּכלב.

לכל  ועֹוד, מרּגל. נׂשיא מהם הל לא ְְְִִֵֵֶַַָָָֹּכי
היּו ׁשּלא ּפי על אף מסּפרכם, לכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֻּפקדיכם

רּבים: הם הּלוּים ּגם ‡Á¯˙הּכהנים, Áe¯. ְֲִִִִֵַַַַֹ««∆∆
הּתרים: ‡È¯Áּכנגד ‡lÓÈÂ ּדברי אחרי רדף . ְִֶֶַָ«¿«≈«¬»ְֲִֵַַָָ

דּבה: ואין מאד, טֹובה ׁשהארץ אֹותֹו, ְְִִֵֵֶֶָָָָֹּומּלא

dkÈÚk‰Â È˜ÏÓÚ‰Â ּכי האמֹורי, הּוא . ¿»¬»≈ƒ¿«¿«¬ƒֱִִָ
הּכתּוב  חׁשׁש ולא ּכנעני. הּוא אמֹורי ְְֱֲִִַַַָָָֹּכל
ׁשם. מּבני ׁשהּוא העמלקי ּבעבּור ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָלהפריׁשֹו,
וכן  חם. מּבני האמֹורי, אבי ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָּוכנען
האמֹורי, וּיצא והעד, והּכנעני. העמלקי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּירד

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ולבא (ב"ב לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל הּנמנה ּכל ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ימּותּו, מסּפרֹות אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָלּצבא
עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל עזראעזראעזראעזרא.....ׁשבטֹו אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦«

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ ואּתם" לֹומר: ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי ּכתרּגּומֹו ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל עזראעזראעזראעזרא.....ּתמּותּו", אבןאבןאבןאבן ֵֶֶַַָָָ

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ ּבני ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ ׁשּׁשים, מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לפי  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי ּבּכלל, היתה ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעׂשרים

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם ׁשהמּתין אּלא ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את (שמות ׁשּמּׁשעׂשּו ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ולא לב) אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף חּטאתם". עליהם "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לׁשנת  ּוכׁשּנכנסּו ּככּלּה, ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין להם וחׁשב ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעֹונכם
עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ‡˙ÌÎÈ˙eÊŒ.ׁשּׁשים e‡NÂ∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶֶָ¿»¿∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤

:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ּכמֹו הסרה, לׁשֹון – ּתנּואה מאחרי. לבבכם את ל)ׁשהניאֹותם אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....אתּה" אבןאבןאבןאבן ָֹ

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  האמֹורי ּכי העמלקי, הזּכיר ְְֱֲִִִִִֵָָָֹולא
ÓÚa˜העיקר: ·LBÈויׁש לכם. לארב . ִָָ≈»≈∆ְֱֵֶֶָֹ

והּכנעני  ׁשהעמלקי ּפי על אף ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹומר,
ולא  סּוף, ים ּדר ּפנּו ּבעמק, ְְְִֵֶֶֶַָֹיֹוׁשבים
ּתׁשּובה, עׂשּו לא יׂשראל והּנה ְְְְֲִִִֵֵָָָֹּתפחדּו.

הּׁשם: ּדּבר ּכן ִֵֵֵַַעל

hkÌÎÈ¯‚t:הּגּופֹות .Ì˙ÈÏ‰ מּגזרת . ƒ¿≈∆ַ¬ƒ…∆ְִִַ
מׁשה: על ִֶַַֹוּיּלֹונּו

lÈ„È ˙‡ È˙‡N ּכי אדם, ּבני ּכלׁשֹון . »»ƒ∆»ƒְְִִֵָָ
למעלה: Ïk·הּׁשמים Ì‡ Èk,ּכלב הקּדים . ְְִַַַָָƒƒ»≈ְִִֵָ

וּיהס: הקּדים הּוא ְִִִַַַּכי
alÌÎÈ¯‚Ùe:אּתם ׁשהם . ƒ¿≈∆ֵֶֶַ

blÌÈÚB¯ eÈ‰È ׁשּלא הרֹועה, מנהג ּכי . ƒ¿ƒְִִֶֶַָֹ
רעי: ּכאהל והעד, ּבּמקֹום. וינּוח ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹיעמֹוד

ÌÎÈ˙eÊ:ראׁש נּתנה ואמרּו מאחרי, ׁשּזנּו . ¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָָָֹ
clÌz¯z ¯L‡:ּבצּוּוי .È˙‡ez אניא ‡˙ . ¬∆«¿∆ְִ∆¿»ƒִָ

את  ׁשּיׁשּבֹור והּטעם, יניאני. מי אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּדברי.
הניא: ואם ּכמֹו ְְְִִִֵָׁשבּועתי,



לי gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑ הארץ את יראּו עזראעזראעזראעזרא.....לא אבןאבןאבןאבן ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּובלּבֹו(במדבר ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

להׁשּתיק  ּכח ּבֹו היה ּכן ועלֿידי האמת, לֹומר ׁשּיאמר היה סבּורים ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו יד)ּכמֹותם, עםּֿפי"(יהושע "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ואׁשב :. ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

È¯Á‡ ‡lÓÈÂ∑ קצר מקרא וזה אחרי, לּבֹו את nL‰.וימּלא ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן ∑pL¯BÈ‰.חברֹון «¿«≈«¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
ּבמקֹום  אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ואת הענקים את יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכתרּגּומֹו:

עזראעזראעזראעזרא.....יירׁשּנה  אבןאבןאבןאבן ִֶָָ

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ עּמכם ׁשאיני מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו et.אם ¯ÁÓ∑ לכם ּוסעּו לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְֲֵֶֶַָ
עזראעזראעזראעזרא.....וגֹו' אבןאבןאבןאבן ְ

ß oeiq 'k iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑.המרּגלים ב')אּלּו כ"ג עׂשרה (מגילה ׁשהיא ל"עדה" ÌÈÈlÓ.מּכאן ‰n‰ ¯L‡∑ »≈»»»»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ¬∆≈»«ƒƒ

עלי  יׂשראל ÌÈlÓ.את ‰n‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡∑ ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַַָ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

dxezd lr `xfr oa`

ׁשהם  העׂשרֹות וראׁש האחדים, ְֲֲִֵֶָָָָֹסֹוף
הּׁשנית: ְִֵֶֶַַַּבּמחּברת

bkÈˆ‡Ó ÏÎÂ:מּבניהם . ¿»¿«¬«ְִֵֶ
ck·ÏÎ Èc·ÚÂ וּיהס ּבעבּור לבּדֹו, הזּכירֹו . ¿«¿ƒ»≈ְְֲִִַַַַַ

הּׁשבּועה, ּבכלל אינם והּכהנים והלוּים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹּכלב.

לכל  ועֹוד, מרּגל. נׂשיא מהם הל לא ְְְִִֵֵֶַַָָָֹּכי
היּו ׁשּלא ּפי על אף מסּפרכם, לכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֻּפקדיכם

רּבים: הם הּלוּים ּגם ‡Á¯˙הּכהנים, Áe¯. ְֲִִִִֵַַַַֹ««∆∆
הּתרים: ‡È¯Áּכנגד ‡lÓÈÂ ּדברי אחרי רדף . ְִֶֶַָ«¿«≈«¬»ְֲִֵַַָָ

דּבה: ואין מאד, טֹובה ׁשהארץ אֹותֹו, ְְִִֵֵֶֶָָָָֹּומּלא

dkÈÚk‰Â È˜ÏÓÚ‰Â ּכי האמֹורי, הּוא . ¿»¬»≈ƒ¿«¿«¬ƒֱִִָ
הּכתּוב  חׁשׁש ולא ּכנעני. הּוא אמֹורי ְְֱֲִִַַַָָָֹּכל
ׁשם. מּבני ׁשהּוא העמלקי ּבעבּור ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָלהפריׁשֹו,
וכן  חם. מּבני האמֹורי, אבי ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָּוכנען
האמֹורי, וּיצא והעד, והּכנעני. העמלקי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּירד

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ולבא (ב"ב לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל הּנמנה ּכל ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ימּותּו, מסּפרֹות אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָלּצבא
עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל עזראעזראעזראעזרא.....ׁשבטֹו אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦«

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ ואּתם" לֹומר: ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי ּכתרּגּומֹו ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל עזראעזראעזראעזרא.....ּתמּותּו", אבןאבןאבןאבן ֵֶֶַַָָָ

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ ּבני ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ ׁשּׁשים, מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לפי  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי ּבּכלל, היתה ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעׂשרים

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם ׁשהמּתין אּלא ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את (שמות ׁשּמּׁשעׂשּו ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ולא לב) אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף חּטאתם". עליהם "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לׁשנת  ּוכׁשּנכנסּו ּככּלּה, ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין להם וחׁשב ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעֹונכם
עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ‡˙ÌÎÈ˙eÊŒ.ׁשּׁשים e‡NÂ∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶֶָ¿»¿∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤

:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ּכמֹו הסרה, לׁשֹון – ּתנּואה מאחרי. לבבכם את ל)ׁשהניאֹותם אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....אתּה" אבןאבןאבןאבן ָֹ

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  האמֹורי ּכי העמלקי, הזּכיר ְְֱֲִִִִִֵָָָֹולא
ÓÚa˜העיקר: ·LBÈויׁש לכם. לארב . ִָָ≈»≈∆ְֱֵֶֶָֹ

והּכנעני  ׁשהעמלקי ּפי על אף ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹומר,
ולא  סּוף, ים ּדר ּפנּו ּבעמק, ְְְִֵֶֶֶַָֹיֹוׁשבים
ּתׁשּובה, עׂשּו לא יׂשראל והּנה ְְְְֲִִִֵֵָָָֹּתפחדּו.

הּׁשם: ּדּבר ּכן ִֵֵֵַַעל

hkÌÎÈ¯‚t:הּגּופֹות .Ì˙ÈÏ‰ מּגזרת . ƒ¿≈∆ַ¬ƒ…∆ְִִַ
מׁשה: על ִֶַַֹוּיּלֹונּו

lÈ„È ˙‡ È˙‡N ּכי אדם, ּבני ּכלׁשֹון . »»ƒ∆»ƒְְִִֵָָ
למעלה: Ïk·הּׁשמים Ì‡ Èk,ּכלב הקּדים . ְְִַַַָָƒƒ»≈ְִִֵָ

וּיהס: הקּדים הּוא ְִִִַַַּכי
alÌÎÈ¯‚Ùe:אּתם ׁשהם . ƒ¿≈∆ֵֶֶַ

blÌÈÚB¯ eÈ‰È ׁשּלא הרֹועה, מנהג ּכי . ƒ¿ƒְִִֶֶַָֹ
רעי: ּכאהל והעד, ּבּמקֹום. וינּוח ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹיעמֹוד

ÌÎÈ˙eÊ:ראׁש נּתנה ואמרּו מאחרי, ׁשּזנּו . ¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָָָֹ
clÌz¯z ¯L‡:ּבצּוּוי .È˙‡ez אניא ‡˙ . ¬∆«¿∆ְִ∆¿»ƒִָ

את  ׁשּיׁשּבֹור והּטעם, יניאני. מי אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּדברי.
הניא: ואם ּכמֹו ְְְִִִֵָׁשבּועתי,



glyלב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל וּימתּו. ו)– השירים "ּדֹובב (שיר : ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשהיא  ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׂשפתי

ּבלע"ז ∑ac‰.טֹובה  .פרליר"ש ָƒ»ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

עלעלעלעל־־־־הארץהארץהארץהארץ:::: דדדדּבּבּבּבהההה להלהלהלהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכלללל־־־־העדההעדההעדההעדה עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיּלּלּלּלינינינינּוּוּוּו ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־הארץהארץהארץהארץ לתלתלתלתּוּוּוּורררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
העדההעדההעדההעדה ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו הרעימהרעימהרעימהרעימּוּוּוּו הארץהארץהארץהארץ ממממּתּתּתּתּוּוּוּורררר ובפרש"י)ּוּוּוּוככככׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּו לו. (יד, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

לכן קדם ואילך)ּכבר כו ׁשּׁשבּו(יג, היא לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות וא"כ וכּו', וטענֹותיהם המרּגלים סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
הארץ" מּתּור "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ּכ הּפׁשט ּדאין כ' רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על (ויעוי'וטענּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

זה) לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ׁשנית?ּבמפרׁשי המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי צ"ב, ּולפי"ז . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ימּות  ׁשּלא ּופעל בנ"י, מעל השי"ת ּגזרת את ּבתחנּוניו מרע"ה הסיר ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוי"ל

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם הּגזרה להסיר ּתחנּוניו הֹועילּו לא א"כ, ּומּדּוע ׁשנה, ארּבעים ּבמׁש כ"א ּתכף, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהעם
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ לֹומר (בפסוק המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ ", ּדּבת מֹוצאי האנׁשים "וּימּות ּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתפּלתֹו להם הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הכ' ּבלׁשֹון ּכמדּיק עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻׁשחֹומר
סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, עזראעזראעזראעזרא....ׁשל אבןאבןאבןאבן ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹ

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑ לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד מּדה להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
"לפני  וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעד

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא ֿ ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁש ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה  ּבאֹותּה עזראעזראעזראעזרא.....ה'", אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ׁשּנטלּו מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד קיז)מה ׁשל (ב"ב חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ עזראעזראעזראעזרא.....מרּגלים אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

dlÈÏÚ ÌÈ„ÚBp‰ ּבאבנים לרּגֹום ׁשאמרּו . «»ƒ»»ְְֲִִֶָָָ
הּׁשם: ּכבֹוד ׁשאמרּו ּבעבּור הּׁשם, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָעבדי

‰f‰ ¯a„na ׁשּׂשם אחד, ּכל קץ יּתֹום . «ƒ¿»«∆ִֵֶֶָָָ

אחד: ּכל e˙ÓÈקץ ÌLÂ קרֹוב ּכּלם . ֵֶָָ¿»»Àָָֻ
ֵֵַמהּקץ:

el.ÂÈÏÚ eÈÏiÂ:ּפעּולים לׁשנים יֹוצא ּפֹועל ««ƒ»»ְְִִִֵַַ

fle˙ÓiÂ:יחד ּכּלם ּבּמּגפה מתּו ּכמֹו . «»Àְֵֵַַַַָָֻ
glÔe Ôa ÚLB‰ÈÂ קֹודם מׁשה ּדברי . ƒÀ«ƒְִֵֶֶֹ

ֵָּכלב:

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ יׂשראל לארץ העֹולה הּדר ‡ÌB˜n‰ŒÏ.הּוא eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ∆…»»ְְִֵֶֶֶֶַָָָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ
'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑"מצרימה ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ תצלח לא עֹוׂשין, ׁשאּתם עזראעזראעזראעזרא.....זֹו אבןאבןאבןאבן ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑'וגֹו ׁשבּתם אׁשר על לכם ּתבא זאת ּכי עזראעזראעזראעזרא.....ּכלֹומר: אבןאבןאבןאבן ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון וכן(חבקוק עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. אינגרי"ש עּפלה". "הּנה ד): "עפל (מיכה : ««¿ƒְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
לב)ּבתֿצּיֹון" ּברׁשּות (ישעיה ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון מפרׁשֹו: ּתנחּומא ּומדרׁש ובחן". "עפל עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ על נקרא הּמקֹום ׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  עזראעזראעזראעזרא.....ׁשם אבןאבןאבןאבן ְֵַָֹ

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

dxezd lr `xfr oa`

`nÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Âראׁש אל העלּיה . ¿ƒ…ƒ¿»ֲִֶָָֹ
אין  הּׁשם, ּפי העברת אֹו תצלח. לא ְֲִִֵֵַַַָָָָֹההר,

הצלחה: ְַָָָּבּה
bnÌz·L Ôk ÏÚ Èkּכמֹו וׁשבּתם, הֹואיל . ƒ«≈«¿∆ְְְִֶַ

נתּתיה: לא ּכן על ְִִֵַַָֹּכי
cneÏÈtÚiÂ,והּטעם ובחן. עפל מּגזרת . ««¿ƒְְִִֶַַַַַַָֹ

העפל: אל ֶֶֶָָֹׁשעלּו
dnÌe˙kiÂ הּספרּדי הּכהן מׁשה רּבי אמר . ««¿ְִִֵֶַַַַַָָֹֹ

וכן  וּיּכיתּום. להיֹותֹו ראּוי היה ּכי ְְִִִֵַַַָָָז''ל,
ׁשהּוא  ּבעיני והּנכֹון הּמה. ּגם ְְְִֵֵֶַַַַַָָוּידּביקּו

זרה: מּלה והיא הּכפל, ‰Ó¯Á‰מּפעלי „Ú. ְֳִִִֵֶֶַָָָָ««»¿»
ׁשהחרימּום: עד אֹומרים, ויׁש מקֹום. ְְֱִִֵֵֶֶַָׁשם



לג gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל וּימתּו. ו)– השירים "ּדֹובב (שיר : ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשהיא  ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׂשפתי

ּבלע"ז ∑ac‰.טֹובה  .פרליר"ש ָƒ»ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

עלעלעלעל־־־־הארץהארץהארץהארץ:::: דדדדּבּבּבּבהההה להלהלהלהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכלללל־־־־העדההעדההעדההעדה עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיּלּלּלּלינינינינּוּוּוּו ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־הארץהארץהארץהארץ לתלתלתלתּוּוּוּורררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
העדההעדההעדההעדה ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו הרעימהרעימהרעימהרעימּוּוּוּו הארץהארץהארץהארץ ממממּתּתּתּתּוּוּוּורררר ובפרש"י)ּוּוּוּוככככׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּו לו. (יד, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

לכן קדם ואילך)ּכבר כו ׁשּׁשבּו(יג, היא לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות וא"כ וכּו', וטענֹותיהם המרּגלים סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
הארץ" מּתּור "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ּכ הּפׁשט ּדאין כ' רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על (ויעוי'וטענּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

זה) לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ׁשנית?ּבמפרׁשי המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי צ"ב, ּולפי"ז . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ימּות  ׁשּלא ּופעל בנ"י, מעל השי"ת ּגזרת את ּבתחנּוניו מרע"ה הסיר ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוי"ל

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם הּגזרה להסיר ּתחנּוניו הֹועילּו לא א"כ, ּומּדּוע ׁשנה, ארּבעים ּבמׁש כ"א ּתכף, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהעם
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ לֹומר (בפסוק המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ ", ּדּבת מֹוצאי האנׁשים "וּימּות ּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתפּלתֹו להם הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הכ' ּבלׁשֹון ּכמדּיק עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻׁשחֹומר
סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, עזראעזראעזראעזרא....ׁשל אבןאבןאבןאבן ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹ

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑ לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד מּדה להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
"לפני  וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעד

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא ֿ ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁש ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה  ּבאֹותּה עזראעזראעזראעזרא.....ה'", אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ׁשּנטלּו מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד קיז)מה ׁשל (ב"ב חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ עזראעזראעזראעזרא.....מרּגלים אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

dlÈÏÚ ÌÈ„ÚBp‰ ּבאבנים לרּגֹום ׁשאמרּו . «»ƒ»»ְְֲִִֶָָָ
הּׁשם: ּכבֹוד ׁשאמרּו ּבעבּור הּׁשם, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָעבדי

‰f‰ ¯a„na ׁשּׂשם אחד, ּכל קץ יּתֹום . «ƒ¿»«∆ִֵֶֶָָָ

אחד: ּכל e˙ÓÈקץ ÌLÂ קרֹוב ּכּלם . ֵֶָָ¿»»Àָָֻ
ֵֵַמהּקץ:

el.ÂÈÏÚ eÈÏiÂ:ּפעּולים לׁשנים יֹוצא ּפֹועל ««ƒ»»ְְִִִֵַַ

fle˙ÓiÂ:יחד ּכּלם ּבּמּגפה מתּו ּכמֹו . «»Àְֵֵַַַַָָֻ
glÔe Ôa ÚLB‰ÈÂ קֹודם מׁשה ּדברי . ƒÀ«ƒְִֵֶֶֹ

ֵָּכלב:

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ יׂשראל לארץ העֹולה הּדר ‡ÌB˜n‰ŒÏ.הּוא eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ∆…»»ְְִֵֶֶֶֶַָָָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ
'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑"מצרימה ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ תצלח לא עֹוׂשין, ׁשאּתם עזראעזראעזראעזרא.....זֹו אבןאבןאבןאבן ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑'וגֹו ׁשבּתם אׁשר על לכם ּתבא זאת ּכי עזראעזראעזראעזרא.....ּכלֹומר: אבןאבןאבןאבן ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון וכן(חבקוק עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. אינגרי"ש עּפלה". "הּנה ד): "עפל (מיכה : ««¿ƒְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
לב)ּבתֿצּיֹון" ּברׁשּות (ישעיה ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון מפרׁשֹו: ּתנחּומא ּומדרׁש ובחן". "עפל עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ על נקרא הּמקֹום ׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  עזראעזראעזראעזרא.....ׁשם אבןאבןאבןאבן ְֵַָֹ

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

dxezd lr `xfr oa`

`nÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Âראׁש אל העלּיה . ¿ƒ…ƒ¿»ֲִֶָָֹ
אין  הּׁשם, ּפי העברת אֹו תצלח. לא ְֲִִֵֵַַַָָָָֹההר,

הצלחה: ְַָָָּבּה
bnÌz·L Ôk ÏÚ Èkּכמֹו וׁשבּתם, הֹואיל . ƒ«≈«¿∆ְְְִֶַ

נתּתיה: לא ּכן על ְִִֵַַָֹּכי
cneÏÈtÚiÂ,והּטעם ובחן. עפל מּגזרת . ««¿ƒְְִִֶַַַַַַָֹ

העפל: אל ֶֶֶָָֹׁשעלּו
dnÌe˙kiÂ הּספרּדי הּכהן מׁשה רּבי אמר . ««¿ְִִֵֶַַַַַָָֹֹ

וכן  וּיּכיתּום. להיֹותֹו ראּוי היה ּכי ְְִִִֵַַַָָָז''ל,
ׁשהּוא  ּבעיני והּנכֹון הּמה. ּגם ְְְִֵֵֶַַַַַָָוּידּביקּו

זרה: מּלה והיא הּכפל, ‰Ó¯Á‰מּפעלי „Ú. ְֳִִִֵֶֶַָָָָ««»¿»
ׁשהחרימּום: עד אֹומרים, ויׁש מקֹום. ְְֱִִֵֵֶֶַָׁשם



glyלד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם עזראעזראעזראעזרא.....ּבּׂשר אבןאבןאבןאבן ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑'לה אּׁשה לעׂשֹות לבבכם על ותעלה ׁשם ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה Œ‡lÙÏ„¯.אין «¬ƒ∆ƒ∆ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿«≈∆∆

‰·„· B‡∑ ּבּמֹועד לעׂשֹות אתכם ׁשחּיבּתי מֹועדיכם, חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ÁÁÈ.אֹו ÁÈ¯∑ ƒ¿»»ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ≈«ƒ…«
לפני  רּוח נחת עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּיהיה אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶַַַַָ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑,לּספלים והּיין ּבתֹוכּה נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה ּבהמה. לכל ּומנחה נסכים ּתקריבּו ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סּכה ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו מח)ּכמֹו .(סוכה ְְִֶֶֶַָָֻ

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑.הּוא איל צא)ואם איל(מנחות לנסּכי הּפלּגס את לרּבֹות "אֹו" ּדרׁשּו: כג)ורּבֹותינּו .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

aÌÎÈ˙·LBÓ ı¯‡ Ï‡ e‡B·˙ Èk. ƒ»∆∆∆¿…≈∆
ׁשּנחלׁשּו ּבעבּור הּפרׁשה, זאת ְְְְֲִֶֶַַָָָָֹנסמכה
יבאּו ּכי להֹודיעם הּבנים, לנחם ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹוּיתאּבלּו
קֹול  ׁשּנׂשאּו ּבעבּור והּנכֹון, הארץ. ְְֲֶֶֶַַָָָָאל
ּבעבּור  להם ונסלח (וחטאּו), העדה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָּכל

ונסלח  והעד, תׁשּגּו. וכי אמר מׁשה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּתפּלת
ּכל  מנחֹות מׁשּפט להזּכיר והּוצר ְְְְְְִִִֶַַַָָלהם.
ּתעׂשה  אׁשר והּנפׁש ּובּסֹוף וזבח, ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָעֹולה
ּדבר  והזּכיר למעׂשיהם. רמז רמה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּביד
ּומרֹוב  רמה. ּביד עׂשה ּכי ְְִֵֵַַָָָָהּמקֹוׁשׁש,

הּציצית  ׂשם יׂשראל, על הּׁשם ְְִִִֵֵֶַַַַָָחמלת
אֹו רמה. ּביד האדם יעׂשה ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹלזכר,

יׁשּכח: ְִֶַֹׁשּלא
b‡lÙÏ הּוא ואם ה'. והפלה וכן לפרׁש. . ¿«≈ְְְְְִִֵֵָָ

מתחּלפֹות: אהו''י אֹותּיֹות ּכי ְְְֱִִִִֵֶַּבה''א,

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k iying meil inei xeriy

ß oeiq `"k iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר עזראעזראעזראעזרא.....ׁשלׁשה אבןאבןאבןאבן ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé)ãçàì eNòz äëk eNòz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîk§¦§¨¨«

i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ מהם אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה לקרּבן, ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות .ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות נסכים ׁשל עזראעזראעזראעזרא.....ל אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

אאאאּתּתּתּתכםכםכםכם ההההּגּגּגּגרררר ולולולולּגּגּגּגרררר .... .... ּגּגּגּגרררר אאאאּתּתּתּתכםכםכםכם יגיגיגיגּוּוּוּורררר יד־טז)וכיוכיוכיוכי חּדּוׁש.(טו, יׁש ּפסּוק יגיגיגיגּוּוּוּוררררּבכל ׁשּיּכנסּווכיוכיוכיוכי להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגם  היה זה ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא לאחר להם ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלארץ",

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו הּמצֹות .הקהלהקהלהקהלהקהללּגרים ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא ע ע ע ע ֹוֹוֹוֹולםלםלםלם- ּגם חחחחּקּקּקּקתתתת – ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
לדֹורֹות. ׁשּנצטּוּו אחתאחתאחתאחתּבמצוֹות ּובמׁשּפטים.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבעדּות ּגם אּלא ּבחּקים, רק לא עזראעזראעזראעזרא....– אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

h˙ÏÒ ‰ÁÓ:הּצאן מן לאחד עּׂשרֹון . ƒ¿»…∆ִִֶַָָָֹ
`iÌÈN·k ‰N,ּבּסֹוף ּפירׁש וכן עּזים. אֹו . ∆¿»ƒְִִֵֵֵַ

מנחתֹו ּתהא איל, הקריב אם אֹו האחד. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלּכבׂש

עם  הזּכיר ולא קטן. הּוא הּכבׂש ּכי ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹּכפלים,
ׁשּלא  ּבעבּור ׁשלמים, והזּכיר נדבה, הּבקר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבן

אחד: הּכל ּומׁשּפט ּבתחּלה. ְְְִִִִִֶַַָָֹהזּכירֹו

mrhe aiÌ¯tÒÓk והּׁשמן הּמנחה על . §©©¿ƒ¿»»ְְִֶֶַַַָ
ְִַַוהּיין:

ciÌÎÎB˙a ¯L‡ B‡:הּיֹום . ¬∆¿¿∆ַ



לה gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם עזראעזראעזראעזרא.....ּבּׂשר אבןאבןאבןאבן ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑'לה אּׁשה לעׂשֹות לבבכם על ותעלה ׁשם ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה Œ‡lÙÏ„¯.אין «¬ƒ∆ƒ∆ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿«≈∆∆

‰·„· B‡∑ ּבּמֹועד לעׂשֹות אתכם ׁשחּיבּתי מֹועדיכם, חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ÁÁÈ.אֹו ÁÈ¯∑ ƒ¿»»ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ≈«ƒ…«
לפני  רּוח נחת עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּיהיה אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶַַַַָ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑,לּספלים והּיין ּבתֹוכּה נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה ּבהמה. לכל ּומנחה נסכים ּתקריבּו ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סּכה ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו מח)ּכמֹו .(סוכה ְְִֶֶֶַָָֻ

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑.הּוא איל צא)ואם איל(מנחות לנסּכי הּפלּגס את לרּבֹות "אֹו" ּדרׁשּו: כג)ורּבֹותינּו .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

aÌÎÈ˙·LBÓ ı¯‡ Ï‡ e‡B·˙ Èk. ƒ»∆∆∆¿…≈∆
ׁשּנחלׁשּו ּבעבּור הּפרׁשה, זאת ְְְְֲִֶֶַַָָָָֹנסמכה
יבאּו ּכי להֹודיעם הּבנים, לנחם ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹוּיתאּבלּו
קֹול  ׁשּנׂשאּו ּבעבּור והּנכֹון, הארץ. ְְֲֶֶֶַַָָָָאל
ּבעבּור  להם ונסלח (וחטאּו), העדה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָּכל

ונסלח  והעד, תׁשּגּו. וכי אמר מׁשה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּתפּלת
ּכל  מנחֹות מׁשּפט להזּכיר והּוצר ְְְְְְִִִֶַַַָָלהם.
ּתעׂשה  אׁשר והּנפׁש ּובּסֹוף וזבח, ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָעֹולה
ּדבר  והזּכיר למעׂשיהם. רמז רמה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּביד
ּומרֹוב  רמה. ּביד עׂשה ּכי ְְִֵֵַַָָָָהּמקֹוׁשׁש,

הּציצית  ׂשם יׂשראל, על הּׁשם ְְִִִֵֵֶַַַַָָחמלת
אֹו רמה. ּביד האדם יעׂשה ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹלזכר,

יׁשּכח: ְִֶַֹׁשּלא
b‡lÙÏ הּוא ואם ה'. והפלה וכן לפרׁש. . ¿«≈ְְְְְִִֵֵָָ

מתחּלפֹות: אהו''י אֹותּיֹות ּכי ְְְֱִִִִֵֶַּבה''א,

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k iying meil inei xeriy

ß oeiq `"k iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר עזראעזראעזראעזרא.....ׁשלׁשה אבןאבןאבןאבן ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé)ãçàì eNòz äëk eNòz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîk§¦§¨¨«

i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ מהם אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה לקרּבן, ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות .ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות נסכים ׁשל עזראעזראעזראעזרא.....ל אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

אאאאּתּתּתּתכםכםכםכם ההההּגּגּגּגרררר ולולולולּגּגּגּגרררר .... .... ּגּגּגּגרררר אאאאּתּתּתּתכםכםכםכם יגיגיגיגּוּוּוּורררר יד־טז)וכיוכיוכיוכי חּדּוׁש.(טו, יׁש ּפסּוק יגיגיגיגּוּוּוּוררררּבכל ׁשּיּכנסּווכיוכיוכיוכי להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגם  היה זה ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא לאחר להם ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלארץ",

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו הּמצֹות .הקהלהקהלהקהלהקהללּגרים ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא ע ע ע ע ֹוֹוֹוֹולםלםלםלם- ּגם חחחחּקּקּקּקתתתת – ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
לדֹורֹות. ׁשּנצטּוּו אחתאחתאחתאחתּבמצוֹות ּובמׁשּפטים.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבעדּות ּגם אּלא ּבחּקים, רק לא עזראעזראעזראעזרא....– אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

h˙ÏÒ ‰ÁÓ:הּצאן מן לאחד עּׂשרֹון . ƒ¿»…∆ִִֶַָָָֹ
`iÌÈN·k ‰N,ּבּסֹוף ּפירׁש וכן עּזים. אֹו . ∆¿»ƒְִִֵֵֵַ

מנחתֹו ּתהא איל, הקריב אם אֹו האחד. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלּכבׂש

עם  הזּכיר ולא קטן. הּוא הּכבׂש ּכי ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹּכפלים,
ׁשּלא  ּבעבּור ׁשלמים, והזּכיר נדבה, הּבקר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבן

אחד: הּכל ּומׁשּפט ּבתחּלה. ְְְִִִִִֶַַָָֹהזּכירֹו

mrhe aiÌ¯tÒÓk והּׁשמן הּמנחה על . §©©¿ƒ¿»»ְְִֶֶַַַָ
ְִַַוהּיין:

ciÌÎÎB˙a ¯L‡ B‡:הּיֹום . ¬∆¿¿∆ַ



glyלו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי עזראעזראעזראעזרא.....כמֹו אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¤«

ß oeiq a"k iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ ּכּלן לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ּביאֹות מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻֻ
אבל ל  ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה מהן, ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבחּלה  נתחּיבּו מּלחמּה, ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר .זֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי תבאתבאתבאתבא,,,, ּכּכּכּכיייי נאמרנאמרנאמרנאמר יח)ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבככככּלּלּלּלןןןן טו, אֹומר(רש"י הּוא ׁשּבּתֹורה ּביאֹות "ׁשּבכל נאמר הארץ והיהוהיהוהיהוהיהּבספרי אל תבאּו ּכי ְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ּדלא והּוא 'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹכּו'".

"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑?היא וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין ׁשאּתם עריסֹותיכם ּכדי טז)ּכׁשּתלּוׁשּו :(שמות ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים וׁשלׁש ארּבעים (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ"וּימדּו

ה' לׁשם ּתרּומה אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ּבלע"ז ∑lÁ‰.קדם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«»ְַַƒ¿«…∆
– הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ּבּה ׁשּנאמר מעׂשר, ּכתרּומת ולא ׁשעּור, ּבּה נאמר ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּוׁשמֹונה  מארּבעים אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים .אחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

dxezd lr `xfr oa`

ehÏ‰w‰ הּוא הה''א זה ּכי אֹומרים, יׁש . «»»ְִִֵֵֶַ
קריאה  סימן ׁשאין ּדעּתי, ּולפי ְְְְִִִִִִֵֶַַָָלקריאה.
והאחד  הארּבעה. והעד, הּקדׁש. ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹּבלׁשֹון
ה''א  הּוא הה''א, זה רק מׁשה. מׁשה ֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹמהם,

אינּנּו: הּקריאה וסימן bk¯הּדעת. ÌÎk. ְְִִֵֶַַַַַָ»∆«≈

ּבהתחּברם: הּכפי''ן מׁשּפט ּבארּתי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּכבר
dxFY mrhe fh˙Á‡ ּכי מהעֹולֹות, לבד . §©©¨««ְִֵַָ

הּׁשם, אמר ועֹוד חּקה. ּבחּיּוב הם ְְִֵֵַַָָָֻהעֹולֹות
מהּסלת, העֹולה על מנחה ּתביאּו ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
להזּכיר  צֹור ואין מעריסֹותיכם. ּגם ּתּתנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַּכן

ׁשּתים, הם ּכי ז''ל, קדמֹונינּו ׁשּקּבלּו ְְְִִִֵֵֶַַַַמה
ּדבריהם  ׁשּכל לפי וׁשעּורן, ּותרּומה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָחּלה
ּבין  נֹוסף, ׁשעּור הּנה הבל. וזּולתם ְֱִִֵֵֶֶֶָָָאמת,
ּובין  לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּצּוּו מה ּבׁשגגה ְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשעׂשּו

לעׂשֹות: ׁשּצּוּו מה ּבׁשגגה עׂשּו ְֲִֶֶַַָָָֹֻׁשּלא

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) ראׁשֹונה אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתלמּו ּכּלּהׁשּבעּסֹות, ולא מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: Óe¯z‰.ד '‰Ï ezz∑(ספרי) ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻƒ¿«¿»ְְִִֶַָֹ

נתינה  ּכדי ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", נאמר .לחּלה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומהמהמהמה ליהוהליהוהליהוהליהוה ּתּתּתּתּתּתּתּתננננּוּוּוּו ערסתיכםערסתיכםערסתיכםערסתיכם כא)מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית (טו, ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
נסמכה ע"זלּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ,ל לֹומר ו)ע"ז, פט"ו, רבה (ויקרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חז"ל א)אמרּו לא, ּבתוס'(שבת ּופרׁש זרעים", סדר זה אמונת)"אמּונת וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתֹוצאה  הם זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורווחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול לחׁשב, עלּול הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהחּדּוׁש

ח"ו. הּזה" החיל את לי עׂשה ידי ועצם ו"ּכחי  ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹמּגדל
ה"נֹותן  הּוא הּקּב"ה כ"א ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים אינם ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹא
ׁש"מאמין  כ"א ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה זריעתֹו ולכן ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹל

הּזריעה. ע"י ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבחי
את  לֹו הביא לבּדֹו הּקּב"ה כ"א הּזה, החיל את עׂשה ועבֹודתֹו מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוזהּו
"ּתרּומה  – עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא לֹו, ׁשּייכים והעּסה הּתבּואה אין הרי וא"כ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּברכה,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָלה'",
מּבלעדי  ּדבר לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה מצות ּבקּיּום ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

לבּדֹו. מהּקּב"ה כ"א הּטבע ּדרכי ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפי' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָה',

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי),ּפר עליהם מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל היתה ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
לחּטאת  וׂשעיר לעֹולה ּבפר לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב B‚Â'.והרי ebL˙ ÈÎÂ∑(שם)ּכֹוכבים ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָ¿ƒƒ¿¿ֲִַַָ

אחת  מצוה – האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד הּמצוֹות? מּכל ּבאחת אּלא אינֹו אֹו מדּבר; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
הּמצוֹות, ּכל על העֹובר מה הּמצֹות: ּככל ז)ׁשהיא זֹו(כריתות מצוה אף ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּפֹורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ואיזֹו? ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ‡LÓŒÏ‰.ּפֹורק '‰ ¯acŒ¯L‡∑(ח "אנכי"(הוריות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ¬∆ƒ∆∆…∆ִָֹ
ׁשמענּום הּגבּורה מּפי – "ל יהיה סב)ו"לא ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפּפּפּפניםניםניםנים ּוּוּוּומגמגמגמגּלּלּלּלהההה ּבּבּבּבריתריתריתרית,,,, ּוּוּוּומפרמפרמפרמפר עלעלעלעל,,,, כב)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק טו, (רש"י ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
עלעלעלעל על.ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק קּבלת ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד ּבּבּבּבריתריתריתרית– לחסדי מפרמפרמפרמפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

הּברית). ּכֹורתי ּבין וזּכרֹון אֹות היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ּפּפּפּפניםניםניםניםהּמקֹום ׁשהם מגמגמגמגּלּלּלּלהההה מׁשּפטים, ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ׂשכל  את ּומעּות 'מעּקם' הּוא ידם ׁשעל חדׁשים ּוטעמים אֹופּנים ממציא האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָמצֹות

ַָהּתֹורה.

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) מה ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים ּבעבֹודת הּמֹודה ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
והלאה" ה' צּוה אׁשר ל"מןֿהּיֹום ׁשּנאמר : הּנביאים, .ּׁשּנתנּבאּו ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

‡eL¯Ù˙‡כא  ÈÈ Ì„˜ Ôezz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈



לז gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי עזראעזראעזראעזרא.....כמֹו אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¤«

ß oeiq a"k iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ ּכּלן לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ּביאֹות מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻֻ
אבל ל  ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה מהן, ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבחּלה  נתחּיבּו מּלחמּה, ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר .זֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי תבאתבאתבאתבא,,,, ּכּכּכּכיייי נאמרנאמרנאמרנאמר יח)ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבככככּלּלּלּלןןןן טו, אֹומר(רש"י הּוא ׁשּבּתֹורה ּביאֹות "ׁשּבכל נאמר הארץ והיהוהיהוהיהוהיהּבספרי אל תבאּו ּכי ְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ּדלא והּוא 'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹכּו'".

"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑?היא וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין ׁשאּתם עריסֹותיכם ּכדי טז)ּכׁשּתלּוׁשּו :(שמות ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים וׁשלׁש ארּבעים (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ"וּימדּו

ה' לׁשם ּתרּומה אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ּבלע"ז ∑lÁ‰.קדם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«»ְַַƒ¿«…∆
– הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ּבּה ׁשּנאמר מעׂשר, ּכתרּומת ולא ׁשעּור, ּבּה נאמר ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּוׁשמֹונה  מארּבעים אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים .אחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

dxezd lr `xfr oa`

ehÏ‰w‰ הּוא הה''א זה ּכי אֹומרים, יׁש . «»»ְִִֵֵֶַ
קריאה  סימן ׁשאין ּדעּתי, ּולפי ְְְְִִִִִִֵֶַַָָלקריאה.
והאחד  הארּבעה. והעד, הּקדׁש. ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹּבלׁשֹון
ה''א  הּוא הה''א, זה רק מׁשה. מׁשה ֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹמהם,

אינּנּו: הּקריאה וסימן bk¯הּדעת. ÌÎk. ְְִִֵֶַַַַַָ»∆«≈

ּבהתחּברם: הּכפי''ן מׁשּפט ּבארּתי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּכבר
dxFY mrhe fh˙Á‡ ּכי מהעֹולֹות, לבד . §©©¨««ְִֵַָ

הּׁשם, אמר ועֹוד חּקה. ּבחּיּוב הם ְְִֵֵַַָָָֻהעֹולֹות
מהּסלת, העֹולה על מנחה ּתביאּו ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
להזּכיר  צֹור ואין מעריסֹותיכם. ּגם ּתּתנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַּכן

ׁשּתים, הם ּכי ז''ל, קדמֹונינּו ׁשּקּבלּו ְְְִִִֵֵֶַַַַמה
ּדבריהם  ׁשּכל לפי וׁשעּורן, ּותרּומה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָחּלה
ּבין  נֹוסף, ׁשעּור הּנה הבל. וזּולתם ְֱִִֵֵֶֶֶָָָאמת,
ּובין  לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּצּוּו מה ּבׁשגגה ְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשעׂשּו

לעׂשֹות: ׁשּצּוּו מה ּבׁשגגה עׂשּו ְֲִֶֶַַָָָֹֻׁשּלא

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) ראׁשֹונה אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתלמּו ּכּלּהׁשּבעּסֹות, ולא מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: Óe¯z‰.ד '‰Ï ezz∑(ספרי) ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻƒ¿«¿»ְְִִֶַָֹ

נתינה  ּכדי ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", נאמר .לחּלה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומהמהמהמה ליהוהליהוהליהוהליהוה ּתּתּתּתּתּתּתּתננננּוּוּוּו ערסתיכםערסתיכםערסתיכםערסתיכם כא)מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית (טו, ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
נסמכה ע"זלּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ,ל לֹומר ו)ע"ז, פט"ו, רבה (ויקרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חז"ל א)אמרּו לא, ּבתוס'(שבת ּופרׁש זרעים", סדר זה אמונת)"אמּונת וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתֹוצאה  הם זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורווחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול לחׁשב, עלּול הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהחּדּוׁש

ח"ו. הּזה" החיל את לי עׂשה ידי ועצם ו"ּכחי  ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹמּגדל
ה"נֹותן  הּוא הּקּב"ה כ"א ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים אינם ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹא
ׁש"מאמין  כ"א ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה זריעתֹו ולכן ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹל

הּזריעה. ע"י ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבחי
את  לֹו הביא לבּדֹו הּקּב"ה כ"א הּזה, החיל את עׂשה ועבֹודתֹו מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוזהּו
"ּתרּומה  – עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא לֹו, ׁשּייכים והעּסה הּתבּואה אין הרי וא"כ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּברכה,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָלה'",
מּבלעדי  ּדבר לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה מצות ּבקּיּום ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

לבּדֹו. מהּקּב"ה כ"א הּטבע ּדרכי ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפי' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָה',

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי),ּפר עליהם מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל היתה ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
לחּטאת  וׂשעיר לעֹולה ּבפר לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב B‚Â'.והרי ebL˙ ÈÎÂ∑(שם)ּכֹוכבים ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָ¿ƒƒ¿¿ֲִַַָ

אחת  מצוה – האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד הּמצוֹות? מּכל ּבאחת אּלא אינֹו אֹו מדּבר; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
הּמצוֹות, ּכל על העֹובר מה הּמצֹות: ּככל ז)ׁשהיא זֹו(כריתות מצוה אף ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּפֹורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ואיזֹו? ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ‡LÓŒÏ‰.ּפֹורק '‰ ¯acŒ¯L‡∑(ח "אנכי"(הוריות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ¬∆ƒ∆∆…∆ִָֹ
ׁשמענּום הּגבּורה מּפי – "ל יהיה סב)ו"לא ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפּפּפּפניםניםניםנים ּוּוּוּומגמגמגמגּלּלּלּלהההה ּבּבּבּבריתריתריתרית,,,, ּוּוּוּומפרמפרמפרמפר עלעלעלעל,,,, כב)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק טו, (רש"י ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
עלעלעלעל על.ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק קּבלת ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד ּבּבּבּבריתריתריתרית– לחסדי מפרמפרמפרמפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

הּברית). ּכֹורתי ּבין וזּכרֹון אֹות היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ּפּפּפּפניםניםניםניםהּמקֹום ׁשהם מגמגמגמגּלּלּלּלהההה מׁשּפטים, ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ׂשכל  את ּומעּות 'מעּקם' הּוא ידם ׁשעל חדׁשים ּוטעמים אֹופּנים ממציא האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָמצֹות

ַָהּתֹורה.

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) מה ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים ּבעבֹודת הּמֹודה ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
והלאה" ה' צּוה אׁשר ל"מןֿהּיֹום ׁשּנאמר : הּנביאים, .ּׁשּנתנּבאּו ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

‡eL¯Ù˙‡כא  ÈÈ Ì„˜ Ôezz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈



glyלח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' ּכגֹון (הוריות ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני אם ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות מן אחת על והֹורּו צ')∑hÁÏ˙.ׁשּׁשגגּו זבחים יג, חסר (הוריות ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ¿«»ֵָ
ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו (ויקרא א', ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לחּטאת ה) קֹודמת עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות לה'"(ספרי. "אּׁשה ׁשּנאמר: העֹולה, ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור .זה ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì˙‡hÁÂ∑ הּׂשעיר עזראעזראעזראעזרא.....זה אבןאבןאבןאבן ¿«»»ִֶַָ

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

ß oeiq b"k ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁz∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑ּובזֹו ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד עברֹות ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
ׂשעירה קבע עזראעזראעזראעזרא.....לּה אבןאבןאבןאבן ְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

dxezd lr `xfr oa`

dkÌ˙‡hÁÂ ּובעבּור הּׂשעיר. הּוא . ¿«»»ֲִַַָ
והעתיד  קטן. הּוא עּזים, אל סמּו ְִִִֶֶֶָָָָׁשהּוא

:ֵֶהפ

fkd˙L ˙a ÊÚ וזה ׂשעירת. ּפירּוׁש . ≈«¿»»ְְִֵֶַ
לעׂשֹות, ּׁשּצּוה מה עׂשּו ׁשּלא הּוא, ְֲִֵֶֶַַַָָֹהחטא
העֹוׂשה  ּכמׁשּפט הּוא והּנה ׁשֹוגג. ְְְְִִֵֵֶַָוהּוא

לעׂשֹות: ׁשּלא ּׁשּצּוה מה ְֲִִֶֶַַָָָֹּבׁשגגה,
hk˙Á‡ ‰¯Bz:החּטאת ּתֹורת ּכזאת . »««ַַַָָֹ

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו ה)מחרף, ּוגדּופה",(יחזקאל חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם את למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד ז')מלֿאּׁשּור". כריתות צ. עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט מׁשה (סנהדרין מּפי – והּׁשאר הּגבּורה, מּפי ּכֹוכבים עבֹודת ·d.אזהרת ‰BÚ∑ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָ
ּתׁשּובה  עׂשה ׁשּלא עזראעזראעזראעזרא.....ּבּה, אבןאבןאבןאבן ְֶָָָָֹ

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) ׁשּבת ּבגנּות אּלא ׁשמרּו ׁשּלא הּכתּוב, ּדּבר יׂשראל ׁשל ן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת:::: ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם עציםעציםעציםעצים מקמקמקמקׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש איאיאיאיׁשׁשׁשׁש לב)ווווּיּיּיּימצאמצאמצאמצאּוּוּוּו (טו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּנגזר  ּכיון יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ּבּמדרׁש ּדאמר מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמעׂשה

אחרים וירא ּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. מחּיבין אין ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא (תוד"ה עליהן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ב) קיט, בתרא בבא אפילו,

ּדמּדּוע  ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר ּדמּׁשּום יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיׁש
זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב ?יּפטרּו ְְְִִִִִֵֶַָ

בסה"ק הּמבאר ע"פ זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת עסקם (ראה עּקר ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ׁשהּטעם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ז)ּבּמדּבר טז, בשלח הּתֹורה (מכילתא לּמּוד ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וגֹו'. ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא העבֹודה עּקר יׂשראל ּבארץ משא"כ והּׂשגה, ּבהבנה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוא
"ארץ  עבֹודת ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן ה"ז לארץ", לּכנס ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻועפ"ז

ּכּנ"ל. ְִֵַַָיׂשראל"
מ"מ  ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו נתּכּון", ׁשמים ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל
עּסּוקם  ׁשרב ּדאף ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא סקילה. נתחּיב ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּכיון

ע"י הּוא הּקּב"ה עם וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים הם הרי מ"מ הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשה ה ה ה היה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
עזראעזראעזראעזרא....הּמצוה. אבןאבןאבןאבן ְִַָ

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין ּבֹומ"א)(ספרי. והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו .ׁשהתרּו «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

È‰B„ewtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

l.‰Ó¯ „Èa ירא ׁשאינּנּו הּכל להראֹות ¿«»»ְְֵֵֶֶַַָֹ
אדם:Ûc‚Óמהּׁשם: ּבני לׁשֹון ּכדר . ֵֵַ¿«≈ְְְֵֶֶָָ

`l‰Êa '‰ ¯·c Èk:רמה ּביד הּוא זה . ƒ¿«»»ְֶַָָ
¯Ù‰ B˙ÂˆÓ ˙‡Â ל ׁשּלא ׁשּצּוהּו עׂשֹות . ¿∆ƒ¿»≈«ֲִֶֶַָֹ

יפר  אם אֹו אֹומרים, ויׁש רמה. ְְְִִֵֵַָָָּביד
ּבּסתר: ‰‰È‡מצותֹו LÙp‰ אינּנה . ְִֵֶַָ«∆∆«ƒֵֶָ

הּוא  רק רּוח. ּתֹועה ּכדברי ְְְִֵֶֶֶַַַַהּמׂשּכלת,
הּגּוף: עם נפׁש daחּבּור dBÚּכמֹו . ִִֶֶַ¬»»ְ

ּבראׁשֹו: ְָֹּדמֹו
al¯a„na.סיני מדּבר ׁשהּוא ּדעּתי, לפי . «ƒ¿»ְְְִִִִֶַַַ

ּגם  הּפרׁשה. נסמכה לּמה הזּכרּתי ְְְְְִִִַַַָָָָָָָּוכבר
והזהירּוהּו רמה ּביד המקֹוׁשׁש ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָיּתכן,



לט gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' ּכגֹון (הוריות ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני אם ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות מן אחת על והֹורּו צ')∑hÁÏ˙.ׁשּׁשגגּו זבחים יג, חסר (הוריות ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ¿«»ֵָ
ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו (ויקרא א', ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לחּטאת ה) קֹודמת עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות לה'"(ספרי. "אּׁשה ׁשּנאמר: העֹולה, ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור .זה ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì˙‡hÁÂ∑ הּׂשעיר עזראעזראעזראעזרא.....זה אבןאבןאבןאבן ¿«»»ִֶַָ

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

ß oeiq b"k ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁz∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑ּובזֹו ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד עברֹות ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
ׂשעירה קבע עזראעזראעזראעזרא.....לּה אבןאבןאבןאבן ְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

dxezd lr `xfr oa`

dkÌ˙‡hÁÂ ּובעבּור הּׂשעיר. הּוא . ¿«»»ֲִַַָ
והעתיד  קטן. הּוא עּזים, אל סמּו ְִִִֶֶֶָָָָׁשהּוא

:ֵֶהפ

fkd˙L ˙a ÊÚ וזה ׂשעירת. ּפירּוׁש . ≈«¿»»ְְִֵֶַ
לעׂשֹות, ּׁשּצּוה מה עׂשּו ׁשּלא הּוא, ְֲִֵֶֶַַַָָֹהחטא
העֹוׂשה  ּכמׁשּפט הּוא והּנה ׁשֹוגג. ְְְְִִֵֵֶַָוהּוא

לעׂשֹות: ׁשּלא ּׁשּצּוה מה ְֲִִֶֶַַָָָֹּבׁשגגה,
hk˙Á‡ ‰¯Bz:החּטאת ּתֹורת ּכזאת . »««ַַַָָֹ

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו ה)מחרף, ּוגדּופה",(יחזקאל חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם את למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד ז')מלֿאּׁשּור". כריתות צ. עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט מׁשה (סנהדרין מּפי – והּׁשאר הּגבּורה, מּפי ּכֹוכבים עבֹודת ·d.אזהרת ‰BÚ∑ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָ
ּתׁשּובה  עׂשה ׁשּלא עזראעזראעזראעזרא.....ּבּה, אבןאבןאבןאבן ְֶָָָָֹ

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) ׁשּבת ּבגנּות אּלא ׁשמרּו ׁשּלא הּכתּוב, ּדּבר יׂשראל ׁשל ן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת:::: ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם עציםעציםעציםעצים מקמקמקמקׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש איאיאיאיׁשׁשׁשׁש לב)ווווּיּיּיּימצאמצאמצאמצאּוּוּוּו (טו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּנגזר  ּכיון יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ּבּמדרׁש ּדאמר מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמעׂשה

אחרים וירא ּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. מחּיבין אין ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא (תוד"ה עליהן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ב) קיט, בתרא בבא אפילו,

ּדמּדּוע  ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר ּדמּׁשּום יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיׁש
זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב ?יּפטרּו ְְְִִִִִֵֶַָ

בסה"ק הּמבאר ע"פ זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת עסקם (ראה עּקר ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ׁשהּטעם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ז)ּבּמדּבר טז, בשלח הּתֹורה (מכילתא לּמּוד ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וגֹו'. ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא העבֹודה עּקר יׂשראל ּבארץ משא"כ והּׂשגה, ּבהבנה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוא
"ארץ  עבֹודת ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן ה"ז לארץ", לּכנס ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻועפ"ז

ּכּנ"ל. ְִֵַַָיׂשראל"
מ"מ  ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו נתּכּון", ׁשמים ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל
עּסּוקם  ׁשרב ּדאף ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא סקילה. נתחּיב ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּכיון

ע"י הּוא הּקּב"ה עם וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים הם הרי מ"מ הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשה ה ה ה היה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
עזראעזראעזראעזרא....הּמצוה. אבןאבןאבןאבן ְִַָ

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין ּבֹומ"א)(ספרי. והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו .ׁשהתרּו «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

È‰B„ewtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

l.‰Ó¯ „Èa ירא ׁשאינּנּו הּכל להראֹות ¿«»»ְְֵֵֶֶַַָֹ
אדם:Ûc‚Óמהּׁשם: ּבני לׁשֹון ּכדר . ֵֵַ¿«≈ְְְֵֶֶָָ

`l‰Êa '‰ ¯·c Èk:רמה ּביד הּוא זה . ƒ¿«»»ְֶַָָ
¯Ù‰ B˙ÂˆÓ ˙‡Â ל ׁשּלא ׁשּצּוהּו עׂשֹות . ¿∆ƒ¿»≈«ֲִֶֶַָֹ

יפר  אם אֹו אֹומרים, ויׁש רמה. ְְְִִֵֵַָָָּביד
ּבּסתר: ‰‰È‡מצותֹו LÙp‰ אינּנה . ְִֵֶַָ«∆∆«ƒֵֶָ

הּוא  רק רּוח. ּתֹועה ּכדברי ְְְִֵֶֶֶַַַַהּמׂשּכלת,
הּגּוף: עם נפׁש daחּבּור dBÚּכמֹו . ִִֶֶַ¬»»ְ

ּבראׁשֹו: ְָֹּדמֹו
al¯a„na.סיני מדּבר ׁשהּוא ּדעּתי, לפי . «ƒ¿»ְְְִִִִֶַַַ

ּגם  הּפרׁשה. נסמכה לּמה הזּכרּתי ְְְְְִִִַַַָָָָָָָּוכבר
והזהירּוהּו רמה ּביד המקֹוׁשׁש ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָיּתכן,
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(ãì)äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−
ñ :Bì«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּבת אבןאבןאבןאבן ְִַָָ

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֲֵֵַַָָָֹ

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬
úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ׁשם ח)על אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ¿»»∆ƒƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ּכמֹו אתֹו", "ּוראיתם ׁשם על – ב)ציצת מןֿהחרּכים"(שיר "מציץ :.˙ÏÎz∑(מד חּלזֹון (מנחות ׁשל ירק עזראעזראעזראעזרא.....צבע אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

(èì)ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ
eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk-úà¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹
íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−

:íäéøçà©«£¥¤«
i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ציצית" ׁשל ּגימטרּיא וחמּׁשה ׁשּמנין חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – " ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑,לּגּוף מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ּכמֹו ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העברֹות  את עֹוׂשה והּגּוף חֹומד, וה ּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו עזראעזראעזראעזרא.....ּומסרסרים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ליל  אֹותֹו וּיקריבּו אֹומרים, יׁש הֹועיל. ְְְִִִֵֵַַֹולא
ִראׁשֹון:

cl¯ÓLna היה מקֹום הּבי''ת, ּבפתחּות . «ƒ¿»ְְֵַַָָָ
BÏידּוע: ‰NÚÈ ‰Ó:ימּות מיתה זֹו אי . ַָ«≈»∆ִֵָָ
el'‰ ‰eˆ ¯L‡k:הרגימה מיתת . «¬∆ƒ»ְִִַָָ
gl˙ÈˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ ׁשני על יּתכן . ¿»»∆ƒƒְִֵֵַָ

ּכמֹו ציצית, ׁשּיעׂשּו האחד ְֲִִִֵֶֶַָָּפירּוׁשים.
הּיֹוצאים  החּוטים והם ראׁשי, ְְְִִִִִֵַַֹּבציצית

ארּוגים: ·‚„Ì‰Èׁשאינם ÈÙk ÏÚ על . ֲִֵֶָ««¿≈ƒ¿≈∆ַ

ּתחּלקּוה, אם ּכי מכנסים, אֹו חלּוק ּבגד ְְְִִִִֶֶַַָָָָּכל
ּכנף: ּכדמּות הּוא ÏÎz˙הּנה ÏÈ˙t על . ְִִֵָָ¿ƒ¿≈∆ַ

וטעם ּכעין ÏÎz˙הּציצית: ׁשהּוא ּבעבּור . ְִִַַַ¿≈∆ְֲֵֶַ
ִַַָהּׁשמים:

hl˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â הּפתיל יׁשּוב והּנה . ¿»»»∆¿ƒƒְְִִֵַָ
הּׁשני, והּפרּוׁש הּציצית. ּכמֹו ּבּקצה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָלהיֹותֹו
עדים  ׁשּיׁש ּובעבּור חז''ל, העּתיקּו ֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַּכאׁשר
הראׁשֹון. ּבטל הּׁשני, הּפירּוׁש על ֱִִִֵֵֵֶַַַָָָנאמנים
ׁשּיׁש ּבגד עם הּמצוה זאת ּכי העּתיקּו, ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹוהם

הּגדילים. הם והּציצית ּכנפים, ארּבע ְְְְִִִִִֵַַַַַָלֹו
ׁשּיׁש מי ּכל על מצוה והּנה אפרׁשנּו. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָועֹוד
ּבּיֹום  ּבֹו ׁשּיתּכּסה ּכנפים, ּבארּבע ּבגד ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָלֹו
יזּכרּו. למען מעליו, יסירּנּו ולא ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹּתמיד,
יעׂשּו הּתפּלה, ּבׁשעת ּבטּלית ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָוהּמתּפּללים
והיה  ׁשמע, ּבקריאת ׁשּיקראּו ּבעבּור ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָזה
לפי  רק ציצית. להם ועׂשּו לציצית, ְְְִִִִִֶֶַָָָלכם
ּבציצית  להתעּטף חּיב הּוא יֹותר ְְְְִִִִֵֵַַַָּדעּתי,
יזּכֹור  למען הּתפּלה, מּׁשעת הּׁשעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבׁשאר
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(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéäìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצמצמצמצֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת ועועועועׂשׂשׂשׂשיתםיתםיתםיתם ּתּתּתּתזזזזּכּכּכּכררררּוּוּוּו מ)למעןלמעןלמעןלמען לֹומר,(טו, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה הקׁשּו, המפרׁשים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מביאה ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ממממּכּכּכּכןןןןּדהּנה ואּלּולאחרלאחרלאחרלאחר ועׂשּיתן. הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, עזרא עזרא עזרא עזרא הּפסּוק אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם להּפרע ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ‡˙ÌÎ.נאמן È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ּכן מנת על ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֵַָ
ּגזרֹותי  עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ‡ÌÎÈ‰Ï.ּפדיתי '‰ È‡∑(ספרי):יׂשראל יאמרּו ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹֹ

– ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה פ"ח)מּפני ּכרחכם (שבת על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
אֹומר הּוא וכן מלּככם". כ)אני יציאת (יחזקאל נאמר לּמה אחר: ּדבר עליכם". אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא : ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ּולהּפרע  להבחין עתיד הּוא אני ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ׁשהבחנּתי הּוא אני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמצרים?
אילן קלא הּתֹולה הּואמן ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, לּמה (ב"מ העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומיסֹודֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ה)נסמכה עבֹודת (חולין עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבעזרא:ּכֹוכבים  אֹומר הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ׁשאף ט), [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל להם : ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשקּולה  היא ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּתֹורה
אתּֿכלֿמצֹותי": "ועׂשיתם ׁשּנאמר: הּמצוֹות, ּכל ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ∑יט)ּכנגד ּבעלת (שמות ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי אתכם "ואּׂשא ««¿≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
חמׁש ּבעלת ולא ב)ׁשלׁש, י"ח י')Y(זבחים סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושין שאין ארּבע (ר"ל ּכנגד ְְְֲֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ׁשל ו)לׁשֹונֹות "ולקחּתי"(שמות "וגאלּתי", "והּצלּתי", "והֹוצאתי", :.˙ÏÎz ÏÈ˙t∑ ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ¿ƒ¿≈∆
לרקיע (ספרי) ּדֹומה הּתכלת צבע וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ׁשּכּול: ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל

ׁשאמרּו עד מּמצרים מּׁשּיצאּו יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה חּוטים ּוׁשמֹונה ערב. לעת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמׁשחיר
הּים: על עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשירה אבןאבןאבןאבן ִַַָָ

סימן. פל"ט פסוקים, שלח קי"ט פרשת חסלת

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
Ù Ù Ù

åð÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìù úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

ׁשעה, ּבכל עבירה יעׂשה ולא יׁשּגה, ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֹֹולא
עבירה: יעׂשה לא הּתפּלה ּבׁשעת ְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹּכי

B˙B‡ Ì˙È‡¯e:נראה להיֹות מצוה .È¯Á‡ ¿ƒ∆ְְְִִִֶָ«¬≈
ÌÎ··Ï.חֹומד והּלב רֹואה והעין הּמתאּוה, . ¿«¿∆ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּלא  ּולסימן, לאֹות הּציצית יהיה ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹוהּנה

ׁשאלּו אׁשר וכל לּבֹו, הרהּור אחר אדם ְְְֲֲִִִֶַַָָָָירּדֹוף
ÌÈBÊעיניו: Ìz‡ ¯L‡ אחרי ׁשּיל מי ּכי . ֵָ¬∆«∆ƒֲִִֵֵֵֶַ

אלהיו: עבֹודת מּתחת זֹונה הּוא ֱֲֲִֶַַַַָָֹּתאותֹו,
mrhe ne¯kÊz ÔÚÓÏ ּוזכרּתם אמר ּוכבר . §©©¿««ƒ¿¿ְְְֶַַָָ

ּתהיּו ּתזּכרּו, ׁשאם ה'. מצֹות ּכל ְְְְִִִִֶֶָאת

הּלב, ּבתאות ּתתּגאלּו ולא ְְְְֲֲִִֵַַַָֹקדֹוׁשים,
הּמׂשּכלת: הרּוח ְְֶֶֶֶַַַַַָהמטּנפת

`nÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ ׁשהֹוצאתי הּוא אני . ¬ƒ¡…≈∆ֲִִֵֶ
אמרּתי  ּכן על לאלהים, לכם להיֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאתכם

אלהיכם: ה' אני ֱֲִֵֶֶָֹלכם



מי gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(ãì)äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−
ñ :Bì«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּבת אבןאבןאבןאבן ְִַָָ

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֲֵֵַַָָָֹ

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬
úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ׁשם ח)על אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ¿»»∆ƒƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ּכמֹו אתֹו", "ּוראיתם ׁשם על – ב)ציצת מןֿהחרּכים"(שיר "מציץ :.˙ÏÎz∑(מד חּלזֹון (מנחות ׁשל ירק עזראעזראעזראעזרא.....צבע אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

(èì)ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ
eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk-úà¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹
íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−

:íäéøçà©«£¥¤«
i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ציצית" ׁשל ּגימטרּיא וחמּׁשה ׁשּמנין חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – " ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑,לּגּוף מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ּכמֹו ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העברֹות  את עֹוׂשה והּגּוף חֹומד, וה ּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו עזראעזראעזראעזרא.....ּומסרסרים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ליל  אֹותֹו וּיקריבּו אֹומרים, יׁש הֹועיל. ְְְִִִֵֵַַֹולא
ִראׁשֹון:

cl¯ÓLna היה מקֹום הּבי''ת, ּבפתחּות . «ƒ¿»ְְֵַַָָָ
BÏידּוע: ‰NÚÈ ‰Ó:ימּות מיתה זֹו אי . ַָ«≈»∆ִֵָָ
el'‰ ‰eˆ ¯L‡k:הרגימה מיתת . «¬∆ƒ»ְִִַָָ
gl˙ÈˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ ׁשני על יּתכן . ¿»»∆ƒƒְִֵֵַָ

ּכמֹו ציצית, ׁשּיעׂשּו האחד ְֲִִִֵֶֶַָָּפירּוׁשים.
הּיֹוצאים  החּוטים והם ראׁשי, ְְְִִִִִֵַַֹּבציצית

ארּוגים: ·‚„Ì‰Èׁשאינם ÈÙk ÏÚ על . ֲִֵֶָ««¿≈ƒ¿≈∆ַ

ּתחּלקּוה, אם ּכי מכנסים, אֹו חלּוק ּבגד ְְְִִִִֶֶַַָָָָּכל
ּכנף: ּכדמּות הּוא ÏÎz˙הּנה ÏÈ˙t על . ְִִֵָָ¿ƒ¿≈∆ַ

וטעם ּכעין ÏÎz˙הּציצית: ׁשהּוא ּבעבּור . ְִִַַַ¿≈∆ְֲֵֶַ
ִַַָהּׁשמים:

hl˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â הּפתיל יׁשּוב והּנה . ¿»»»∆¿ƒƒְְִִֵַָ
הּׁשני, והּפרּוׁש הּציצית. ּכמֹו ּבּקצה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָלהיֹותֹו
עדים  ׁשּיׁש ּובעבּור חז''ל, העּתיקּו ֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַּכאׁשר
הראׁשֹון. ּבטל הּׁשני, הּפירּוׁש על ֱִִִֵֵֵֶַַַָָָנאמנים
ׁשּיׁש ּבגד עם הּמצוה זאת ּכי העּתיקּו, ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹוהם

הּגדילים. הם והּציצית ּכנפים, ארּבע ְְְְִִִִִֵַַַַַָלֹו
ׁשּיׁש מי ּכל על מצוה והּנה אפרׁשנּו. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָועֹוד
ּבּיֹום  ּבֹו ׁשּיתּכּסה ּכנפים, ּבארּבע ּבגד ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָלֹו
יזּכרּו. למען מעליו, יסירּנּו ולא ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹּתמיד,
יעׂשּו הּתפּלה, ּבׁשעת ּבטּלית ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָוהּמתּפּללים
והיה  ׁשמע, ּבקריאת ׁשּיקראּו ּבעבּור ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָזה
לפי  רק ציצית. להם ועׂשּו לציצית, ְְְִִִִִֶֶַָָָלכם
ּבציצית  להתעּטף חּיב הּוא יֹותר ְְְְִִִִֵֵַַַָּדעּתי,
יזּכֹור  למען הּתפּלה, מּׁשעת הּׁשעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבׁשאר

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéäìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצמצמצמצֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת ועועועועׂשׂשׂשׂשיתםיתםיתםיתם ּתּתּתּתזזזזּכּכּכּכררררּוּוּוּו מ)למעןלמעןלמעןלמען לֹומר,(טו, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה הקׁשּו, המפרׁשים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מביאה ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ממממּכּכּכּכןןןןּדהּנה ואּלּולאחרלאחרלאחרלאחר ועׂשּיתן. הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, עזרא עזרא עזרא עזרא הּפסּוק אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם להּפרע ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ‡˙ÌÎ.נאמן È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ּכן מנת על ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֵַָ
ּגזרֹותי  עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ‡ÌÎÈ‰Ï.ּפדיתי '‰ È‡∑(ספרי):יׂשראל יאמרּו ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹֹ

– ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה פ"ח)מּפני ּכרחכם (שבת על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
אֹומר הּוא וכן מלּככם". כ)אני יציאת (יחזקאל נאמר לּמה אחר: ּדבר עליכם". אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא : ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ּולהּפרע  להבחין עתיד הּוא אני ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ׁשהבחנּתי הּוא אני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמצרים?
אילן קלא הּתֹולה הּואמן ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, לּמה (ב"מ העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומיסֹודֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ה)נסמכה עבֹודת (חולין עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבעזרא:ּכֹוכבים  אֹומר הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ׁשאף ט), [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל להם : ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשקּולה  היא ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּתֹורה
אתּֿכלֿמצֹותי": "ועׂשיתם ׁשּנאמר: הּמצוֹות, ּכל ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ∑יט)ּכנגד ּבעלת (שמות ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי אתכם "ואּׂשא ««¿≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
חמׁש ּבעלת ולא ב)ׁשלׁש, י"ח י')Y(זבחים סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושין שאין ארּבע (ר"ל ּכנגד ְְְֲֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ׁשל ו)לׁשֹונֹות "ולקחּתי"(שמות "וגאלּתי", "והּצלּתי", "והֹוצאתי", :.˙ÏÎz ÏÈ˙t∑ ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ¿ƒ¿≈∆
לרקיע (ספרי) ּדֹומה הּתכלת צבע וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ׁשּכּול: ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל

ׁשאמרּו עד מּמצרים מּׁשּיצאּו יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה חּוטים ּוׁשמֹונה ערב. לעת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמׁשחיר
הּים: על עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשירה אבןאבןאבןאבן ִַַָָ

סימן. פל"ט פסוקים, שלח קי"ט פרשת חסלת

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
Ù Ù Ù

åð÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìù úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

ׁשעה, ּבכל עבירה יעׂשה ולא יׁשּגה, ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֹֹולא
עבירה: יעׂשה לא הּתפּלה ּבׁשעת ְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹּכי

B˙B‡ Ì˙È‡¯e:נראה להיֹות מצוה .È¯Á‡ ¿ƒ∆ְְְִִִֶָ«¬≈
ÌÎ··Ï.חֹומד והּלב רֹואה והעין הּמתאּוה, . ¿«¿∆ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּלא  ּולסימן, לאֹות הּציצית יהיה ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹוהּנה

ׁשאלּו אׁשר וכל לּבֹו, הרהּור אחר אדם ְְְֲֲִִִֶַַָָָָירּדֹוף
ÌÈBÊעיניו: Ìz‡ ¯L‡ אחרי ׁשּיל מי ּכי . ֵָ¬∆«∆ƒֲִִֵֵֵֶַ

אלהיו: עבֹודת מּתחת זֹונה הּוא ֱֲֲִֶַַַַָָֹּתאותֹו,
mrhe ne¯kÊz ÔÚÓÏ ּוזכרּתם אמר ּוכבר . §©©¿««ƒ¿¿ְְְֶַַָָ

ּתהיּו ּתזּכרּו, ׁשאם ה'. מצֹות ּכל ְְְְִִִִֶֶָאת

הּלב, ּבתאות ּתתּגאלּו ולא ְְְְֲֲִִֵַַַָֹקדֹוׁשים,
הּמׂשּכלת: הרּוח ְְֶֶֶֶַַַַַָהמטּנפת

`nÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ ׁשהֹוצאתי הּוא אני . ¬ƒ¡…≈∆ֲִִֵֶ
אמרּתי  ּכן על לאלהים, לכם להיֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאתכם

אלהיכם: ה' אני ֱֲִֵֶֶָֹלכם
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãîä úåììëúäî äðäå
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לשבת פרשת שלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ז סיון
מפרק פג 

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' סיון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח סיון 
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א סיון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי -  י"ט סיון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב סיון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג סיון
פרק כ 

מפרק קח עד סוף פרק קיב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 



מג oeiq f"i oey`x mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז ראשון יום
פרק ו  ,160 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåãîä úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizàeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥

."'eëoi` jicrlane ±
mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy
`ed ,mevnvde dxeabd
mr ,'ied my mr cg` xac
ixd ,ielibde cqgd zcn
mlrddy `linn oaen
,miwl` myny xzqdde
xzqd `ed oi` zn`a
mvr oi` ixdy ,llk

milha zn`a md mi`xapdy ,aiign df xace ± mvr lr xizqn
.mxewn iabl ixnbláeúkL eäæå11ék ,Eááì ìà úáLäå" : §¤¤¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦
,"íéäìàä àeä 'äike :oey`xd wxta dywd df weqt lr - ¨¡Ÿ¦

,ux`l zgzn ± iexy ± dxyp miwl` yiy jzrc lr dlrz
"miwl`d `ed 'd"y ,"jaal l` zeayde" jk lk xidfdl jixvy
xaqeny itk j` ± ?"cer oi`" ly ote`ae "zgzn ux`a" mb
lr"e "lrnn minya" xic`d l-`d `ed 'iedy yexitd oi` ,o`k
`ed yexitd `l` ,xg` l-` oi` ecrlae "zgzn ux`d
jixv jk lre ,jxazi eil` lha lkd ik ,xac mey oi` ecrlay
'ied"y ahid wnrzdle opeazdl ± "jaal l` zeayde" zeidl

,"miwl`d `edelà úBîL éðML Leøt,miwl`e 'ied ±íä ¥¤§¥¥¥¥
,Lnî ãçà± miwl`e ,zelbzde cqg `ed 'iedy zexnl - ¤¨©¨

,ynn cg` xac md z`f lkae ,mlrde mevnvíL íbL¤©¥
,øBàä íéìòîe íöîönä "íéäìà"ziwl`d zeigd ly - ¡Ÿ¦©§©§¥©§¦¨

,mi`xapde mlerd z` deedndíL Bîk ãñç úðéça àeä§¦©¤¤§¥
úBãçéúî àeä¯Ceøa¯LBãwä ìL åéúBcnL íeMî ,ä"éåä£¨¨¦¤¦¨¤©¨¨¦§©£
.åéúBîL ïä åéúBcnL ,ãçà BîLe àeäå ,øeîb ãeçéa Bnò¦§¦¨§§¤¨¤¦¨¥§¨

,"cg` enye `ed" mixne` jk lre ±ïk íàåoiaze rczyk ± §¦¥
xac `ed miwl` myy

,'ied my mr cg`àìénî¦¥¨
ìònî íéîMa"L òãz¥©¤©¨©¦¦©©
ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå§©¨¨¤¦¨©¥

,"ãBò.jxazi ecrlan -
Leøt:"cer oi`" ly ± ¥

úéøîçä õøàä íbL¤©¨¨¤©¨§¦
ïéòì øeîb Lé úéàøpL¤¦§¥¥¨§¥
ñôàå ïéà àéä ,ìkŸ¦©¦¨¤¤
éaâì Lnî©¨§©¥
ék ,àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¦
Bðéà "íéäìà" íL¥¡Ÿ¦¥
àlà íöîöîe íéìòî©§¦§©§¥¤¨

,íéðBzçzìdcaerdy - ©©§¦
my ly mlrdd llbay
mi`xapd mi`xp miwl`
iabl df ixd ,"yi"l
"mipezgz"d mi`xapd

,lirl xen`k ,calaàìå§Ÿ
,àeä¯Ceøa¯LBãwä éaâì§©¥©¨¨
BîLe àeäL øçàî¥©©¤§

,ãçà ¯ "íéäìà"ixd - ¡Ÿ¦¤¨
leki miwl` my oi`y
yecwd iabl xizqdl

.`ed jexaíb ïëìå§¨¥©
-LBãwä éaâì Lnî ñôàå ïéà ïä õøàì úçzîe õøàä̈¨¤¦©©¨¨¤¥©¦¨¤¤©¨§©¥©¨

elôà ,ììk íLa úBàø÷ð ïðéàå ,àeä-Ceøa,`l ±íLa ¨§¥¨¦§¨§¥§¨£¦§¥
ì àeäL "ãBò",ìôè ïBLlth `edy ,sqep xac ± "cer" - ¤¨¨¥

,oey`xd ixwird xacläëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk12: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,"àø÷ì ãBòå äãeäé"di`x dpyiy drya .ddinza - §¨§¦§¨

ezbdpdn di`x `iadl mi`zn `l ,dxezay weqtn zyxetn
oeyln `ed "cer"y ixd ± lth ote`a di`x `l mb ,dcedi ly

,lthBëBúaL úeiçå äîLpì ìôè àeäL óeâëe`l s` ± §¤¨¥©§¨¨§©¤§
dnypl lth ,eaxway dnypd on ezeig z` lawnd ,sebdy enk

.eayáeúkL eäæå]13éäìàì äønæà ,éiça 'ä äììäà" : §¤¤¨£©§¨§©¨£©§¨¥Ÿ©
,"éãBòaxn`p sebl qgiae ,"cer" `xwp sebdy ixd ,iteba - §¦

- oky ,"iwl`l dxnf`"íéiçäL,dnypd ±íMî íéëLîð ¤©©¦¦§¨¦¦¥
,["íéäìà" íMî ¯ ìôhä óebä àeäL "ãBò"äå ,ä"éåä- £¨¨§¨¤©©¨¥¦¥¡Ÿ¦
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oeiqמד g"i ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ח שני יום
,`t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåúëä êøöåä ïëìå,162 'nr cr:íé÷ìàä àåä

sebd lehia ,xnelk ± ."icera iwl`l dxnf`" ± miwl` myd ±
ote`a `ed dnypd iabl
,dnypl lth ,"cer" ly
lha `ed oi` j`
± dnypd iabl ze`ivna

?recnéôì,iptn ± §¦
äeäî dðéà äîLpäL¤©§¨¨¥¨§©¨

,Léì ïéàî óebä,cala miigd oipr z` sebl dtiqen wx `id - ©¥©¦§¥
zeigd `idy ,dnypd iabl lth mipt lk lr sebd `xwp okl

,ely.ely xwirdúà äeänä àeä¯Ceøa¯LBãwä ìáà£¨©¨¨©§©¤¤
ìkä ¯ Léì ïéàî ìkä©Ÿ¥©¦§¥©Ÿ
,Bìöà úeàéöna ìèä¥©§¦¤§
z` xvei d"awdy oeeik -
"oi`"n dlek ze`ivnd
dpi` ze`ivndy "yi"l

,"lth" zpigaa s`Bîk§
.LîMa LîMä øBàeil` ze`ivna lha `xap lk jk ± ©¤¤©¤¤

.jxazi

Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå" øéäæäì áeúkä Cøöä ïëìå§¨¥ª§©©¨§©§¦§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤
,"'Bâådf xac ± "cer oi` zgzn ux`d lre lrnn minya"y - §

jka zerhl xyt` oky ,jk lr deevz dxezdy gxkdd on
,zxg` aeygleíàáö ìëå íéîMäL Ezòc ìò äìòz àlL¤Ÿ©£¤©©§§¤©¨©¦§¨§¨¨

øác íä dàìîe õøàäå§¨¨¤§Ÿ¨¥¨¨
,Bîöò éðôa ãøôð- ¦§¨¦§¥©§

`xay d"awdn cxtp
,mze` digne mze`

àeä-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
íìBòä ìk àlîî§©¥¨¨¨
äîLpä úeLaìúäk§¦§©§©§¨¨

,óebasebd z` zeigdl - ©
z` d"awd `lnn jk ±
,ezeigdl ick mlerd

òétLîe,d"awd ±çk ©§¦©Ÿ©
,õøàa çîBväedf - ©¥©¨¨¤

,ux`a ielbay zeigd
,íélbìba äòeðzä çëå§Ÿ©©§¨©©§©¦
íâéäðîe íòéðîe§¦¨©§¦¨
äîLpäL Bîk ,BðBöøk¦§§¤©§¨¨
óebä úà äòéðî§¦¨¤©

.dðBöøk ezâéäðîe± ©§¦©¦§¨
xac `ed sebdy zexnl
oeeik j` ,dnypdn cxtp
,sebd z` dign dnypdy
sebd z` dbidpn `id okl

mby ,aeygle zerhl ,`eti` ,milelr okae ;dpevxl m`zda
envrlyk mlerd eli`e ,mlerd z` bidpne dign wx d"awd
`a okl .dnypdn cxtp xac `ed sebdy enk ,cxtp xac `ed
llk dnec df oi` oky ,ef zerh erhi `ly xidfne weqtd

.sebe dnyplìLnä ïéà úîàa Cà,sebe dnypn ±äîBc ©¤¡¤¥©¨¨¤
ìLîpì,mlere zewl` ly ±íä óebäå äîLpä ék ,ììk ©¦§¨§¨¦©§¨¨§©¥

,íLøLa äfî äæ íéãøôð úîàamiyxy seble dnypl - ¤¡¤¦§¨¦¤¦¤§¨§¨

,micxtpBúîLpî Búeîöòå óebä LøL úeeäúä ïéà ék14, ¦¥¦§©Ÿ¤©§©§¦¦§¨
,Bnàå åéáà úBthî àlà;sebd xvep jkn -ïë éøçà íâå ¤¨¦¦¨¦§¦§©©£¥¥

,sebd zeedzd ixg` ±Bìecb ïéà,sebd ly ±,dcáì BúîLpî ¥¦¦¦§¨§©¨
,íéLãç äòLz ìk Bnà úiúLe äìéëà éãé ìò àlà- ¤¨©§¥£¦¨§¦©¦¨¦§¨¢¨¦

,xeaird iycgCk øçàå§©©¨
ielz ,dcild ixg` ±

sebd lecibéãé ìò©§¥
BúiúLe Búìéëà£¦¨§¦¨

,Bîöòasebdy ixd - §©§
cxtp xac zn`a `ed
wx dnypde ,dnypdn

.sebd z` dignïéàM äî©¤¥
ìkL ,õøàäå íéîMä ïk¥©¨©¦§¨¨¤¤¨
íúeäîe íúeîöò©§¨¨¨
ñôàå ïéàî äeäúð¦§©¨¥©¦¨¤¤

èìçenäzpigan ± ©§¨
mvra oi` iwl`d "oi`"d
"yi"l mewn mey

,mi`xaple'ä øáãa ÷ø©¦§©
,Cøaúé åét çeøåmd - §©¦¦§¨¥

;"yi"l "oi`"n e`xapíâå§©
ïéãòmzeedzd ixg` ± £©¦
ávð,mda ±'ä øác ¦¨§©

íäa òôBLå ,íìBòì§¨§¥©¨¤
äeäîe ,òâø ìëa ãéîz̈¦§¨¤©§©¤

îz íúBàãé,ycgn ± ¨¨¦
øeck óeb CBúa LîMäî øBàä úeeäúäk ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¦§©¨¥©¤¤§©

,ìLî Cøc Bîöò LîMäitk ynyd xe`y ,lirl xaqenk - ©¤¤©§¤¤¨¨
hytzn xe`dyk wx .llk ze`ivn epi` ,dnvr ynya `edy
`ed dnvr ynya eli`e ."ze`ivn" `ed my ,mlerd llga
ezin`ly ,mi`xapd iabl mb jk ± exewnl ,ynyl ixnbl lha
deednd ,iwl`d geka ,mxewna cinz mi`vnp md xac ly

.mze`íä ïk íàå,mi`xapd ±úeàéöna úîàa íéìèa §¦¥¥§¥¦¤¡¤©§¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù
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Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé åét çeøå 'ä øác éaâì éøîâì§©§¥§©¥§©§©¦¦§¨¥©§ª¨¦§¨
,ïn÷ì øàaúiL Bîk Cøaúé Búeîöòågex"e "'d xac" ji` - §©§¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨

ze`ivna lilk milha mi`xapde ± d"awd mr micge`n "eit
"eit gexe 'd xac"l

,envr d"awdleìehák§¦
.LîMa LîMä øBà± ©¤¤©¤¤

df oi` jk m` dnl ,j`
mde ,mi`xapa ybxp
"yi"l mnvr miyibxn

- ?"ze`ivn"leïäL ÷ø©¤¥
úcîa ,åéúBøeáb ïä¥§¨§¦©
,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§
íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦
,íäa òôBMä úeiçä©©©¥©¨¤
íéîMä íéàøð eéäiL¤¦§¦§¦©¨©¦
íàáö ìëå õøàäå§¨¨¤§¨§¨¨
éðôa øác íä elàk§¦¥¨¨¦§¥

.Bîöò`xapdy ,xizqnd mevnvdn `ad xac ±s` yibxi `l ©§
"oi`"n cinz eze` deedne cinz ea `vnpd xewnd z` `l

leki `ed okl ,xewnd z` yibxn `ed oi`y oeeike ;"yi"l
.envrl xac `ed eli`k ,"ze`ivn"e "yi"l envr yibxdlCà©

ìáà ,íéðBzçzì àlà øzñääå íeöîvä ïéà,eli`e ±éaâì ¥©¦§§©¤§¥¤¨©©§¦£¨§©¥
àlk àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨ª¨
Lnî àìk dén÷©¥§¨©¨

,éáéLçiabl lkd - £¦¥
melkl aygp `l d"awd

,ynnLîMä øBàk§©¤¤
úcî ïéàå ,LîMa©¤¤§¥¦©
-ñç úøzñî äøeábä©§¨©§¤¤©
ék ,Cøaúé åéðôì íBìLå§¨§¨¨¦§¨¥¦
Bîöò éðôa øác äpðéà¥¤¨¨¨¦§¥©§
àeä 'ä" àlà¤¨

:"íéäìàäxzqdd - ¨¡Ÿ¦
cvnyzcne miwl` my

cg` xac `ed ,dxeabd
cqgd zcn ,'ied my mr
,oky ,d"awd iabl xzqd meyn jka oi` `linne ,zelbzdde

.mvr lr xizqn mvr oi`

.æ ÷øtdxezd ieeiv zernyny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lrnn minya" xy`e ,cigi d"awdy zrcle oin`dl ,cegid oipr z`

,sqep l-` ly zerhd z` repnl dppi` - "cer oi` zgzn ux`d lre

milha mi`xapd lk oky ,sqep xac mey oi` d"awd icrlany `l`

lr mixizqn xzqdde mevnvdy `l` ;jxazi ea micge`ne ze`ivna

d`xiz `ly ,"yi"l "oi`"n cinz `xapd z` deednd ,ziwl`d zeigd

;"ze`ivn"l envr z` `xapd yibxn okle - `xapa dielb didz `le

oi` ,d"awd iabl eli`e ,cala `xapd iabl wx `ed xzqdd ,mxa

xac mdipy md ,"cg `lek" md miwl`e 'ied oky ,xzqd meyn xzqda

wxt ,df wxta .'ied my lr dqkn epi` miwl` my cvny xzqdde ,cg`

xdfa aezky dn oaei ,lirl xaqedy dn it lry ,owfd epax xiaqi ,'f

ly xzei dlrpd ote`d - "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y ,yecwd

jenpd ote`d - "d`zz `cegi" `ed "ezekln ceak my jexa"e ,cegi

wx `ed "cegi"a dpeekdy ,heyt ote`a cnlp m` ,oky .cegi ly xzei

dlrp ote` yiy xnel mi`zn ji` - ,cg` l-` `edy d"awd ly ecegi

,o`k x`eand itl ,j` ?cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly xzei

mi`xapd lky ,df oaena d"awd ly ecegi `id cegid zernyny

ly xzei dlrp ote` xnel xak jiiy o`k - jxazi ea micge`ne milha

z` deednd iwl`d gekd ,oky .cegi ly xzei jenp ote`e cegi

,zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd `edy ,yi ze`ivn eidiy mi`xapd

zeize`yk ,mc`a lynl enk) exewna oiicr `vnp df geky drya

xg`l ze`iand ,alay zecnae genay daygna oiicr zelelk exeaic

- k"t `"g l"pk" :`"hily x"enc` w"k zxrd) xeaicd z` xacl okn

oiicr cner (zeklnd zpiga) dlrnly xeaicdyk ,dlrnl jk ("`k

dlrnl ody dlrnly zecna ixd (dlrnly zecna zellkzda

zecnd ixdy ,onfe mewna milabend mi`xape zenlerl xewn zeidln

d zelabdn dlrnle (zelaben izla) "seq oi`" od dlrnlymewn

mr cegid ote` mda ybxen ,mxewna mdy itk mi`xapd ixd ,onfde

xe`y myk ,mxewna ze`ivna milha mdy ,xzei dlrpd d"awd

gekdy drya ,eli`e .ynya ,exewna ezeida ze`ivna lha ynyd

`a (zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd) mi`xapd z` deednd iwl`d

ef dbixcn iabl ,mi`xapl xewn zeidl ly dbixcna minevnv ixg`

mde ze`ivna milha mi`xapdy xnel xak xyt` i` ,iwl`d gekd ly

ixd ,mi`xapl lreta xewn dyrp `edy oeeik ,oky ,qt`e oi`

my mby zexnl ,ef dbixcna .ef dbixcna mewn miqtez mi`xapdy

xeaicd zbixcn) iwl`d gekd mr zcg`zn `ide "seq oi`" jynp

`cegi" wx `ed ,ef dbixcna ybxend cegid ,z`f lka ,(dlrnly

,dn ze`ivn md mi`xapdy ,cegi ly xzei jenpd ote`d ,"d`zz

dze`ivny efk dcna `l la` ,zewl`l dlha ef ze`ivn mpn`e
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äðåîàäå ãåçéä øòù
çåøå 'ä øáã éáâì éøîâì úåàéöîá úîàá íéìèá
øàáúéù åîë 'úé åúåîöòå åúåäîá íéãçåéîä 'úé åéô
ïä ïäù ÷ø ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë ïî÷ì
íéìòäìå øéúñäì íåöîöäå äøåáâä úãîá åéúåøåáâ
õøàäå íéîùä íéàøð åéäéù íäá òôåùä úåéçä
ïéà êà åîöò éðôá øáã íä åìéàë íàáö ìëå
ùåã÷ä éáâì ìáà íéðåúçúì àìà øúñääå íåöîöä
øåàë éáéùç ùîî àìë äéî÷ àìåë àåä êåøá
íåìùå ñç úøúñî äøåáâä úãî ïéàå ùîùá ùîùä
'ä àìà åîöò éðôá øáã äððéà éë êøáúé åéðôì

:íéäìàä àåä
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– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' גם)„ÌÈ„¯Ùמשם אלא במציאותם, רק התהוות ·˘¯˘Ì(לא כי
אלק' שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף הוי'˘·‚ÛÂשורש שם (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘·˘ דרגות ואין כו'

ÂÏ‡ ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' ונרתק ÓÓ˘דהוי' ומגן השמש ובדוגמת כביכול. דטפל, באופן כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות (אף
שבנרתק חלק דכל –ÏÙËע"י המאירים השמש ואור קרני אותם עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל שבשמש, חלק Ê‰".לכל ˜ÏÁ



oeiqמו h"i iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äæáe,lirl xaecy dna ±,LBãwä øäfa áeúkM äî ïáeé ¨¤¨©¤¨©Ÿ©©¨
"ìàøNé òîL" ÷eñôc,"cg` 'd" cr ±,"äàlò àãeçé" àeä §¨§©¦§¨¥¦¨¦¨¨

,'d zecg`a xzei dlrpd ote`d -Búeëìî ãBák íL Ceøá"e¨¥§©§
,"äàzz àãeçé" àeä ¯ "ãòå íìBòìxzei jenpd ote`d - §¨¨¤¦¨©¨¨

zekiiy efi` .'d zecg`a
ceak my jexa"l yi
"cre mlerl ezekln

- ?cegid oiprl"ãòå" ék¦¨¤
éôelça "ãçà" àeä¤¨§¦¥

ïåúà1ik ± .2"cre" dlnd ¨§¨
iteliga "cg`" `id
"`" ze`d .zeize`
ze`a ztlgen "cg`"n
m`zda ± "cre" ly "e"
zeize`l yiy zekiiyl
± jynd zeize`) "ed`"
x"enc` w"k zxrd
ze`de ;odipia (`"hily
ztlgen "cg`"n "g"
± "cre" ly "r" ze`a
zeize`dn od odizy oky
"`ven"dy ,"r"gd`"
"c" ze`de ;cg` odly
ziyrp "cg`"n izax

."cre"n "c"d,äpä ék¦¦¥
íeöîvä íòèå úañ¦©§©©©¦§
øézñäL ,äfä øzñääå§©¤§¥©¤¤¦§¦
-Ceøa-LBãwä íéìòäå§¤§¦©¨¨
ìL úeiçä úà àeä¤©©¤

Bîöò éðôa ãøôð øác äàøð íìBòä äéäiL éãk íìBòä̈¨§¥¤¦§¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨¦§¥©§
,recn ,xnelk ±ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`

,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did dn ?envr
xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnl ze`ivna lha `edy

,`edàeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì òeãé àeä äpä¦¥¨©©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨
,Cøaúé Búeëìî úelbúä ìéáLad"awdy ielb didiy - ¦§¦¦§©©§¦§¨¥

,jlnd `edCìî ïéà"c,dkelnd oipr jiiy `l ±,"íò àìa §¥¤¤§Ÿ©
,jlnd jelni mdilry -lî "íò" Leøt,"úeîîBò" ïBL ¥©¦§§

;y`d zi`xp `l mda miieak milgb ,"zenner milgb" enk -
d`xp `ly dl` ,`id "mr"a dpeekdy ,jlnl qgia mb jk

,jlnd mr xywd mdaíé÷Bçøe íéøæå íéãøôð íéøác íäL¤¥§¨¦¦§¨¦§¨¦§¦

,Cìnä úìònîcvn ,dkelnd oipr `a mdilr `wece - ¦©£©©¤¤
.jlnd l` mzelhazdBì eéä elôà elà ék,jlnl ±íéða ¦¦£¦¨¨¦
iL àì ¯ ãàî íéaø,íäéìò "äëeìî" íL Cmipa ,oky - ©¦§ŸŸ©¨¥§¨£¥¤

jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa" ± envr jlndn wlg md
,dkelnd oipr mdilr
miwegx lr `wec `l`

;mixfeïëåjiiy `l ± §¥
,dkelnd oiprìò elôà£¦©
,ícáì íéøNzexnl - ¨¦§©¨

wlg mixyd oi`y
,mixf md ,envr jlndn
,qgi mdl yiy oeeik j`
ly ezlrnl ,mixyk
`l mdilr mb ,jlnd

.dkelnd oipr jiiy÷ø©
¯ à÷åc ¯ "íò áøa"§¨©©§¨

."Cìî úøãä",oky ± ©§©¤¤
jiiy `wec mr aex lr
ef dnbeca ;dkelnd oipr
zilkzy ,dlrnl xacd
dkelnd zelbzd
lr `id dlrnly
mipezgzd mi`xapd
mi`xpd dl` ,`wec
envr ipta cxtp xack
ji` d`xp `le ,zewl`n
± zewl`l milha md

`a mdilr,dkelnd oipr
milhae mirpkp eidi mdy

.d"awdlíL àeä ,Cøaúé Búeëìî úcî ìò äøBnä íLå§¥©¤©¦©©§¦§¨¥¥
ék ,úeðãày dn `ed dkelnd oipr ±.õøàä ìk ïBãà àeä ©§¦£¨¨¨¤

Bæ äcî ék ,àöîðå,zeklnd zcn ±äæ íLåly myd ± §¦§¨¦¦¨§¥¤
,dkeln lr dxend zepc`,íìBòä ïéîi÷îe ïéeänä ïä¥©§©¦§©§¦¨¨

ãøôð øáãå øeîb Lé ,åLëò àeäL úBîk íìBò úBéäì¦§¨§¤©§¨¥¨§¨¨¦§¨
úe÷lzñäa ék ,Lnî úeàéöna ìèa Bðéàå Bîöò éðôa¦§¥©§§¥¨¥©§¦©¨¦§¦§©§

íBìLå-ñç äæ íLå Bæ äcî,mlerdn ±øæBç íìBòä äéä ¦¨§¥¤©§¨¨¨¨¨¥
úeàéöna íL ìèáe ,Cøaúé åét çeøå 'ä øáãa BøB÷îì¦§¦§©§©¦¦§¨¥¨¥¨©§¦

íL äéä àìå ,Lnîly dxcbdd ±"íìBò",lg ±åéìò ©¨§Ÿ¨¨¥¨¨¨
.ììk,mye ,dlabde ze`ivn ly oipr `ed "mler" ,oky ± §¨

.mler ly zelabdd el eid `le "ze`ivn" did `l ,exewna
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé

äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"וביאורים ("תשובות ליובאוויטש" ב"קובץ - זה" חילוף ע"ד מכתבי נדפס ליובאוויטש "בקובץ
ב"אחד". "ועד" חילוף אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב נדפס ((62 (ע' סי"ד תשל"ד) ˘ËÈÏ"‡:2.(ברוקלין, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

א". קלה, בזח"ב "כמ"ש

oeiq 'k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ' רביעי יום
,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôö ,áøòîezeevwd yy md dl` ± ©£¨¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr zexicbnd.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéça± §¦©§©¨©Ÿ¤§¨¦

mi`xapd lr `wece
miwlegne milabend
,onfe mewn ly zexcbda

."mler" myd ltep,äpäå§¦¥
elà úBðéça ìkly ± ¨§¦¥

,onfe mewnïäì ïéà¥¨¤
úBcna úeëiL©¨©¦

,úBðBéìòä úBLBãwä- ©§¨¤§
ik ."zeliv`"d mlera
,"seq oi`" od zecnd
zcny ,lirl xkfenk
dpigaa cqg `id cqgd
x`y jke ,"seq oi`" ly
jiiy `ly ixd ± zecnd
ly zelabdd llk oda
ody oeeik ,onf e` mewn
lkn dlrnle "seq oi`"

,dlabdúcîa íà ék¦¦§¦©
dcáì Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥§©¨

iLCøaúé àeäL øîBì C ©¨©¤¦§¨¥
ò äìòîì Cìîõ÷ ïéà ã ¤¤§©§¨©¥¥

,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦
lr jln `ed d"awdy -
xzeia mipeilrd mi`xapd

miieqn xcb o`k xn`py ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn lyïëå± §¥

jln `edy xnel jiiy,ïéøèñ 'ãìly miccv drax` lr - §¦§¦
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd

ïëå,dlrnly zeklnd oipr jiiy ±,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa §¥¦§¦©§©¤¤
,deeda -,Cìî 'ä,xara -"Cìîé 'ä3zpigaly ixd ,cizra ± . ¨¨¦§Ÿ

.onfd oiprl zekiiy zeklnúeiç ïëå íB÷nä úeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©©¨§¥©
àeä ,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å ,Léì ïéàî íúeeäúäå ,ïîfä©§©§¦§©¨¥©¦§¥§¦¨¨§©¦¨

.àeä¯Ceøa úeðãà íLå Cøaúé Búeëìî úcnîwx ixdy ± ¦¦©©§¦§¨¥§¥©§¨
.xen`k ,onfe mewnl xyw yi zepc` mye zeklnd zcnléôìe§¦

Cøaúé Búeîöòå Búeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤§¨§©§¦§¨¥
,øàaúiL Bîk ãeçiä úéìëúa,oldlCëìä,okl ±íb §©§¦©¦§¤¦§¨¥¦§¨©

ïîfäå íB÷nä úðéça,zeklnd zcnn mieedznd ±íéìèa §¦©©¨§©§©§¥¦
øBà ìehák ,Cøaúé Búeîöòå Búeäî éaâì Lnî úeàéöna©§¦©¨§©¥¨§©§¦§¨¥§¦

.LîMa LîMäzenlerd xewn xy`k cnrna o`k xaecn ± ©¤¤©¤¤
zcge`n `idy itk zeklnd zpigaa "cner" (mewne onf)
lr ,d`a `idy iptl ,cegid zilkza jxazi ezenvre ezedna

y zenlera yalzdl ,minevnv ici;mzeigdle mzeedl dhnl
mda xak yi ef dbixcna `id zeklny enk mby zexnl ,oky
zelha onfde mewnd zepiga "my" j` ,onfe mewnl xewn
,"d`lir `cegi" ly epipr edf .d"awd iabl ixnbl ze`ivna
ly xzei oeilrd ote`d
mi`xapdy itk ,cegi
ote`a d"awd mr micgein
ze`ivna milha mdy
mxewn cvn ,oky .ynn
mye zeklnd zcn)
z` milretd ,zepc`
(mi`xapd ly mze`ivn
llk mewn oiicr oi`

.mdly "ze`ivn"leäæå§¤
íLa úeðãà íL áelL¦¥©§§¥

,ä"éåäepyi zenya - £¨¨
enk ,aeliyd oipr
cg` my zeize`y
my zeize`a zealzyn
ely ze`dy myde ± xg`
`ed df my ,dligza d`a
myd ,xnelk) zexabzda
,(ea aleyn ipyd
cvn enk `id zelbzddy
oey`xd m` ;df my
`ed aeliyd zenyn
ly myde) cqg ly myn
(ea aleyn dxeab
ly dbixcnde ote`d .d`ld jke ,cqg ly oipr `id zelbzdd
mr micgein oiicr mdy itk ,mi`xapd xewn ,i"pc` mye zekln
- ,mi`xapl xewn zeidln dlrnly jxazi ezenvre ezedn
ly "zexabzd"d cvny ± 'ied mya "aeliya" i"pc` my `xwp
mye zeklny itk mb ,ze`ivna mi`xapd milha 'ied my

.mxewn `ed zepc`ïî äìòîì àeäL äøBî ä"éåä íL ék¦¥£¨¨¤¤§©§¨¦
äéäéå äåä äéä àeäL ,ïîfä,cgia ±ãçà òâøayly ± ©§©¤¨¨Ÿ¤§¦§¤§¤©¤¨

xnelk ,'ied mya "zecner" cgia cizre ded ,xar ,el` zepiga
.onfd on dlrnl lr dxen 'ied myàéòøa] áeúkL Bîk§¤¨§©§¨

ïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî,mb jk ±úðéçaî äìòîì §¥§¨¨¨©¦§¨§¥§©§¨¦§¦©
Blk íB÷nä úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î̈¦§©¤¨¦¤¨§¦©©¨ª

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlîmyy ixd .zegex rax`le ± ¦§©§¨©§©¨§¦§¦
el yi ,zekln ,i"pc` my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied
i"pc` myy df cvn ,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy
± .ynn ze`ivna mewnde onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn
`cegi" oipr xaqen oldl ."d`lir `cegi" oipr xen`k edf

."d`zz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå

íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî
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התפילה.3. נוסח



מז oeiq h"i iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äæáe,lirl xaecy dna ±,LBãwä øäfa áeúkM äî ïáeé ¨¤¨©¤¨©Ÿ©©¨
"ìàøNé òîL" ÷eñôc,"cg` 'd" cr ±,"äàlò àãeçé" àeä §¨§©¦§¨¥¦¨¦¨¨

,'d zecg`a xzei dlrpd ote`d -Búeëìî ãBák íL Ceøá"e¨¥§©§
,"äàzz àãeçé" àeä ¯ "ãòå íìBòìxzei jenpd ote`d - §¨¨¤¦¨©¨¨

zekiiy efi` .'d zecg`a
ceak my jexa"l yi
"cre mlerl ezekln

- ?cegid oiprl"ãòå" ék¦¨¤
éôelça "ãçà" àeä¤¨§¦¥

ïåúà1ik ± .2"cre" dlnd ¨§¨
iteliga "cg`" `id
"`" ze`d .zeize`
ze`a ztlgen "cg`"n
m`zda ± "cre" ly "e"
zeize`l yiy zekiiyl
± jynd zeize`) "ed`"
x"enc` w"k zxrd
ze`de ;odipia (`"hily
ztlgen "cg`"n "g"
± "cre" ly "r" ze`a
zeize`dn od odizy oky
"`ven"dy ,"r"gd`"
"c" ze`de ;cg` odly
ziyrp "cg`"n izax

."cre"n "c"d,äpä ék¦¦¥
íeöîvä íòèå úañ¦©§©©©¦§
øézñäL ,äfä øzñääå§©¤§¥©¤¤¦§¦
-Ceøa-LBãwä íéìòäå§¤§¦©¨¨
ìL úeiçä úà àeä¤©©¤

Bîöò éðôa ãøôð øác äàøð íìBòä äéäiL éãk íìBòä̈¨§¥¤¦§¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨¦§¥©§
,recn ,xnelk ±ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`

,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did dn ?envr
xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnl ze`ivna lha `edy

,`edàeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì òeãé àeä äpä¦¥¨©©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨
,Cøaúé Búeëìî úelbúä ìéáLad"awdy ielb didiy - ¦§¦¦§©©§¦§¨¥

,jlnd `edCìî ïéà"c,dkelnd oipr jiiy `l ±,"íò àìa §¥¤¤§Ÿ©
,jlnd jelni mdilry -lî "íò" Leøt,"úeîîBò" ïBL ¥©¦§§

;y`d zi`xp `l mda miieak milgb ,"zenner milgb" enk -
d`xp `ly dl` ,`id "mr"a dpeekdy ,jlnl qgia mb jk

,jlnd mr xywd mdaíé÷Bçøe íéøæå íéãøôð íéøác íäL¤¥§¨¦¦§¨¦§¨¦§¦

,Cìnä úìònîcvn ,dkelnd oipr `a mdilr `wece - ¦©£©©¤¤
.jlnd l` mzelhazdBì eéä elôà elà ék,jlnl ±íéða ¦¦£¦¨¨¦
iL àì ¯ ãàî íéaø,íäéìò "äëeìî" íL Cmipa ,oky - ©¦§ŸŸ©¨¥§¨£¥¤

jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa" ± envr jlndn wlg md
,dkelnd oipr mdilr
miwegx lr `wec `l`

;mixfeïëåjiiy `l ± §¥
,dkelnd oiprìò elôà£¦©
,ícáì íéøNzexnl - ¨¦§©¨

wlg mixyd oi`y
,mixf md ,envr jlndn
,qgi mdl yiy oeeik j`
ly ezlrnl ,mixyk
`l mdilr mb ,jlnd

.dkelnd oipr jiiy÷ø©
¯ à÷åc ¯ "íò áøa"§¨©©§¨

."Cìî úøãä",oky ± ©§©¤¤
jiiy `wec mr aex lr
ef dnbeca ;dkelnd oipr
zilkzy ,dlrnl xacd
dkelnd zelbzd
lr `id dlrnly
mipezgzd mi`xapd
mi`xpd dl` ,`wec
envr ipta cxtp xack
ji` d`xp `le ,zewl`n
± zewl`l milha md

`a mdilr,dkelnd oipr
milhae mirpkp eidi mdy

.d"awdlíL àeä ,Cøaúé Búeëìî úcî ìò äøBnä íLå§¥©¤©¦©©§¦§¨¥¥
ék ,úeðãày dn `ed dkelnd oipr ±.õøàä ìk ïBãà àeä ©§¦£¨¨¨¤

Bæ äcî ék ,àöîðå,zeklnd zcn ±äæ íLåly myd ± §¦§¨¦¦¨§¥¤
,dkeln lr dxend zepc`,íìBòä ïéîi÷îe ïéeänä ïä¥©§©¦§©§¦¨¨

ãøôð øáãå øeîb Lé ,åLëò àeäL úBîk íìBò úBéäì¦§¨§¤©§¨¥¨§¨¨¦§¨
úe÷lzñäa ék ,Lnî úeàéöna ìèa Bðéàå Bîöò éðôa¦§¥©§§¥¨¥©§¦©¨¦§¦§©§

íBìLå-ñç äæ íLå Bæ äcî,mlerdn ±øæBç íìBòä äéä ¦¨§¥¤©§¨¨¨¨¨¥
úeàéöna íL ìèáe ,Cøaúé åét çeøå 'ä øáãa BøB÷îì¦§¦§©§©¦¦§¨¥¨¥¨©§¦

íL äéä àìå ,Lnîly dxcbdd ±"íìBò",lg ±åéìò ©¨§Ÿ¨¨¥¨¨¨
.ììk,mye ,dlabde ze`ivn ly oipr `ed "mler" ,oky ± §¨

.mler ly zelabdd el eid `le "ze`ivn" did `l ,exewna
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé

äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"וביאורים ("תשובות ליובאוויטש" ב"קובץ - זה" חילוף ע"ד מכתבי נדפס ליובאוויטש "בקובץ
ב"אחד". "ועד" חילוף אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב נדפס ((62 (ע' סי"ד תשל"ד) ˘ËÈÏ"‡:2.(ברוקלין, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

א". קלה, בזח"ב "כמ"ש

oeiq 'k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ' רביעי יום
,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôö ,áøòîezeevwd yy md dl` ± ©£¨¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr zexicbnd.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéça± §¦©§©¨©Ÿ¤§¨¦

mi`xapd lr `wece
miwlegne milabend
,onfe mewn ly zexcbda

."mler" myd ltep,äpäå§¦¥
elà úBðéça ìkly ± ¨§¦¥

,onfe mewnïäì ïéà¥¨¤
úBcna úeëiL©¨©¦

,úBðBéìòä úBLBãwä- ©§¨¤§
ik ."zeliv`"d mlera
,"seq oi`" od zecnd
zcny ,lirl xkfenk
dpigaa cqg `id cqgd
x`y jke ,"seq oi`" ly
jiiy `ly ixd ± zecnd
ly zelabdd llk oda
ody oeeik ,onf e` mewn
lkn dlrnle "seq oi`"

,dlabdúcîa íà ék¦¦§¦©
dcáì Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥§©¨

iLCøaúé àeäL øîBì C ©¨©¤¦§¨¥
ò äìòîì Cìîõ÷ ïéà ã ¤¤§©§¨©¥¥

,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦
lr jln `ed d"awdy -
xzeia mipeilrd mi`xapd

miieqn xcb o`k xn`py ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn lyïëå± §¥

jln `edy xnel jiiy,ïéøèñ 'ãìly miccv drax` lr - §¦§¦
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd

ïëå,dlrnly zeklnd oipr jiiy ±,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa §¥¦§¦©§©¤¤
,deeda -,Cìî 'ä,xara -"Cìîé 'ä3zpigaly ixd ,cizra ± . ¨¨¦§Ÿ

.onfd oiprl zekiiy zeklnúeiç ïëå íB÷nä úeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©©¨§¥©
àeä ,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å ,Léì ïéàî íúeeäúäå ,ïîfä©§©§¦§©¨¥©¦§¥§¦¨¨§©¦¨

.àeä¯Ceøa úeðãà íLå Cøaúé Búeëìî úcnîwx ixdy ± ¦¦©©§¦§¨¥§¥©§¨
.xen`k ,onfe mewnl xyw yi zepc` mye zeklnd zcnléôìe§¦

Cøaúé Búeîöòå Búeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤§¨§©§¦§¨¥
,øàaúiL Bîk ãeçiä úéìëúa,oldlCëìä,okl ±íb §©§¦©¦§¤¦§¨¥¦§¨©

ïîfäå íB÷nä úðéça,zeklnd zcnn mieedznd ±íéìèa §¦©©¨§©§©§¥¦
øBà ìehák ,Cøaúé Búeîöòå Búeäî éaâì Lnî úeàéöna©§¦©¨§©¥¨§©§¦§¨¥§¦

.LîMa LîMäzenlerd xewn xy`k cnrna o`k xaecn ± ©¤¤©¤¤
zcge`n `idy itk zeklnd zpigaa "cner" (mewne onf)
lr ,d`a `idy iptl ,cegid zilkza jxazi ezenvre ezedna

y zenlera yalzdl ,minevnv ici;mzeigdle mzeedl dhnl
mda xak yi ef dbixcna `id zeklny enk mby zexnl ,oky
zelha onfde mewnd zepiga "my" j` ,onfe mewnl xewn
,"d`lir `cegi" ly epipr edf .d"awd iabl ixnbl ze`ivna
ly xzei oeilrd ote`d
mi`xapdy itk ,cegi
ote`a d"awd mr micgein
ze`ivna milha mdy
mxewn cvn ,oky .ynn
mye zeklnd zcn)
z` milretd ,zepc`
(mi`xapd ly mze`ivn
llk mewn oiicr oi`

.mdly "ze`ivn"leäæå§¤
íLa úeðãà íL áelL¦¥©§§¥

,ä"éåäepyi zenya - £¨¨
enk ,aeliyd oipr
cg` my zeize`y
my zeize`a zealzyn
ely ze`dy myde ± xg`
`ed df my ,dligza d`a
myd ,xnelk) zexabzda
,(ea aleyn ipyd
cvn enk `id zelbzddy
oey`xd m` ;df my
`ed aeliyd zenyn
ly myde) cqg ly myn
(ea aleyn dxeab
ly dbixcnde ote`d .d`ld jke ,cqg ly oipr `id zelbzdd
mr micgein oiicr mdy itk ,mi`xapd xewn ,i"pc` mye zekln
- ,mi`xapl xewn zeidln dlrnly jxazi ezenvre ezedn
ly "zexabzd"d cvny ± 'ied mya "aeliya" i"pc` my `xwp
mye zeklny itk mb ,ze`ivna mi`xapd milha 'ied my

.mxewn `ed zepc`ïî äìòîì àeäL äøBî ä"éåä íL ék¦¥£¨¨¤¤§©§¨¦
äéäéå äåä äéä àeäL ,ïîfä,cgia ±ãçà òâøayly ± ©§©¤¨¨Ÿ¤§¦§¤§¤©¤¨

xnelk ,'ied mya "zecner" cgia cizre ded ,xar ,el` zepiga
.onfd on dlrnl lr dxen 'ied myàéòøa] áeúkL Bîk§¤¨§©§¨

ïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî,mb jk ±úðéçaî äìòîì §¥§¨¨¨©¦§¨§¥§©§¨¦§¦©
Blk íB÷nä úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î̈¦§©¤¨¦¤¨§¦©©¨ª

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlîmyy ixd .zegex rax`le ± ¦§©§¨©§©¨§¦§¦
el yi ,zekln ,i"pc` my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied
i"pc` myy df cvn ,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy
± .ynn ze`ivna mewnde onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn
`cegi" oipr xaqen oldl ."d`lir `cegi" oipr xen`k edf

."d`zz
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå

íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî
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התפילה.3. נוסח



oeiqמח a"kÎ`"k iyiyÎiying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א חמישי יום
,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éô ìò óà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì

סיון  כ"ב שישי יום
פרק ז  ,164 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ù"îá äðäå,bt 'nr cr[ì"æ ÷"îøäî

ïåéñá"ë-à"ëéùéù-éùéîçíåé
:

ét¯ìò¯óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë¯ét¯ìò¯óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -
,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnp myeðéäc§©§

Búeëìî úcîa ãçéúnL¤¦§©¥§¦©©§
äeäúðå CLîð äpnnL¤¦¤¨¦§¨§¦§©¤

,ïîfäå íB÷näzcn - ©¨§©§©
d`a `idy itk zeklnd
,minevnv ixg` ,dhnl
onf ly "zeig"d zeidl
mb j` ;dhnl mewne
,zekln ly ef dbxc
mb jk .d"awd mr zcgein
`vnp ,onfe mewn zpigaa
mewnn dlrnly d"awd
lr dqkn o`k `l` ,onfe
ote`a ,zeklnd zcn jk
e`xiie eybxei mi`xapdy
zelabd mr "ze`ivn"k
.mewne onf ly zewlgzde

äàzz àãeçé eäæå± §¤¦¨©¨¨
ly xzei oezgzd ote`d
mpi` mi`xapdy .cegi
.ynn ze`ivna milha

,"ze`ivn"k mze`xidl mewn ozep ,zeklnd zcn ,mxewn ,oky
edfeáelL]my ±a ä"éåämy ±,[àeä¯Ceøa úeðãàmy - ¦£¨¨§©§¨

,mlrda o`k `ed 'ied my ,xnelk ,zepc` my jeza aleyn 'ied
.mewne onf ly ze`ivnl mewn ozepe zelbzda `ed zepc` mye

eðééäc,xnelk ±íLa àø÷pä ,Cøaúé Búeîöòå BúeänL §©§¤¨§©§¦§¨¥©¦§¨§¥

ïîæa Lnî õøàä ìk úà àìî ¯ àeä¯Ceøa "óBñ¯ïéà"¥¨¨¥¤¨¨¨¤©¨¦§©
ïéøèñ 'ãìe õøàáe ìònî íéîMa ék ,íB÷îerax` ± ¨¦©¨©¦¦©©¨¨¤§¦§¦

,zegexék ,Lnî äåLa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥¨§¨¤©¨¦
õøàa àeä Ckìkä ék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî ¨¨¨¤¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦©Ÿ

,íB÷î úðéça àeä§¦©¨
øBàa úeàéöna ìèaä©¨¥©§¦§
,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¥¨

Ba Laìúnäzpigaa ± ©¦§©¥
,mewnúcî éãé ìò©§¥¦©

Ba úãçéîä Búeëìî©§©§ª¤¤
.CøaúéÎoi` xe` iable ± ¦§¨¥

dlrnly `edÎjexa seq
oi` ,mewne onfn ixnbl
miny oia lcad mey
lka `vnp `ed ± ux`e
oeeik ,`l` .deeya mewn
oi` xe` cvn ixd ,jky
dzid `ed jexa seq
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
milha md oi` ±

iptn ,ze`ivnaúcnL¤¦©
úcî àéä Búeëìî©§¦¦©
,øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥

,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBà øézñäìeyibxi `l mi`xapdy - §©§¦¥¨
ick z`fe ,ea,éøîâì íúeàéönî íB÷näå ïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©§©¨¦§¦¨§©§¥

elôà úeàéöna íB÷îe ïîæ úðéça íeL äéäé àìå§Ÿ¦§¤§¦©§©¨©§¦£¦
.íéðBzçzìxe`d lr dxizqn zekln zpigay oeeik wx ± ©©§¦

.mi`xapl mewnde onfd oipr zeidl leki ,`edÎjexa seqÎoi`

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

xnel wx `id "izipy
ezbdpd dpiy `l `edy
iabl epevx z` elit` e`
mlyl aeh miyery dl`
jke df xear xky mdl
`id dpeekd `l` ,d`ld

melye qg iepiy mey oi`y ,"izipzyd `l ip`" :xne` d"awdy
iepiy lertiy oipr mey lr riavdl llk jiiy `l ixd .d"awda
aeygl mewn zzl lekiy icigid xacd !jxazi ea melyeÎqg
z`ixa cvn jxazi ezecg`l rbepa `ed ± iepiy dlilg epyiy

mey dzid `l ,zenlerd z` `xa jxazi `edy iptl :zenlerd
z` `xa jxazi `edy ixg` eli`e .cala d"awd wx ,ze`ivn
ixd mileki ,zenlerd
sqeezd eli`ky ,aeygl
zenlerd) xac cer
`linn xy`e (mi`xapde
Îqg iepiy xacd dedn
ezecg`a melye

,"izipy `l" xn`p jk itlk ± zhlgend,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨
øçà Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä úàéøa íã÷ Bcáì äéäL Bîk§¤¨¨§©Ÿ¤§¦©¨¨¨§©©©

.àøápLixg` ecal `ed cvik :oaen `l dxe`kl ixdy ± ¤¦§¨
itk j` ± ?mlerd ,xac cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì

'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
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ו.4. ג, מלאכי

oeiq a"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
יום שישי כ "ב סיון 

lha mlerdy `id dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy
ixg` "ecal" `edy ,oaen ± jxazi ez` cge`ne ze`ivna
lk ,oky ,d`ixad iptl "ecal" `edy enk weica ,d`ixad
d`ixady dn .jxazi ez` zcgeine ze`ivna dlha d`ixad

df ixd "ze`ivn"k zi`xp
mi`xapd iabl wx
eiabl eli`e ,mipezgzd
mey `id oi` jxazi
`ed ixde ,llk ze`ivn
z`ixa ixg` "ecal"
iptl `edy enk zenlerd

.d`ixadeäæå§¤
íéøîBàL5äzà" :± ¤§¦©¨

,mler ly epeaixãò àeä©
,íìBòä àøáð àlL¤Ÿ¦§¨¨¨

,"'eë àeä äzà- ©¨
.mlerd `xapyn
witqn did :dxe`kl

n`pacr `ed dz`" x
mlerd `xap `ly
dn myl ,"`xapyne

" mrtd cer dpypdz`
`ed,`l` ± "`xapyn

dz`" mrtd cer xn`p
,yibcdl ick ,"`ed
ixg`y "`ed dz`"dy
eze` `ed ,mlerd z`ixa
z`ixa iptly "`ed dz`"

,mlerd,Búeîöòa éepL íeL éìambe -Bzòãa àìå6- , §¦¦§©§§Ÿ§©§
iepiy deedz mlerd z`ixay xnel mewn yiy zexnly

ezrca7dricia edyn sqeezd mler sqeezdy dnay epayga ,
± ezrca iepiy xacd deedn `linne ,mlerd z` rcei `edy

,melyeÎqg iepiy mey oi` ely dricia mby ,mixne` oklék¦
ìèáe epnî ìkäL ,íéàøápä ìk òãBé Bîöò úòéãéa¦¦©©§¥©¨©¦§¨¦¤©Ÿ¦¤¨¥

,Bìöà úeàéönalk z` rcei `ed envr zriciay oeeike - ©§¦¤§
iepiy mey deedzp `le yecig mey sqeezd `l ,mi`xapd
d`ixad ixg` jke envr zrici dzid d`ixad iptl :ezricia
mi`xapd lk z` rcei `ed dci lry drici ,envr zrici dpyi

.epnn mieedzndì"æ í"aîøä áúkL Bîëe8,òãBiä àeä"L , §¤¨©¨©§©©¤©¥©
dîöò äòcä àeäå ,òeãiä àeäåhexit xzia xaqedy itk ± §©¨©§©¥¨©§¨

mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay ipy wxta
"d epyi :micxtprceiepyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "

"dreci± "xacd"d dpyie ,eze` mirceiydriczrcd gek ± "
"`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv` eli`e ;oiadle zrcl

,envräæ øáãå ,ãçà ìkä,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà ©Ÿ¤¨§¨¨¤¥Ÿ©©¤
,mc`d ±ì ïæàa àìå ,Bøîàìíãàä áìa àìå ,BòîL± §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨
,ezpadae."Béøea ìò Bøékäìdxkd mc`l didzy ±ziceqi §©¦©§

efk drici df ji` biydl ,dfainy,rceiydne,rcei `edy
dnaelkd ± rcei `edy

,cg` xac-LBãwä ék¦©¨
Búeäî ,àeä-Ceøä¨
ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
ãö ìkî Lnî ãçà¤¨©¨¦¨©

Cøc ìëa ,äpôe,ly ± ¦¨§¨¤¤
øác Bzòc ïéàå ,ãeçé¦§¥©§¨¨
Búeäî ìò óñBð¨©¨
àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤
dzòcL ,íãàä Lôða§¤¤¨¨¨¤©§¨
dúeäî ìò óñBð øác̈¨¨©¨¨

,da ákøîelv` - ª§¨¨
oipr zrcd deedn mc`d
akxend ytpd lr sqep

,daíãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨
¯ øác äæéà òãBéå ãîBì¥§¥©¥¤¨¨
BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§
ãîlL íøèa úìkNnä©©§¤¤§¤¤¤¨©
òãéå ãîlL øçàå ,òãéå§¨©§©©¤¨©§¨©
Bæ äòéãé äôñBzð¦§¨§¦¨

,BLôðamc`ay ixd - §©§
sqep xac `id dricid
oiprd da sqep ± ytpl

.cnlpyíBé écî ïëå§¥¦¥
"äîëç eòéãBé íéðL áøå ,eøaãé íéîé" íBéa9"mini"d - , §¨¦§©¥§Ÿ¨¦ŸŸŸ¦¨§¨

,mc`l dnkg mitiqen mipy daxde ,mc`d z` micnlnïéàå§¥
,úákøî àlà äèeLt úeãçà Bædricidy zexnl ,xnelk - ©§§¨¤¨ª§¤¤

dy mixne` ep` ixd ± ytpd mr zcgein ok mb `id mc`aytp
zecg`" epi` ytpd mr dricid ly df cegi j` ± zrcei

zecg`") "dheytdheytdidzy jiiy `ly epiid "`l
mixac ipy md ixd ,zakxen zecg` idef `l` ,(zcge`n

.micg`zndéìa èeLt úeãçà àeä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨©§¨§¦
.ììk éeaø ãöå äákøä íeL`l df okl mcewy xn`py ± ©§¨¨§©¦§¨

.jxazi ea melyeÎqg xnel jiiy `l dfk xac ,did,ïk íàå- §¦¥
xyt` i` ,ieaix ilae dakxd ila ,dheyt `id ezecg`y oeeik
iptly rnyn did f` ixdy ,epnn cxtp xac didz ezrcy
qg dakxde ieaix ,drici etqep jk xg`e cg` ote` did rciy

:`l` ,melyeøác ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî Eçøk ìò©¨§£¨§©§§©§©Ÿ¨¨
øLôà éàL íLk ,Cëéôìe .äákøä íeL éìa ,Lnî ãçà¤¨©¨§¦©§¨¨§¦¨§¥¤¦¤§¨

ìCk ¯ Búeîöòå àøBaä úeäî âéOäì íìBòa àøáð íeL §¦§¨¨¨§©¦¨©¥§©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
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תתלה).5. רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– כו' באלף להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי ˘ËÈÏ"‡7.באדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אלא "שאינו :

„Á‡."ח"ו בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי ז.9.הלכות לב, איוב



מט oeiq a"kÎ`"k iyiyÎiying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א חמישי יום
,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éô ìò óà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì

סיון  כ"ב שישי יום
פרק ז  ,164 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ù"îá äðäå,bt 'nr cr[ì"æ ÷"îøäî

ïåéñá"ë-à"ëéùéù-éùéîçíåé
:

ét¯ìò¯óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë¯ét¯ìò¯óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -
,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnp myeðéäc§©§

Búeëìî úcîa ãçéúnL¤¦§©¥§¦©©§
äeäúðå CLîð äpnnL¤¦¤¨¦§¨§¦§©¤

,ïîfäå íB÷näzcn - ©¨§©§©
d`a `idy itk zeklnd
,minevnv ixg` ,dhnl
onf ly "zeig"d zeidl
mb j` ;dhnl mewne
,zekln ly ef dbxc
mb jk .d"awd mr zcgein
`vnp ,onfe mewn zpigaa
mewnn dlrnly d"awd
lr dqkn o`k `l` ,onfe
ote`a ,zeklnd zcn jk
e`xiie eybxei mi`xapdy
zelabd mr "ze`ivn"k
.mewne onf ly zewlgzde

äàzz àãeçé eäæå± §¤¦¨©¨¨
ly xzei oezgzd ote`d
mpi` mi`xapdy .cegi
.ynn ze`ivna milha

,"ze`ivn"k mze`xidl mewn ozep ,zeklnd zcn ,mxewn ,oky
edfeáelL]my ±a ä"éåämy ±,[àeä¯Ceøa úeðãàmy - ¦£¨¨§©§¨

,mlrda o`k `ed 'ied my ,xnelk ,zepc` my jeza aleyn 'ied
.mewne onf ly ze`ivnl mewn ozepe zelbzda `ed zepc` mye

eðééäc,xnelk ±íLa àø÷pä ,Cøaúé Búeîöòå BúeänL §©§¤¨§©§¦§¨¥©¦§¨§¥

ïîæa Lnî õøàä ìk úà àìî ¯ àeä¯Ceøa "óBñ¯ïéà"¥¨¨¥¤¨¨¨¤©¨¦§©
ïéøèñ 'ãìe õøàáe ìònî íéîMa ék ,íB÷îerax` ± ¨¦©¨©¦¦©©¨¨¤§¦§¦

,zegexék ,Lnî äåLa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥¨§¨¤©¨¦
õøàa àeä Ckìkä ék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî ¨¨¨¤¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦©Ÿ

,íB÷î úðéça àeä§¦©¨
øBàa úeàéöna ìèaä©¨¥©§¦§
,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¥¨

Ba Laìúnäzpigaa ± ©¦§©¥
,mewnúcî éãé ìò©§¥¦©

Ba úãçéîä Búeëìî©§©§ª¤¤
.CøaúéÎoi` xe` iable ± ¦§¨¥

dlrnly `edÎjexa seq
oi` ,mewne onfn ixnbl
miny oia lcad mey
lka `vnp `ed ± ux`e
oeeik ,`l` .deeya mewn
oi` xe` cvn ixd ,jky
dzid `ed jexa seq
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
milha md oi` ±

iptn ,ze`ivnaúcnL¤¦©
úcî àéä Búeëìî©§¦¦©
,øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥

,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBà øézñäìeyibxi `l mi`xapdy - §©§¦¥¨
ick z`fe ,ea,éøîâì íúeàéönî íB÷näå ïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©§©¨¦§¦¨§©§¥

elôà úeàéöna íB÷îe ïîæ úðéça íeL äéäé àìå§Ÿ¦§¤§¦©§©¨©§¦£¦
.íéðBzçzìxe`d lr dxizqn zekln zpigay oeeik wx ± ©©§¦

.mi`xapl mewnde onfd oipr zeidl leki ,`edÎjexa seqÎoi`

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

xnel wx `id "izipy
ezbdpd dpiy `l `edy
iabl epevx z` elit` e`
mlyl aeh miyery dl`
jke df xear xky mdl
`id dpeekd `l` ,d`ld

melye qg iepiy mey oi`y ,"izipzyd `l ip`" :xne` d"awdy
iepiy lertiy oipr mey lr riavdl llk jiiy `l ixd .d"awda
aeygl mewn zzl lekiy icigid xacd !jxazi ea melyeÎqg
z`ixa cvn jxazi ezecg`l rbepa `ed ± iepiy dlilg epyiy

mey dzid `l ,zenlerd z` `xa jxazi `edy iptl :zenlerd
z` `xa jxazi `edy ixg` eli`e .cala d"awd wx ,ze`ivn
ixd mileki ,zenlerd
sqeezd eli`ky ,aeygl
zenlerd) xac cer
`linn xy`e (mi`xapde
Îqg iepiy xacd dedn
ezecg`a melye

,"izipy `l" xn`p jk itlk ± zhlgend,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨
øçà Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä úàéøa íã÷ Bcáì äéäL Bîk§¤¨¨§©Ÿ¤§¦©¨¨¨§©©©

.àøápLixg` ecal `ed cvik :oaen `l dxe`kl ixdy ± ¤¦§¨
itk j` ± ?mlerd ,xac cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì

'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
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ו.4. ג, מלאכי

oeiq a"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
יום שישי כ "ב סיון 

lha mlerdy `id dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy
ixg` "ecal" `edy ,oaen ± jxazi ez` cge`ne ze`ivna
lk ,oky ,d`ixad iptl "ecal" `edy enk weica ,d`ixad
d`ixady dn .jxazi ez` zcgeine ze`ivna dlha d`ixad

df ixd "ze`ivn"k zi`xp
mi`xapd iabl wx
eiabl eli`e ,mipezgzd
mey `id oi` jxazi
`ed ixde ,llk ze`ivn
z`ixa ixg` "ecal"
iptl `edy enk zenlerd

.d`ixadeäæå§¤
íéøîBàL5äzà" :± ¤§¦©¨

,mler ly epeaixãò àeä©
,íìBòä àøáð àlL¤Ÿ¦§¨¨¨

,"'eë àeä äzà- ©¨
.mlerd `xapyn
witqn did :dxe`kl

n`pacr `ed dz`" x
mlerd `xap `ly
dn myl ,"`xapyne

" mrtd cer dpypdz`
`ed,`l` ± "`xapyn

dz`" mrtd cer xn`p
,yibcdl ick ,"`ed
ixg`y "`ed dz`"dy
eze` `ed ,mlerd z`ixa
z`ixa iptly "`ed dz`"

,mlerd,Búeîöòa éepL íeL éìambe -Bzòãa àìå6- , §¦¦§©§§Ÿ§©§
iepiy deedz mlerd z`ixay xnel mewn yiy zexnly

ezrca7dricia edyn sqeezd mler sqeezdy dnay epayga ,
± ezrca iepiy xacd deedn `linne ,mlerd z` rcei `edy

,melyeÎqg iepiy mey oi` ely dricia mby ,mixne` oklék¦
ìèáe epnî ìkäL ,íéàøápä ìk òãBé Bîöò úòéãéa¦¦©©§¥©¨©¦§¨¦¤©Ÿ¦¤¨¥

,Bìöà úeàéönalk z` rcei `ed envr zriciay oeeike - ©§¦¤§
iepiy mey deedzp `le yecig mey sqeezd `l ,mi`xapd
d`ixad ixg` jke envr zrici dzid d`ixad iptl :ezricia
mi`xapd lk z` rcei `ed dci lry drici ,envr zrici dpyi

.epnn mieedzndì"æ í"aîøä áúkL Bîëe8,òãBiä àeä"L , §¤¨©¨©§©©¤©¥©
dîöò äòcä àeäå ,òeãiä àeäåhexit xzia xaqedy itk ± §©¨©§©¥¨©§¨

mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay ipy wxta
"d epyi :micxtprceiepyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "

"dreci± "xacd"d dpyie ,eze` mirceiydriczrcd gek ± "
"`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv` eli`e ;oiadle zrcl

,envräæ øáãå ,ãçà ìkä,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà ©Ÿ¤¨§¨¨¤¥Ÿ©©¤
,mc`d ±ì ïæàa àìå ,Bøîàìíãàä áìa àìå ,BòîL± §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨
,ezpadae."Béøea ìò Bøékäìdxkd mc`l didzy ±ziceqi §©¦©§

efk drici df ji` biydl ,dfainy,rceiydne,rcei `edy
dnaelkd ± rcei `edy

,cg` xac-LBãwä ék¦©¨
Búeäî ,àeä-Ceøä¨
ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
ãö ìkî Lnî ãçà¤¨©¨¦¨©

Cøc ìëa ,äpôe,ly ± ¦¨§¨¤¤
øác Bzòc ïéàå ,ãeçé¦§¥©§¨¨
Búeäî ìò óñBð¨©¨
àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤
dzòcL ,íãàä Lôða§¤¤¨¨¨¤©§¨
dúeäî ìò óñBð øác̈¨¨©¨¨

,da ákøîelv` - ª§¨¨
oipr zrcd deedn mc`d
akxend ytpd lr sqep

,daíãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨
¯ øác äæéà òãBéå ãîBì¥§¥©¥¤¨¨
BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§
ãîlL íøèa úìkNnä©©§¤¤§¤¤¤¨©
òãéå ãîlL øçàå ,òãéå§¨©§©©¤¨©§¨©
Bæ äòéãé äôñBzð¦§¨§¦¨

,BLôðamc`ay ixd - §©§
sqep xac `id dricid
oiprd da sqep ± ytpl

.cnlpyíBé écî ïëå§¥¦¥
"äîëç eòéãBé íéðL áøå ,eøaãé íéîé" íBéa9"mini"d - , §¨¦§©¥§Ÿ¨¦ŸŸŸ¦¨§¨

,mc`l dnkg mitiqen mipy daxde ,mc`d z` micnlnïéàå§¥
,úákøî àlà äèeLt úeãçà Bædricidy zexnl ,xnelk - ©§§¨¤¨ª§¤¤

dy mixne` ep` ixd ± ytpd mr zcgein ok mb `id mc`aytp
zecg`" epi` ytpd mr dricid ly df cegi j` ± zrcei

zecg`") "dheytdheytdidzy jiiy `ly epiid "`l
mixac ipy md ixd ,zakxen zecg` idef `l` ,(zcge`n

.micg`zndéìa èeLt úeãçà àeä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨©§¨§¦
.ììk éeaø ãöå äákøä íeL`l df okl mcewy xn`py ± ©§¨¨§©¦§¨

.jxazi ea melyeÎqg xnel jiiy `l dfk xac ,did,ïk íàå- §¦¥
xyt` i` ,ieaix ilae dakxd ila ,dheyt `id ezecg`y oeeik
iptly rnyn did f` ixdy ,epnn cxtp xac didz ezrcy
qg dakxde ieaix ,drici etqep jk xg`e cg` ote` did rciy

:`l` ,melyeøác ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî Eçøk ìò©¨§£¨§©§§©§©Ÿ¨¨
øLôà éàL íLk ,Cëéôìe .äákøä íeL éìa ,Lnî ãçà¤¨©¨§¦©§¨¨§¦¨§¥¤¦¤§¨

ìCk ¯ Búeîöòå àøBaä úeäî âéOäì íìBòa àøáð íeL §¦§¨¨¨§©¦¨©¥§©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
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תתלה).5. רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– כו' באלף להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי ˘ËÈÏ"‡7.באדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אלא "שאינו :

„Á‡."ח"ו בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי ז.9.הלכות לב, איוב



oeiqנ a"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Bzòc úeäî âéOäì øLôà éàod ezricie ezrc ,oky - ¦¤§¨§©¦¨©§
,jxazi ez` cg` xacäìòîì àéäL ,äðeîàa ïéîàäì ÷ø©§©£¦¤¡¨¤¦§©§¨

,äâOäîe ìëOäîoipr lawl `id dleki jk meyne - ¥©¥¤¥©¨¨
,yep` zpadn dlrnly¯ ãçéîe ãéçé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¨¦§ª¨

ãçà ìkä Bzòãå àeä§©§©Ÿ¤¨
Bîöò úòéãéáe ,Lnî©¨¦¦©©§
ìk òãBéå øékî©¦§¥©¨
íéðBéìò íéàöîpä©¦§¨¦¤§¦

,íéðBzçúå- §©§¦
zenlerd ly "mi`vnp"d
zenlerd lye mipeilrd

,mipezgzdìL ãòìeL ©¦§
íiaL ïè÷10Lezé ãòå , ¨¨¤©¨§©©

øeaèa äéäiL ïè÷̈¨¤¦§¤§©
õøàä11øác ïéà ¯ ¨¨¤¥¨¨

äòéãé ïéàå ,epnî íìòð¤§¨¦¤§¥§¦¨
Bælk z` rcei `edy ±

,mi`xapdBa äôéñBî¦¨
,ììk äákøäå éeaø- ¦§©§¨¨§¨

,sqep xac lyøçàî¥©©
úòéãé ÷ø dðéàL¤¥¨©§¦©

,Bîöòenvr zriciae - ©§
mi`xapd lk rcei `ed

,ea micge`ne ze`ivna eil` milhae epnn mieedznd
ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå12øiöì ãàî äL÷ äfL éôìe . §©§§©§©Ÿ¤¨§¦¤¤¨¤§Ÿ§©¥

,eðìëNaefk drici -13,ïk ìò,okl ±àéápä øîà14ék" : §¦§¥©¥¨©©¨¦¦
éëøã eäáb ïk ¯ õøàî íéîL eäáâ,d"awd xne` ± ¨§¨©¦¥¨¤¥¨§§¨©

áéúëe ,"íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî15ø÷çä" : ¦©§¥¤©§§Ÿ©¦©§§Ÿ¥¤§¦£¥¤
áéúëe ,"'Bâå àöîz dBìà16íà ,Cì øNá éðéòä" : ¡©¦§¨§§¦©¥¥¨¨¨¦

,"äàøz LBðà úBàøk¦§¡¦§¤
òãBéå äàBø íãàäL¤¨¨¨¤§¥©

íéøácä ìk`edy ± ¨©§¨¦
,rceiõeçL äòéãéa¦¦¨¤

,epnîoeeik ,ef dricie - ¦¤
ok iptle epnn ueg `idy
ixd ,dze` rci `l
,dricid z` rcei `edyk
,df xac ea sqeezn

àeä-Ceøa-LBãwäå± §©¨¨
,lkd rceiúòéãéa¦¦©

ì ïàk ãò ,BîöòBðBL ©§©¨§
.m"anxd ly ±íL ïiò]©¥¨

.äøBzä éãBñé úBëìäa§¦§§¥©¨
éîëç Bnò eîékñäå§¦§¦¦©§¥
øàáîk ,äìawä©©¨¨©§Ÿ¨
BðBøëæ ÷"îøäî ñcøta©©§¥¥¨§©¦§

:[äëøáìmpyi ,oky - ¦§¨¨
miwlegd l`xyi ilecb
d"awd lr xnel xyt` i`y mprha ,df oipra m"anxd lr
ixnbl zhyten `idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
éëøã åäáâ ïë õøàî íéîù åäáâ éë àéáðä øîà
ø÷çä áéúëå íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî
úåàøë íà êì øùá éðéòä áéúëå 'åâå àöîú äåìà
äòéãéá íéøáãä ìë òãåéå äàåø íãàäù äàøú ùåðà
'äá ù"ò] ì"ëò åîöò úòéãéá ä"á÷äå åðîî õåçù

åáîë äìá÷ä éîëç åîò åîéëñäå äøåúä éãåñéøà
:[ì"æ ÷"îøäî ñãøôá
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.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת Î"˜11.[כן ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –.12˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ דמוסיף בפ"ב, [משא"כ וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ורק·ÔÈÚביאור כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ  ·Â˙Î‰ ÏÎ היודע דהוא - דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת ‰¯Ì"·Óכו' ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈסיום דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשייך -ÔÈÚ‰

‡˙¯ברמב"ם ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ ובפרט וכו'! מכירים אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' ‡Ó¯עפמש"כ ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא אבל „Î"Úכי - בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת ˘ËÈÏ"‡13.העבודה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק  (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ לשכל בנוגע ובפרט .
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", מאד)‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓ(שמורגל הקושי (לאחרי לצייר

משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך זה„‡"‡ותומ"י ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ בדוגמת צ"ל - בשכל ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: מבין¯Â‡‰ציור שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ופרטיו ÏÏÎהציור) הציור ציירו איך

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין -‰˘ÚÓ ˙Ú˘·(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. לכל הציור בשכל ÔÈ·‰Ïרואה
˙Â˘˜‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘(2 והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה ÔÈ·‰Ïבחקר (בידיעת ‡"‡ בשכל

·ÂÈÁ‰פרט שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù· שאין שבה ההתעמקות ע"י (3 .
) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות ‰ÂÈÁ·מקום ˙ÚÈ„È·.הציור בעניני וכנ"ל (

הסתירה: ג"כ מתורצת וכן„Á˜¯ובזה ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· מדייק (ולכן השלילה בידיעת אפשר [אבל החיוב)
דוקא - דא"א ·ÂÈ¯Â,דהא ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

הנ"ל  וע"פ - לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה)
" מדייק שם ברמב"ם גם כי - זהÈ˘‰Ï‚מתורץ ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ - דוקא -˘‡Ù˘¯והמהות

וידיעה הסברה ה'·˘ÏÎוה"ז לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) השלילה.·ÏÏÎולא ענין רק שבזה -
" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת ·˘ÏÎעיין ¯ÈÈˆÏשע"י איך בלקו"ת שם וראה - ."ÈÂ·È¯ בידיעות

" כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים החיוב ÂÈˆÏ¯השלילה השגת בע' בהנסמן ועיין להרמב"ם. אפילו - הדבר "
אדנ"ע". מאמרי במפתחות ט.14.השלילה נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, שם,

oeiq b"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ג קודש שבת יום
,bt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéáäì ùé ïàëî äðäå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

envr jxazi `edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn
meyn melyeÎqg jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d `ed
it lr ,mxa .seq oi` `edy ,d"awd iabl zniieqn dxcbd
ipy wxta ddbda aezky itk) `l` :m"anxd wcev ,dlaw
df xac ('h wxta ddbda oldl aezky itke ,oey`xd wlgay

mvnvn `edÎjexa seqÎoi` xe`y minevnv daxd ixg` `ed
,dpia ,dnkg zexitq ly milka yalzn `edy cr ,envr
,"'ek rceid `ed rcnd `ed" my ± zeliv`d mler ly zrc
cr ,seq oi` xe` mr cegid zilkza zecge`n zexitqd oky

'eke "rceid `ed" ly cegil17.

kî ,äpäåïà18xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
qg dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr cg`
ik ,d"awda jiiy `l df xace ± dakxde ieaix ly oipr melye

,df oiprn dpd ± heytd cg` `ed jxazi `edúââL ïéáäì Lé¥§¨¦¦§©
,íäéðéòa íéîëç úö÷î¦§¨£¨¦§¥¥¤
wewf bbey mby oeeike -

okl ,dxtkløtëé 'ä§©¥
,íãòa,mzerh lr - ©£¨

íðeiòa eòèå eâML¤¨§¨§¦¨
eðéáäå ,ì"æéøàä éáúëa§¦§¥¨£¦©§¥¦
økænä íeöîvä ïéðò¦§©©¦§©ª§¨

,BèeLôk íLiazka - ¨¦§
,xkfen l"fix`d
z`ixa zligzay
oi` xe` did ,zenlerd
"mewn" `lnn seq
mey did `le ,zenlerd
ze`ivnl mewn zpizp
zenler oky ,zenlerd
xe`e ± leab zpigaa md
`ed ,`ed jexa seq oi`

xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl .leab ila ,seq oi` ixd
.zenlerd ze`ivnl mewn didiy ick ,"wlzqp" seq oi`
,`id "wlzqp" seq oi` xe`y dna dpeekd xac ly ezin`l
mpi` "leab ila"e "seq oi`" ± ieliba xi`n epi` seq oi` xe`y
ze`ivnl mewn ozepd ,leabd gek dlbzn wx ± zelbzda
mxaqa ,erh "mdipira minkg"d eli`e ± .leab ilra zenler
- heytd mpaena my `ed zewlzqdde mevnvd oipry
íìBòî íBìLå-ñç Búeäîe Bîöò ÷lñ àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥©§¨©§¨¥¨

äfä19,xen`k ,`id "wliq" zernyny ,zn`d itk `ly - , ©¤
didi `l seq oi` xe` oipry ,zelbzdd z`e xe`d z` milrdy

ielibaz` melyeÎqg wliq `edy ,eheytk epiad md `l` ,
,dfd mlern envrúéèøt äçbLäa äìòîlî çébLnL ÷ø©¤©§¦©¦§©§¨§©§¨¨§¨¦

õøàä ìòå ìònî íéîMa øLà ,ílk íéøeöéä ìk ìò©¨©§¦ª¨£¤©¨©¦¦©©§©¨¨¤
.úçzîdgbyda dlrnln d"awd gibyn dl` lk lr ± ¦©©

jlnk lynl `ed mpepbq itl ± ?xacd `hazn cvik j` ,zihxt
.lkidl uegny mixacd lr myn lkzqne elkida ayeid
ezgbydy zexnl ,lkidl uegn `vnp epi` envr jlnd ,xnelk
lk lr d"awd gibyn ,mixne` md ,jk .lkidl uegn mb `id
melyeÎqg mdy mi`xapd
.ely "lkid"l uegn
øLôà éàL ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¤¦¤§¨
íeöîvä ïéðò øîBì ììk§¨©¦§©©¦§
éø÷nî àeäL BèeLôk¦§¤¦¦§¥

óebäzgz oezpy in ± ©
ea zeidl leki sebd ixwn
zewlzqdde mevnvd oipr
did `ed dligza :eheytk
wlzqd okn xg`le ,o`k
xzei my `vnp epi`e myn
,la` ,xyt` i` df xac ±

llk xnel-LBãwä ìò©©¨
íäî ìcápä ,àeä-Ceøä©¦§¨¥¤

,sebd ixwnn ±àBaø¦
ïéà ãò úBìcáä úBááø¦§©§¨©¥

;õ÷,jk lr sqepíb óà ¥©©
íéðéîàî éða íéðéîàî íäL øçàî ,eøaãé úòãa àì ,úàæŸŸ§©©§©¥¥©©¤¥©£¦¦§¥©£¦¦
ìôMä äfä íìBòaL íéøeöéä ìk òãBé àeä¯Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¥©¨©§¦¤¨¨©¤©¨¨

,íäéìò çébLîeopyi ezgbyde ezriciy micen mdy ixd - ©§¦©£¥¤
,ltyd dfd mlera o`kEçøk ìòåy xnel gxkdd on ±ïéà §©¨§£¥

íúBà Búòéãé,mi`xapd lk z` ±,Lecçå éeaø Ba äôéñBî- §¦¨¨¦¨¦§¦
- ?recn df lkeBîöò úòéãéa ìkä òãBiL éðtîeli` ± ¦§¥¤¥©©Ÿ¦¦©©§

f` dzid ,"envr zricia" dzid `l mi`xapd z` ezrici
ly oipr `ide ,ef drici dtqep :yecige ieaix meyn ef dricia
j` ;dpyi ok `id dzre ef drici dzid `l ok iptl ixdy ,yecig
gxkdd on ,yecige ieaix ly oipr ixnbl dlrnl llyeny oeeik
mze` rcei `edy ote`a `id mi`xapd z` d"awd zriciy

,`linne ± envr zriciaBúeîöòå Búeäî ìBëéák éøä`ed ± £¥¦§¨¨§©§
,envrBzòãå,dfd mleray mi`xapd z` rceiy ±.ãçà ìkä §©§©Ÿ¤¨

xac `id ezricie ,dfd mlera opyi ezgbyde ezriciy oeeik ±
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî

éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä
øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå 'à ìëä åúòãå
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'במצ להצ"צ בסהמ"צ בזה) אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת
אלקות". היא 18.האמנת שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על

יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה", היחוד ב"שער הזקן רבנו של הכללי ביאורו ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰Ú הרי" :
˘¯ÂÙÓ– (ולא כו'ÂÏÏÎÓ˙מכאן אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון  – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) על Ô‡Î."(.19כו' בתשובה



ני oeiq a"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Bzòc úeäî âéOäì øLôà éàod ezricie ezrc ,oky - ¦¤§¨§©¦¨©§
,jxazi ez` cg` xacäìòîì àéäL ,äðeîàa ïéîàäì ÷ø©§©£¦¤¡¨¤¦§©§¨

,äâOäîe ìëOäîoipr lawl `id dleki jk meyne - ¥©¥¤¥©¨¨
,yep` zpadn dlrnly¯ ãçéîe ãéçé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¨¦§ª¨

ãçà ìkä Bzòãå àeä§©§©Ÿ¤¨
Bîöò úòéãéáe ,Lnî©¨¦¦©©§
ìk òãBéå øékî©¦§¥©¨
íéðBéìò íéàöîpä©¦§¨¦¤§¦

,íéðBzçúå- §©§¦
zenlerd ly "mi`vnp"d
zenlerd lye mipeilrd

,mipezgzdìL ãòìeL ©¦§
íiaL ïè÷10Lezé ãòå , ¨¨¤©¨§©©

øeaèa äéäiL ïè÷̈¨¤¦§¤§©
õøàä11øác ïéà ¯ ¨¨¤¥¨¨

äòéãé ïéàå ,epnî íìòð¤§¨¦¤§¥§¦¨
Bælk z` rcei `edy ±

,mi`xapdBa äôéñBî¦¨
,ììk äákøäå éeaø- ¦§©§¨¨§¨

,sqep xac lyøçàî¥©©
úòéãé ÷ø dðéàL¤¥¨©§¦©

,Bîöòenvr zriciae - ©§
mi`xapd lk rcei `ed

,ea micge`ne ze`ivna eil` milhae epnn mieedznd
ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå12øiöì ãàî äL÷ äfL éôìe . §©§§©§©Ÿ¤¨§¦¤¤¨¤§Ÿ§©¥

,eðìëNaefk drici -13,ïk ìò,okl ±àéápä øîà14ék" : §¦§¥©¥¨©©¨¦¦
éëøã eäáb ïk ¯ õøàî íéîL eäáâ,d"awd xne` ± ¨§¨©¦¥¨¤¥¨§§¨©

áéúëe ,"íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî15ø÷çä" : ¦©§¥¤©§§Ÿ©¦©§§Ÿ¥¤§¦£¥¤
áéúëe ,"'Bâå àöîz dBìà16íà ,Cì øNá éðéòä" : ¡©¦§¨§§¦©¥¥¨¨¨¦

,"äàøz LBðà úBàøk¦§¡¦§¤
òãBéå äàBø íãàäL¤¨¨¨¤§¥©

íéøácä ìk`edy ± ¨©§¨¦
,rceiõeçL äòéãéa¦¦¨¤

,epnîoeeik ,ef dricie - ¦¤
ok iptle epnn ueg `idy
ixd ,dze` rci `l
,dricid z` rcei `edyk
,df xac ea sqeezn

àeä-Ceøa-LBãwäå± §©¨¨
,lkd rceiúòéãéa¦¦©

ì ïàk ãò ,BîöòBðBL ©§©¨§
.m"anxd ly ±íL ïiò]©¥¨

.äøBzä éãBñé úBëìäa§¦§§¥©¨
éîëç Bnò eîékñäå§¦§¦¦©§¥
øàáîk ,äìawä©©¨¨©§Ÿ¨
BðBøëæ ÷"îøäî ñcøta©©§¥¥¨§©¦§

:[äëøáìmpyi ,oky - ¦§¨¨
miwlegd l`xyi ilecb
d"awd lr xnel xyt` i`y mprha ,df oipra m"anxd lr
ixnbl zhyten `idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
éëøã åäáâ ïë õøàî íéîù åäáâ éë àéáðä øîà
ø÷çä áéúëå íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî
úåàøë íà êì øùá éðéòä áéúëå 'åâå àöîú äåìà
äòéãéá íéøáãä ìë òãåéå äàåø íãàäù äàøú ùåðà
'äá ù"ò] ì"ëò åîöò úòéãéá ä"á÷äå åðîî õåçù

åáîë äìá÷ä éîëç åîò åîéëñäå äøåúä éãåñéøà
:[ì"æ ÷"îøäî ñãøôá
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.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת Î"˜11.[כן ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –.12˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ דמוסיף בפ"ב, [משא"כ וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ורק·ÔÈÚביאור כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ  ·Â˙Î‰ ÏÎ היודע דהוא - דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת ‰¯Ì"·Óכו' ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈסיום דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשייך -ÔÈÚ‰

‡˙¯ברמב"ם ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ ובפרט וכו'! מכירים אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' ‡Ó¯עפמש"כ ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא אבל „Î"Úכי - בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת ˘ËÈÏ"‡13.העבודה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק  (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ לשכל בנוגע ובפרט .
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", מאד)‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓ(שמורגל הקושי (לאחרי לצייר

משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך זה„‡"‡ותומ"י ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ בדוגמת צ"ל - בשכל ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: מבין¯Â‡‰ציור שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ופרטיו ÏÏÎהציור) הציור ציירו איך

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין -‰˘ÚÓ ˙Ú˘·(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. לכל הציור בשכל ÔÈ·‰Ïרואה
˙Â˘˜‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘(2 והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה ÔÈ·‰Ïבחקר (בידיעת ‡"‡ בשכל

·ÂÈÁ‰פרט שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù· שאין שבה ההתעמקות ע"י (3 .
) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות ‰ÂÈÁ·מקום ˙ÚÈ„È·.הציור בעניני וכנ"ל (

הסתירה: ג"כ מתורצת וכן„Á˜¯ובזה ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· מדייק (ולכן השלילה בידיעת אפשר [אבל החיוב)
דוקא - דא"א ·ÂÈ¯Â,דהא ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

הנ"ל  וע"פ - לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה)
" מדייק שם ברמב"ם גם כי - זהÈ˘‰Ï‚מתורץ ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ - דוקא -˘‡Ù˘¯והמהות

וידיעה הסברה ה'·˘ÏÎוה"ז לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) השלילה.·ÏÏÎולא ענין רק שבזה -
" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת ·˘ÏÎעיין ¯ÈÈˆÏשע"י איך בלקו"ת שם וראה - ."ÈÂ·È¯ בידיעות

" כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים החיוב ÂÈˆÏ¯השלילה השגת בע' בהנסמן ועיין להרמב"ם. אפילו - הדבר "
אדנ"ע". מאמרי במפתחות ט.14.השלילה נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, שם,

oeiq b"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ג קודש שבת יום
,bt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéáäì ùé ïàëî äðäå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

envr jxazi `edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn
meyn melyeÎqg jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d `ed
it lr ,mxa .seq oi` `edy ,d"awd iabl zniieqn dxcbd
ipy wxta ddbda aezky itk) `l` :m"anxd wcev ,dlaw
df xac ('h wxta ddbda oldl aezky itke ,oey`xd wlgay

mvnvn `edÎjexa seqÎoi` xe`y minevnv daxd ixg` `ed
,dpia ,dnkg zexitq ly milka yalzn `edy cr ,envr
,"'ek rceid `ed rcnd `ed" my ± zeliv`d mler ly zrc
cr ,seq oi` xe` mr cegid zilkza zecge`n zexitqd oky

'eke "rceid `ed" ly cegil17.

kî ,äpäåïà18xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
qg dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr cg`
ik ,d"awda jiiy `l df xace ± dakxde ieaix ly oipr melye

,df oiprn dpd ± heytd cg` `ed jxazi `edúââL ïéáäì Lé¥§¨¦¦§©
,íäéðéòa íéîëç úö÷î¦§¨£¨¦§¥¥¤
wewf bbey mby oeeike -

okl ,dxtkløtëé 'ä§©¥
,íãòa,mzerh lr - ©£¨

íðeiòa eòèå eâML¤¨§¨§¦¨
eðéáäå ,ì"æéøàä éáúëa§¦§¥¨£¦©§¥¦
økænä íeöîvä ïéðò¦§©©¦§©ª§¨

,BèeLôk íLiazka - ¨¦§
,xkfen l"fix`d
z`ixa zligzay
oi` xe` did ,zenlerd
"mewn" `lnn seq
mey did `le ,zenlerd
ze`ivnl mewn zpizp
zenler oky ,zenlerd
xe`e ± leab zpigaa md
`ed ,`ed jexa seq oi`

xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl .leab ila ,seq oi` ixd
.zenlerd ze`ivnl mewn didiy ick ,"wlzqp" seq oi`
,`id "wlzqp" seq oi` xe`y dna dpeekd xac ly ezin`l
mpi` "leab ila"e "seq oi`" ± ieliba xi`n epi` seq oi` xe`y
ze`ivnl mewn ozepd ,leabd gek dlbzn wx ± zelbzda
mxaqa ,erh "mdipira minkg"d eli`e ± .leab ilra zenler
- heytd mpaena my `ed zewlzqdde mevnvd oipry
íìBòî íBìLå-ñç Búeäîe Bîöò ÷lñ àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥©§¨©§¨¥¨

äfä19,xen`k ,`id "wliq" zernyny ,zn`d itk `ly - , ©¤
didi `l seq oi` xe` oipry ,zelbzdd z`e xe`d z` milrdy

ielibaz` melyeÎqg wliq `edy ,eheytk epiad md `l` ,
,dfd mlern envrúéèøt äçbLäa äìòîlî çébLnL ÷ø©¤©§¦©¦§©§¨§©§¨¨§¨¦

õøàä ìòå ìònî íéîMa øLà ,ílk íéøeöéä ìk ìò©¨©§¦ª¨£¤©¨©¦¦©©§©¨¨¤
.úçzîdgbyda dlrnln d"awd gibyn dl` lk lr ± ¦©©

jlnk lynl `ed mpepbq itl ± ?xacd `hazn cvik j` ,zihxt
.lkidl uegny mixacd lr myn lkzqne elkida ayeid
ezgbydy zexnl ,lkidl uegn `vnp epi` envr jlnd ,xnelk
lk lr d"awd gibyn ,mixne` md ,jk .lkidl uegn mb `id
melyeÎqg mdy mi`xapd
.ely "lkid"l uegn
øLôà éàL ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¤¦¤§¨
íeöîvä ïéðò øîBì ììk§¨©¦§©©¦§
éø÷nî àeäL BèeLôk¦§¤¦¦§¥

óebäzgz oezpy in ± ©
ea zeidl leki sebd ixwn
zewlzqdde mevnvd oipr
did `ed dligza :eheytk
wlzqd okn xg`le ,o`k
xzei my `vnp epi`e myn
,la` ,xyt` i` df xac ±

llk xnel-LBãwä ìò©©¨
íäî ìcápä ,àeä-Ceøä©¦§¨¥¤

,sebd ixwnn ±àBaø¦
ïéà ãò úBìcáä úBááø¦§©§¨©¥

;õ÷,jk lr sqepíb óà ¥©©
íéðéîàî éða íéðéîàî íäL øçàî ,eøaãé úòãa àì ,úàæŸŸ§©©§©¥¥©©¤¥©£¦¦§¥©£¦¦
ìôMä äfä íìBòaL íéøeöéä ìk òãBé àeä¯Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¥©¨©§¦¤¨¨©¤©¨¨

,íäéìò çébLîeopyi ezgbyde ezriciy micen mdy ixd - ©§¦©£¥¤
,ltyd dfd mlera o`kEçøk ìòåy xnel gxkdd on ±ïéà §©¨§£¥

íúBà Búòéãé,mi`xapd lk z` ±,Lecçå éeaø Ba äôéñBî- §¦¨¨¦¨¦§¦
- ?recn df lkeBîöò úòéãéa ìkä òãBiL éðtîeli` ± ¦§¥¤¥©©Ÿ¦¦©©§

f` dzid ,"envr zricia" dzid `l mi`xapd z` ezrici
ly oipr `ide ,ef drici dtqep :yecige ieaix meyn ef dricia
j` ;dpyi ok `id dzre ef drici dzid `l ok iptl ixdy ,yecig
gxkdd on ,yecige ieaix ly oipr ixnbl dlrnl llyeny oeeik
mze` rcei `edy ote`a `id mi`xapd z` d"awd zriciy

,`linne ± envr zriciaBúeîöòå Búeäî ìBëéák éøä`ed ± £¥¦§¨¨§©§
,envrBzòãå,dfd mleray mi`xapd z` rceiy ±.ãçà ìkä §©§©Ÿ¤¨

xac `id ezricie ,dfd mlera opyi ezgbyde ezriciy oeeik ±

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî

éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä
øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå 'à ìëä åúòãå
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'במצ להצ"צ בסהמ"צ בזה) אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת
אלקות". היא 18.האמנת שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על

יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה", היחוד ב"שער הזקן רבנו של הכללי ביאורו ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰Ú הרי" :
˘¯ÂÙÓ– (ולא כו'ÂÏÏÎÓ˙מכאן אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון  – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) על Ô‡Î."(.19כו' בתשובה



oeiqנב b"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lera epyi jxazi envr `edy ixd ,ez` cg`enk ,df oi` .dfd m
uegn `id ezgbyd wxe elkida ayeid jlnk ,mincn mdy
,jk .z`vnp ezgbydy mewna `vnp envr jlnd `l` ,lkidl
"yi"k ybxene d`xp `ed envr cvny ,ltyd dfd mlera mby

ici lr wxe ,"ze`ivn"e
zeyrl mikixv dcear
el dxic mlerd z`
zelbzd ly mewn ,jxazi
envr `ed ixd ,jxazi el
o`k `vnp `edÎjexa
dcn dze`a dfd mlera
zenlera `vnp `edy

.mipeilrdáeúkL eäæå§¤¤¨
:æð ïewz íéðewza©¦¦¦
,déðéî éeðt øúà úéìc"§¥£©¨¦¥
àìå ïéàlòa àì̈§¦¨¦§¨

;"ïéàzúamewn oi` - §©¨¦
`l jxazi epnn iept
.mipezgza `le mipeilra
,xdf ipewiza xn`p ixd

envr `edy;mipezgzd zenlera `vnpàðîéäî àéòøáe§©§¨§¥§¨
:ñçðét úLøt:aezk -ïàî úéìå àlëa ñéôz eäéà" ¨¨©¦§¨¦¨¦§ª¨§¥©

,'eë déa ñéôzcin oi`e xac lka qtez (d"awd) `ed - §¨¦¥
,ea qetziy,'eë ïéîìò ìk ááBñ eäéà"aaeq" (d"awd) `ed - ¦¥¨©§¦

,'ek zenlerd lk z` siwne,øáì déúeLøî ÷éôðc ïàî úéìå§¥©§¨¦¥§¥§©
,ezeyxl uegn `veiy in oi`e -,'eë ïéîìò ìk àlîî eäéà¦§©¥¨©§¦

zeiga mze` digne ,zenlerd lk z` `lnn (d"awd) `ed -
,`xap lkl zn`zen ziniptdéðéæì àðéæ ãçéîe øM÷î eäéà¦§©¥§©¥¦¨§¦¥

,àzúå àlò,ipy oina cg` oin cgine xywn (d"awd) `ed - ¦¨§©¨
,oezgzd mr oeilrd z`àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷ úéìå§¥§¨§§¦¤¨

éøa¯àLã÷a,"eäéðéa eäéà ãk àeä¯Cdaxiw mey oi`e - §ª§¨§¦©¦¥©§
ici lr `l` (`xap lk akxen mdn) zeceqid drax`a cegi`e
drax`a seq-oi`d gek ici lr ,mdipia `vnp `edyk d"awd
md mnvr cvny zexnl ,mdipia zexagzd deedzn ± zeceqid

,mine y` enk ,ipyl cg` miiktdì ïàk ãòBðBLxdfd ly ± ©¨§
.my:øîBì äöBøå,xne` `edy dna -ñéôzc ïàî úéì" §¤©¥©§¨¦

"déa,`id dpeekd ±ìkî BìëN úâOäa ñtúiL éî ïéàL ¥¤¥¦¤¦§Ÿ§©¨©¦§¦¨
,íéðBéìòä íéìëNly ,"mipeilrd miilky"d oia mb - §¨¦¨¤§¦

dbyde lky ilra mdy) mipeilrd zenlerdn mi`xapd

elkya qetziy in oi` (milecb-LBãwä ìL Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¤©¨
:íéðewza áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa:"xdf ipewiz"a -àîéúñ" ¨§¤¨©¦¦§¦¨

,ïéîéúñ ìëcmzbyd oi` ,epiabl minezqd zenlerd mby - §¨§¦¦
,mdn "mezq" `ede d"awd z` "qetzl" dlekiäáLçî úéìå§¥©£¨¨

."ììk Ca àñéôzoi` ± §¦¨¨§¨
ly `l mb) daygn mey
dleki ("oinizq oinlr"
.envr d"awda "qetzl"
,"`qitz" ly oipra
,dbyde lkya qetzl
mby `id `zeaxd
mlkya mipeilrd
mpi` ,milecbd mzbyde
z` oiadle qetzl mileki
sqep yexit ,mxa .d"awd
mixne`yk ,"`qitz"a
,ea qtez xac oi`y
meyy ,mb `id dpeekd
epi`e ea wifgn epi` xac
dqitz mey ea lret
qtzp `ed ixd xac dyere xvei mc`dyk ixdy .iepiye
eli`e .zyxec xacd zxiviy dn itl dpzyn `ed ,ezxivia
dpi` ,mi`xapd lk z`iigde zeedzda d"awd ly ezlert
ly `zeaxd z`hazn jka ± iepiye dqitz mey ea zlret
mevnv xzei yxcp mzxivily ,md mby ,mipezgzd zenlerd
mey jxazi ea milret mpi` md mb z`f lkae ,zeyalzde
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום א', בו כותב ר"פ מאשר עבר עליו ואשר זה כמה חדשים שחי בבדידות 

מוחלטת, ולכן עלה בדעתו שכדאי להתקבל בישיבה בחו"ל וכו'.

ואם לקולי ישמע, יסיח דעתו לגמרי מלהיות בבדידות וכן מלעזוב אה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו 

בב"א, כי אם יעשה כל מה שביכולתו להשתלב בקבוץ דתי וכיו"ב, כוונתי לשלב ענין של פרנסה עם 

אוירה דתית דוקא. ולאט לאט יחזור למנוחת נפשו ולהכנה בחיים טובים שהרי בורא עולם משגיח על 

כאו"א בהשגחה פרטית, ובמשך הזמן יתברר ג"כ בהנוגע לבנין בית בישראל, אם הענין אודותו כותב 

או וכו' כיון שאינו ברור כ"כ במכתבו מצבו עתה.

ויהי רצון שישכח על המרירות שלו לגמרי, וכשיחקור יראה שאצל כו"כ ישנם מאורעות מעין 

אלו שכותב אודותם, ובכל זה מחזקים מעמד ולא עוד אלא שבמשך זמן לא ארוך מתבססים בחיים 

ועוזרים גם לאחרים נחשלים, ואין לך סיפוק גדול יותר בכגון זה, והשם יתברך יצליחו שיהי' כל זה 

בהקדם ממה שמשער.

תקותי חזקה שמכאן ולהבא חי על פי הוראות תורתנו תורת חיים בחיי היום יומים, והרי זהו 

הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת באופן דמוסיף והולך.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת 

הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



היום יום . . . נד

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ִעְנַין  ַלֲעבֹוָדה.  טֹוָבה  ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהּמּוָבן,  ְמלֹא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵמעֹוָלם  ֵלָהנֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאלֹקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  ּבֵ טֹוַבת זּוָלתֹו,  ָרֵאל ִלְדרֹשׁ ּבְ ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל  יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ה,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֵרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ִלְגֻאּלָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

ֲאֹדִני  ִעם  ִלּמּוד  עּור  ׁשִ ָהֲאֵחִרים,  עּוִרים  ִ ַהּשׁ ַבד  ִמּלְ ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ָקַבע  ָון תרי"ג  ַמְרֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׁשִ ָ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר ְזַמן  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ָ ִיץ ִמּשׁ ּוַבּקַ
אֹון[, מֹוֶרה  ּגָ ְסַעְדָיה  י  "ג ]=ַרּבִ ָהַרּסַ ִסְפֵרי ֶמְחָקר:  עּור, ָלְמדּו  ִ ַהּשׁ ִנְפַסק  ָאז  ׁשֶ ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, 

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ ְנבּוִכים, ִעּקָ

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי 

אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ֶעֶרְך  ְלִפי  הּוא  ָחִסיד  ל  ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ִמְבֶנה  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַמהּות  ֶעֶרְך  ְלִפי  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְיִחידּות  ּלֹו.  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ּלֹו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַה'ְיִחידּות' 

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



נה היום יום . . . 

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות 
מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, 
אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין 
ח"ו א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא 

ספירת החכמה.

ר  ֵמֶעׂשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ִמּדֹות  ְוז'  "ד  ַחּבַ מֹוִחין  ג'  י  ּכִ אֹוֵמר,  ג'  ֶרק  ּפֶ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ נּו  ַרּבֵ
ִעְנַין  ָאְמָנם  ָהָאָדם,  גּוף  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ּבְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ָהֶעְליֹונֹות,  ְסִפירֹות 
לֹום ֵמֱאלֹקּות, ֶזהּו ֵמַעְצמּות  ֵרד ַחס ְוׁשָ הּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהּפָ ּיְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך הּוא ׁשֶ ֵאין סֹוף ּבָ

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ֹמאל. ַיד ׂשְ ֶרת ּדְ ין ְקִמיָצה ַלּזֶ ִמין ְואֹוֲחִזים אֹוָתם ּבֵ ָכָנף ַהּיָ ית ּדְ ַלֲאחֹוָריו, ַאֲחֵרי ֶזה ִציּצִ ָמאִלי ּדְ ָנף ַהּשְׂ ּכָ

ֶמת, ָלַעד. ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  פקח שבחיות,  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול 
היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת  השכלה,  באיזה  היטב  להתבונן  או  חסידות  ללמוד 

ומתחבולות נה"ב למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה 
בפועל, הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה 

- הוא רק מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.
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היום יום . . . נו

ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
ַח  ּקֵ י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל ּפִ ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, לֹא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
ִמים  יק ּתָ ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ׁשֶ

ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות.

דֹול  ּגָ ק  ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ָרִטי.  ַהּפְ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו  ׁשֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ּבְ
ְחּבּולֹות  ּוִמּתַ ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ַרק  ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ּוֶבֱאֶמת  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ֵאיֶזה  ּבְ ֵהיֵטב  ְלִהְתּבֹוֵנן  אֹו  ֲחִסידּות  ִלְלֹמד 

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ

ָבר ַהּמֹוִעיל אֹו ֵמִביא ַלֲעבֹוָדה  ל ּדָ י ּכָ ִמיד, ּכִ ָיְדָך ּוְזֹכר אֹותֹו ּתָ ָלל ֶזה[ ּבְ ָלָלא ]ֶוֱאחֹוז ּכְ ּוְנקֹוט ַהאי ּכְ
ַנֲעֶלה – הּוא ַרק  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ִמּדָ ִניָעה ִהיא  ַהּמְ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם  ּתִ ׁשֶ ל ְמִניָעה  ּכָ ה  ִהּנֵ ֹפַעל,  ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ ִמּתַ

ְלבּוׁש[  ֲהִמית ]ּבִ ֵכן ֶנֶפׁש ּבַ ּתָ ּתִ י ׁשֶ ָמתֹו ֵעֶדן: ַעד ָאז לֹא ָיַדְעּתִ "ּב[ ִנׁשְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְוִסּיֵ
ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְיֵרא ׁשָ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  סיון י"ז ראשון יום אבידה  השבת על שכר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰úàðä äøñàpL íéðL§©¦¤¤¤§¨£¨©
äæ äãáà øéæçäì ïéøzî elà éøä ...Bøáç ìò ïäî ãçà ìk̈¤¨¥¤©£¥£¥¥ª¨¦§©£¦£¥¨¤
ìté Z äãáàä úà øéæçnä øëO ìèBpL ïkøcL íB÷îáe ...äæì̈¤§¨¤©§¨¤¥¨¨©©£¦¤¨£¥¨¦Ÿ

.Lc÷äì øëOä©¨¨§¤§¥
אבידה השבת על שכר ליטול שאסור היא לא,הלכה (ב"מ

סי' חו"מ  ושו"ע  טור  דין רסה)ב . נגד מנהג יתכן איך וקשה: ,
התורה?

ישראל' ה'תפארת מ"ב)ומבאר פ"ד התורה (נדרים מן אכן :
לקחת  התירו חכמים אך מצוה, קיום על שכר לקחת אסור
תוך  שמא להשיב נמנעו אדם בני כי אבידה, השבת על שכר
על  ויעברו במקום יהיו ולא עסק להם יזדמן ההשבה כדי
בשמיטת  מצאנו וכן להתעלם'. תוכל 'לא של תורה איסור
אך  השביעית, לאחר חוב לגבות אין תורה שמדין כספים
סמוך  מלהלוות אנשים נמנעו כך שעקב חכמים שראו מאחר
'פרוזבול' תיקנו תורה, איסור על ועברו לשביעית

החוב. את תשמט לא שהשביעית
שכר" שנוטל שדרכם "ובמקום הרמב"ם מלשון אמנם,
תקנת  על מבוסס ואינו המקום במנהג תלוי שהדבר משמע

המנהג? טעם מהו כן ואם חכמים,
לומר: ויש

תורה  תלמוד במצות נאמר מצוה על שכר ליטול האיסור

א) כט, חוקים (בכורות אתכם לימדתי 'ראה מהכתוב ונלמד
ויש  בחינם'. אתם אף בחינם, אני 'מה – ומשפטים'
לאיסור  זה ובכלל המצוות לכל למדים שמכאן הסוברים

אבידה השבת על שכר הרמב"ן)נטילת בשם שלו סי' יו"ד טור .(ראה
בתלמוד  רק נאמר שהאיסור לומר יש הרמב"ם לדעת אך
בהשבת  שכר נטילת ואיסור המצוות, בשאר ולא תורה
בעל  כלפי תביעה זכות כל למשיב שאין משום הוא אבידה
מציווי  ממילא בה חייב שהיה פעולה עשה שהרי האבידה
מבחירתו  שעשה שירות על רק היא תביעה וזכות התורה,

ממילא. לעשות מוכרח שהיה דבר על ולא
לדיני  עניין אינו בחינם אבידה השבת חיוב זה ולפי
המצוה), מקיום ריווח להפיק לאדם (שאסור והיתר איסור
כך  בגין תביעה זכות למוצא שאין ממונות דיני מצד אלא

המקום מנהג אחר הולכים ממונות גזילה ובדיני הלכות האזל (אבן

ג) .יב,
את  לתגמל מעוניין שהמאבד במקום מינה' ו'נפקא
חל  אם שכרו'): על ש'יבוא למוצא שהבטיח (כגון המוצא
אינה  המאבד הסכמת מצוה, עבור שכר נטילת על איסור
זכות  אין שלמאבד משום זהו אם אך זאת, להתיר יכולה
בידו. הרשות שכר לתת רוצה המאבד שאם בוודאי תביעה,

ה'תשע"ג  סיון י"ח שני יום הזולת? של גם - דברו' יחל 'לא

:·È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰BzLà úà øécäL éî¦¤¦¦¤¦§
íà çñtä ãòå ïàkî éì úéðäð zà ïéàL :dì øîàå ïåLçøîa§©§¤§¨§¨©¨¤¥©§¤¡¥¦¦¨§©©¤©¦

éáà úéáì éëìzúBðäì äøeñà Bæ éøä Z úBkñ ãòå íBiäî C ¥§¦§¥¨¦¥©§©ª£¥£¨¥¨
éðôì dúBà äpäî àeä éøäå çñtä éðôì äëìä íàå ...ãiî Bì¦¨§¦¨§¨¦§¥©¤©©£¥§©¤¨¦§¥

.ä÷Bì äæ éøä Z çñtä©¤©£¥¤¤
אותה  וההנה אשתו את שהדיר הבעל הרמב"ם לדעת
יחל  'לא על עברה לא כי לוקה אינה האשה אבל לוקה,

דיבורה. זה אין שהרי דברו'
הר"ן לדעת הלכה)אבל ד"ה א. טו, שנהנתה (נדרים האשה

שאמרה  ומה לוקה, עצמה היא ממנה המודרים מנכסים
יחל "לא 'לאexacתורה פירושו "lgei הבעל אך דברו',

איסור. כל חל לא עליו כי לוקה אינו
הר"ן הקשה הרמב"ם שיטת משנה)ועל בכסף מדברי (הובא

א)הגמרא לה, מעילה (שם ש'יש הסובר מאיר רבי לדעת שגם
עובר  ממנו, ונהנה ב'קונם' דבר עליו שנאסר (אדם בקונמות'

את  אדם ידיר אם - מקדשים) הנהנה כדין מעילה, איסור על
אותה, לו יתן כך ואחר עליך" אסורה "כיכרי לו ויאמר חברו
מעל, אחרת לרשות הקדש מרשות הוציא אם שבקדשים אף
כיון  כי מעל, לא מרשותו הכיכר את שהוציא  אף כאן
ונמצא  מעילה. בזה תיתכן לא עליו אסורה אינה שהכיכר
כי  מעל, לא מרשותו והוציא בעצמו מודר שאינו שהמדיר
בבעל  הדין הוא כן ואם עליו. נאסר שלא בדבר מעילה אין
על  יעבור לא עצמו שהוא אותה, וההנה אשתו את שהדיר
איסור! כל חל לא עליו אשתו, את שהדיר אף כי יחל' 'בל

משנה' ה"א)וה'לחם פ"ה הרמב"ם:(לעיל שיטת את מבאר
חל  לא אכן האיסור בקונמות), מעילה יש (אם במעילה
יחל', ב'בל אבל בהקדש. הוא וכן עליו, נאסר שלא בדבר
הרי  – אותה שההנה זה והוא אשתו את הדיר והבעל היות

לוקה. ולכן נדרו על עבר

ה'תשע"ג  סיון י"ט שלישי יום אחד  לכל לא - נדרים

:„Î Œ‚Î ‰ÎÏ‰ ‚È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰íéøãð øãpL éî¦¤¨©§¨¦
àì . . çaLîe æéøæ äæ éøä Z åéOòî ïwúìe åéúBòc ïðBëì éãk§¥§¥¥¨§©¥©£¨£¥¤¨¦§ª¨Ÿ

.øeqà éøãða íãà äaøé©§¤¨¨§¦§¥¦
שלוש  ברמב"ם מוצאים אנו חיובי? דבר הינו נדר האם

זה: בענין גישות
הוא עצמו gaynבתחילה על ואוסר שנודר מי את

מדברי  שפרישות כותב הבאה בהלכה המותרים; דברים
כשהיא עדיפה xcpהיתר ilaדעות ובהלכות ה"א); הוא (פ"ג

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב סיון.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

הנראה  בטוב  בהנ"ל  טוב  שיבשר  רצון  ויהי  כתבו,  לתוכן  מתאים  לו  להמצטרך  כאו"א  זי"ע  נבג"מ 

והנגלה.

חסידותי  הכנסת  בבית  תורתנו  מתן  זמן  שבועות  חג  ליל  בילה  ראשונה  שפעם  במ"ש 

דליובאוויטש.

יהי רצון שתהי' זה התחלה טובה והרי זמן מתן תורתנו בכללותה התחלה כמו שהי' בימים 

ההם בזמן הזה, וק"ל.

במ"ש בהנוגע לאי אמירת אקדמות - לפלא פליאתו, בהמצאו באה"ק ת"ו, שכנראה לא נודע לו 

שאצל כל הספרדים אין מנהג האמור, וגם בליובאוויטש לא נהגו לאומרם )אף שלא שמעתי טעם בזה, 

ועיין סוכה מ"ד ב' דכיון דנפק מפומי' וכו' דקדקו לנהוג כן אף לקולא עיי"ש(.

במש"כ במנהג חב"ד שהמגבי' הס"ת חוזר ומניחה על הבימה וגוללה בעצמו ורק אז יושב על 

הספסל ואחר כורך המפה כו' - ראה ערוך השולחן )שהי' מראשי האשכנזים( סקמ"ז ס"ט ששיבח מנהג 

זה. ומסיים שמנהג האשכנזים תמוה. ועל הטעם שכותב יש עוד להוסיף: א( מוכח מכמה מנהגי ס"ת 

שמהדרים שתהי' הס"ת פתוחה רק בעת הצורך ותומ"י לגוללה. ב( למעט עד כמה שאפשר בחילוקי 

מנהגי בנ"י. והרי אצל הספרדים שהגבהת הס"ת היא לפני קרה"ת - המגבי' חוזר ומניחה על הבימה 

וכן הוא הסוגרה )או גוללה(. ג( בכדי שתהי' הגלילה כדבעי - ראה שערי אפרים ש"י סי"ט.

במש"כ ע"ד פתיחה דג' עמודים - ראה משנ"ב סקל"ד.
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ה'תשע"ג  סיון י"ז ראשון יום אבידה  השבת על שכר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰úàðä äøñàpL íéðL§©¦¤¤¤§¨£¨©
äæ äãáà øéæçäì ïéøzî elà éøä ...Bøáç ìò ïäî ãçà ìk̈¤¨¥¤©£¥£¥¥ª¨¦§©£¦£¥¨¤
ìté Z äãáàä úà øéæçnä øëO ìèBpL ïkøcL íB÷îáe ...äæì̈¤§¨¤©§¨¤¥¨¨©©£¦¤¨£¥¨¦Ÿ

.Lc÷äì øëOä©¨¨§¤§¥
אבידה השבת על שכר ליטול שאסור היא לא,הלכה (ב"מ

סי' חו"מ  ושו"ע  טור  דין רסה)ב . נגד מנהג יתכן איך וקשה: ,
התורה?

ישראל' ה'תפארת מ"ב)ומבאר פ"ד התורה (נדרים מן אכן :
לקחת  התירו חכמים אך מצוה, קיום על שכר לקחת אסור
תוך  שמא להשיב נמנעו אדם בני כי אבידה, השבת על שכר
על  ויעברו במקום יהיו ולא עסק להם יזדמן ההשבה כדי
בשמיטת  מצאנו וכן להתעלם'. תוכל 'לא של תורה איסור
אך  השביעית, לאחר חוב לגבות אין תורה שמדין כספים
סמוך  מלהלוות אנשים נמנעו כך שעקב חכמים שראו מאחר
'פרוזבול' תיקנו תורה, איסור על ועברו לשביעית

החוב. את תשמט לא שהשביעית
שכר" שנוטל שדרכם "ובמקום הרמב"ם מלשון אמנם,
תקנת  על מבוסס ואינו המקום במנהג תלוי שהדבר משמע

המנהג? טעם מהו כן ואם חכמים,
לומר: ויש

תורה  תלמוד במצות נאמר מצוה על שכר ליטול האיסור

א) כט, חוקים (בכורות אתכם לימדתי 'ראה מהכתוב ונלמד
ויש  בחינם'. אתם אף בחינם, אני 'מה – ומשפטים'
לאיסור  זה ובכלל המצוות לכל למדים שמכאן הסוברים

אבידה השבת על שכר הרמב"ן)נטילת בשם שלו סי' יו"ד טור .(ראה
בתלמוד  רק נאמר שהאיסור לומר יש הרמב"ם לדעת אך
בהשבת  שכר נטילת ואיסור המצוות, בשאר ולא תורה
בעל  כלפי תביעה זכות כל למשיב שאין משום הוא אבידה
מציווי  ממילא בה חייב שהיה פעולה עשה שהרי האבידה
מבחירתו  שעשה שירות על רק היא תביעה וזכות התורה,

ממילא. לעשות מוכרח שהיה דבר על ולא
לדיני  עניין אינו בחינם אבידה השבת חיוב זה ולפי
המצוה), מקיום ריווח להפיק לאדם (שאסור והיתר איסור
כך  בגין תביעה זכות למוצא שאין ממונות דיני מצד אלא

המקום מנהג אחר הולכים ממונות גזילה ובדיני הלכות האזל (אבן

ג) .יב,
את  לתגמל מעוניין שהמאבד במקום מינה' ו'נפקא
חל  אם שכרו'): על ש'יבוא למוצא שהבטיח (כגון המוצא
אינה  המאבד הסכמת מצוה, עבור שכר נטילת על איסור
זכות  אין שלמאבד משום זהו אם אך זאת, להתיר יכולה
בידו. הרשות שכר לתת רוצה המאבד שאם בוודאי תביעה,

ה'תשע"ג  סיון י"ח שני יום הזולת? של גם - דברו' יחל 'לא

:·È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰BzLà úà øécäL éî¦¤¦¦¤¦§
íà çñtä ãòå ïàkî éì úéðäð zà ïéàL :dì øîàå ïåLçøîa§©§¤§¨§¨©¨¤¥©§¤¡¥¦¦¨§©©¤©¦

éáà úéáì éëìzúBðäì äøeñà Bæ éøä Z úBkñ ãòå íBiäî C ¥§¦§¥¨¦¥©§©ª£¥£¨¥¨
éðôì dúBà äpäî àeä éøäå çñtä éðôì äëìä íàå ...ãiî Bì¦¨§¦¨§¨¦§¥©¤©©£¥§©¤¨¦§¥

.ä÷Bì äæ éøä Z çñtä©¤©£¥¤¤
אותה  וההנה אשתו את שהדיר הבעל הרמב"ם לדעת
יחל  'לא על עברה לא כי לוקה אינה האשה אבל לוקה,

דיבורה. זה אין שהרי דברו'
הר"ן לדעת הלכה)אבל ד"ה א. טו, שנהנתה (נדרים האשה

שאמרה  ומה לוקה, עצמה היא ממנה המודרים מנכסים
יחל "לא 'לאexacתורה פירושו "lgei הבעל אך דברו',

איסור. כל חל לא עליו כי לוקה אינו
הר"ן הקשה הרמב"ם שיטת משנה)ועל בכסף מדברי (הובא

א)הגמרא לה, מעילה (שם ש'יש הסובר מאיר רבי לדעת שגם
עובר  ממנו, ונהנה ב'קונם' דבר עליו שנאסר (אדם בקונמות'

את  אדם ידיר אם - מקדשים) הנהנה כדין מעילה, איסור על
אותה, לו יתן כך ואחר עליך" אסורה "כיכרי לו ויאמר חברו
מעל, אחרת לרשות הקדש מרשות הוציא אם שבקדשים אף
כיון  כי מעל, לא מרשותו הכיכר את שהוציא  אף כאן
ונמצא  מעילה. בזה תיתכן לא עליו אסורה אינה שהכיכר
כי  מעל, לא מרשותו והוציא בעצמו מודר שאינו שהמדיר
בבעל  הדין הוא כן ואם עליו. נאסר שלא בדבר מעילה אין
על  יעבור לא עצמו שהוא אותה, וההנה אשתו את שהדיר
איסור! כל חל לא עליו אשתו, את שהדיר אף כי יחל' 'בל

משנה' ה"א)וה'לחם פ"ה הרמב"ם:(לעיל שיטת את מבאר
חל  לא אכן האיסור בקונמות), מעילה יש (אם במעילה
יחל', ב'בל אבל בהקדש. הוא וכן עליו, נאסר שלא בדבר
הרי  – אותה שההנה זה והוא אשתו את הדיר והבעל היות

לוקה. ולכן נדרו על עבר

ה'תשע"ג  סיון י"ט שלישי יום אחד  לכל לא - נדרים

:„Î Œ‚Î ‰ÎÏ‰ ‚È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰íéøãð øãpL éî¦¤¨©§¨¦
àì . . çaLîe æéøæ äæ éøä Z åéOòî ïwúìe åéúBòc ïðBëì éãk§¥§¥¥¨§©¥©£¨£¥¤¨¦§ª¨Ÿ

.øeqà éøãða íãà äaøé©§¤¨¨§¦§¥¦
שלוש  ברמב"ם מוצאים אנו חיובי? דבר הינו נדר האם

זה: בענין גישות
הוא עצמו gaynבתחילה על ואוסר שנודר מי את

מדברי  שפרישות כותב הבאה בהלכה המותרים; דברים
כשהיא עדיפה xcpהיתר ilaדעות ובהלכות ה"א); הוא (פ"ג
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cbpzn מה "דייך שהרי היתר, מדברי פרישות הנהגת לעצם
תורה". שאסרה

ה': בעבודת שונות דרגות שלוש כאן שיש לומר, מסתבר
שאינו  כך, כדי עד מותרות. אחר הלהוט חומרני אדם יש
לפרוש  כוח בידו יתן נדר רק עצמו. את לעצור מצליח

נדרים. באמצעות היא לה' עבודתו כזה, אדם מתאוותיו.
הוא  מותרות. אחר להוט שאינו אדם ישנו מזה למעלה
עליו  זאת בכל אך עצמו, את לעצור כדי לנדר זקוק לא

שלו  ה' עבודת ירידה. לו יגרמו שלא כדי ממותרות לפרוש
נדרים. ללא בפרישות מתבטאת

ואין  נעלית, כה לדרגה הגיע שכבר מי הוא מזה למעלה
"דייך  חז"ל אמרו עליו ירידה. לו יגרמו היתר שדברי חשש
עם  לעסוק צריך זו, בדרגה אדם כי – תורה" שאסרה מה
יהיו  מעשיך "כל בבחינת אותם, ולזכך לברר העולם, עניני

שמים". לשם
(191 cenr .bl ,zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  סיון כ' רביעי יום טומאה  במקום הנזיר שהיית

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰Bà únä ìäàì ñðëð¦§©§Ÿ¤©¥
õô÷ àìå ,Ba eøúä Bì òãBpL øçàå ,äââLa úBøáwä úéáì§¥©§¨¦§¨¨§©©¤©¦§§Ÿ¨©
éãk íL àäLiL àeäå .ä÷Bì äæ éøä Z íL ãîò àlà àöéå§¨¨¤¨¨©¨£¥¤¤§¤¦§¤¨§¥

.äéåçzLä¦§©£¨¨
להלן משנה': ה'לחם ה"ט)הקשה הרמב"ם (פ"ו כתב

החוצצים  ומגדל תיבה שידה בתוך הקברות לבית שהנכנס
ופרע  חבירו בא כך ואחר נזירות, עליו וקיבל לטומאה בינו
למרות  ונטמא, הוסרה שהחציצה כך המעזיבה, את עליו
ולכאורה  לוקה. אינו - שם לשהות המשיך אלא יצא שלא
או  המת לאהל שנכנס שהנזיר כאן, לדבריו סותרים הדברים
שם  לשהות המשיך לו שנודע ולאחר בשגגה הקברות לבית

לוקה! יצא ולא
מחלק: והרדב"ז

נזרו  יטמא ולא שיצא בו התרו לו שנודע לאחר - כאן
ולא  בו התרו לו שנודע "ואחר הרמב"ם: (וכלשון יצא ולא
בנכנס  - להלן ואילו שהייתו, על לוקה ולכן ויצא") קפץ

על  וקיבל ומגדל תיבה בשידה הקברות לא לבית נזירות יו
ושהה, בו התרו "אם אבל לוקה, אינו ולכן שיצא, בו התרו

לוקה". שהוא פשיטא
אריה' י"ב)וה'שאגת סי' מיישב:(החדשות

עליו  וקיבל הקברות לבית ומגדל תיבה בשידה הנכנס
בהיתר, נעשו הנזירות וקבלת למקום הכניסה – נזירות
הרי  החציצה ובטלה המעזיבה את פרע חבירו וכאשר
ולכן  מעשה', בו שאין 'לאו היא הטומאה במקום השהיה

לוקה. אינו
פשוט  לו ואמרו בו התרו "אם כלאים בגד שלענין ואף
חייב" וללבוש... לפשוט כדי ושהה בו לבוש והוא פשוט

ה"ל) פ"י כלאים על (הל' היתה הלבישה שתחילת מכיוון זה הרי ,
דוקא  זהו אך כמעשה. השהיה גם נחשבת מעשה ידי
להיות  כשממשיך ולכן באיסור, הלבישה שתחילת בכלאים,
דומה  ואינו המעשה. תחילת אחר נגררת השהיה לבוש,
ותחילת  ומגדל' תיבה 'בשידה הקברות לבית שנכנס לנזיר
למקום  נכנס שהנזיר כאן, כן שאין מה בהיתר. מעשהו
שנודע  לאחר גם הטומאה במקום לשהות המשיך טומאה
כל  בשוגג) כי (אף באיסור היתה המעשה שתחילת כיון לו,

ולוקה. כ'מעשה', נחשבת המת באהל שהייתו

ה'תשע"ג  סיון כ"א חמישי יום הכנסת  בבית תספורת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰?BøòO çlâî ïëéäå§¥¨§©¥©§¨
:øîàpL ,çeút äøæòä çút äéäiL ãò çlâî ...íéLpä úøæòa§¤§©©¨¦§©¥©©¤¦§¤¤©¨£¨¨¨©¤¤¡©
.àeä Lc÷î ïBéæa äfL ,çútä ãâðk çlâiL àì .ãòBî ìäà çút¤©Ÿ¤¥Ÿ¤§©¥©§¤¤©¤©¤¤¦§¦§¨
כן  ואם בזיון, כדרך נחשב קדוש במקום שגילוח מכאן
בו  לעשות שאין הכנסת בבית להסתפר אסור לכאורה

ביזיון ה"ו).תשמיש פי"א תפילה הל' (לעיל

חמד' ב'שדי תמה זה י)ולפי הכנסת, בית מע' דינים על (אסיפת
בית  בתוך לקטן ראשונה תגלחת לעשות בירושלים המנהג
והיא  מאחר שאולי וכתב, בזיון? דרך זה והרי הכנסת
פאות  לקטן מניחים הראשונה בתגלחת כי מצוה תגלחת
מרווחים  בתים בירושלים היו לא ימים ובאותם בראשו,
התירו  בציבור, השמחה את לעשות הקהל את בהם להכיל

הכנסת. בבית זו תגלחת
הגילוח  איסור שהרי זה ביאור על לתמוה יש ולכאורה
זאת  ובכל התורה, מן מצוה שהיא הנזיר מתגלחת נלמד

בזיון! משום המקדש בבית אסורה
שכתבו לה)ויש סי' ח"ה דעת התגלח (יחוה לא הנזיר שאמנם

שבמקום  ומכאן הנשים, בעזרת התגלח הרי אך בעזרה,
של  לביזיון לחשוש אין נשים כעזרת פחותה קדושה
בית  מקדושת חמורה כולו הבית הר שקדושת וכיון תגלחת,

במנעלו להכנס אסור הבית להר שהרי פ"ז הכנסת, בהב"ח (הל'

מותרה"אֿב) הכנסת לבית ה"ו)ואילו פי"א תפילה אם (הל' הרי ,
שכן  כל מצוה תגלחת הותרה המקדש בית של נשים בעזרת

הכנסת. בבית
הנזיר  שתגלחת בנימוק זו ראיה לדחות אפשר שני, מצד
המקדש, בבית דוקא לעשותה וחייבים מהתורה מצוה היא
בעזרת  אלא בעזרה אותה עושים אין בזיון שמשום אלא
הנשים. בעזרת אף אסורה אחרת תגלחת כל אך הנשים,
לעשותה  שבהכרח קדשים אכילת ממצות לדבר ודוגמא
ואם  במקדש. אסורה סתם אכילה אך מותרת, ולכן במקדש
הכנסת  בבית לעשותה חובה שאין הקטנים תגלחת גם כן
אנשים  לכבד מקום, ומכל המקום. בזיון משום לאוסרה יש
הכנסת  בבית מותרת וודאי מהשערות מעט לגזוז חשובים
(hiw 'r cpw oeilb ,'l`xyie oxd` zia').
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ה'תשע"ג  סיון כ"ב שישי יום הבית' ל'בדק הגוי נדבת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ãáBò¥
ïúBð Z éìò éðBìt éîc Bà ,éìò éîc :øîàL úBìæîe íéáëBk¨¦©¨¤¨©¨©¨©§¥§¦¨©¥

lì ìôBð Bðéàå .Bøãð éôkòä ïî ïéìa÷î ïéàL ,äkLíéáëBk éãáB §¦¦§§¥¥©¦§¨¤¥§©§¦¦¨§¥¨¦
..íéìLeøé ÷ãa Bà úéaä ÷ãa úà ÷fçì øãð Bà äáãð úBìæîe©¨§¨¨¤¤§©¥¤¤¤©©¦¤¤§¨©¦
úéa eäeàéöBé Z ìàøOé úòc ìò øãð íà ..?ïäa äOòi äîe©¥¨¤¨¤¦¨©©©©¦§¨¥¦¥
íàå ;íéìLeøé ÷ãáe úéaä ÷ãaî õeç íäì äàøiL äîa ïéc¦§©¤¥¨¤¨¤¦¤¤©©¦¤¤§¨©¦§¦

.eæðbé Z ézøãð íéîMì :øîà̈©©¨©¦¨©§¦¦¨¥
משנה': ה'לחם והקשה

הגוים" מן מקבלים "שאין כאן הרמב"ם דברי לכאורה,
בהלכות  לדבריו סותרים ולירושלים, הבית לבדק נדבה

עניים ה"ח)מתנות אין (פ"ח הבית לבדק שהתנדב "גוי :
לו. מחזירין אין ממנו לקחו ואם לכתחילה, ממנו מקבלים
שלא  כדי לו, מחזירין אבן או קורה כגון מסוים הדבר היה
אין  מסוים דבר שרק היינו במקדש", מסוים דבר להם יהא

מהגוי! מקבלים
הגוי אמר שאם הרמב"ם כתב כאן נדרתי','minylועוד:

'בדק  שאינם לדברים בנדבותיו להשתמש אפשר שאי כיון
מדוע  להקשות יש זה ולפי יגנזו, – ירושלים' ובדק הבית

מעילה בהלכות הט"ו)כתב לבדק (פ"ה אם גוים, "קדשי :
בערכין הגמרא מדברי והרי בהם", מועלין הקדישו (ה,הבית

בהם,ב) מועלין אין להגנז שדינם גוי נדבת שדמי עולה ,
יגנזו, הקדש לשם הגוי שנדרי כאן הרמב"ם כדברי ואם

בהם? מועלין מדוע
וביאר:

ואינו  ומעריך נודר שהגוי באופן הרמב"ם מדבר כאן
אנו  ואין ישראל" דעת על "נדר אלא מטרה לאיזה מפרט
מהגוי  מונעת שהתורה כיון הבית לבדק שכוונתו אומרים
ולכן  וגו'"), לבנות ולנו לכם ("לא הבית לבדק לנדב
ובית  מסוים' שאינו 'דבר והן מסוים' 'דבר הן ממנו מקבלים
הבית  מבדק חוץ להם, שיראה דבר לכל אותו מוציאים דין
ב"גוי  מדובר עניים מתנות בהלכות אבל ירושלים. ובדק

"ziad wcal acpzdy מקבלים אין לכתחילה ואז במפורש
מסוים' 'דבר ממנו לקחו אם בדיעבד אך כלל, ממנו
אף  כי מחזירים, אין מסוים' 'שאינו ודבר לו, מחזירים
כיון  בירושלים", וזכרון וצדקה חלק אין "ולכם שנאמר

להתיר. יש ניכר, אינו וה'זכרון' שה'חלק'
גוי  שקדשי מעילה, בהלכות הרמב"ם שכתב ומה
לבדק  היא שנתינתו פירש כאשר רק זה הרי – בהם מועלים
אלא  נגנזת אינה נתינתו שאז מסוים', 'שאינו ובדבר הבית

בה. מועלים ולכן הבית לבדק בה משתמשים

ה'תשע"ג  סיון כ"ג קודש שבת השדה  בעל גאולת של התוקף

:‰ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰äìàâ
íà ìáà ...äéìòáì úøæåç åæ éøä-ìáåéä òéâéù íãå÷ ùéã÷îä
øæç íà ,ùã÷ää ãéî éøëð åà åéáåø÷ øàù åà åúá åúåà äìàâ
íãéî äìàâ àì íàå .íìåòì åì úøæåç Y íãéî äìàâå ùéã÷îä
-éøëð åà íéáåø÷ øàù åà úáä ãé úçú àéäå ìáåéä òéâä àìà
äéäú àìà ,íìåòì íéìòáì úøæåç äðéàå ,ùã÷äì äàöåé åæ éøä

.íéðäëì äæçà
בנו  או המקדיש אינו ההקדש מן השדה את הגואל אם
היובל, שנת והגיעה נכרי" או קרוביו שאר או "בתו אלא
כאשר  אך הכהנים, בין ומתחלקת מרשותו יוצאת היא הרי
שנת  בהגיע בידו, והיא הגואל מיד אותה וקנה חזר המקדש

לעולם". לו "חוזרת היובל
" הביטוי פשר כבר zxfegומה השדה והרי לעולם" לו

ישוב  אם אף שמעתה הרמב"ם, כוונת אלא המקדיש? ביד
שגאלה  לאחר כי ביובל, אליו תחזור לאחר אותה וימכור

מקנה' כ'שדה ולא אחוזה' כ'שדה היא ההקדש .(רדב"ז)מן
מיד  השדה את וגאל המקדיש חזר שאם זו, הלכה אמנם,
היא  – ביובל מידו יוצאת אינה ההקדש מן שגאלה אחר

הגמרא לגירסת א)בהתאם כה, הרמב"ם.(ערכין לפני שהיתה
וגאלה  אחר... "גאלה היא: לפנינו הגמרא גירסת אך
המקדיש  אם רק כי ביובל", לכהנים יוצאה מידו [המקדיש]
ואינה  אחוזתו' 'שדה להיות חוזרת היא השדה את גאל
שבעל  אף הרי גאלה, אחר אדם אם אבל ביובל, מידו יוצאת
לכהנים  ויוצאת מקנה' כ'שדה היא הרי – ממנו קנאה השדה

ד"ה ביובל א כו, ערכין הראב"ד.אילימא)(תוס' גם גרס וכך .
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cbpzn מה "דייך שהרי היתר, מדברי פרישות הנהגת לעצם
תורה". שאסרה

ה': בעבודת שונות דרגות שלוש כאן שיש לומר, מסתבר
שאינו  כך, כדי עד מותרות. אחר הלהוט חומרני אדם יש
לפרוש  כוח בידו יתן נדר רק עצמו. את לעצור מצליח

נדרים. באמצעות היא לה' עבודתו כזה, אדם מתאוותיו.
הוא  מותרות. אחר להוט שאינו אדם ישנו מזה למעלה
עליו  זאת בכל אך עצמו, את לעצור כדי לנדר זקוק לא

שלו  ה' עבודת ירידה. לו יגרמו שלא כדי ממותרות לפרוש
נדרים. ללא בפרישות מתבטאת

ואין  נעלית, כה לדרגה הגיע שכבר מי הוא מזה למעלה
"דייך  חז"ל אמרו עליו ירידה. לו יגרמו היתר שדברי חשש
עם  לעסוק צריך זו, בדרגה אדם כי – תורה" שאסרה מה
יהיו  מעשיך "כל בבחינת אותם, ולזכך לברר העולם, עניני

שמים". לשם
(191 cenr .bl ,zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  סיון כ' רביעי יום טומאה  במקום הנזיר שהיית

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰Bà únä ìäàì ñðëð¦§©§Ÿ¤©¥
õô÷ àìå ,Ba eøúä Bì òãBpL øçàå ,äââLa úBøáwä úéáì§¥©§¨¦§¨¨§©©¤©¦§§Ÿ¨©
éãk íL àäLiL àeäå .ä÷Bì äæ éøä Z íL ãîò àlà àöéå§¨¨¤¨¨©¨£¥¤¤§¤¦§¤¨§¥

.äéåçzLä¦§©£¨¨
להלן משנה': ה'לחם ה"ט)הקשה הרמב"ם (פ"ו כתב

החוצצים  ומגדל תיבה שידה בתוך הקברות לבית שהנכנס
ופרע  חבירו בא כך ואחר נזירות, עליו וקיבל לטומאה בינו
למרות  ונטמא, הוסרה שהחציצה כך המעזיבה, את עליו
ולכאורה  לוקה. אינו - שם לשהות המשיך אלא יצא שלא
או  המת לאהל שנכנס שהנזיר כאן, לדבריו סותרים הדברים
שם  לשהות המשיך לו שנודע ולאחר בשגגה הקברות לבית

לוקה! יצא ולא
מחלק: והרדב"ז

נזרו  יטמא ולא שיצא בו התרו לו שנודע לאחר - כאן
ולא  בו התרו לו שנודע "ואחר הרמב"ם: (וכלשון יצא ולא
בנכנס  - להלן ואילו שהייתו, על לוקה ולכן ויצא") קפץ

על  וקיבל ומגדל תיבה בשידה הקברות לא לבית נזירות יו
ושהה, בו התרו "אם אבל לוקה, אינו ולכן שיצא, בו התרו

לוקה". שהוא פשיטא
אריה' י"ב)וה'שאגת סי' מיישב:(החדשות

עליו  וקיבל הקברות לבית ומגדל תיבה בשידה הנכנס
בהיתר, נעשו הנזירות וקבלת למקום הכניסה – נזירות
הרי  החציצה ובטלה המעזיבה את פרע חבירו וכאשר
ולכן  מעשה', בו שאין 'לאו היא הטומאה במקום השהיה

לוקה. אינו
פשוט  לו ואמרו בו התרו "אם כלאים בגד שלענין ואף
חייב" וללבוש... לפשוט כדי ושהה בו לבוש והוא פשוט

ה"ל) פ"י כלאים על (הל' היתה הלבישה שתחילת מכיוון זה הרי ,
דוקא  זהו אך כמעשה. השהיה גם נחשבת מעשה ידי
להיות  כשממשיך ולכן באיסור, הלבישה שתחילת בכלאים,
דומה  ואינו המעשה. תחילת אחר נגררת השהיה לבוש,
ותחילת  ומגדל' תיבה 'בשידה הקברות לבית שנכנס לנזיר
למקום  נכנס שהנזיר כאן, כן שאין מה בהיתר. מעשהו
שנודע  לאחר גם הטומאה במקום לשהות המשיך טומאה
כל  בשוגג) כי (אף באיסור היתה המעשה שתחילת כיון לו,

ולוקה. כ'מעשה', נחשבת המת באהל שהייתו

ה'תשע"ג  סיון כ"א חמישי יום הכנסת  בבית תספורת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰?BøòO çlâî ïëéäå§¥¨§©¥©§¨
:øîàpL ,çeút äøæòä çút äéäiL ãò çlâî ...íéLpä úøæòa§¤§©©¨¦§©¥©©¤¦§¤¤©¨£¨¨¨©¤¤¡©
.àeä Lc÷î ïBéæa äfL ,çútä ãâðk çlâiL àì .ãòBî ìäà çút¤©Ÿ¤¥Ÿ¤§©¥©§¤¤©¤©¤¤¦§¦§¨
כן  ואם בזיון, כדרך נחשב קדוש במקום שגילוח מכאן
בו  לעשות שאין הכנסת בבית להסתפר אסור לכאורה

ביזיון ה"ו).תשמיש פי"א תפילה הל' (לעיל

חמד' ב'שדי תמה זה י)ולפי הכנסת, בית מע' דינים על (אסיפת
בית  בתוך לקטן ראשונה תגלחת לעשות בירושלים המנהג
והיא  מאחר שאולי וכתב, בזיון? דרך זה והרי הכנסת
פאות  לקטן מניחים הראשונה בתגלחת כי מצוה תגלחת
מרווחים  בתים בירושלים היו לא ימים ובאותם בראשו,
התירו  בציבור, השמחה את לעשות הקהל את בהם להכיל

הכנסת. בבית זו תגלחת
הגילוח  איסור שהרי זה ביאור על לתמוה יש ולכאורה
זאת  ובכל התורה, מן מצוה שהיא הנזיר מתגלחת נלמד

בזיון! משום המקדש בבית אסורה
שכתבו לה)ויש סי' ח"ה דעת התגלח (יחוה לא הנזיר שאמנם

שבמקום  ומכאן הנשים, בעזרת התגלח הרי אך בעזרה,
של  לביזיון לחשוש אין נשים כעזרת פחותה קדושה
בית  מקדושת חמורה כולו הבית הר שקדושת וכיון תגלחת,

במנעלו להכנס אסור הבית להר שהרי פ"ז הכנסת, בהב"ח (הל'

מותרה"אֿב) הכנסת לבית ה"ו)ואילו פי"א תפילה אם (הל' הרי ,
שכן  כל מצוה תגלחת הותרה המקדש בית של נשים בעזרת

הכנסת. בבית
הנזיר  שתגלחת בנימוק זו ראיה לדחות אפשר שני, מצד
המקדש, בבית דוקא לעשותה וחייבים מהתורה מצוה היא
בעזרת  אלא בעזרה אותה עושים אין בזיון שמשום אלא
הנשים. בעזרת אף אסורה אחרת תגלחת כל אך הנשים,
לעשותה  שבהכרח קדשים אכילת ממצות לדבר ודוגמא
ואם  במקדש. אסורה סתם אכילה אך מותרת, ולכן במקדש
הכנסת  בבית לעשותה חובה שאין הקטנים תגלחת גם כן
אנשים  לכבד מקום, ומכל המקום. בזיון משום לאוסרה יש
הכנסת  בבית מותרת וודאי מהשערות מעט לגזוז חשובים
(hiw 'r cpw oeilb ,'l`xyie oxd` zia').

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  סיון כ"ב שישי יום הבית' ל'בדק הגוי נדבת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ãáBò¥
ïúBð Z éìò éðBìt éîc Bà ,éìò éîc :øîàL úBìæîe íéáëBk¨¦©¨¤¨©¨©¨©§¥§¦¨©¥

lì ìôBð Bðéàå .Bøãð éôkòä ïî ïéìa÷î ïéàL ,äkLíéáëBk éãáB §¦¦§§¥¥©¦§¨¤¥§©§¦¦¨§¥¨¦
..íéìLeøé ÷ãa Bà úéaä ÷ãa úà ÷fçì øãð Bà äáãð úBìæîe©¨§¨¨¤¤§©¥¤¤¤©©¦¤¤§¨©¦
úéa eäeàéöBé Z ìàøOé úòc ìò øãð íà ..?ïäa äOòi äîe©¥¨¤¨¤¦¨©©©©¦§¨¥¦¥
íàå ;íéìLeøé ÷ãáe úéaä ÷ãaî õeç íäì äàøiL äîa ïéc¦§©¤¥¨¤¨¤¦¤¤©©¦¤¤§¨©¦§¦

.eæðbé Z ézøãð íéîMì :øîà̈©©¨©¦¨©§¦¦¨¥
משנה': ה'לחם והקשה

הגוים" מן מקבלים "שאין כאן הרמב"ם דברי לכאורה,
בהלכות  לדבריו סותרים ולירושלים, הבית לבדק נדבה

עניים ה"ח)מתנות אין (פ"ח הבית לבדק שהתנדב "גוי :
לו. מחזירין אין ממנו לקחו ואם לכתחילה, ממנו מקבלים
שלא  כדי לו, מחזירין אבן או קורה כגון מסוים הדבר היה
אין  מסוים דבר שרק היינו במקדש", מסוים דבר להם יהא

מהגוי! מקבלים
הגוי אמר שאם הרמב"ם כתב כאן נדרתי','minylועוד:

'בדק  שאינם לדברים בנדבותיו להשתמש אפשר שאי כיון
מדוע  להקשות יש זה ולפי יגנזו, – ירושלים' ובדק הבית

מעילה בהלכות הט"ו)כתב לבדק (פ"ה אם גוים, "קדשי :
בערכין הגמרא מדברי והרי בהם", מועלין הקדישו (ה,הבית

בהם,ב) מועלין אין להגנז שדינם גוי נדבת שדמי עולה ,
יגנזו, הקדש לשם הגוי שנדרי כאן הרמב"ם כדברי ואם

בהם? מועלין מדוע
וביאר:

ואינו  ומעריך נודר שהגוי באופן הרמב"ם מדבר כאן
אנו  ואין ישראל" דעת על "נדר אלא מטרה לאיזה מפרט
מהגוי  מונעת שהתורה כיון הבית לבדק שכוונתו אומרים
ולכן  וגו'"), לבנות ולנו לכם ("לא הבית לבדק לנדב
ובית  מסוים' שאינו 'דבר והן מסוים' 'דבר הן ממנו מקבלים
הבית  מבדק חוץ להם, שיראה דבר לכל אותו מוציאים דין
ב"גוי  מדובר עניים מתנות בהלכות אבל ירושלים. ובדק

"ziad wcal acpzdy מקבלים אין לכתחילה ואז במפורש
מסוים' 'דבר ממנו לקחו אם בדיעבד אך כלל, ממנו
אף  כי מחזירים, אין מסוים' 'שאינו ודבר לו, מחזירים
כיון  בירושלים", וזכרון וצדקה חלק אין "ולכם שנאמר

להתיר. יש ניכר, אינו וה'זכרון' שה'חלק'
גוי  שקדשי מעילה, בהלכות הרמב"ם שכתב ומה
לבדק  היא שנתינתו פירש כאשר רק זה הרי – בהם מועלים
אלא  נגנזת אינה נתינתו שאז מסוים', 'שאינו ובדבר הבית

בה. מועלים ולכן הבית לבדק בה משתמשים

ה'תשע"ג  סיון כ"ג קודש שבת השדה  בעל גאולת של התוקף

:‰ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰äìàâ
íà ìáà ...äéìòáì úøæåç åæ éøä-ìáåéä òéâéù íãå÷ ùéã÷îä
øæç íà ,ùã÷ää ãéî éøëð åà åéáåø÷ øàù åà åúá åúåà äìàâ
íãéî äìàâ àì íàå .íìåòì åì úøæåç Y íãéî äìàâå ùéã÷îä
-éøëð åà íéáåø÷ øàù åà úáä ãé úçú àéäå ìáåéä òéâä àìà
äéäú àìà ,íìåòì íéìòáì úøæåç äðéàå ,ùã÷äì äàöåé åæ éøä

.íéðäëì äæçà
בנו  או המקדיש אינו ההקדש מן השדה את הגואל אם
היובל, שנת והגיעה נכרי" או קרוביו שאר או "בתו אלא
כאשר  אך הכהנים, בין ומתחלקת מרשותו יוצאת היא הרי
שנת  בהגיע בידו, והיא הגואל מיד אותה וקנה חזר המקדש

לעולם". לו "חוזרת היובל
" הביטוי פשר כבר zxfegומה השדה והרי לעולם" לו

ישוב  אם אף שמעתה הרמב"ם, כוונת אלא המקדיש? ביד
שגאלה  לאחר כי ביובל, אליו תחזור לאחר אותה וימכור

מקנה' כ'שדה ולא אחוזה' כ'שדה היא ההקדש .(רדב"ז)מן
מיד  השדה את וגאל המקדיש חזר שאם זו, הלכה אמנם,
היא  – ביובל מידו יוצאת אינה ההקדש מן שגאלה אחר

הגמרא לגירסת א)בהתאם כה, הרמב"ם.(ערכין לפני שהיתה
וגאלה  אחר... "גאלה היא: לפנינו הגמרא גירסת אך
המקדיש  אם רק כי ביובל", לכהנים יוצאה מידו [המקדיש]
ואינה  אחוזתו' 'שדה להיות חוזרת היא השדה את גאל
שבעל  אף הרי גאלה, אחר אדם אם אבל ביובל, מידו יוצאת
לכהנים  ויוצאת מקנה' כ'שדה היא הרי – ממנו קנאה השדה

ד"ה ביובל א כו, ערכין הראב"ד.אילימא)(תוס' גם גרס וכך .
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ז ּפרק ¤¤
ּבנדר ‡. ּבין חברֹו, על מהן אחד ּכל הנאת ׁשּנאסרה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים

לזה, זה אבדה להחזיר מּתרין אּלּו הרי - ּבׁשבּועה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין
מצוה  ׁשהיא הּמחזיר מּפני ׂשכר ׁשּנֹוטל ׁשּדרּכן ּובמקֹום . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נמצא  ׂשכר, יּטל ׁשאם - להקּדׁש הּׂשכר יּפל  האבדה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאת
מהּנה נמצא ׂשכר, יּטל לא ואם .[-בויתורו]נהנה; ְְְֱִִִֶֶַָָָָֹֹ

יׂשראל ·. ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהן ּבדברים הר ּומּתרין ּכגֹון , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ
ּבדברים  ואסּורין ;הּדר ׁשּבאמצע והּבאר והעזרֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבית
ׁשּבעיר  הרחבה ּכגֹון העיר, אנׁשי ּכל ּבׁשּתפּות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהן

והּספרים. והּתבה הּכנסת ּובית ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּמרחץ
אּלּו‚. ּבדברים מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי יעׂשּו, אחד וכיצד ּכל ? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּומזּכה  העם, מּׁשאר לאחד אֹו לּנׂשיא, חלקֹו ּכֹותב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשניהן
ּכׁשּיּכנס  מהן אחד ּכל ונמצא אחר. ידי על ּבחלקֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אינֹו - הּכנסת לבית אֹו העיר, אנׁשי לכל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמרחץ
אחד  ּכל ׁשהרי אחרים; לרׁשּות אּלא חברֹו, לרׁשּות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָנכנס

ּבמּתנה. ּונתנֹו זה, ּבמקֹום מחלקֹו נסּתּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
ּבחצר „. ׁשּתפין ׁשניהן אם היּו חלּקה- ּדין ּבּה [ארבע יׁש ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻ

אחד] לכל ׁשּיחלקּואמות עד לּה, להּכנס אסּורין אּלּו הרי ,ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּכל  - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם לחלקֹו; ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻויּכנס
ּובין  נכנס. ׁשּלֹו ּבתֹו אֹומר והּוא לביתֹו, נכנס ואחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
ּולגּדל  ותּנּור רחים להעמיד אסּורין ׁשניהן ,ּכ ּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכ

זֹו. ּבחצר ְְְִֵַָּתרנגֹולין
ּבחצר‰. ׁשּתפין ׁשהיּו חלוקה]ׁשנים דין בה ונדר [-שאין , ְְְִִֵֶַַָָָָֻ

למּכר  הּנֹודר את ּכֹופין - הּׁשני ּבֹו יהנה ׁשּלא מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאחד
להּכנס  מּתר זה הרי - ּבּׁשני הּוא יהנה ׁשּלא נדר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻחלקֹו.
יכֹול  אינֹו אבל נכנס; הּוא ׁשּברׁשּותֹו מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלביתֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחצר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָלהׁשּתּמׁש
.Â זה הרי מּׁשניהן, אחד ּבהנית אסּור הּׁשּוק מן אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה

זֹו לחצר להּכנס ׁשל מּתר לתֹו' לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
.'ׁשּל לתֹו נכנס ואיני נכנס, אני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָחבר

.Ê זה הרי - עצמֹו על האּמֹות מן אּמה הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻמי
ּביֹותר מהן לּקח ּבפחֹות [=ביוקר]מּתר להן ולמּכר , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

מהן [=בזול] ׁשּיּקח לֹו ׁשֹומעין אם - עליהן הניתֹו אסר .ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ימּכר, ׁשּלא ּכאן ּגֹוזרין ואין מּתר; ּביֹותר, וימּכר ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹֹֻּבפחֹות

ׁשּנג  ּכדי אחד מאיׁש נדר לא ׁשהרי - יּקח ׁשּמא זר ּגזרה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשאם ּכּלּה, מאּמה אּלא לּׂשא [ששם]עליו, לֹו אפׁשר אי ְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻֻ

הניתן  אסר אם ,לפיכ אחר. עם ויּתן יּׂשא זה, עם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּתן
מהן, יׁשאל לא אבל אֹותן; ּומלוה מׁשאילן זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעליו

מהן. ילוה ְְִֵֶֶֹולא

.Á;עּמהן ויּתן יּׂשא לא - עליו והניתן עליהן הניתֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר
יׁשאיל  ולא יׁשאל ולא עּמֹו, יּתנּו ולא יּׂשאּו לא הם ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹֹוכן

אֹותן  ילוה ולא מהן, ילוה ולא .להן, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
.Ë על להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָאסר

והּתיר  נׁשאל ואם ההיא; העיר אֹותּה מּבני לחכם ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָנדרֹו
מּתר  נדרֹו הרי ׁשּבארנּו.לֹו, ּכמֹו , ְְְֲִֵֵֶַָֻ

.È להנֹות מּתר זה הרי - עליו הּברּיֹות הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי
ּופאה  ׁשכחה אבל ּבלקט ּבּגרנֹות, הּמתחּלק עני ּומעׂשר ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּבית. ׁשּבתֹו ְִֶַַֹלא
.‡Èאּלּו הרי - הּלוּיים ועל הּכהנים על הניתֹו ׁשאסר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמי

ּכרחֹו על מּתנֹותיהן ונֹוטלין אּלּוּבאין 'ּכהנים אמר: ואם ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּומעׂשרֹותיו  ּתרּומֹותיו ויּתן אסּורין, אּלּו הרי - אּלּו' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָּולוּיים
עם  ענּיים, ּבמּתנֹות הּדין והּוא אחרים. ּולוּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַֹלכהנים

ֲִִָהענּיים.
.·È מה לחברֹו ואין חברֹו, על אסּורה הניתֹו ׁשהיתה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמי

אסּור ּיאכל  ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: החנוני אצל הֹול - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
לֹו, ונתן החנוני הל אם אעׂשה'; מה יֹודע ואיני ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהניתי

מּתר. זה הרי - מּזה ונטל ְֲִֵֶֶַָָָֻּובא
.‚È אצל והל לקצר, ׂשדהּו לגּדר, ּגדרֹו לבנֹות, ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהיה

מה  יֹודע ואיני ּבהניתי אסּור ּפלֹוני 'איׁש ואמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּפֹועלים
ׂשכרן  להן ונתן לזה ּובאּו עּמֹו, ועׂשּו הן והלכּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאעׂשה',

מּתר  זה הרי ּבארנּו- ּוכבר חֹובֹו, לֹו ׁשּפרע זה ׁשּנמצא ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
חֹובֹו. לפרע מּתר ְִֶֶַָֹֻׁשּזה

.„È לאחר נֹותן - ּיאכל מה לֹו ואין ,ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהיּו
ּבּה מּתר והּלה מּתנה, מּניח מּׁשּום אחר, עּמהן אין ואם ; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

והּלה  ׁשּיחּפץ', מי לכל מפקרין הן 'הרי ואֹומר: הּסלע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻעל
ואֹוכל. ְֵֵנֹוטל

.ÂË נתּונה הּזֹו הּסעּודה 'הרי לֹו: ואמר מּתנה לאחד ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָנתן
עּמנּו' ויאכל ּבהניתי, אסּור ׁשהּוא ּפלֹוני ויבֹוא מּתנה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹל

אסּור  זה הרי וחזר - סתם, לֹו נתן אם אּלא עֹוד, ולא . ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
הֹוכיח  אם - עּמנּו'? ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא רצֹונ' לֹו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹואמר
ּפלֹוני  ׁשּיבֹוא מנת על אּלא לֹו נתן ׁשּלא ּתחּלתֹו, על ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹסֹופֹו
והּוא  ּגדֹולה, סעּודה ׁשהיתה ּכגֹון אסּור; זה הרי - ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹויאכל
זֹו, מּסעּודה לאכל ּבהם וכּיֹוצא רּבֹו אֹו אביו ׁשּיבֹוא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹרֹוצה
ּכל  וכן לֹו. להקנֹות ּגמר ׁשּלא עליו מּוכחת סעּודתֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËהקּדיׁשּה ׁשאם מּתנה מקּדׁשת [המקבל]ּכל תהיה לא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ

אינ  להקנֹותּה- מנת על מּתנה לזה הּנֹותן וכל מּתנה. ּה ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ואם  הראׁשֹון; לֹו ׁשּיקנה ּבעת קנה האחר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחר,
ראׁשֹון  לא קנה לא האחר, לאֹותֹו הראׁשֹון לֹו הקנה ְְִִִֵַָָָָָֹֹֹלא

ׁשני. ְִֵֹולא
.ÊÈ לתת רֹוצה והּוא ּבּתֹו, ּבעל על הניתֹו ׁשּנאסרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי

אֹותן  ּומֹוציאה מהן נהנית ׁשּתהיה ּכדי מעֹות, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָלבּתֹו
ורצונותיה]ּבחפציה לּה:[צרכיה ואֹומר לּה נֹותן זה הרי - ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָ
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יהא  ׁשּלא ּובלבד ּבמּתנה, ל נתּונין האּלּו הּמעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ'הרי
אֹו ,'לפי נֹותנת ּׁשאּת למה יהיּו אּלא רׁשּות, ּבהן ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָלבעלי
מנת  'על לּה: אמר ואפּלּו ּבזה. וכּיֹוצא ּׁשּתלּבׁשי', ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ'למה
- ּבהן' עׂשי ּׁשּתרצי מה אּלא רׁשּות, ּבהן לבעלי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין
לּה נתן אם אבל ּבהן. ּתעׂשה ּׁשּתרצה ּומה הּבעל, קנם ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא
ולא  רׁשּות', ּבהן לבעלי ׁשאין מנת 'על לּה: ואמר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתנה
ּׁשּתרצה  למה אֹו ,ּולכ לכ הּזאת הּמּתנה ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפרׁש
ודבר  ּפרֹותיה; לאכל הּבעל אֹותּה קנה הרי - ּבּה ְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּתעׂשה

חֹותנֹו. ּבהנית אסּור הּוא ׁשהרי אסּור, ְֲֲֵֶֶַַָָָזה

ח ּפרק ¤¤
אֹו‡. ׁשּנדר ּדבר נדרֹו ּבׁשעת ּופרׁש נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

ּבגללֹו ּבאֹותֹונׁשּבע ׁשבּועתֹו אֹו נדרֹו ׁשּתלה ּכמי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
זה ּדבר  הרי ּבגללֹו, ׁשּנׁשּבע ּדבר אֹותֹו נתקּים לא ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ָֻמּתר.
ׁשאביה ·. ּפלֹונית אּׁשה נֹוׂשא ׁשאינֹו נׁשּבע אֹו נדר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

אֹו מתּו, - ּבתֹוכֹו רע ׁשּכלב זה לבית נכנס ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָרע,
מּתר  זה הרי - ּתׁשּובה האב אֹוׁשעׂשה ׁשּנדר ּכמי ׁשּזה ; ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

אּלא  זה, לבית אּכנס ולא ּפלֹונית אּׂשא 'ׁשּלא ואמר: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנׁשּבע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ההּזק'. נסּתּלק ּכן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאם

הּכעּורה,‚. ּפלֹונית נֹוׂשא ׁשאינֹו הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
קצרה לבנה, ונמצאת ׁשחרה נאה, [=נמוכה]ונמצאת ְְְְְְְִִָָָָָָָָָֹ

ארּכה ׁשּגנבה [=גבוהה]ונמצאת לי נהנית אׁשּתי 'ׁשאין , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻ
- הּכת ולא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבני' את וׁשהּכת ּכיסי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
נדרי  ּבכלל והּוא טעּות, נדר ׁשהּוא מּפני מּתר; זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻהרי
נתקּים  ולא ּבדבר נדרֹו ּכתֹולה זה ואין מּתרין; ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשגגֹות
מצּויה  היתה לא נדר ׁשּבגללּה הּסּבה ׁשהרי - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּדבר

היה.[-מלכתחילה] וטעּות ,ְָָָ
ּתאנים „. אֹוכלים מרחֹוק אנׁשים ׁשראה מי אּלא עֹוד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹולא

אליהם  ׁשּקרב ּכיון קרּבן', עליכם הן 'הרי להם: אמר ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,
מּתרין  אּלּו הרי - ואחיו אביו הם והרי על והּביט, אף ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשּפרׁש ּכמי זה הרי ּבגללּה, ׁשהּדירן הּסּבה ּפרׁש ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּפי
ׁשהּדבר אּלא [=הנסיבות]- עליהן, אסר ׁשּלא מֹוכיח ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבזה.ׁשהי  ּכּיֹוצא ּכל וכן זרים. ׁשהן ּבדעּתֹו ה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לֹו‰. ונֹולד נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר אצלו]מי ּדבר [=נתחדש ְְִִֶַַַָָָ
הרי  - הּנדר ּבׁשעת אֹו הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבלּבֹו היה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
אסר  ּכיצד? נדרֹו. את ויּתיר לחכם ׁשּיּׁשאל עד אסּור, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה
ּפלֹוני, למקֹום יּכנס ׁשּלא אֹו ּפלֹוני, ּבהנית עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאת
אף  - הּכנסת ּבית מקֹום ואֹותֹו סֹופר, האיׁש אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָונעׂשה
סֹופר  נעׂשה ׁשּזה יֹודע הייתי 'אּלּו אֹומר: ׁשהּוא ּפי ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעל
- נׁשּבע' אֹו נֹודר הייתי לא הּכנסת, ּבית יעׂשה זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּומקֹום
ּכמֹו נדרֹו ׁשּיּתיר עד ּולהּכנס, להנֹות אסּור זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַַָֹׁשּבארנּו.
.Âּכּלֹו הּתר מקצתֹו, ׁשהּתר נדר ּבׁשבּועה.ּכל הּדין והּוא ; ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻֻ

'הרי  ואמר: ּפרֹותיו, אֹוכלין מרחֹוק אנׁשים ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָּכיצד?
ואנׁשים  אביו הם והּנה אליהם, ּוכׁשהּגיע קרּבן', עליכם ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהן
'אּלּו אמר: ואפּלּו מּתרין; ּכּלן מּתר, ואביו הֹואיל - ְֲִִִִִִַַָָָָָָֻֻֻזרים

מּתר' ואבי אסּורין ּופלֹוני ּפלֹוני אֹומר: הייתי יֹודע, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָֻהייתי
'אּלּו אליהם: ּכׁשהּגיע אמר אם אבל מּתרין. ּכּלן הרי -ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
חּוץ  אסּורין ּכּלכם אֹומר: הייתי ּביניכם, ׁשאבי יֹודע ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהייתי
ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי מאביו; חּוץ אסּורין ּכּלן הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאבי'
ּומתנה  נֹודר היה ׁשּנדר ּכמֹו אּלא הּנדר, מקצת הּתיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

אביו. ִַָעל
.Êלּמע רע ׁשהּיין מּפני עלי, קרּבן 'הּיין האֹומר: ים',וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

'אּלּו אמר: אם - לּמעים' יפה המיּׁשן 'והרי לֹו: ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻאמרּו
נֹודר' הייתי לא יֹודע, הייתי הייתי 'אּלּו אמר: ואפּלּו , ֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

ּבּיׁשן  מּתר - מּתר' והּיׁשן אסּור החדׁש אֹומר: הייתי ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻֻיֹודע,
אֹומר: הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: אם אבל ֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּובחדׁש;
מּתר  זה הרי - המיּׁשן' מן חּוץ עלי אסּורֹות הּיינֹות ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻּכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻּבמיּׁשן
.Áאֹו נׁשּבע ׁשּבגללן ּדברים רֹואין הּנׁשּבע, אֹו הּנֹודר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

הענין  אחר והֹולכין נתּכּון; ּדבר לאיזה מהן ולֹומדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנדר,
טעּון [=הנסיבות] היה ּכיצד? הּדּבּור. מׁשמע ּכל אחר לא ,ְִֵַַַַַַָָָָֹ

קׁשה, ריחֹו והיה והּזיע ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׂשא
- לעֹולם ּופׁשּתים צמר עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹונׁשּבע
ּולכּסֹותן  ּפׁשּתים אֹו צמר ּבגדי ללּבׁש מּתר זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻהרי

בהם] לאחֹוריו.[להתכסות להפׁשילן אּלא אסּור ואינֹו ,ְְְֲִֵֶַַָָָָ
נדר  אֹו ונׁשּבע ּבלביׁשתֹו, ונצטער צמר ּבגד לבּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
לטען  ּומּתר ללּבׁש, אסּור - לעֹולם צמר עליו יעלה ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
אּלא  זה נתּכּון ׁשּלא צמר, ּבגּזי להתּכּסֹות ּומּתר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעליו;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן צמר. ְְֵֵֶֶֶֶֶַָֹלבגד
.Ë ממאן והּוא קרֹובתֹו, ׁשּיּׂשא מּמּנּו מבּקׁשין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָהיּו

לעֹולם,[=מסרב] ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נׁשּבע אֹו ונדר ּבֹו, ּופצרּו ,ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע אׁשּתֹו, את המגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
אּלא  ּכּונתֹו ׁשאין לֹו, להנֹות מּתרֹות אּלּו הרי - ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלעֹולם

איׁשּות  .לׁשם ְִֵ
.È נדר אֹו ונׁשּבע ּומאן, אצלֹו, ׁשּיסעד לחברֹו הּקֹורא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן

מּתר  זה הרי - צֹונן טּפת לֹו יׁשּתה ולא לביתֹו, יּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא  אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צֹונן; לֹו ולׁשּתֹות לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהּכנס

זֹו ּבסעּודה עּמֹו ויׁשּתה ּבזה.יאכל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‡È,'לֹוקח איני וׂשד נכנס, איני לבית' לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר

מּתר  זה הרי - לאחר מכרן אֹו ּומת ּבׁשבּועה, ּבין ּבנדר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבין
הּלֹוקח  מן אֹו הּיֹורׁש מן הּׂשדה ולּקח לּבית, ׁשּלא להּכנס ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

אמר: אם אבל ּברׁשּותֹו. ׁשהן זמן ּכל אּלא זה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתּכּון
מכרן  אֹו ּומת לֹוקח', איני זֹו וׂשדה נכנס, איני הּזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'לבית

אסּור. זה הרי - ְֲֵֵֶַָלאחר
.·Èאינּה' לֹו: אמר ,'ּפרת 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאמר

לעֹולם'ּפנּויה' ּבּה חֹורׁש איני 'ׂשדי ואמר: נדר אֹו נׁשּבע , ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
מּתרין  אדם וכל אסּור הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו היה אם -ְְְֲִִַַָָָָָָָָֹֻ
אדם  וכל הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו אין ואם ּבּה; לֹו ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹלחרׁש

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֵַָֹאסּורין.
.‚Èאֹו ּבית, ׁשּיקנה אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא נדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבׁשּירה ארוכה]ׁשּיצא יפרׁש[לדרך אֹו -[=יפליג], ּבּים ְְִֵֵֶַַָָָֹ
עד  אּלא מּיד, לצאת אֹו לקנֹות אֹו לּׂשא אֹותֹו מחּיבין ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאין
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ז ּפרק ¤¤
ּבנדר ‡. ּבין חברֹו, על מהן אחד ּכל הנאת ׁשּנאסרה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים

לזה, זה אבדה להחזיר מּתרין אּלּו הרי - ּבׁשבּועה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין
מצוה  ׁשהיא הּמחזיר מּפני ׂשכר ׁשּנֹוטל ׁשּדרּכן ּובמקֹום . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נמצא  ׂשכר, יּטל ׁשאם - להקּדׁש הּׂשכר יּפל  האבדה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאת
מהּנה נמצא ׂשכר, יּטל לא ואם .[-בויתורו]נהנה; ְְְֱִִִֶֶַָָָָֹֹ

יׂשראל ·. ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהן ּבדברים הר ּומּתרין ּכגֹון , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ
ּבדברים  ואסּורין ;הּדר ׁשּבאמצע והּבאר והעזרֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבית
ׁשּבעיר  הרחבה ּכגֹון העיר, אנׁשי ּכל ּבׁשּתפּות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהן

והּספרים. והּתבה הּכנסת ּובית ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּמרחץ
אּלּו‚. ּבדברים מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי יעׂשּו, אחד וכיצד ּכל ? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּומזּכה  העם, מּׁשאר לאחד אֹו לּנׂשיא, חלקֹו ּכֹותב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשניהן
ּכׁשּיּכנס  מהן אחד ּכל ונמצא אחר. ידי על ּבחלקֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אינֹו - הּכנסת לבית אֹו העיר, אנׁשי לכל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמרחץ
אחד  ּכל ׁשהרי אחרים; לרׁשּות אּלא חברֹו, לרׁשּות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָנכנס

ּבמּתנה. ּונתנֹו זה, ּבמקֹום מחלקֹו נסּתּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
ּבחצר „. ׁשּתפין ׁשניהן אם היּו חלּקה- ּדין ּבּה [ארבע יׁש ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻ

אחד] לכל ׁשּיחלקּואמות עד לּה, להּכנס אסּורין אּלּו הרי ,ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּכל  - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם לחלקֹו; ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻויּכנס
ּובין  נכנס. ׁשּלֹו ּבתֹו אֹומר והּוא לביתֹו, נכנס ואחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
ּולגּדל  ותּנּור רחים להעמיד אסּורין ׁשניהן ,ּכ ּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכ

זֹו. ּבחצר ְְְִֵַָּתרנגֹולין
ּבחצר‰. ׁשּתפין ׁשהיּו חלוקה]ׁשנים דין בה ונדר [-שאין , ְְְִִֵֶַַָָָָֻ

למּכר  הּנֹודר את ּכֹופין - הּׁשני ּבֹו יהנה ׁשּלא מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאחד
להּכנס  מּתר זה הרי - ּבּׁשני הּוא יהנה ׁשּלא נדר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻחלקֹו.
יכֹול  אינֹו אבל נכנס; הּוא ׁשּברׁשּותֹו מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלביתֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחצר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָלהׁשּתּמׁש
.Â זה הרי מּׁשניהן, אחד ּבהנית אסּור הּׁשּוק מן אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה

זֹו לחצר להּכנס ׁשל מּתר לתֹו' לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
.'ׁשּל לתֹו נכנס ואיני נכנס, אני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָחבר

.Ê זה הרי - עצמֹו על האּמֹות מן אּמה הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻמי
ּביֹותר מהן לּקח ּבפחֹות [=ביוקר]מּתר להן ולמּכר , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

מהן [=בזול] ׁשּיּקח לֹו ׁשֹומעין אם - עליהן הניתֹו אסר .ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ימּכר, ׁשּלא ּכאן ּגֹוזרין ואין מּתר; ּביֹותר, וימּכר ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹֹֻּבפחֹות

ׁשּנג  ּכדי אחד מאיׁש נדר לא ׁשהרי - יּקח ׁשּמא זר ּגזרה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשאם ּכּלּה, מאּמה אּלא לּׂשא [ששם]עליו, לֹו אפׁשר אי ְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻֻ

הניתן  אסר אם ,לפיכ אחר. עם ויּתן יּׂשא זה, עם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּתן
מהן, יׁשאל לא אבל אֹותן; ּומלוה מׁשאילן זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעליו

מהן. ילוה ְְִֵֶֶֹולא

.Á;עּמהן ויּתן יּׂשא לא - עליו והניתן עליהן הניתֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר
יׁשאיל  ולא יׁשאל ולא עּמֹו, יּתנּו ולא יּׂשאּו לא הם ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹֹוכן

אֹותן  ילוה ולא מהן, ילוה ולא .להן, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
.Ë על להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָאסר

והּתיר  נׁשאל ואם ההיא; העיר אֹותּה מּבני לחכם ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָנדרֹו
מּתר  נדרֹו הרי ׁשּבארנּו.לֹו, ּכמֹו , ְְְֲִֵֵֶַָֻ

.È להנֹות מּתר זה הרי - עליו הּברּיֹות הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי
ּופאה  ׁשכחה אבל ּבלקט ּבּגרנֹות, הּמתחּלק עני ּומעׂשר ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּבית. ׁשּבתֹו ְִֶַַֹלא
.‡Èאּלּו הרי - הּלוּיים ועל הּכהנים על הניתֹו ׁשאסר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמי

ּכרחֹו על מּתנֹותיהן ונֹוטלין אּלּוּבאין 'ּכהנים אמר: ואם ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּומעׂשרֹותיו  ּתרּומֹותיו ויּתן אסּורין, אּלּו הרי - אּלּו' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָּולוּיים
עם  ענּיים, ּבמּתנֹות הּדין והּוא אחרים. ּולוּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַֹלכהנים

ֲִִָהענּיים.
.·È מה לחברֹו ואין חברֹו, על אסּורה הניתֹו ׁשהיתה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמי

אסּור ּיאכל  ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: החנוני אצל הֹול - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
לֹו, ונתן החנוני הל אם אעׂשה'; מה יֹודע ואיני ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהניתי

מּתר. זה הרי - מּזה ונטל ְֲִֵֶֶַָָָֻּובא
.‚È אצל והל לקצר, ׂשדהּו לגּדר, ּגדרֹו לבנֹות, ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהיה

מה  יֹודע ואיני ּבהניתי אסּור ּפלֹוני 'איׁש ואמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּפֹועלים
ׂשכרן  להן ונתן לזה ּובאּו עּמֹו, ועׂשּו הן והלכּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאעׂשה',

מּתר  זה הרי ּבארנּו- ּוכבר חֹובֹו, לֹו ׁשּפרע זה ׁשּנמצא ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
חֹובֹו. לפרע מּתר ְִֶֶַָֹֻׁשּזה

.„È לאחר נֹותן - ּיאכל מה לֹו ואין ,ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהיּו
ּבּה מּתר והּלה מּתנה, מּניח מּׁשּום אחר, עּמהן אין ואם ; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

והּלה  ׁשּיחּפץ', מי לכל מפקרין הן 'הרי ואֹומר: הּסלע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻעל
ואֹוכל. ְֵֵנֹוטל

.ÂË נתּונה הּזֹו הּסעּודה 'הרי לֹו: ואמר מּתנה לאחד ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָנתן
עּמנּו' ויאכל ּבהניתי, אסּור ׁשהּוא ּפלֹוני ויבֹוא מּתנה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹל

אסּור  זה הרי וחזר - סתם, לֹו נתן אם אּלא עֹוד, ולא . ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
הֹוכיח  אם - עּמנּו'? ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא רצֹונ' לֹו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹואמר
ּפלֹוני  ׁשּיבֹוא מנת על אּלא לֹו נתן ׁשּלא ּתחּלתֹו, על ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹסֹופֹו
והּוא  ּגדֹולה, סעּודה ׁשהיתה ּכגֹון אסּור; זה הרי - ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹויאכל
זֹו, מּסעּודה לאכל ּבהם וכּיֹוצא רּבֹו אֹו אביו ׁשּיבֹוא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹרֹוצה
ּכל  וכן לֹו. להקנֹות ּגמר ׁשּלא עליו מּוכחת סעּודתֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËהקּדיׁשּה ׁשאם מּתנה מקּדׁשת [המקבל]ּכל תהיה לא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ

אינ  להקנֹותּה- מנת על מּתנה לזה הּנֹותן וכל מּתנה. ּה ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ואם  הראׁשֹון; לֹו ׁשּיקנה ּבעת קנה האחר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחר,
ראׁשֹון  לא קנה לא האחר, לאֹותֹו הראׁשֹון לֹו הקנה ְְִִִֵַָָָָָֹֹֹלא

ׁשני. ְִֵֹולא
.ÊÈ לתת רֹוצה והּוא ּבּתֹו, ּבעל על הניתֹו ׁשּנאסרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי

אֹותן  ּומֹוציאה מהן נהנית ׁשּתהיה ּכדי מעֹות, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָלבּתֹו
ורצונותיה]ּבחפציה לּה:[צרכיה ואֹומר לּה נֹותן זה הרי - ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָ
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יהא  ׁשּלא ּובלבד ּבמּתנה, ל נתּונין האּלּו הּמעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ'הרי
אֹו ,'לפי נֹותנת ּׁשאּת למה יהיּו אּלא רׁשּות, ּבהן ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָלבעלי
מנת  'על לּה: אמר ואפּלּו ּבזה. וכּיֹוצא ּׁשּתלּבׁשי', ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ'למה
- ּבהן' עׂשי ּׁשּתרצי מה אּלא רׁשּות, ּבהן לבעלי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין
לּה נתן אם אבל ּבהן. ּתעׂשה ּׁשּתרצה ּומה הּבעל, קנם ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא
ולא  רׁשּות', ּבהן לבעלי ׁשאין מנת 'על לּה: ואמר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתנה
ּׁשּתרצה  למה אֹו ,ּולכ לכ הּזאת הּמּתנה ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפרׁש
ודבר  ּפרֹותיה; לאכל הּבעל אֹותּה קנה הרי - ּבּה ְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּתעׂשה

חֹותנֹו. ּבהנית אסּור הּוא ׁשהרי אסּור, ְֲֲֵֶֶַַָָָזה

ח ּפרק ¤¤
אֹו‡. ׁשּנדר ּדבר נדרֹו ּבׁשעת ּופרׁש נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

ּבגללֹו ּבאֹותֹונׁשּבע ׁשבּועתֹו אֹו נדרֹו ׁשּתלה ּכמי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
זה ּדבר  הרי ּבגללֹו, ׁשּנׁשּבע ּדבר אֹותֹו נתקּים לא ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ָֻמּתר.
ׁשאביה ·. ּפלֹונית אּׁשה נֹוׂשא ׁשאינֹו נׁשּבע אֹו נדר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

אֹו מתּו, - ּבתֹוכֹו רע ׁשּכלב זה לבית נכנס ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָרע,
מּתר  זה הרי - ּתׁשּובה האב אֹוׁשעׂשה ׁשּנדר ּכמי ׁשּזה ; ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

אּלא  זה, לבית אּכנס ולא ּפלֹונית אּׂשא 'ׁשּלא ואמר: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנׁשּבע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ההּזק'. נסּתּלק ּכן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאם

הּכעּורה,‚. ּפלֹונית נֹוׂשא ׁשאינֹו הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
קצרה לבנה, ונמצאת ׁשחרה נאה, [=נמוכה]ונמצאת ְְְְְְְִִָָָָָָָָָֹ

ארּכה ׁשּגנבה [=גבוהה]ונמצאת לי נהנית אׁשּתי 'ׁשאין , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻ
- הּכת ולא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבני' את וׁשהּכת ּכיסי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
נדרי  ּבכלל והּוא טעּות, נדר ׁשהּוא מּפני מּתר; זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻהרי
נתקּים  ולא ּבדבר נדרֹו ּכתֹולה זה ואין מּתרין; ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשגגֹות
מצּויה  היתה לא נדר ׁשּבגללּה הּסּבה ׁשהרי - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּדבר

היה.[-מלכתחילה] וטעּות ,ְָָָ
ּתאנים „. אֹוכלים מרחֹוק אנׁשים ׁשראה מי אּלא עֹוד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹולא

אליהם  ׁשּקרב ּכיון קרּבן', עליכם הן 'הרי להם: אמר ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,
מּתרין  אּלּו הרי - ואחיו אביו הם והרי על והּביט, אף ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשּפרׁש ּכמי זה הרי ּבגללּה, ׁשהּדירן הּסּבה ּפרׁש ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּפי
ׁשהּדבר אּלא [=הנסיבות]- עליהן, אסר ׁשּלא מֹוכיח ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבזה.ׁשהי  ּכּיֹוצא ּכל וכן זרים. ׁשהן ּבדעּתֹו ה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לֹו‰. ונֹולד נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר אצלו]מי ּדבר [=נתחדש ְְִִֶַַַָָָ
הרי  - הּנדר ּבׁשעת אֹו הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבלּבֹו היה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
אסר  ּכיצד? נדרֹו. את ויּתיר לחכם ׁשּיּׁשאל עד אסּור, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה
ּפלֹוני, למקֹום יּכנס ׁשּלא אֹו ּפלֹוני, ּבהנית עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאת
אף  - הּכנסת ּבית מקֹום ואֹותֹו סֹופר, האיׁש אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָונעׂשה
סֹופר  נעׂשה ׁשּזה יֹודע הייתי 'אּלּו אֹומר: ׁשהּוא ּפי ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעל
- נׁשּבע' אֹו נֹודר הייתי לא הּכנסת, ּבית יעׂשה זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּומקֹום
ּכמֹו נדרֹו ׁשּיּתיר עד ּולהּכנס, להנֹות אסּור זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַַָֹׁשּבארנּו.
.Âּכּלֹו הּתר מקצתֹו, ׁשהּתר נדר ּבׁשבּועה.ּכל הּדין והּוא ; ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻֻ

'הרי  ואמר: ּפרֹותיו, אֹוכלין מרחֹוק אנׁשים ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָּכיצד?
ואנׁשים  אביו הם והּנה אליהם, ּוכׁשהּגיע קרּבן', עליכם ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהן
'אּלּו אמר: ואפּלּו מּתרין; ּכּלן מּתר, ואביו הֹואיל - ְֲִִִִִִַַָָָָָָֻֻֻזרים

מּתר' ואבי אסּורין ּופלֹוני ּפלֹוני אֹומר: הייתי יֹודע, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָֻהייתי
'אּלּו אליהם: ּכׁשהּגיע אמר אם אבל מּתרין. ּכּלן הרי -ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
חּוץ  אסּורין ּכּלכם אֹומר: הייתי ּביניכם, ׁשאבי יֹודע ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהייתי
ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי מאביו; חּוץ אסּורין ּכּלן הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאבי'
ּומתנה  נֹודר היה ׁשּנדר ּכמֹו אּלא הּנדר, מקצת הּתיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

אביו. ִַָעל
.Êלּמע רע ׁשהּיין מּפני עלי, קרּבן 'הּיין האֹומר: ים',וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

'אּלּו אמר: אם - לּמעים' יפה המיּׁשן 'והרי לֹו: ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻאמרּו
נֹודר' הייתי לא יֹודע, הייתי הייתי 'אּלּו אמר: ואפּלּו , ֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

ּבּיׁשן  מּתר - מּתר' והּיׁשן אסּור החדׁש אֹומר: הייתי ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻֻיֹודע,
אֹומר: הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: אם אבל ֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּובחדׁש;
מּתר  זה הרי - המיּׁשן' מן חּוץ עלי אסּורֹות הּיינֹות ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻּכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻּבמיּׁשן
.Áאֹו נׁשּבע ׁשּבגללן ּדברים רֹואין הּנׁשּבע, אֹו הּנֹודר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

הענין  אחר והֹולכין נתּכּון; ּדבר לאיזה מהן ולֹומדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנדר,
טעּון [=הנסיבות] היה ּכיצד? הּדּבּור. מׁשמע ּכל אחר לא ,ְִֵַַַַַַָָָָֹ

קׁשה, ריחֹו והיה והּזיע ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׂשא
- לעֹולם ּופׁשּתים צמר עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹונׁשּבע
ּולכּסֹותן  ּפׁשּתים אֹו צמר ּבגדי ללּבׁש מּתר זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻהרי

בהם] לאחֹוריו.[להתכסות להפׁשילן אּלא אסּור ואינֹו ,ְְְֲִֵֶַַָָָָ
נדר  אֹו ונׁשּבע ּבלביׁשתֹו, ונצטער צמר ּבגד לבּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
לטען  ּומּתר ללּבׁש, אסּור - לעֹולם צמר עליו יעלה ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
אּלא  זה נתּכּון ׁשּלא צמר, ּבגּזי להתּכּסֹות ּומּתר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעליו;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן צמר. ְְֵֵֶֶֶֶֶַָֹלבגד
.Ë ממאן והּוא קרֹובתֹו, ׁשּיּׂשא מּמּנּו מבּקׁשין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָהיּו

לעֹולם,[=מסרב] ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נׁשּבע אֹו ונדר ּבֹו, ּופצרּו ,ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע אׁשּתֹו, את המגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
אּלא  ּכּונתֹו ׁשאין לֹו, להנֹות מּתרֹות אּלּו הרי - ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלעֹולם

איׁשּות  .לׁשם ְִֵ
.È נדר אֹו ונׁשּבע ּומאן, אצלֹו, ׁשּיסעד לחברֹו הּקֹורא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן

מּתר  זה הרי - צֹונן טּפת לֹו יׁשּתה ולא לביתֹו, יּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא  אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צֹונן; לֹו ולׁשּתֹות לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהּכנס

זֹו ּבסעּודה עּמֹו ויׁשּתה ּבזה.יאכל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‡È,'לֹוקח איני וׂשד נכנס, איני לבית' לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר

מּתר  זה הרי - לאחר מכרן אֹו ּומת ּבׁשבּועה, ּבין ּבנדר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבין
הּלֹוקח  מן אֹו הּיֹורׁש מן הּׂשדה ולּקח לּבית, ׁשּלא להּכנס ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

אמר: אם אבל ּברׁשּותֹו. ׁשהן זמן ּכל אּלא זה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתּכּון
מכרן  אֹו ּומת לֹוקח', איני זֹו וׂשדה נכנס, איני הּזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'לבית

אסּור. זה הרי - ְֲֵֵֶַָלאחר
.·Èאינּה' לֹו: אמר ,'ּפרת 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאמר

לעֹולם'ּפנּויה' ּבּה חֹורׁש איני 'ׂשדי ואמר: נדר אֹו נׁשּבע , ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
מּתרין  אדם וכל אסּור הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו היה אם -ְְְֲִִַַָָָָָָָָֹֻ
אדם  וכל הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו אין ואם ּבּה; לֹו ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹלחרׁש

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֵַָֹאסּורין.
.‚Èאֹו ּבית, ׁשּיקנה אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא נדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבׁשּירה ארוכה]ׁשּיצא יפרׁש[לדרך אֹו -[=יפליג], ּבּים ְְִֵֵֶַַָָָֹ
עד  אּלא מּיד, לצאת אֹו לקנֹות אֹו לּׂשא אֹותֹו מחּיבין ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאין
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ההגּון ּדבר ׁשּנדרה לֹו[=מתאים]ׁשּימצא ּבאּׁשה ּומעׂשה . ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
אדם  ּבני עליה וקפצּו לֹו, ּתּנׂשא אֹותּה ׁשּיתּבע מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּכל
לכל  אּלא זֹו נתּכּונה 'לא חכמים: ואמרּו לּה; הגּונין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאינן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּה'. ההגּונין מן אֹותּה ׁשּיתּבע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי
.„È ׁשּתבֹוא' לֹו: ואמר ׁשּנׁשּבע, אֹו חברֹו, את ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּמּדיר

הרי  - יין' ׁשל חבּיֹות ׁשּתי אֹו חּטים, אחד ּכר לבני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹותּטל
'ּכלּום  לֹו: ויאמר לחכם, ׁשאלה ּבלא נדרֹו להּתיר יכֹול ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹזה
אלי  הּגיע ּוכבר אּטל, ׁשּלא ּכבֹודי לכּבדני, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתּכּונּת

ּבׁשבילֹו' ׁשּנדרּת אּתה ּכבֹוד 'ׁשאין הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּוׁשּתי  חּטים ׁשל ּכֹור לבני נֹותן אּתה אין אם לי, ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנהנה
ּבׁשאלת  ׁשּלא נדרֹו להּתיר יכֹול זה הרי - יין' ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹחבּיֹות
ּכל  וכן לידי'. והּגיעּו נתקּבלּתי ּכאּלּו 'הריני ויאמר: ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֹֹחכם,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ט ּפרק ¤¤
מקֹום,‡. ּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ְְְְִִֵַַָָָָָּבנדרים

נדר  ּכיצד? ּבֹו. נׁשּבע אֹו ׁשּנדר זמן ּובאֹותֹו לׁשֹון, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּובאֹותּה
לׁשֹון  ּבאֹותּה מקֹום אֹותֹו ּדר אם - המבּׁשל מן נׁשּבע ְְְִִִֶֶַַָָָָֻאֹו
ּולׁשלּוק  לצלי אפּלּו 'מבּׁשל' ׁשּקֹוראין זמן ְְְְְְֲִִִֶַָָָֻּבאֹותֹו

מהראוי] יותר אין [שנתבשל ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ,ְֲִֵֵֶַָֹ
ּובתבלין, ּבמים ׁשּנתּבּׁשל לבׂשר אּלא 'מבּׁשל' לקרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּדרּכן
ּבחּמי  והמבּׁשל המעּׁשן, וכן ּובׁשלּוק. ּבצלי מּתר זה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻהרי

א  ּבֹו הֹולכין - ּבהן וכּיֹוצא ּבני טבריה, ׁשל הּלׁשֹון חר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ִָהעיר.

'מליח'·. לקרֹות ּדרּכן אם - הּמליח מן נׁשּבע אֹו ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָנדר
ּדרּכן  ואם הּמלּוחין; ּבכל אסּור זה הרי הּמלּוחין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלכל
אסּור  אינֹו ּבלבד, מליח לדג אּלא 'מליח' קֹוראין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

מליח  ּבדג .אּלא ְִֶַָָָ
'ּכבּוׁש'‚. לקרֹות ּדרּכן אם - הּכבּוׁש מן נׁשּבע אֹו ְְְִִִִַַַַָָָָנדר

לקרֹות  ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי הּכבּוׁשין, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלכל
ּבכבּוׁש אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, ּכבּוׁש לירק אּלא ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָ'ּכבּוׁש'

ירק  ּבזה.ׁשל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַָָָֹ
קֹורין „. אין ּומקצתן ,ּכ לֹו קֹורין הּמקֹום ּבני מקצת ְְְִִִִֵֵַָָָָָָהיּו

וכל  נדרים, ספק זה הרי אּלא הרב; אחר הֹולכין אין -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה. אינֹו עבר, ואם להחמיר. נדרים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָספק

ׁשּמסּתּפקין‰. ּבמקֹום הּׁשמן מן נדר [=משתמשים]ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
קֹורין  אין הּמקֹום אנׁשי ורב ׁשמׁשמין, ּובׁשמן זית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבׁשמן
'ׁשמן  ׁשמׁשמין לׁשמן וקֹורין זית, לׁשמן אּלא סתם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻ'ׁשמן'
סתם  'ׁשמן' ׁשמׁשמין לׁשמן אף קֹורין ּומעּוטן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֻֻׁשמׁשמין',
ׁשמׁשמין. ׁשמן על לֹוקה ואינֹו ּבׁשניהם; אסּור זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âמקֹו ּבאֹותֹו הּׁשליח ׁשּדר ּדבר להּמלּכל [=לברר]ם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכיצד? סתם. לּׁשליח ׁשּנאמר הּמין ּבכלל הּוא הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעליו,
סתם, ּבׂשר לֹו לקנֹות ׁשליח אדם יׁשלח אם ׁשּדרּכן ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
אֹו זה ּבמקֹום נׁשּבע אם - ּדגים' אּלא מצאתי 'לא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹואמר:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדגים. ּבבׂשר אף נאסר הּבׂשר, מן  ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנדר
עֹופֹות  ּבבׂשר אסּור הּבׂשר מן הּנֹודר - מקֹום ְְִִֵַַַָָָָָּובכל

הּדברים מראין ואם ּבחגבים. ּומּתר [=הנסיבות]ּובקרבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻ
אֹו ּבלבד, ּבהמה לבׂשר אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ׁשּנדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבעת
ּדגים, ּבבׂשר מּתר זה הרי - ּבלבד ּובהמה עֹוף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻלבׂשר

עליהן. נמל ׁשהּׁשליח ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָואפּלּו
.Ê עד נתּבּׁשלה ׁשּלא ּבביצה מּתר - המבּׁשל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻהּנֹודר

נתּגלּגלה[התקשתה]ׁשקפתה אּלא ּבלבד.[=התחממה], ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
קדרה מּמעׂשה מּדברים [=סיר]הּנֹודר אּלא אסּור אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ריפֹות ּכגֹון ּבקדרה, אֹותן ּולביבֹות [=גריסים]ׁשּמרּתיחין ְְְְִִִִִֵֶַָָ
אסּור  זה הרי לקדרה, הּיֹורד מּכל עצמֹו אסר ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּיֹוצא

ּבקדרה הּמתּבּׁשלין או ּבכל נאפים הבישול שאחרי [אפילו ְְְְִִִֵַַָָ
.מיטגנים]

.Áּבציר מּתר הּדגים, מן הדג]הּנֹודר ּובמריס [רוטב ְְְִִִֵַַָָָֻֻ
דגים] והּוא [שומן ּבקֹוס, מּתר - החלב מן הּנֹודר ּדגים. ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשל

נדר  ּבחלב. מּתר הּקֹוס, מן נדר החלב; מן הּנבּדלין ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּמים
ּתפלה. ּבין מליחה ּבין ּבּה אסּור הּגבינה, ְְְִִִֵֵֵַָָָָָמן

.Ë מבּׁשלים ּבין חּיין ּבין ּבהן אסּור החּטים, מן .הּנֹודר ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּפת; ּבין קמח ּבין ּבהן אסּור טֹועם', ׁשאיני חּטים ִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ'חּטה

ּבאפּויה ּבּה אסּור טֹועם', ׁשאיני בלשון 'חּטה ['חטה', ֲִִֵֵֶַָָָָ
לפת] מתייחסת לכסיחיד, חיטה]ּומּתר 'חּטים [-גרגרי ; ִִָָֹֻ

ׁשאיני  חּטים 'חּטה לכס; ואסּור ּבאפּוי מּתר טֹועם', ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻׁשאיני
מן  אֹו הּדגן מן והּנֹודר לכס. ּבין ּבאפּוי ּבין אסּור ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹטֹועם',

הּמינין מחמׁשת אּלא אסּור אינֹו דגן]הּתבּואה, .[מיני ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
.È ּבדלּועין מּתר הּירק, מן הּכריׁשיןהּנֹודר מן ,[=כרתי]. ְְִִִִִֵֵַַַָָָֻ

ּבקפלֹוטֹות בארץ]מּתר שמקורו כרתי של מן [סוג הּנֹודר . ְְִֵַַָֻ
מי  ׁשהרי הּכרּוב, ּבֹו ׁשּנתּבּׁשל ּבּמים אסּור - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּכרּוב
ּבּׁשלקֹות  מּתר הּׁשלקֹות, מּמי נדר ּכׁשלקֹות. ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻהּׁשלקֹות
הּתבלין, מן ׁשּבֹו; ּבּתבלין מּתר הרטב, מן הּנֹודר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻעצמן.

ּבמקּפה אסּור הּגריסין, מן הּנֹודר ּברטב. [=תבשיל מּתר ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻ
ּגריסין.סמיך] ְִִֶׁשל

.‡Èּומּתר הּנֹו הארץ, ּבפרֹות אסּור - הארץ מּפרֹות דר ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
האדמה]ּבכמהין שבתוך פטריות אמר:[סוג ואם ּופטרּיֹות; ְְְִִִִִֵַָ

אף  ּופטרּיֹות; ּבכמהין אף אסּור - עלי' קרקע ּגּדּולי ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ'ּכל
ּבּקרקע. הן ּגדלין הּקרקע, מן יֹונקין ׁשאינן ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָעל

.·È ּומּתר הּׁשנה, ּפרֹות ּבכל אסּור - ׁשנה מּפרֹות ְִֵֵֵַַָָָָָָָֻהּנֹודר
ּובגֹוזלֹות  ּובביצים ּובחלב ּוטלאים אמר:ּבגדיים ואם ; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

אין  הּקיץ, מּפרֹות הּנֹודר ּבכּלן. אסּור עלי', ׁשנה ְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻ'ּגּדּולי
ּבּתאנים. אּלא ְִֵֶַָָאסּור

.‚È ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים הּגדֹול,ּובכל ּבעּקר הּזהר - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ּבנדרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא:
ּתֹורה  זה העּקר ּפי ועל זמן. ּובאֹותֹו לׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָמקֹום,
ּפלֹוני'. ּבדבר ּומּתר ּפלֹוני, ּבדבר אסּור הּנֹודר 'זה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻותאמר:

.„È ּביין מּתר הענבים, מן מן הּנֹודר החדׁש; ואפּלּו ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מן  ּתמרים; ּבדבׁש מּתר הּתמרים, מן ּבׁשמן; מּתר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּזיתים,

חמוצים]הּסתונּיֹות הּיין,[ענבים מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר , ְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֻ
מן  ׁשמׁשמין; ּבׁשמן מּתר הּׁשמן, מן ּתּפּוחים; ּביין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻמּתר

החמץ  מן ּתמרים; ּבדבׁש מּתר ּבחמץ הּדבׁש, מּתר , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻ
ׂשדה ּבירקֹות מּתר הּירק, מן מעצמם סתונּיֹות; [שצמחו ְְְִִִֶַַָָָָָֻ
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אּלא בשדה] נדר לא והּוא הם, לוי ׁשם אּלּו, ׁשּכל מּפני -ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מקֹום. ּבאֹותֹו לוי ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמּׁשם

.ÂËהּכסּות מן מּתר[=בגד]הּנֹודר שאינם , גסים [באריגים ְִֵַַָֻ
ללבישה] ּובחמילהראויים ּוביריעה להגנה ּבׂשק [יריעה ְֲִִִַַָָ

ּבכלל מגשם] ׁשהעלּיה ּבעלּיה, אסּור - הּבית מן הּנֹודר .ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
- הּמּטה מן הּנֹודר ּבבית. מּתר העלּיה, מן נדר ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהּבית;
הּדרּגׁש, מן נדר קטּנה; מּטה ּכמֹו ׁשהּוא ּבדרּגׁש, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאסּור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמּטה. ְְִֵֵֶַָָָֹֻמּתר
.ÊË האגף מן אסּור זה הרי זה, לבית יּכנס ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנֹודר

הדלת] הגפת -[מקום זֹו לעיר יּכנס ׁשּלא נדר ְְְִִִִֵֶַָָֹולפנים;
לתחּומּה להּכנס תחוםֿשבת]מּתר - אמה ואסּור [אלפיים , ְְְִִֵָָָָֻ

לעּבּורּה שליש להּכנס ושני אמה שבעים בתוך הנמצא [בית ְְִִֵָָ
העיר] .של

.ÊÈ ׁשנים ׁשם ונׁשּתהה אדם ּובא העיר, מּבני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹודר
מּמּנּו להנֹות אסּור זה הרי - חדׁש מּכאן,עׂשר ּפחֹות ; ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשּׁשהה ּכל - העיר מּיֹוׁשבי נדר ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻמּתר.
מּתר. מּכאן, ּפחֹות מּמּנּו; להנֹות ִִֵֶָָָָָֻאסּור

.ÁÈּפלֹוני מּמעין הּנמׁשכין הּמים מן ּבכל הּנֹודר אסּור - ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
מּמּנּו הּיֹונקֹות לֹומר [בעקיפין]הּנהרֹות צרי ואין , ְְְִִֵֶַַַָָ

ואין [ישירות]הּנמׁשכֹות ׁשמם, ׁשּנׁשּתּנה ּפי על אף ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
מלּוין  ואין ּפלֹונית', ּו'באר ּפלֹוני' 'נהר אּלא אֹותם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָקֹוראין

עּקרן והּוא הֹואיל - הּנדּור הּמעין לׁשם ,[=מקורם]אֹותן ְְְִִֵַַַָָָָָ
- ּפלֹוני מּמעין אֹו ּפלֹוני מּנהר נדר אם אבל ּבּכל. ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹאסּור

ׁשמֹו. על הּנקראֹות הּנהרֹות ּבכל אּלא אסּור ְְְְִֵֶַַַָָָָָאינֹו
.ËÈ הּיּבׁשה ּביֹוׁשבי מּתר - הּים מּיֹורדי מּיֹוׁשבי הּנֹודר ; ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

מפרׁשים  ׁשהם ּפי על אף הּים, ּביֹורדי אסּור - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּבׁשה
יֹוׁשבי [=מפליגים] ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאמצע

נתּכּון  ׁשּלא ּבסּומין, אסּור - החּמה מרֹואי הּנֹודר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיּבׁשה.
- הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותן. רֹואה ׁשהחּמה מּמי ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּבנׁשים ּומּתר ׂשיבֹות, ּובבעלי ּבקרחים [שכינויים אסּור ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֻ
הראש'] הראש']ּובקטּנים'מכוסות 'גלויי ואם [שכינויים ; ְְִִִַ

ּבּכל. אסּור לּכל, הראׁש ׁשחרי לקרֹות ְְְִֵַַַָָָֹֹֹֹּדרּכן
.Î ּובכּותּיים ּביׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר

ּומּתר [=שומרונים] ּביׂשראל, אסּור - ירּוׁשלים מעֹולי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻ
עליו ׁשּמצוה למי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא לעלֹות ּבכּותּיים; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נקראין  ׁשאין ּביׂשראל; מּתר - נח מּבני הּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים.
האּמֹות. ׁשאר אּלא נח' ְְֵֶַָָָֹֻ'ּבני

.‡Î עׂשו ּובבני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ,נדר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר: ּביׂשראל, אּלא אסּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
ּברּכת  את ל "ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזרע",

ְַָָאברהם".
.·Î ּבמּולי ואסּור יׂשראל, ּבערלי מּתר - הערלים מן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻנדר

העֹולם  יׂשראל,אּמֹות ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר ; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻ
אּלא  קרּויה הערלה ׁשאין העֹולם; אּמֹות ּבמּולי ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּומּתר
ּכּונתֹו ואין ערלים"; הּגֹויים כל "ּכי ׁשּנאמר: ּגֹויים, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלׁשם
ׁשאינֹו ּולמי הּמילה, על מצּוה ׁשהּוא למי אּלא זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל

עליה. ְֶֶָָֻמצּוה

.‚Î ּבגרים אסּור מּיׂשראל, מּתר הּנֹודר הּגרים, מן ; ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
מן  ּובלוּיים; ּבכהנים אסּור מּיׂשראל, הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביׂשראל.
הּכהנים, מן הּנֹודר ּביׂשראל. מּתר הּלוּיים, ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֻהּכהנים
מּתר  מּבניו, הּנֹודר ּבכהנים. מּתר הּלוּיים, מן ּבלוּיים; ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָֹֻֻֻמּתר
הּנֹודר  ּדין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל בניו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבבני

הּוא. אחד ְְִֶַָָוהּנׁשּבע

ה'תשע"ג  סיון י"ח שני יום

י ּפרק ¤¤
אּלא ‡. אסּור אינֹו הּיֹום', טֹועם 'ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹודר

ׁשּתחׁש הלילה]עד אסּור [=עד אחד', יֹום טֹועם 'ׁשאיני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּיֹום' טֹועם 'ׁשאיני הּנֹודר ,לפיכ נדרֹו. מּׁשעת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
מּׁשּתחׁש יאכל לא ,מּׁשּתחׁש מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻ
'יֹום  אחרת ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ׁשּיּׁשאל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
הפרׁש יֹודעין העם ּכל אין ׁשהרי ,מּׁשּתחׁש ויאכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד'

לזה. זה ֵֶֶֶָׁשּבין
ספק ·. זה הרי - יֹום' טֹועם 'ׁשאיני לעת נדר מעת ואסּור , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

לֹוקה. אינֹו ׁשחׁשכה, אחר אכל ואם אחד'; 'יֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאֹומר
הּׁשּבת  ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - זֹו' ׁשּבת טֹועם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ׁשאיני
טֹועם  'ׁשאיני ּבׁשּבת; מאחד מּתר הּוא והרי הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוביֹום
אמר  לעת. מעת ימים, ׁשבעת אסּור זה הרי - אחת' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּבת
ספק, זה הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּבת'
- הּׁשּבת אחר אכל ואם לעת; מעת ימים ׁשבעת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, ְְֵֵֶֶַאינֹו
החדׁש‚. ּבׁשאר אסּור - זה' חדׁש ׁשֹותה אבל 'ׁשאיני ; ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

חסר  חדׁש ׁשהיה ּפי על אף מּתר, יהיה חדׁש ראׁש .ּביֹום ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
ּגמּורים, יֹום ׁשלׁשים אסּור - אחד' חדׁש טֹועם ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ'ׁשאיני
לעת, מעת יֹום ׁשלׁשים אסּור - סתם 'חדׁש' נדר לעת. ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמעת

ִֵָמּספק.
הּׁשנה „. מן נׁשאר לא אפּלּו - זֹו' ׁשנה ּבׂשר אֹוכל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'ׁשאיני

הּיֹום  אֹותֹו אּלא אסּור אין אחד, יֹום ראׁשאּלא ּוביֹום ; ְֵֶֶֶַָָָָֹ
חדׁש ראׁש יֹום הּוא לנדרים, הּׁשנה וראׁש מּתר. ְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֻהּׁשנה,
ׁשנה  אסּור זה הרי - אחת' ׁשנה אֹוכל 'ׁשאיני ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתׁשרי.
ּבּה אסּור הּׁשנה, נתעּברה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְִִִִַַָָָָָָּתמימה,
ליֹום  מּיֹום אסּור זה הרי - ׁשנה' אֹוכל 'ׁשאיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּובעּבּורּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַָמּספק,
ׁשני ‰. ּבׁשאר אסּור - זה' ׁשבּוע יין ׁשֹותה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'ׁשאיני

הּׁשנה  מראׁש אּלא מּתר ואינֹו הּׁשמּטה; ּובׁשנת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּׁשבּוע,
ׁשביעית  מֹוצאי אסּור ׁשל - אחד' ׁשבּוע יין ׁשֹותה 'ׁשאיני . ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אסּור  - זה' 'יֹובל אמר ליֹום. מּיֹום ּגמּורֹות, ׁשנים ְְִִֵֶֶַַָָָׁשבע
עצמּה. החמּׁשים ּובׁשנת הּיֹובל, ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּבׁשאר

.Â ׁשנה היתה אם - אדר' חדׁש ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'ׁשאיני
אּלא  אסּור אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברת,
הרי  אדר, סֹוף עד נדר ואם ראׁשֹון; אדר חדׁש ראׁש ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹעד
ונדר  מעּברת, ׁשהּׁשנה ידע ואם ׁשני. אדר סֹוף עד אסּור  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזה

ׁשני  אדר חדׁש ראׁש עד אסּור - אדר חדׁש ראׁש .עד ֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
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ההגּון ּדבר ׁשּנדרה לֹו[=מתאים]ׁשּימצא ּבאּׁשה ּומעׂשה . ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
אדם  ּבני עליה וקפצּו לֹו, ּתּנׂשא אֹותּה ׁשּיתּבע מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּכל
לכל  אּלא זֹו נתּכּונה 'לא חכמים: ואמרּו לּה; הגּונין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאינן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּה'. ההגּונין מן אֹותּה ׁשּיתּבע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי
.„È ׁשּתבֹוא' לֹו: ואמר ׁשּנׁשּבע, אֹו חברֹו, את ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּמּדיר

הרי  - יין' ׁשל חבּיֹות ׁשּתי אֹו חּטים, אחד ּכר לבני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹותּטל
'ּכלּום  לֹו: ויאמר לחכם, ׁשאלה ּבלא נדרֹו להּתיר יכֹול ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹזה
אלי  הּגיע ּוכבר אּטל, ׁשּלא ּכבֹודי לכּבדני, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתּכּונּת

ּבׁשבילֹו' ׁשּנדרּת אּתה ּכבֹוד 'ׁשאין הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּוׁשּתי  חּטים ׁשל ּכֹור לבני נֹותן אּתה אין אם לי, ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנהנה
ּבׁשאלת  ׁשּלא נדרֹו להּתיר יכֹול זה הרי - יין' ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹחבּיֹות
ּכל  וכן לידי'. והּגיעּו נתקּבלּתי ּכאּלּו 'הריני ויאמר: ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֹֹחכם,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ט ּפרק ¤¤
מקֹום,‡. ּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ְְְְִִֵַַָָָָָּבנדרים

נדר  ּכיצד? ּבֹו. נׁשּבע אֹו ׁשּנדר זמן ּובאֹותֹו לׁשֹון, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּובאֹותּה
לׁשֹון  ּבאֹותּה מקֹום אֹותֹו ּדר אם - המבּׁשל מן נׁשּבע ְְְִִִֶֶַַָָָָֻאֹו
ּולׁשלּוק  לצלי אפּלּו 'מבּׁשל' ׁשּקֹוראין זמן ְְְְְְֲִִִֶַָָָֻּבאֹותֹו

מהראוי] יותר אין [שנתבשל ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ,ְֲִֵֵֶַָֹ
ּובתבלין, ּבמים ׁשּנתּבּׁשל לבׂשר אּלא 'מבּׁשל' לקרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּדרּכן
ּבחּמי  והמבּׁשל המעּׁשן, וכן ּובׁשלּוק. ּבצלי מּתר זה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻהרי

א  ּבֹו הֹולכין - ּבהן וכּיֹוצא ּבני טבריה, ׁשל הּלׁשֹון חר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ִָהעיר.

'מליח'·. לקרֹות ּדרּכן אם - הּמליח מן נׁשּבע אֹו ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָנדר
ּדרּכן  ואם הּמלּוחין; ּבכל אסּור זה הרי הּמלּוחין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלכל
אסּור  אינֹו ּבלבד, מליח לדג אּלא 'מליח' קֹוראין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

מליח  ּבדג .אּלא ְִֶַָָָ
'ּכבּוׁש'‚. לקרֹות ּדרּכן אם - הּכבּוׁש מן נׁשּבע אֹו ְְְִִִִַַַַָָָָנדר

לקרֹות  ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי הּכבּוׁשין, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלכל
ּבכבּוׁש אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, ּכבּוׁש לירק אּלא ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָ'ּכבּוׁש'

ירק  ּבזה.ׁשל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַָָָֹ
קֹורין „. אין ּומקצתן ,ּכ לֹו קֹורין הּמקֹום ּבני מקצת ְְְִִִִֵֵַָָָָָָהיּו

וכל  נדרים, ספק זה הרי אּלא הרב; אחר הֹולכין אין -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה. אינֹו עבר, ואם להחמיר. נדרים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָספק

ׁשּמסּתּפקין‰. ּבמקֹום הּׁשמן מן נדר [=משתמשים]ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
קֹורין  אין הּמקֹום אנׁשי ורב ׁשמׁשמין, ּובׁשמן זית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבׁשמן
'ׁשמן  ׁשמׁשמין לׁשמן וקֹורין זית, לׁשמן אּלא סתם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻ'ׁשמן'
סתם  'ׁשמן' ׁשמׁשמין לׁשמן אף קֹורין ּומעּוטן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֻֻׁשמׁשמין',
ׁשמׁשמין. ׁשמן על לֹוקה ואינֹו ּבׁשניהם; אסּור זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âמקֹו ּבאֹותֹו הּׁשליח ׁשּדר ּדבר להּמלּכל [=לברר]ם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכיצד? סתם. לּׁשליח ׁשּנאמר הּמין ּבכלל הּוא הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעליו,
סתם, ּבׂשר לֹו לקנֹות ׁשליח אדם יׁשלח אם ׁשּדרּכן ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
אֹו זה ּבמקֹום נׁשּבע אם - ּדגים' אּלא מצאתי 'לא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹואמר:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדגים. ּבבׂשר אף נאסר הּבׂשר, מן  ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנדר
עֹופֹות  ּבבׂשר אסּור הּבׂשר מן הּנֹודר - מקֹום ְְִִֵַַַָָָָָּובכל

הּדברים מראין ואם ּבחגבים. ּומּתר [=הנסיבות]ּובקרבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻ
אֹו ּבלבד, ּבהמה לבׂשר אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ׁשּנדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבעת
ּדגים, ּבבׂשר מּתר זה הרי - ּבלבד ּובהמה עֹוף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻלבׂשר

עליהן. נמל ׁשהּׁשליח ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָואפּלּו
.Ê עד נתּבּׁשלה ׁשּלא ּבביצה מּתר - המבּׁשל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻהּנֹודר

נתּגלּגלה[התקשתה]ׁשקפתה אּלא ּבלבד.[=התחממה], ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
קדרה מּמעׂשה מּדברים [=סיר]הּנֹודר אּלא אסּור אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ריפֹות ּכגֹון ּבקדרה, אֹותן ּולביבֹות [=גריסים]ׁשּמרּתיחין ְְְְִִִִִֵֶַָָ
אסּור  זה הרי לקדרה, הּיֹורד מּכל עצמֹו אסר ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּיֹוצא

ּבקדרה הּמתּבּׁשלין או ּבכל נאפים הבישול שאחרי [אפילו ְְְְִִִֵַַָָ
.מיטגנים]

.Áּבציר מּתר הּדגים, מן הדג]הּנֹודר ּובמריס [רוטב ְְְִִִֵַַָָָֻֻ
דגים] והּוא [שומן ּבקֹוס, מּתר - החלב מן הּנֹודר ּדגים. ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשל

נדר  ּבחלב. מּתר הּקֹוס, מן נדר החלב; מן הּנבּדלין ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּמים
ּתפלה. ּבין מליחה ּבין ּבּה אסּור הּגבינה, ְְְִִִֵֵֵַָָָָָמן

.Ë מבּׁשלים ּבין חּיין ּבין ּבהן אסּור החּטים, מן .הּנֹודר ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּפת; ּבין קמח ּבין ּבהן אסּור טֹועם', ׁשאיני חּטים ִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ'חּטה

ּבאפּויה ּבּה אסּור טֹועם', ׁשאיני בלשון 'חּטה ['חטה', ֲִִֵֵֶַָָָָ
לפת] מתייחסת לכסיחיד, חיטה]ּומּתר 'חּטים [-גרגרי ; ִִָָֹֻ

ׁשאיני  חּטים 'חּטה לכס; ואסּור ּבאפּוי מּתר טֹועם', ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻׁשאיני
מן  אֹו הּדגן מן והּנֹודר לכס. ּבין ּבאפּוי ּבין אסּור ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹטֹועם',

הּמינין מחמׁשת אּלא אסּור אינֹו דגן]הּתבּואה, .[מיני ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
.È ּבדלּועין מּתר הּירק, מן הּכריׁשיןהּנֹודר מן ,[=כרתי]. ְְִִִִִֵֵַַַָָָֻ

ּבקפלֹוטֹות בארץ]מּתר שמקורו כרתי של מן [סוג הּנֹודר . ְְִֵַַָֻ
מי  ׁשהרי הּכרּוב, ּבֹו ׁשּנתּבּׁשל ּבּמים אסּור - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּכרּוב
ּבּׁשלקֹות  מּתר הּׁשלקֹות, מּמי נדר ּכׁשלקֹות. ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻהּׁשלקֹות
הּתבלין, מן ׁשּבֹו; ּבּתבלין מּתר הרטב, מן הּנֹודר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻעצמן.

ּבמקּפה אסּור הּגריסין, מן הּנֹודר ּברטב. [=תבשיל מּתר ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻ
ּגריסין.סמיך] ְִִֶׁשל

.‡Èּומּתר הּנֹו הארץ, ּבפרֹות אסּור - הארץ מּפרֹות דר ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
האדמה]ּבכמהין שבתוך פטריות אמר:[סוג ואם ּופטרּיֹות; ְְְִִִִִֵַָ

אף  ּופטרּיֹות; ּבכמהין אף אסּור - עלי' קרקע ּגּדּולי ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ'ּכל
ּבּקרקע. הן ּגדלין הּקרקע, מן יֹונקין ׁשאינן ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָעל

.·È ּומּתר הּׁשנה, ּפרֹות ּבכל אסּור - ׁשנה מּפרֹות ְִֵֵֵַַָָָָָָָֻהּנֹודר
ּובגֹוזלֹות  ּובביצים ּובחלב ּוטלאים אמר:ּבגדיים ואם ; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

אין  הּקיץ, מּפרֹות הּנֹודר ּבכּלן. אסּור עלי', ׁשנה ְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻ'ּגּדּולי
ּבּתאנים. אּלא ְִֵֶַָָאסּור

.‚È ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים הּגדֹול,ּובכל ּבעּקר הּזהר - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ּבנדרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא:
ּתֹורה  זה העּקר ּפי ועל זמן. ּובאֹותֹו לׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָמקֹום,
ּפלֹוני'. ּבדבר ּומּתר ּפלֹוני, ּבדבר אסּור הּנֹודר 'זה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻותאמר:

.„È ּביין מּתר הענבים, מן מן הּנֹודר החדׁש; ואפּלּו ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מן  ּתמרים; ּבדבׁש מּתר הּתמרים, מן ּבׁשמן; מּתר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּזיתים,

חמוצים]הּסתונּיֹות הּיין,[ענבים מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר , ְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֻ
מן  ׁשמׁשמין; ּבׁשמן מּתר הּׁשמן, מן ּתּפּוחים; ּביין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻמּתר

החמץ  מן ּתמרים; ּבדבׁש מּתר ּבחמץ הּדבׁש, מּתר , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻ
ׂשדה ּבירקֹות מּתר הּירק, מן מעצמם סתונּיֹות; [שצמחו ְְְִִִֶַַָָָָָֻ
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אּלא בשדה] נדר לא והּוא הם, לוי ׁשם אּלּו, ׁשּכל מּפני -ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מקֹום. ּבאֹותֹו לוי ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמּׁשם

.ÂËהּכסּות מן מּתר[=בגד]הּנֹודר שאינם , גסים [באריגים ְִֵַַָֻ
ללבישה] ּובחמילהראויים ּוביריעה להגנה ּבׂשק [יריעה ְֲִִִַַָָ

ּבכלל מגשם] ׁשהעלּיה ּבעלּיה, אסּור - הּבית מן הּנֹודר .ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
- הּמּטה מן הּנֹודר ּבבית. מּתר העלּיה, מן נדר ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהּבית;
הּדרּגׁש, מן נדר קטּנה; מּטה ּכמֹו ׁשהּוא ּבדרּגׁש, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאסּור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמּטה. ְְִֵֵֶַָָָֹֻמּתר
.ÊË האגף מן אסּור זה הרי זה, לבית יּכנס ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנֹודר

הדלת] הגפת -[מקום זֹו לעיר יּכנס ׁשּלא נדר ְְְִִִִֵֶַָָֹולפנים;
לתחּומּה להּכנס תחוםֿשבת]מּתר - אמה ואסּור [אלפיים , ְְְִִֵָָָָֻ

לעּבּורּה שליש להּכנס ושני אמה שבעים בתוך הנמצא [בית ְְִִֵָָ
העיר] .של

.ÊÈ ׁשנים ׁשם ונׁשּתהה אדם ּובא העיר, מּבני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹודר
מּמּנּו להנֹות אסּור זה הרי - חדׁש מּכאן,עׂשר ּפחֹות ; ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשּׁשהה ּכל - העיר מּיֹוׁשבי נדר ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻמּתר.
מּתר. מּכאן, ּפחֹות מּמּנּו; להנֹות ִִֵֶָָָָָֻאסּור

.ÁÈּפלֹוני מּמעין הּנמׁשכין הּמים מן ּבכל הּנֹודר אסּור - ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
מּמּנּו הּיֹונקֹות לֹומר [בעקיפין]הּנהרֹות צרי ואין , ְְְִִֵֶַַַָָ

ואין [ישירות]הּנמׁשכֹות ׁשמם, ׁשּנׁשּתּנה ּפי על אף ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
מלּוין  ואין ּפלֹונית', ּו'באר ּפלֹוני' 'נהר אּלא אֹותם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָקֹוראין

עּקרן והּוא הֹואיל - הּנדּור הּמעין לׁשם ,[=מקורם]אֹותן ְְְִִֵַַַָָָָָ
- ּפלֹוני מּמעין אֹו ּפלֹוני מּנהר נדר אם אבל ּבּכל. ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹאסּור

ׁשמֹו. על הּנקראֹות הּנהרֹות ּבכל אּלא אסּור ְְְְִֵֶַַַָָָָָאינֹו
.ËÈ הּיּבׁשה ּביֹוׁשבי מּתר - הּים מּיֹורדי מּיֹוׁשבי הּנֹודר ; ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

מפרׁשים  ׁשהם ּפי על אף הּים, ּביֹורדי אסּור - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּבׁשה
יֹוׁשבי [=מפליגים] ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאמצע

נתּכּון  ׁשּלא ּבסּומין, אסּור - החּמה מרֹואי הּנֹודר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיּבׁשה.
- הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותן. רֹואה ׁשהחּמה מּמי ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּבנׁשים ּומּתר ׂשיבֹות, ּובבעלי ּבקרחים [שכינויים אסּור ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֻ
הראש'] הראש']ּובקטּנים'מכוסות 'גלויי ואם [שכינויים ; ְְִִִַ

ּבּכל. אסּור לּכל, הראׁש ׁשחרי לקרֹות ְְְִֵַַַָָָֹֹֹֹּדרּכן
.Î ּובכּותּיים ּביׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר

ּומּתר [=שומרונים] ּביׂשראל, אסּור - ירּוׁשלים מעֹולי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻ
עליו ׁשּמצוה למי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא לעלֹות ּבכּותּיים; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נקראין  ׁשאין ּביׂשראל; מּתר - נח מּבני הּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים.
האּמֹות. ׁשאר אּלא נח' ְְֵֶַָָָֹֻ'ּבני

.‡Î עׂשו ּובבני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ,נדר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר: ּביׂשראל, אּלא אסּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
ּברּכת  את ל "ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזרע",

ְַָָאברהם".
.·Î ּבמּולי ואסּור יׂשראל, ּבערלי מּתר - הערלים מן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻנדר

העֹולם  יׂשראל,אּמֹות ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר ; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻ
אּלא  קרּויה הערלה ׁשאין העֹולם; אּמֹות ּבמּולי ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּומּתר
ּכּונתֹו ואין ערלים"; הּגֹויים כל "ּכי ׁשּנאמר: ּגֹויים, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלׁשם
ׁשאינֹו ּולמי הּמילה, על מצּוה ׁשהּוא למי אּלא זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל

עליה. ְֶֶָָֻמצּוה

.‚Î ּבגרים אסּור מּיׂשראל, מּתר הּנֹודר הּגרים, מן ; ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
מן  ּובלוּיים; ּבכהנים אסּור מּיׂשראל, הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביׂשראל.
הּכהנים, מן הּנֹודר ּביׂשראל. מּתר הּלוּיים, ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֻהּכהנים
מּתר  מּבניו, הּנֹודר ּבכהנים. מּתר הּלוּיים, מן ּבלוּיים; ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָֹֻֻֻמּתר
הּנֹודר  ּדין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל בניו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבבני

הּוא. אחד ְְִֶַָָוהּנׁשּבע

ה'תשע"ג  סיון י"ח שני יום

י ּפרק ¤¤
אּלא ‡. אסּור אינֹו הּיֹום', טֹועם 'ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹודר

ׁשּתחׁש הלילה]עד אסּור [=עד אחד', יֹום טֹועם 'ׁשאיני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּיֹום' טֹועם 'ׁשאיני הּנֹודר ,לפיכ נדרֹו. מּׁשעת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
מּׁשּתחׁש יאכל לא ,מּׁשּתחׁש מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻ
'יֹום  אחרת ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ׁשּיּׁשאל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
הפרׁש יֹודעין העם ּכל אין ׁשהרי ,מּׁשּתחׁש ויאכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד'

לזה. זה ֵֶֶֶָׁשּבין
ספק ·. זה הרי - יֹום' טֹועם 'ׁשאיני לעת נדר מעת ואסּור , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

לֹוקה. אינֹו ׁשחׁשכה, אחר אכל ואם אחד'; 'יֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאֹומר
הּׁשּבת  ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - זֹו' ׁשּבת טֹועם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ׁשאיני
טֹועם  'ׁשאיני ּבׁשּבת; מאחד מּתר הּוא והרי הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוביֹום
אמר  לעת. מעת ימים, ׁשבעת אסּור זה הרי - אחת' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּבת
ספק, זה הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּבת'
- הּׁשּבת אחר אכל ואם לעת; מעת ימים ׁשבעת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, ְְֵֵֶֶַאינֹו
החדׁש‚. ּבׁשאר אסּור - זה' חדׁש ׁשֹותה אבל 'ׁשאיני ; ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

חסר  חדׁש ׁשהיה ּפי על אף מּתר, יהיה חדׁש ראׁש .ּביֹום ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
ּגמּורים, יֹום ׁשלׁשים אסּור - אחד' חדׁש טֹועם ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ'ׁשאיני
לעת, מעת יֹום ׁשלׁשים אסּור - סתם 'חדׁש' נדר לעת. ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמעת

ִֵָמּספק.
הּׁשנה „. מן נׁשאר לא אפּלּו - זֹו' ׁשנה ּבׂשר אֹוכל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'ׁשאיני

הּיֹום  אֹותֹו אּלא אסּור אין אחד, יֹום ראׁשאּלא ּוביֹום ; ְֵֶֶֶַָָָָֹ
חדׁש ראׁש יֹום הּוא לנדרים, הּׁשנה וראׁש מּתר. ְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֻהּׁשנה,
ׁשנה  אסּור זה הרי - אחת' ׁשנה אֹוכל 'ׁשאיני ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתׁשרי.
ּבּה אסּור הּׁשנה, נתעּברה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְִִִִַַָָָָָָּתמימה,
ליֹום  מּיֹום אסּור זה הרי - ׁשנה' אֹוכל 'ׁשאיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּובעּבּורּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַָמּספק,
ׁשני ‰. ּבׁשאר אסּור - זה' ׁשבּוע יין ׁשֹותה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'ׁשאיני

הּׁשנה  מראׁש אּלא מּתר ואינֹו הּׁשמּטה; ּובׁשנת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּׁשבּוע,
ׁשביעית  מֹוצאי אסּור ׁשל - אחד' ׁשבּוע יין ׁשֹותה 'ׁשאיני . ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אסּור  - זה' 'יֹובל אמר ליֹום. מּיֹום ּגמּורֹות, ׁשנים ְְִִֵֶֶַַָָָׁשבע
עצמּה. החמּׁשים ּובׁשנת הּיֹובל, ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּבׁשאר

.Â ׁשנה היתה אם - אדר' חדׁש ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'ׁשאיני
אּלא  אסּור אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברת,
הרי  אדר, סֹוף עד נדר ואם ראׁשֹון; אדר חדׁש ראׁש ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹעד
ונדר  מעּברת, ׁשהּׁשנה ידע ואם ׁשני. אדר סֹוף עד אסּור  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזה

ׁשני  אדר חדׁש ראׁש עד אסּור - אדר חדׁש ראׁש .עד ֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
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.Ê לפני 'עד ׁשאמר ּבין - הּפסח עד ּבדבר עצמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר
עד  אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח',

ּבלבד  זה ׁשּיּגיע הרי - הּפסח' ׁשּיהיה 'עד אמר: ואם ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
הּבציר', 'עד אֹו הּקציר' 'עד אמר הּפסח. ׁשּיצא עד ִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאסּור
אסּור  אינֹו - 'הּבציר' אֹו הּקציר' ׁשּיהיה 'עד ׁשאמר ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשּיּגיע. עד ִֶֶַַַָאּלא
.Á אּלא אסּור אינֹו עדיו, ונדר קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה

ׁשּיצא. עד אסּור זה הרי ׁשּיהיה, עד נדר ואם ׁשּיּגיע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד
ּבין  - והּבציר הּקציר זמן ּכגֹון קבּוע, זמן לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוכל
עד  אּלא אסּור אינֹו ׁשּיהיה, עד ׁשּנדר ּבין עדיו, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

.ׁשּיּגיע ִֶַַ
.Ë עד אסּור זה הרי - הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוסר

ּכלּכּלֹות להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי [=סלי]ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ
קציר  לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר' 'עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּתאנים;
ׁשּיעבר  'עד ואמר: ּפרׁש ׂשעֹורים. קציר לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹחּטים,

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הרי - רב [=יקפלו]הּקיץ' העם ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּבּמקצה תאנים]הּמחצלאֹות של יבוש ׁשּמיּבׁשין [שטח , ְְְְְִֶֶֶַַַַָֻ

ּגרֹוגרֹות לעׂשֹותן וענבים ּתאנים יבשות]עליהן [תאנים ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָ
נֹודר.וצּמּוק  ׁשל נדרֹו מקֹום לפי הּכל ים; ְְְְִִִִֵֶַֹ

.È,הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
עּתה, ּבֹו ׁשהּוא מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
ּבֹו, ׁשּנדר מקֹום ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאם

סֹומ הּוא ּבזה.ועליו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָָֹ
.‡È זמן עד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהאֹוסר

זמן הּגׁשמים  הּגיע ּכסלו. חדׁש ראׁש יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ירדּו; לא ּבין ּגׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהּגׁשמים
מּתר. זה הרי ּבמרחׁשון, עׂשר מּׁשבעה ּגׁשמים ירדּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻואם

הּגׁשמים' 'עד אמר בזמן ואם די לא אזי רבים, [לשון ְְִִַַַָָ
אלא] והּוא,הגשמים הּגׁשמים; ׁשּירדּו עד אסּור זה הרי -ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

רביעה מּזמן השני ׁשּירדּו המועד כלומר - למטר [כינוי ְְְִִֶַָָ
המטר] ּומקֹומֹות לירידת יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶָָׁשנּיה,

ואם  .ואיל ּבמרחׁשון ועׂשרים מּׁשלׁשה לּה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּסמּוכין
עד  אסּור זה הרי - הּגׁשמים' ׁשּיפסקּו 'עד ואמר: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּפרׁש

ּכמֹותּה. ׁשהן ּובּמקֹומֹות יׂשראל ּבארץ הּפסח, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיעבר
.·Èאּת 'ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי

מהּיֹום  אבי לבית ּתלכי אם הּפסח, ועד מּכאן לי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנהנית
סּכֹות' ׁשּמא ועד ּגזרה מּיד, לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻ

לפני  אֹותּה מהּנה הּוא והרי הּפסח, לפני הלכה ואם .ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתל
הּפסח עבר לֹוקה. זה הרי - ממנו]הּפסח נהנית אף [וכבר , ֲֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשהל ּפי זמן]על החולף]הּתנאי[=שעבר לזמן [שהתייחס ְִֶַַַַָ
ותהנה; ׁשּתל ּולהּניחּה ּבנדרֹו, חּלין לנהג אסּור זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
ׁשּתלה  ּפי על ואף ׁשּנדר, ּכמֹו החג עד אּסּור ּבּה נֹוהג ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
הלכה  ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעבר. זמן ּבאּסּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּנדר

הּפסח לפסח]אחר קודם ממנו נהנית לא אינּה[אבל , ֵֶַַַַָ
לֹו. מּלהנֹות ֲִֵָָאסּורה

.‚È לבית ּתלכי אם החג, עד לי נהנית אּת 'ׁשאין לּה: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמר
הּפסח' עד לפני אבי הלכה ואם מּיד. להנֹות אסּורה - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ואסּורה  לֹוקה; זה הרי - אֹותּה מהּנה ונמצא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפסח,
הּפסח. מּׁשהּגיע אביה לבית ליל ּומּתרת החג, עד ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבהניתֹו

יא ּפרק ¤¤
אחת ‡. ּבת ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקטן

ּבין  אּסר נדרי ּבין ׁשּנדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו ויֹום, ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָעׂשרה
לׁשם  ידעּו אם אֹותן: וׁשֹואלין אֹותן ּבֹודקין - הקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנדרי
קּימין  נדריהן - ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם נדרּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָמי

- ידעּו לא ואם הקּדׁש; ּכלּום והקּדׁשן ּדבריהם .אין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
עׂשרה  ׁשּתים ׁשנת ׁשהיא - ּכּלּה הּׁשנה ּכל ּבדיקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוצריכין

לקטן. עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת ְְְְְִֵֶַַָָָֹלקטּנה,
זֹו,·. ׁשנה ּבתחּלת ׁשהקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

נדר  ונדרּו נדרם, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוׁשאלּו
ּכ ואחר ּבדיקה, צריכין - זֹו ׁשנה ּבסֹוף אפּלּו ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָאחר,

ּבתחּלת יתקּים  יֹודעין ונמצאּו 'הֹואיל אֹומרין: ואין ; ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַ
הּזֹו הּׁשנה ּכל ּבֹודקין אּלא ּבדיקה', צריכין אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּׁשנה,

ָֻּכּלּה.
לׁשם ‚. אנּו 'יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף - הּזה הּזמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם

ואין  נדרים, נדריהם אין - הקּדׁשנּו' מי ּולׁשם נדרנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
הקּדׁש ׁשלׁשהקּדׁשן ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ויֹום  ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשרה
נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו 'אין ׁשאמרּו: ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד
הקּדׁש והקּדׁשם קּימין, ּדבריהן - הקּדׁשנּו' מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּולׁשם
וזֹו ׂשערֹות. ׁשּתי הביאּו ׁשּלא ּפי על אף נדרים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונדריהם

מקֹום. ּבכל האמּורה הּנדרים' 'עֹונת ְְֲִִַַָָָָָהיא
על „. אף קּימין, נדריהם - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל

ּדבר  לכל ּגדֹולים נעׂשּו לא ועדין סימנין, הביאּו ׁשּלא ;ּפי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהּמפלא ּתֹורה, מּדברי זה להפלות ודבר כבר היודע [קטן ְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
פיו] למוצא ברצינות הקּדׁשֹוולהתייחס - לאיׁש ְְִֵֶַָהּסמּו

נדרים  ּונדריו חּללּוהקּדׁש אם קּימין, ׁשּנדריהם ּפי על אף . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ויביאּו ׁשּיגּדילּו עד לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנדרן,

ׂשערֹות. ְְֵָׁשּתי
.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו,

ׁשּבארנּו.לֹוקה  ּכמֹו הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהן מּפני ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
.Â אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

ּברׁשּות  אֹו האב ּברׁשּות היתה ּבׁשּלא קּימין? ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹנדריה
והרי  הגּדילה, אפּלּו - האב ּברׁשּות היתה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהּבעל;
ׁשּתּׁשבע  ׁשבּועֹות וכל נדריה ּכל מפר אביה - נערה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיא

ׁשמעֹו הניא ּביֹום ּכי וגֹו' ואסריה נדריה "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אתּה". ִָָָֹאביה

.Êׁשּתבּגר עד מפר? האב מתי וששה ועד י"ב [בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
ּוׁשבּועֹותיה חדשים] נדריה ּכל והרי לּה, מפר אינֹו - ּבגרה .ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

על  אסרה אׁשר "ּכל ּבהן: ׁשּנאמר ּוגרּוׁשה, אלמנה ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכנדר
עליה". יקּום ְֶַָָָָנפׁשּה,

.Áּוׁשבּועֹותי ּומאימתי אׁשּתֹו נדרי הּבעל ה?מפר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ויּגיע ׁשּיגרׁשּנה עד לעֹולם, מפר והּוא לחּפה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמּׁשּתּכנס
ּגט  לּה נתן לּה; יפר לא מּספק, מגרׁשת היתה לידּה. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹהּגט
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מי  וכן ׁשּבינתים. ּבּימים יפר לא זמן, לאחר אֹו ּתנאי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
ּכּיֹוצא  וכל קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׁשמעה
היתה  נדריה; מפרין האחרֹון ולא הראׁשֹון הּבעל אין  - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבּה
נדריה  והפר עׂשה, מחּיבי לֹומר צרי ואין לאוין , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמחּיבי

מּופרין. אּלּו הרי -ֲִֵֵָ
.Ë הּבעל עם האב אּלא נדריה, מפר אין - מארׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה

מּופר  אינֹו לבּדֹו, האחד הפר ואם הּבעל ּכאחד; הפר . ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לֹוקה. אינּה - האב ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלבּדֹו,

.È האב - ׁשּתּדר וכל אביה, לרׁשּות חזרה - הארּוס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת
ׁשּנתארסה  אחר האב מת ׁשּתארס. קדם ּכׁשהיה ,מפר, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּבעל [אפילו-]ונדרה ׁשאין מפר; הּבעל אין - מֹותֹו אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לחּפה. ׁשּתּכנס עד אׁשּתֹו נדרי ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמפר

.‡È,ארּוסּה ׁשמע ולא אביה וׁשמע ׁשּנדרה, ארּוסה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה  אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו לאחר ונתארׂשה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונתּגרׁשה
ארּוס  ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון ּובעלּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשעד ראׁשֹון  אחת, ׁשעה עצמּה לרׁשּות יצאת ׁשּלא מּפני ין ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נערה. ׁשהיא מּפני האב ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.·È,ּבעלּה לּה הפר ולא ׁשּנדרה, הּנׂשּואה האּׁשה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר  יכֹול אינֹו - ּבּיֹום ּבֹו והחזירּה ּבּיֹום, ּבֹו ;וגרׁשה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנדרה  ּפי על אף ׁשּנדרה. אחר עצמּה לרׁשּות יצאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי
לרׁשּות  ויצאת הֹואיל - ּברׁשּותֹו עּתה והיא ְְְְְִִִִִַָָָּברׁשּותֹו,

נדריה. נתקּימּו ּבינתים, ְְְְְִִֵֶַַַָָָעצמּה
.‚È,ּבעלּה ולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה

- ימים ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ׁשּנדרה  נדריה מפרין - האחרֹון והארּוס האב ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשּיׁשמע

הראׁשֹון  ארּוס הארּוס ּבפני אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל , ְְִִִֵַָָָָָָֹ
ִָהראׁשֹון.

.„È,לּה והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה  אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו ונתארסה ׁשּיׁשמע, קדם הארּוס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומת
ארּוס  ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון וארּוסּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּיׁשמע  קדם ׁשּמת .ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַֹ
.ÂË,האב ׁשמע ּכ ואחר ומת, והפר ראׁשֹון, ארּוס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע

האחרֹון  הארּוס עם אביה - ּבּיֹום ּבֹו לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָונתארסה
נדריה  .מפרין ְְִֵֶָָ

.ÊË,הארּוס ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹׁשמע
- ּבּיֹום ּבֹו ּומת ׁשתק, אֹו והפר הארּוס ּגם ׁשּׁשמע ְֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו

ועברה-]נתרֹוקנה להפר;[-מהבעל יכֹול והאב לאב, רׁשּות ְְְְְִֵָָָָָָָ
ּומת  וׁשתק, ׁשּׁשמע אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ּומת וק ּים, הארּוס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשמע

להפר. יכֹול האב אין - ׁשּלאחריו ְְֲֵֵֶַַָָָָָּבּיֹום
.ÊÈ ספק זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס הּגרּוׁשין ּגר ׁשּה אם , ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּיארס האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכׁשתיקה,
נתקּימּו ׁשּכבר ראׁשֹון, ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו הּגרּוׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאֹו

ְִַָהּנדרים.
.ÁÈ הּבעל ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָׁשמע

רׁשּות  נתרֹוקנה לא האב, ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו -ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאין  האב; מֹות אחר לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלּבעל,

ּבׁשּתפּות  אּלא מפר .הארּוס ְֵֵֶָָָָֻ

.ËÈ האב ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס אֹוׁשמע , ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ
אין  - ׁשּיׁשמע קדם הּבעל ּומת לּה, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשמע
ראׁשֹון, לארּוס ׁשּנראּו אּלּו נדרים להפר יכֹול לבּדֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהאב
ּכמֹו ּבּיֹום, ּבֹו נתארסה אם אחרֹון, ארּוס ּבׁשּתפּות ְְְְֲִִֶַַָָָָָֻאּלא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Î עד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה

להפר  יכֹול אינֹו - לרׁשּותֹו מפר ׁשּנכנסה הּבעל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לרׁשּותֹו, ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת; אחר ארּוסתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנדרי
ּתלמידי  ּדר היה לפיכ האב. ּבׁשּתפּות ׁשּמפר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּוא
'ּכל  לּה: אֹומר מרׁשּותֹו, ּבּתֹו ּתצא ׁשּלא עד - ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹחכמים

ׁשּנד  מּופרין'.נדרים הן הרי ּביתי, ּבתֹו רּת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
.‡Î ּכל' לּה: אֹומר לרׁשּותֹו, ּתּכנס ׁשּלא עד - הּבעל ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

הרי  ּביתי, ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרים
מּופרין' ׁשּלא הן ּפי על אף אׁשּתֹו, נדרי מפר ׁשהּבעל ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

אֹותם. ַָָׁשמע
.·Î האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו הּבעל, ׁשלּוחי עם האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל

נדריה  מפרין ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי מסר עם . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
לׁשלּוחי  האב ׁשלּוחי ׁשּמסרּו אֹו הּבעל, לׁשלּוחי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאב
ולא  מרׁשּותֹו, יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין - ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּבעל
ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין להפר, יכֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבעל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‚Îמאמר יבמּה ּבּה עׂשה אפּלּו - יבם [קידושי ׁשֹומרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ

נדרי יבמה] מפר אינֹו - אחת ליבמה אחד יבם ואפּלּו ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה-]יבמּתֹו מן אותה קונה אינו עליה.[כי ׁשּיבֹוא עד , ְְִֶֶַָָָ

.„Î אין - קּים ואביה לאחיו, מארׂשה נערה יבמּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
הּוא  לבּדֹו האב אּלא ּכאחת, נדריה מפרין האב עם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּיבם

ׁשּתּדר  ּכל אינּהׁשּמפר מאמר, הּיבם בּה עׂשה ואפּלּו ; ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּגמּור  קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין - מארׂשה ,ּכנערה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‰Î מן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה

מפר  האב ואין האב, ּבחּיי ּכיתֹומה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּנּׂשּואין
נערה  היא ׁשעדין ּפי על ואף .נדריה, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

.ÂÎּובעלּה אביה נדרּה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה
הרי  - האב ּבחּיי יתֹומה ׁשּנעׂשית עד אֹו ׁשּבגרה, ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעד

להפר יכֹול הּבעל ואין קּימין; ׁשהרי [כשבגרה]נדריה - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לא  ועדין ּבׁשּתפּות, עּמֹו מפר ׁשהּוא אביה מרׁשּות ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻיצאת

הּבעל לרׁשּות לחופה]נכנסה שתכנס .[עד ְְְִִַַַָ

יב ּפרק ¤¤
ׁשמעֹו,‡. ּביֹום מפר האב - והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל

אּלא  מפר אינֹו הּבעל אבל ואסריה". נדריה "ּכל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבדברים  ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכל
תכחל  ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּבינֹו

לעיניים] איׁש[איפור "ּבין ׁשּנאמר: - תתקּׁשט ׁשּלא אֹו ,ְֱִִֵֵֶֶֶַַֹ
ְְִלאׁשּתֹו".

ׁשּבינֹו·. לדברים נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה
ׁשהּנ לעצמֹולבינּה? מפר - נפׁש עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש דרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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.Ê לפני 'עד ׁשאמר ּבין - הּפסח עד ּבדבר עצמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר
עד  אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח',

ּבלבד  זה ׁשּיּגיע הרי - הּפסח' ׁשּיהיה 'עד אמר: ואם ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
הּבציר', 'עד אֹו הּקציר' 'עד אמר הּפסח. ׁשּיצא עד ִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאסּור
אסּור  אינֹו - 'הּבציר' אֹו הּקציר' ׁשּיהיה 'עד ׁשאמר ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשּיּגיע. עד ִֶֶַַַָאּלא
.Á אּלא אסּור אינֹו עדיו, ונדר קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה

ׁשּיצא. עד אסּור זה הרי ׁשּיהיה, עד נדר ואם ׁשּיּגיע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד
ּבין  - והּבציר הּקציר זמן ּכגֹון קבּוע, זמן לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוכל
עד  אּלא אסּור אינֹו ׁשּיהיה, עד ׁשּנדר ּבין עדיו, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

.ׁשּיּגיע ִֶַַ
.Ë עד אסּור זה הרי - הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוסר

ּכלּכּלֹות להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי [=סלי]ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ
קציר  לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר' 'עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּתאנים;
ׁשּיעבר  'עד ואמר: ּפרׁש ׂשעֹורים. קציר לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹחּטים,

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הרי - רב [=יקפלו]הּקיץ' העם ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּבּמקצה תאנים]הּמחצלאֹות של יבוש ׁשּמיּבׁשין [שטח , ְְְְְִֶֶֶַַַַָֻ

ּגרֹוגרֹות לעׂשֹותן וענבים ּתאנים יבשות]עליהן [תאנים ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָ
נֹודר.וצּמּוק  ׁשל נדרֹו מקֹום לפי הּכל ים; ְְְְִִִִֵֶַֹ

.È,הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
עּתה, ּבֹו ׁשהּוא מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
ּבֹו, ׁשּנדר מקֹום ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאם

סֹומ הּוא ּבזה.ועליו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָָֹ
.‡È זמן עד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהאֹוסר

זמן הּגׁשמים  הּגיע ּכסלו. חדׁש ראׁש יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ירדּו; לא ּבין ּגׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהּגׁשמים
מּתר. זה הרי ּבמרחׁשון, עׂשר מּׁשבעה ּגׁשמים ירדּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻואם

הּגׁשמים' 'עד אמר בזמן ואם די לא אזי רבים, [לשון ְְִִַַַָָ
אלא] והּוא,הגשמים הּגׁשמים; ׁשּירדּו עד אסּור זה הרי -ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

רביעה מּזמן השני ׁשּירדּו המועד כלומר - למטר [כינוי ְְְִִֶַָָ
המטר] ּומקֹומֹות לירידת יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶָָׁשנּיה,

ואם  .ואיל ּבמרחׁשון ועׂשרים מּׁשלׁשה לּה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּסמּוכין
עד  אסּור זה הרי - הּגׁשמים' ׁשּיפסקּו 'עד ואמר: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּפרׁש

ּכמֹותּה. ׁשהן ּובּמקֹומֹות יׂשראל ּבארץ הּפסח, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיעבר
.·Èאּת 'ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי

מהּיֹום  אבי לבית ּתלכי אם הּפסח, ועד מּכאן לי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנהנית
סּכֹות' ׁשּמא ועד ּגזרה מּיד, לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻ

לפני  אֹותּה מהּנה הּוא והרי הּפסח, לפני הלכה ואם .ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתל
הּפסח עבר לֹוקה. זה הרי - ממנו]הּפסח נהנית אף [וכבר , ֲֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשהל ּפי זמן]על החולף]הּתנאי[=שעבר לזמן [שהתייחס ְִֶַַַַָ
ותהנה; ׁשּתל ּולהּניחּה ּבנדרֹו, חּלין לנהג אסּור זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
ׁשּתלה  ּפי על ואף ׁשּנדר, ּכמֹו החג עד אּסּור ּבּה נֹוהג ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
הלכה  ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעבר. זמן ּבאּסּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּנדר

הּפסח לפסח]אחר קודם ממנו נהנית לא אינּה[אבל , ֵֶַַַַָ
לֹו. מּלהנֹות ֲִֵָָאסּורה

.‚È לבית ּתלכי אם החג, עד לי נהנית אּת 'ׁשאין לּה: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמר
הּפסח' עד לפני אבי הלכה ואם מּיד. להנֹות אסּורה - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ואסּורה  לֹוקה; זה הרי - אֹותּה מהּנה ונמצא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפסח,
הּפסח. מּׁשהּגיע אביה לבית ליל ּומּתרת החג, עד ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבהניתֹו

יא ּפרק ¤¤
אחת ‡. ּבת ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקטן

ּבין  אּסר נדרי ּבין ׁשּנדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו ויֹום, ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָעׂשרה
לׁשם  ידעּו אם אֹותן: וׁשֹואלין אֹותן ּבֹודקין - הקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנדרי
קּימין  נדריהן - ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם נדרּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָמי

- ידעּו לא ואם הקּדׁש; ּכלּום והקּדׁשן ּדבריהם .אין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
עׂשרה  ׁשּתים ׁשנת ׁשהיא - ּכּלּה הּׁשנה ּכל ּבדיקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוצריכין

לקטן. עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת ְְְְְִֵֶַַָָָֹלקטּנה,
זֹו,·. ׁשנה ּבתחּלת ׁשהקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

נדר  ונדרּו נדרם, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוׁשאלּו
ּכ ואחר ּבדיקה, צריכין - זֹו ׁשנה ּבסֹוף אפּלּו ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָאחר,

ּבתחּלת יתקּים  יֹודעין ונמצאּו 'הֹואיל אֹומרין: ואין ; ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַ
הּזֹו הּׁשנה ּכל ּבֹודקין אּלא ּבדיקה', צריכין אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּׁשנה,

ָֻּכּלּה.
לׁשם ‚. אנּו 'יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף - הּזה הּזמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם

ואין  נדרים, נדריהם אין - הקּדׁשנּו' מי ּולׁשם נדרנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
הקּדׁש ׁשלׁשהקּדׁשן ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ויֹום  ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשרה
נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו 'אין ׁשאמרּו: ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד
הקּדׁש והקּדׁשם קּימין, ּדבריהן - הקּדׁשנּו' מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּולׁשם
וזֹו ׂשערֹות. ׁשּתי הביאּו ׁשּלא ּפי על אף נדרים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונדריהם

מקֹום. ּבכל האמּורה הּנדרים' 'עֹונת ְְֲִִַַָָָָָהיא
על „. אף קּימין, נדריהם - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל

ּדבר  לכל ּגדֹולים נעׂשּו לא ועדין סימנין, הביאּו ׁשּלא ;ּפי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהּמפלא ּתֹורה, מּדברי זה להפלות ודבר כבר היודע [קטן ְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
פיו] למוצא ברצינות הקּדׁשֹוולהתייחס - לאיׁש ְְִֵֶַָהּסמּו

נדרים  ּונדריו חּללּוהקּדׁש אם קּימין, ׁשּנדריהם ּפי על אף . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ויביאּו ׁשּיגּדילּו עד לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנדרן,

ׂשערֹות. ְְֵָׁשּתי
.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו,

ׁשּבארנּו.לֹוקה  ּכמֹו הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהן מּפני ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
.Â אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

ּברׁשּות  אֹו האב ּברׁשּות היתה ּבׁשּלא קּימין? ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹנדריה
והרי  הגּדילה, אפּלּו - האב ּברׁשּות היתה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהּבעל;
ׁשּתּׁשבע  ׁשבּועֹות וכל נדריה ּכל מפר אביה - נערה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיא

ׁשמעֹו הניא ּביֹום ּכי וגֹו' ואסריה נדריה "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אתּה". ִָָָֹאביה

.Êׁשּתבּגר עד מפר? האב מתי וששה ועד י"ב [בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
ּוׁשבּועֹותיה חדשים] נדריה ּכל והרי לּה, מפר אינֹו - ּבגרה .ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

על  אסרה אׁשר "ּכל ּבהן: ׁשּנאמר ּוגרּוׁשה, אלמנה ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכנדר
עליה". יקּום ְֶַָָָָנפׁשּה,

.Áּוׁשבּועֹותי ּומאימתי אׁשּתֹו נדרי הּבעל ה?מפר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ויּגיע ׁשּיגרׁשּנה עד לעֹולם, מפר והּוא לחּפה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמּׁשּתּכנס
ּגט  לּה נתן לּה; יפר לא מּספק, מגרׁשת היתה לידּה. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹהּגט
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מי  וכן ׁשּבינתים. ּבּימים יפר לא זמן, לאחר אֹו ּתנאי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
ּכּיֹוצא  וכל קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׁשמעה
היתה  נדריה; מפרין האחרֹון ולא הראׁשֹון הּבעל אין  - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבּה
נדריה  והפר עׂשה, מחּיבי לֹומר צרי ואין לאוין , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמחּיבי

מּופרין. אּלּו הרי -ֲִֵֵָ
.Ë הּבעל עם האב אּלא נדריה, מפר אין - מארׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה

מּופר  אינֹו לבּדֹו, האחד הפר ואם הּבעל ּכאחד; הפר . ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לֹוקה. אינּה - האב ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלבּדֹו,

.È האב - ׁשּתּדר וכל אביה, לרׁשּות חזרה - הארּוס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת
ׁשּנתארסה  אחר האב מת ׁשּתארס. קדם ּכׁשהיה ,מפר, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּבעל [אפילו-]ונדרה ׁשאין מפר; הּבעל אין - מֹותֹו אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לחּפה. ׁשּתּכנס עד אׁשּתֹו נדרי ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמפר

.‡È,ארּוסּה ׁשמע ולא אביה וׁשמע ׁשּנדרה, ארּוסה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה  אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו לאחר ונתארׂשה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונתּגרׁשה
ארּוס  ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון ּובעלּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשעד ראׁשֹון  אחת, ׁשעה עצמּה לרׁשּות יצאת ׁשּלא מּפני ין ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נערה. ׁשהיא מּפני האב ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.·È,ּבעלּה לּה הפר ולא ׁשּנדרה, הּנׂשּואה האּׁשה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר  יכֹול אינֹו - ּבּיֹום ּבֹו והחזירּה ּבּיֹום, ּבֹו ;וגרׁשה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנדרה  ּפי על אף ׁשּנדרה. אחר עצמּה לרׁשּות יצאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי
לרׁשּות  ויצאת הֹואיל - ּברׁשּותֹו עּתה והיא ְְְְְִִִִִַָָָּברׁשּותֹו,

נדריה. נתקּימּו ּבינתים, ְְְְְִִֵֶַַַָָָעצמּה
.‚È,ּבעלּה ולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה

- ימים ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ׁשּנדרה  נדריה מפרין - האחרֹון והארּוס האב ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשּיׁשמע

הראׁשֹון  ארּוס הארּוס ּבפני אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל , ְְִִִֵַָָָָָָֹ
ִָהראׁשֹון.

.„È,לּה והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה  אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו ונתארסה ׁשּיׁשמע, קדם הארּוס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומת
ארּוס  ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון וארּוסּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּיׁשמע  קדם ׁשּמת .ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַֹ
.ÂË,האב ׁשמע ּכ ואחר ומת, והפר ראׁשֹון, ארּוס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע

האחרֹון  הארּוס עם אביה - ּבּיֹום ּבֹו לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָונתארסה
נדריה  .מפרין ְְִֵֶָָ

.ÊË,הארּוס ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹׁשמע
- ּבּיֹום ּבֹו ּומת ׁשתק, אֹו והפר הארּוס ּגם ׁשּׁשמע ְֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו

ועברה-]נתרֹוקנה להפר;[-מהבעל יכֹול והאב לאב, רׁשּות ְְְְְִֵָָָָָָָ
ּומת  וׁשתק, ׁשּׁשמע אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ּומת וק ּים, הארּוס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשמע

להפר. יכֹול האב אין - ׁשּלאחריו ְְֲֵֵֶַַָָָָָּבּיֹום
.ÊÈ ספק זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס הּגרּוׁשין ּגר ׁשּה אם , ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּיארס האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכׁשתיקה,
נתקּימּו ׁשּכבר ראׁשֹון, ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו הּגרּוׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאֹו

ְִַָהּנדרים.
.ÁÈ הּבעל ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָׁשמע

רׁשּות  נתרֹוקנה לא האב, ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו -ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאין  האב; מֹות אחר לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלּבעל,

ּבׁשּתפּות  אּלא מפר .הארּוס ְֵֵֶָָָָֻ

.ËÈ האב ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס אֹוׁשמע , ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ
אין  - ׁשּיׁשמע קדם הּבעל ּומת לּה, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשמע
ראׁשֹון, לארּוס ׁשּנראּו אּלּו נדרים להפר יכֹול לבּדֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהאב
ּכמֹו ּבּיֹום, ּבֹו נתארסה אם אחרֹון, ארּוס ּבׁשּתפּות ְְְְֲִִֶַַָָָָָֻאּלא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Î עד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה

להפר  יכֹול אינֹו - לרׁשּותֹו מפר ׁשּנכנסה הּבעל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לרׁשּותֹו, ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת; אחר ארּוסתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנדרי
ּתלמידי  ּדר היה לפיכ האב. ּבׁשּתפּות ׁשּמפר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּוא
'ּכל  לּה: אֹומר מרׁשּותֹו, ּבּתֹו ּתצא ׁשּלא עד - ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹחכמים

ׁשּנד  מּופרין'.נדרים הן הרי ּביתי, ּבתֹו רּת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
.‡Î ּכל' לּה: אֹומר לרׁשּותֹו, ּתּכנס ׁשּלא עד - הּבעל ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

הרי  ּביתי, ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרים
מּופרין' ׁשּלא הן ּפי על אף אׁשּתֹו, נדרי מפר ׁשהּבעל ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

אֹותם. ַָָׁשמע
.·Î האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו הּבעל, ׁשלּוחי עם האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל

נדריה  מפרין ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי מסר עם . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
לׁשלּוחי  האב ׁשלּוחי ׁשּמסרּו אֹו הּבעל, לׁשלּוחי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאב
ולא  מרׁשּותֹו, יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין - ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּבעל
ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין להפר, יכֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבעל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‚Îמאמר יבמּה ּבּה עׂשה אפּלּו - יבם [קידושי ׁשֹומרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ

נדרי יבמה] מפר אינֹו - אחת ליבמה אחד יבם ואפּלּו ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה-]יבמּתֹו מן אותה קונה אינו עליה.[כי ׁשּיבֹוא עד , ְְִֶֶַָָָ

.„Î אין - קּים ואביה לאחיו, מארׂשה נערה יבמּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
הּוא  לבּדֹו האב אּלא ּכאחת, נדריה מפרין האב עם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּיבם

ׁשּתּדר  ּכל אינּהׁשּמפר מאמר, הּיבם בּה עׂשה ואפּלּו ; ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּגמּור  קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין - מארׂשה ,ּכנערה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‰Î מן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה

מפר  האב ואין האב, ּבחּיי ּכיתֹומה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּנּׂשּואין
נערה  היא ׁשעדין ּפי על ואף .נדריה, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

.ÂÎּובעלּה אביה נדרּה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה
הרי  - האב ּבחּיי יתֹומה ׁשּנעׂשית עד אֹו ׁשּבגרה, ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעד

להפר יכֹול הּבעל ואין קּימין; ׁשהרי [כשבגרה]נדריה - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לא  ועדין ּבׁשּתפּות, עּמֹו מפר ׁשהּוא אביה מרׁשּות ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻיצאת

הּבעל לרׁשּות לחופה]נכנסה שתכנס .[עד ְְְִִַַַָ

יב ּפרק ¤¤
ׁשמעֹו,‡. ּביֹום מפר האב - והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל

אּלא  מפר אינֹו הּבעל אבל ואסריה". נדריה "ּכל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבדברים  ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכל
תכחל  ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּבינֹו

לעיניים] איׁש[איפור "ּבין ׁשּנאמר: - תתקּׁשט ׁשּלא אֹו ,ְֱִִֵֵֶֶֶַַֹ
ְְִלאׁשּתֹו".

ׁשּבינֹו·. לדברים נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה
ׁשהּנ לעצמֹולבינּה? מפר - נפׁש עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש דרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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אינֹו לאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָולאחרים;
.מפר  ֵֵ

מּתרת ‚. ותהיה לּה מפר ּבׂשר, לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?
לעֹולם  אדם ּכל עם איׁשלאכל ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה . ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ

אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו; ותהיה חלקֹו יפר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיגרׁשּנה,

ֶָּבזה.
ׁשהּוא „. עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול, עּנּוי ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָאחד

הּבעל  מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו מרּבה, .לזמן ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֻ
הּיֹום ‰. תרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ׁשּלא ּכיצד? אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

נדרה  אם וכן הּיֹום, ּדבׁש תאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתׁשּתה
רקמה תלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום, תכחל מפואר]ׁשּלא [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ

רע, מּמאכל נדרה אפּלּו ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מפר. - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּיֹום
יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא מּמין ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו

.Âלּה אין ּובאחת עּנּוי, לּה יׁש ּבאחת כּכרֹות, מּׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה
עּנּוי מסיבה ּבּה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָ
ּבּה,כלשהי] ׁשּמתעּנה לזֹו מפר ּבּה- ׁשאין לזֹו מפר ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ִעּנּוי.
.Ê מּׁשּום יפר זֹו, מדינה ׁשל ּתאנים תאכל ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנדרה

ׁשעסק - לבינּה ׁשּבינֹו לֹו[=טירחה]ּדברים הּוא ּגדֹול ְְִֵֵֵֶֶֶָָָ
אֹו מת אם לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ּולהביא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלהּטּפל
- מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ׁשהביא אֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּגרׁשה,
ּבדברים  לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; אסּורין אּלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהרי

לבינּה. ְֵֵֶָׁשּבינֹו
.Á ׁשאין ּפי על אף - לּברּיֹות להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן

לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש ּבּכלל, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל
ּבלבד  מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק יהיה אסרה ׁשּלא אם וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכל  אֹו הּיהּודים ּכל ּכגֹון ּכּלּה, אּמה על ְְֲִַַָָָָָָָֻֻהניתּה
יפר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַָהּיׁשמעאלים

.Ë'עלי אסּורה ּתׁשמיׁשי 'הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
להפר  צרי אינֹו חברֹו- ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? זה למה הא ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּתׁשמיׁשי  'הנאת לּה: ׁשאמר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָעל
לּה מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני ּכלּום; אמר לא - 'עלי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻאסּורה
אבל  איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָּבׁשאר
להפר; צרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לֹו: אמרה ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָאם
את  מאכילין ׁשאין לׁשּמׁשּה, אסּור זה הרי - הפר לא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹואם

לֹו. האסּור ּדבר ָָָָָָָהאדם
.È'לעֹוׂשיהן ידי 'יקּדׁשּו ׁשּלא [לקב"ה]אמרה: ׁשּנדרה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מּפני  ידיה, ּבמעׂשה נאסר אינֹו - ידיה ּבמעׂשה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיהנה
'הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על אף לֹו; מׁשעּבדין [של ׁשּידיה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

איסורו]והחמץעבד] הּׁשעּבּוד',[בזמן מפקיעין וההקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה הּבעל, לׁשעּבּוד חּזּוק עׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָחכמים
ׁשּמא  להפר, הּוא צרי אבל מּדבריהם. ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמּפני

לֹו. לחזר אסּורה ותהיה ְְְְֲֲִֶֶַָָָֹיגרׁשּנה
.‡È ולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה

להפר  יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר 'ׁשּלא אחיו נדרה אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּבדברים  וכּיֹוצא ,'ּבקר לפני ותבן ,ּבהמּת לפני מים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתן

ואינן  לבינּה, ׁשּבינֹו מּדברים ואינן עּנּוי, ּבהן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו
להפר. יכֹול אינֹו זה הרי - ּבהן חּיבת ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכֹות

.·È ולא חלּו, לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש
ּבהן  אם נאסרה עלי, אסּור 'הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לא  ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני' למקֹום ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ולא ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהלכה

.‚Èׁש הּבעל אֹו על האב אף מפרין, אינן - ׁשֹומעין אינן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הראּוי ׁשמען; ׁשּלא נדרים מפר ׁשהּבעל [=המסוגל]ּפי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבֹו. מעּכבת הּׁשמיעה אין ְְְִִֵֶֶַַַָֹלׁשמע,

.„È ּבעל ּבין אב ּבין מפר, אינֹו לֹוהּׁשֹוטה אין הּקטן . ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
נׁשיו  ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,

ּכאחת. בנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת;
.ÂË לעת מעת ואינּה הּיֹום, ּכל נדרים נדרה הפרת ּכיצד? . ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשני; יֹום וכל הּלילה, אֹותֹו מפר זה הרי ׁשני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּבתחּלת
נדרה  הּיֹום. אֹותֹו ּכל מפר הּיֹום, ּבתחּלת ׁשני ּביֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
,ּתחׁש ׁשּלא עד לּה הפר אם - חׁשכה עם הּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסֹוף
להפר. יכֹול אינֹו ׁשחׁשכה, עד לּה הפר לא ואם ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּופר;

.ÊË ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ללּמד ּומה יֹום"? אל "מּיֹום , ְִֵֶֶֶַַַָָ
הּיֹום ּכל מפר וכן ּבּלילה; נדרה אם ּבּלילה, [כלומר ׁשּמפר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

למחרתו] ונמשך מהלילה נדרה מתחיל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְֵֶַָָ
הּבעל [וחלפו]וׁשהת אֹו האב ׁשמע ּכ ואחר ימים, ּכּמה ְְִַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּׁשמע, ּבעת נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו", "ּביֹום ְְְְְֱִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

.ÊÈ ּולאחר לּה, והפר אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה
מּופר  זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר האר ּוס, ׁשמע ,ימים ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָ

היֹו ואם וגֹו', ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא "ואם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשמעֹו" ּביֹום איׁשּה וׁשמע וגֹו', עליה ּונדריה לאיׁש, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָתהיה
הרי  הארּוס, וׁשמע האב ׁשהפר ׁשאחר למדּת, הא - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוגֹו'
ארּוס  ׁשמע אם הּדין והּוא האב. ׁשמֹוע ּביֹום מפר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָזה
- ׁשמעֹו ּביֹום והפר האב ׁשמע ימים ּכּמה ואחר ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָוהפר,
ׁשהרי  מדּבר? הּכתּוב מארׂשה ׁשּבנערה ּומּנין מּופר. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו
וׁשמע  וגֹו' נדרה איׁשּה ּבית "ואם למּטה: אֹומר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּוא

מּכלל, - וגֹו' לּה" והחריׁש האמּור איׁשּה ׁש"איׁשּה" ְְְְִִִִֶֶָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ארּוס, - ְְְְֵֶַַָָלמעלה

.ÁÈ ּפי על אף - לצערּה ּכדי וׁשתק הּבעל, אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע
הפר  ולא הּיֹום ועבר הֹואיל - נדרּה לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

נדריה  נתקּימּו ּבּטל, הּבעל,ולא אֹו האב לּה והפר נדרה, . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבּועתּה על אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר, ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא
הֹואיל  לאּסּור, ׁשּנתּכּונה ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבזדֹון

נאמר  זה ועל ּפטּורה; - ההּתר ּכי ונעׂשה לּה, יסלח "וה' : ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מרּדּות מּכת אֹותּה ּומּכין אתּה". אביה [מלקות הניא ְִִִֵַַַַָָָָֹ

לאּסּור.מדרבנן] ׁשּנתּכּונה מּפני ,ְְְְִִִֵֶַָ
.ËÈּבעלּה אֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה

על  חּיבת זֹו הרי לּה, והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבֹו ׁשעברה קרּבן.ּדבר - קרּבן ואם מלקּות, - מלקּות אם , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָ

.Îאֹו לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע
ׁשּנדר  ידע לא אבל להפר, להן ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּבעל
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יפר  זה הרי - ידע זמן ּולאחר הפרה, צרי ּוׁשעת זה ; ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכל  ויפר ׁשמיעתֹו, ׁשעת אֹו הּנדר ׁשעת היא ּכאּלּו - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָידיעתֹו

ַהּיֹום.
.‡Î ּדעת על לּה והפר ּבּתֹו ׁשהיא וסבּור אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה

ּבקרּבן  ׁשּנדרה וסבּור ּבנזיר, נדרה אם וכן ּבּתֹו; ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשהיא
ּבתאנים, עצמּה אסרה קרּבן; ׁשּנדרה ּדעת על לּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר
הענבים  לאסר ׁשהּנדר ּדעת על לּה והפר ׁשּבענבים, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוסבּור
הּנֹודרת  לׁשם והּנֹודרת, הּנדר ּכׁשּידע ּולהפר לחזר צרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הּזה  הּנדר ּולׁשם לּנֹודרת הּזאת אתּה", הניא "לא ׁשּנאמר: , ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
איזה  ׁשּידע עד נדרּה", את אביה "וׁשמע ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמּה;

הידיעה. יֹום ּכל אֹותֹו להפר לֹו ויׁש נדרה. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָנדר

ה'תשע"ג  סיון י"ט שלישי יום

יג ּפרק ¤¤
לׁשֹון ‡. ּבכל בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי מקּים אֹו אדם ,מפר ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

לׁשמע צריכה האּׁשה ׁשאין - מּכרת ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואף
הּקּיּום. אֹו ֲִַַָָההפרה

זה ·. נדר 'אין אֹו 'ּבטל', אֹו 'מּופר', אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד
מעּקרֹו הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא ּבין ּכלּום', - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אפׁשי  'אי לּה: אמר אם אבל ּבפניה. ׁשּלא ּבין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבפניה,
האֹומר  וכן הפר; לא זה הרי - נדר' ּכאן 'אין אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשּתּדרי',
'ׁשרּוי  אֹו ,'לי 'מּתר אֹו ,'לי 'מחּול לבּתֹו: אֹו ְְְִִִִָָָֻלאׁשּתֹו
האב  ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,'ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי

מּתיר חרטה]והּבעל סמך הּנדר [על עֹוקר אּלא החכם, ּכמֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מּתחּלתֹו ּומפרֹו.[=מצד ְְִִֵָ

ליכי'‚. 'קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? 'יפה וכיצד אֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
,'מּדיר הייתי נדרּת, לא 'אּלּו אֹו ,'ּכמֹות 'אין אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדרּת',

זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל
ּכלּום,„. לֹומר צרי אינֹו - בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמבּטל

הּנדרים  ּכל .ונתּבּטלּו ְְְְִִַַָָ
ׁש‰. הּבּטּול? הּוא ׁשאסרה ּומה ּדבר לעׂשֹות אֹותּה ּיכף ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

לּהאֹותֹו מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה, אבל .ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
עֹוׂשה. אינּה רצת ואם עֹוׂשה, רצת אם - ְִִִֵַָָָָָָָָּומּניחּה

.Â,תׁשּתה ׁשּלא אֹו תאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?
לאכל  ּומּתרת הפר, זה הרי - 'לי 'מ ּופר לּה: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻואמר

ׁשתי'ולׁשּתֹות  'טלי אכלי', 'טלי לּה: ואמר לּה ונתן נטל ; ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָ
מאליו. ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê ּבׂשפתיו להֹוציא צרי אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי ואם הּמפר ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָ
להֹוציא  צרי אינֹו המבּטל, אבל מּופר. אינֹו ּבלּבֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהפר
- לעׂשֹות אֹותּה וכֹופה ּבלבד, ּבלּבֹו מבּטל אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבׂשפתיו,

הּנדר. ּבטל עׂשת, לא ּבין עׂשת ֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
.Á ׁשּלא ּבין הּׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, הּנדרים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמפרין

הּׁשּבת  לצרּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת: לּה יאמר ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
אכלי', 'טלי לּה: ואֹומר ּבלּבֹו, מבּטל אּלא - ּבחל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּיאמר

ּבזה. וכּיֹוצא ׁשתי', ְְְִִֵֶַָ'טלי
.Ë ועד מּכאן ׁשּתּדרי נדרים 'ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהאֹומר

מּופרין' הן 'הרי אֹו קּימין', הן הרי ּפלֹוני, מּמקֹום ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשאבֹוא
ּכלּום  אמר לא -- לּה להקים אֹו לּה, להפר ׁשליח עׂשה . ְְְִִֵַַָָָָָָָָֹ

וכ  יפרּנּו"; ואיׁשּה יקימּנּו, "איׁשּה ׁשּנאמר: כלּום, ן אינֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבׁשלּוחֹו. לא ּבעצמֹו, - ְְְִַָָֹהאב

.È,ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבים  'ּתאנים ׁשאמרה ּבין הּמין, ּבכל עצמּה ׁשאסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
והפר  לענבים ׁשּקּים אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו',

מּופר  ּׁשהפר ּומה קּים, ּׁשּקּים מה - ּכּיֹוצא לּתאנים ּכל וכן ; ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכּלֹו', הּופר מקצתֹו ׁשהּופר 'נדר ּבהפרה, אֹומרין ואין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבזה.

ּבהּתרה. ׁשאֹומרין ְְְִֶֶֶַָָּכדר
.‡Èאינֹו - ּבנדרּה עצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי

להפר  עצמּהיכֹול והתּפיסה הּוא, נדר לּה; קּים ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
קּים. וׁשּלֹו ׁשּלּה, את מפר - ְְְִֵֵֶֶֶַָָּבנדרֹו

.·È,'נזירה 'הריני אֹומרת: ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכיצד?
נזירים  ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - 'ואני' אמר ואמר: ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לּה, מפר - 'ואני' ואמרה: היא וׁשמעה נזיר', 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָהּוא:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קּים. ְְֵֵֶֶַַָָֹוׁשּלֹו

.‚È,להּדירּה ּבלּבֹו וגמר ּכמֹותֹו, והּדירּה לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר
להפר  יכֹול אינֹו זה הרי - 'אמן' והּדירּהואמרה נדר ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

'התרצי  לּה: ׁשאמר ּכמי ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדר
זה  הרי - 'אמן' ואמרה לא'? אֹו ּכמֹותי להיֹות זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּבנדר

לּה. ֵֵָמפר
.„Èואּת' ּכלֹומר: ואּת', נזיר, 'הריני לּה: אמר ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָּכיצד?

לּה להפר יכֹול אינֹו - 'אמן' ואמרה ּכמֹותי', אמר נזירה ; ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָ
ואמרה  ּכמֹותי'? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר; 'הריני ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹלּה:
ּכמי  ׁשּזה ּבטל, ׁשּלֹו - לּה הפר ואם יפר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ'אמן'
ואמר  ואּתה', נזירה, 'הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. נדרֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשּתלה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להפר. יכֹול אינֹו - ְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ'אמן'
.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואמר:
חּיב  - עצמֹו ׁשהתּפיס וזה .מּופר, ְְְִִֶֶַַָָ

.ÊË:ואמרה אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ּבתֹו ונּׂשאת יֹום', ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור הּבׂשר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'הרי
היא  הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבׁשעה ּפי על אף - יֹום ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשלׁשים

להפר  יכֹול אינֹו הּבעל, היתה ּברׁשּות לא הּנדר ׁשּבׁשעת , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וגֹו'; ּוגרּוׁשה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ועל ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָּברׁשּותֹו;
מפר  הּבעל ׁשאין - הּנדר ּבׁשעת לֹו מארסת היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹואפּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבּקֹודמין,
.ÊÈ לאחר עליה אסּור הּבׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה

נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, והפר ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּפי  על אף - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּגרׁשּה אֹו ומת ּבעלּה, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹלּה
אלמנה  אֹו ּגרּוׁשה היא הרי לחּול, לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבׁשעה

זה  נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת, זֹו הרי -. ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈ ה' ׁשאמרה: ּוגרּוׁשה ּביין אלמנה אסּורה ריני ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

להפר  יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת והיא ּכׁשאּנׂשא', אמרה ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - ּכׁשאתּגרׁש' ּבבׂשר אסּורה 'הריני ּבעלּה: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּתחת

מּתרת. ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש מפר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻהּבעל
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אינֹו לאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָולאחרים;
.מפר  ֵֵ

מּתרת ‚. ותהיה לּה מפר ּבׂשר, לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?
לעֹולם  אדם ּכל עם איׁשלאכל ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה . ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ

אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו; ותהיה חלקֹו יפר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיגרׁשּנה,

ֶָּבזה.
ׁשהּוא „. עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול, עּנּוי ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָאחד

הּבעל  מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו מרּבה, .לזמן ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֻ
הּיֹום ‰. תרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ׁשּלא ּכיצד? אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

נדרה  אם וכן הּיֹום, ּדבׁש תאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתׁשּתה
רקמה תלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום, תכחל מפואר]ׁשּלא [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ

רע, מּמאכל נדרה אפּלּו ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מפר. - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּיֹום
יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא מּמין ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו

.Âלּה אין ּובאחת עּנּוי, לּה יׁש ּבאחת כּכרֹות, מּׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה
עּנּוי מסיבה ּבּה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָ
ּבּה,כלשהי] ׁשּמתעּנה לזֹו מפר ּבּה- ׁשאין לזֹו מפר ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ִעּנּוי.
.Ê מּׁשּום יפר זֹו, מדינה ׁשל ּתאנים תאכל ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנדרה

ׁשעסק - לבינּה ׁשּבינֹו לֹו[=טירחה]ּדברים הּוא ּגדֹול ְְִֵֵֵֶֶֶָָָ
אֹו מת אם לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ּולהביא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלהּטּפל
- מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ׁשהביא אֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּגרׁשה,
ּבדברים  לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; אסּורין אּלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהרי

לבינּה. ְֵֵֶָׁשּבינֹו
.Á ׁשאין ּפי על אף - לּברּיֹות להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן

לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש ּבּכלל, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל
ּבלבד  מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק יהיה אסרה ׁשּלא אם וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכל  אֹו הּיהּודים ּכל ּכגֹון ּכּלּה, אּמה על ְְֲִַַָָָָָָָֻֻהניתּה
יפר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַָהּיׁשמעאלים

.Ë'עלי אסּורה ּתׁשמיׁשי 'הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
להפר  צרי אינֹו חברֹו- ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? זה למה הא ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּתׁשמיׁשי  'הנאת לּה: ׁשאמר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָעל
לּה מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני ּכלּום; אמר לא - 'עלי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻאסּורה
אבל  איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָּבׁשאר
להפר; צרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לֹו: אמרה ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָאם
את  מאכילין ׁשאין לׁשּמׁשּה, אסּור זה הרי - הפר לא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹואם

לֹו. האסּור ּדבר ָָָָָָָהאדם
.È'לעֹוׂשיהן ידי 'יקּדׁשּו ׁשּלא [לקב"ה]אמרה: ׁשּנדרה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מּפני  ידיה, ּבמעׂשה נאסר אינֹו - ידיה ּבמעׂשה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיהנה
'הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על אף לֹו; מׁשעּבדין [של ׁשּידיה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

איסורו]והחמץעבד] הּׁשעּבּוד',[בזמן מפקיעין וההקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה הּבעל, לׁשעּבּוד חּזּוק עׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָחכמים
ׁשּמא  להפר, הּוא צרי אבל מּדבריהם. ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמּפני

לֹו. לחזר אסּורה ותהיה ְְְְֲֲִֶֶַָָָֹיגרׁשּנה
.‡È ולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה

להפר  יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר 'ׁשּלא אחיו נדרה אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּבדברים  וכּיֹוצא ,'ּבקר לפני ותבן ,ּבהמּת לפני מים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתן

ואינן  לבינּה, ׁשּבינֹו מּדברים ואינן עּנּוי, ּבהן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו
להפר. יכֹול אינֹו זה הרי - ּבהן חּיבת ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכֹות

.·È ולא חלּו, לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש
ּבהן  אם נאסרה עלי, אסּור 'הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לא  ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני' למקֹום ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ולא ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהלכה

.‚Èׁש הּבעל אֹו על האב אף מפרין, אינן - ׁשֹומעין אינן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הראּוי ׁשמען; ׁשּלא נדרים מפר ׁשהּבעל [=המסוגל]ּפי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבֹו. מעּכבת הּׁשמיעה אין ְְְִִֵֶֶַַַָֹלׁשמע,

.„È ּבעל ּבין אב ּבין מפר, אינֹו לֹוהּׁשֹוטה אין הּקטן . ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
נׁשיו  ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,

ּכאחת. בנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת;
.ÂË לעת מעת ואינּה הּיֹום, ּכל נדרים נדרה הפרת ּכיצד? . ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשני; יֹום וכל הּלילה, אֹותֹו מפר זה הרי ׁשני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּבתחּלת
נדרה  הּיֹום. אֹותֹו ּכל מפר הּיֹום, ּבתחּלת ׁשני ּביֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
,ּתחׁש ׁשּלא עד לּה הפר אם - חׁשכה עם הּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסֹוף
להפר. יכֹול אינֹו ׁשחׁשכה, עד לּה הפר לא ואם ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּופר;

.ÊË ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ללּמד ּומה יֹום"? אל "מּיֹום , ְִֵֶֶֶַַַָָ
הּיֹום ּכל מפר וכן ּבּלילה; נדרה אם ּבּלילה, [כלומר ׁשּמפר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

למחרתו] ונמשך מהלילה נדרה מתחיל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְֵֶַָָ
הּבעל [וחלפו]וׁשהת אֹו האב ׁשמע ּכ ואחר ימים, ּכּמה ְְִַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּׁשמע, ּבעת נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו", "ּביֹום ְְְְְֱִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

.ÊÈ ּולאחר לּה, והפר אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה
מּופר  זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר האר ּוס, ׁשמע ,ימים ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָ

היֹו ואם וגֹו', ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא "ואם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשמעֹו" ּביֹום איׁשּה וׁשמע וגֹו', עליה ּונדריה לאיׁש, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָתהיה
הרי  הארּוס, וׁשמע האב ׁשהפר ׁשאחר למדּת, הא - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוגֹו'
ארּוס  ׁשמע אם הּדין והּוא האב. ׁשמֹוע ּביֹום מפר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָזה
- ׁשמעֹו ּביֹום והפר האב ׁשמע ימים ּכּמה ואחר ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָוהפר,
ׁשהרי  מדּבר? הּכתּוב מארׂשה ׁשּבנערה ּומּנין מּופר. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו
וׁשמע  וגֹו' נדרה איׁשּה ּבית "ואם למּטה: אֹומר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּוא

מּכלל, - וגֹו' לּה" והחריׁש האמּור איׁשּה ׁש"איׁשּה" ְְְְִִִִֶֶָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ארּוס, - ְְְְֵֶַַָָלמעלה

.ÁÈ ּפי על אף - לצערּה ּכדי וׁשתק הּבעל, אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע
הפר  ולא הּיֹום ועבר הֹואיל - נדרּה לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

נדריה  נתקּימּו ּבּטל, הּבעל,ולא אֹו האב לּה והפר נדרה, . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבּועתּה על אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר, ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא
הֹואיל  לאּסּור, ׁשּנתּכּונה ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבזדֹון

נאמר  זה ועל ּפטּורה; - ההּתר ּכי ונעׂשה לּה, יסלח "וה' : ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מרּדּות מּכת אֹותּה ּומּכין אתּה". אביה [מלקות הניא ְִִִֵַַַַָָָָֹ

לאּסּור.מדרבנן] ׁשּנתּכּונה מּפני ,ְְְְִִִֵֶַָ
.ËÈּבעלּה אֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה

על  חּיבת זֹו הרי לּה, והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבֹו ׁשעברה קרּבן.ּדבר - קרּבן ואם מלקּות, - מלקּות אם , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָ

.Îאֹו לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע
ׁשּנדר  ידע לא אבל להפר, להן ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּבעל
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יפר  זה הרי - ידע זמן ּולאחר הפרה, צרי ּוׁשעת זה ; ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכל  ויפר ׁשמיעתֹו, ׁשעת אֹו הּנדר ׁשעת היא ּכאּלּו - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָידיעתֹו

ַהּיֹום.
.‡Î ּדעת על לּה והפר ּבּתֹו ׁשהיא וסבּור אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה

ּבקרּבן  ׁשּנדרה וסבּור ּבנזיר, נדרה אם וכן ּבּתֹו; ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשהיא
ּבתאנים, עצמּה אסרה קרּבן; ׁשּנדרה ּדעת על לּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר
הענבים  לאסר ׁשהּנדר ּדעת על לּה והפר ׁשּבענבים, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוסבּור
הּנֹודרת  לׁשם והּנֹודרת, הּנדר ּכׁשּידע ּולהפר לחזר צרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הּזה  הּנדר ּולׁשם לּנֹודרת הּזאת אתּה", הניא "לא ׁשּנאמר: , ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
איזה  ׁשּידע עד נדרּה", את אביה "וׁשמע ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמּה;

הידיעה. יֹום ּכל אֹותֹו להפר לֹו ויׁש נדרה. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָנדר

ה'תשע"ג  סיון י"ט שלישי יום

יג ּפרק ¤¤
לׁשֹון ‡. ּבכל בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי מקּים אֹו אדם ,מפר ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

לׁשמע צריכה האּׁשה ׁשאין - מּכרת ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואף
הּקּיּום. אֹו ֲִַַָָההפרה

זה ·. נדר 'אין אֹו 'ּבטל', אֹו 'מּופר', אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד
מעּקרֹו הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא ּבין ּכלּום', - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אפׁשי  'אי לּה: אמר אם אבל ּבפניה. ׁשּלא ּבין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבפניה,
האֹומר  וכן הפר; לא זה הרי - נדר' ּכאן 'אין אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשּתּדרי',
'ׁשרּוי  אֹו ,'לי 'מּתר אֹו ,'לי 'מחּול לבּתֹו: אֹו ְְְִִִִָָָֻלאׁשּתֹו
האב  ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,'ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי

מּתיר חרטה]והּבעל סמך הּנדר [על עֹוקר אּלא החכם, ּכמֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מּתחּלתֹו ּומפרֹו.[=מצד ְְִִֵָ

ליכי'‚. 'קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? 'יפה וכיצד אֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
,'מּדיר הייתי נדרּת, לא 'אּלּו אֹו ,'ּכמֹות 'אין אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדרּת',

זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל
ּכלּום,„. לֹומר צרי אינֹו - בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמבּטל

הּנדרים  ּכל .ונתּבּטלּו ְְְְִִַַָָ
ׁש‰. הּבּטּול? הּוא ׁשאסרה ּומה ּדבר לעׂשֹות אֹותּה ּיכף ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

לּהאֹותֹו מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה, אבל .ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
עֹוׂשה. אינּה רצת ואם עֹוׂשה, רצת אם - ְִִִֵַָָָָָָָָּומּניחּה

.Â,תׁשּתה ׁשּלא אֹו תאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?
לאכל  ּומּתרת הפר, זה הרי - 'לי 'מ ּופר לּה: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻואמר

ׁשתי'ולׁשּתֹות  'טלי אכלי', 'טלי לּה: ואמר לּה ונתן נטל ; ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָ
מאליו. ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê ּבׂשפתיו להֹוציא צרי אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי ואם הּמפר ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָ
להֹוציא  צרי אינֹו המבּטל, אבל מּופר. אינֹו ּבלּבֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהפר
- לעׂשֹות אֹותּה וכֹופה ּבלבד, ּבלּבֹו מבּטל אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבׂשפתיו,

הּנדר. ּבטל עׂשת, לא ּבין עׂשת ֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
.Á ׁשּלא ּבין הּׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, הּנדרים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמפרין

הּׁשּבת  לצרּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת: לּה יאמר ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
אכלי', 'טלי לּה: ואֹומר ּבלּבֹו, מבּטל אּלא - ּבחל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּיאמר

ּבזה. וכּיֹוצא ׁשתי', ְְְִִֵֶַָ'טלי
.Ë ועד מּכאן ׁשּתּדרי נדרים 'ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהאֹומר

מּופרין' הן 'הרי אֹו קּימין', הן הרי ּפלֹוני, מּמקֹום ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשאבֹוא
ּכלּום  אמר לא -- לּה להקים אֹו לּה, להפר ׁשליח עׂשה . ְְְִִֵַַָָָָָָָָֹ

וכ  יפרּנּו"; ואיׁשּה יקימּנּו, "איׁשּה ׁשּנאמר: כלּום, ן אינֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבׁשלּוחֹו. לא ּבעצמֹו, - ְְְִַָָֹהאב

.È,ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבים  'ּתאנים ׁשאמרה ּבין הּמין, ּבכל עצמּה ׁשאסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
והפר  לענבים ׁשּקּים אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו',

מּופר  ּׁשהפר ּומה קּים, ּׁשּקּים מה - ּכּיֹוצא לּתאנים ּכל וכן ; ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכּלֹו', הּופר מקצתֹו ׁשהּופר 'נדר ּבהפרה, אֹומרין ואין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבזה.

ּבהּתרה. ׁשאֹומרין ְְְִֶֶֶַָָּכדר
.‡Èאינֹו - ּבנדרּה עצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי

להפר  עצמּהיכֹול והתּפיסה הּוא, נדר לּה; קּים ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
קּים. וׁשּלֹו ׁשּלּה, את מפר - ְְְִֵֵֶֶֶַָָּבנדרֹו

.·È,'נזירה 'הריני אֹומרת: ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכיצד?
נזירים  ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - 'ואני' אמר ואמר: ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לּה, מפר - 'ואני' ואמרה: היא וׁשמעה נזיר', 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָהּוא:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קּים. ְְֵֵֶֶַַָָֹוׁשּלֹו

.‚È,להּדירּה ּבלּבֹו וגמר ּכמֹותֹו, והּדירּה לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר
להפר  יכֹול אינֹו זה הרי - 'אמן' והּדירּהואמרה נדר ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

'התרצי  לּה: ׁשאמר ּכמי ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדר
זה  הרי - 'אמן' ואמרה לא'? אֹו ּכמֹותי להיֹות זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּבנדר

לּה. ֵֵָמפר
.„Èואּת' ּכלֹומר: ואּת', נזיר, 'הריני לּה: אמר ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָּכיצד?

לּה להפר יכֹול אינֹו - 'אמן' ואמרה ּכמֹותי', אמר נזירה ; ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָ
ואמרה  ּכמֹותי'? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר; 'הריני ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹלּה:
ּכמי  ׁשּזה ּבטל, ׁשּלֹו - לּה הפר ואם יפר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ'אמן'
ואמר  ואּתה', נזירה, 'הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. נדרֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשּתלה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להפר. יכֹול אינֹו - ְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ'אמן'
.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואמר:
חּיב  - עצמֹו ׁשהתּפיס וזה .מּופר, ְְְִִֶֶַַָָ

.ÊË:ואמרה אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ּבתֹו ונּׂשאת יֹום', ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור הּבׂשר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'הרי
היא  הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבׁשעה ּפי על אף - יֹום ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשלׁשים

להפר  יכֹול אינֹו הּבעל, היתה ּברׁשּות לא הּנדר ׁשּבׁשעת , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וגֹו'; ּוגרּוׁשה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ועל ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָּברׁשּותֹו;
מפר  הּבעל ׁשאין - הּנדר ּבׁשעת לֹו מארסת היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹואפּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבּקֹודמין,
.ÊÈ לאחר עליה אסּור הּבׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה

נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, והפר ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּפי  על אף - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּגרׁשּה אֹו ומת ּבעלּה, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹלּה
אלמנה  אֹו ּגרּוׁשה היא הרי לחּול, לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבׁשעה

זה  נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת, זֹו הרי -. ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈ ה' ׁשאמרה: ּוגרּוׁשה ּביין אלמנה אסּורה ריני ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

להפר  יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת והיא ּכׁשאּנׂשא', אמרה ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - ּכׁשאתּגרׁש' ּבבׂשר אסּורה 'הריני ּבעלּה: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּתחת

מּתרת. ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש מפר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻהּבעל
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.ËÈ קּים זה הרי - ּבלּבֹו אינֹוהמקּים - ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
זה  הרי - ּבלּבֹו הפר אם :לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּופר,
לחזר  יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹֹיכֹול
ּכח  יהא ׁשּלא דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּולהפר,

ּבׂשפתיו מֹוציא מּכח ּגדֹול ׁשּבלּבֹו [שמוציא ּדברים ְְְִִִִִֶַָָָָֹ
דבור] כדי בתוך בו לחזור יכול .בשפתיו

.Îונחם אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי הרי [=התחרט]המקּים - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַ
ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר לחכם נׁשאל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָזה
לחכם  להּׁשאל יכֹול אינֹו - ונחם לּה, הפר אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבּיֹום;

ויקּים. ׁשּיחזר ְֲִֵֵֶַַֹּכדי
.‡Îאֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹנערה

לחכם  ׁשּנׁשאל ּפי על אף - האחר לּה והפר לבּדֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעלּה
ׁשּכבר  האחר עם לּה ּומפר חֹוזר אינֹו הקמתֹו, לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָוהּתיר

לּה ּכאחד.הפר ׁשניהם אּלא להפר להם ׁשאין ; ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
.·Î ונׁשאל ,'לי קּים ,לי 'קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר

עליו ע חלה הּׁשנּיה הרי - ראׁשֹונה הקמה לּה:ל  אמר . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ
חלה  ּכן אם אּלא הקמה תחּול ולא ,לי ּומּופר לי ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'קּים
אחר  מֹועלת ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
קּים. זה הרי - אחת' ּבבת ּומּופר, 'קּים לּה: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.
אמר  לעֹולם. קּים זה הרי - הּיֹום' לי 'קּים לּה: ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָאמר
הּיֹום, קּימֹו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר' לי 'מּופר ְְֲִִֵֵֶַָָָָָלּה:
אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר להפר. יכֹול אינֹו ְְִֵֵַַַַָָָָָָָָָּולמחר
אֹומרין  ואין קּים; זה הרי - לּה הפר ולא הּיֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹועבר
ׁשהרי  ׁשעה', לאחר לי מּופר 'הרי לּה ׁשאמר ּכמי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּזה
אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר מּפיו. הפרה הֹוציא ֲִִִִַַַַָָָָָָָֹלא
ספק, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה אמר הּׁשעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּוכׁשעברה
לֹוקה. אינּה - נדרּה על עברה ואם ּבנדרּה, אסּורה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָּולפיכ

.‚Îּדעֹותיו לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מדותיו]מי [=ליישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
מי  ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. נאה זה הרי - מעׂשיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּולתּקן
מי  אֹו ׁשּתים, אֹו ׁשנה עליו הּבׂשר ואסר זֹולל, ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהיה

ּביין ׁשֹוגה ליין]ׁשהיה עצמֹו[='מכור' על הּיין ואסר , ְְְִִֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהיה  מי וכן לעֹולם; הּׁשכרּות ׁשאסר אֹו מרּבה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻזמן
אֹו הּמּתנֹות, עצמֹו על ואסר להֹון, ונבהל ׁשלמֹונים ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָרֹודף
ונדר  ּביפיֹו, מתּגאה ׁשהיה מי וכן זֹו; מדינה אנׁשי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהנית
הן; לּׁשם עבֹודה ּדר ּכּלן - אּלּו ּבנדרים וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבנזיר,
לּפריׁשּות, 'סיג חכמים: אמרּו ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּובנדרים

ְִָנדרים'.
.„Î ּבנדרי אדם ירּבה לא - עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף

ּבהן  עצמֹו ירּגיל ולא ׁשראּוי אּסּור, מּדברים יפרׁש אּלא ; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
נדר. ּבלא מהן, ְְִֵֶֶֶֹֹלפרׁש

.‰Îּבמה ּבנה ּכאּלּו הּנֹודר, ּכל חכמים: [מזבח אמרּו ְְֲִִֵַָָָָָָָ
המקדש] לבית מחוץ מצוה לקרבן - ונדר עבר ואם ;ְְְִִַַָָָ

ּבּמה  לפניו. מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי נדרֹו, על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלהּׁשאל
מצוה  - הקּדׁש נדרי אבל אּסר. ּבנדרי אמּורים? ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּדברים
לה' "נדרי ׁשּנאמר: מּדחק, אּלא עליהן יּׁשאל ולא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלקּימן,

ֲֵַאׁשּלם".

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשמֹונה  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָיׁש
הּנזיר  ׁשּיגּדל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמצוֹות

ארוך]ּפרע נזרֹו;[=שער ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ; ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ
חמץ  ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ(ג)

יאכ  ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא (ד) ל ׁשּלהן; ֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
זּוגין  יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ׁשּלא (ו) ְִִִִֶֶַַַַֹֹֹֹצּמּוקין;

ענבים] ׁשּלא [=קליפת (ט) הּמת; לאהל יּכנס ׁשּלא (ח) ;ְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹ
ּכׁשּיׁשלים  הּקרּבנֹות, על ׁשּיגּלח (י) לּמתים; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָיּטּמא
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּכׁשּיּטּמא. אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָנזירּותֹו

א ּפרק ¤¤
אּסר ‡. נדרי מּכלל נדר היא - "ּכי הּנזירּות ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשּיגּדל  עׂשה ּומצות לה'". להּזיר נזיר נדר לנּדר  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹיפליא
ואם  ראׁשֹו"; ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: ראׁשֹו, ׂשער ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹהּנזיר
לא  "ּתער ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - נזרֹו ּבימי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּגּלח
לאכל  אֹו למתים להּטּמא אסּור וכן ראׁשֹו". על ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹיעבר

נזרֹו. ימי ּכל הּיין, מּגפן עליו הּכתּוב ׁשאסרן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדברים
זה ·. הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא, אֹו וגּלח, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבר

ׁשּתים  ּכל לֹוקה ׁשּכֹולל ּדברֹו", יחל "לא מּׁשּום אחת : ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאּסּורן  מּדברים עליו ׁשעבר ּדבר מּׁשּום ואחת ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים,

הּנזיר. על מיחד ְִִַַָָֻאּסּור
ׁשלׁש‚. עׂשה זה הרי - ּכמצותֹו נדרֹו וקּים ּבנזיר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹנדר

יעׂשה" מּפיו הּיצא "ּככל - האחת עׂשה: והרי מצֹות , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ּגּדל; והרי ראׁשֹו", ׂשער ּפרע "ּגּדל - והּׁשנּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעׂשה;
ׁשּנאמר: קרּבנֹותיו, הבאת עם ּתגלחּתֹו - ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָוהּׁשליׁשית

מֹועד". אהל ּפתח הּנזיר ְִִֵֶֶַַַַָֹ"וגּלח
הרי „. - נזיר' ׁשאהיה עד העֹולם, מן אּפטר 'לא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹומר:

מּיד  נזיר זה זה הרי נזירּותֹו, אחר ואם עּתה. ימּות ׁשּמא , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זה לאו על לֹוקין ואין לׁשּלמֹו"; תאחר ּב"לא [שאין עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ

מעשה] .בו
ּדבר ‰. ּבׂשפתיו ׁשּיֹוציא 'עד ּבנזירּות: אֹומרין ְְְִִִִִֵֶַָָָָאין

ׁשּגמר  ּכיון אּלא ׁשּבלּבֹו'; ּכענין העם ּכל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו
ׁשענינם [=החליט] ּדברים ּבׂשפתיו והֹוציא ְְְְְִִִִִֶָָָָָּבלּבֹו,

רחֹוקֹות [שפירושם] ענינֹות ׁשהן ּפי על אף - נזיר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיהיה
מוכרחים] לא ּבמׁשמען [פירושים ׁשאין ּפי על ואף ,ְְְִִֵֶַַָָ

נזיר.[הפשוט] זה הרי - נזירּות ְְֲִִֵֶָלׁשֹון
.Â'אהיה' ואמר: לפניו, עֹובר נזיר ׁשהיה הרי -ּכיצד? ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

על  ואף זה, ּכמֹו ׁשּיהיה היה ּובלּבֹו הֹואיל נזיר, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרי
ּבׂשערֹו, אחז אם וכן זה'. ּכמֹו 'אהיה ואמר ּפרׁש ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

נוה' 'אהא התלויה ואמר: במצוה יפה 'אהיה [במשמעות: ְֱֵֶַָָ
מכלּכל'בשיער'] 'אהא אֹו שיער , 'אגדל [שמשמעותו. ְְֱֵֵַ
מסלסל'ואסדרו'] 'אהא אֹו 'הריני [בשערי], ׁשאמר: אֹו , ְְֱֲִֵֵֵֶַַָ
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- ּפרע' לׁשּלח עלי 'הרי אֹו מכלּכל', 'הריני אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמסלסל',
להּזיר. ּבלּבֹו ׁשּיגמר והּוא, נזיר; זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹהרי

.Ê עֹובר נזיר ׁשהיה ּפי על אף - צּפרים' עלי 'הרי ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר:
נזיר  אינֹו - להּזיר ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על ואף זה לפניו, והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבׂשפתיו הֹוציא ׁשּלא ּכלּום.ּכמי ְְְִִִֶָָֹ
.Á ּכנזירּות נזירּות, ּכּנּויי העּלגים ּכל מקֹומֹות ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵַָָ

'ּפזיח' 'נזיח', נזיק', 'הריני ׁשם: ואמר הּדּבּור, את ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמׁשּנין
נזיר. זה הרי -ֲִֵֶָ

.Ë הּזּוגין 'מן אֹו ּבלבד', החרצּנים מן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָהאֹומר:
מן  נזיר 'הריני אֹו הּתגלחת', מן נזיר 'הריני אֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָּבלבד',

ּגמּור  נזיר זה הרי - ּבלבד' נזירּות הּטמאה ּדקּדּוקי וכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
זה  מּדבר אּלא להּזיר ּבלּבֹו היה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליו;

מּמּנּו ׁשּנזר ודבר הֹואיל נזיר ּבלבד, זה הרי הּנזיר, על אסּור ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ָּגמּור.

.È'הּגרֹוגרֹות מן נזיר 'הריני האֹומר: [תאנים אבל ְֲֲִִִֵֵַָָָָ
הּדבלה'מיובשות] 'מן אֹו מיובשות], תאנים וכּיֹוצא [גוש , ְְִֵֵַַָ

ּבהן אסּור זה הרי - נזיר.[בנדר]ּבהן ואינֹו , ְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
.‡È הריני' ואמר: לׁשּתֹות, לֹו ונתנּו יין, ׁשל ּכֹוס לֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזגּו

ּגמּור  נזיר זה הרי - מּמּנּו' אֹונזיר נפׁש, מר היה ואם . ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
לׁשּכח  ּכדי ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבּקׁשין והיּו מתאּבל, אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכֹועס,

אסּור [=צערו]עמלֹו זה הרי - מּמּנּו' נזיר 'הריני ואמר: , ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּלא  אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבאֹותֹו

זה. ּכֹוס ְִֶֶיׁשּתה
.·Èלרּוֹותֹו ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור ואמר:[=לשכרו]וכן , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו' נזיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ'הריני
יֹותר  אֹותֹו יׁשּכרּו ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא ּבנזירּות; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹחּיב
ואינֹו ּכלּום, ּדבריו אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמּדי.
לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשּמּׁשהּגיע ׁשּיעׂשה; עברה ּכל על ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחּיב

חּיּוב. ּבן ִֵֶאינֹו
.‚Èאֹו יין', ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹומר:

למתים', ואסּור 'מּטּמא נזיר, זה הרי - ׂשערֹו' 'מגּלח אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהתנהּבכּלן  מּפני וכל [לשנות]; ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּבטל. ּתנאֹו - ּבּתֹורה הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה
.„È,ּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי 'לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר

הייתי  לא ּכן, יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻאֹו
ּבכּלן  וחּיב נזיר, זה הרי - יֹודענֹודר' היה הּוא ׁשהרי ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ׁשאפּלּו ּבארנּו, ּוכבר מינין; מּׁשלׁשה ּבאחד עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאסר
ּבכּלן. אסּור מהן, מאחד אּלא נזר ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלא

.ÂË היה אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר אני 'יֹודע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
לחיֹות  יכֹול ׁשאיני מּפני הּיין, לׁשּתֹות אני לי ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבדעּתי

הּמתים' את קֹובר ׁשאני מּפני אֹו יין, מותר ּבלא אהיה [ולכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
נדרי להטמא] ּבכלל ׁשאּלּו מּפני נזיר; אינֹו זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחכם, ׁשאלה צריכין ׁשאינן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשגגֹות,
.ÊË אמר לא - נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:

זה ּכלּום  נזיר. זה הרי - נזירה' 'ּכבדי נזיר', ראׁשי 'הרי ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
'הרי  אמר אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלל:

נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָהּוא
.ÊÈ ּבן לֹו נֹולד אם - ּבן' לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר:

לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה הרי טמטּוםזכר, אֹו [אין ּבת, ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻ
נקבה] או זכר אם אנּדרֹוגינֹוסידוע אֹו עצמו , בפני [מין ְְִַ

נקבה] ספק זכר נזיר וספק 'הריני אמר: נזיר. זה אין -ֲִִִֵֵֶַָָָ
אֹו טמטּום, אֹו ּבת, לֹו נֹולד אפּלּו - ולד' לי ְְְֲִִִֶֶַַָָֻּכׁשּיהיה
חזרה  נזיר; אינֹו אׁשּתֹו, הּפילה נזיר. זה הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס

נזיר. זה הרי וילדה, ְְְְְֲִִֵֶַָָָָונתעּברה

ב ּפרק ¤¤
אֹו‡. חברֹו, לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס, אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר

נדרים  ּכׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ּבנזיר,ּדר ׁשּנדר ּומי ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
נזירּותֹו לֹו ּומּתיר לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָונחם

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ְְְִִִֶֶֶַַָָּכדר
ּדעת ·. על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי

ּבהמה  נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו, מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם
נזיר; זה הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהן
נזיר, אינֹו - נזר ׁשּמתה אֹו אבדה אֹו ׁשּנגנבה אחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואם

ּבטעּות  נזר .ׁשּזה ְֶֶַָָ
נז [חבירו]ּבנזירּות[נזירותו]הּמתּפיס‚. זה הרי ּכמֹו- יר, ְְְֲִִִִֵֶַַָ

ּבנדר. הּמתּפיס ּכל ּבדין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
זה „. הרי - ּכזה' 'הריני ואמר: לפניו, עֹובר נזיר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה

אֹונזיר  מּיין', ּכפיו 'ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו נדר . ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָ
אם  וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז' ּכׂשערֹו 'ׂשערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמר:

בנזירות]ׁשמע נודר חבירו ּכדי [-את ּבתֹו 'ואני' ואמר ְְְֲִֵַַַָָ
'ואני', ואמר ׁשני, ׁשל דּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשליׁשי וׁשמע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָדּבּור,

נזירים. ּכּלן - מאה הן ְֲִִִֵֵַָָֻואפּלּו
ואמר ‰. חברֹו וׁשמע ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:

מּיד  נזיר חברֹו הרי - .'ואני' ֲֲֲִִִֵֵַָָ
.Â וׁשמע ּבן', ל ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

נזיר  זה אין - 'ואני' ואמר: האחרֹון,חברֹו זה נתּכּון ׁשּלא ; ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהרי  זה', ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב 'ׁשאני לֹו לֹומר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָאּלא

מּמּנּו ּבׁש זאת]הּוא אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ
.Êפלוני']האֹומר' בנוכחות ּכׁשּיהיה [שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ

ספק; זה הרי - 'ואני' ואמר: חברֹו וׁשמע ּבן', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפלֹוני
'ׁשאני  לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, נזיר להיֹות אּלא נתּכּון לא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמא

להקל. נזירּות, ּוספק ;'ּכמֹות אֹותֹו ְְְְְִֵֵֵָאֹוהב
.Áואמר ׁש ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ,ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו נים ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואמר  הּוא', ׁשמעֹון לקראתנּו ההֹול 'זה הּׁשנים: מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
יהיה  אם נזיר 'הריני זה: ואמר הּוא', 'ראּובן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
הּגיע - ׁשמעֹון' יהיה אם נזיר 'הריני האחר: ואמר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָראּובן',
ׁשמעֹון, היה ואם נזיר; זה הרי ראּובן, הּוא והרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאליהם
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.ËÈ קּים זה הרי - ּבלּבֹו אינֹוהמקּים - ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
זה  הרי - ּבלּבֹו הפר אם :לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּופר,
לחזר  יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹֹיכֹול
ּכח  יהא ׁשּלא דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּולהפר,

ּבׂשפתיו מֹוציא מּכח ּגדֹול ׁשּבלּבֹו [שמוציא ּדברים ְְְִִִִִֶַָָָָֹ
דבור] כדי בתוך בו לחזור יכול .בשפתיו

.Îונחם אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי הרי [=התחרט]המקּים - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַ
ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר לחכם נׁשאל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָזה
לחכם  להּׁשאל יכֹול אינֹו - ונחם לּה, הפר אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבּיֹום;

ויקּים. ׁשּיחזר ְֲִֵֵֶַַֹּכדי
.‡Îאֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹנערה

לחכם  ׁשּנׁשאל ּפי על אף - האחר לּה והפר לבּדֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעלּה
ׁשּכבר  האחר עם לּה ּומפר חֹוזר אינֹו הקמתֹו, לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָוהּתיר

לּה ּכאחד.הפר ׁשניהם אּלא להפר להם ׁשאין ; ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
.·Î ונׁשאל ,'לי קּים ,לי 'קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר

עליו ע חלה הּׁשנּיה הרי - ראׁשֹונה הקמה לּה:ל  אמר . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ
חלה  ּכן אם אּלא הקמה תחּול ולא ,לי ּומּופר לי ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'קּים
אחר  מֹועלת ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
קּים. זה הרי - אחת' ּבבת ּומּופר, 'קּים לּה: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.
אמר  לעֹולם. קּים זה הרי - הּיֹום' לי 'קּים לּה: ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָאמר
הּיֹום, קּימֹו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר' לי 'מּופר ְְֲִִֵֵֶַָָָָָלּה:
אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר להפר. יכֹול אינֹו ְְִֵֵַַַַָָָָָָָָָּולמחר
אֹומרין  ואין קּים; זה הרי - לּה הפר ולא הּיֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹועבר
ׁשהרי  ׁשעה', לאחר לי מּופר 'הרי לּה ׁשאמר ּכמי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּזה
אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר מּפיו. הפרה הֹוציא ֲִִִִַַַַָָָָָָָֹלא
ספק, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה אמר הּׁשעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּוכׁשעברה
לֹוקה. אינּה - נדרּה על עברה ואם ּבנדרּה, אסּורה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָּולפיכ

.‚Îּדעֹותיו לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מדותיו]מי [=ליישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
מי  ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. נאה זה הרי - מעׂשיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּולתּקן
מי  אֹו ׁשּתים, אֹו ׁשנה עליו הּבׂשר ואסר זֹולל, ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהיה

ּביין ׁשֹוגה ליין]ׁשהיה עצמֹו[='מכור' על הּיין ואסר , ְְְִִֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהיה  מי וכן לעֹולם; הּׁשכרּות ׁשאסר אֹו מרּבה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻזמן
אֹו הּמּתנֹות, עצמֹו על ואסר להֹון, ונבהל ׁשלמֹונים ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָרֹודף
ונדר  ּביפיֹו, מתּגאה ׁשהיה מי וכן זֹו; מדינה אנׁשי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהנית
הן; לּׁשם עבֹודה ּדר ּכּלן - אּלּו ּבנדרים וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבנזיר,
לּפריׁשּות, 'סיג חכמים: אמרּו ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּובנדרים

ְִָנדרים'.
.„Î ּבנדרי אדם ירּבה לא - עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף

ּבהן  עצמֹו ירּגיל ולא ׁשראּוי אּסּור, מּדברים יפרׁש אּלא ; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
נדר. ּבלא מהן, ְְִֵֶֶֶֹֹלפרׁש

.‰Îּבמה ּבנה ּכאּלּו הּנֹודר, ּכל חכמים: [מזבח אמרּו ְְֲִִֵַָָָָָָָ
המקדש] לבית מחוץ מצוה לקרבן - ונדר עבר ואם ;ְְְִִַַָָָ

ּבּמה  לפניו. מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי נדרֹו, על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלהּׁשאל
מצוה  - הקּדׁש נדרי אבל אּסר. ּבנדרי אמּורים? ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּדברים
לה' "נדרי ׁשּנאמר: מּדחק, אּלא עליהן יּׁשאל ולא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלקּימן,

ֲֵַאׁשּלם".

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשמֹונה  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָיׁש
הּנזיר  ׁשּיגּדל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמצוֹות

ארוך]ּפרע נזרֹו;[=שער ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ; ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ
חמץ  ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ(ג)

יאכ  ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא (ד) ל ׁשּלהן; ֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
זּוגין  יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ׁשּלא (ו) ְִִִִֶֶַַַַֹֹֹֹצּמּוקין;

ענבים] ׁשּלא [=קליפת (ט) הּמת; לאהל יּכנס ׁשּלא (ח) ;ְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹ
ּכׁשּיׁשלים  הּקרּבנֹות, על ׁשּיגּלח (י) לּמתים; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָיּטּמא
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּכׁשּיּטּמא. אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָנזירּותֹו

א ּפרק ¤¤
אּסר ‡. נדרי מּכלל נדר היא - "ּכי הּנזירּות ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשּיגּדל  עׂשה ּומצות לה'". להּזיר נזיר נדר לנּדר  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹיפליא
ואם  ראׁשֹו"; ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: ראׁשֹו, ׂשער ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹהּנזיר
לא  "ּתער ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - נזרֹו ּבימי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּגּלח
לאכל  אֹו למתים להּטּמא אסּור וכן ראׁשֹו". על ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹיעבר

נזרֹו. ימי ּכל הּיין, מּגפן עליו הּכתּוב ׁשאסרן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדברים
זה ·. הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא, אֹו וגּלח, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבר

ׁשּתים  ּכל לֹוקה ׁשּכֹולל ּדברֹו", יחל "לא מּׁשּום אחת : ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאּסּורן  מּדברים עליו ׁשעבר ּדבר מּׁשּום ואחת ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים,

הּנזיר. על מיחד ְִִַַָָֻאּסּור
ׁשלׁש‚. עׂשה זה הרי - ּכמצותֹו נדרֹו וקּים ּבנזיר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹנדר

יעׂשה" מּפיו הּיצא "ּככל - האחת עׂשה: והרי מצֹות , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ּגּדל; והרי ראׁשֹו", ׂשער ּפרע "ּגּדל - והּׁשנּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעׂשה;
ׁשּנאמר: קרּבנֹותיו, הבאת עם ּתגלחּתֹו - ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָוהּׁשליׁשית

מֹועד". אהל ּפתח הּנזיר ְִִֵֶֶַַַַָֹ"וגּלח
הרי „. - נזיר' ׁשאהיה עד העֹולם, מן אּפטר 'לא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹומר:

מּיד  נזיר זה זה הרי נזירּותֹו, אחר ואם עּתה. ימּות ׁשּמא , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זה לאו על לֹוקין ואין לׁשּלמֹו"; תאחר ּב"לא [שאין עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ

מעשה] .בו
ּדבר ‰. ּבׂשפתיו ׁשּיֹוציא 'עד ּבנזירּות: אֹומרין ְְְִִִִִֵֶַָָָָאין

ׁשּגמר  ּכיון אּלא ׁשּבלּבֹו'; ּכענין העם ּכל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו
ׁשענינם [=החליט] ּדברים ּבׂשפתיו והֹוציא ְְְְְִִִִִֶָָָָָּבלּבֹו,

רחֹוקֹות [שפירושם] ענינֹות ׁשהן ּפי על אף - נזיר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיהיה
מוכרחים] לא ּבמׁשמען [פירושים ׁשאין ּפי על ואף ,ְְְִִֵֶַַָָ

נזיר.[הפשוט] זה הרי - נזירּות ְְֲִִֵֶָלׁשֹון
.Â'אהיה' ואמר: לפניו, עֹובר נזיר ׁשהיה הרי -ּכיצד? ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

על  ואף זה, ּכמֹו ׁשּיהיה היה ּובלּבֹו הֹואיל נזיר, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרי
ּבׂשערֹו, אחז אם וכן זה'. ּכמֹו 'אהיה ואמר ּפרׁש ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

נוה' 'אהא התלויה ואמר: במצוה יפה 'אהיה [במשמעות: ְֱֵֶַָָ
מכלּכל'בשיער'] 'אהא אֹו שיער , 'אגדל [שמשמעותו. ְְֱֵֵַ
מסלסל'ואסדרו'] 'אהא אֹו 'הריני [בשערי], ׁשאמר: אֹו , ְְֱֲִֵֵֵֶַַָ
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- ּפרע' לׁשּלח עלי 'הרי אֹו מכלּכל', 'הריני אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמסלסל',
להּזיר. ּבלּבֹו ׁשּיגמר והּוא, נזיר; זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹהרי

.Ê עֹובר נזיר ׁשהיה ּפי על אף - צּפרים' עלי 'הרי ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר:
נזיר  אינֹו - להּזיר ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על ואף זה לפניו, והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבׂשפתיו הֹוציא ׁשּלא ּכלּום.ּכמי ְְְִִִֶָָֹ
.Á ּכנזירּות נזירּות, ּכּנּויי העּלגים ּכל מקֹומֹות ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵַָָ

'ּפזיח' 'נזיח', נזיק', 'הריני ׁשם: ואמר הּדּבּור, את ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמׁשּנין
נזיר. זה הרי -ֲִֵֶָ

.Ë הּזּוגין 'מן אֹו ּבלבד', החרצּנים מן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָהאֹומר:
מן  נזיר 'הריני אֹו הּתגלחת', מן נזיר 'הריני אֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָּבלבד',

ּגמּור  נזיר זה הרי - ּבלבד' נזירּות הּטמאה ּדקּדּוקי וכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
זה  מּדבר אּלא להּזיר ּבלּבֹו היה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליו;

מּמּנּו ׁשּנזר ודבר הֹואיל נזיר ּבלבד, זה הרי הּנזיר, על אסּור ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ָּגמּור.

.È'הּגרֹוגרֹות מן נזיר 'הריני האֹומר: [תאנים אבל ְֲֲִִִֵֵַָָָָ
הּדבלה'מיובשות] 'מן אֹו מיובשות], תאנים וכּיֹוצא [גוש , ְְִֵֵַַָ

ּבהן אסּור זה הרי - נזיר.[בנדר]ּבהן ואינֹו , ְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
.‡È הריני' ואמר: לׁשּתֹות, לֹו ונתנּו יין, ׁשל ּכֹוס לֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזגּו

ּגמּור  נזיר זה הרי - מּמּנּו' אֹונזיר נפׁש, מר היה ואם . ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
לׁשּכח  ּכדי ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבּקׁשין והיּו מתאּבל, אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכֹועס,

אסּור [=צערו]עמלֹו זה הרי - מּמּנּו' נזיר 'הריני ואמר: , ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּלא  אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבאֹותֹו

זה. ּכֹוס ְִֶֶיׁשּתה
.·Èלרּוֹותֹו ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור ואמר:[=לשכרו]וכן , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו' נזיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ'הריני
יֹותר  אֹותֹו יׁשּכרּו ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא ּבנזירּות; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹחּיב
ואינֹו ּכלּום, ּדבריו אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמּדי.
לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשּמּׁשהּגיע ׁשּיעׂשה; עברה ּכל על ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחּיב

חּיּוב. ּבן ִֵֶאינֹו
.‚Èאֹו יין', ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹומר:

למתים', ואסּור 'מּטּמא נזיר, זה הרי - ׂשערֹו' 'מגּלח אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהתנהּבכּלן  מּפני וכל [לשנות]; ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּבטל. ּתנאֹו - ּבּתֹורה הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה
.„È,ּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי 'לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר

הייתי  לא ּכן, יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻאֹו
ּבכּלן  וחּיב נזיר, זה הרי - יֹודענֹודר' היה הּוא ׁשהרי ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ׁשאפּלּו ּבארנּו, ּוכבר מינין; מּׁשלׁשה ּבאחד עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאסר
ּבכּלן. אסּור מהן, מאחד אּלא נזר ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלא

.ÂË היה אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר אני 'יֹודע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
לחיֹות  יכֹול ׁשאיני מּפני הּיין, לׁשּתֹות אני לי ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבדעּתי

הּמתים' את קֹובר ׁשאני מּפני אֹו יין, מותר ּבלא אהיה [ולכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
נדרי להטמא] ּבכלל ׁשאּלּו מּפני נזיר; אינֹו זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחכם, ׁשאלה צריכין ׁשאינן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשגגֹות,
.ÊË אמר לא - נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:

זה ּכלּום  נזיר. זה הרי - נזירה' 'ּכבדי נזיר', ראׁשי 'הרי ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
'הרי  אמר אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלל:

נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָהּוא
.ÊÈ ּבן לֹו נֹולד אם - ּבן' לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר:

לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה הרי טמטּוםזכר, אֹו [אין ּבת, ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻ
נקבה] או זכר אם אנּדרֹוגינֹוסידוע אֹו עצמו , בפני [מין ְְִַ

נקבה] ספק זכר נזיר וספק 'הריני אמר: נזיר. זה אין -ֲִִִֵֵֶַָָָ
אֹו טמטּום, אֹו ּבת, לֹו נֹולד אפּלּו - ולד' לי ְְְֲִִִֶֶַַָָֻּכׁשּיהיה
חזרה  נזיר; אינֹו אׁשּתֹו, הּפילה נזיר. זה הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס

נזיר. זה הרי וילדה, ְְְְְֲִִֵֶַָָָָונתעּברה

ב ּפרק ¤¤
אֹו‡. חברֹו, לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס, אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר

נדרים  ּכׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ּבנזיר,ּדר ׁשּנדר ּומי ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
נזירּותֹו לֹו ּומּתיר לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָונחם

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ְְְִִִֶֶֶַַָָּכדר
ּדעת ·. על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי

ּבהמה  נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו, מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם
נזיר; זה הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהן
נזיר, אינֹו - נזר ׁשּמתה אֹו אבדה אֹו ׁשּנגנבה אחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואם

ּבטעּות  נזר .ׁשּזה ְֶֶַָָ
נז [חבירו]ּבנזירּות[נזירותו]הּמתּפיס‚. זה הרי ּכמֹו- יר, ְְְֲִִִִֵֶַַָ

ּבנדר. הּמתּפיס ּכל ּבדין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
זה „. הרי - ּכזה' 'הריני ואמר: לפניו, עֹובר נזיר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה

אֹונזיר  מּיין', ּכפיו 'ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו נדר . ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָ
אם  וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז' ּכׂשערֹו 'ׂשערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמר:

בנזירות]ׁשמע נודר חבירו ּכדי [-את ּבתֹו 'ואני' ואמר ְְְֲִֵַַַָָ
'ואני', ואמר ׁשני, ׁשל דּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשליׁשי וׁשמע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָדּבּור,

נזירים. ּכּלן - מאה הן ְֲִִִֵֵַָָֻואפּלּו
ואמר ‰. חברֹו וׁשמע ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:

מּיד  נזיר חברֹו הרי - .'ואני' ֲֲֲִִִֵֵַָָ
.Â וׁשמע ּבן', ל ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

נזיר  זה אין - 'ואני' ואמר: האחרֹון,חברֹו זה נתּכּון ׁשּלא ; ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהרי  זה', ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב 'ׁשאני לֹו לֹומר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָאּלא

מּמּנּו ּבׁש זאת]הּוא אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ
.Êפלוני']האֹומר' בנוכחות ּכׁשּיהיה [שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ

ספק; זה הרי - 'ואני' ואמר: חברֹו וׁשמע ּבן', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפלֹוני
'ׁשאני  לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, נזיר להיֹות אּלא נתּכּון לא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמא

להקל. נזירּות, ּוספק ;'ּכמֹות אֹותֹו ְְְְְִֵֵֵָאֹוהב
.Áואמר ׁש ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ,ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו נים ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואמר  הּוא', ׁשמעֹון לקראתנּו ההֹול 'זה הּׁשנים: מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
יהיה  אם נזיר 'הריני זה: ואמר הּוא', 'ראּובן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
הּגיע - ׁשמעֹון' יהיה אם נזיר 'הריני האחר: ואמר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָראּובן',
ׁשמעֹון, היה ואם נזיר; זה הרי ראּובן, הּוא והרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאליהם
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ׁשּנדרּו ּכמֹו נזיר; חברֹו הּגיעהרי לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מי  ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו חזר אּלא ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאליהם,

נזיר. מהן אחד אין - ִֵֵֶֶָָהּוא
.Ëּבכרי היה אם נזיר 'הריני האֹומר: [בערימת וכן ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ

ּכֹור'תבואה] מאה מידה]זה מצאֹו[שם למדדֹו, והל , ְְְְֵֶַָָָָ
ׁשּספק  ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן נזיר, אינֹו - אבד אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנגנב

להקל. ְְִֵָנזירּות
.Èהּכֹוי את וראּו ,ּבּדר מהּלכין ספק היּו חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ

חּיה',בהמה] ׁשּזה נזיר 'הריני מהן: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרחֹוק,
'הריני  אחר: ואמר ּבהמה', ׁשּזה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה  ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר חּיה', זה ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא  חּיה לא זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהמה',
הרי  - ּובהמה' חּיה ׁשּזה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה',

ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ׁשוה [=הלכות]ּכּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבֹו ויׁש לבהמה, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהן
ׁשאינֹו ּדרכים ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ּבהן ׁשוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדרכים
ראּו אם הּדין והּוא לבהמה. ולא לחּיה לא ּבהן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשוה
על  ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם ּבֹו ונחלקּו ְְְְְְְִִִִֶַַָָאנּדרֹוגינֹוס,
- ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ּכּלן הרי - ּבּכֹוי אּלּו ׁשּנדרּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּדר
לאּׁשה, ּבהן ׁשוה ּודרכים לאיׁש, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָיׁש
ּודרכים  לאּׁשה, ולא לאיׁש לא ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹּודרכים

ּולאּׁשה. לאיׁש ּבהן ׁשוה ְְִִֶֶֶָָָׁשהּוא
.‡Èּבטבעֹו לא הּמצוה, ּבעניני האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹוכל

ּדמֹו[=תכונותיו]ותֹולדּתֹו ּכיצד? שחיטתו]. טעּון [דם ְְֵַַָָ
עם  ּכלאים הּוא והרי ּכבהמה; אסּור וחלּבֹו ּכחּיה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּכּסּוי
וטעּון  ּבהמה; ואינֹו חּיה אינֹו ּכאּלּו החּיה, עם וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָהּבהמה
אחד  וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש וכבהמה. ּכחּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשחיטה,

ּבלבן מטּמא האנּדרֹוגינֹוס וכן ּבמקֹומֹו. יתּבאר [זוב מהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבאדםוקרי] ּומטּמא נדה]ּכאנׁשים, ואינֹו[דם ּכנׁשים; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

נהרג  וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ּכאנׁשים לא עברי, ּבעבד ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹנמּכר
אחד  וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ּוכנׁשים. ּכאנׁשים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָעליו,

ּבמקֹומֹו. יתּבאר ְְִִֵֵֶָמהן
.·Èּפּקחין מהן ּכנגּדן, ּבאּו אנׁשים ראּו אם [מסוגלים וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

סּומיןלראות] נזיר [עיורים]ּומהן 'הריני אחד: אמר - ֲִִִֵֵֶֶַָָָ
אחר  ואמר ּפּקחין', ּפּקחין',ׁשאּלּו אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני : ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

'הריני  אחר: ואמר סּומין', ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', אּלּו ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנזיר
לא  אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר וסּומין', ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּפּקחין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי - סּומין' ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּפּקחין

.‚È,נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים, לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן
ׁשּתי  הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּומביא

הּנֹודרים  ּכׁשאר הּקטן ׂשערֹות, ּבנֹו את מּדיר והאיׁש . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
האּׁשה  ואין הּנדרים; לעֹונת ּבא ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבנזיר,
הּקּבלה  מּפי הלכה - זה ודבר ּבנזיר. ּבנּה את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּדרת

נדרים.[ממשה] ּבׁשאר נֹוהג ואינֹו ְְְִִֵֵָָהּוא,
.„Èאֹו נזיר', אּתה 'הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?

- הּבן וׁשתק נזיר', זה 'הרי אֹו נזיר', ּפלֹוני 'ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ואם  נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

טמאה  קרּבן מביא - מביא נטמא - נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
הּגדֹולים. הּנזירים ּכׁשאר טהרה, ְְְְֳִִִִַַַָָָָקרּבן

.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה, ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
מעׂשה  נעׂשה ׁשהרי - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ׂשערֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
הרי  - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא ּדעּתן, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּגּלה

נזיר  אינֹו ו זה ויעׂשה . ׁשּיגּדיל עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי עד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ִאיׁש.

.ÊË נזירּות להם אין - ּבני הּגֹויים אל "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ְִֵָיׂשראל".

.ÊÈ נזירּות להם יׁש - ועבדים מפר נׁשים הּבעל אֹו והאב . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
יׁש - העבד אבל הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזירּות
ּכפה  לא ואם למתים; ּולהּטּמא לׁשּתֹות, אֹותֹו לכף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלרּבֹו

ּבנזירּות. נֹוהג ְִִֵאֹותֹו,
.ÁÈאֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר

אין [=מגבילים]ׁשּמעּכבין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ
עליו  יחּול לא לֹו, קנּויה נפׁשֹו ׁשאין מּפני לכּפֹו; צרי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֻרּבֹו

ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? הּדבר למה אחרים [של-]נדר; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ
מלאכה  ׁשּמעּכב ּדבר ולא עּנּוי, ׁשם אין אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹעליהם.
'מּופר  לֹו: ואמר ּבנזירּות, עבּדֹו נדר לכּפֹותֹו. יכֹול אינֹו -ְְְְִִִֵַַַָָָָ
ּכֹופין  ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב לחרּות, יצא - 'ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָל

לחרּות יצא הפר, ואם לֹו; מפרין ואין [שההפרה אֹותֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֵָָ
לשחרור] דעת כגילוי .נחשבת

.ËÈ זה הרי - רּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח, ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
רּבֹו לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות נזר אסּור . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לחרּות והׁש יצא ּכ ואחר רּבֹו, ידע ולא וגּלח נזירּותֹו, לים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ויצא  ּגּלח, ולא נדר, אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לחרּות  יצא ּכ ואחר נטמא, נדרֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹלחרּות

מֹונה חדשה]- בנזירות ׁשּנטמא [ומתחיל מּׁשעה ְִִֶֶָָָ
קרבן] הבאת מיום לא .[=כשנטהר.

.Îהּבית ּבפני נֹוהגת הּבית;[המקדש]נזירּות ּבפני וׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לעֹולם, נזיר זה הרי - הּזה ּבּזמן ּבנזיר ׁשּנדר מי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ׁשּיביא ּכדי ּבית לנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
.‡Î יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת, הּנזירּות ׁשּנזר אין ּומי ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לעלֹות  אֹותֹו ּומחּיבין אֹותֹו קֹונסין - לארץ ְְְְֲִִֶַַָָָּבחּוצה
הּימים  ּכמנין יׂשראל ּבארץ נזיר ולהיֹות יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלארץ
ּכֹופין  - לארץ ּבחּוצה הּזה ּבּזמן ׁשּנדר מי ,לפיכ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנדר.
עד  ׁשם נזירּות נֹוהג ויהיה יׂשראל, לארץ לעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָאֹותֹו
קרּבנֹותיו  ויקריב הּמקּדׁש, ׁשּיּבנה עד אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּימּות,

נזרֹו. ימי ְְְִִֵֹּבמלאת
.·Î לׁשּתֹות אסּור זה הרי לארץ, ּבחּוצה ׁשהּוא זמן ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל

- עליו נזירּות ּדקּדּוקי וכל ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיין
לֹו עֹולין אּלּו ימים ׁשאין ּפי על נזירות]ואף ימי ;[במנין ְִִִֵֵֶַַָ

ו  עבר -ואם ּבנגיעה וכּיֹוצא ּבמת נגע אֹו ּגּלח, אֹו ׁשתה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ֶלֹוקה.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

zexifp zekld - d`ltd xtq - oeiq 'k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ג  סיון כ' רביעי יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

ג ּפרק ¤¤
יֹום ‡. ׁשלׁשים נזירּות, 'הריני סתם ׁשאמר: מי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

נזיר  'הריני אמר: ואפּלּו יֹום; מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
ׁשלׁשים  נזיר זה הרי - הרּבה' הרּבה מאד עד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזירּות

זמן. ּפרׁש לא ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַֹיֹום,
יֹום ·. נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפרׁש

נזיר  זה הרי - 'עׂשרים' אֹו ימים', 'עׂשרה אֹו ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָאחד',
יֹום  זה,ׁשלׁשים ודבר יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין , ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹ

הּקּבלה. מּפי ֲִִַַָָָָהלכה
'אחד ‚. ׁשאמר: ּכגֹון - יֹום מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפרׁש

- ׁשנה' 'מאה אֹו יֹום', 'מאה אֹו 'ארּבעים', אֹו ְְִִֵֵַָָָָָֹּוׁשלׁשים',
יֹותר  ולא ּפחֹות לא ׁשּפרׁש, ּכּזמן נזיר זה .הרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשלׁשים „. נזיר זה הרי אחת', ׁשעה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאֹומר:
זה  הרי - אחת' וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹיֹום;

ׁשעֹות  נֹוזרין ׁשאין יֹום, ּוׁשלׁשים אחד .נזיר ְְִִִֵֶֶָָָֹ
נז ‰. 'הריני ּפלֹוני'האֹומר: מקֹום ועד מּכאן לא יר אם - ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ

נתּכּון  ׁשּלא ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי ,ּבּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק
ּגדֹולה לנזירּות אּלא הדרך]זה זמן.[כטורח ּפרׁש לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

יֹום, מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם - ּבּדר החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹואם
יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר היתה ואם יֹום; ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

הּימים. ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי
.Âאֹו 'ׁשלׁש' אֹו נזירֹות', ׁשּתי נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי

מהן  נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ארּבע'
יֹום  ּומביא ׁשלׁשים מגּלח - ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ; ְְְְְִִִִֵֵַַָֹֹֹ

'הריני  אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ּומתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָקרּבנֹותיו,
- הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות', אלף מאה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָנזיר
מנין  ׁשּיׁשלים עד אֹו ׁשּימּות, עד אחת אחת מֹונה זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהרי

ְִָנזירֹותיו.
.Ê נזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה' ימֹות ּכמנין נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

הּׁשנה  ימֹות ׁשלׁשּכמנין מֹונה - החּמה ׁשנת ּפרׁש אם : ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
יֹום; ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמאֹות
וחמּׁשים  וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הּלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואם
וחמּׁשים  וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזירֹות;
ּבני  לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּבכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.

החּמ ׁשני ורב מֹונין אדם, יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
מֹונין  יֹום וחמּׁשים ארּבע מאֹות ׁשלׁש לבנה ׁשני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלּה,
הּלבנה. לׁשנת אּלא סתם, 'ׁשנה' העם ּכל קֹורין ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָלּה,

.Á ׁשּתי נזיר זה הרי ּומחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
וׁשעה נזירֹות  נזיר 'הריני אֹו אחד', ויֹום נזיר 'הריני אמר: ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

- ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ׁשּתים; נזיר זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
זה  הרי - ועֹוד' ואחת, נזיר, 'הריני ׁשּתים; נזיר זה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי
הרי  - וׁשּוב' ועֹוד, ואחת, נזיר, 'הריני נזירֹות; ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר

אחד' ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני נזירֹות; ארּבע נזיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹזה
יֹום. ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות נזיר זה הרי -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

.Ë מעידין אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים כּתי ׁשּתי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָמי
נזיר  זה הרי - חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנזר

ּבׁשּתים.ׁשּתים  העידּו ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ׁשּבכלל ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
.È ּבין אחת, ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנזר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

זֹו אחר זֹו נזיר ׁשּנזר הריני הּיֹום, נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון , ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נׁשאל  ּכ ואחר קרּבן, והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום',
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
ּגּלח  ואפּלּו ּכּפרתֹו, הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָׂשערֹו
והראׁשֹונה  הראׁשֹונה, אחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ׁשהּתירּה, ּכיון מעּקרּה.אינּה; אינּה ּכאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
.‡È ימי ּכל נזיר 'הריני אֹו לעֹולם', נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי

עֹולם  נזיר זה הרי - אלף חּיי' נזיר 'הריני אמר: ואם ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אפׁשר  ׁשאי ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשנה'

ׁשנה. אלף האדם ְִֶֶֶֶָָָָָׁשּיחיה
.·È קצּוב זמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין לזמן ּומה ׁשהּנזיר ? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

ימי  "ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו, ימי סֹוף עד לגּלח אסּור - ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָקצּוב
ּונזיר  הּימם". מלאת עד ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער נזרֹו, ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹֹנדר
חדׁש עׂשר מּׁשנים ּבתער מקל ׂשערֹו, הכּביד אם - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם
ּבהמֹות  ׁשלׁש קרּבנֹותיו ּומביא חדׁש, עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֹלׁשנים
ּכי  יגּלח, אׁשר לּימים ימים מּקץ "והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיגּלח,
זה, ודבר היה. עֹולם נזיר ואבׁשלֹום וגּלחֹו", עליו ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָכבד
מביא  זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר הּקּבלה. מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהלכה
קצּוב. לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻֻקרּבן

.‚È אּלא ּבנזיר, נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשמׁשֹון
הּטמאה מן הפריׁשֹו לו]הּמלא האסור היה [מן וכיצד ; ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ

להּטּמא  היה ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור היה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּדינֹו?
הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתים.

.„È זה הרי - ּכׁשמׁשֹון' נזיר 'הריני ׁשאמר: מי ,ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלפיכ
ׁשנים  ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּתגלחת ּומן הּיין  מן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָנזיר

למתים  להּטּמא ּומּתר עֹולם, נזירי ּכׁשאר חדׁש ואם עׂשר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
אינֹו ׁשמׁשֹון', ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי 'לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמר:
על  להּׁשאל יכֹול אינֹו - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ּומי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזיר.

היתה לעֹולם ׁשמׁשֹון ׁשּנזירּות להתיר,נדרֹו, יכולת [מבלי ְְְְְִִִֶָָָ
המלאך] מפי נצטווה .כי

.ÂË ּכבעל' מנֹוח', ּבן ּכׁשמׁשֹון נזיר 'הריני ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהאֹומר:
ּפלׁשּתים  ׁשּנּקרּו 'ּכמי עּזה', ּדלתֹות ׁשעקר 'ּכמי ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּדלילה',
ּפי  על אף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה הרי - עיניו' ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאת

אחר  לאיׁש אּלּו מעׂשים ׁשּנעׂשּו .ׁשאפׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
.ÊË היה עֹולם נזיר הרמתי, האֹומר:ׁשמּואל ,לפיכ ; ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ

אלקנה', 'ּכבן חּנה', 'ּכבן הרמתי', ּכׁשמּואל נזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ'הריני
נזיר  זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל', אגג את ׁשּׁשּסף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ'ּכמי
ּכאּלה  ׁשּמעׂשיו אחר לאיׁש 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹולם;

ְִֵַנתּכּון'.
.ÊÈ- הּקּפה' 'מלא אֹו הּבית', מלא נזיר 'הריני ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻהאֹומר:
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ׁשּנדרּו ּכמֹו נזיר; חברֹו הּגיעהרי לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מי  ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו חזר אּלא ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאליהם,

נזיר. מהן אחד אין - ִֵֵֶֶָָהּוא
.Ëּבכרי היה אם נזיר 'הריני האֹומר: [בערימת וכן ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ

ּכֹור'תבואה] מאה מידה]זה מצאֹו[שם למדדֹו, והל , ְְְְֵֶַָָָָ
ׁשּספק  ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן נזיר, אינֹו - אבד אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנגנב

להקל. ְְִֵָנזירּות
.Èהּכֹוי את וראּו ,ּבּדר מהּלכין ספק היּו חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ

חּיה',בהמה] ׁשּזה נזיר 'הריני מהן: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרחֹוק,
'הריני  אחר: ואמר ּבהמה', ׁשּזה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה  ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר חּיה', זה ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא  חּיה לא זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהמה',
הרי  - ּובהמה' חּיה ׁשּזה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה',

ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ׁשוה [=הלכות]ּכּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבֹו ויׁש לבהמה, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהן
ׁשאינֹו ּדרכים ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ּבהן ׁשוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדרכים
ראּו אם הּדין והּוא לבהמה. ולא לחּיה לא ּבהן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשוה
על  ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם ּבֹו ונחלקּו ְְְְְְְִִִִֶַַָָאנּדרֹוגינֹוס,
- ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ּכּלן הרי - ּבּכֹוי אּלּו ׁשּנדרּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּדר
לאּׁשה, ּבהן ׁשוה ּודרכים לאיׁש, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָיׁש
ּודרכים  לאּׁשה, ולא לאיׁש לא ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹּודרכים

ּולאּׁשה. לאיׁש ּבהן ׁשוה ְְִִֶֶֶָָָׁשהּוא
.‡Èּבטבעֹו לא הּמצוה, ּבעניני האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹוכל

ּדמֹו[=תכונותיו]ותֹולדּתֹו ּכיצד? שחיטתו]. טעּון [דם ְְֵַַָָ
עם  ּכלאים הּוא והרי ּכבהמה; אסּור וחלּבֹו ּכחּיה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּכּסּוי
וטעּון  ּבהמה; ואינֹו חּיה אינֹו ּכאּלּו החּיה, עם וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָהּבהמה
אחד  וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש וכבהמה. ּכחּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשחיטה,

ּבלבן מטּמא האנּדרֹוגינֹוס וכן ּבמקֹומֹו. יתּבאר [זוב מהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבאדםוקרי] ּומטּמא נדה]ּכאנׁשים, ואינֹו[דם ּכנׁשים; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

נהרג  וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ּכאנׁשים לא עברי, ּבעבד ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹנמּכר
אחד  וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ּוכנׁשים. ּכאנׁשים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָעליו,

ּבמקֹומֹו. יתּבאר ְְִִֵֵֶָמהן
.·Èּפּקחין מהן ּכנגּדן, ּבאּו אנׁשים ראּו אם [מסוגלים וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

סּומיןלראות] נזיר [עיורים]ּומהן 'הריני אחד: אמר - ֲִִִֵֵֶֶַָָָ
אחר  ואמר ּפּקחין', ּפּקחין',ׁשאּלּו אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני : ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

'הריני  אחר: ואמר סּומין', ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', אּלּו ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנזיר
לא  אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר וסּומין', ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּפּקחין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי - סּומין' ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּפּקחין

.‚È,נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים, לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן
ׁשּתי  הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּומביא

הּנֹודרים  ּכׁשאר הּקטן ׂשערֹות, ּבנֹו את מּדיר והאיׁש . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
האּׁשה  ואין הּנדרים; לעֹונת ּבא ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבנזיר,
הּקּבלה  מּפי הלכה - זה ודבר ּבנזיר. ּבנּה את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּדרת

נדרים.[ממשה] ּבׁשאר נֹוהג ואינֹו ְְְִִֵֵָָהּוא,
.„Èאֹו נזיר', אּתה 'הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?

- הּבן וׁשתק נזיר', זה 'הרי אֹו נזיר', ּפלֹוני 'ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ואם  נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

טמאה  קרּבן מביא - מביא נטמא - נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
הּגדֹולים. הּנזירים ּכׁשאר טהרה, ְְְְֳִִִִַַַָָָָקרּבן

.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה, ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
מעׂשה  נעׂשה ׁשהרי - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ׂשערֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
הרי  - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא ּדעּתן, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּגּלה

נזיר  אינֹו ו זה ויעׂשה . ׁשּיגּדיל עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי עד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ִאיׁש.

.ÊË נזירּות להם אין - ּבני הּגֹויים אל "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ְִֵָיׂשראל".

.ÊÈ נזירּות להם יׁש - ועבדים מפר נׁשים הּבעל אֹו והאב . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
יׁש - העבד אבל הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזירּות
ּכפה  לא ואם למתים; ּולהּטּמא לׁשּתֹות, אֹותֹו לכף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלרּבֹו

ּבנזירּות. נֹוהג ְִִֵאֹותֹו,
.ÁÈאֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר

אין [=מגבילים]ׁשּמעּכבין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ
עליו  יחּול לא לֹו, קנּויה נפׁשֹו ׁשאין מּפני לכּפֹו; צרי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֻרּבֹו

ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? הּדבר למה אחרים [של-]נדר; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ
מלאכה  ׁשּמעּכב ּדבר ולא עּנּוי, ׁשם אין אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹעליהם.
'מּופר  לֹו: ואמר ּבנזירּות, עבּדֹו נדר לכּפֹותֹו. יכֹול אינֹו -ְְְְִִִֵַַַָָָָ
ּכֹופין  ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב לחרּות, יצא - 'ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָל

לחרּות יצא הפר, ואם לֹו; מפרין ואין [שההפרה אֹותֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֵָָ
לשחרור] דעת כגילוי .נחשבת

.ËÈ זה הרי - רּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח, ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
רּבֹו לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות נזר אסּור . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לחרּות והׁש יצא ּכ ואחר רּבֹו, ידע ולא וגּלח נזירּותֹו, לים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ויצא  ּגּלח, ולא נדר, אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לחרּות  יצא ּכ ואחר נטמא, נדרֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹלחרּות

מֹונה חדשה]- בנזירות ׁשּנטמא [ומתחיל מּׁשעה ְִִֶֶָָָ
קרבן] הבאת מיום לא .[=כשנטהר.

.Îהּבית ּבפני נֹוהגת הּבית;[המקדש]נזירּות ּבפני וׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לעֹולם, נזיר זה הרי - הּזה ּבּזמן ּבנזיר ׁשּנדר מי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ׁשּיביא ּכדי ּבית לנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
.‡Î יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת, הּנזירּות ׁשּנזר אין ּומי ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לעלֹות  אֹותֹו ּומחּיבין אֹותֹו קֹונסין - לארץ ְְְְֲִִֶַַָָָּבחּוצה
הּימים  ּכמנין יׂשראל ּבארץ נזיר ולהיֹות יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלארץ
ּכֹופין  - לארץ ּבחּוצה הּזה ּבּזמן ׁשּנדר מי ,לפיכ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנדר.
עד  ׁשם נזירּות נֹוהג ויהיה יׂשראל, לארץ לעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָאֹותֹו
קרּבנֹותיו  ויקריב הּמקּדׁש, ׁשּיּבנה עד אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּימּות,

נזרֹו. ימי ְְְִִֵֹּבמלאת
.·Î לׁשּתֹות אסּור זה הרי לארץ, ּבחּוצה ׁשהּוא זמן ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל

- עליו נזירּות ּדקּדּוקי וכל ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיין
לֹו עֹולין אּלּו ימים ׁשאין ּפי על נזירות]ואף ימי ;[במנין ְִִִֵֵֶַַָ

ו  עבר -ואם ּבנגיעה וכּיֹוצא ּבמת נגע אֹו ּגּלח, אֹו ׁשתה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ֶלֹוקה.
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ג ּפרק ¤¤
יֹום ‡. ׁשלׁשים נזירּות, 'הריני סתם ׁשאמר: מי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

נזיר  'הריני אמר: ואפּלּו יֹום; מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
ׁשלׁשים  נזיר זה הרי - הרּבה' הרּבה מאד עד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזירּות

זמן. ּפרׁש לא ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַֹיֹום,
יֹום ·. נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפרׁש

נזיר  זה הרי - 'עׂשרים' אֹו ימים', 'עׂשרה אֹו ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָאחד',
יֹום  זה,ׁשלׁשים ודבר יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין , ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹ

הּקּבלה. מּפי ֲִִַַָָָָהלכה
'אחד ‚. ׁשאמר: ּכגֹון - יֹום מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפרׁש

- ׁשנה' 'מאה אֹו יֹום', 'מאה אֹו 'ארּבעים', אֹו ְְִִֵֵַָָָָָֹּוׁשלׁשים',
יֹותר  ולא ּפחֹות לא ׁשּפרׁש, ּכּזמן נזיר זה .הרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשלׁשים „. נזיר זה הרי אחת', ׁשעה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאֹומר:
זה  הרי - אחת' וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹיֹום;

ׁשעֹות  נֹוזרין ׁשאין יֹום, ּוׁשלׁשים אחד .נזיר ְְִִִֵֶֶָָָֹ
נז ‰. 'הריני ּפלֹוני'האֹומר: מקֹום ועד מּכאן לא יר אם - ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ

נתּכּון  ׁשּלא ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי ,ּבּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק
ּגדֹולה לנזירּות אּלא הדרך]זה זמן.[כטורח ּפרׁש לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

יֹום, מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם - ּבּדר החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹואם
יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר היתה ואם יֹום; ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

הּימים. ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי
.Âאֹו 'ׁשלׁש' אֹו נזירֹות', ׁשּתי נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי

מהן  נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ארּבע'
יֹום  ּומביא ׁשלׁשים מגּלח - ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ; ְְְְְִִִִֵֵַַָֹֹֹ

'הריני  אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ּומתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָקרּבנֹותיו,
- הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות', אלף מאה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָנזיר
מנין  ׁשּיׁשלים עד אֹו ׁשּימּות, עד אחת אחת מֹונה זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהרי

ְִָנזירֹותיו.
.Ê נזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה' ימֹות ּכמנין נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

הּׁשנה  ימֹות ׁשלׁשּכמנין מֹונה - החּמה ׁשנת ּפרׁש אם : ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
יֹום; ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמאֹות
וחמּׁשים  וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הּלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואם
וחמּׁשים  וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזירֹות;
ּבני  לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּבכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.

החּמ ׁשני ורב מֹונין אדם, יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
מֹונין  יֹום וחמּׁשים ארּבע מאֹות ׁשלׁש לבנה ׁשני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלּה,
הּלבנה. לׁשנת אּלא סתם, 'ׁשנה' העם ּכל קֹורין ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָלּה,

.Á ׁשּתי נזיר זה הרי ּומחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
וׁשעה נזירֹות  נזיר 'הריני אֹו אחד', ויֹום נזיר 'הריני אמר: ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

- ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ׁשּתים; נזיר זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
זה  הרי - ועֹוד' ואחת, נזיר, 'הריני ׁשּתים; נזיר זה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי
הרי  - וׁשּוב' ועֹוד, ואחת, נזיר, 'הריני נזירֹות; ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר

אחד' ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני נזירֹות; ארּבע נזיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹזה
יֹום. ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות נזיר זה הרי -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

.Ë מעידין אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים כּתי ׁשּתי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָמי
נזיר  זה הרי - חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנזר

ּבׁשּתים.ׁשּתים  העידּו ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ׁשּבכלל ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
.È ּבין אחת, ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנזר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

זֹו אחר זֹו נזיר ׁשּנזר הריני הּיֹום, נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון , ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נׁשאל  ּכ ואחר קרּבן, והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום',
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
ּגּלח  ואפּלּו ּכּפרתֹו, הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָׂשערֹו
והראׁשֹונה  הראׁשֹונה, אחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ׁשהּתירּה, ּכיון מעּקרּה.אינּה; אינּה ּכאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
.‡È ימי ּכל נזיר 'הריני אֹו לעֹולם', נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי

עֹולם  נזיר זה הרי - אלף חּיי' נזיר 'הריני אמר: ואם ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אפׁשר  ׁשאי ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשנה'

ׁשנה. אלף האדם ְִֶֶֶֶָָָָָׁשּיחיה
.·È קצּוב זמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין לזמן ּומה ׁשהּנזיר ? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

ימי  "ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו, ימי סֹוף עד לגּלח אסּור - ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָקצּוב
ּונזיר  הּימם". מלאת עד ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער נזרֹו, ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹֹנדר
חדׁש עׂשר מּׁשנים ּבתער מקל ׂשערֹו, הכּביד אם - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם
ּבהמֹות  ׁשלׁש קרּבנֹותיו ּומביא חדׁש, עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֹלׁשנים
ּכי  יגּלח, אׁשר לּימים ימים מּקץ "והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיגּלח,
זה, ודבר היה. עֹולם נזיר ואבׁשלֹום וגּלחֹו", עליו ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָכבד
מביא  זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר הּקּבלה. מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהלכה
קצּוב. לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻֻקרּבן

.‚È אּלא ּבנזיר, נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשמׁשֹון
הּטמאה מן הפריׁשֹו לו]הּמלא האסור היה [מן וכיצד ; ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ

להּטּמא  היה ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור היה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּדינֹו?
הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתים.

.„È זה הרי - ּכׁשמׁשֹון' נזיר 'הריני ׁשאמר: מי ,ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלפיכ
ׁשנים  ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּתגלחת ּומן הּיין  מן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָנזיר

למתים  להּטּמא ּומּתר עֹולם, נזירי ּכׁשאר חדׁש ואם עׂשר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
אינֹו ׁשמׁשֹון', ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי 'לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמר:
על  להּׁשאל יכֹול אינֹו - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ּומי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזיר.

היתה לעֹולם ׁשמׁשֹון ׁשּנזירּות להתיר,נדרֹו, יכולת [מבלי ְְְְְִִִֶָָָ
המלאך] מפי נצטווה .כי

.ÂË ּכבעל' מנֹוח', ּבן ּכׁשמׁשֹון נזיר 'הריני ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהאֹומר:
ּפלׁשּתים  ׁשּנּקרּו 'ּכמי עּזה', ּדלתֹות ׁשעקר 'ּכמי ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּדלילה',
ּפי  על אף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה הרי - עיניו' ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאת

אחר  לאיׁש אּלּו מעׂשים ׁשּנעׂשּו .ׁשאפׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
.ÊË היה עֹולם נזיר הרמתי, האֹומר:ׁשמּואל ,לפיכ ; ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ

אלקנה', 'ּכבן חּנה', 'ּכבן הרמתי', ּכׁשמּואל נזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ'הריני
נזיר  זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל', אגג את ׁשּׁשּסף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ'ּכמי
ּכאּלה  ׁשּמעׂשיו אחר לאיׁש 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹולם;

ְִֵַנתּכּון'.
.ÊÈ- הּקּפה' 'מלא אֹו הּבית', מלא נזיר 'הריני ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻהאֹומר:
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ּכל  נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה 'לא אמר אם אֹותֹו: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
מרּבה' זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,

ּבלבד  יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי נדרּתי'- 'סתם אמר: ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּכל  נזיר ויהיה חרּדל, מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את רֹואין -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מּׁשנים  לגּלח לֹו ויׁש חדׁש,ימיו; עׂשר לׁשנים חדׁש עׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
עֹולם. נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'הארץ 'ּכעפר אֹו ראׁשי', ּכׂשער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאֹומר:
נזירּות  עלי 'הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים' 'ּכחֹול ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו
חֹול  'ּכמנין אֹו הארץ', עפר 'ּכמנין אֹו ראׁשי', ׂשער ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹּכמנין
נזירּות  למנֹות ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל יגּלח ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹהּים'.

ׁשּימּות  עד וכן ויגּלח; יֹום ׁשלׁשים ּתגלחת ׁשנּיה ּובכל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשתה  ואם למתים; מּטּמא ולא ּבּיין, ׁשֹותה אינֹו - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹותגלחת

לֹוקה. זה הרי - הּתגלחת ּביֹום אפּלּו נטמא, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָאֹו
.ËÈ אם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:

חּיב  זה הרי - ואכלּה אכלּנה', אם נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכלּנה,
אכל]ּבנזירּות אחת,[-אם אחר אחת ּומֹונה ׁשאמר; ּכּמנין ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשלׁשים, ּכל ּבסֹוף ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מהן אחת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּכל
קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא

ד  ¤¤ּפרק
טהרה ‡. ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר' 'הריני ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

יצא  ׁשלׁשים, ּביֹום ּגּלח ואם ּוׁשלׁשים; אחד אמר:י ֹום . ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹ
אחד  ּביֹום אּלא מגּלח אינֹו יֹום', ׁשלׁשים נזיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ'הריני

.ּוׁשלׁשים  ְִֹ
ּביֹום ·. הראׁשֹונה את מגּלח - נזירֹות ׁשּתי ׁשּנדר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי

ואחד  ׁשּׁשים ּביֹום הּׁשנּיה ואת ואחד, ּגּלח ׁשלׁשים ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּביֹום  הּׁשנּיה את מגּלח ׁשלׁשים, ּביֹום הראׁשֹונה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאת
ׁשּיֹום  יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה ּביֹום ּגּלח ואם ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָׁשּׁשים;

ׁשנּיה. נזירּות למנין אף לֹו עֹולה ְְְְְִִִִֶַַָֹׁשלׁשים
והתחיל ‚. ּבן', לי ּכׁשּיהיה ונזיר נזיר, 'הריני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָהאֹומר:

ׁשּלֹו, את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבנזירּות
ּבנֹו ׁשל מֹונה ּכ ּבן,ואחר לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכ ואחר ׁשּלֹו, ּבנזירּות והתחיל יֹום', וכ ּכ נזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָוהריני
ואחר  ּבנֹו, ׁשל את ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק - ּבן לֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַנֹולד
אחת. ּכנזירּות ׁשּתיהן והרי ׁשּלֹו, את ּומׁשלים חֹוזר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכ

סֹותר ּבנֹו, ׁשל נזירּות ּבתֹו נטמא אם ,[=מתבטל]לפיכ ְְְְְִִִִֵֶָָ
נזירּותֹו, להׁשלים ּכׁשהתחיל ּבנֹו נזירּות אחר נטמא ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹהּכל;
את  מׁשלים ימים ּובכּמה ּבנֹו. נזירּות עד אּלא סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
אֹו יֹום ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד מּנזירּותֹו נׁשאר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹׁשּלֹו?
ׁשּנׁשארּו הּימים ּומׁשלים ּבנֹו, נזירּות מֹונה - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָיֹותר
מֹונה  - יֹום מּׁשלׁשים ּפחֹות מּנזירּותֹו נׁשאר ואם ְְְְְִִִִִִִִֶַָֹמּנזירּותֹו;
ּפחֹות  לתגלחת ּתגלחת ּבין ׁשאין ּבנֹו, נזירּות אחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹׁשלׁשים

יֹום. ְִִֹמּׁשלׁשים
נזיר „. והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

נׁשאר  אם - ּבן לֹו ונֹולד ׁשּלֹו, ּבּנזירּות והתחיל יֹום', ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמאה
לא  הּבן, ּכׁשּנֹולד יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים ׁשּנדר הּמאה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמן

ּכלּום  ּבנֹו,הפסיד ׁשל ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶ

הּׁש ּומׁשלים קרּבנֹותיו, ּומביא יתר ּומגּלח אֹו לׁשים ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
הּמאה  מן נׁשאר ואם לנזירּותֹו. ּומגּלח מּנזירּותֹו, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָׁשּנׁשארּו

ׁשבעים. עד סֹותר מּׁשלׁשים, ְְִִִִֵַָֹּפחֹות
ּבנֹו,‰. ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד ְְְִֵֵֶֶַַַּכיצד?

מאחר  למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַּומׁשלים
יֹום  ׁשלׁשים עׂשרה הּתגלחת הּולד מּקדם מפסיד ונמצא . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּולד. עד ׁשבעים מּיֹום ׁשהן - ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹימים
.Â:ואמר וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

ּופֹוסק, יֹום עׂשרים מֹונה - יֹום' מאה מעּתה נזיר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'הריני
לאחר  ׁשּנדר הּנזירּות ׁשהיא יֹום, ׁשלׁשים למנֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹּומתחיל
ּומביא  טהרה ּתגלחת מגּלח הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעׂשרים,
הּמאה  להׁשלים ּכדי יֹום ׁשמֹונים ּומֹונה וחֹוזר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָקרּבנֹותיו,

קרּבנֹותיו  ּומביא ּומגּלח ּבּסֹוף, .ׁשּנדר ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
.Ê'מעּתה נזיר והריני יֹום, עׂשרים לאחר נזיר 'הריני  ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר:

ּומֹונה  וחֹוזר טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מֹונה -ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
עׂשרים  לאחר ׁשּנדר הּנזירּות והיא אחרים, יֹום ;ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּומגּלח' ׁשלׁשים ּומֹונה ּופֹוסק, עׂשרים 'מֹונה ּתאמר: ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשאם
ואין  ּבלבד, ימים עׂשרה ּבּה ׁשהתחיל מּנזירּות נׁשארּו -ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָ
מּׁשלׁשים  ּפחֹות לעֹולם טהרה לתגלחת טהרה ּתגלחת ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָֹּבין

יֹום.
.Á:ואמר וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאמר:

נז  עליו חלה לא - מעּתה' עֹולם נזיר ׁשּנדר 'הריני ירּות ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
.ּבראׁשֹונה  ִָָ

.Ë,'יֹום עׂשרים לאחר ׁשמׁשֹון נזיר 'הריני אמר: אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכן
זאת  לנזירּות מגּלח אינֹו - מעּתה' נזיר 'הריני ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹוחזר

ּבאחרֹונה  .ׁשּנדר ֲֶַַָָָ
.È הרי - מיתתי' לפני אחד יֹום נזיר אני 'הרי ׁשאמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

לעֹולם  ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות אסּור .זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.‡È ּבחל אם - בֹו' ּבא ּדוד ׁשּבן ּבּיֹום נזיר 'הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר:

נדר  טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם לעֹולם. אסּור זה הרי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָנדר,
אסּור  ואיל מּכאן מּתר, טֹוב יֹום אֹותֹו אֹו ׁשּבת אֹותּה -ְִֵַָָָָָָֻ

לא לעֹולם  אֹו טֹוב, ויֹום ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר ; ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ
עליו  חלה לא - ׁשּנדר ּבּיֹום ספק והּוא והֹואיל ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיבֹוא;
עליו  חלה - ואיל מּכאן להקל. נזירּות ׁשּספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָנזירּות,
נזירּות  מפקעת אינּה ספק, ׁשהיא הּבאה וׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנזירּות;

עליו. ֶָָָָׁשחלה
.·È- טהרה ּתגלחת ּגּלח ולא נזירּותֹו, ימי ׁשּׁשלמּו ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹנזיר

ּכׁשהיה  למתים ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
אֹו ׁשתה אֹו ּגּלח ואם עליו; נזירּות ּדקּדּוקי וכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמּקדם,

לֹוקה  .נטמא, ְִֶָ
.‚È נדר ׁשאינֹו ודּמה ּבנזיר, ׁשּנדר הּתר מי נֹוהג והיה , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשהּוא  והֹורהּו לחכם, ׁשאל זמן ּולאחר יין, וׁשתה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּבנדרֹו
וׁש ׁשּנדר;נדר, מּׁשעה מֹונה זה הרי - ּבנזירּות חּיב הּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּתר. ּבהם ׁשּנהג ּכּימים אּסּור ׁשּינהג סֹופרים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּדברי
.„È עׂשרה ּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?

ׁשאל  הּׁשלׁשים ּולאחר יֹום, עׂשרים אּסּור ונהג ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹימים,
ׁשּׁשאל, מּיֹום ימים עׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ואסר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלחכם
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אֹו ּגּלח אֹו ׁשתה ואם הּתר; ּבהם ׁשּנהג העׂשרה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּכנגד
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין האּלּו, ימים ּבעׂשרת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָנטמא

.ÂË מעּוטה ּבנזירּות אמּורים? ּדברים ּבנזירּות ּבּמה אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ
ׁשעבר  ּפי על אף ּבנזירּות, יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבה
ּבעצמֹו, אּסּור נהג לא ואם ימיה; ּכל המרּבה נזירּותֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻעל

נזקקין ּכלל[=מתייחסים]אין נדרו]לֹו .[להתיר ְְִִֵָָ
.ÊËלאּלּו ּומֹודיעין ּבֹו, וכּיֹוצא לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל

להן  ׁשּיֹורּו אֹו הּתֹורה, מן חּיבין ׁשאינן ּבנדרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמזלזלין
ּדין  ּבית אֹותֹו את מנּדין - ּפתח להן ׁשּיפּתחּו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלהקל,

.ההדיֹוט  ְֶַ
.ÊÈ והביאה הּנזירּות, ימי וׁשלמּו ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

ואחר  ּדמּה, ונזרק הּבהמֹות מן אחת ונׁשחטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָקרּבנֹותיה,
יכֹול  אינֹו ּגּלחה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּבעלּה ׁשמע ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכ

וא  ּדברים להפר; ּבּמה יפר. זה הרי זריקה, קדם ם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אף  יפר - טמאה ּבתגלחת אבל טהרה; ּבתגלחת ְְְְְֲֲֳִִִֵַַַַַָָָָָֻאמּורים?
ׁשהיא  מּפני טמאה, ּתגלחת ׁשל הּקרּבנֹות ׁשּקרבּו ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל

אחרת. נזירּות למנֹות צריכה ְְְֲִִִִֶֶַַָעדין

ה ּפרק ¤¤
מינין‡. הּטמאה,[=דברים]ׁשלׁשה - לנזיר אסּורין ְְְֲִִִִַָָָֹֻ

אבל  ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, מן והּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהּתגלחת,
מּתר  - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל אֹו ּתמרים ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשכר
ׁשל  הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, עליו ׁשּנאסר זה וׁשכר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

הּיין. ֲִֶַַַֹּתערבת
מן·. -הּיֹוצא הּפרי מן ּכּזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּכּזית  ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ענבים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והן הּזּוגין, ׁשהן - הּפרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּפסלת
וכן  לֹוקה; זה הרי - אֹותן ׁשּזֹורעין הּפנימּיין והן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהחרצּנים,

רביעית ׁשתה קרּוׁש[הלוג]אם מּיין ּכּזית אכל אֹו יין, ְִִִִִִִַַַַַָָָָ
- הּפרי ּפסלת ׁשהּוא חמץ רביעית ׁשתה אֹו הּפרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

והּלּולבין העלין, אבל לֹוקה. זה רכים]הרי ּומי [ענפים , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
מהענפים]ּגפנים והּסמדר[שיוצא בראשית , [הגפן ְְְִַַָָ

ולא התהוותו] ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹֹֻ
נחׁשבין. הן העץ מן אּלא ּפרי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹּפסלת

ׁשּצרף ‚. הרי ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין הּגפן, אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכל
מן  ואכל וזג, וחרצּנים ּבסר עם יבׁשים עם לחים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹענבים
עד  זה, אחר זה אכלן אם וכן לֹוקה; - ּכּזית ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּתערבת
מן  רביעית ׁשתה אם וכן לֹוקה. - ּכּזית הּכל מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאכל

לֹוקה. וחמץ, יין ֲִֶֶֶַַַָֹֹהּתערבת
ּבנזיר „. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר, ּכיצד?ּדבר . ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֻ

וׁשתה  יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ׁשּנתערב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹיין
וטעם  הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרכן הּצּמּוקין וכן הּתערבת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמן
עד  לֹוקה; אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, טעם ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּכל
ּביצים, ׁשלׁש ּבכדי ּכּזית ּבּתערבת האסּור מּדבר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיהיה
אדם, ּבכל הּׁשוין האּסּורין ּכׁשאר - ּביצים ּכׁשלׁש ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֹואכל

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו
והית ‰. ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ּפרס וכן ּבכדי יין רביעית ה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

ביצים] שש של ככר חצי - פרוסה ואכל [מלשון הּפת, ְִַַַָמן
ועל  לֹוקה; זה הרי - יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ּפרס, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכדי
לאסר  - ענבים" מׁשרת "וכל ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו וכּיֹוצא ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹזה
ׁשּיהיה  והּוא הּיין; ּכטעם וטעמֹו הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּדבר

מאכלֹות. אּסּורי ּכׁשאר ּומּמׁשֹו, ְֲֲִִֵַַַָָָטעמֹו
.Â טעם ׁשם ואין ּבֹו, וכּיֹוצא ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב

לנזיר  מּתר זה הרי - ודם.יין מחלב חמּור זה יהיה לא ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
.Ê זה הרי - ּפרס ּבכדי רביעית ׁשם ואין יין, טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

סֹופרים  מּדברי מאכלֹות;אסּור ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
מרּדּות. מּכת אכל, אם אֹותֹו ְִִַַַַַָּומּכין

.Á וכּזית זג, וכּזית חרצן, וכּזית ענבים, ּכּזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
וׁשתה  אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָצּמּוקים,
אחד  ׁשּכל מלקּיֹות; חמׁש לֹוקה זה הרי - רביעית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻמּמּנּו

אחד  ּבלאו יחל מהן "לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹו זג, ּכּזית אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּדברֹו",
מּׁשּום  אֹו זג מּׁשּום אחת ׁשּתים; לֹוקה - ענבים ְֲִִִִִֶַַַַַַָּכּזית
לנזיר  הּדין והּוא ּדברֹו". יחל "לא מּׁשּום ואחת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹענבים,

האּסּור ׁשּגּלח  על אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא ּנטמא, אֹו ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא  הּנדרים ּבכל הּׁשוה האּסּור על ואחת ּבֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֻהמיחד

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא
.Ë לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנזיר

אחת  ּבפני אּלא החמץ ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
אּלא  יׁשּתה', לא וחמץ יׁשּתה לא 'יין ּכתּוב ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹעצמֹו;
לא  ּכלֹומר: - יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ּכתּוב : ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּכ
ואפּלּו הּׁשכר, והּוא הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשּתה
- אחד ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא והֹואיל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהחמיצּו;

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לֹוקה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַאינֹו
.Èּכּלֹו הּיֹום ּכל יין ׁשֹותה ׁשהיה ׁשהּוא נזיר ּפי על אף - ִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אחת  אּלא לֹוקה אינֹו ּורביעית, רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב
ואם  ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדברֹו", יחל ּד"לא ואחת יין  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹמּׁשּום
ּתׁשּתה', 'אל לֹו: ואמרּו ּורביעית, רביעית ּכל על ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהתרּו
מּדברי  ואחת. אחת ּכל על חּיב - ׁשֹותה והּוא ּתׁשּתה', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ'אל

ּבמֹוׁשב לעמד לּנזיר ׁשאסּור ׁשֹותי ל-][בסמיכותסֹופרים, ְְֲִִֵֶַַַָָֹ
אמרּו לפניו; מכׁשֹול ׁשהרי - הרּבה מּמּנּו ויתרחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין,

יקרב'. לא לּכרם 'סביב ְֲִִִֶֶַַָָֹחכמים:
.‡È ּבזּוג ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ׂשערה ׁשּגּלח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר

אם [=מספריים] וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה, ׁשּקּצצּה והּוא ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּמתּגּלח ואחד המגּלח ואחד לֹוקה. ּבידֹו, [ולוקה ּתלׁשּה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

סייע] הּניח אם ואם ראׁשֹו"; על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ,ְֱֲִִִֶֶַַַַַַֹֹֹ
זה  ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ראׁשּה את  לכף ּכדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמּמּנה

ּתער. ְֵַַּכעין
.·Èסם ראׁשֹו על הּׂשער,[=תכשיר]העביר את ׁשּמּׁשיר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּבּטל אבל לֹוקה; אינֹו - ׂשערֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשיר
ראׁשֹו". ׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹ"ּגּדל

.‚È אּלא הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ׂשערֹו, ּכל ׁשּגּלח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר
'אל אחת  לֹו: ואמרּו וׂשערה, ׂשערה ּכל על ּבֹו התרּו ואם ; ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָ

ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּתגּלח',

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



עג zexifp zekld - d`ltd xtq - oeiq 'k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכל  נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה 'לא אמר אם אֹותֹו: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
מרּבה' זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,

ּבלבד  יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי נדרּתי'- 'סתם אמר: ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּכל  נזיר ויהיה חרּדל, מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את רֹואין -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מּׁשנים  לגּלח לֹו ויׁש חדׁש,ימיו; עׂשר לׁשנים חדׁש עׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
עֹולם. נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'הארץ 'ּכעפר אֹו ראׁשי', ּכׂשער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאֹומר:
נזירּות  עלי 'הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים' 'ּכחֹול ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו
חֹול  'ּכמנין אֹו הארץ', עפר 'ּכמנין אֹו ראׁשי', ׂשער ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹּכמנין
נזירּות  למנֹות ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל יגּלח ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹהּים'.

ׁשּימּות  עד וכן ויגּלח; יֹום ׁשלׁשים ּתגלחת ׁשנּיה ּובכל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשתה  ואם למתים; מּטּמא ולא ּבּיין, ׁשֹותה אינֹו - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹותגלחת

לֹוקה. זה הרי - הּתגלחת ּביֹום אפּלּו נטמא, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָאֹו
.ËÈ אם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:

חּיב  זה הרי - ואכלּה אכלּנה', אם נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכלּנה,
אכל]ּבנזירּות אחת,[-אם אחר אחת ּומֹונה ׁשאמר; ּכּמנין ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשלׁשים, ּכל ּבסֹוף ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מהן אחת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּכל
קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא

ד  ¤¤ּפרק
טהרה ‡. ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר' 'הריני ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

יצא  ׁשלׁשים, ּביֹום ּגּלח ואם ּוׁשלׁשים; אחד אמר:י ֹום . ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹ
אחד  ּביֹום אּלא מגּלח אינֹו יֹום', ׁשלׁשים נזיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ'הריני

.ּוׁשלׁשים  ְִֹ
ּביֹום ·. הראׁשֹונה את מגּלח - נזירֹות ׁשּתי ׁשּנדר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי

ואחד  ׁשּׁשים ּביֹום הּׁשנּיה ואת ואחד, ּגּלח ׁשלׁשים ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּביֹום  הּׁשנּיה את מגּלח ׁשלׁשים, ּביֹום הראׁשֹונה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאת
ׁשּיֹום  יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה ּביֹום ּגּלח ואם ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָׁשּׁשים;

ׁשנּיה. נזירּות למנין אף לֹו עֹולה ְְְְְִִִִֶַַָֹׁשלׁשים
והתחיל ‚. ּבן', לי ּכׁשּיהיה ונזיר נזיר, 'הריני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָהאֹומר:

ׁשּלֹו, את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבנזירּות
ּבנֹו ׁשל מֹונה ּכ ּבן,ואחר לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכ ואחר ׁשּלֹו, ּבנזירּות והתחיל יֹום', וכ ּכ נזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָוהריני
ואחר  ּבנֹו, ׁשל את ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק - ּבן לֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַנֹולד
אחת. ּכנזירּות ׁשּתיהן והרי ׁשּלֹו, את ּומׁשלים חֹוזר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכ

סֹותר ּבנֹו, ׁשל נזירּות ּבתֹו נטמא אם ,[=מתבטל]לפיכ ְְְְְִִִִֵֶָָ
נזירּותֹו, להׁשלים ּכׁשהתחיל ּבנֹו נזירּות אחר נטמא ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹהּכל;
את  מׁשלים ימים ּובכּמה ּבנֹו. נזירּות עד אּלא סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
אֹו יֹום ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד מּנזירּותֹו נׁשאר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹׁשּלֹו?
ׁשּנׁשארּו הּימים ּומׁשלים ּבנֹו, נזירּות מֹונה - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָיֹותר
מֹונה  - יֹום מּׁשלׁשים ּפחֹות מּנזירּותֹו נׁשאר ואם ְְְְְִִִִִִִִֶַָֹמּנזירּותֹו;
ּפחֹות  לתגלחת ּתגלחת ּבין ׁשאין ּבנֹו, נזירּות אחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹׁשלׁשים

יֹום. ְִִֹמּׁשלׁשים
נזיר „. והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

נׁשאר  אם - ּבן לֹו ונֹולד ׁשּלֹו, ּבּנזירּות והתחיל יֹום', ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמאה
לא  הּבן, ּכׁשּנֹולד יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים ׁשּנדר הּמאה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמן

ּכלּום  ּבנֹו,הפסיד ׁשל ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶ

הּׁש ּומׁשלים קרּבנֹותיו, ּומביא יתר ּומגּלח אֹו לׁשים ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
הּמאה  מן נׁשאר ואם לנזירּותֹו. ּומגּלח מּנזירּותֹו, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָׁשּנׁשארּו

ׁשבעים. עד סֹותר מּׁשלׁשים, ְְִִִִֵַָֹּפחֹות
ּבנֹו,‰. ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד ְְְִֵֵֶֶַַַּכיצד?

מאחר  למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַּומׁשלים
יֹום  ׁשלׁשים עׂשרה הּתגלחת הּולד מּקדם מפסיד ונמצא . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּולד. עד ׁשבעים מּיֹום ׁשהן - ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹימים
.Â:ואמר וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

ּופֹוסק, יֹום עׂשרים מֹונה - יֹום' מאה מעּתה נזיר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'הריני
לאחר  ׁשּנדר הּנזירּות ׁשהיא יֹום, ׁשלׁשים למנֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹּומתחיל
ּומביא  טהרה ּתגלחת מגּלח הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעׂשרים,
הּמאה  להׁשלים ּכדי יֹום ׁשמֹונים ּומֹונה וחֹוזר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָקרּבנֹותיו,

קרּבנֹותיו  ּומביא ּומגּלח ּבּסֹוף, .ׁשּנדר ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
.Ê'מעּתה נזיר והריני יֹום, עׂשרים לאחר נזיר 'הריני  ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר:

ּומֹונה  וחֹוזר טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מֹונה -ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
עׂשרים  לאחר ׁשּנדר הּנזירּות והיא אחרים, יֹום ;ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּומגּלח' ׁשלׁשים ּומֹונה ּופֹוסק, עׂשרים 'מֹונה ּתאמר: ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשאם
ואין  ּבלבד, ימים עׂשרה ּבּה ׁשהתחיל מּנזירּות נׁשארּו -ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָ
מּׁשלׁשים  ּפחֹות לעֹולם טהרה לתגלחת טהרה ּתגלחת ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָֹּבין

יֹום.
.Á:ואמר וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאמר:

נז  עליו חלה לא - מעּתה' עֹולם נזיר ׁשּנדר 'הריני ירּות ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
.ּבראׁשֹונה  ִָָ

.Ë,'יֹום עׂשרים לאחר ׁשמׁשֹון נזיר 'הריני אמר: אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכן
זאת  לנזירּות מגּלח אינֹו - מעּתה' נזיר 'הריני ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹוחזר

ּבאחרֹונה  .ׁשּנדר ֲֶַַָָָ
.È הרי - מיתתי' לפני אחד יֹום נזיר אני 'הרי ׁשאמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

לעֹולם  ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות אסּור .זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.‡È ּבחל אם - בֹו' ּבא ּדוד ׁשּבן ּבּיֹום נזיר 'הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר:

נדר  טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם לעֹולם. אסּור זה הרי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָנדר,
אסּור  ואיל מּכאן מּתר, טֹוב יֹום אֹותֹו אֹו ׁשּבת אֹותּה -ְִֵַָָָָָָֻ

לא לעֹולם  אֹו טֹוב, ויֹום ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר ; ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ
עליו  חלה לא - ׁשּנדר ּבּיֹום ספק והּוא והֹואיל ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיבֹוא;
עליו  חלה - ואיל מּכאן להקל. נזירּות ׁשּספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָנזירּות,
נזירּות  מפקעת אינּה ספק, ׁשהיא הּבאה וׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנזירּות;

עליו. ֶָָָָׁשחלה
.·È- טהרה ּתגלחת ּגּלח ולא נזירּותֹו, ימי ׁשּׁשלמּו ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹנזיר

ּכׁשהיה  למתים ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
אֹו ׁשתה אֹו ּגּלח ואם עליו; נזירּות ּדקּדּוקי וכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמּקדם,

לֹוקה  .נטמא, ְִֶָ
.‚È נדר ׁשאינֹו ודּמה ּבנזיר, ׁשּנדר הּתר מי נֹוהג והיה , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשהּוא  והֹורהּו לחכם, ׁשאל זמן ּולאחר יין, וׁשתה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּבנדרֹו
וׁש ׁשּנדר;נדר, מּׁשעה מֹונה זה הרי - ּבנזירּות חּיב הּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּתר. ּבהם ׁשּנהג ּכּימים אּסּור ׁשּינהג סֹופרים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּדברי
.„È עׂשרה ּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?

ׁשאל  הּׁשלׁשים ּולאחר יֹום, עׂשרים אּסּור ונהג ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹימים,
ׁשּׁשאל, מּיֹום ימים עׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ואסר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלחכם
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אֹו ּגּלח אֹו ׁשתה ואם הּתר; ּבהם ׁשּנהג העׂשרה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּכנגד
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין האּלּו, ימים ּבעׂשרת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָנטמא

.ÂË מעּוטה ּבנזירּות אמּורים? ּדברים ּבנזירּות ּבּמה אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ
ׁשעבר  ּפי על אף ּבנזירּות, יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבה
ּבעצמֹו, אּסּור נהג לא ואם ימיה; ּכל המרּבה נזירּותֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻעל

נזקקין ּכלל[=מתייחסים]אין נדרו]לֹו .[להתיר ְְִִֵָָ
.ÊËלאּלּו ּומֹודיעין ּבֹו, וכּיֹוצא לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל

להן  ׁשּיֹורּו אֹו הּתֹורה, מן חּיבין ׁשאינן ּבנדרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמזלזלין
ּדין  ּבית אֹותֹו את מנּדין - ּפתח להן ׁשּיפּתחּו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלהקל,

.ההדיֹוט  ְֶַ
.ÊÈ והביאה הּנזירּות, ימי וׁשלמּו ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

ואחר  ּדמּה, ונזרק הּבהמֹות מן אחת ונׁשחטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָקרּבנֹותיה,
יכֹול  אינֹו ּגּלחה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּבעלּה ׁשמע ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכ

וא  ּדברים להפר; ּבּמה יפר. זה הרי זריקה, קדם ם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אף  יפר - טמאה ּבתגלחת אבל טהרה; ּבתגלחת ְְְְְֲֲֳִִִֵַַַַַָָָָָֻאמּורים?
ׁשהיא  מּפני טמאה, ּתגלחת ׁשל הּקרּבנֹות ׁשּקרבּו ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל

אחרת. נזירּות למנֹות צריכה ְְְֲִִִִֶֶַַָעדין

ה ּפרק ¤¤
מינין‡. הּטמאה,[=דברים]ׁשלׁשה - לנזיר אסּורין ְְְֲִִִִַָָָֹֻ

אבל  ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, מן והּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהּתגלחת,
מּתר  - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל אֹו ּתמרים ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשכר
ׁשל  הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, עליו ׁשּנאסר זה וׁשכר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

הּיין. ֲִֶַַַֹּתערבת
מן·. -הּיֹוצא הּפרי מן ּכּזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּכּזית  ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ענבים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והן הּזּוגין, ׁשהן - הּפרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּפסלת
וכן  לֹוקה; זה הרי - אֹותן ׁשּזֹורעין הּפנימּיין והן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהחרצּנים,

רביעית ׁשתה קרּוׁש[הלוג]אם מּיין ּכּזית אכל אֹו יין, ְִִִִִִִַַַַַָָָָ
- הּפרי ּפסלת ׁשהּוא חמץ רביעית ׁשתה אֹו הּפרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

והּלּולבין העלין, אבל לֹוקה. זה רכים]הרי ּומי [ענפים , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
מהענפים]ּגפנים והּסמדר[שיוצא בראשית , [הגפן ְְְִַַָָ

ולא התהוותו] ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹֹֻ
נחׁשבין. הן העץ מן אּלא ּפרי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹּפסלת

ׁשּצרף ‚. הרי ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין הּגפן, אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכל
מן  ואכל וזג, וחרצּנים ּבסר עם יבׁשים עם לחים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹענבים
עד  זה, אחר זה אכלן אם וכן לֹוקה; - ּכּזית ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּתערבת
מן  רביעית ׁשתה אם וכן לֹוקה. - ּכּזית הּכל מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאכל

לֹוקה. וחמץ, יין ֲִֶֶֶַַַָֹֹהּתערבת
ּבנזיר „. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר, ּכיצד?ּדבר . ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֻ

וׁשתה  יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ׁשּנתערב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹיין
וטעם  הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרכן הּצּמּוקין וכן הּתערבת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמן
עד  לֹוקה; אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, טעם ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּכל
ּביצים, ׁשלׁש ּבכדי ּכּזית ּבּתערבת האסּור מּדבר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיהיה
אדם, ּבכל הּׁשוין האּסּורין ּכׁשאר - ּביצים ּכׁשלׁש ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֹואכל

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו
והית ‰. ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ּפרס וכן ּבכדי יין רביעית ה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

ביצים] שש של ככר חצי - פרוסה ואכל [מלשון הּפת, ְִַַַָמן
ועל  לֹוקה; זה הרי - יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ּפרס, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכדי
לאסר  - ענבים" מׁשרת "וכל ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו וכּיֹוצא ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹזה
ׁשּיהיה  והּוא הּיין; ּכטעם וטעמֹו הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּדבר

מאכלֹות. אּסּורי ּכׁשאר ּומּמׁשֹו, ְֲֲִִֵַַַָָָטעמֹו
.Â טעם ׁשם ואין ּבֹו, וכּיֹוצא ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב

לנזיר  מּתר זה הרי - ודם.יין מחלב חמּור זה יהיה לא ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
.Ê זה הרי - ּפרס ּבכדי רביעית ׁשם ואין יין, טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

סֹופרים  מּדברי מאכלֹות;אסּור ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
מרּדּות. מּכת אכל, אם אֹותֹו ְִִַַַַַָּומּכין

.Á וכּזית זג, וכּזית חרצן, וכּזית ענבים, ּכּזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
וׁשתה  אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָצּמּוקים,
אחד  ׁשּכל מלקּיֹות; חמׁש לֹוקה זה הרי - רביעית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻמּמּנּו

אחד  ּבלאו יחל מהן "לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹו זג, ּכּזית אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּדברֹו",
מּׁשּום  אֹו זג מּׁשּום אחת ׁשּתים; לֹוקה - ענבים ְֲִִִִִֶַַַַַַָּכּזית
לנזיר  הּדין והּוא ּדברֹו". יחל "לא מּׁשּום ואחת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹענבים,

האּסּור ׁשּגּלח  על אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא ּנטמא, אֹו ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא  הּנדרים ּבכל הּׁשוה האּסּור על ואחת ּבֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֻהמיחד

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא
.Ë לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנזיר

אחת  ּבפני אּלא החמץ ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
אּלא  יׁשּתה', לא וחמץ יׁשּתה לא 'יין ּכתּוב ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹעצמֹו;
לא  ּכלֹומר: - יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ּכתּוב : ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּכ
ואפּלּו הּׁשכר, והּוא הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשּתה
- אחד ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא והֹואיל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהחמיצּו;

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לֹוקה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַאינֹו
.Èּכּלֹו הּיֹום ּכל יין ׁשֹותה ׁשהיה ׁשהּוא נזיר ּפי על אף - ִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אחת  אּלא לֹוקה אינֹו ּורביעית, רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב
ואם  ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדברֹו", יחל ּד"לא ואחת יין  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹמּׁשּום
ּתׁשּתה', 'אל לֹו: ואמרּו ּורביעית, רביעית ּכל על ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהתרּו
מּדברי  ואחת. אחת ּכל על חּיב - ׁשֹותה והּוא ּתׁשּתה', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ'אל

ּבמֹוׁשב לעמד לּנזיר ׁשאסּור ׁשֹותי ל-][בסמיכותסֹופרים, ְְֲִִֵֶַַַָָֹ
אמרּו לפניו; מכׁשֹול ׁשהרי - הרּבה מּמּנּו ויתרחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין,

יקרב'. לא לּכרם 'סביב ְֲִִִֶֶַַָָֹחכמים:
.‡È ּבזּוג ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ׂשערה ׁשּגּלח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר

אם [=מספריים] וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה, ׁשּקּצצּה והּוא ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּמתּגּלח ואחד המגּלח ואחד לֹוקה. ּבידֹו, [ולוקה ּתלׁשּה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

סייע] הּניח אם ואם ראׁשֹו"; על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ,ְֱֲִִִֶֶַַַַַַֹֹֹ
זה  ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ראׁשּה את  לכף ּכדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמּמּנה

ּתער. ְֵַַּכעין
.·Èסם ראׁשֹו על הּׂשער,[=תכשיר]העביר את ׁשּמּׁשיר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּבּטל אבל לֹוקה; אינֹו - ׂשערֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשיר
ראׁשֹו". ׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹ"ּגּדל

.‚È אּלא הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ׂשערֹו, ּכל ׁשּגּלח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר
'אל אחת  לֹו: ואמרּו וׂשערה, ׂשערה ּכל על ּבֹו התרּו ואם ; ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָ

ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּתגּלח',
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.„È נפל ואם - ּבצּפרניו וחֹוכ ּבידיו, ׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָנזיר
חֹוׁשׁש אינֹו ׁשּלא ׂשער, ואפׁשר להּׁשיר, ּכּונתֹו אין ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לא אבל ּבאדמהיּׁשיר. יחף ולא ּבמסרק, [מהסוג יסרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹֹ
שיער] עׂשה שמשירה ואם וּדאי; הּׂשער את ׁשּמּׁשיר מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹוקה. אינֹו ֵֵֶּכן,
.ÂË ׁשבעה טמאת למת ׁשּנטמא ׁשהּוא נזיר ּבטמאֹות ּבין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ

מגּלח  ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמגּלח
לֹוקה. זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶעליהן

.ÊË חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - הרּבה ּפעמים למת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנטמא
אֹותֹו מלקין ּדין ּבית אין לּׁשמים, ואחת אחת ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלקּות
- מּטּמא והּוא ּופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם אחת; ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָאּלא

ואחת  אחת ּכל על .לֹוקה ְֶַַַַַָ
.ÊÈאֹו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ּבידֹו, הּמת ועדין ּבמת נֹוגע היה אם אבל האהיל; אֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׂשא
ׁשהתרּו ּפי על אף אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ּבמת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָונגע

ועֹומד  מחּלל ׁשהרי ּונגיעה; נגיעה ּכל על .ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ
.ÁÈאֹו מת, ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית, ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר

ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל סגורים]ׁשּנכנס ,[מתקנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לֹוק  זה הרי - מּדעּתֹו מעליו הּתבה ּגג ּופרע חברֹו ה ּובא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יּטּמא" "לא מּׁשּום ואחת יבא", "לא מּׁשּום אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹׁשּתים:
ּכדרּכֹו, נכנס אם אבל ּכאחת. ּבאין ּוביאה טמאה ׁשהרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת - לביאתֹו קֹודמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻטמאתֹו
ׁשּיבֹוא  עד ּביאה, מּׁשּום חּיב ואינֹו נטמא, רגליו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאצּבעֹות

ֻּכּלֹו.
.ËÈ ואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס

הרי  - ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע
לֹוקה  טמא זה ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לּמקּדׁש. ְְִִֶַַָׁשּנכנס
.Î הּנזיר את לֹוקה,המטּמא הּנזיר מזיד, הּנזיר היה אם - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
מהן  אחד אין מזיד, ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג הּנזיר היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואם
ׁשּנאמר: לפי הּנזיר? את המטּמא ילקה לא ולּמה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹוקה;
מּדעּתֹו. עצמֹו ׁשּיטּמא עד לֹוקה ואינֹו נזרֹו", ראׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ"וטּמא

.‡Î תאחר "לא מּׁשּום אף לֹוקה עצמֹו, ׁשּטּמא טהֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹנזיר
וכן לׁשּלמֹו" מעׂשה; ועׂשה טהרה, נזירּות אחר ׁשהרי - ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הא  תאחר". "לא מּׁשּום אף לֹוקה הּקברֹות, ּבבית נזר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאם
מּׁשּום  מלקּיֹות: ארּבע לֹוקה עצמֹו ׁשּטּמא ׁשהּנזיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלמדּת,

יּטּמא" תאחר "לא "לא ּומּׁשּום ּדברֹו", יחל "לא ּומּׁשּום , ְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ
וטמאה  ּביאה היתה אם - יבא" "לא ּומּׁשּום ְְְְְִִִַָָָָָֹֹֻלׁשּלמֹו",

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַַּכאחת,

ה'תשע"ג  סיון כ"א חמישי יום

ו ּפרק ¤¤
רּבים ‡. ימים אפּלּו - הּגפן מן יֹוצא ואכל יין, ׁשּׁשתה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנזיר

סֹותר אינֹו וכן [=מבטל]- אחד; יֹום אפּלּו נזירּותֹו, מימי ְְֲִִִֵֵֵֵֶָ
נתּגּלח  ּבזדֹון. ּבין ּבׁשגגה ּבין ראׁשֹו, ׂשער מעּוט ּגּלח ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאם

מן  נׁשאר ולא ּתער ּכעין ּבין ּבתער, ּבין - ראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַֹֹֹרב
ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין לעּקרן, ראׁשן לכף ּכדי ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹֹהּׂשערֹות

לסטים ּגּלחּוהּו סֹותר [=גזלנים]אפּלּו זה הרי - ּבאנס ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֹ
למנֹות. מתחיל ּכ ואחר ּפרע; לֹו ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשלׁשים

נתּגּלח ·. יֹום עׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכיצד?
יֹום  ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו ׂשער רב ׁשּירּבה עד , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹ

ימי  ּתׁשלּום יֹום ׁשמֹונים מֹונה יֹום, הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַֹֹראׁשֹו,
אֹותם וכל נזירּות נזירּותֹו; ּדקּדּוקי ּכל - יֹום הּׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

הּמנין. מן לֹו עֹולין ׁשאין אּלא ְִִִֵֶֶַָָָָעליו,
טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר

ּומביא  טמאה, ּתגלחת ּומגּלח הּכל, סֹותר - ּבאנס ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻּגֹויים
ׁשּנאמר: נזירּות, ימי למנֹות ּומתחיל טמאה, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֻקרּבנֹות
ימי  מלאת ּביֹום נטמא ואפּלּו יּפלּו". הראׁשֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ"והּימים

הּכל. סֹותר הּיֹום, ּבסֹוף ְְִֵַַֹנזרֹו
טהרה „. קרּבנֹות הבאת יֹום ׁשהּוא מלאת, יֹום אחר ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹנטמא

ּבלבד  יֹום ׁשלׁשים סתר - נטמא לא יעׂשה?אּלּו וכיצד . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
טמאה; ּתגלחת ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻמביא
טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָֹּומתחיל
אחד  עליו ׁשּנזרק אחר נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומביא

הּדמים הקרבנות]מן מביא [של אּלא ּכלּום, סֹותר אינֹו - ְִִִֵֵֵֶַָָ
ּכׁשּיטהר. ׁשּלֹו טהרה קרּבנֹות ְְְְְֳִֶֶַָָָָׁשאר

ׂשער ‰. לגּדל ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא ׁשּלאחריו, ּבּיֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָנטמא
על  ואף ּכלּום, סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר ּגּלח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹאּלּו

ּגּלח  לא ׁשעדין לּהּפי הּנטּפל וכל הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי ; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אליה] .[הקשור

.Â ׁשּנדר ּבּיֹום מׁשלים נטמא אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
קרּבנֹו ׁשּיביא אחר הראׁשֹונים עליהם "והּימים ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

נטמא  אם ,לפיכ ראׁשֹונים. ימים ׁשם ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָיּפלּו",
הּקֹודמין. ּכל סֹותר - והלאה ְְְִִִִֵַָָָָמּׁשליׁשי

.Ê נזירּות עליו חלה - מת טמא והּוא ּבנזיר, ואם נדר ; ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ
ׁשהה  ואם לֹוקה. - ּגּלח אֹו יין, ׁשתה אֹו אחרת, ּפעם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנטמא
ׁשליׁשי  ׁשּיּזה עד לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּבטמאתֹו

עֹולה ׁשּלֹו, ׁשביעי ויֹום ּבּׁשביעי. ויטּבל [=נחשב]ּוׁשביעי, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹ
נזיר  אבל טמא; והּוא ׁשּנדר לזה נזירּות, ימי מּמנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
הּׁשמיני  מּיֹום אּלא למנֹות מתחיל אינֹו ׁשּנטמא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָטהֹור

ְָָָוהלאה.
.Á עליו חלה נזירּות הּקברֹות, ּבבית והּוא ׁשּנדר ;מי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

על  ולֹוקה לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ׁשם ׁשהה ְֲִִִֵֶַַַָָָָָואפּלּו
ׂשערֹו מגּלח אינֹו ׁשם, יּזיר ׁשּלא ּבֹו התרּו ואם ׁשם. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּיתֹו
מן  ּבאחת הּקברֹות ּבבית ׁשם נטמא ואם מּׁשם; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשּיצא
מביא  ואינֹו מגּלח אינֹו עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּטמאֹות

טמאה. ְְַָָֻקרּבן
.Ëּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה לׁשם נזירות]נכנס שם ּובא [וקיבל , ְְְְִִִֵַָָָָָ

הּמעזיבה את עליו ּופרע ּפי [=הגג]חברֹו על אף - ונטמא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹוקה אינֹו ׁשם, חיוב][היו ׁשּׁשהה בר אינו שבכניסתו ;ת ֵֶֶָָָ

ׁשהה. אם מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִִַַַַָָָאבל
.È אֹותן אין - ונכנס וחזר ימים וׁשהה הּקברֹות, מּבית ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָיצא
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לֹו עֹולין ימים הּימים ּומנה וטהר, וטבל והּזה יצא . ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ
ׁשּמנה  הּימים אֹותן הרי - הּקברֹות לבית וחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּנזירּותֹו,
ׁשּלֹו ׁשביעי הרי ׁשּלֹו, ׁשמיני ּביֹום נכנס ואפּלּו לֹו; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַעֹולין
מן  ּבאחת ׁשּנכנס, אחר ׁשם נטמא ואם הּמנין. מן לֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעֹולה
וסֹותר  טמאה, קרּבן מביא - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאֹות

טמאה. ּתגלחת ּומגּלח הּקֹודמין, ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻהּימים
.‡È מן ּבאחת ׁשּנטמא נזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּתגלחת

ּבּׁשליׁשי  עליו מּזה זה הרי עליהן, מגּלח ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאֹות
אחר  ּבּׁשביעי וטֹובל ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ׂשער ּומגּלח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹּובּׁשביעי,

ׁשמׁשֹו ּומעריב מת, טמאי ּכל ּכדר לערב ההּזיה [מחכה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בטהרה] שלב ׁשּתי שהוא והן - ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

וכבׂש לחּטאת, ואחד לעֹולה אחד יֹונה, בני ׁשני  אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתֹורים
ּומתחיל  הּקֹודמין, הּימים ּכל וסֹותר לאׁשם. ׁשנתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבן
ּבֹו קרּבנֹותיו מביא ּבּׁשמיני, ּגּלח ואם נזירּותֹו; ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָלמנֹות

ַּבּיֹום.
.·È?למנֹות מתחיל עֹולתֹוחּטאתֹומּׁשּיביאמאימתי אבל ; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מּלמנֹות.ואׁש אֹותֹו מעּכבין אין מֹו, ְְְֲִִִֵַַָ
.‚È ּכּמה ונתאחר טבל, ולא ּוׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי

למחר  קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו, יעריב ּכׁשּיטּבל, - .ימים ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹ
למנֹות  מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו, והעריב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָטבל
אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ׁשּיביא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.„È לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח

האׁש על ׂשערֹו להׁשלי ולא הּמקּדׁש, [כתגלחת ּפתח ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבּמדינהטהרה] ׁשּגּלח ּובין להרֿהבית]. ּבּמקּדׁש,[מחוץ אֹו ְְִִִֵֶַַַָָ

ּכל  ּכאפר אסּור, ואפרֹו קבירה; וטעּון ּבהניה אסּור ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָׂשערֹו
ּדּוד  ּתחת הׁשליכֹו אם - ּבּמקּדׁש והמגּלח ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָהּנקּברין.

יצא. ָָָָָהאׁשם,
.ÂË על ּבֹו התרּו ׁשּלא ּבין - הרּבה טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻנזיר

אינֹו - ואחת אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּכל
אחד  קרּבן אּלא טמאֹותיו על אמּורים?מביא ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הראׁשֹונה; טמאה קרּבנֹות ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנטמא
הבאת  קדם טהרתֹו אחר ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואף
קרּבן  אּלא מביא אינֹו - הּימים ּבאֹותן ונטמא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָחּטאתֹו,

חּטאתֹו, והביא וטהר נטמא אם אבל ּפעם אחד. ונטמא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
הביא  לא ׁשעדין ּפי על אף - חּטאתֹו ׁשהביא אחר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשנּיה

אחרֹות. ּבקרּבנֹות חּיב ועֹולתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָאׁשמֹו
.ÊË היה ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר

הּכל, סֹותר - נטמא ידּועה ּבטמאה אם - נזרֹו ימי ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻּבתֹו
ּומֹונה  טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻּומביא

טהרה  קרּבנֹות ּומביא אחרת, הּתהֹום נזירּות ּבטמאת ואם . ְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֻ
הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר סֹותר; אינֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנטמא,

.ÊÈ ׁשהּוא נֹודע הּדמים, מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹואם
סֹותר  - הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה, ּבטמאה ּבין - ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻֻטמא
ּפי  על אף - הּדמים מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּכל;
סֹותר  אינֹו היא, ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל ּגּלח, .ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈ,מּכירּה אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא ְְִִֵֵֶַַַָָָָֻאיזֹו

העֹולם  ּבסֹוף למת אפּלּו אּלא הּתהֹום טמאת אמרּו ולא . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻ
טבעי] זה [במוות ּבֹו ידע ׁשהרי לא, - הרּוג אבל ְֲֲִֵֶֶַַָָָֹּבלבד;

ֲֶָׁשהרגֹו.
.ËÈ מׁשקע נמצא הּתהֹום. טמאת זֹו אין ּגלּוי, הּמת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻנמצא

הּתהֹום  טמאת זֹו הרי ּגּביו, על והּמים מערה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻּבקרקעית
ידּועה  ּבצרֹורֹותׁשאינּה אֹו ּבתבן טמּון היה ,[=אבנים]; ְְְִֵֶֶֶָָָָָ

ּבמים  טמּון היה ידּועה; ׁשאינּה הּתהֹום טמאת זֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻהרי
הּתהֹום  טמאת אינּה הּסלעים, ּובנקיקי אינו ּבאפלה [כי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻ

כראוי] .מוסתר
.Î קרּבנֹות והביא ּבמערה, וטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר

נֹודע  ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָֻטמאה,
אף  - לטּבל ּכׁשּירד הּמערה ּבקרקעית מׁשקע היה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמת

הּכל  סתר - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ּפי מּפני על , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
וּדאי. ׁשּיטהר עד טמא, הּטמא וחזקת לטמאה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻׁשהחזק

להקר ׁשּנגע;[=להתקרר]ירד ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טמא, ּבחזקת זה הרי - הּמים ּפני על צף הּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא

צף. ׁשהּוא ּבזה ׁשּנגע ְֶֶֶֶֶַָָָָׁשחזקתֹו

ז ּפרק ¤¤
ולא ‡. עליהן, מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

טמאת  ּבהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻסֹותר
"וכי  אּלא לנפׁש", יטמא "וכי ּבֹו נאמר ׁשּלא לפי ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹׁשבעה;
ׁשל  מעצמֹו ׁשהן ּבטמאֹות ׁשּיּטּמא עד - עליו" מת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻימּות
טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻֻמת,

הראׁשֹונים. הּימים ּכל ְְִִִִַָָָויּפלּו
עליהן ·. מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות ע ואּלּו הּנפל,: ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ

הּמת; מּבׂשר ּכּזית ועל ּבגידין; אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפּלּו
נצל ּכּזית בהמשך]ועל מנין [מבואר רב ׁשהן עצמֹות ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּקב רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף מידה העצמֹות, של [שם ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּפי קטנה] על ואף מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל ;ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשאין  ּפי על אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב; רבע ּבהן ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשאין
מּׁשל  יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו, רב ולא ּבנינֹו רב לא ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָֹֹֹֹּבהן
אחד; מּמת הּבאה הּׁשדרה ועל מתים; מּׁשני לא אחד, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמת
מּמת  הּבא הּמת מן אבר ועל אחד; מת ׁשל הּגלּגלת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻועל
ּבׂשר  עליהן ׁשּיׁש - אחד מאדם החי מן אבר ועל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד,

ארּוכה ּבֹו לעלֹות כשהוא]הראּוי ריפוי סיכויי ּבחי;[=עם ֲֲַַַָָָ
רקב  חפנים מלא ועל אחד; מּמת הּבא ּדם לג חצי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹועל
לחה  ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבׂשר זה נצל? הּוא איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמת.

ְָסרּוחה.
ׁשיׁש‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא, הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין

ׁשלם  ּכּלֹו אֹוויהיה ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל להחליד]ּבארֹון לֹו[שעשויה אין - ְֵֵֶֶֶֶַָ

נוספים]רקב דברים בו נתערבבו רקב [שהרי אמרּו ולא . ְְָָָָָֹ
למת טבעי]אּלא חסר [מוות ׁשהרי הרּוג, להֹוציא - ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

ָּדמֹו.
ּכאחד„. מתים ׁשני אֹו[=ביחד]קברּו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ונקּברה  ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו עּמֹו, ּוקברּום ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֻצּפרניו
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.„È נפל ואם - ּבצּפרניו וחֹוכ ּבידיו, ׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָנזיר
חֹוׁשׁש אינֹו ׁשּלא ׂשער, ואפׁשר להּׁשיר, ּכּונתֹו אין ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לא אבל ּבאדמהיּׁשיר. יחף ולא ּבמסרק, [מהסוג יסרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹֹ
שיער] עׂשה שמשירה ואם וּדאי; הּׂשער את ׁשּמּׁשיר מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹוקה. אינֹו ֵֵֶּכן,
.ÂË ׁשבעה טמאת למת ׁשּנטמא ׁשהּוא נזיר ּבטמאֹות ּבין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ

מגּלח  ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמגּלח
לֹוקה. זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶעליהן

.ÊË חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - הרּבה ּפעמים למת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנטמא
אֹותֹו מלקין ּדין ּבית אין לּׁשמים, ואחת אחת ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלקּות
- מּטּמא והּוא ּופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם אחת; ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָאּלא

ואחת  אחת ּכל על .לֹוקה ְֶַַַַַָ
.ÊÈאֹו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ּבידֹו, הּמת ועדין ּבמת נֹוגע היה אם אבל האהיל; אֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׂשא
ׁשהתרּו ּפי על אף אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ּבמת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָונגע

ועֹומד  מחּלל ׁשהרי ּונגיעה; נגיעה ּכל על .ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ
.ÁÈאֹו מת, ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית, ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר

ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל סגורים]ׁשּנכנס ,[מתקנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לֹוק  זה הרי - מּדעּתֹו מעליו הּתבה ּגג ּופרע חברֹו ה ּובא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יּטּמא" "לא מּׁשּום ואחת יבא", "לא מּׁשּום אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹׁשּתים:
ּכדרּכֹו, נכנס אם אבל ּכאחת. ּבאין ּוביאה טמאה ׁשהרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת - לביאתֹו קֹודמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻטמאתֹו
ׁשּיבֹוא  עד ּביאה, מּׁשּום חּיב ואינֹו נטמא, רגליו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאצּבעֹות

ֻּכּלֹו.
.ËÈ ואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס

הרי  - ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע
לֹוקה  טמא זה ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לּמקּדׁש. ְְִִֶַַָׁשּנכנס
.Î הּנזיר את לֹוקה,המטּמא הּנזיר מזיד, הּנזיר היה אם - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
מהן  אחד אין מזיד, ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג הּנזיר היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואם
ׁשּנאמר: לפי הּנזיר? את המטּמא ילקה לא ולּמה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹוקה;
מּדעּתֹו. עצמֹו ׁשּיטּמא עד לֹוקה ואינֹו נזרֹו", ראׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ"וטּמא

.‡Î תאחר "לא מּׁשּום אף לֹוקה עצמֹו, ׁשּטּמא טהֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹנזיר
וכן לׁשּלמֹו" מעׂשה; ועׂשה טהרה, נזירּות אחר ׁשהרי - ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הא  תאחר". "לא מּׁשּום אף לֹוקה הּקברֹות, ּבבית נזר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאם
מּׁשּום  מלקּיֹות: ארּבע לֹוקה עצמֹו ׁשּטּמא ׁשהּנזיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלמדּת,

יּטּמא" תאחר "לא "לא ּומּׁשּום ּדברֹו", יחל "לא ּומּׁשּום , ְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ
וטמאה  ּביאה היתה אם - יבא" "לא ּומּׁשּום ְְְְְִִִַָָָָָֹֹֻלׁשּלמֹו",

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַַּכאחת,

ה'תשע"ג  סיון כ"א חמישי יום

ו ּפרק ¤¤
רּבים ‡. ימים אפּלּו - הּגפן מן יֹוצא ואכל יין, ׁשּׁשתה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנזיר

סֹותר אינֹו וכן [=מבטל]- אחד; יֹום אפּלּו נזירּותֹו, מימי ְְֲִִִֵֵֵֵֶָ
נתּגּלח  ּבזדֹון. ּבין ּבׁשגגה ּבין ראׁשֹו, ׂשער מעּוט ּגּלח ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאם

מן  נׁשאר ולא ּתער ּכעין ּבין ּבתער, ּבין - ראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַֹֹֹרב
ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין לעּקרן, ראׁשן לכף ּכדי ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹֹהּׂשערֹות

לסטים ּגּלחּוהּו סֹותר [=גזלנים]אפּלּו זה הרי - ּבאנס ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֹ
למנֹות. מתחיל ּכ ואחר ּפרע; לֹו ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשלׁשים

נתּגּלח ·. יֹום עׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכיצד?
יֹום  ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו ׂשער רב ׁשּירּבה עד , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹ

ימי  ּתׁשלּום יֹום ׁשמֹונים מֹונה יֹום, הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַֹֹראׁשֹו,
אֹותם וכל נזירּות נזירּותֹו; ּדקּדּוקי ּכל - יֹום הּׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

הּמנין. מן לֹו עֹולין ׁשאין אּלא ְִִִֵֶֶַָָָָעליו,
טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר

ּומביא  טמאה, ּתגלחת ּומגּלח הּכל, סֹותר - ּבאנס ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻּגֹויים
ׁשּנאמר: נזירּות, ימי למנֹות ּומתחיל טמאה, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֻקרּבנֹות
ימי  מלאת ּביֹום נטמא ואפּלּו יּפלּו". הראׁשֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ"והּימים

הּכל. סֹותר הּיֹום, ּבסֹוף ְְִֵַַֹנזרֹו
טהרה „. קרּבנֹות הבאת יֹום ׁשהּוא מלאת, יֹום אחר ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹנטמא

ּבלבד  יֹום ׁשלׁשים סתר - נטמא לא יעׂשה?אּלּו וכיצד . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
טמאה; ּתגלחת ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻמביא
טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָֹּומתחיל
אחד  עליו ׁשּנזרק אחר נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומביא

הּדמים הקרבנות]מן מביא [של אּלא ּכלּום, סֹותר אינֹו - ְִִִֵֵֵֶַָָ
ּכׁשּיטהר. ׁשּלֹו טהרה קרּבנֹות ְְְְְֳִֶֶַָָָָׁשאר

ׂשער ‰. לגּדל ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא ׁשּלאחריו, ּבּיֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָנטמא
על  ואף ּכלּום, סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר ּגּלח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹאּלּו

ּגּלח  לא ׁשעדין לּהּפי הּנטּפל וכל הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי ; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אליה] .[הקשור

.Â ׁשּנדר ּבּיֹום מׁשלים נטמא אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
קרּבנֹו ׁשּיביא אחר הראׁשֹונים עליהם "והּימים ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

נטמא  אם ,לפיכ ראׁשֹונים. ימים ׁשם ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָיּפלּו",
הּקֹודמין. ּכל סֹותר - והלאה ְְְִִִִֵַָָָָמּׁשליׁשי

.Ê נזירּות עליו חלה - מת טמא והּוא ּבנזיר, ואם נדר ; ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ
ׁשהה  ואם לֹוקה. - ּגּלח אֹו יין, ׁשתה אֹו אחרת, ּפעם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנטמא
ׁשליׁשי  ׁשּיּזה עד לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּבטמאתֹו

עֹולה ׁשּלֹו, ׁשביעי ויֹום ּבּׁשביעי. ויטּבל [=נחשב]ּוׁשביעי, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹ
נזיר  אבל טמא; והּוא ׁשּנדר לזה נזירּות, ימי מּמנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
הּׁשמיני  מּיֹום אּלא למנֹות מתחיל אינֹו ׁשּנטמא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָטהֹור

ְָָָוהלאה.
.Á עליו חלה נזירּות הּקברֹות, ּבבית והּוא ׁשּנדר ;מי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

על  ולֹוקה לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ׁשם ׁשהה ְֲִִִֵֶַַַָָָָָואפּלּו
ׂשערֹו מגּלח אינֹו ׁשם, יּזיר ׁשּלא ּבֹו התרּו ואם ׁשם. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּיתֹו
מן  ּבאחת הּקברֹות ּבבית ׁשם נטמא ואם מּׁשם; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשּיצא
מביא  ואינֹו מגּלח אינֹו עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּטמאֹות

טמאה. ְְַָָֻקרּבן
.Ëּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה לׁשם נזירות]נכנס שם ּובא [וקיבל , ְְְְִִִֵַָָָָָ

הּמעזיבה את עליו ּופרע ּפי [=הגג]חברֹו על אף - ונטמא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹוקה אינֹו ׁשם, חיוב][היו ׁשּׁשהה בר אינו שבכניסתו ;ת ֵֶֶָָָ

ׁשהה. אם מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִִַַַַָָָאבל
.È אֹותן אין - ונכנס וחזר ימים וׁשהה הּקברֹות, מּבית ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָיצא
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לֹו עֹולין ימים הּימים ּומנה וטהר, וטבל והּזה יצא . ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ
ׁשּמנה  הּימים אֹותן הרי - הּקברֹות לבית וחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּנזירּותֹו,
ׁשּלֹו ׁשביעי הרי ׁשּלֹו, ׁשמיני ּביֹום נכנס ואפּלּו לֹו; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַעֹולין
מן  ּבאחת ׁשּנכנס, אחר ׁשם נטמא ואם הּמנין. מן לֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעֹולה
וסֹותר  טמאה, קרּבן מביא - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאֹות

טמאה. ּתגלחת ּומגּלח הּקֹודמין, ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻהּימים
.‡È מן ּבאחת ׁשּנטמא נזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּתגלחת

ּבּׁשליׁשי  עליו מּזה זה הרי עליהן, מגּלח ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאֹות
אחר  ּבּׁשביעי וטֹובל ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ׂשער ּומגּלח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹּובּׁשביעי,

ׁשמׁשֹו ּומעריב מת, טמאי ּכל ּכדר לערב ההּזיה [מחכה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בטהרה] שלב ׁשּתי שהוא והן - ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

וכבׂש לחּטאת, ואחד לעֹולה אחד יֹונה, בני ׁשני  אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתֹורים
ּומתחיל  הּקֹודמין, הּימים ּכל וסֹותר לאׁשם. ׁשנתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבן
ּבֹו קרּבנֹותיו מביא ּבּׁשמיני, ּגּלח ואם נזירּותֹו; ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָלמנֹות

ַּבּיֹום.
.·È?למנֹות מתחיל עֹולתֹוחּטאתֹומּׁשּיביאמאימתי אבל ; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מּלמנֹות.ואׁש אֹותֹו מעּכבין אין מֹו, ְְְֲִִִֵַַָ
.‚È ּכּמה ונתאחר טבל, ולא ּוׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי

למחר  קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו, יעריב ּכׁשּיטּבל, - .ימים ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹ
למנֹות  מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו, והעריב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָטבל
אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ׁשּיביא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.„È לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח

האׁש על ׂשערֹו להׁשלי ולא הּמקּדׁש, [כתגלחת ּפתח ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבּמדינהטהרה] ׁשּגּלח ּובין להרֿהבית]. ּבּמקּדׁש,[מחוץ אֹו ְְִִִֵֶַַַָָ

ּכל  ּכאפר אסּור, ואפרֹו קבירה; וטעּון ּבהניה אסּור ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָׂשערֹו
ּדּוד  ּתחת הׁשליכֹו אם - ּבּמקּדׁש והמגּלח ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָהּנקּברין.

יצא. ָָָָָהאׁשם,
.ÂË על ּבֹו התרּו ׁשּלא ּבין - הרּבה טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻנזיר

אינֹו - ואחת אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּכל
אחד  קרּבן אּלא טמאֹותיו על אמּורים?מביא ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הראׁשֹונה; טמאה קרּבנֹות ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנטמא
הבאת  קדם טהרתֹו אחר ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואף
קרּבן  אּלא מביא אינֹו - הּימים ּבאֹותן ונטמא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָחּטאתֹו,

חּטאתֹו, והביא וטהר נטמא אם אבל ּפעם אחד. ונטמא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
הביא  לא ׁשעדין ּפי על אף - חּטאתֹו ׁשהביא אחר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשנּיה

אחרֹות. ּבקרּבנֹות חּיב ועֹולתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָאׁשמֹו
.ÊË היה ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר

הּכל, סֹותר - נטמא ידּועה ּבטמאה אם - נזרֹו ימי ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻּבתֹו
ּומֹונה  טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻּומביא

טהרה  קרּבנֹות ּומביא אחרת, הּתהֹום נזירּות ּבטמאת ואם . ְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֻ
הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר סֹותר; אינֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנטמא,

.ÊÈ ׁשהּוא נֹודע הּדמים, מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹואם
סֹותר  - הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה, ּבטמאה ּבין - ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻֻטמא
ּפי  על אף - הּדמים מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּכל;
סֹותר  אינֹו היא, ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל ּגּלח, .ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈ,מּכירּה אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא ְְִִֵֵֶַַַָָָָֻאיזֹו

העֹולם  ּבסֹוף למת אפּלּו אּלא הּתהֹום טמאת אמרּו ולא . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻ
טבעי] זה [במוות ּבֹו ידע ׁשהרי לא, - הרּוג אבל ְֲֲִֵֶֶַַָָָֹּבלבד;

ֲֶָׁשהרגֹו.
.ËÈ מׁשקע נמצא הּתהֹום. טמאת זֹו אין ּגלּוי, הּמת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻנמצא

הּתהֹום  טמאת זֹו הרי ּגּביו, על והּמים מערה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻּבקרקעית
ידּועה  ּבצרֹורֹותׁשאינּה אֹו ּבתבן טמּון היה ,[=אבנים]; ְְְִֵֶֶֶָָָָָ

ּבמים  טמּון היה ידּועה; ׁשאינּה הּתהֹום טמאת זֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻהרי
הּתהֹום  טמאת אינּה הּסלעים, ּובנקיקי אינו ּבאפלה [כי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻ

כראוי] .מוסתר
.Î קרּבנֹות והביא ּבמערה, וטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר

נֹודע  ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָֻטמאה,
אף  - לטּבל ּכׁשּירד הּמערה ּבקרקעית מׁשקע היה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמת

הּכל  סתר - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ּפי מּפני על , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
וּדאי. ׁשּיטהר עד טמא, הּטמא וחזקת לטמאה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻׁשהחזק

להקר ׁשּנגע;[=להתקרר]ירד ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טמא, ּבחזקת זה הרי - הּמים ּפני על צף הּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא

צף. ׁשהּוא ּבזה ׁשּנגע ְֶֶֶֶֶַָָָָׁשחזקתֹו

ז ּפרק ¤¤
ולא ‡. עליהן, מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

טמאת  ּבהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻסֹותר
"וכי  אּלא לנפׁש", יטמא "וכי ּבֹו נאמר ׁשּלא לפי ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹׁשבעה;
ׁשל  מעצמֹו ׁשהן ּבטמאֹות ׁשּיּטּמא עד - עליו" מת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻימּות
טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻֻמת,

הראׁשֹונים. הּימים ּכל ְְִִִִַָָָויּפלּו
עליהן ·. מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות ע ואּלּו הּנפל,: ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ

הּמת; מּבׂשר ּכּזית ועל ּבגידין; אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפּלּו
נצל ּכּזית בהמשך]ועל מנין [מבואר רב ׁשהן עצמֹות ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּקב רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף מידה העצמֹות, של [שם ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּפי קטנה] על ואף מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל ;ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשאין  ּפי על אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב; רבע ּבהן ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשאין
מּׁשל  יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו, רב ולא ּבנינֹו רב לא ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָֹֹֹֹּבהן
אחד; מּמת הּבאה הּׁשדרה ועל מתים; מּׁשני לא אחד, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמת
מּמת  הּבא הּמת מן אבר ועל אחד; מת ׁשל הּגלּגלת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻועל
ּבׂשר  עליהן ׁשּיׁש - אחד מאדם החי מן אבר ועל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד,

ארּוכה ּבֹו לעלֹות כשהוא]הראּוי ריפוי סיכויי ּבחי;[=עם ֲֲַַַָָָ
רקב  חפנים מלא ועל אחד; מּמת הּבא ּדם לג חצי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹועל
לחה  ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבׂשר זה נצל? הּוא איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמת.

ְָסרּוחה.
ׁשיׁש‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא, הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין

ׁשלם  ּכּלֹו אֹוויהיה ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל להחליד]ּבארֹון לֹו[שעשויה אין - ְֵֵֶֶֶֶַָ

נוספים]רקב דברים בו נתערבבו רקב [שהרי אמרּו ולא . ְְָָָָָֹ
למת טבעי]אּלא חסר [מוות ׁשהרי הרּוג, להֹוציא - ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

ָּדמֹו.
ּכאחד„. מתים ׁשני אֹו[=ביחד]קברּו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ונקּברה  ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו עּמֹו, ּוקברּום ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֻצּפרניו
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וכן  מטּמא; ׁשּלהן הרקב אין - ּבמעיה טחן ועּברּה אם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
מאליו. ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמת
ׁשהרקיב  אֹו ּכּלֹו, ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח הּמת, את ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻטחן
נטמא  ואם ספק; זה הרי - הּכל והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשהּוא

ּברבע נטמא אם וכן טמא. ספק הּוא זה, [הקב]לרקב ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
זה  הרי - ּבאהלן הּגלּגלת מן אֹו מּׁשדרה, הּבאֹות ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעצמֹות

טמא. ְֵֵָספק
נזיר ‰. נגע אם - ׁשּמנינּו טמאֹות עׂשרה הּׁשּתים אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל

האהילה  אֹו עליה, הּנזיר האהיל אֹו נׂשאּה, אֹו מהן, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאחת
האּלּו הּטמאֹות מן ואחת הּנזיר היה אֹו הּנזיר, על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
קרּבן  ּומביא טמאה, ּתגלחת מגּלח זה הרי - אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבאהל

הּכל  את וסֹותר מטּמא טמאה, ׁשאינֹו הרקב, מן חּוץ ; ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
אחד; ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, ׁשּיּגע אפׁשר ׁשאי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּבמּגע

מגּלח. - ּבאהלֹו נטמא אֹו נׂשאֹו, אם ְְְְֲֳִִֵַַָָָָאבל
.Âאֹו ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכן

וסֹותר  טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאֹו
הּקֹודמין  אם את אבל ּבאהל. מטּמא אחד עצם ואין ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבגּוׁש העּמים[-אדמה]נטמא ּבׂשדה [=חו"ל]ארץ אֹו ְְְִִֶֶֶַָָָ

אֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּבתֹוכּה קבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנחרׁש
האהיל]ׁשהאהיל - וכו'' 'השריגים תיכף: מהמפורט [אחד ֱִֶֶ

הנזיר]עליו על]ועל[על ע [וגם מּׁשּתים ׂשרה אחת ְְְִֵֵֶַַַָָ
[- הפרק בתחילת לעיל שנמנו ִִַָהּׂשריגים [הטומאות

הּפרעֹות[=ענפים] אֹו האילנֹות, מן [אבנים הּיֹוצאים ְְִִִַַָָָ
ּבֹו,בולטות] וכּיֹוצא ּגמל אֹו מּטה אֹו הּגדר, מן ְְִִֵֵַַַָָָָהּיֹוצאֹות

ולא  ּבנין רב לא ּבהן ׁשאין עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹאֹו
מטּמא  ׁשהיא הּמת מן ּדם ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹרב

ּבּגֹולל ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ּובמּׂשא המת]ּבמּגע ארון [כיסוי ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבּדֹופק הארון]אֹו אֹו[צידי ּובאהל, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבׂשר  עליהן ׁשאין הּמת מן ּבאבר אֹו החי מן ּבאבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנטמא
סֹותר. אינֹו זה הרי - ֲֵֵֵֶָָּכראּוי

.Ê ּומּזה ׁשבעה, טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
מביא  ולא טמאה, ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּוׁשביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּבׁשליׁשי

הּקֹודמין  את סֹותר ולא אין קרּבנֹות, הּטמאה ימי ּכל אבל ; ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ
נזירּותֹו.[=נחשבים]עֹולין ימי מּמנין לֹו ְְְִִִִֵַ

.Á מּזה אינֹו - ּבּמת הּנֹוגעים ּבּכלים אֹו הּמת, ּבאהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע
ּוׁשביעי  אבל ּבׁשליׁשי ּבנזיר; המיחד ּדין ׁשּזה לי, ויראה . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

ּבׁשליׁשי  יּזה ׁשבעה, טמאת ּבכלים ׁשּנטמא אדם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכל
לי, יראה וכן מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּוׁשביעי,
ּכדי  ּבכלים, נגע אם ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי מּזה ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה

נזירּותֹו. ימי מּמנין ּבּכלים טמאתֹו ימי לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּיעלּו
.Ëוהחלט ׁשּנצטרע חלּוטֹו[לטומאה]נזיר ימי ּכל - ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

ׁשּיטהר [=טומאתו] אחר ׁשּסֹופר סֹופרֹו ימי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַוׁשבעת
מימי  לֹו עֹולין אין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתגלחת ּבין ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמּצרעּתֹו

הסּגר ימי אבל דינו]נזירּותֹו; שהוחלט לֹו.[שלפני עֹולין , ְְְֲִִֵֵֶָ
עֹולין  זיבתן ימי ּכל - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ּבׂשרֹו, זב אם ְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָָָוכן
מּסיני  למׁשה הלכה זה, ודבר טמאין. ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהן,

הּוא.

.È- טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻאין
ּבמת  נטמא ּכלּום; סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין טמאתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻׁשּימי

הּקֹודמין  ּכל את סֹותר - צרעּתֹו ימי ּבנזירּותֹוּבתֹו ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
טמא. ׁשהּוא ּפי על ואף עֹומד, ְִֵֵֶַַָהּוא

.‡È;מצוה ּובתגלחת מצוה, מת ּבטמאת מּתר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻהּנזיר
הרׁשּות  ּכיין מצוה, ּביין ׁשּיׁשּתה ואסּור ׁשּנׁשּבע מי ּכיצד? . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

- ּבנזיר נדר ּכ ואחר לׁשּתֹות, עליו מצוה ׁשהרי יין, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּיֹום
לֹומר  צרי ואין ּביין; ואסּור הּׁשבּועה, על נזירּות ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָחלה
מּדברי  אּלא ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין אסּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ְִסֹופרים.
.·È?מצוה מת ּבטמאת מּתר הּוא ּבּדר,וכיצד מהּל היה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

לֹו, מּטּמא זה הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּופגע
הן.וקֹוברֹו קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים . ְְְְִִֵֵֵַָָָ

.‚È ּפי על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר
ואל  טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ּכהן  נזיר יּטּמא היה ואפּלּו ׁשעה, קדּׁשת קדּׁשתֹו - ׁשּזה ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
עֹולם. קדּׁשת קדּׁשתֹו - והּכהן ְְְֵַַָָָֹֻֻעֹולם;

.„È נזיר ואחד יֹום, ׁשלׁשים נזיר אחד נזירים, ׁשני בֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹּפגעּו
יֹום  ׁשלׁשים נזיר יּטּמא - יֹום עֹולם,מאה נזיר אחד היה . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹ

ׁשּנזיר  קצּוב; לזמן הּנזיר יּטּמא - קצּוב לזמן נזיר ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׁשני
מּזה. חמּורה קדּׁשתֹו ְֲִֶָָָֻעֹולם,

.ÂË מצוה ּבתגלחת מּתר הּוא ונרּפא וכיצד ׁשּנצטרע נזיר ? ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהרי  ׂשערֹו; ּכל מגּלח זה הרי - נזירּות ימי ּבתֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּצרעּתֹו
ּכל  את "וגּלח ּבּמצרע: ׁשּנאמר עׂשה, מצות ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּתגלחּתֹו
- תעׂשה ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל וגֹו', ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹׂשערֹו"
יבֹוא  לאו, ואם מּוטב; ׁשניהם, את לקּים אּתה יכֹול ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
נזרֹו ּבימי ׁשּגּלח נזיר והלא תעׂשה. לא את וידחה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעׂשה
ּגּדל  יהיה, "קדֹוׁש ׁשּנאמר: ועׂשה, תעׂשה לא על ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעֹובר
לא  את ּדֹוחה עׂשה אין מקֹום ּובכל - ראׁשֹו" ׂשער ְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹּפרע
הּנגע  ּתגלחת ׁשל עׂשה ּדֹוחה ולּמה ׁשּכמֹותֹו; ועׂשה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָתעׂשה
חלּוטֹו וימי ּבּצרעת, הּנזיר נטמא ׁשּכבר מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלנזירּותֹו?

ׁשּב ּכמֹו לֹו, עֹולין ּובטל אין ּבהן, קדֹוׁש אינֹו והרי ארנּו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לא  "ּתער ׁשהּוא תעׂשה, לא אּלא נׁשאר ולא מאליו, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהעׂשה
הּצרעת, ּתגלחת ׁשל עׂשה ּבא ּולפיכ ראׁשֹו"; על ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹיעבר

אֹותֹו. ְָָודחה

ח ּפרק ¤¤
נזירּותֹו,‡. ימי הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד טהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתגלחת

ואיל  לחּטאת, וכבׂשה לעֹולה, ּכבׂש - ּבהמֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמביא
לחּטאת לׁשלמים  הראּויה - ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא ; ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

לעֹולה  והראּויה ׁשלמים, לׁשלמים והראּויה חּטאת, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָּתקרב
עׂשרֹונֹות ׁשּׁשה הּׁשלמים, איל עם ּומביא [-האיפה עֹולה. ְְִִִִֵֵֶַָָָ

מידה] שם עׂשרים - מהן אֹופה - סלת עּׂשרֹון ׁשליׁשי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹּוׁשני
חּלֹות עׂשר אפייתן]חּלה, לפני בשמן ועׂשרה [בלולות ֲֶֶַַַָָָ

מּצֹות אפייתם]רקיקי לאחר בשמן ּומֹוׁשח [משוחים ; ְִֵֵַַ
מּסיני. למׁשה הלכה זה, וׁשעּור ׁשמן. ּברביעית ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹהעׂשרים

אחד. ּבכלי העׂשרים ְְִִִִֵֶֶָָּומביא
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.·ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָוׁשֹוחט
מגּלח  ּכ ואחר החּטאת הּׁשלמים, ׁשּׁשחט אחר ּגּלח ואם ; ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשֹולקן אֹו הּׁשלמים, ּומבּׁשל יצא. העֹולה, ל [=בישו אֹו ְְְִֵַַָָָָָָ
על ממושך] ונֹותן הּׁשלמים, זבחי ׁשל הרטב מן ולֹוקח .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּדּוד ּתחת לאׁש מׁשליכֹו ּכ ואחר [=סיר]הּׂשער, ְְִֵֵַַַַַַָָָ
יצא. החּטאת, ּתחת הׁשליכֹו ואם ְְְִִִִַַַַַָָָָהּׁשלמים;

הּנזירים ‚. ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ׂשערֹו? מגּלח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכן
את  מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית; מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

לאׁש ׂשערן ּומׁשליכין ּבּמדינהׁשלמיהן, ּגּלח ואם [מחוץ . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
-למקדש] ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּבין ּבּמדינה, ׁשּגּלח ּובין יצא. ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּיהיה  עד מגּלח ואינֹו הּדּוד; ּתחת ׂשערֹו מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּוא
לא  - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, העזרה ֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּפתח

הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּיגּלח
הּזרֹוע „. את הּכהן נֹוטל ּכ וחּלת ואחר האיל, מן ּבׁשלה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה
ּומניפן יחד הּנזירה, ומניף הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכהן ְְִִַָָ

למתים.עמו] ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר .ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֻ
ממרט‰. על [=קרח]נזיר ואף ּתער; להעביר צרי אינֹו , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

מקריב  זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ׂשער, לֹו ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
ּגּלח  ולא קרּבנֹותיו, הביא ואם ויּטּמא. ויׁשּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו,
לערב; ּומּטּמא ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹראׁשֹו

הּדמים  מן אחד עליו ׁשּלא ׁשּמּׁשּיּזרק ּפי על אף הּתר, - ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ולא  למצוה אּלּו, ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו על ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנתן

ְֵַלעּכב.
.Â לגּלח מצוה עליו, מעּכבת הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאף

מרּבה  זמן לאחר ׁשּגּלח אפּלּו אֹו ּבתער, ׁשּלא ׁשּגּלח ונזיר ; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ
ּגּלּוח, מצות קּים ולא ּכלּום, עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוׁשּיר

טמא. נזיר ּבין טהֹור, נזיר ִִֵֵֵָָָָּבין
.Êוגּלחֹוּגּלח וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻ

הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן עם ונׁשארה [או]ּכּלֹו אחת ׁשּגּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻ
אחת  וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח; מצות קּים זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאחת

ּגּלּוח מצות ּכאן אין כשעל - גילוח מצות ואין [הואיל ְִִֵַַָ
אחת] שערה רק ישנה .הראש

.Áהּׁשלמים על ראשונים]ּגּלח ּפסּול [שהקריבם ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ
לֹו[הקרבן] עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו לא - [שהרי ְְְְִַָָָָֹ

נזירותו] ימי עדיין ונמצאת נשלמו החּטאת, על ּגּלח ;ְְִִַַַַָָ
הּׁשלמים  הביא ּכ ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנׁשחטה
עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו - ּכמצותן וקרבּו ְְְְְְְְְִִַָָָָָָָָָֹוהעֹולה,

לֹו.
.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים, ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח

ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר
לֹו עלּו לא ּוזבחיו .ּפסּולה, ְְָָָָֹ

.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהן אחד ונמצא ׁשלׁשּתן, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח
ּכהלכתן  ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא .ּכׁשרה, ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

.‡È ּכמי הּוא הרי - ּפסּולה' 'ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
יֹום  ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ּכמֹוׁשּנתּגּלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ

הּתגלחת  אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹׁשּבארנּו;
קרּבנֹותיו. ּומביא ְְְִֵַָָָהּפסּולה,

.·Èּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר או ׁשלמי לשמם [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
שנים] שתי בן היה ּכׁשריןשלא נדבה]- ואין [כשלמי , ְְִֵֵ

ואין  אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה; לׁשם לּבעלים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָעֹולין
ולא לחם, ב:]טעּונין תנופה ושוק]מּתנֹות[מצות חזה =], ְְִֶֶַָֹ

זרֹוע. ְְַֹולא
.‚È מן הּכל - עּמהן הּבא והּלחם האּלּו, ּבהמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁש

שני]החּלין מעשר מכסף ּכמֹו[ולא הקּדׁש, נדרי ּכׁשאר , ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.„È מעׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאֹומר:
נזיר  זה הרי - הּמעׂשר,ׁשני' מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא
.ÂË אביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש

עליהן  ּומגּלח קרּבנֹות לעצמֹו, על מגּלחת האּׁשה ואין ; ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשהיה  מי ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה;
ּומת  קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָאביו
נזיר  'הריני אביו: מֹות אחר ואמר הּסתּומין, הּמעֹות ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָוהּניח
אבי  ׁשהפריׁש ּבּמעֹות קרּבנֹותי ׁשאביא מנת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָעל
היה  אם וכן קרּבנֹותיו. מהן מביא זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָלקרּבנֹותיו'
האב, ּומת סתּומין, מעֹות אביו והפריׁש נזירים, ואביו ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָהּוא
אבי' מעֹות על מגּלח 'הריני אביו: מֹות אחר הּבן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָואמר
יּפלּו אמר, לא אם אבל מהן; קרּבנֹותיו מביא זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
חֹולקין  - רּבים ּבנים והּניח האב מת לנדבה. ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָהּמעֹות
אחד  לכל ויׁש להן; ירּׁשה ׁשהיא מּפני הּסתּומין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמעֹות

ׁשנים. ּפי ּבהן נֹוטל והּבכֹור חלקֹו. על לגּלח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמהן
.ÊË ּבין קצּוב, זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבין

מגּלח  זה הרי - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
אביו  נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו .ּומביא ְְְְִִִִֵָָָ

.ÊÈ,ומת טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות אביו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻהפריׁש
טהרה  קרּבן ּבהן מביא הּבן האב אין הפריׁשן אם וכן ; ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

טמאה; ּתגלחת עליהן מגּלח הּבן אין טהרה, ְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלקרּבן
זבחי  הביא ואם הן. ספק אּלּו לֹו.ׁשּדברים עלּו לא ו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

.ÁÈ קרּבנֹות להביא חּיב - נזיר' לגּלח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:
ׁשּירצה  נזיר איזה ידי על ּומקריבן טהרה, אמר:ּתגלחת . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

לגּלח  עלי 'הרי אמר: אם אֹו נזיר', קרּבנֹות חצי עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'הרי
נזיר  לאיזה הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - נזיר' ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָחצי
אם  אבל מּׁשּלֹו; קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ואֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָׁשּירצה,
קרּבנֹות  מביא זה הרי - נזיר' חצי קרּבנֹות עלי 'הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמר:

נזירּות. חצי לנּו ׁשאין ׁשלם, ְֲִִִֵֵֶָָָנזיר
.ËÈחברֹו וׁשמע נזיר', לגּלח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאֹומר:

אחר  נזיר לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - 'ואני' ;ואמר: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
'ואני, אמר: ואם ּבּנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
אחד  ּכל ּפּקחין, היּו אם חּיב. זה הרי נזיר', לגּלח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָועלי
חּיבין  כן, עׂשּו לא ואם חברֹו; ידי על קרּבנֹותיו מביא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹמהן
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וכן  מטּמא; ׁשּלהן הרקב אין - ּבמעיה טחן ועּברּה אם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
מאליו. ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמת
ׁשהרקיב  אֹו ּכּלֹו, ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח הּמת, את ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻטחן
נטמא  ואם ספק; זה הרי - הּכל והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשהּוא

ּברבע נטמא אם וכן טמא. ספק הּוא זה, [הקב]לרקב ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
זה  הרי - ּבאהלן הּגלּגלת מן אֹו מּׁשדרה, הּבאֹות ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעצמֹות

טמא. ְֵֵָספק
נזיר ‰. נגע אם - ׁשּמנינּו טמאֹות עׂשרה הּׁשּתים אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל

האהילה  אֹו עליה, הּנזיר האהיל אֹו נׂשאּה, אֹו מהן, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאחת
האּלּו הּטמאֹות מן ואחת הּנזיר היה אֹו הּנזיר, על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
קרּבן  ּומביא טמאה, ּתגלחת מגּלח זה הרי - אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבאהל

הּכל  את וסֹותר מטּמא טמאה, ׁשאינֹו הרקב, מן חּוץ ; ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
אחד; ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, ׁשּיּגע אפׁשר ׁשאי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּבמּגע

מגּלח. - ּבאהלֹו נטמא אֹו נׂשאֹו, אם ְְְְֲֳִִֵַַָָָָאבל
.Âאֹו ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכן

וסֹותר  טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאֹו
הּקֹודמין  אם את אבל ּבאהל. מטּמא אחד עצם ואין ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבגּוׁש העּמים[-אדמה]נטמא ּבׂשדה [=חו"ל]ארץ אֹו ְְְִִֶֶֶַָָָ

אֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּבתֹוכּה קבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנחרׁש
האהיל]ׁשהאהיל - וכו'' 'השריגים תיכף: מהמפורט [אחד ֱִֶֶ

הנזיר]עליו על]ועל[על ע [וגם מּׁשּתים ׂשרה אחת ְְְִֵֵֶַַַָָ
[- הפרק בתחילת לעיל שנמנו ִִַָהּׂשריגים [הטומאות

הּפרעֹות[=ענפים] אֹו האילנֹות, מן [אבנים הּיֹוצאים ְְִִִַַָָָ
ּבֹו,בולטות] וכּיֹוצא ּגמל אֹו מּטה אֹו הּגדר, מן ְְִִֵֵַַַָָָָהּיֹוצאֹות

ולא  ּבנין רב לא ּבהן ׁשאין עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹאֹו
מטּמא  ׁשהיא הּמת מן ּדם ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹרב

ּבּגֹולל ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ּובמּׂשא המת]ּבמּגע ארון [כיסוי ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבּדֹופק הארון]אֹו אֹו[צידי ּובאהל, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבׂשר  עליהן ׁשאין הּמת מן ּבאבר אֹו החי מן ּבאבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנטמא
סֹותר. אינֹו זה הרי - ֲֵֵֵֶָָּכראּוי

.Ê ּומּזה ׁשבעה, טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
מביא  ולא טמאה, ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּוׁשביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּבׁשליׁשי

הּקֹודמין  את סֹותר ולא אין קרּבנֹות, הּטמאה ימי ּכל אבל ; ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ
נזירּותֹו.[=נחשבים]עֹולין ימי מּמנין לֹו ְְְִִִִֵַ

.Á מּזה אינֹו - ּבּמת הּנֹוגעים ּבּכלים אֹו הּמת, ּבאהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע
ּוׁשביעי  אבל ּבׁשליׁשי ּבנזיר; המיחד ּדין ׁשּזה לי, ויראה . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

ּבׁשליׁשי  יּזה ׁשבעה, טמאת ּבכלים ׁשּנטמא אדם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכל
לי, יראה וכן מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּוׁשביעי,
ּכדי  ּבכלים, נגע אם ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי מּזה ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה

נזירּותֹו. ימי מּמנין ּבּכלים טמאתֹו ימי לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּיעלּו
.Ëוהחלט ׁשּנצטרע חלּוטֹו[לטומאה]נזיר ימי ּכל - ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

ׁשּיטהר [=טומאתו] אחר ׁשּסֹופר סֹופרֹו ימי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַוׁשבעת
מימי  לֹו עֹולין אין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתגלחת ּבין ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמּצרעּתֹו

הסּגר ימי אבל דינו]נזירּותֹו; שהוחלט לֹו.[שלפני עֹולין , ְְְֲִִֵֵֶָ
עֹולין  זיבתן ימי ּכל - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ּבׂשרֹו, זב אם ְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָָָוכן
מּסיני  למׁשה הלכה זה, ודבר טמאין. ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהן,

הּוא.

.È- טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻאין
ּבמת  נטמא ּכלּום; סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין טמאתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻׁשּימי

הּקֹודמין  ּכל את סֹותר - צרעּתֹו ימי ּבנזירּותֹוּבתֹו ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
טמא. ׁשהּוא ּפי על ואף עֹומד, ְִֵֵֶַַָהּוא

.‡È;מצוה ּובתגלחת מצוה, מת ּבטמאת מּתר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻהּנזיר
הרׁשּות  ּכיין מצוה, ּביין ׁשּיׁשּתה ואסּור ׁשּנׁשּבע מי ּכיצד? . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

- ּבנזיר נדר ּכ ואחר לׁשּתֹות, עליו מצוה ׁשהרי יין, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּיֹום
לֹומר  צרי ואין ּביין; ואסּור הּׁשבּועה, על נזירּות ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָחלה
מּדברי  אּלא ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין אסּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ְִסֹופרים.
.·È?מצוה מת ּבטמאת מּתר הּוא ּבּדר,וכיצד מהּל היה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

לֹו, מּטּמא זה הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּופגע
הן.וקֹוברֹו קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים . ְְְְִִֵֵֵַָָָ

.‚È ּפי על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר
ואל  טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ּכהן  נזיר יּטּמא היה ואפּלּו ׁשעה, קדּׁשת קדּׁשתֹו - ׁשּזה ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
עֹולם. קדּׁשת קדּׁשתֹו - והּכהן ְְְֵַַָָָֹֻֻעֹולם;

.„È נזיר ואחד יֹום, ׁשלׁשים נזיר אחד נזירים, ׁשני בֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹּפגעּו
יֹום  ׁשלׁשים נזיר יּטּמא - יֹום עֹולם,מאה נזיר אחד היה . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹ

ׁשּנזיר  קצּוב; לזמן הּנזיר יּטּמא - קצּוב לזמן נזיר ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׁשני
מּזה. חמּורה קדּׁשתֹו ְֲִֶָָָֻעֹולם,

.ÂË מצוה ּבתגלחת מּתר הּוא ונרּפא וכיצד ׁשּנצטרע נזיר ? ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהרי  ׂשערֹו; ּכל מגּלח זה הרי - נזירּות ימי ּבתֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּצרעּתֹו
ּכל  את "וגּלח ּבּמצרע: ׁשּנאמר עׂשה, מצות ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּתגלחּתֹו
- תעׂשה ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל וגֹו', ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹׂשערֹו"
יבֹוא  לאו, ואם מּוטב; ׁשניהם, את לקּים אּתה יכֹול ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
נזרֹו ּבימי ׁשּגּלח נזיר והלא תעׂשה. לא את וידחה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעׂשה
ּגּדל  יהיה, "קדֹוׁש ׁשּנאמר: ועׂשה, תעׂשה לא על ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעֹובר
לא  את ּדֹוחה עׂשה אין מקֹום ּובכל - ראׁשֹו" ׂשער ְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹּפרע
הּנגע  ּתגלחת ׁשל עׂשה ּדֹוחה ולּמה ׁשּכמֹותֹו; ועׂשה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָתעׂשה
חלּוטֹו וימי ּבּצרעת, הּנזיר נטמא ׁשּכבר מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלנזירּותֹו?

ׁשּב ּכמֹו לֹו, עֹולין ּובטל אין ּבהן, קדֹוׁש אינֹו והרי ארנּו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לא  "ּתער ׁשהּוא תעׂשה, לא אּלא נׁשאר ולא מאליו, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהעׂשה
הּצרעת, ּתגלחת ׁשל עׂשה ּבא ּולפיכ ראׁשֹו"; על ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹיעבר

אֹותֹו. ְָָודחה

ח ּפרק ¤¤
נזירּותֹו,‡. ימי הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד טהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתגלחת

ואיל  לחּטאת, וכבׂשה לעֹולה, ּכבׂש - ּבהמֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמביא
לחּטאת לׁשלמים  הראּויה - ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא ; ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

לעֹולה  והראּויה ׁשלמים, לׁשלמים והראּויה חּטאת, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָּתקרב
עׂשרֹונֹות ׁשּׁשה הּׁשלמים, איל עם ּומביא [-האיפה עֹולה. ְְִִִִֵֵֶַָָָ

מידה] שם עׂשרים - מהן אֹופה - סלת עּׂשרֹון ׁשליׁשי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹּוׁשני
חּלֹות עׂשר אפייתן]חּלה, לפני בשמן ועׂשרה [בלולות ֲֶֶַַַָָָ

מּצֹות אפייתם]רקיקי לאחר בשמן ּומֹוׁשח [משוחים ; ְִֵֵַַ
מּסיני. למׁשה הלכה זה, וׁשעּור ׁשמן. ּברביעית ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹהעׂשרים

אחד. ּבכלי העׂשרים ְְִִִִֵֶֶָָּומביא
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.·ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָוׁשֹוחט
מגּלח  ּכ ואחר החּטאת הּׁשלמים, ׁשּׁשחט אחר ּגּלח ואם ; ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשֹולקן אֹו הּׁשלמים, ּומבּׁשל יצא. העֹולה, ל [=בישו אֹו ְְְִֵַַָָָָָָ
על ממושך] ונֹותן הּׁשלמים, זבחי ׁשל הרטב מן ולֹוקח .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּדּוד ּתחת לאׁש מׁשליכֹו ּכ ואחר [=סיר]הּׂשער, ְְִֵֵַַַַַַָָָ
יצא. החּטאת, ּתחת הׁשליכֹו ואם ְְְִִִִַַַַַָָָָהּׁשלמים;

הּנזירים ‚. ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ׂשערֹו? מגּלח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכן
את  מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית; מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

לאׁש ׂשערן ּומׁשליכין ּבּמדינהׁשלמיהן, ּגּלח ואם [מחוץ . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
-למקדש] ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּבין ּבּמדינה, ׁשּגּלח ּובין יצא. ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּיהיה  עד מגּלח ואינֹו הּדּוד; ּתחת ׂשערֹו מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּוא
לא  - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, העזרה ֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּפתח

הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּיגּלח
הּזרֹוע „. את הּכהן נֹוטל ּכ וחּלת ואחר האיל, מן ּבׁשלה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה
ּומניפן יחד הּנזירה, ומניף הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכהן ְְִִַָָ

למתים.עמו] ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר .ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֻ
ממרט‰. על [=קרח]נזיר ואף ּתער; להעביר צרי אינֹו , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

מקריב  זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ׂשער, לֹו ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
ּגּלח  ולא קרּבנֹותיו, הביא ואם ויּטּמא. ויׁשּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו,
לערב; ּומּטּמא ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹראׁשֹו

הּדמים  מן אחד עליו ׁשּלא ׁשּמּׁשּיּזרק ּפי על אף הּתר, - ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ולא  למצוה אּלּו, ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו על ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנתן

ְֵַלעּכב.
.Â לגּלח מצוה עליו, מעּכבת הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאף

מרּבה  זמן לאחר ׁשּגּלח אפּלּו אֹו ּבתער, ׁשּלא ׁשּגּלח ונזיר ; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ
ּגּלּוח, מצות קּים ולא ּכלּום, עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוׁשּיר

טמא. נזיר ּבין טהֹור, נזיר ִִֵֵֵָָָָּבין
.Êוגּלחֹוּגּלח וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻ

הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן עם ונׁשארה [או]ּכּלֹו אחת ׁשּגּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻ
אחת  וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח; מצות קּים זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאחת

ּגּלּוח מצות ּכאן אין כשעל - גילוח מצות ואין [הואיל ְִִֵַַָ
אחת] שערה רק ישנה .הראש

.Áהּׁשלמים על ראשונים]ּגּלח ּפסּול [שהקריבם ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ
לֹו[הקרבן] עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו לא - [שהרי ְְְְִַָָָָֹ

נזירותו] ימי עדיין ונמצאת נשלמו החּטאת, על ּגּלח ;ְְִִַַַַָָ
הּׁשלמים  הביא ּכ ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנׁשחטה
עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו - ּכמצותן וקרבּו ְְְְְְְְְִִַָָָָָָָָָֹוהעֹולה,

לֹו.
.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים, ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח

ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר
לֹו עלּו לא ּוזבחיו .ּפסּולה, ְְָָָָֹ

.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהן אחד ונמצא ׁשלׁשּתן, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח
ּכהלכתן  ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא .ּכׁשרה, ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

.‡È ּכמי הּוא הרי - ּפסּולה' 'ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
יֹום  ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ּכמֹוׁשּנתּגּלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ

הּתגלחת  אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹׁשּבארנּו;
קרּבנֹותיו. ּומביא ְְְִֵַָָָהּפסּולה,

.·Èּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר או ׁשלמי לשמם [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
שנים] שתי בן היה ּכׁשריןשלא נדבה]- ואין [כשלמי , ְְִֵֵ

ואין  אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה; לׁשם לּבעלים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָעֹולין
ולא לחם, ב:]טעּונין תנופה ושוק]מּתנֹות[מצות חזה =], ְְִֶֶַָֹ

זרֹוע. ְְַֹולא
.‚È מן הּכל - עּמהן הּבא והּלחם האּלּו, ּבהמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁש

שני]החּלין מעשר מכסף ּכמֹו[ולא הקּדׁש, נדרי ּכׁשאר , ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.„È מעׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאֹומר:
נזיר  זה הרי - הּמעׂשר,ׁשני' מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא
.ÂË אביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש

עליהן  ּומגּלח קרּבנֹות לעצמֹו, על מגּלחת האּׁשה ואין ; ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשהיה  מי ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה;
ּומת  קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָאביו
נזיר  'הריני אביו: מֹות אחר ואמר הּסתּומין, הּמעֹות ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָוהּניח
אבי  ׁשהפריׁש ּבּמעֹות קרּבנֹותי ׁשאביא מנת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָעל
היה  אם וכן קרּבנֹותיו. מהן מביא זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָלקרּבנֹותיו'
האב, ּומת סתּומין, מעֹות אביו והפריׁש נזירים, ואביו ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָהּוא
אבי' מעֹות על מגּלח 'הריני אביו: מֹות אחר הּבן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָואמר
יּפלּו אמר, לא אם אבל מהן; קרּבנֹותיו מביא זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
חֹולקין  - רּבים ּבנים והּניח האב מת לנדבה. ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָהּמעֹות
אחד  לכל ויׁש להן; ירּׁשה ׁשהיא מּפני הּסתּומין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמעֹות

ׁשנים. ּפי ּבהן נֹוטל והּבכֹור חלקֹו. על לגּלח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמהן
.ÊË ּבין קצּוב, זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבין

מגּלח  זה הרי - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
אביו  נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו .ּומביא ְְְְִִִִֵָָָ

.ÊÈ,ומת טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות אביו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻהפריׁש
טהרה  קרּבן ּבהן מביא הּבן האב אין הפריׁשן אם וכן ; ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

טמאה; ּתגלחת עליהן מגּלח הּבן אין טהרה, ְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלקרּבן
זבחי  הביא ואם הן. ספק אּלּו לֹו.ׁשּדברים עלּו לא ו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

.ÁÈ קרּבנֹות להביא חּיב - נזיר' לגּלח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:
ׁשּירצה  נזיר איזה ידי על ּומקריבן טהרה, אמר:ּתגלחת . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

לגּלח  עלי 'הרי אמר: אם אֹו נזיר', קרּבנֹות חצי עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'הרי
נזיר  לאיזה הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - נזיר' ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָחצי
אם  אבל מּׁשּלֹו; קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ואֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָׁשּירצה,
קרּבנֹות  מביא זה הרי - נזיר' חצי קרּבנֹות עלי 'הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמר:

נזירּות. חצי לנּו ׁשאין ׁשלם, ְֲִִִֵֵֶָָָנזיר
.ËÈחברֹו וׁשמע נזיר', לגּלח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאֹומר:

אחר  נזיר לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - 'ואני' ;ואמר: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
'ואני, אמר: ואם ּבּנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
אחד  ּכל ּפּקחין, היּו אם חּיב. זה הרי נזיר', לגּלח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָועלי
חּיבין  כן, עׂשּו לא ואם חברֹו; ידי על קרּבנֹותיו מביא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹמהן

אחרים. נזירים ְְֲִִִֵֵַַלגּלח
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.Î:ואמר חברֹו וׁשמע נזיר', חצי לגּלח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהאֹומר:
ׁשל  קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר' חצי לגּלח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מהן  אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָזה,
חצי  מביא זה לאו, ואם ּפּקחין; היּו אם קרּבנֹותיו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָמׁשלים
לאיזה  קרּבנֹות חצי מביא וזה ׁשּירצה, נזיר לאיזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָקרּבנֹות

ׁשּירצה  .נזיר ְִִֶֶָ

ה'תשע"ג  סיון כ"ב שישי יום

ט ּפרק ¤¤
נזירים‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות ,[אחרים]הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

נזירים  קרּבנֹות ּבמֹותרן יביא - והֹותירּו מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָוהקריב
סתּומין  מעֹות הפריׁש לנזירים. נזירים, ׁשּמֹותר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָאחרים;

לנדבה. הּמֹותרין יּפלּו - והֹותירּו ְְְְִִִִִִַָָָלנזירּותֹו,
מעֹות ·. מֹותר - והֹותירּו לנזירּותֹו, מפרׁשין מעֹות ְְְְְִִִִִִַָָֹהפריׁש

הּמלח  לים ילכּו החּטאת ּומֹותר עֹולה, יבֹואּו ְְֵֶַַַַַָָָָָָהעֹולה
טעּונין [לאיבוד] ואין ׁשלמים; יבֹואּו הּׁשלמים ּדמי ּומֹותר ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

אחד. ליֹום ונאכלין ְְֱִֶֶֶֶָָלחם,
יּפלּו‚. סתּומין, היּו אם - ומת לנזירּותֹו, מעֹות ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּמפריׁש

ילכּולנדבה  חּטאת ּדמי עֹולה, עֹולה ּדמי - מפר ׁשין היּו . ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹ
אחד  ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי הּמלח, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלים

לחם. טעּונין ְְִֵֶֶואין
מעֹות „. ׁשהפריׁש ּכגֹון הּסתּומין? הּמעֹות הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

אמר: אם אבל ּכלּום; אמר ולא קרּבנֹותיו, מהן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלהביא
ּכמפרׁשין  אּלּו הרי לחֹובתי', אם 'אּלּו לֹומר, צרי ואין ; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ּכמפרׁשין. ׁשהן ולׁשלמי', ּולחּטאתי לעֹולתי 'אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמר
סתּומין הּמפריׁש‰. ּכמעֹות היא הרי מּום, ּבעלת ;ּבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָ

ּפי  על אף - ּכלי אֹו וזהב, ּכסף ׁשל לׁשֹון  הּמפריׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוכן
ּכמעֹות  הּוא הרי ולׁשלמי', ּולעֹולתי לחּטאתי 'ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר

ְִסתּומין.
.Â'לנזירּותי והּׁשאר לחּטאתי, 'אּלּו אֹוהאֹומר: ומת, , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

לים  ילכּו חּטאת ּדמי - ּבעלּה לּה והפר אּׁשה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשהיתה
ׁשלמים. ּובחצין עֹולה ּבחצין יביא - והּׁשאר ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמלח,

.Ê עֹולה ּדמי - לנזירּותי' והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאמר:
לנדבה  יּפלּו והּׁשאר עֹולה, .יבֹואּו ְְְְִִַָָָָָ

.Áׁשּדּמה והפריׁש[=חשב]מי ּבנזירּות, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִִֶֶַָָ
נדר  זה ׁשאין והֹורהּו לחכם, ׁשאל ּכ ואחר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבנֹותיו,
יצאּו ׁשהפריׁש? ּבּקרּבנֹות ּיעׂשה מה - ּבנזירּות חּיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואינֹו

ׁשאינֹו[לחולין] הּוא, טעּות הקּדׁש ׁשּזה ּבעדר; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָוירעּו
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶָהקּדׁש,

.Ëּכ ואחר קרּבנֹותיה, והפריׁשה ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה
ותרעה  ּתצא הּבהמה, היתה מּׁשּלֹו אם - ּבעלּה לּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהפר

אדםּבעדר  ׁשאין היּו; ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּנ ּכגֹון ּכלּום, ּבהן לבעלּה ואין מּׁשּלּה לּההּקר ּבנֹות ּתנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מה  אּלא רׁשּות, ּבהן לּבעל יהיה ׁשּלא מנת  על ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּתנה
עֹולה, ּתקרב והעֹולה ּתמּות, החּטאת - ּבהן ּתעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשּתרצה

טעּונים  ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָוהּׁשלמים
ֶֶלחם.

.È לנדבה יּפלּו לקרּבנֹותיה, סתּומין מעֹות היּוהפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָ
יבֹואּו עֹולה ּודמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמפרׁשין
אחד  ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּודמי ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָעֹולה,

לחם. טעּונין ְְִֵֶֶָואינן
.‡È ואחר נזירּות, ימי ּבתֹו ונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

טמאה  קרּבן מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ּכ. ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
.·È,קרּבנֹותיו עליו והפריׁש ּבנזיר, ּבנֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָהאיׁש

ׁשּגּלח  אֹו קרֹוביו, אֹו הּוא ּומחה זֹו, ּבנזירּות הּבן רצה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא
ּתקרב  והעֹולה ּתמּות, החּטאת - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָהּוא,
ואינן  אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,

לחם  יּפלּוטעּונין אּלּו הרי סתּומים, מעֹות לֹו הפריׁש . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָ
הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין מעֹות היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנדבה.
ואינן  ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי עֹולה, יבֹואּו עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּודמי

אחד. ליֹום ונאכלין לחם ְְְֱִִֶֶֶֶָָטעּונין
.‚È,קרּבן והפריׁש ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָהאֹומר:

ספק,והּפילה הּקרּבנֹות הרי - וילדה וחזרה אׁשּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָ
ועבֹודה  ּבגּזה .ואסּורין ְֲֲִִַַָָ

.„È- הּוא מי ידּוע ואין מהן, אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני
וקרּבן  טמאה קרּבן מביאין קרּבנֹותיהן? מביאין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכיצד
אני  'אם מהן: אחד ואֹומר נזירּותם, ימי ּבמלאת  ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹטהרה
אני  ואם ;ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן הּטמא, ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּוא

'ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן הּטהֹור, וסֹופרין הּוא . ְְְְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָֻ
וחֹוזרין  אּלּו. קרּבנֹות מאחר ּגמּורה אחרת נזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָימי
הּוא  אני 'אם מהן: אחד ואֹומר טהרה, קרּבן ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַָָָָּומביאין
וזה  ,ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן - טמא ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהייתי
ׁשּלי  טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא אני ואם טהרתי; ְְְֲֳֳִִִִֶַַַָָָָָָָקרּבן
ׁשּלא  נמצאּו .'טהרת קרּבן וזה ,ׁשּל טמאה ְְְְְְְְְֳִֶֶֶַַָָָָָֹֻוקרּבן

ּכלּום. ּבקרּבנֹותיהן ְְְְְִִֵֶָהפסידּו
.ÂË ועֹולת העֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמת

והעֹולה  מחֹובתי החּטאת הייתי, טמא 'אם ויאמר: ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבהמה,
העֹוף  וחּטאת מחֹובתי העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָנדבה;
טהרה  קרּבן ּומביא אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָספק';
וזֹו נדבה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טמא 'אם ְְְִִִִֵֵָָָָָָָָואֹומר:
נדבה, וזֹו חֹובה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְְִִִִָָָָָָָָָָחֹובה;

קרּבני' ׁשאר טמאה,וזה ּתגלחת מגּלח מּׁשניהן אחד ואין . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּפאת  מּקיפין אּלּו ׁשאין - נׁשים אֹו קטּנים היּו ּכן אם ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

מּספק. ִֵָָֹראׁשם
.ÊË ׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכיצד

טמא, ׁשם טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּנזירים
וא  אֹותן רֹואה מּבחּוץ אחד אחד והיה את 'ראיתי ֹומר: ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּוא' מי יֹודע ואיני ׁשּנטמא, זה מּכם עד היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הרי  ׁשלׁשה, ׁשהן ּכיון - טהֹורין ׁשניהן הרי ּבחצר, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹעּמהן
טמאה  ּכספק טהֹור; ספקן הּיחיד, ּברׁשּות ורּבים רּבים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהן

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא הרּבים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּברׁשּות
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.ÊÈאֹו ׁשניהם, הּנזירים ּבׁשּׁשתקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה
הּדבר  להם לא נסּתּפק 'אני מהם: אחד אמר אם אבל . ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אינֹו ׁשּנטמא, עליו מעידין עדים ׁשני אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָנטמאתי'
ּכאֹומר  נטמאתי', 'לא ׁשאמר ׁשּזה ּפיהם; על קרּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמביא
ונמצא  נזירּותי', על נׁשאלּתי ׁשּכבר ּבטמאה, מביא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ'איני
אבל  עצמֹו. ידי על נאמן ואדם העדים, את מכחיׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ּפי  על אפּלּו קרּבן, מביא זה הרי - לֹו נסּתּפק אֹו ׁשתק ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאם
נדרּת 'ּבפני לאחד: ׁשאמר עד וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחד, ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד
הכחיׁשֹו, לא ואם ּכלּום; חּיב אינֹו הכחיׁשֹו, אם - ְְְְְִִִִִִִִֵַָֹּבנזירּות'
מּכם  אחד 'ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ּפיו. על נזירּות ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהג
אֹותֹו, מכחיׁשין ואין הֹואיל - הּוא' מי יֹודע ואיני ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשּנזר,
אֹו יין וׁשתה עד, ּפי על נזירּות נהג ּפיו. על נזירּות ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָנֹוהגין
ּבעד  הּנזירּות ׁשעּקר ּפי על אף לֹוקה, - ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָנטמא,

ֶָאחד.
.ÁÈ מׁשּכב ׁשהיה ׁשם מת ׁשאין ּפי על אף - הּדר לרחב ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשהיא  ּפי על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו עליו אּלא לעבר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
הֹואיל  טהֹור, זה הרי - נזיר מּׁשם ועבר ידּועה, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻטמאה

טהֹור  הרּבים ּברׁשּות מהדרך]וספק נטה .[ואולי ְְִִֵַָָָ
.ËÈ היה אם אבל ּברגלֹו. ּבמהּל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

ּברגליו, ׁשהמהּל טמא; זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוכב,
טעּון  אבל יסיט; ׁשּלא אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפׁשר
יסיט, ׁשּלא אֹו יאהיל וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹו

הּדר לרחב הּמת .ׁשהרי ְֲֵֵֶֶֶַַַֹ

י  ¤¤ּפרק
לנזרֹו‡. לֹו ועֹולה אחת, ּתגלחת מגּלח אדם ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאין

אינּהּולצרעּתֹו מצרע, ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ותגלחת ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
את  ּבכל ּדֹוחה והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ הּנזירּות. ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק הּזאת ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהּׁשנה
מֹונה  זה הרי - ּבספק נטמא הּׁשנה ּובסֹוף מצרע ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹספק
ּבּׁשביעי  מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי ּומּזה ימים, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשבעת

השנה] בסוף למת,[רק ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות יכֹול ואינֹו ;ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ׁשּתי  לאחר ּבקדׁשים ואֹוכל ׁשנים, ארּבע לאחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָאּלא
ּתגלחת  - ּתגלחֹות ארּבע לגּלח צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשנים;
ׁשּמגּלח  תגלחֹות ּוׁשּתי מּספק, טמאה ותגלחת ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻטהרה,

מצרע. ספק הּוא ׁשהרי ְְְֲֵֵֶַָָֹֹהמצרע,
ראׁשֹונה,·. ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח - ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת

ארז  ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו ּבּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומגּלח
מצרעין  ּכׁשאר וצּפרים ולא ואזֹוב מת טמא אינֹו אם ; ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵָָֹֹ

הּוא  ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת היא הרי ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָֹמצרע,
ׁשל  ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי ראׁשֹונה, ּבׁשנה וּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע
ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין אחרת ׁשנה וׁשֹוהה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצרע.
אחר  לגּלח יכֹול ׁשאינֹו - מצרע ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמגּלח
מת  טמא אּלא מצרע אינֹו ׁשּמא מצרעין, ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹׁשבעה
לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה הּוא הרי זֹו, ׁשנּיה וׁשנה היה; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוּדאי
הּצרעת, טהרת ׁשלמה אּלּו, תגלחֹות ׁשּתי ׁשּגּלח ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּומאחר
ּכ ואחר ׁשליׁשית, ׁשנה וׁשֹוהה ּבּקדׁשים. לאכל ְְְֱֳִִִֶֶַַַָָָָָֹֻּומּתר

ּבׁשנה  היה וּדאי מצרע ׁשּמא - ׁשליׁשית ּתגלחת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמגּלח
לֹו עלתה לא ראׁשֹונה וׁשנה מת, טמא היה ולא ְְְְִִֵֵָָָָָָָָֹֹראׁשֹונה
מּפני  לֹו, עלתה לא ׁשנּיה וׁשנה חֹולטֹו, ימי ׁשהיא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹמּפני

מצרע ׁשל סֹופרֹו ימי ימים-]ׁשהיא ּתגלחת [שבעה ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשליׁשית  ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ ּוׁשנּיה; ְְְְִִִִִִִָָָָָָראׁשֹונה
ּתגלחת  והיא - לנזירּותֹו ׁשליׁשית ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַּבנזירּותֹו,
ואין  וּדאי, ּומצרע היה וּדאי מת טמא ׁשּמא אֹו ְְְֳֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹטהרה.
ּתגלחת  ונמצאת ּולצרעּתֹו; לנזירּותֹו עֹולה אחת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָּתגלחת
ּתגלחת  ׁשליׁשית ותגלחת צרעת, ּתגלחת ּוׁשנּיה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָראׁשֹונה
הּׁשליׁשית  ׁשהרי לֹו, עֹולה ׁשנים מּׁשלׁש אחת ואין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻטמאה,
ּבנזירּות, רביעית ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ טמאה. ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָֻּתגלחת
אסּור  ספק, ּתגלחת ּבכל ּוׂשערֹו רביעית. ּתגלחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּומגּלח

ּבהניה. מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער - מּספק ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבהניה
מצרע,‚. ספק ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עׂשר נדר אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכן

עד  ּביין ׁשֹותה אינֹו זה הרי - ּבסֹופן טמאה ספק לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻונֹולד
עׂשר  ּכל ּבסֹוף אחת ּתגלחֹות, ארּבע ּומגּלח ׁשנה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָארּבעים
לספק  ּוׁשנּיה צרעּתֹו, ימי לספק ראׁשֹונה ּתגלחת - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשנים
ּורביעית  טמאתֹו, לספק ּוׁשליׁשית מצרע, ׁשל סֹופרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹֻימי

טהרה. ְֳִַַָָּתגלחת
עׁשיר„. היה אם קרּבנֹותיו? זה מביא [שקרבנו וכיצד ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

לאחריםבהמה] נכסיו ּכֹותב עוף], שקרבנו עני, ;[ונחשב ְֲִֵֵַָָ
מביא  ּכ ואחר יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא עׁשיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמצרע

העֹוף בהמה]חּטאת חטאת כן שאין מה הספק, על [שבאה ַַָ
וכל  - ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבתגלחת ּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָועֹולת

ספק ׁשהיא מּפני תאכל לא מהן, עֹוף חולין חּטאת [שאם ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
נשחט] ולא נמלק והעוף הואיל נבילה ּומביא היא ;ִֵ

ּבהמֹות, ׁשלׁש ׁשהּוא טהֹור, נזיר קרּבן רביעית ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּבתגלחת
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

חּטאת ‰. - הּתגלחֹות ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאת ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
ׁשאין  צרעּתֹו, לספק ׁשנּיה טמאתֹו; לספק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻראׁשֹונה,

ׁשנּיה  ּתגלחת לאחר אּלא קרּבנֹו מביא חּטאת המצרע וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
לנזרֹו עֹולה אחת ּתגלחת ׁשאין טמאתֹו, לספק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשליׁשית
היה, וּדאי מת ּוטמא וּדאי מצרע וׁשּמא ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹּולצרעּתֹו;
ׁשּבארנּו, ּכמֹו לצרעּתֹו והּׁשנּיה הראׁשֹונה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהּתגלחת

צר  ּולפיכ טמאה, ּתגלחת ׁשליׁשית להביא ותגלחת י ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָֻ
ּבּׁשליׁשית. טמאה ְְְִִַַָָֻקרּבן

.Â הּוא הראׁשֹונה על - עּמהן ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
אני, טמא ואם מחֹובתי, זֹו אני, טהֹור 'אם ואֹומר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה

ּובּׁשליׁשית  ּבּׁשנּיה אֹומר הּוא וכן נדבה'; היא .הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
.Ê:ואֹומר ּומתנה רביעית, ּבתגלחת טהרה קרּבן ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָּומביא

חֹובה וזֹו נדבה, ראׁשֹונה עֹולה - הייתי טמא היה 'אם [אם ְְִִִִֵָָָָָָָ
מצורע] חֹובת גם ראׁשֹונה עֹולה - הייתי מחלט ואם ;ְְִִִִַָָָָֻ

נדבה האמצעּיֹות ּוׁשּתים נזירּות, חֹובת וזֹו היה מצרע, [אם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ
מת] טמא -גם ּומצרע הייתי, מת מּטמאת טהֹור ואם .ְְְִִִִֵַָָָֹֻ

מצרע  לחֹובת אחת הּׁשנּיה, וכן חֹובה הראׁשֹונה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹעֹולה
והּׁשאר  נדבה, ּורביעית ּוׁשליׁשית נזירּות, לחֹובת ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָואחת
עֹולה  - ּומצרע הייתי, מת טמא ואם טהרתי. ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹקרּבן
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.Î:ואמר חברֹו וׁשמע נזיר', חצי לגּלח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהאֹומר:
ׁשל  קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר' חצי לגּלח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מהן  אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָזה,
חצי  מביא זה לאו, ואם ּפּקחין; היּו אם קרּבנֹותיו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָמׁשלים
לאיזה  קרּבנֹות חצי מביא וזה ׁשּירצה, נזיר לאיזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָקרּבנֹות

ׁשּירצה  .נזיר ְִִֶֶָ

ה'תשע"ג  סיון כ"ב שישי יום

ט ּפרק ¤¤
נזירים‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות ,[אחרים]הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

נזירים  קרּבנֹות ּבמֹותרן יביא - והֹותירּו מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָוהקריב
סתּומין  מעֹות הפריׁש לנזירים. נזירים, ׁשּמֹותר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָאחרים;

לנדבה. הּמֹותרין יּפלּו - והֹותירּו ְְְְִִִִִִַָָָלנזירּותֹו,
מעֹות ·. מֹותר - והֹותירּו לנזירּותֹו, מפרׁשין מעֹות ְְְְְִִִִִִַָָֹהפריׁש

הּמלח  לים ילכּו החּטאת ּומֹותר עֹולה, יבֹואּו ְְֵֶַַַַַָָָָָָהעֹולה
טעּונין [לאיבוד] ואין ׁשלמים; יבֹואּו הּׁשלמים ּדמי ּומֹותר ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

אחד. ליֹום ונאכלין ְְֱִֶֶֶֶָָלחם,
יּפלּו‚. סתּומין, היּו אם - ומת לנזירּותֹו, מעֹות ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּמפריׁש

ילכּולנדבה  חּטאת ּדמי עֹולה, עֹולה ּדמי - מפר ׁשין היּו . ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹ
אחד  ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי הּמלח, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלים

לחם. טעּונין ְְִֵֶֶואין
מעֹות „. ׁשהפריׁש ּכגֹון הּסתּומין? הּמעֹות הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

אמר: אם אבל ּכלּום; אמר ולא קרּבנֹותיו, מהן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלהביא
ּכמפרׁשין  אּלּו הרי לחֹובתי', אם 'אּלּו לֹומר, צרי ואין ; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ּכמפרׁשין. ׁשהן ולׁשלמי', ּולחּטאתי לעֹולתי 'אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמר
סתּומין הּמפריׁש‰. ּכמעֹות היא הרי מּום, ּבעלת ;ּבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָ

ּפי  על אף - ּכלי אֹו וזהב, ּכסף ׁשל לׁשֹון  הּמפריׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוכן
ּכמעֹות  הּוא הרי ולׁשלמי', ּולעֹולתי לחּטאתי 'ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר

ְִסתּומין.
.Â'לנזירּותי והּׁשאר לחּטאתי, 'אּלּו אֹוהאֹומר: ומת, , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

לים  ילכּו חּטאת ּדמי - ּבעלּה לּה והפר אּׁשה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשהיתה
ׁשלמים. ּובחצין עֹולה ּבחצין יביא - והּׁשאר ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמלח,

.Ê עֹולה ּדמי - לנזירּותי' והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאמר:
לנדבה  יּפלּו והּׁשאר עֹולה, .יבֹואּו ְְְְִִַָָָָָ

.Áׁשּדּמה והפריׁש[=חשב]מי ּבנזירּות, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִִֶֶַָָ
נדר  זה ׁשאין והֹורהּו לחכם, ׁשאל ּכ ואחר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבנֹותיו,
יצאּו ׁשהפריׁש? ּבּקרּבנֹות ּיעׂשה מה - ּבנזירּות חּיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואינֹו

ׁשאינֹו[לחולין] הּוא, טעּות הקּדׁש ׁשּזה ּבעדר; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָוירעּו
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶָהקּדׁש,

.Ëּכ ואחר קרּבנֹותיה, והפריׁשה ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה
ותרעה  ּתצא הּבהמה, היתה מּׁשּלֹו אם - ּבעלּה לּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהפר

אדםּבעדר  ׁשאין היּו; ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּנ ּכגֹון ּכלּום, ּבהן לבעלּה ואין מּׁשּלּה לּההּקר ּבנֹות ּתנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מה  אּלא רׁשּות, ּבהן לּבעל יהיה ׁשּלא מנת  על ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּתנה
עֹולה, ּתקרב והעֹולה ּתמּות, החּטאת - ּבהן ּתעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשּתרצה

טעּונים  ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָוהּׁשלמים
ֶֶלחם.

.È לנדבה יּפלּו לקרּבנֹותיה, סתּומין מעֹות היּוהפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָ
יבֹואּו עֹולה ּודמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמפרׁשין
אחד  ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּודמי ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָעֹולה,

לחם. טעּונין ְְִֵֶֶָואינן
.‡È ואחר נזירּות, ימי ּבתֹו ונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

טמאה  קרּבן מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ּכ. ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
.·È,קרּבנֹותיו עליו והפריׁש ּבנזיר, ּבנֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָהאיׁש

ׁשּגּלח  אֹו קרֹוביו, אֹו הּוא ּומחה זֹו, ּבנזירּות הּבן רצה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא
ּתקרב  והעֹולה ּתמּות, החּטאת - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָהּוא,
ואינן  אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,

לחם  יּפלּוטעּונין אּלּו הרי סתּומים, מעֹות לֹו הפריׁש . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָ
הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין מעֹות היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנדבה.
ואינן  ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי עֹולה, יבֹואּו עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּודמי

אחד. ליֹום ונאכלין לחם ְְְֱִִֶֶֶֶָָטעּונין
.‚È,קרּבן והפריׁש ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָהאֹומר:

ספק,והּפילה הּקרּבנֹות הרי - וילדה וחזרה אׁשּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָ
ועבֹודה  ּבגּזה .ואסּורין ְֲֲִִַַָָ

.„È- הּוא מי ידּוע ואין מהן, אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני
וקרּבן  טמאה קרּבן מביאין קרּבנֹותיהן? מביאין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכיצד
אני  'אם מהן: אחד ואֹומר נזירּותם, ימי ּבמלאת  ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹטהרה
אני  ואם ;ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן הּטמא, ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּוא

'ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן הּטהֹור, וסֹופרין הּוא . ְְְְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָֻ
וחֹוזרין  אּלּו. קרּבנֹות מאחר ּגמּורה אחרת נזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָימי
הּוא  אני 'אם מהן: אחד ואֹומר טהרה, קרּבן ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַָָָָּומביאין
וזה  ,ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן - טמא ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהייתי
ׁשּלי  טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא אני ואם טהרתי; ְְְֲֳֳִִִִֶַַַָָָָָָָקרּבן
ׁשּלא  נמצאּו .'טהרת קרּבן וזה ,ׁשּל טמאה ְְְְְְְְְֳִֶֶֶַַָָָָָֹֻוקרּבן

ּכלּום. ּבקרּבנֹותיהן ְְְְְִִֵֶָהפסידּו
.ÂË ועֹולת העֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמת

והעֹולה  מחֹובתי החּטאת הייתי, טמא 'אם ויאמר: ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבהמה,
העֹוף  וחּטאת מחֹובתי העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָנדבה;
טהרה  קרּבן ּומביא אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָספק';
וזֹו נדבה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טמא 'אם ְְְִִִִֵֵָָָָָָָָואֹומר:
נדבה, וזֹו חֹובה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְְִִִִָָָָָָָָָָחֹובה;

קרּבני' ׁשאר טמאה,וזה ּתגלחת מגּלח מּׁשניהן אחד ואין . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּפאת  מּקיפין אּלּו ׁשאין - נׁשים אֹו קטּנים היּו ּכן אם ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

מּספק. ִֵָָֹראׁשם
.ÊË ׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכיצד

טמא, ׁשם טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּנזירים
וא  אֹותן רֹואה מּבחּוץ אחד אחד והיה את 'ראיתי ֹומר: ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּוא' מי יֹודע ואיני ׁשּנטמא, זה מּכם עד היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הרי  ׁשלׁשה, ׁשהן ּכיון - טהֹורין ׁשניהן הרי ּבחצר, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹעּמהן
טמאה  ּכספק טהֹור; ספקן הּיחיד, ּברׁשּות ורּבים רּבים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהן

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא הרּבים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּברׁשּות
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.ÊÈאֹו ׁשניהם, הּנזירים ּבׁשּׁשתקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה
הּדבר  להם לא נסּתּפק 'אני מהם: אחד אמר אם אבל . ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אינֹו ׁשּנטמא, עליו מעידין עדים ׁשני אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָנטמאתי'
ּכאֹומר  נטמאתי', 'לא ׁשאמר ׁשּזה ּפיהם; על קרּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמביא
ונמצא  נזירּותי', על נׁשאלּתי ׁשּכבר ּבטמאה, מביא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ'איני
אבל  עצמֹו. ידי על נאמן ואדם העדים, את מכחיׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ּפי  על אפּלּו קרּבן, מביא זה הרי - לֹו נסּתּפק אֹו ׁשתק ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאם
נדרּת 'ּבפני לאחד: ׁשאמר עד וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחד, ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד
הכחיׁשֹו, לא ואם ּכלּום; חּיב אינֹו הכחיׁשֹו, אם - ְְְְְִִִִִִִִֵַָֹּבנזירּות'
מּכם  אחד 'ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ּפיו. על נזירּות ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהג
אֹותֹו, מכחיׁשין ואין הֹואיל - הּוא' מי יֹודע ואיני ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשּנזר,
אֹו יין וׁשתה עד, ּפי על נזירּות נהג ּפיו. על נזירּות ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָנֹוהגין
ּבעד  הּנזירּות ׁשעּקר ּפי על אף לֹוקה, - ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָנטמא,

ֶָאחד.
.ÁÈ מׁשּכב ׁשהיה ׁשם מת ׁשאין ּפי על אף - הּדר לרחב ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשהיא  ּפי על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו עליו אּלא לעבר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
הֹואיל  טהֹור, זה הרי - נזיר מּׁשם ועבר ידּועה, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻטמאה

טהֹור  הרּבים ּברׁשּות מהדרך]וספק נטה .[ואולי ְְִִֵַָָָ
.ËÈ היה אם אבל ּברגלֹו. ּבמהּל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

ּברגליו, ׁשהמהּל טמא; זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוכב,
טעּון  אבל יסיט; ׁשּלא אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפׁשר
יסיט, ׁשּלא אֹו יאהיל וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹו

הּדר לרחב הּמת .ׁשהרי ְֲֵֵֶֶֶַַַֹ

י  ¤¤ּפרק
לנזרֹו‡. לֹו ועֹולה אחת, ּתגלחת מגּלח אדם ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאין

אינּהּולצרעּתֹו מצרע, ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ותגלחת ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
את  ּבכל ּדֹוחה והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ הּנזירּות. ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק הּזאת ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהּׁשנה
מֹונה  זה הרי - ּבספק נטמא הּׁשנה ּובסֹוף מצרע ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹספק
ּבּׁשביעי  מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי ּומּזה ימים, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשבעת

השנה] בסוף למת,[רק ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות יכֹול ואינֹו ;ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ׁשּתי  לאחר ּבקדׁשים ואֹוכל ׁשנים, ארּבע לאחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָאּלא
ּתגלחת  - ּתגלחֹות ארּבע לגּלח צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשנים;
ׁשּמגּלח  תגלחֹות ּוׁשּתי מּספק, טמאה ותגלחת ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻטהרה,

מצרע. ספק הּוא ׁשהרי ְְְֲֵֵֶַָָֹֹהמצרע,
ראׁשֹונה,·. ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח - ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת

ארז  ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו ּבּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומגּלח
מצרעין  ּכׁשאר וצּפרים ולא ואזֹוב מת טמא אינֹו אם ; ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵָָֹֹ

הּוא  ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת היא הרי ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָֹמצרע,
ׁשל  ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי ראׁשֹונה, ּבׁשנה וּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע
ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין אחרת ׁשנה וׁשֹוהה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצרע.
אחר  לגּלח יכֹול ׁשאינֹו - מצרע ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמגּלח
מת  טמא אּלא מצרע אינֹו ׁשּמא מצרעין, ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹׁשבעה
לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה הּוא הרי זֹו, ׁשנּיה וׁשנה היה; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוּדאי
הּצרעת, טהרת ׁשלמה אּלּו, תגלחֹות ׁשּתי ׁשּגּלח ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּומאחר
ּכ ואחר ׁשליׁשית, ׁשנה וׁשֹוהה ּבּקדׁשים. לאכל ְְְֱֳִִִֶֶַַַָָָָָֹֻּומּתר

ּבׁשנה  היה וּדאי מצרע ׁשּמא - ׁשליׁשית ּתגלחת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמגּלח
לֹו עלתה לא ראׁשֹונה וׁשנה מת, טמא היה ולא ְְְְִִֵֵָָָָָָָָֹֹראׁשֹונה
מּפני  לֹו, עלתה לא ׁשנּיה וׁשנה חֹולטֹו, ימי ׁשהיא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹמּפני

מצרע ׁשל סֹופרֹו ימי ימים-]ׁשהיא ּתגלחת [שבעה ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשליׁשית  ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ ּוׁשנּיה; ְְְְִִִִִִִָָָָָָראׁשֹונה
ּתגלחת  והיא - לנזירּותֹו ׁשליׁשית ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַּבנזירּותֹו,
ואין  וּדאי, ּומצרע היה וּדאי מת טמא ׁשּמא אֹו ְְְֳֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹטהרה.
ּתגלחת  ונמצאת ּולצרעּתֹו; לנזירּותֹו עֹולה אחת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָּתגלחת
ּתגלחת  ׁשליׁשית ותגלחת צרעת, ּתגלחת ּוׁשנּיה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָראׁשֹונה
הּׁשליׁשית  ׁשהרי לֹו, עֹולה ׁשנים מּׁשלׁש אחת ואין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻטמאה,
ּבנזירּות, רביעית ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ טמאה. ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָֻּתגלחת
אסּור  ספק, ּתגלחת ּבכל ּוׂשערֹו רביעית. ּתגלחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּומגּלח

ּבהניה. מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער - מּספק ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבהניה
מצרע,‚. ספק ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עׂשר נדר אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכן

עד  ּביין ׁשֹותה אינֹו זה הרי - ּבסֹופן טמאה ספק לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻונֹולד
עׂשר  ּכל ּבסֹוף אחת ּתגלחֹות, ארּבע ּומגּלח ׁשנה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָארּבעים
לספק  ּוׁשנּיה צרעּתֹו, ימי לספק ראׁשֹונה ּתגלחת - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשנים
ּורביעית  טמאתֹו, לספק ּוׁשליׁשית מצרע, ׁשל סֹופרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹֻימי

טהרה. ְֳִַַָָּתגלחת
עׁשיר„. היה אם קרּבנֹותיו? זה מביא [שקרבנו וכיצד ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

לאחריםבהמה] נכסיו ּכֹותב עוף], שקרבנו עני, ;[ונחשב ְֲִֵֵַָָ
מביא  ּכ ואחר יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא עׁשיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמצרע

העֹוף בהמה]חּטאת חטאת כן שאין מה הספק, על [שבאה ַַָ
וכל  - ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבתגלחת ּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָועֹולת

ספק ׁשהיא מּפני תאכל לא מהן, עֹוף חולין חּטאת [שאם ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
נשחט] ולא נמלק והעוף הואיל נבילה ּומביא היא ;ִֵ

ּבהמֹות, ׁשלׁש ׁשהּוא טהֹור, נזיר קרּבן רביעית ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּבתגלחת
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

חּטאת ‰. - הּתגלחֹות ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאת ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
ׁשאין  צרעּתֹו, לספק ׁשנּיה טמאתֹו; לספק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻראׁשֹונה,

ׁשנּיה  ּתגלחת לאחר אּלא קרּבנֹו מביא חּטאת המצרע וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
לנזרֹו עֹולה אחת ּתגלחת ׁשאין טמאתֹו, לספק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשליׁשית
היה, וּדאי מת ּוטמא וּדאי מצרע וׁשּמא ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹּולצרעּתֹו;
ׁשּבארנּו, ּכמֹו לצרעּתֹו והּׁשנּיה הראׁשֹונה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהּתגלחת

צר  ּולפיכ טמאה, ּתגלחת ׁשליׁשית להביא ותגלחת י ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָֻ
ּבּׁשליׁשית. טמאה ְְְִִַַָָֻקרּבן

.Â הּוא הראׁשֹונה על - עּמהן ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
אני, טמא ואם מחֹובתי, זֹו אני, טהֹור 'אם ואֹומר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה

ּובּׁשליׁשית  ּבּׁשנּיה אֹומר הּוא וכן נדבה'; היא .הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
.Ê:ואֹומר ּומתנה רביעית, ּבתגלחת טהרה קרּבן ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָּומביא

חֹובה וזֹו נדבה, ראׁשֹונה עֹולה - הייתי טמא היה 'אם [אם ְְִִִִֵָָָָָָָ
מצורע] חֹובת גם ראׁשֹונה עֹולה - הייתי מחלט ואם ;ְְִִִִַָָָָֻ

נדבה האמצעּיֹות ּוׁשּתים נזירּות, חֹובת וזֹו היה מצרע, [אם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ
מת] טמא -גם ּומצרע הייתי, מת מּטמאת טהֹור ואם .ְְְִִִִֵַָָָֹֻ

מצרע  לחֹובת אחת הּׁשנּיה, וכן חֹובה הראׁשֹונה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹעֹולה
והּׁשאר  נדבה, ּורביעית ּוׁשליׁשית נזירּות, לחֹובת ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָואחת
עֹולה  - ּומצרע הייתי, מת טמא ואם טהרתי. ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹקרּבן
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קרּבן  וזה נדבה, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה צרעת, חֹובת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָראׁשֹונה
טהרה'. ְֳִַַָָּתגלחת

.Á ּבתגלחת לא מעּכבין אינם - והעֹולה האׁשם ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹאבל
וּדאי, מצרע הּוא אם אֹומר: נמצאת ּבצרעת. ולא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻטמאה,
היא  העֹוף וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ּבמת נטמא ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ּבהמה  ועֹולת ספק; ׁשהּוא מּפני תאכל ולא ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹחּטאתֹו,

הּבהמה על ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ּתגלחת מּקרּבן [אם ׁשעּמּה, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
טהור] נדבה.הוא ּבהמה עֹולת הרי הּוא, מת טמא ואם .ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ

ה  חּטאת - הּוא מת ּוטמא מצרע, אינֹו נזיר ואם קרּבן עֹוף ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהרה  קרּבן הביא והרי נדבה, ּבהמה ועֹולת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנטמא,
ּבהמה  עֹולת - מצרע ולא מת, טמא אינֹו ואם ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּבאחרֹונה.
טהרה, ּתגלחת מחֹובת היא ראׁשֹונה ּבתגלחת ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהביא

נאכלת. לא והרי ספק, על ּבאה העֹוף ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחּטאת
.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

לא  מּספק, מגּלח אינֹו האיׁש אבל אּׁשה. אֹו קטן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבׁשהיה
הּוא, טהֹור ׁשּמא - צרעת ּתגלחת ולא טמאה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻּתגלחת

מצוה  ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת מּקיף אינֹוונמצא לפיכ ; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּתגלחֹות  ארּבע ׁשאין - ּבלבד טהרה ּתגלחת אּלא ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמגּלח

למצוה. אּלא לעּכב, ְְְִֵֵֶַָָאּלּו
.È?עֹוׂשה הּוא ּכיצד ּבספק, ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנזיר

ּומגּלח  ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי מּזה מּצרעּתֹו, ׁשּיטהר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָאחר
טמאה נזירותו]ּתגלחת ימי למנֹות [לאחר ּומתחיל ; ְְְְִִִַַַָֻ

טמאה  ּבספק הראׁשֹונים הּימים נפלּו ׁשהרי ּכּלּה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻנזירּותֹו
ּומאחר  ּביין. וׁשֹותה טהרה, קרּבנֹות ּומביא ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנטמא;

ּבּקדׁשים. אֹוכל צרעת, קרּבן ְֳִִֵֶַַַַָָָָׁשּיביא
.‡Èוטהר ּבספק, מצרע והיה וּדאי מּספק [נרפא]נטמא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ׁשלמה נזירּותֹו ימי מֹונה - אחר צרעּתֹו לגלח יכול [ואינו ְְְְִֵֵֶַָָ
קרבנות  להקריב יכול ואינו מצורע הוא שמא שבעה,

ּתגלחת התגלחת] ׁשאין הּנגע; ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ
ׁשּבין  ימים ׁשבעת מֹונה ּכ ואחר נזירּות. ּדֹוחה נגעֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָספק
ּומביא  ּומגּלח ׁשנּיה, לתגלחת הראׁשֹונה מצרע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתגלחת
ּוׁשביעי. ּבׁשליׁשי הּזה אם ּבּקדׁשים, ואֹוכל ְְְְְֳִִִִִִִִֵַָָָָקרּבנֹותיו;

ּכ ּתגלחת ואחר ּומגּלח מת, לטמאת אחרים ׁשבעה מֹונה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻ
ּכּלּה. נזירּותֹו מֹונה ּכ ואחר ְְְִֶַַָָָֻֻטמאה;

.·È ׁשּיטהר לאחר - ּבוּדאי ּומצרע טמא היה אם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן
ּבׁשליׁשי  ּומּזה הראׁשֹונה, צרעת ּתגלחת מגּלח ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּצרעּתֹו,

קרבנותיו]ּוׁשביעי הבאת ּוזקנֹו[לצורך ראׁשֹו ּומגּלח , ְְְִִֵַַָֹ
קרּבנֹותיו  ּומביא צרעת; ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת והיא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשביעי,

ׁשבעה וסֹופר ּבּקדׁשים. ואֹוכל נפרדים ּבּׁשמיני, [ימים ְְְְֳִִִִֵֵַַָָ
נזירותו] של טומאה טמאה;לתגלחת ּתגלחת ּומגּלח ,ְְְִֵַַַַָֻ

טהרה  קרּבן ּומביא ׁשלמה, נזירּות ימי סֹופר ּכ ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָואחר
ּביין. ְְִֶַוׁשֹותה

.‚È עֹולין הּטמאה ימי ׁשבעת ׁשאין ׁשבעה? סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻולּמה
מצרע  ׁשל ותגלחת ּתגלחת ׁשּבין הּספירה ימי .ּבׁשבעת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

.„È לא 'אם אֹו ,'וכ ּכ אעׂשה אם נזיר 'הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹהאֹומר:
מּנזירּות  ּכזֹו ּונזירּות רׁשע, זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאעׂשה',

היא  רוחם]רׁשעים מצב לפי לה'[שנוזרים הּנֹודר אבל ; ְֲִִֵַַָָ

"נזר  ּבֹו: נאמר והרי ּומׁשּבח, נאה זה הרי - קדּׁשה ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻּדר
הּכתּוב  ּוׁשקלֹו לה'"; הּוא קדׁש וגֹו' ראׁשֹו על ְְֱַַַָָָָֹֹֹאלהיו

"ו  ׁשּנאמר: ּומּבחּוריכם ּבּנביא, לנביאים, מּבניכם אקים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ְִִִלנזרים".

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-d̀ltdxtq
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש
אדם  ּבערכי לדּון (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹמצוֹות
ּדין  (ב) אדם; ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר
ׂשדֹות; ערכי ּדין (ד) בּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָערכי
ׁשּלא  (ז) חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ(ה)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור חרם. ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָיּגאל

א  ¤¤ּפרק
"איׁש‡. ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים

עליהן  חּיבין לפיכ לה'"; נפׁשת ּבערּכ נדר, יפלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכי
תאחר" ו"לא ּדברֹו", יחל "לא הּיצא מּׁשּום "ּככל ּומּׁשּום , ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֹֹ

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו
ּבּתֹורה ·. מפרׁש ּכאׁשר ערכין, ּבדיני לדּון עׂשה ;ּומצות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ער' האֹומר: אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר: זה [אדם-]ואחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
,הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ּפלֹוני ער' אֹו ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי',

יתר. ולא ּפחֹות לא ׁשּבּתֹורה, הּקצּוב הּדבר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹוהּוא
.‚הּנער היה אם ?הער הּוא אֹווכּמה יֹום ׁשלׁשים ּבן ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הרי  - עלי' זה ער' עליו: והאֹומר ,ער לֹו אין - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
אחד  מּבן היה ּכלּום. חּיב ואינֹו זה', ּכלי ער' ּכאֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
הּזכר  ער - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּוׁשלׁשים
ּבׁשנת  מּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ׁשקלים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹחמּׁשה
עׂשרים  הּזכר ער - עׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד אחד יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשׁש
אחד  ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. עׂשרת והּנקבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשקלים,
הּזכר  ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד אחד יֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָועׂשרים
ּבׁשנת  ּומּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשים והּנקבה ׁשקלים, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשים
ׁשנים  ּכּמה חיה אפּלּו מֹותֹו, יֹום עד אחד יֹום וׁשּׁשים ְֲִִִִֶַַַַָָָָָאחת
ׁשקלים. עׂשרה והּנקבה ׁשקלים, עׂשר חמּׁשה הּזכר ער -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ

הּלדה „. מּיֹום לעת מעת האּלּו, הּׁשנים הּׁשקלים ּכל וכל . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש, ּבׁשקל ׂשעֹורה - ועׂשרים מאֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ּכמֹו סלע, אֹותֹו ועׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור; ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכסף
ׁשקלים. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו

.‰ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ּתֹורה טמטּום קצבה ׁשּלא , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
טמטּום  ,לפיכ וּדאית; לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻער
אינֹו - אחר ׁשהעריכֹו אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס

ּכלּום. ְַָחּיב
.Âמערי אינֹו אבל ,נער 'ערּכי הּגֹוי ׁשאמר: ּגֹוי ּכיצד? . ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ויׂשראל  ּכלּום; אמר לא - עלי' זה יׂשראלי ער' אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלי',
נֹותן  - עלי' הּגֹוי ּפלֹוני ער' אֹו עלי', זה ּגֹוי ער' ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאמר:
הּׁשֹוטה  ואת החרׁש את הּמערי וכן .הּנער הּגֹוי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפי

ׁשניו. לפי ונֹותן חּיב, -ְְִֵַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

minxge mikxr zekld - d`ltd xtq - oeiq b"k w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ê יׂשראל ּכׁשאר ,ועֹור נער - ויהיה העבד יּפדה ואם ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשּנדר. ער יּתן ִֵֵֶֶַָלֹו,

.Á את הּמערי ואחד הּבריא, הּיפה את הּמערי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחד
החֹולה  ׁשחיןהּכעּור מּכה הּנער היה אפּלּו אֹו[פצעים], ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּדם אֹו יד]סּומה ׁשניו,[קטוע לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש ְְִִֵֵֵָָָָ

ּבּתֹורה. ׁשּקצּוב ְֶַָָּכמֹו
.Ë ּכערכים אינן אֹוהּדמים עלי', 'ּדמי האֹומר: ּכיצד? . ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ּפלֹוני  אֹותֹו היה אפּלּו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ'ּדמי
מה  נֹותן - ּגֹוי אֹו אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום אֹו יֹומֹו, ּבן ְְְִֵֶַַָָֻקטן
ּבּׁשּוק. נמּכר עבד הּוא ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ׁשוה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָּׁשהּוא

.È הּבית לבדק סתמן הּכל, - והּדמים ּכּלן ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻוהערכים
המקדש] ויּפלּו[תחזוקת ׁשהיתה [=ימסרו]; לּלׁשּכה הּכל ְְְְִִֶַַָָָֹ

הּבית. ּבדק לקדׁשי מּוכנת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּבּמקּדׁש,
.‡È ּכפי נֹותן - ּפלֹוני' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: ְְְִִֵֵֶַַַָָָּגֹוי
נדבה נדרֹו הּגֹויים מן מקּבלין ׁשאין לּלׁשּכה, נֹופל ואינֹו ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

"לא  ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, ּבדק אֹו הּבית ּבדק לחּזק נדר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
חלק  אין "ולכם ונאמר: לאלהינּו", ּבית לבנֹות ולנ ּו ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלכם

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ְְִִִַָָָָּוצדקה
.·Èּיעׂש נדר ּומה אם נדר: מי ּדעת על הּגֹוי יּבדק ּבהן? ה ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

חּוץ  להן, ּׁשּיראה ּבמה ּדין ּבית יֹוציאּוהּו - יׂשראל ּדעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
נדרּתי', 'לּׁשמים אמר: ואם ירּוׁשלים; ּובדק הּבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמּבדק

.יּגנזּו ְִָ
.‚È ּדמים ולא ער לא לֹו אין - ורב הּגֹוסס הֹואיל ; ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹ

ּבבית  ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי למיתה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָהּגֹוססין
אֹו אחר, והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו יׂשראל ׁשל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדין
אחר: ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: אֹו עצמֹו, ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהערי
אין  והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו - עלי' זה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'ּדמי
יחרם  אׁשר חרם "ּכל נאמר: זה ועל ּדמים; ולא ער לא ְְֱֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלֹו
הרי  אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", לא - האדם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמן

ּכמת. ְֵהּוא
.„Èאֹו ּדמיהן, נדר אֹו אחרים, ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה

מּנכסיו  הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - .הּזיק ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
.ÂË יׂשראל ּכׁשאר ונערכין, מעריכין ּולוּיים וקטן ּכהנים . ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו ,והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע
נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימין, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

.ÊË לא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהערכין
הּמערי 'ערּכׁשני ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עׂשרים ּבן ּכיצד? . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

עׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן - ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעלי'
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי' ערּכ'ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ÊÈ ׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ּבערכים הּנדרים;וצרי ּכׁשאר , ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאר  על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין

והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים
.ÁÈ ּכל ּכּלם, ער נֹותן - עלי' ּכּלם אּלּו ער' ֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻהאֹומר:

ׁשניו  לפי ואחד עראחד כּלם ידי על נֹותן עני, היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
עׁשיר. ער כּלם ידי על נֹותן עׁשיר, היה ואם ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻעני;

.ËÈ וכן עלי', 'ערּכי ואמר: וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאֹומר:
ואחת  אחת ּכל על חּיב - ּפעמים ערכי ּכּמה 'ׁשני אמר: . ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

אפּלּו 'ארּבעה', אמר: אם וכן ערכין; ׁשני נֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָעלי',
ׁשּנדר. ּכּמנין נֹותן - ְִֵֶֶֶַַָָ'אלף'

.Îער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,'ער עלי 'הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאמר:
ׁשקלים  ׁשלׁשה ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן - .סתם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

.‡Î אין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי', 'ערּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר:
לּתן  חּיבין הּכהן,הּיֹורׁשין לפני "והעמידֹו ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּיֹורׁשין. יּתנּו ומת, ּבּדין עמד הּכהן". אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהערי
.·Î,ּבּדין ׁשעמד ּפי על אף - עלי' 'ּדמי האֹומר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ׁשּיקּצצּו קדם ּכּמה [=יקצבו]ּומת הּדּינין ויאמרּו ּדמיו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּכ ואחר ּדמיו קצצּו ואם לּתן. חּיבין הּיֹורׁשין אין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׁשוה

הּיֹורׁשין. יּתנּו - ְְִִֵַמת
.‚Î מן קצּובין ׁשהערכין לדמים? הערכים ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָּומה

קצּובין  אינן והּדמים .הּתֹורה, ְְִִֵַַָָָ
.„Îוהּנער העֹור ּומת עלי', ּפלֹוני ער' האֹומר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

לּתן  הּיֹורׁשין חּיבין - ּבּדין הּנער ׁשעמד הּנעראחר מת . ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
זה  הרי קּים, ׁשהּמערי ּפי על אף - ּבּדין ׁשּיעמד ֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹקדם
אמר: ּבּדין. עמידה צרי והּנער למת, ער ׁשאין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפטּור;
- ּדמיו ׁשּיקצצּו קדם ּומת ּבּדין ועמד עלי', ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ'ּדמי

לּמתים. ּדמים ׁשאין ּפטּור; זה ֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי

ה'תשע"ג  סיון כ"ג ש"ק יום

ב ּפרק ¤¤
ׁשאמר:‡. אֹו עלי', 'עיני אֹו 'רגלי' אֹו ידי' ער' ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

יד  לּבי''ער ער' ּכלּום. אמר לא - עלי' 'עיניו אֹו זה' ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
- עלי' ּפלֹוני ׁשל 'ּכבדֹו אֹו לּבֹו' ער' אֹו עלי', 'ּכבדי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹו
- ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל וכן ּכּלֹו; ער ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנֹותן

ּכּלֹו ער נֹותן עלי', 'ערּכֹו אמר: .אם ְִֵֵֶֶַַָָֻ
עלי'·. חציי ער' ערּכֹו; חצי נֹותן עלי', ערּכי 'חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר:

ויחיה  חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו, ער נֹותן -. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
ׁשמין ‚. - עלי' ּפלֹוני יד 'ּדמי אֹו עלי', ידי 'ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:

ונֹותן  יד, ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּבּיד, ׁשוה הּוא ּכּמה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו
ואם להקּדׁש חמּׁשים, יׁשוה ּכּלֹו, הּוא נמּכר אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

לּלֹוקח  יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיּמכר
להקּדׁש לׁשּלם יתחּיב זה נמצא - ארּבעים יׁשוה ּכלּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֶַָָָֹעׂשרה.
ראׁשֹו'„. 'ּדמי אֹו עלי', 'ּכבדי אֹו ראׁשי' 'ּדמי ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹהאֹומר:

ּכּלֹו ּדמי נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל 'לּבֹו 'ּדמי אֹו האֹומר: וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֻ
עלי', ּדמי 'חצי האֹומר: אבל ּכּלֹו; ּדמי נֹותן עלי', ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻחציי

ּדמיו. חצי ֲִֵָָנֹותן
נֹותן ‰. - ּפלֹוני' 'מׁשקל אֹו עלי', 'מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַָָָהאֹומר:

ׁשּפרׁש.מׁשקלֹו ּכמֹו - זהב זהב, ואם ּכסף, ּכסף, אם : ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ראּויה  היא ּכּמה רֹואין - עלי' 'רגלי אֹו ידי', 'מׁשקל ְְְִִִִִַַַַַָָָָָאמר:
זה? לענין הּיד היא היכן ועד ׁשּפרׁש. מּמין ונֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלׁשקל,

האּציל עד[=מרפק]עד והרגל, לפי [=ברך]הארּכּבה; ; ְְְִִֶֶַַַַָָָָֻ
אדם. ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין ְְְְִִִֵֶַַָָָׁשּבנדרים,

.Âקֹומתי' נֹותן [=גובהי]האֹומר: - זהב' אֹו ּכסף עלי, ִֵֵֶֶַָָָָָ
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קרּבן  וזה נדבה, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה צרעת, חֹובת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָראׁשֹונה
טהרה'. ְֳִַַָָּתגלחת

.Á ּבתגלחת לא מעּכבין אינם - והעֹולה האׁשם ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹאבל
וּדאי, מצרע הּוא אם אֹומר: נמצאת ּבצרעת. ולא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻטמאה,
היא  העֹוף וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ּבמת נטמא ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ּבהמה  ועֹולת ספק; ׁשהּוא מּפני תאכל ולא ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹחּטאתֹו,

הּבהמה על ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ּתגלחת מּקרּבן [אם ׁשעּמּה, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
טהור] נדבה.הוא ּבהמה עֹולת הרי הּוא, מת טמא ואם .ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ

ה  חּטאת - הּוא מת ּוטמא מצרע, אינֹו נזיר ואם קרּבן עֹוף ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהרה  קרּבן הביא והרי נדבה, ּבהמה ועֹולת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנטמא,
ּבהמה  עֹולת - מצרע ולא מת, טמא אינֹו ואם ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּבאחרֹונה.
טהרה, ּתגלחת מחֹובת היא ראׁשֹונה ּבתגלחת ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהביא

נאכלת. לא והרי ספק, על ּבאה העֹוף ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחּטאת
.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

לא  מּספק, מגּלח אינֹו האיׁש אבל אּׁשה. אֹו קטן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבׁשהיה
הּוא, טהֹור ׁשּמא - צרעת ּתגלחת ולא טמאה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻּתגלחת

מצוה  ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת מּקיף אינֹוונמצא לפיכ ; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּתגלחֹות  ארּבע ׁשאין - ּבלבד טהרה ּתגלחת אּלא ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמגּלח

למצוה. אּלא לעּכב, ְְְִֵֵֶַָָאּלּו
.È?עֹוׂשה הּוא ּכיצד ּבספק, ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנזיר

ּומגּלח  ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי מּזה מּצרעּתֹו, ׁשּיטהר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָאחר
טמאה נזירותו]ּתגלחת ימי למנֹות [לאחר ּומתחיל ; ְְְְִִִַַַָֻ

טמאה  ּבספק הראׁשֹונים הּימים נפלּו ׁשהרי ּכּלּה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻנזירּותֹו
ּומאחר  ּביין. וׁשֹותה טהרה, קרּבנֹות ּומביא ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנטמא;

ּבּקדׁשים. אֹוכל צרעת, קרּבן ְֳִִֵֶַַַַָָָָׁשּיביא
.‡Èוטהר ּבספק, מצרע והיה וּדאי מּספק [נרפא]נטמא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ׁשלמה נזירּותֹו ימי מֹונה - אחר צרעּתֹו לגלח יכול [ואינו ְְְְִֵֵֶַָָ
קרבנות  להקריב יכול ואינו מצורע הוא שמא שבעה,

ּתגלחת התגלחת] ׁשאין הּנגע; ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ
ׁשּבין  ימים ׁשבעת מֹונה ּכ ואחר נזירּות. ּדֹוחה נגעֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָספק
ּומביא  ּומגּלח ׁשנּיה, לתגלחת הראׁשֹונה מצרע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתגלחת
ּוׁשביעי. ּבׁשליׁשי הּזה אם ּבּקדׁשים, ואֹוכל ְְְְְֳִִִִִִִִֵַָָָָקרּבנֹותיו;

ּכ ּתגלחת ואחר ּומגּלח מת, לטמאת אחרים ׁשבעה מֹונה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻ
ּכּלּה. נזירּותֹו מֹונה ּכ ואחר ְְְִֶַַָָָֻֻטמאה;

.·È ׁשּיטהר לאחר - ּבוּדאי ּומצרע טמא היה אם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן
ּבׁשליׁשי  ּומּזה הראׁשֹונה, צרעת ּתגלחת מגּלח ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּצרעּתֹו,

קרבנותיו]ּוׁשביעי הבאת ּוזקנֹו[לצורך ראׁשֹו ּומגּלח , ְְְִִֵַַָֹ
קרּבנֹותיו  ּומביא צרעת; ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת והיא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשביעי,

ׁשבעה וסֹופר ּבּקדׁשים. ואֹוכל נפרדים ּבּׁשמיני, [ימים ְְְְֳִִִִֵֵַַָָ
נזירותו] של טומאה טמאה;לתגלחת ּתגלחת ּומגּלח ,ְְְִֵַַַַָֻ

טהרה  קרּבן ּומביא ׁשלמה, נזירּות ימי סֹופר ּכ ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָואחר
ּביין. ְְִֶַוׁשֹותה

.‚È עֹולין הּטמאה ימי ׁשבעת ׁשאין ׁשבעה? סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻולּמה
מצרע  ׁשל ותגלחת ּתגלחת ׁשּבין הּספירה ימי .ּבׁשבעת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

.„È לא 'אם אֹו ,'וכ ּכ אעׂשה אם נזיר 'הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹהאֹומר:
מּנזירּות  ּכזֹו ּונזירּות רׁשע, זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאעׂשה',

היא  רוחם]רׁשעים מצב לפי לה'[שנוזרים הּנֹודר אבל ; ְֲִִֵַַָָ

"נזר  ּבֹו: נאמר והרי ּומׁשּבח, נאה זה הרי - קדּׁשה ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻּדר
הּכתּוב  ּוׁשקלֹו לה'"; הּוא קדׁש וגֹו' ראׁשֹו על ְְֱַַַָָָָֹֹֹאלהיו

"ו  ׁשּנאמר: ּומּבחּוריכם ּבּנביא, לנביאים, מּבניכם אקים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ְִִִלנזרים".

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-d̀ltdxtq
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש
אדם  ּבערכי לדּון (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹמצוֹות
ּדין  (ב) אדם; ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר
ׂשדֹות; ערכי ּדין (ד) בּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָערכי
ׁשּלא  (ז) חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ(ה)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור חרם. ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָיּגאל

א  ¤¤ּפרק
"איׁש‡. ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים

עליהן  חּיבין לפיכ לה'"; נפׁשת ּבערּכ נדר, יפלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכי
תאחר" ו"לא ּדברֹו", יחל "לא הּיצא מּׁשּום "ּככל ּומּׁשּום , ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֹֹ

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו
ּבּתֹורה ·. מפרׁש ּכאׁשר ערכין, ּבדיני לדּון עׂשה ;ּומצות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ער' האֹומר: אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר: זה [אדם-]ואחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
,הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ּפלֹוני ער' אֹו ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי',

יתר. ולא ּפחֹות לא ׁשּבּתֹורה, הּקצּוב הּדבר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹוהּוא
.‚הּנער היה אם ?הער הּוא אֹווכּמה יֹום ׁשלׁשים ּבן ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הרי  - עלי' זה ער' עליו: והאֹומר ,ער לֹו אין - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
אחד  מּבן היה ּכלּום. חּיב ואינֹו זה', ּכלי ער' ּכאֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
הּזכר  ער - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּוׁשלׁשים
ּבׁשנת  מּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ׁשקלים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹחמּׁשה
עׂשרים  הּזכר ער - עׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד אחד יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשׁש
אחד  ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. עׂשרת והּנקבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשקלים,
הּזכר  ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד אחד יֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָועׂשרים
ּבׁשנת  ּומּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשים והּנקבה ׁשקלים, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשים
ׁשנים  ּכּמה חיה אפּלּו מֹותֹו, יֹום עד אחד יֹום וׁשּׁשים ְֲִִִִֶַַַַָָָָָאחת
ׁשקלים. עׂשרה והּנקבה ׁשקלים, עׂשר חמּׁשה הּזכר ער -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ

הּלדה „. מּיֹום לעת מעת האּלּו, הּׁשנים הּׁשקלים ּכל וכל . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש, ּבׁשקל ׂשעֹורה - ועׂשרים מאֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ּכמֹו סלע, אֹותֹו ועׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור; ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכסף
ׁשקלים. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו

.‰ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ּתֹורה טמטּום קצבה ׁשּלא , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
טמטּום  ,לפיכ וּדאית; לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻער
אינֹו - אחר ׁשהעריכֹו אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס

ּכלּום. ְַָחּיב
.Âמערי אינֹו אבל ,נער 'ערּכי הּגֹוי ׁשאמר: ּגֹוי ּכיצד? . ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ויׂשראל  ּכלּום; אמר לא - עלי' זה יׂשראלי ער' אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלי',
נֹותן  - עלי' הּגֹוי ּפלֹוני ער' אֹו עלי', זה ּגֹוי ער' ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאמר:
הּׁשֹוטה  ואת החרׁש את הּמערי וכן .הּנער הּגֹוי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפי

ׁשניו. לפי ונֹותן חּיב, -ְְִֵַָָָ
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.Ê יׂשראל ּכׁשאר ,ועֹור נער - ויהיה העבד יּפדה ואם ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשּנדר. ער יּתן ִֵֵֶֶַָלֹו,

.Á את הּמערי ואחד הּבריא, הּיפה את הּמערי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחד
החֹולה  ׁשחיןהּכעּור מּכה הּנער היה אפּלּו אֹו[פצעים], ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּדם אֹו יד]סּומה ׁשניו,[קטוע לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש ְְִִֵֵֵָָָָ

ּבּתֹורה. ׁשּקצּוב ְֶַָָּכמֹו
.Ë ּכערכים אינן אֹוהּדמים עלי', 'ּדמי האֹומר: ּכיצד? . ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ּפלֹוני  אֹותֹו היה אפּלּו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ'ּדמי
מה  נֹותן - ּגֹוי אֹו אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום אֹו יֹומֹו, ּבן ְְְִֵֶַַָָֻקטן
ּבּׁשּוק. נמּכר עבד הּוא ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ׁשוה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָּׁשהּוא

.È הּבית לבדק סתמן הּכל, - והּדמים ּכּלן ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻוהערכים
המקדש] ויּפלּו[תחזוקת ׁשהיתה [=ימסרו]; לּלׁשּכה הּכל ְְְְִִֶַַָָָֹ

הּבית. ּבדק לקדׁשי מּוכנת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּבּמקּדׁש,
.‡È ּכפי נֹותן - ּפלֹוני' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: ְְְִִֵֵֶַַַָָָּגֹוי
נדבה נדרֹו הּגֹויים מן מקּבלין ׁשאין לּלׁשּכה, נֹופל ואינֹו ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

"לא  ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, ּבדק אֹו הּבית ּבדק לחּזק נדר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
חלק  אין "ולכם ונאמר: לאלהינּו", ּבית לבנֹות ולנ ּו ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלכם

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ְְִִִַָָָָּוצדקה
.·Èּיעׂש נדר ּומה אם נדר: מי ּדעת על הּגֹוי יּבדק ּבהן? ה ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

חּוץ  להן, ּׁשּיראה ּבמה ּדין ּבית יֹוציאּוהּו - יׂשראל ּדעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
נדרּתי', 'לּׁשמים אמר: ואם ירּוׁשלים; ּובדק הּבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמּבדק

.יּגנזּו ְִָ
.‚È ּדמים ולא ער לא לֹו אין - ורב הּגֹוסס הֹואיל ; ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹ

ּבבית  ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי למיתה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָהּגֹוססין
אֹו אחר, והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו יׂשראל ׁשל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדין
אחר: ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: אֹו עצמֹו, ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהערי
אין  והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו - עלי' זה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'ּדמי
יחרם  אׁשר חרם "ּכל נאמר: זה ועל ּדמים; ולא ער לא ְְֱֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלֹו
הרי  אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", לא - האדם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמן

ּכמת. ְֵהּוא
.„Èאֹו ּדמיהן, נדר אֹו אחרים, ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה

מּנכסיו  הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - .הּזיק ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
.ÂË יׂשראל ּכׁשאר ונערכין, מעריכין ּולוּיים וקטן ּכהנים . ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו ,והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע
נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימין, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

.ÊË לא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהערכין
הּמערי 'ערּכׁשני ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עׂשרים ּבן ּכיצד? . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

עׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן - ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעלי'
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי' ערּכ'ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ÊÈ ׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ּבערכים הּנדרים;וצרי ּכׁשאר , ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאר  על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין

והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים
.ÁÈ ּכל ּכּלם, ער נֹותן - עלי' ּכּלם אּלּו ער' ֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻהאֹומר:

ׁשניו  לפי ואחד עראחד כּלם ידי על נֹותן עני, היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
עׁשיר. ער כּלם ידי על נֹותן עׁשיר, היה ואם ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻעני;

.ËÈ וכן עלי', 'ערּכי ואמר: וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאֹומר:
ואחת  אחת ּכל על חּיב - ּפעמים ערכי ּכּמה 'ׁשני אמר: . ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

אפּלּו 'ארּבעה', אמר: אם וכן ערכין; ׁשני נֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָעלי',
ׁשּנדר. ּכּמנין נֹותן - ְִֵֶֶֶַַָָ'אלף'

.Îער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,'ער עלי 'הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאמר:
ׁשקלים  ׁשלׁשה ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן - .סתם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

.‡Î אין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי', 'ערּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר:
לּתן  חּיבין הּכהן,הּיֹורׁשין לפני "והעמידֹו ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּיֹורׁשין. יּתנּו ומת, ּבּדין עמד הּכהן". אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהערי
.·Î,ּבּדין ׁשעמד ּפי על אף - עלי' 'ּדמי האֹומר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ׁשּיקּצצּו קדם ּכּמה [=יקצבו]ּומת הּדּינין ויאמרּו ּדמיו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּכ ואחר ּדמיו קצצּו ואם לּתן. חּיבין הּיֹורׁשין אין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׁשוה

הּיֹורׁשין. יּתנּו - ְְִִֵַמת
.‚Î מן קצּובין ׁשהערכין לדמים? הערכים ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָּומה

קצּובין  אינן והּדמים .הּתֹורה, ְְִִֵַַָָָ
.„Îוהּנער העֹור ּומת עלי', ּפלֹוני ער' האֹומר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

לּתן  הּיֹורׁשין חּיבין - ּבּדין הּנער ׁשעמד הּנעראחר מת . ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
זה  הרי קּים, ׁשהּמערי ּפי על אף - ּבּדין ׁשּיעמד ֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹקדם
אמר: ּבּדין. עמידה צרי והּנער למת, ער ׁשאין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפטּור;
- ּדמיו ׁשּיקצצּו קדם ּומת ּבּדין ועמד עלי', ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ'ּדמי

לּמתים. ּדמים ׁשאין ּפטּור; זה ֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי

ה'תשע"ג  סיון כ"ג ש"ק יום

ב ּפרק ¤¤
ׁשאמר:‡. אֹו עלי', 'עיני אֹו 'רגלי' אֹו ידי' ער' ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

יד  לּבי''ער ער' ּכלּום. אמר לא - עלי' 'עיניו אֹו זה' ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
- עלי' ּפלֹוני ׁשל 'ּכבדֹו אֹו לּבֹו' ער' אֹו עלי', 'ּכבדי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹו
- ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל וכן ּכּלֹו; ער ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנֹותן

ּכּלֹו ער נֹותן עלי', 'ערּכֹו אמר: .אם ְִֵֵֶֶַַָָֻ
עלי'·. חציי ער' ערּכֹו; חצי נֹותן עלי', ערּכי 'חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר:

ויחיה  חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו, ער נֹותן -. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
ׁשמין ‚. - עלי' ּפלֹוני יד 'ּדמי אֹו עלי', ידי 'ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:

ונֹותן  יד, ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּבּיד, ׁשוה הּוא ּכּמה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו
ואם להקּדׁש חמּׁשים, יׁשוה ּכּלֹו, הּוא נמּכר אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

לּלֹוקח  יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיּמכר
להקּדׁש לׁשּלם יתחּיב זה נמצא - ארּבעים יׁשוה ּכלּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֶַָָָֹעׂשרה.
ראׁשֹו'„. 'ּדמי אֹו עלי', 'ּכבדי אֹו ראׁשי' 'ּדמי ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹהאֹומר:

ּכּלֹו ּדמי נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל 'לּבֹו 'ּדמי אֹו האֹומר: וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֻ
עלי', ּדמי 'חצי האֹומר: אבל ּכּלֹו; ּדמי נֹותן עלי', ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻחציי

ּדמיו. חצי ֲִֵָָנֹותן
נֹותן ‰. - ּפלֹוני' 'מׁשקל אֹו עלי', 'מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַָָָהאֹומר:

ׁשּפרׁש.מׁשקלֹו ּכמֹו - זהב זהב, ואם ּכסף, ּכסף, אם : ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ראּויה  היא ּכּמה רֹואין - עלי' 'רגלי אֹו ידי', 'מׁשקל ְְְִִִִִַַַַַָָָָָאמר:
זה? לענין הּיד היא היכן ועד ׁשּפרׁש. מּמין ונֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלׁשקל,

האּציל עד[=מרפק]עד והרגל, לפי [=ברך]הארּכּבה; ; ְְְִִֶֶַַַַָָָָֻ
אדם. ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין ְְְְִִִֵֶַַָָָׁשּבנדרים,

.Âקֹומתי' נֹותן [=גובהי]האֹומר: - זהב' אֹו ּכסף עלי, ִֵֵֶֶַָָָָָ
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ׁשּפרׁש;[=מקל]ׁשרביט מּמין קֹומתֹו, מלא נכּפף ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
מּמין  הּנכּפף, ׁשרביט אפּלּו נֹותן - עלי' קֹומתי 'מלא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹאמר:

ֵֵֶׁשּפרׁש.
.Ê היה אם - מין מאיזה ּפרׁש ולא עלי', 'מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:

זהב; מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ונתּכּון ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻעׁשיר
עלי', 'קֹומתי אֹו 'רגלי' אֹו ידי' 'מׁשקל ּבאֹומר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהּוא
ּבעׁשירּות  מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין מאיזה ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻולא
להּׁשקל  ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו מׁשקלֹו נֹותן -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּפרֹות  אפּלּו מקֹום, קֹומתֹו,ּבאֹותֹו מלא ׁשרביט נֹותן וכן ; ְְְְֲִִֵֵֵַָָֹ
ודעּתֹו ממֹונֹו לפי הּכל עץ; ׁשל .[=נדיבותו]אפּלּו ְְְֲִִֵֶַַָֹ

.Á יׁשיבתי 'מקֹום אֹו עלי', 'יׁשיבתי עלי', 'עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהאֹומר:
ספק, אּלּו ּכל - עלי' 'הּקפי עלי', 'עביי עלי', 'רחּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי',

ממֹונֹו לפי מת,ּומביא ואם נתּכּונּתי'. ּכ 'לא ׁשּיאמר: עד ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות. ּפחֹות הּיֹורׁשין ְְְִִֶַַָיּתנּו

.Ë;ּכסף מּדינר יפחֹות לא ּכסף', מטּבע עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהאֹומר:
יפח  לא נחׁשת', ּכסף 'מטּבע מּמעה עלי [בנחושת]ֹות 'הרי . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחֹות לא [מתקן ּברזל', ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עופות] ּכמֹולהברחת ההיכל, ּבגג למעלה ּבּמקּדׁש ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.È- מטּבע הזּכיר ולא זהב', אֹו ּכסף עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

לׁשֹון ּכדי [=גוש]יביא מׁשקלּה יהיה זהב, ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
וׁשכח  הּמׁשקל, ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיאמר:

נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ׁשּיאמר: עד יביא - ּפרׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכּמה
.‡Èאֹו עלי', ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד

'זהב' אֹו 'ּכסף', אֹו 'חמּׁשים', אֹו מנה', עלי 'הרי ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאֹומר:
ּדמים' 'חּיב הּנקראין הן הּכל לבדק - והערכין והּדמין ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַַהּבית,
.·È ואחת חׁשיים, לׁשּכת אחת - ּבּמקּדׁש היּו לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָׁשּתי

לתֹוכּה נֹותנין חטא יראי - חׁשיים לׁשּכת הּכלים: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָלׁשּכת
ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני וענּיים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָּבחׁשאי,
ואחת  לתֹוכּה, זֹורקֹו ּכלי ׁשהתנּדב מי ּכל - הּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָלׁשּכת
ּבֹו ׁשּנמצא ּכלי ּכל אֹותּה: ּפֹותחין הּגזּברין יֹום ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹלׁשלׁשים
ּודמיהן  נמּכרין, והּׁשאר אֹותֹו; מּניחין הּבית, לבדק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹצר

הּבית.[=מועברים]נֹופלין ּבדק ללׁשּכת ְְְִִִֶֶַַַ
.‚Èמזּבח לקדׁשי להן [קרבנות]הצרכּו הסּפיקה ולא , ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻ

ּבדק  מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - הּלׁשּכה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּתרּומת
ּבלׁשּכת  מצאּו ולא הּבית, לבדק הצרכּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֻהּבית;
להן  הראּוי את מֹוציאין אין - להן המסּפק ּדבר הּבית ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבדק

הּמזּבח בקודש]מּקדׁשי .[שמעלין ְְִִֵֵַַָ

ג  ¤¤ּפרק
עד ‡. ּבּדין עמד ולא עׂשרים, מּבן הּפחֹות את ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּמערי

מּבן  ּפחֹות ער אּלא נֹותן אינֹו - עׂשרים על יתר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשיהיה
ההעמדה עׂשרים  ּבזמן לא ,הער ּבזמן אּלא הער ׁשאין ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ִַּבּדין.
אם ·. ,הּמערי ׁשּנֹותן הן - ּבּתֹורה הּקצּובין הערכין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּכל  נֹותן - מּׁשגת ידֹו ואין עני, היה אם אבל עׁשיר; ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה

ונפטר  אחד, סלע אפּלּו ּבידֹו, מהּנמצא "ואם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּנדר". יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על . . מערּכ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּוא

אּלא ‚. לֹו אין אם אחד, סלע אפּלּו נֹותן ׁשהּוא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּומּנין
הּקדׁש"סלע  ּבׁשקל יהיה ערּכ "וכל ׁשּנאמר: הא ? - ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

חמּׁשים. על יֹותר ולא מּסלע, ּפחֹות ּבערכין ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמדּת,
מּמּנּו„. לֹוקחין אין - סלע אפּלּו ּבידֹו נמצא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי

חֹוב  עליו הּכל יּׁשאר אּלא מּסלע, ידֹוּפחֹות מצאה ואם ; ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָוהעׁשיר

והעׁשיר ‰. עני ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו והעני, ׁשהערי ְְְֱֱֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָעׁשיר
עׁשיר  ּבער חּיב זה הרי עני,- ּכׁשהּוא הערי אם אבל ; ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עני. ער נֹותן - והעני וחזר ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָוהעׁשיר
.Â וׁשמע עלי', ּפלֹוני ער' אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעׁשיר

ּבער חּיב העני הרי - עלי' זה ּׁשאמר 'מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני
ׁשלם  ער ׁשהּוא העׁשיר,עׁשיר, את ׁשהערי עני אבל ; ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ׁשהּוא  עני, ּבער אּלא חּיב אינֹו - עלי' זה ער' ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:
ידֹו. ּתּׂשיג אׁשר ְֲִִֶַָּכפי

.Ê ׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני, ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה
ּכל  מּמּנּו ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ּכּלֹו? הּקצּוב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהער
אינֹו - העׁשיר ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׁשגת ּׁשּידֹו ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמה
ׁשאר  יּׁשאר - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם לׁשּלם; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָחּיב

ׁשעליו  הער ויׁשּלם ׁשּיעׁשיר עד עליו, חֹוב הער. ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.Áסלעים',המפרׁש חמּׁשים עלי 'ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבהּׂשג  נּדֹון אינֹו - סלעים' ׁשלׁשים עלי ּפלֹונית ער' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאֹו
עד יד  חֹוב עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל לֹוקחין אּלא ; ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

ויּתן. ְֲִִֵֶַׁשּיעׁשיר
.Ëאינֹו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

נדרן  ּפרׁשּו הרי ּדמים, ׁשחּיבי יד; ּבהּׂשג הן נּדֹון והרי ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּגמּור. מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש', עלי 'מנה ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמי

.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר:
ׁשקלים שבערכין]ׁשלׁשה יד [פחות ּבהּׂשג נּדֹון אּלא , ְְְִִֵֶֶָָָָֹ

הּמעריכין. ְֲִִִַַָּכׁשאר
.‡Èוהיּו עלי', 'ערּכי ואמר וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאֹומר:

- לראׁשֹונה וסלע לּׁשנּיה, ּתׁשע ונתן סלעים, עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבידֹו
הן  ּכחֹובֹות לא ׁשהערכין ׁשּתיהן; ידי ּפי יצא על ׁשאף , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

מה  מאחר, הקּדׁש - לראׁשֹונה מׁשעּבד ּׁשּבידֹו מה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּכל
- לּׁשנּיה ואחת לראׁשֹונה, ּתׁשע נתן אם אבל ּגבה. ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּׁשּגבה
ּכלּום, ּבידֹו נׁשאר לא הּסלע, ּכׁשּנתן ׁשהרי - יצא ׁשנּיה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹידי
ּכל  ׁשהרי - יצא לא ראׁשֹונה וידי מּׁשגת; ידֹו אין ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהרי
נׁשאר  הּתׁשע ּוכׁשּנתן לראׁשֹונה, מׁשעּבד ּבידֹו ּׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻמה
מּׁשגת. ּׁשּידֹו מה ּכל נתן לא והרי נתנֹו, ולא סלע ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו
ויׁשלים. ׁשּיעׁשיר עד ראׁשֹון, ער ׁשאר עליו יּׁשאר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלפיכ

.·Èּבידֹו היה ולא עלי', ערכי 'ׁשני ּפחֹות אּלהאֹומר: א ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
לׁשניהן, נתּפס אם ספק, הּדבר הרי - ערכין ׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּכדי
הּׁשני  לער וחציֹו אחד לער לֹו ּׁשּיׁש מה חצי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָונֹותן
ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם מהן אחד ער יּתן אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויּפטר,

עד [בשביל] חֹוב עליו האחר הער ויּׁשאר מהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבאחד
ידֹו. הּׂשג ּכפי ּבעׁשירּות, אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּיּתן
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.‚È על אף - נגנבּו אֹו ואבדּו ּדמיו, אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָהּמפריׁש
עד  ּבאחריּותן חּיב - אחריּותן' חּיּוב 'עלי אמר ׁשּלא ְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָֹּפי

הּגזּבר  ליד ּבּיֹום ׁשּיּגיעּו הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהפריׁשן, ּפי על אף חּלין הן הרי - לה'" קדׁש ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻההּוא,

הּגזּבר. ליד ׁשּיּגיעּו ְְִִֶַַַַָעד
.„È מהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחּיבי

ּׁשּנדרּו מה ּכרהן הּמׁשּכֹון ּבעל להן להחזיר חּיבין ואין ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומן  הּקרקע, מן להן הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָּבּיֹום
ועבדים, הּבית, תׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָהּמּטלטלין,
אׁשּתֹו, כסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ונפרעין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָֹֹּובהמה;

ׁשּצבען בגדים ולא ּבניו, כסּות ולא [בשבילם]ולא לׁשמן, ְְְְְְְִִֶָָָָָָֹֹֹ
נכסיו, ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן; ׁשּלקחן חדׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָסנּדלים

אּלּו. את הקּדיׁש ְִִֵֶֹלא
.ÂË נכס מּכל לֹו אֹוונֹותנין ערכין עליו ׁשּיׁש לזה - יו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

לֹו נֹותנין לֹו: ואין הּבית, לבדק מנה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּדמים
עליה, ליׁשב ּומּטה וסנּדלין, יד, וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתפּלין
עני, היה ואם עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּטה

ּומּפץ מּטה לֹו לֹו[=מחצלת]נֹותנין ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְְִִִִַַָָָָ
אבל  לבּדֹו; לֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֲִֵֶַָָָָֹֹמזֹון
ּבמזֹונֹותיהן  חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, לאׁשּתֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלא

לֹו. הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִֵֶָָָָּובכסּותן.
.ÊË אֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו

אבל  לחל; ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,
טֹובים  וימים לׁשּבתֹות .לא ְְִִַָָֹ

.ÊÈ מין מּכל אּמנּות כלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻאם
חרׁשומין  היה אם ּכיצד? מעצדין [=נגר]. ׁשני לֹו נֹותנין , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

קרש] ליישור מגרֹות[כלי ּכלים [מסור]ּוׁשּתי לֹו היּו . ְְִֵֵֵָ
ּומּועטין אחד מּמין מֹוכרין [אחד]מרּבין אין - ׁשני מּמין ְְִִִִִִִִֵֵֶָָֻ

ׁשני  לֹו נֹותנין אּלא הּמּועטין, מן לֹו ולֹוקחין המרּבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֻמן
הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין, מן ְְִִִִֵֵֶַַָָֻכלים

.ÁÈ על אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִֵֶַַַָָָָהיה
נֹותנין  אין - סּפן היה מּמּנה; אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפי

הּכל  יּמכר אּלא ספינתֹו, .לֹו ְִִֵֶַָָָֹ
.ËÈואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָהיה

מׁשּביח  ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח 'אם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּתּגרים:
לאטלס ּבּה ּתמּתינּו אם - זֹו ּופרה מאה; [=שוק הּוא ְְִִֵַַָָָָָָ

אֹותּההבשר] מעלין אם - זֹו ּומרּגלית עׂשרה; מׁשּבחת ,ְְֲֲִִִַַַַַָָָָ
אּלא  ׁשוה אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ּפלֹוני, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָלמקֹום
הּכל  מֹוכרין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא להן. ׁשֹומעין אין  - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹמעט'
הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא, ּכמה ּובׁשעתֹו, ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומֹו
- הקּדׁש ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות לה'", קד ׁש ההּוא, ְְֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּיֹום

מפרּכסין לּׁשּוק,[=מייפים]ׁשאין ּבֹו ממּתינין ואין אֹותֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַ
אּלא  להקּדׁש, אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו מֹוליכין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹולא

ּוׁשעתֹו. ְְָמקֹומֹו
.Î אבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ּבּבקר  רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליהן מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות
אֹותן  מֹוכרין ּכ ואחר .ּובערב, ְְִֶֶַַָָָ

ד ּפרק ¤¤
'ׂשדה ‡. הּנקראת היא מּמֹוריׁשיו, אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׂשדה

ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וׂשדה הּנקראת ,[במתנה]אחּזה'; היא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ׂשדה והּמקּדיׁש מקנה'. ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ'ׂשדה

ּבּתֹורה. הּקצּוב הער הּוא ְְֵֶֶַַָָָָוערּכּה
ׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה

ּבּיד רחב]יזרעּנּו שהפיזור כלי באמצעות יקרב [ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ
ׁשקל [יצופף] חמּׁשים ערּכֹו - אֹותּה ירחיק ולא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹזריעתֹו

הּמקּדיׁש ואחד הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל, ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלכל
רעה  ׂשדה אֹו ּכמֹותּה, יׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין טֹובה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׂשדה

אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ּכמֹותּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאין
ׁשקלים ‚. ּבהלכֹות ּבארנּו ּבּתֹורה,ּכבר האמּור ׁשהּׁשקל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּתֹורה, האמּורה והּגרה חכמים; ּבלׁשֹון 'סלע' הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועׂשּו הּׁשקל, על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
והּמעה  מעין, ׁשׁש והּדינר דינרין, ארּבעה והּסלע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע;
ּפי  על ׁשאף ּופּונדיֹון; סלע ׁשנה, לכל נמצא פּונדיֹונין. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני
הּפּונדיֹונֹות  ּכׁשּיּתן - ּפּונדיֹונין וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן הּׁשלחני, מן סלע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻלּקח
הּכר „. הּוא - חמׁשהחמר ,והּלת לתכין; ׁשני והּוא , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

איפֹות, עׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא סאין. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹעׂשרה
ׁשהּמקֹום  ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. סאין ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבׁשּבּורֹו הּוא [שטחו]ׁשּיׁש אּמה, חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע והּוא סאה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
מאתים  ּברּבּוע ׁשהּוא אּמה, אלף וׁשבעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבׁשּבּורֹו
אּמֹות  וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות וׁשבעים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָארּבע

ׂשעֹורים". חמר "זרע והּוא ּכר, ּבית הּוא - ְְְִֵֵֶֶַֹֹּבקרּוב
ׂשדֹות ‰. ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ׂשדה ּכיצד ׁשהקּדיׁש הרי ? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

הּיֹובל  מּׁשנת חּוץ ׁשנים ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד  לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחׁשּבֹון, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
סלעים  ׁשמֹונה ׂשעֹורים" חמר "זרע לכל נֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹההקּדׁש,
נֹותנין  לפּדֹותּה, הּבעלים רצּו ואם ּפּונדיֹונֹות; ְְְְְְְִִִִַָָָָּוׁשמֹונה
חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ועׂשרה סלעים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
עם  הּקרן ׁשּיהיה צרי ּבּתֹורה, האמּור חמׁש ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכן
ּפדת  אם וכן הּקרן; רביע ׁשהֹוסיף נמצא - חמּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּתֹוספת
מֹוסיפין  אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד אֹו מקּדיׁש ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָאׁשּתֹו

ֶֹחמׁש.
.Â סלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן ׁשנים, ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר

אֹותּה ּפדּו הּבעלים ואם חמר; לכל ּפּונדיֹונֹות ,וארּבעה ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה, חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותנין

נֹותן ּכאחד.[מדי-]ואינֹו הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Ê סלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר

לפּדֹותּה הּׁשנים ּופּונדיֹון ּפי על הּכהן לֹו "וחּׁשב ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לּיֹובל  קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות",

יתר. אֹו ׁשנים ְִִֵֵָָּבׁשּתי
.Á הּגזּבר רצה אם - וחדׁשים ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר

לכל  ּפּונדיֹונין ּוׁשני ׁשקלים ׁשני ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלחׁשב
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ׁשּפרׁש;[=מקל]ׁשרביט מּמין קֹומתֹו, מלא נכּפף ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
מּמין  הּנכּפף, ׁשרביט אפּלּו נֹותן - עלי' קֹומתי 'מלא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹאמר:

ֵֵֶׁשּפרׁש.
.Ê היה אם - מין מאיזה ּפרׁש ולא עלי', 'מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:

זהב; מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ונתּכּון ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻעׁשיר
עלי', 'קֹומתי אֹו 'רגלי' אֹו ידי' 'מׁשקל ּבאֹומר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהּוא
ּבעׁשירּות  מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין מאיזה ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻולא
להּׁשקל  ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו מׁשקלֹו נֹותן -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּפרֹות  אפּלּו מקֹום, קֹומתֹו,ּבאֹותֹו מלא ׁשרביט נֹותן וכן ; ְְְְֲִִֵֵֵַָָֹ
ודעּתֹו ממֹונֹו לפי הּכל עץ; ׁשל .[=נדיבותו]אפּלּו ְְְֲִִֵֶַַָֹ

.Á יׁשיבתי 'מקֹום אֹו עלי', 'יׁשיבתי עלי', 'עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהאֹומר:
ספק, אּלּו ּכל - עלי' 'הּקפי עלי', 'עביי עלי', 'רחּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי',

ממֹונֹו לפי מת,ּומביא ואם נתּכּונּתי'. ּכ 'לא ׁשּיאמר: עד ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות. ּפחֹות הּיֹורׁשין ְְְִִֶַַָיּתנּו

.Ë;ּכסף מּדינר יפחֹות לא ּכסף', מטּבע עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהאֹומר:
יפח  לא נחׁשת', ּכסף 'מטּבע מּמעה עלי [בנחושת]ֹות 'הרי . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחֹות לא [מתקן ּברזל', ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עופות] ּכמֹולהברחת ההיכל, ּבגג למעלה ּבּמקּדׁש ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.È- מטּבע הזּכיר ולא זהב', אֹו ּכסף עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

לׁשֹון ּכדי [=גוש]יביא מׁשקלּה יהיה זהב, ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
וׁשכח  הּמׁשקל, ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיאמר:

נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ׁשּיאמר: עד יביא - ּפרׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכּמה
.‡Èאֹו עלי', ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד

'זהב' אֹו 'ּכסף', אֹו 'חמּׁשים', אֹו מנה', עלי 'הרי ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאֹומר:
ּדמים' 'חּיב הּנקראין הן הּכל לבדק - והערכין והּדמין ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַַהּבית,
.·È ואחת חׁשיים, לׁשּכת אחת - ּבּמקּדׁש היּו לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָׁשּתי

לתֹוכּה נֹותנין חטא יראי - חׁשיים לׁשּכת הּכלים: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָלׁשּכת
ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני וענּיים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָּבחׁשאי,
ואחת  לתֹוכּה, זֹורקֹו ּכלי ׁשהתנּדב מי ּכל - הּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָלׁשּכת
ּבֹו ׁשּנמצא ּכלי ּכל אֹותּה: ּפֹותחין הּגזּברין יֹום ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹלׁשלׁשים
ּודמיהן  נמּכרין, והּׁשאר אֹותֹו; מּניחין הּבית, לבדק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹצר

הּבית.[=מועברים]נֹופלין ּבדק ללׁשּכת ְְְִִִֶֶַַַ
.‚Èמזּבח לקדׁשי להן [קרבנות]הצרכּו הסּפיקה ולא , ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻ

ּבדק  מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - הּלׁשּכה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּתרּומת
ּבלׁשּכת  מצאּו ולא הּבית, לבדק הצרכּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֻהּבית;
להן  הראּוי את מֹוציאין אין - להן המסּפק ּדבר הּבית ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבדק

הּמזּבח בקודש]מּקדׁשי .[שמעלין ְְִִֵֵַַָ

ג  ¤¤ּפרק
עד ‡. ּבּדין עמד ולא עׂשרים, מּבן הּפחֹות את ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּמערי

מּבן  ּפחֹות ער אּלא נֹותן אינֹו - עׂשרים על יתר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשיהיה
ההעמדה עׂשרים  ּבזמן לא ,הער ּבזמן אּלא הער ׁשאין ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ִַּבּדין.
אם ·. ,הּמערי ׁשּנֹותן הן - ּבּתֹורה הּקצּובין הערכין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּכל  נֹותן - מּׁשגת ידֹו ואין עני, היה אם אבל עׁשיר; ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה

ונפטר  אחד, סלע אפּלּו ּבידֹו, מהּנמצא "ואם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּנדר". יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על . . מערּכ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּוא

אּלא ‚. לֹו אין אם אחד, סלע אפּלּו נֹותן ׁשהּוא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּומּנין
הּקדׁש"סלע  ּבׁשקל יהיה ערּכ "וכל ׁשּנאמר: הא ? - ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

חמּׁשים. על יֹותר ולא מּסלע, ּפחֹות ּבערכין ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמדּת,
מּמּנּו„. לֹוקחין אין - סלע אפּלּו ּבידֹו נמצא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי

חֹוב  עליו הּכל יּׁשאר אּלא מּסלע, ידֹוּפחֹות מצאה ואם ; ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָוהעׁשיר

והעׁשיר ‰. עני ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו והעני, ׁשהערי ְְְֱֱֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָעׁשיר
עׁשיר  ּבער חּיב זה הרי עני,- ּכׁשהּוא הערי אם אבל ; ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עני. ער נֹותן - והעני וחזר ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָוהעׁשיר
.Â וׁשמע עלי', ּפלֹוני ער' אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעׁשיר

ּבער חּיב העני הרי - עלי' זה ּׁשאמר 'מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני
ׁשלם  ער ׁשהּוא העׁשיר,עׁשיר, את ׁשהערי עני אבל ; ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ׁשהּוא  עני, ּבער אּלא חּיב אינֹו - עלי' זה ער' ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:
ידֹו. ּתּׂשיג אׁשר ְֲִִֶַָּכפי

.Ê ׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני, ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה
ּכל  מּמּנּו ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ּכּלֹו? הּקצּוב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהער
אינֹו - העׁשיר ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׁשגת ּׁשּידֹו ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמה
ׁשאר  יּׁשאר - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם לׁשּלם; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָחּיב

ׁשעליו  הער ויׁשּלם ׁשּיעׁשיר עד עליו, חֹוב הער. ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.Áסלעים',המפרׁש חמּׁשים עלי 'ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבהּׂשג  נּדֹון אינֹו - סלעים' ׁשלׁשים עלי ּפלֹונית ער' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאֹו
עד יד  חֹוב עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל לֹוקחין אּלא ; ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

ויּתן. ְֲִִֵֶַׁשּיעׁשיר
.Ëאינֹו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

נדרן  ּפרׁשּו הרי ּדמים, ׁשחּיבי יד; ּבהּׂשג הן נּדֹון והרי ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּגמּור. מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש', עלי 'מנה ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמי

.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר:
ׁשקלים שבערכין]ׁשלׁשה יד [פחות ּבהּׂשג נּדֹון אּלא , ְְְִִֵֶֶָָָָֹ

הּמעריכין. ְֲִִִַַָּכׁשאר
.‡Èוהיּו עלי', 'ערּכי ואמר וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאֹומר:

- לראׁשֹונה וסלע לּׁשנּיה, ּתׁשע ונתן סלעים, עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבידֹו
הן  ּכחֹובֹות לא ׁשהערכין ׁשּתיהן; ידי ּפי יצא על ׁשאף , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

מה  מאחר, הקּדׁש - לראׁשֹונה מׁשעּבד ּׁשּבידֹו מה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּכל
- לּׁשנּיה ואחת לראׁשֹונה, ּתׁשע נתן אם אבל ּגבה. ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּׁשּגבה
ּכלּום, ּבידֹו נׁשאר לא הּסלע, ּכׁשּנתן ׁשהרי - יצא ׁשנּיה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹידי
ּכל  ׁשהרי - יצא לא ראׁשֹונה וידי מּׁשגת; ידֹו אין ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהרי
נׁשאר  הּתׁשע ּוכׁשּנתן לראׁשֹונה, מׁשעּבד ּבידֹו ּׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻמה
מּׁשגת. ּׁשּידֹו מה ּכל נתן לא והרי נתנֹו, ולא סלע ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו
ויׁשלים. ׁשּיעׁשיר עד ראׁשֹון, ער ׁשאר עליו יּׁשאר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלפיכ

.·Èּבידֹו היה ולא עלי', ערכי 'ׁשני ּפחֹות אּלהאֹומר: א ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
לׁשניהן, נתּפס אם ספק, הּדבר הרי - ערכין ׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּכדי
הּׁשני  לער וחציֹו אחד לער לֹו ּׁשּיׁש מה חצי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָונֹותן
ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם מהן אחד ער יּתן אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויּפטר,

עד [בשביל] חֹוב עליו האחר הער ויּׁשאר מהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבאחד
ידֹו. הּׂשג ּכפי ּבעׁשירּות, אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּיּתן
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.‚È על אף - נגנבּו אֹו ואבדּו ּדמיו, אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָהּמפריׁש
עד  ּבאחריּותן חּיב - אחריּותן' חּיּוב 'עלי אמר ׁשּלא ְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָֹּפי

הּגזּבר  ליד ּבּיֹום ׁשּיּגיעּו הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהפריׁשן, ּפי על אף חּלין הן הרי - לה'" קדׁש ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻההּוא,

הּגזּבר. ליד ׁשּיּגיעּו ְְִִֶַַַַָעד
.„È מהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחּיבי

ּׁשּנדרּו מה ּכרהן הּמׁשּכֹון ּבעל להן להחזיר חּיבין ואין ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומן  הּקרקע, מן להן הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָּבּיֹום
ועבדים, הּבית, תׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָהּמּטלטלין,
אׁשּתֹו, כסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ונפרעין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָֹֹּובהמה;

ׁשּצבען בגדים ולא ּבניו, כסּות ולא [בשבילם]ולא לׁשמן, ְְְְְְְִִֶָָָָָָֹֹֹ
נכסיו, ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן; ׁשּלקחן חדׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָסנּדלים

אּלּו. את הקּדיׁש ְִִֵֶֹלא
.ÂË נכס מּכל לֹו אֹוונֹותנין ערכין עליו ׁשּיׁש לזה - יו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

לֹו נֹותנין לֹו: ואין הּבית, לבדק מנה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּדמים
עליה, ליׁשב ּומּטה וסנּדלין, יד, וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתפּלין
עני, היה ואם עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּטה

ּומּפץ מּטה לֹו לֹו[=מחצלת]נֹותנין ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְְִִִִַַָָָָ
אבל  לבּדֹו; לֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֲִֵֶַָָָָֹֹמזֹון
ּבמזֹונֹותיהן  חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, לאׁשּתֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלא

לֹו. הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִֵֶָָָָּובכסּותן.
.ÊË אֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו

אבל  לחל; ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,
טֹובים  וימים לׁשּבתֹות .לא ְְִִַָָֹ

.ÊÈ מין מּכל אּמנּות כלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻאם
חרׁשומין  היה אם ּכיצד? מעצדין [=נגר]. ׁשני לֹו נֹותנין , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

קרש] ליישור מגרֹות[כלי ּכלים [מסור]ּוׁשּתי לֹו היּו . ְְִֵֵֵָ
ּומּועטין אחד מּמין מֹוכרין [אחד]מרּבין אין - ׁשני מּמין ְְִִִִִִִִֵֵֶָָֻ

ׁשני  לֹו נֹותנין אּלא הּמּועטין, מן לֹו ולֹוקחין המרּבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֻמן
הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין, מן ְְִִִִֵֵֶַַָָֻכלים

.ÁÈ על אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִֵֶַַַָָָָהיה
נֹותנין  אין - סּפן היה מּמּנה; אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפי

הּכל  יּמכר אּלא ספינתֹו, .לֹו ְִִֵֶַָָָֹ
.ËÈואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָהיה

מׁשּביח  ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח 'אם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּתּגרים:
לאטלס ּבּה ּתמּתינּו אם - זֹו ּופרה מאה; [=שוק הּוא ְְִִֵַַָָָָָָ

אֹותּההבשר] מעלין אם - זֹו ּומרּגלית עׂשרה; מׁשּבחת ,ְְֲֲִִִַַַַַָָָָ
אּלא  ׁשוה אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ּפלֹוני, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָלמקֹום
הּכל  מֹוכרין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא להן. ׁשֹומעין אין  - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹמעט'
הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא, ּכמה ּובׁשעתֹו, ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומֹו
- הקּדׁש ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות לה'", קד ׁש ההּוא, ְְֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּיֹום

מפרּכסין לּׁשּוק,[=מייפים]ׁשאין ּבֹו ממּתינין ואין אֹותֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַ
אּלא  להקּדׁש, אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו מֹוליכין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹולא

ּוׁשעתֹו. ְְָמקֹומֹו
.Î אבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ּבּבקר  רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליהן מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות
אֹותן  מֹוכרין ּכ ואחר .ּובערב, ְְִֶֶַַָָָ

ד ּפרק ¤¤
'ׂשדה ‡. הּנקראת היא מּמֹוריׁשיו, אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׂשדה

ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וׂשדה הּנקראת ,[במתנה]אחּזה'; היא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ׂשדה והּמקּדיׁש מקנה'. ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ'ׂשדה

ּבּתֹורה. הּקצּוב הער הּוא ְְֵֶֶַַָָָָוערּכּה
ׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה

ּבּיד רחב]יזרעּנּו שהפיזור כלי באמצעות יקרב [ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ
ׁשקל [יצופף] חמּׁשים ערּכֹו - אֹותּה ירחיק ולא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹזריעתֹו

הּמקּדיׁש ואחד הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל, ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלכל
רעה  ׂשדה אֹו ּכמֹותּה, יׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין טֹובה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׂשדה

אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ּכמֹותּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאין
ׁשקלים ‚. ּבהלכֹות ּבארנּו ּבּתֹורה,ּכבר האמּור ׁשהּׁשקל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּתֹורה, האמּורה והּגרה חכמים; ּבלׁשֹון 'סלע' הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועׂשּו הּׁשקל, על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
והּמעה  מעין, ׁשׁש והּדינר דינרין, ארּבעה והּסלע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע;
ּפי  על ׁשאף ּופּונדיֹון; סלע ׁשנה, לכל נמצא פּונדיֹונין. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני
הּפּונדיֹונֹות  ּכׁשּיּתן - ּפּונדיֹונין וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן הּׁשלחני, מן סלע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻלּקח
הּכר „. הּוא - חמׁשהחמר ,והּלת לתכין; ׁשני והּוא , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

איפֹות, עׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא סאין. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹעׂשרה
ׁשהּמקֹום  ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. סאין ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבׁשּבּורֹו הּוא [שטחו]ׁשּיׁש אּמה, חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע והּוא סאה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
מאתים  ּברּבּוע ׁשהּוא אּמה, אלף וׁשבעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבׁשּבּורֹו
אּמֹות  וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות וׁשבעים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָארּבע

ׂשעֹורים". חמר "זרע והּוא ּכר, ּבית הּוא - ְְְִֵֵֶֶַֹֹּבקרּוב
ׂשדֹות ‰. ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ׂשדה ּכיצד ׁשהקּדיׁש הרי ? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

הּיֹובל  מּׁשנת חּוץ ׁשנים ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד  לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחׁשּבֹון, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
סלעים  ׁשמֹונה ׂשעֹורים" חמר "זרע לכל נֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹההקּדׁש,
נֹותנין  לפּדֹותּה, הּבעלים רצּו ואם ּפּונדיֹונֹות; ְְְְְְְִִִִַָָָָּוׁשמֹונה
חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ועׂשרה סלעים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
עם  הּקרן ׁשּיהיה צרי ּבּתֹורה, האמּור חמׁש ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכן
ּפדת  אם וכן הּקרן; רביע ׁשהֹוסיף נמצא - חמּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּתֹוספת
מֹוסיפין  אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד אֹו מקּדיׁש ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָאׁשּתֹו

ֶֹחמׁש.
.Â סלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן ׁשנים, ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר

אֹותּה ּפדּו הּבעלים ואם חמר; לכל ּפּונדיֹונֹות ,וארּבעה ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה, חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותנין

נֹותן ּכאחד.[מדי-]ואינֹו הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Ê סלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר

לפּדֹותּה הּׁשנים ּופּונדיֹון ּפי על הּכהן לֹו "וחּׁשב ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לּיֹובל  קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות",

יתר. אֹו ׁשנים ְִִֵֵָָּבׁשּתי
.Á הּגזּבר רצה אם - וחדׁשים ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר

לכל  ּפּונדיֹונין ּוׁשני ׁשקלים ׁשני ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלחׁשב
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חדׁשים  מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר; זה הרי חמר, ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזרע
אּתה להקּדׁש ׁשנים - הּנֹותרֹות" הּׁשנים ּפי "על ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואין להקּדׁש, ְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַָָמחּׁשב
.Ë הּיֹובל לפני ׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ,ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ

ׁשנים  מּׁשּתי מקּדׁשת,ּבפחֹות זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֻ
לּתן  הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינּה
הרי  - ּפדיּה לא ואם אֹותּה; ּפֹודה חמר, לכל ׁשקל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹחמּׁשים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, לּכהנים יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹזֹו
.È מקּדׁשת אינּה עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׂשדהּו וכהן הקּדיׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

מ  זֹו הרי עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו קּדׁשת;ולוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
.‡Èׁשּגֹואלין לעֹולם.[=פודים]ּכׁשם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.·È ּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ׂשדהּו את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

מחּׁשבין  ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף
להקּדׁש חמּׁשים חדׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ ; ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשאחר  ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע לכל ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשקל
ּכלּום. גֹורע ואינֹו ְְֵֵֵַַהּיֹובל,

.‚È לזריעה הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין .ּכׁשּמֹודדין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
נקעים אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם [שקעים]היּו ְְְְֲִִִִָָָָָָָ

עּמּה; נמּדדין אין - טפחים עׂשרה עמּקים מים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֻמלאים
עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות

.„È ּבהם ואין יֹותר, אֹו עׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲֵֵֶָָָָָהיּו
להן  ּׁשראּוי מה להן ּומחּׁשבין עצמן, ּבפני נמּדדין - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמים

השדה] כל של התעריף לפי ולא שווים .[לפי
.ÂË הרי ּפרׁש, ׁשּלא ּפי על אף - אילנֹות מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה

הּוא  יפה ּבעין הּמקּדיׁש, ׁשּכל האילנֹות; ּגם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהקּדיׁש
-מקּדיׁש והּקרקע ּבׁשוייהן, האילנֹות את ּומחּׁשבין . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּולכל  ׁשנה לכל ּופּונדיֹון סלע ערּכּה ויהיה אֹותּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמֹודדין
ׁשּבארנּו.זר  ּכמֹו חמר, ע ְְֵֶֶֶַַֹ

.ÊË הּנקראת והיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש
ּבׁשויּה אֹותּה ּפֹודין - האילנֹות 'טרׁשין' את הּמקּדיׁש וכן ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין ְְִִִֵֶַָָּבלבד,
.ÊÈּפרׁש ולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹֹהיּו

את  הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהאילנֹות
ׁשּביניהן  האילנֹות ואת האילנֹות הּקרקע היּו אם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

אֹו ּבפחֹות, אֹו סאה, מּבית ּביתר אילנֹות ׁשלׁשה ּכל ְְְְְִִִֵֵָָָָָָֹנטּועין
הּקרקע, את הקּדיׁש לא זה הרי - זה אחר זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהקּדיׁשן

ׁשּביניהן. האילנֹות את ְִֵֵֶֶֶָָֹולא
.ÁÈהקּדיׁש ּכ ואחר האילנֹות, -הקּדיׁש הּקרקע את ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

מּדתּה ּפי על הּקרקע ואת ּבׁשוייהן, האילנֹות את .ּפֹודה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈ אּלא נפּדית, ולא הּיֹובל והּגיע אחּזתֹו, ׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּמקּדיׁש

ותהיה  ּדמיה, את נֹותנין הּכהנים - הקּדׁש יד ּתחת היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
להן  הּדמים אחּזה ואֹותן ּפדיֹון; ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

הּבית.[=יימסרו]יּפלּו ּבדק להקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַ
.Î חֹוזרת זֹו הרי - הּיֹובל ׁשּיּגיע קדם הּמקּדיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגאלּה

וכן  ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּבית לבדק יּפל ׁשּנתן והער ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
ּב ּגאלּה ּבּיֹובל אם לאביו חֹוזרת זֹו הרי מקּדיׁש, ׁשל .נֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

נכרי אֹו קרֹוביו, ׁשאר אֹו ּבּתֹו, אֹותּה ּגאלה אם [זר,אבל ְְְֲֲִִִָָָָָָָ

קרובו] ּוגאלּהשאינו הּמקּדיׁש חזר אם - ההקּדׁש ְְְִִִֵֶַַַַַָָָמּיד
הּגיע  אּלא מּידן, ּגאלּה לא ואם לעֹולם; לֹו חֹוזרת ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹמּידן,
הרי  - נכרי אֹו קרֹובים ׁשאר אֹו הּבת יד ּתחת והיא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָהּיֹובל
אּלא  לעֹולם, לבעליה חֹוזרת ואינּה להקּדׁש, יֹוצאה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזֹו
בּיבל  ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: לּכהנים, אחּזה ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּתהיה
ּדמים, לּתן צריכין ּכהנים ואין אחּזתֹו". ּתהיה לּכהן . .ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻ
ּתחזר  אּלא מאחר; ערּכּה ולּקח ההקּדׁש מּיד נפּדית ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּכבר

ּבעליה. הן ּכאּלּו ְְֲִִֵֶַָָֹלּכהנים,
.‡Î היה אם אבל ּביׂשראל. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּבּמה

עבר  ואפּלּו לעֹולם; ּגֹואל זה הרי לוי, אֹו ּכהן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמקּדיׁש
אחר  אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ולא הּיֹובל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליה

ללוּים".הּיֹובל  ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֻ
.·Î מּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה

הּדבר  הרי - הּבעל ידי ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָההקּדׁש,
לּכהנים  ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם קדמה ספק, אם ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ

יכֹולין  הּכהנים אין הּיֹובל, אחר ּבּה והחזיקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
יכֹולה  אינּה והחזיקּו, הּכהנים קדמּו ואם מּידּה; ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹלהֹוציא

מּידם. ְִִָָלהֹוציא
.‚Î והּגיע ההקּדׁש, מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ׂשדהּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

היא  והרי 'הֹואיל יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַֹֹֹהּיֹובל
יֹוצאה  אּלא ּבּה'; וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹיֹוצאה

הּכהנים  אחיו .לכל ְֲִֶַָָֹ
.„Î לּכהנים ּתּנתן ּבּיֹובל, לּכהנים הּׂשדה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשּתצא

בבית ׁשּבּמׁשמר השבועית שבתורנות הכהנים [קבוצת ְִֶַָ
יֹובל המקדש] ׁשל הּׁשנה ראׁש היה ואם הּיֹובל; ּבֹו ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּפגע

לּמׁשמר  ּתּנתן - נכנס ּומׁשמר יֹוצא מׁשמר ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּׁשּבת,
ֵַהּיֹוצא.

.‰Î אֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
לּכהנים  יֹוצאין אינן ּבצאתֹו- הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּטרׁשין, את הּמקּדיׁש אבל ׂשדה. אּלא לי ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹבּיבל",
יֹוצאין  אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹוהּגיע

נקראת. 'ׂשדה' וזֹו הּׂשדה", "והיה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלּכהנים,
.ÂÎ,ּבדמיה אֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיצד

מי  ּכל אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואין
חמׁש. מֹוסיף אינֹו הּמקּדיׁש, אֹותּה ּפדה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּירצה;

ודמים  ערכים ּכׁשאר הּבית, לבדק ּוכׁשּיּגיע ּופדיֹונּה . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנפּדית  ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹובל,
נפּדית, ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי הּגזּבר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּיד

חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה היא לּמֹוכר,והרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹואינּה
למקדיש] עוד להשתייך אמורה היתה לא כבר ביובל .[והרי

.ÊÎׁשּׁשמין ׂשדה למּכר [=מעריכים]ּכל להקּדׁש אֹותּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבּבקר  רצּופין, יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּבדמיה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹאֹותּה
ּפֹועלין; הכנסת ּבׁשעת ּובערב ּפֹועלין, הֹוצאת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּבׁשעת

ּובכ[=מציינים]ּומסּימין יפה היא ּכ' ואֹומרין: מצריה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ויּקח'. יבֹוא לּקח הרֹוצה ּכל ׁשּומה, ְִִִֶַַָָָָהיא

.ÁÎהּמֹוריׁשין [=קונה]הּלֹוקח מ ּׁשאר אֹו מאביו ׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָ
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אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין והקּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו,
מֹוריׁשיו, ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ׁשהקּדיׁשּה ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמֹוריׁשיו,
אחּזה, ּכׂשדה זֹו הרי - מֹוריׁשיו אֹו אביו מת ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֻואחר

אחּזתֹו", מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ׂשדה את "ואם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשּנאמר:
ׁשראּויה  זֹו יצאת - אחּזה ׂשדה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׂשדה

לירׁשּה. ְְָָלֹו
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נעׂשית‡. ועׂשּיתּה[מחדש]הּקטרת וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה  ונתּפרׁשּו סּמים". ל "קח ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: מּסּמניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה - סּמניה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹּוׁשאר
ׁשעֹוׂשין ·. והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד

מכּון ּבמׁשקל מׁשקל [מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ
ׁשּמעלה [מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח

יֹודעין היּו ולא ידּועים [מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ

ּוׁשחלת ‚. נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
והּמנה  מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ּולבֹונה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחלּבנה

וכרּכם,[משקלו:] נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ׁשּׁשה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמּכל
מאֹות  ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, מנים; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּתׁשע

מנה. וׁשּׁשים לּהּוׁשמֹונה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
ּכל  עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב [- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות [מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום  ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת  מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ
מהן „. ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"

אדם [שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וריחֹו[בשמים]ּבּמגמרֹות ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשמתן ,[חזק]קׁשה הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף והּוא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ערבי: ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻּבלׁשֹון
ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל וקציעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻּומסּך,

וענּבר. סליּכ'ה, ְְְְִִַַַָוקׁשר
מפּטמין‰. ּתׁשעת [וכותשין]ּכיצד מביא הּקטרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ

ּכרׁשינה ּבֹורית סבון]קּבין וׁשף[מין את [משפשף], ּבּה ְְִִִֶַַָָָ

ׁשל  קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצּפרן;
הּסּמנין  מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ּביֹותר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיין
הדק  הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא הדק, עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני

הּכל. ּומערב ׁשּׁשֹוחק; זמן ּכל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',
.Â העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה הּקדׁשוכל ּומּׁשל בכלי , -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ
.Êלּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה [כלי ּפעמים ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּלא הכתישה] ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ּבימֹות .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
צֹוברין הּגׁשמים ּובימֹות ׁשּלא פים][אוס ּתתעּפׁש, ּכדי אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

ריחּה. ֵָָיפּוג
.Áּפסלּה ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה מּסּמניה נתן אחד חּסר ; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מעט  מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מין] הכללי]ּבמתּכנּתּה[מכל המשקל יחס -[לפי ּכׁשרה , ְְְְֵַָָֻ

ּפרס ּפּטם מנה]אפּלּו הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ
.Ë מׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה

על  ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו,
קבּועה  חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָעׂשּיתּה,

אֹו[רגילה] חציֹו אּלא ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף .ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר: - חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָׁשליׁשֹו,
- ּבּה להריח כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו: לא ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ"ּבמתּכנּתּה

מעּמיו". ְְִֵַַָונכרת
.Èלהתלּמד ּפטּור;[להתאמן]עׂשה - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָָ

הּנהנה  ּכדין ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהריח
ּבמתּכנּתּה לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

קטרת  עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום.
ׁשהתנּדב  ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה

משקה] זרה [ניסך קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו'". ּומנחה ְְְִָָועֹולה

.·Èאת ׁשּמֹוליכין מֹוליכין ּבעת אין למקֹום, מּמקֹום הארֹון ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ּדוד  ׁשּׁשכח ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאֹותֹו

ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על מצוה [ומת]ּונׂשאֹו אּלא . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבּכתף  עליהם, הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלנטלֹו

ִָיּׂשאּו".
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין

לפנים  ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים [לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
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חדׁשים  מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר; זה הרי חמר, ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזרע
אּתה להקּדׁש ׁשנים - הּנֹותרֹות" הּׁשנים ּפי "על ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואין להקּדׁש, ְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַָָמחּׁשב
.Ë הּיֹובל לפני ׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ,ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ

ׁשנים  מּׁשּתי מקּדׁשת,ּבפחֹות זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֻ
לּתן  הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינּה
הרי  - ּפדיּה לא ואם אֹותּה; ּפֹודה חמר, לכל ׁשקל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹחמּׁשים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, לּכהנים יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹזֹו
.È מקּדׁשת אינּה עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׂשדהּו וכהן הקּדיׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

מ  זֹו הרי עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו קּדׁשת;ולוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
.‡Èׁשּגֹואלין לעֹולם.[=פודים]ּכׁשם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.·È ּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ׂשדהּו את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

מחּׁשבין  ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף
להקּדׁש חמּׁשים חדׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ ; ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשאחר  ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע לכל ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשקל
ּכלּום. גֹורע ואינֹו ְְֵֵֵַַהּיֹובל,

.‚È לזריעה הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין .ּכׁשּמֹודדין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
נקעים אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם [שקעים]היּו ְְְְֲִִִִָָָָָָָ

עּמּה; נמּדדין אין - טפחים עׂשרה עמּקים מים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֻמלאים
עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות

.„È ּבהם ואין יֹותר, אֹו עׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲֵֵֶָָָָָהיּו
להן  ּׁשראּוי מה להן ּומחּׁשבין עצמן, ּבפני נמּדדין - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמים

השדה] כל של התעריף לפי ולא שווים .[לפי
.ÂË הרי ּפרׁש, ׁשּלא ּפי על אף - אילנֹות מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה

הּוא  יפה ּבעין הּמקּדיׁש, ׁשּכל האילנֹות; ּגם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהקּדיׁש
-מקּדיׁש והּקרקע ּבׁשוייהן, האילנֹות את ּומחּׁשבין . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּולכל  ׁשנה לכל ּופּונדיֹון סלע ערּכּה ויהיה אֹותּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמֹודדין
ׁשּבארנּו.זר  ּכמֹו חמר, ע ְְֵֶֶֶַַֹ

.ÊË הּנקראת והיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש
ּבׁשויּה אֹותּה ּפֹודין - האילנֹות 'טרׁשין' את הּמקּדיׁש וכן ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין ְְִִִֵֶַָָּבלבד,
.ÊÈּפרׁש ולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹֹהיּו

את  הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהאילנֹות
ׁשּביניהן  האילנֹות ואת האילנֹות הּקרקע היּו אם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

אֹו ּבפחֹות, אֹו סאה, מּבית ּביתר אילנֹות ׁשלׁשה ּכל ְְְְְִִִֵֵָָָָָָֹנטּועין
הּקרקע, את הקּדיׁש לא זה הרי - זה אחר זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהקּדיׁשן

ׁשּביניהן. האילנֹות את ְִֵֵֶֶֶָָֹולא
.ÁÈהקּדיׁש ּכ ואחר האילנֹות, -הקּדיׁש הּקרקע את ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

מּדתּה ּפי על הּקרקע ואת ּבׁשוייהן, האילנֹות את .ּפֹודה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈ אּלא נפּדית, ולא הּיֹובל והּגיע אחּזתֹו, ׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּמקּדיׁש

ותהיה  ּדמיה, את נֹותנין הּכהנים - הקּדׁש יד ּתחת היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
להן  הּדמים אחּזה ואֹותן ּפדיֹון; ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

הּבית.[=יימסרו]יּפלּו ּבדק להקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַ
.Î חֹוזרת זֹו הרי - הּיֹובל ׁשּיּגיע קדם הּמקּדיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגאלּה

וכן  ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּבית לבדק יּפל ׁשּנתן והער ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
ּב ּגאלּה ּבּיֹובל אם לאביו חֹוזרת זֹו הרי מקּדיׁש, ׁשל .נֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

נכרי אֹו קרֹוביו, ׁשאר אֹו ּבּתֹו, אֹותּה ּגאלה אם [זר,אבל ְְְֲֲִִִָָָָָָָ

קרובו] ּוגאלּהשאינו הּמקּדיׁש חזר אם - ההקּדׁש ְְְִִִֵֶַַַַַָָָמּיד
הּגיע  אּלא מּידן, ּגאלּה לא ואם לעֹולם; לֹו חֹוזרת ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹמּידן,
הרי  - נכרי אֹו קרֹובים ׁשאר אֹו הּבת יד ּתחת והיא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָהּיֹובל
אּלא  לעֹולם, לבעליה חֹוזרת ואינּה להקּדׁש, יֹוצאה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזֹו
בּיבל  ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: לּכהנים, אחּזה ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּתהיה
ּדמים, לּתן צריכין ּכהנים ואין אחּזתֹו". ּתהיה לּכהן . .ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻ
ּתחזר  אּלא מאחר; ערּכּה ולּקח ההקּדׁש מּיד נפּדית ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּכבר

ּבעליה. הן ּכאּלּו ְְֲִִֵֶַָָֹלּכהנים,
.‡Î היה אם אבל ּביׂשראל. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּבּמה

עבר  ואפּלּו לעֹולם; ּגֹואל זה הרי לוי, אֹו ּכהן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמקּדיׁש
אחר  אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ולא הּיֹובל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליה

ללוּים".הּיֹובל  ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֻ
.·Î מּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה

הּדבר  הרי - הּבעל ידי ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָההקּדׁש,
לּכהנים  ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם קדמה ספק, אם ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ

יכֹולין  הּכהנים אין הּיֹובל, אחר ּבּה והחזיקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
יכֹולה  אינּה והחזיקּו, הּכהנים קדמּו ואם מּידּה; ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹלהֹוציא

מּידם. ְִִָָלהֹוציא
.‚Î והּגיע ההקּדׁש, מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ׂשדהּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

היא  והרי 'הֹואיל יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַֹֹֹהּיֹובל
יֹוצאה  אּלא ּבּה'; וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹיֹוצאה

הּכהנים  אחיו .לכל ְֲִֶַָָֹ
.„Î לּכהנים ּתּנתן ּבּיֹובל, לּכהנים הּׂשדה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשּתצא

בבית ׁשּבּמׁשמר השבועית שבתורנות הכהנים [קבוצת ְִֶַָ
יֹובל המקדש] ׁשל הּׁשנה ראׁש היה ואם הּיֹובל; ּבֹו ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּפגע

לּמׁשמר  ּתּנתן - נכנס ּומׁשמר יֹוצא מׁשמר ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּׁשּבת,
ֵַהּיֹוצא.

.‰Î אֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
לּכהנים  יֹוצאין אינן ּבצאתֹו- הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּטרׁשין, את הּמקּדיׁש אבל ׂשדה. אּלא לי ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹבּיבל",
יֹוצאין  אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹוהּגיע

נקראת. 'ׂשדה' וזֹו הּׂשדה", "והיה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלּכהנים,
.ÂÎ,ּבדמיה אֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיצד

מי  ּכל אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואין
חמׁש. מֹוסיף אינֹו הּמקּדיׁש, אֹותּה ּפדה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּירצה;

ודמים  ערכים ּכׁשאר הּבית, לבדק ּוכׁשּיּגיע ּופדיֹונּה . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנפּדית  ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹובל,
נפּדית, ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי הּגזּבר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּיד

חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה היא לּמֹוכר,והרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹואינּה
למקדיש] עוד להשתייך אמורה היתה לא כבר ביובל .[והרי

.ÊÎׁשּׁשמין ׂשדה למּכר [=מעריכים]ּכל להקּדׁש אֹותּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבּבקר  רצּופין, יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּבדמיה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹאֹותּה
ּפֹועלין; הכנסת ּבׁשעת ּובערב ּפֹועלין, הֹוצאת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּבׁשעת

ּובכ[=מציינים]ּומסּימין יפה היא ּכ' ואֹומרין: מצריה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ויּקח'. יבֹוא לּקח הרֹוצה ּכל ׁשּומה, ְִִִֶַַָָָָהיא

.ÁÎהּמֹוריׁשין [=קונה]הּלֹוקח מ ּׁשאר אֹו מאביו ׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָ
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אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין והקּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו,
מֹוריׁשיו, ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ׁשהקּדיׁשּה ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמֹוריׁשיו,
אחּזה, ּכׂשדה זֹו הרי - מֹוריׁשיו אֹו אביו מת ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֻואחר

אחּזתֹו", מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ׂשדה את "ואם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשּנאמר:
ׁשראּויה  זֹו יצאת - אחּזה ׂשדה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׂשדה

לירׁשּה. ְְָָלֹו
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נעׂשית‡. ועׂשּיתּה[מחדש]הּקטרת וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה  ונתּפרׁשּו סּמים". ל "קח ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: מּסּמניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה - סּמניה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹּוׁשאר
ׁשעֹוׂשין ·. והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד

מכּון ּבמׁשקל מׁשקל [מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ
ׁשּמעלה [מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח

יֹודעין היּו ולא ידּועים [מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ

ּוׁשחלת ‚. נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
והּמנה  מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ּולבֹונה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחלּבנה

וכרּכם,[משקלו:] נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ׁשּׁשה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמּכל
מאֹות  ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, מנים; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּתׁשע

מנה. וׁשּׁשים לּהּוׁשמֹונה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
ּכל  עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב [- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות [מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום  ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת  מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ
מהן „. ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"

אדם [שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וריחֹו[בשמים]ּבּמגמרֹות ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשמתן ,[חזק]קׁשה הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף והּוא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ערבי: ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻּבלׁשֹון
ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל וקציעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻּומסּך,

וענּבר. סליּכ'ה, ְְְְִִַַַָוקׁשר
מפּטמין‰. ּתׁשעת [וכותשין]ּכיצד מביא הּקטרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ

ּכרׁשינה ּבֹורית סבון]קּבין וׁשף[מין את [משפשף], ּבּה ְְִִִֶַַָָָ

ׁשל  קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצּפרן;
הּסּמנין  מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ּביֹותר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיין
הדק  הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא הדק, עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני

הּכל. ּומערב ׁשּׁשֹוחק; זמן ּכל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',
.Â העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה הּקדׁשוכל ּומּׁשל בכלי , -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ
.Êלּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה [כלי ּפעמים ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּלא הכתישה] ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ּבימֹות .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
צֹוברין הּגׁשמים ּובימֹות ׁשּלא פים][אוס ּתתעּפׁש, ּכדי אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

ריחּה. ֵָָיפּוג
.Áּפסלּה ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה מּסּמניה נתן אחד חּסר ; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מעט  מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מין] הכללי]ּבמתּכנּתּה[מכל המשקל יחס -[לפי ּכׁשרה , ְְְְֵַָָֻ

ּפרס ּפּטם מנה]אפּלּו הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ
.Ë מׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה

על  ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו,
קבּועה  חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָעׂשּיתּה,

אֹו[רגילה] חציֹו אּלא ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף .ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר: - חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָׁשליׁשֹו,
- ּבּה להריח כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו: לא ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ"ּבמתּכנּתּה

מעּמיו". ְְִֵַַָונכרת
.Èלהתלּמד ּפטּור;[להתאמן]עׂשה - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָָ

הּנהנה  ּכדין ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהריח
ּבמתּכנּתּה לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

קטרת  עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום.
ׁשהתנּדב  ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה

משקה] זרה [ניסך קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו'". ּומנחה ְְְִָָועֹולה

.·Èאת ׁשּמֹוליכין מֹוליכין ּבעת אין למקֹום, מּמקֹום הארֹון ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ּדוד  ׁשּׁשכח ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאֹותֹו

ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על מצוה [ומת]ּונׂשאֹו אּלא . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבּכתף  עליהם, הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלנטלֹו

ִָיּׂשאּו".
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין

לפנים  ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים [לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
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הּבּדים יּׁשמטּו אחד [המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הארן  "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן

מּמּנּו". יסרּו לא הּבּדים, ְִִִֶַַָֹֻיהיּו

ה'תשע"ג  סיון י"ח שני יום

ג  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁש‡. לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי "ּבעת זרע ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

להיֹות  עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא  ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל  עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל  עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת
הּמקּדׁש·. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ויהיה עבֹודה , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין [לסגור]מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ויהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּדלתֹותיו;
ׁשהּוא  ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם "וׁשרת ְְֱֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ה'? על ּבׁשם הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ְְֱִִִֵֵֵַַַָָָ
החֹובה הּצּבּור עֹולֹות להקריבן]ּכל ׁשלמי [שחובה ועל ְְִֵַַַַָָ

שבועות]עצרת הּיין[קרבן נּסּו ּבעת המזבח]- אבל [על ; ְֲֲִִֵֶֶַַָ
הּצּבּור ׁשּמקריבין נדבה שנדבו עֹולֹות יחידים כשאין -] ְְִִִֶַַָָ

[- הּמזּבחקרבנות שומם]לקיץ המזבח יהיה וכן [שלא , ְְְִֵֵֵַַ
עצמן ּבפני הּבאין קרבן]הּנסכים עליהן [בלי אֹומרין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ִָׁשירה.
האֹונן‚. וטרם לוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ

לוּים נקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ
הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה [בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ

אּלא  ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים  מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה [בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מפנ  יחוסן][לכוהנים, מיחס.י אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין [נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וחצֹוצרֹות „. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָּובּמה
ולא [מצלתיים]והּצלצל נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

ולא  חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹמֹוסיפין
חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ׁשנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמֹוסיפין
מּתׁשעה  ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; מאה על מֹוסיפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא

ּבלבד. אחד - והּצלצל לעֹולם; עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִִֶַַַָָָּכּנֹורֹות,
הּכהנים ‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

ּבחצֹוצרֹות  ׁשירה ּתֹוקעים אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
חדׁשכם  ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
העׁשת  מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ּותקעּתם -ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל [שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין  ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב [מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר באצבעו ּבׁשנים מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים החליל ּפסח על ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ּובׁשחיטת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָראׁשֹון,
וחליל  החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּוביֹום
וחליל  קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, את ּדֹוחה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, עבֹודה קרּבן ְְֲֶֶֶַַָָָָׁשל
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּתחּלה  חמׁשׁשנים מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכתּוב ׁשנה", -ועׂשרים ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּיגּדיל  עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא
עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Á מּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מּמקֹום העבֹודה" הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אין למק  - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
ּכׁשּיתקלקל  - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

.Ëהרֹואה הּלוּים [הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבת  ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים

הּמׁשמר [שבוע] ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנׁשים  ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל אבֹות; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלבּתי

יום]ידּועים לאותו אּלּו[מסומנים מחּלקין האבֹות וראׁשי . ְְְְִִֵֵַָָָ
הּלוּים  וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ּבּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעֹובדים

ּכלי [אסורין]מזהרין אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. לּגע אבל ֲֲִִַָָָָֻלעבֹודה,
.Èּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם

"ּגם  ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד  יעׂשה ׁשּלא מזהרין עצמם הּלוּים וכן אּתם". ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהם
הּׁשֹוער  ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

.‡È ּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו "ולא ׁשאינּה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אּלא  ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";
תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא

ה'תשע"ג  סיון י"ט שלישי יום

ד  ּפרק
יום ב '־ ג 'י "ח ־ י "ט סיון 

¤¤
הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים

ּומצות  קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה

מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
הרּבה,·. ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹוצרי

לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל אֹותן בתורה]ּולהקּדים [לקרוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻ
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ּולבר המז ראׁשֹון, ואחרי מנה ון][לפני ולּטל ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָֹ
ראׁשֹון.[בסעודה] ִָָיפה

ארּבעה ‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק  רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה
הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועׂשרים  לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי

ועֹולין מׁשמר  ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום [- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ

ּומׁשמר  יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת
חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים „. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
-[בחגים] לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּיּגיע  עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, וחֹולק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעֹובד
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ׁשּנאמר: ,'ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמׁשמר

לחם ‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק אבל [שבועות]הּפנים, . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּברגל  ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ּונדבֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָנדרים
קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר השבוע]אּלא "חלק [שתורו ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכחלק  חלק - האבֹות" על ממּכריו לבד יאכלּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכחלק
הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם הּצּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיאכלּו
ּומׁשמר  מׁשמר ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, אֹותם חּלקּו ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָׁשּכבר

ְַַּבׁשּבּתֹו.
.Â קבּוע ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת אבל וכן ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּלחם ׁשּתי ּומּנין [בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּכל  ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין  אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

ׁשּירצה  יֹום וׁשרת";ּבכל נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן  לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּירצה

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד ְִֵֶַַַָֹהּכהן
.Á לאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

על מׁשמר  לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור , ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלל, לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהעֹור
מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ëטמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעלי כשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ

לאנׁשי  ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

.Èאֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובו היה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ּכהן שחייב לכל נֹותנֹו -ְְֵָֹ

ּגדֹול  ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ועֹורֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,
ׁשליח  עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו לעבֹודה, ראּוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאֹונן

לקרּבנֹו.
יום שלישי י "ט סיון 

ְְָָ

.‡È אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד [משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד [השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

.·È ּגדֹול ּכהן ּומֹוׁשחין ּוממּנין  הּכהנים; לכל ראׁש הּוא , ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין  ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה [ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן  ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם  - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚È ּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום  אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם  ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם  אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
„È.למרּבה [הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן  מׁשּוח ּכהן  ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּפר אּלא ׁשגג [לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
"אם  ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
ׁשוין  - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

ֵהן.
.ÂËמעמידין ׁשל [ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
אין  ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; הּמׁשח ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ"ּביֹום
ּגדֹולים  כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמרּבין

ְַַּכאחת.
.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה [ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ויהיה  'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל
לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהן עֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ

הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ
.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

אמרּכֹולין  ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן
-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

האמרּכֹולין  ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה
ְְְִויפּתחּו.

.ÁÈ ּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
גזּברין  ההקּדׁשֹות מּׁשלׁשה ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין [משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ
.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ

למׁשּוח  קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה
קרי [טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מחמת לעֹובר לו]קֹודם מּום [שנהיה מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵַַ
מׁשּוח לכהן ל:]קֹודם מלחמה [ממונה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
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הּבּדים יּׁשמטּו אחד [המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הארן  "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן

מּמּנּו". יסרּו לא הּבּדים, ְִִִֶַַָֹֻיהיּו

ה'תשע"ג  סיון י"ח שני יום

ג  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁש‡. לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי "ּבעת זרע ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

להיֹות  עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא  ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל  עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל  עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת
הּמקּדׁש·. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ויהיה עבֹודה , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין [לסגור]מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ויהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּדלתֹותיו;
ׁשהּוא  ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם "וׁשרת ְְֱֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ה'? על ּבׁשם הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ְְֱִִִֵֵֵַַַָָָ
החֹובה הּצּבּור עֹולֹות להקריבן]ּכל ׁשלמי [שחובה ועל ְְִֵַַַַָָ

שבועות]עצרת הּיין[קרבן נּסּו ּבעת המזבח]- אבל [על ; ְֲֲִִֵֶֶַַָ
הּצּבּור ׁשּמקריבין נדבה שנדבו עֹולֹות יחידים כשאין -] ְְִִִֶַַָָ

[- הּמזּבחקרבנות שומם]לקיץ המזבח יהיה וכן [שלא , ְְְִֵֵֵַַ
עצמן ּבפני הּבאין קרבן]הּנסכים עליהן [בלי אֹומרין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ִָׁשירה.
האֹונן‚. וטרם לוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ

לוּים נקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ
הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה [בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ

אּלא  ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים  מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה [בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מפנ  יחוסן][לכוהנים, מיחס.י אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין [נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וחצֹוצרֹות „. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָּובּמה
ולא [מצלתיים]והּצלצל נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

ולא  חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹמֹוסיפין
חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ׁשנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמֹוסיפין
מּתׁשעה  ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; מאה על מֹוסיפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא

ּבלבד. אחד - והּצלצל לעֹולם; עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִִֶַַַָָָּכּנֹורֹות,
הּכהנים ‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

ּבחצֹוצרֹות  ׁשירה ּתֹוקעים אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
חדׁשכם  ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
העׁשת  מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ּותקעּתם -ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל [שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין  ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב [מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר באצבעו ּבׁשנים מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים החליל ּפסח על ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ּובׁשחיטת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָראׁשֹון,
וחליל  החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּוביֹום
וחליל  קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, את ּדֹוחה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, עבֹודה קרּבן ְְֲֶֶֶַַָָָָׁשל
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּתחּלה  חמׁשׁשנים מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכתּוב ׁשנה", -ועׂשרים ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּיגּדיל  עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא
עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Á מּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מּמקֹום העבֹודה" הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אין למק  - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
ּכׁשּיתקלקל  - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

.Ëהרֹואה הּלוּים [הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבת  ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים

הּמׁשמר [שבוע] ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנׁשים  ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל אבֹות; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלבּתי

יום]ידּועים לאותו אּלּו[מסומנים מחּלקין האבֹות וראׁשי . ְְְְִִֵֵַָָָ
הּלוּים  וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ּבּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעֹובדים

ּכלי [אסורין]מזהרין אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. לּגע אבל ֲֲִִַָָָָֻלעבֹודה,
.Èּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם

"ּגם  ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד  יעׂשה ׁשּלא מזהרין עצמם הּלוּים וכן אּתם". ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהם
הּׁשֹוער  ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

.‡È ּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו "ולא ׁשאינּה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אּלא  ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";
תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא

ה'תשע"ג  סיון י"ט שלישי יום

ד  ּפרק
יום ב '־ ג 'י "ח ־ י "ט סיון 

¤¤
הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים

ּומצות  קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה

מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
הרּבה,·. ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹוצרי

לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל אֹותן בתורה]ּולהקּדים [לקרוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻ
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ּולבר המז ראׁשֹון, ואחרי מנה ון][לפני ולּטל ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָֹ
ראׁשֹון.[בסעודה] ִָָיפה

ארּבעה ‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק  רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה
הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועׂשרים  לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי

ועֹולין מׁשמר  ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום [- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ

ּומׁשמר  יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת
חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים „. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
-[בחגים] לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּיּגיע  עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, וחֹולק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעֹובד
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ׁשּנאמר: ,'ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמׁשמר

לחם ‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק אבל [שבועות]הּפנים, . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּברגל  ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ּונדבֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָנדרים
קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר השבוע]אּלא "חלק [שתורו ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכחלק  חלק - האבֹות" על ממּכריו לבד יאכלּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכחלק
הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם הּצּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיאכלּו
ּומׁשמר  מׁשמר ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, אֹותם חּלקּו ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָׁשּכבר

ְַַּבׁשּבּתֹו.
.Â קבּוע ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת אבל וכן ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּלחם ׁשּתי ּומּנין [בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּכל  ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין  אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

ׁשּירצה  יֹום וׁשרת";ּבכל נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן  לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּירצה

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד ְִֵֶַַַָֹהּכהן
.Á לאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

על מׁשמר  לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור , ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלל, לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהעֹור
מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ëטמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעלי כשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ

לאנׁשי  ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

.Èאֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובו היה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ּכהן שחייב לכל נֹותנֹו -ְְֵָֹ

ּגדֹול  ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ועֹורֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,
ׁשליח  עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו לעבֹודה, ראּוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאֹונן

לקרּבנֹו.
יום שלישי י "ט סיון 

ְְָָ

.‡È אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד [משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד [השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

.·È ּגדֹול ּכהן ּומֹוׁשחין ּוממּנין  הּכהנים; לכל ראׁש הּוא , ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין  ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה [ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן  ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם  - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚È ּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום  אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם  ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם  אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
„È.למרּבה [הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן  מׁשּוח ּכהן  ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּפר אּלא ׁשגג [לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
"אם  ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
ׁשוין  - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

ֵהן.
.ÂËמעמידין ׁשל [ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
אין  ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; הּמׁשח ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ"ּביֹום
ּגדֹולים  כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמרּבין

ְַַּכאחת.
.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה [ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ויהיה  'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל
לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהן עֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ

הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ
.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

אמרּכֹולין  ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן
-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

האמרּכֹולין  ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה
ְְְִויפּתחּו.

.ÁÈ ּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
גזּברין  ההקּדׁשֹות מּׁשלׁשה ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין [משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ
.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ

למׁשּוח  קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה
קרי [טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מחמת לעֹובר לו]קֹודם מּום [שנהיה מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵַַ
מׁשּוח לכהן ל:]קֹודם מלחמה [ממונה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
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לקּתיקֹול קֹודם ּוסגן לסגן, כללי]קדם וקּתיקֹול [מנהל , ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
לאמרּכל וגזּבר [אחראי]קֹודם לגזּבר, קֹודם ואמרּכל , ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

הּמׁשמר לראׁש לראׁש[שבועי]קֹודם קֹודם הּמׁשמר וראׁש , ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֹ
אב יום]ּבית הדיֹוט [משמרת לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש , ְְְֵֵֵֵֶָָֹֹ

זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָֹֹמּׁשאר
מּזֹו. ְְִַָלמעלה

.Î הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
לירׁשֹו הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין הּקֹודם - וכל , ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ירושה]ּבּנחלה לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם והּוא [- הּמת, ְְֲִֵֵַַַָָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו ממּלא שמים]ׁשּיהיה יראת -] ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

"הּוא  :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ׁשאינֹו ּפי על ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאף
הּדין  והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד יׂשראל", ּבקרב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּובניו
לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ׁשּבקרב ׂשררה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלכל

ְְַּולזרעֹו.
.‡Î אּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח

ואם  נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹלא

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש הּכהנים.[בגדים]ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מֹורידין  ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמעלין
ולא  ּבּקדׁש, ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכן  אם אּלא יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמֹורידין

.[חטא]סרח ַָ
.·Î מלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן

וחֹוזר  מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו
.לגדּלתֹו ְִָֻ

ה'תשע"ג  סיון כ' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּכהנים ‡. אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין [חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
ואחד  אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו

ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי
מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל [מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל [נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ
נתרּבה. ְִַָָמקֹום,

יקל‚. ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן עצמֹווחּיב ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
ראש] ולא [בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם

ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא  רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו
אפּלּו„. רּבים, ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא

מסּבבין הּכהנים ּכבֹוד;[מקיפין]אּלא לֹו וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֶַַָָֹ
ממּצעֹו ׁשעבר [עומד]והּסגן ּומׁשיח והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

גדול] הכהן במקום תקופה שעבד אב [- ּבית וראׁש ְִִֵָֹמימינֹו,

'ּתנחמּו'; לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים
ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין ְְְְִִֵַָֹוהן

ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת
עֹומד  והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו

מּׂשמאלֹו;[להתנחם]ּבׁשּורה אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְְִִִֵָָָֹֹ
מן  'ּתתּברכּו להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרין

ִַַָהּׁשמים'.
.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין העם [משל ּכל - ְְִֶַָָָ

על  קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמסּבין
ואם  יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמתֹו
ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

ּפרע מגודל]מרּבה שער ראׁשֹו[- "את ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹ
מסּפר  אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו - יפרע" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת אּלא [סכין]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקר[מספרים]ּבזּוג זֹו ׂשערה ראׁש עד [בתחילת], זֹו, ְְֲִַַַָֹ

לא  "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד צמח הּוא ּכאּלּו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיראה
ראׁשיהם". את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו; לא ּופרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיגּלחּו,

.Ê ּכהן 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּובית
הּיֹום,ּגדֹול' ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא יצא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ּבּיֹום. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתים

.Á ּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן
ּבל  הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ׁשּנאמר:בד אֹותֹו , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ë ּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
ויעיד  ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה עדּות הּגדֹול; היתה ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל
.Èאסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ואם  נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,
הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד [כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ

וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים [לאשת , ְְְְִֵֵֶָ
ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ

העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם
.‡È ׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן

ּבאבנים  ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון  ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו [בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

.·È חלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פי החּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מה גורל] ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא והרי ומעשרות]ּׁשּירצה. [תרומות ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
הּכהנים. ְֲִִַָֹּכׁשאר

.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
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העֹולה  ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,
וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ

.„È ואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ
ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן

סֹומ ּבלבד,[ידיו]והּוא לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
על  סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּכל  אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול לכהן אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברים

הן. חּיים ּבעלי על - ְֲִִֵֵַַַַהּסמיכֹות
.ÂËאיׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר [בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ל  הּכהנים אחיו אבל לעבד לעבֹודה; אֹותֹו מּניחין היּו א ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעזרה  נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש

ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
.ÊË עֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ׁשּיביאּתחּלה  עד ועֹובדּה[מנחה], מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
עׂשירית  ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". הּמׁשח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּביֹום
ׁשּיביא  קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית
.ÊÈ- ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן

ּכׁשאר  ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָהרי
הדיֹוט ּכהן ּכל לראשונה]חּנּו מקריב [העובד ּכ ואחר , ְְְִִֵֶַַַָָֹ

ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, האיפה ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעׂשירית
ּגדֹול  ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה עׂשירית ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹמקריב
ׁשוה  ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמקריב

הּוא.

ה'תשע"ג  סיון כ"א חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
עֹומד ‡. אינֹו והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ּגּביו יׂשראל,[לידו]על ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואי
ּכׁשרים  מּיׂשראל ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָלפיכ
הּקרּבנֹות; על לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
וארּבעה  עׂשרים אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהן
מעמד  ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
'ראׁש הּנקרא והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּומעמד,

ֲַַָהּמעמד'.
וׁשּבת·. ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל [- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

נכנסין  לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
והרחֹוקים  ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין  היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת ְְְִֵֶֶֶַָלבית
ּבין ‚. ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּומה

ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין כנסּיֹות? ב']ּבבּתי ׁשּלהן,[יום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשליׁשי

מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתעּנין,
לצֹום. ׁשּבת מענג יצאּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּכדי

מּׁש„. ויֹום יֹום ארּבע ּובכל מתּפללין מעמדן, ׁשהיא ּבת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּונעילה  ּומנחה ׁשחרית ּתפּלה ּתפּלֹות: מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִַָָָ

יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּבין להן.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
- יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונֹוׂשאין
ּבספר  וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ּובתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשחרית,
ּובתפּלה  ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים אנׁשים, ׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ׁשּמֹוסיפין; הּיתרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹזֹו

ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, על ישראל']אּלא 'שמע פרשת -]. ְְְִֶֶֶַַָ
ׁשהן  מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא

לׁשּבת. ְְִַָטרּודין
ׁשם ‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן

'מעמד' נקרא - ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה .לתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ
.Âהיּו בראׁשית ּובּמה ּבמעׂשה הראׁשֹון קֹוראין? ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא
.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ

ׁשחרית  ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה
ּבּספר  הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמנחה.[תורה] ּפה על אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ,ְְְְְְִִִֶַָָ
.Á מעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת

ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית  אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבואר ּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחרית בהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה
.Ë למׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה

לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע [למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין  טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבספד ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבֹו
.È ע ׁשהתנּדב יחיד אסּור אפּלּו - לּמערכה גזרים אֹו צים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

זה  ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבספד הּיֹום ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָּבאֹותֹו
.מנהג  ְִָ

.‡È הּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
הּׁשּבת  כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי מה ׁשּלהן; ּומּפני . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהן  למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

ה'תשע"ג  סיון כ"ב שישי יום

ז  ּפרק
יום ה '־ ו 'כ "א ־ כ "ב סיון 
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על ‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



פט ycwnd ilk zekld - dcear xtq - oeiq 'k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לקּתיקֹול קֹודם ּוסגן לסגן, כללי]קדם וקּתיקֹול [מנהל , ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
לאמרּכל וגזּבר [אחראי]קֹודם לגזּבר, קֹודם ואמרּכל , ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

הּמׁשמר לראׁש לראׁש[שבועי]קֹודם קֹודם הּמׁשמר וראׁש , ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֹ
אב יום]ּבית הדיֹוט [משמרת לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש , ְְְֵֵֵֵֶָָֹֹ

זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָֹֹמּׁשאר
מּזֹו. ְְִַָלמעלה

.Î הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
לירׁשֹו הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין הּקֹודם - וכל , ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ירושה]ּבּנחלה לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם והּוא [- הּמת, ְְֲִֵֵַַַָָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו ממּלא שמים]ׁשּיהיה יראת -] ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

"הּוא  :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ׁשאינֹו ּפי על ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאף
הּדין  והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד יׂשראל", ּבקרב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּובניו
לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ׁשּבקרב ׂשררה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלכל

ְְַּולזרעֹו.
.‡Î אּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח

ואם  נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹלא

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש הּכהנים.[בגדים]ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מֹורידין  ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמעלין
ולא  ּבּקדׁש, ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכן  אם אּלא יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמֹורידין

.[חטא]סרח ַָ
.·Î מלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן

וחֹוזר  מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו
.לגדּלתֹו ְִָֻ

ה'תשע"ג  סיון כ' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּכהנים ‡. אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין [חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
ואחד  אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו

ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי
מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל [מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל [נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ
נתרּבה. ְִַָָמקֹום,

יקל‚. ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן עצמֹווחּיב ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
ראש] ולא [בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם

ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא  רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו
אפּלּו„. רּבים, ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא

מסּבבין הּכהנים ּכבֹוד;[מקיפין]אּלא לֹו וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֶַַָָֹ
ממּצעֹו ׁשעבר [עומד]והּסגן ּומׁשיח והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

גדול] הכהן במקום תקופה שעבד אב [- ּבית וראׁש ְִִֵָֹמימינֹו,

'ּתנחמּו'; לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים
ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין ְְְְִִֵַָֹוהן

ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת
עֹומד  והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו

מּׂשמאלֹו;[להתנחם]ּבׁשּורה אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְְִִִֵָָָֹֹ
מן  'ּתתּברכּו להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרין

ִַַָהּׁשמים'.
.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין העם [משל ּכל - ְְִֶַָָָ

על  קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמסּבין
ואם  יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמתֹו
ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

ּפרע מגודל]מרּבה שער ראׁשֹו[- "את ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹ
מסּפר  אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו - יפרע" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת אּלא [סכין]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקר[מספרים]ּבזּוג זֹו ׂשערה ראׁש עד [בתחילת], זֹו, ְְֲִַַַָֹ

לא  "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד צמח הּוא ּכאּלּו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיראה
ראׁשיהם". את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו; לא ּופרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיגּלחּו,

.Ê ּכהן 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּובית
הּיֹום,ּגדֹול' ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא יצא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ּבּיֹום. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתים

.Á ּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן
ּבל  הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ׁשּנאמר:בד אֹותֹו , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ë ּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
ויעיד  ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה עדּות הּגדֹול; היתה ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל
.Èאסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ואם  נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,
הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד [כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ

וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים [לאשת , ְְְְִֵֵֶָ
ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ

העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם
.‡È ׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן

ּבאבנים  ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון  ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו [בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

.·È חלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פי החּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מה גורל] ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא והרי ומעשרות]ּׁשּירצה. [תרומות ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
הּכהנים. ְֲִִַָֹּכׁשאר

.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
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העֹולה  ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,
וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ

.„È ואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ
ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן

סֹומ ּבלבד,[ידיו]והּוא לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
על  סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּכל  אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול לכהן אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברים

הן. חּיים ּבעלי על - ְֲִִֵֵַַַַהּסמיכֹות
.ÂËאיׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר [בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ל  הּכהנים אחיו אבל לעבד לעבֹודה; אֹותֹו מּניחין היּו א ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעזרה  נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש

ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
.ÊË עֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ׁשּיביאּתחּלה  עד ועֹובדּה[מנחה], מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
עׂשירית  ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". הּמׁשח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּביֹום
ׁשּיביא  קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית
.ÊÈ- ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן

ּכׁשאר  ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָהרי
הדיֹוט ּכהן ּכל לראשונה]חּנּו מקריב [העובד ּכ ואחר , ְְְִִֵֶַַַָָֹ

ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, האיפה ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעׂשירית
ּגדֹול  ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה עׂשירית ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹמקריב
ׁשוה  ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמקריב

הּוא.

ה'תשע"ג  סיון כ"א חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
עֹומד ‡. אינֹו והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ּגּביו יׂשראל,[לידו]על ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואי
ּכׁשרים  מּיׂשראל ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָלפיכ
הּקרּבנֹות; על לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
וארּבעה  עׂשרים אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהן
מעמד  ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
'ראׁש הּנקרא והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּומעמד,

ֲַַָהּמעמד'.
וׁשּבת·. ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל [- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

נכנסין  לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
והרחֹוקים  ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין  היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת ְְְִֵֶֶֶַָלבית
ּבין ‚. ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּומה

ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין כנסּיֹות? ב']ּבבּתי ׁשּלהן,[יום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשליׁשי

מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתעּנין,
לצֹום. ׁשּבת מענג יצאּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּכדי

מּׁש„. ויֹום יֹום ארּבע ּובכל מתּפללין מעמדן, ׁשהיא ּבת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּונעילה  ּומנחה ׁשחרית ּתפּלה ּתפּלֹות: מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִַָָָ

יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּבין להן.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
- יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונֹוׂשאין
ּבספר  וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ּובתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשחרית,
ּובתפּלה  ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים אנׁשים, ׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ׁשּמֹוסיפין; הּיתרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹזֹו

ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, על ישראל']אּלא 'שמע פרשת -]. ְְְִֶֶֶַַָ
ׁשהן  מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא

לׁשּבת. ְְִַָטרּודין
ׁשם ‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן

'מעמד' נקרא - ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה .לתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ
.Âהיּו בראׁשית ּובּמה ּבמעׂשה הראׁשֹון קֹוראין? ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא
.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ

ׁשחרית  ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה
ּבּספר  הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמנחה.[תורה] ּפה על אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ,ְְְְְְִִִֶַָָ
.Á מעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת

ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית  אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבואר ּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחרית בהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה
.Ë למׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה

לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע [למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין  טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבספד ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבֹו
.È ע ׁשהתנּדב יחיד אסּור אפּלּו - לּמערכה גזרים אֹו צים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

זה  ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבספד הּיֹום ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָּבאֹותֹו
.מנהג  ְִָ

.‡È הּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
הּׁשּבת  כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי מה ׁשּלהן; ּומּפני . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהן  למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

ה'תשע"ג  סיון כ"ב שישי יום

ז  ּפרק
יום ה '־ ו 'כ "א ־ כ "ב סיון 
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על ‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה
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ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על  ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:
עם  הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני  הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה  על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה

ּגדֹולה  כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה .הּפרֹוכֹות, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

הּמלאכה  את להכין ׁשעל ּכדי זה עליה. ממּנה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכיון  ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע
לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו

למלאכּתֹו אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע .וכיון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ּפיו ‚. ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה

הּתֹוקעין ואין יֹום [בחצוצרות]ּפֹותחין. ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְִִִֵַָ
ּתֹוקעין  יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא הּׁשערים, ְְְְְִִִִִֶַַָָָלפתיחת
ּתרּועה  ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ּתקיעֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹּבּמקּדׁש

ְִָּתקיעה.
ׁשּמסּבב „. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה

מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל
ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ

יֹום ‰. ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל המׁשֹוררים זה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ
ּתֹוקעין  ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשעֹומדים

מאחת [בחצוצרות] ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין הּקרּבנֹות. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל
ותׁשע  ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - יֹום ּבכל ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹועׂשרים

ׁשחר ׁשל הראשון]לתמיד ּבין [הקרבן ׁשל לתמיד ותׁשע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
האחרון]הערּבים מּוסף,[הקרבן קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום . ְְְִֵֶַַַָָָ

יֹום  אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף; קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין
ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ּבׁשּבת טֹוב להיֹות הּׁשנה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

ׁשלׁשה ׁשם לכל [קרבנות]ׁשּיׁש ּתֹוקעין אין - מּוספין ְְְִִֵֵֶָָָָֹ
לכל  ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא עצמֹו, ּבפני ּומּוסף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמּוסף

הּמּוספין.
יום שישי כ "ב סיון 

ִַָ
.Â מן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב

ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
עזרת  ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין
ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
למעלה  ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן נׁשים. [על מעזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבׁשּבתהמזבח] הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין [של ּבחג, ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ׁשּמנּסכין סוכות] ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ותֹוקעין ;ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

זה  יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ׁשּתֹוקעין הּתֹוקעין וכל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָהּמים.
ּבחצֹוצרֹות  הּתקיעֹות, אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו; המׁשֹוררים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָׁשעל

ֵהן.
.Êהּצלצל ׁשעל ּכל [מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ

את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על את המׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ
ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,

.Áהּפיסֹות ׁשעל הּכהנים [גורלות]זה ּבין מפיס הּוא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשּזכה  מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבכל
ּובהלכֹות  יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ּבּפיס; ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבּה

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין
.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין [קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ

ּבסלע.[מסכמים] וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹעּמֹו
ּדמיהן  יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוכל
ועֹוׂשה  הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן הממּנה וזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻלּמקּדׁש,
יֹום  לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין הּגזּברין עם ְְְְְְִִִִִִִִֶַָֹֹחׁשּבֹון

הּׁשער עּמֹו המחיר]ּפֹוסקין את מסכמים הּוזלּו[- ואם . ְְְִִִַַַ
מסּפק ּכמֹו[מוכר]הּקּנים, מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ּכׁשער ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַ

ׁשּנמצא  קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד עּמֹו; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּפסקּו
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ׁשּנפסל אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפסּול

.Èהחֹותמֹות ׁשעל ּדמי [פתקאות]זה ׁשּמקּבל הּוא - ְְֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשעל  וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, מּמחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנסכים

הּנסכים. ׁשּמֹוכר הּוא - ְְִִֵֶַַָָהּנסכים
.‡È ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכיצד?

עליו  ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני 'עגל', ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעליו
'חֹוטא' עליו ּכתּוב והרביעי .'ּגדי', ְְְִִִֵָָָָ

.·È הּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין  חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד  חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה  ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה

ּבהן  את ׁשּכתּוב מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות [נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ

מהמכירות] זה [יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ
עד  לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
נֹותנין  ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, ואם תאריך]לֹו; ּכתּוב [- ְְְִִֵֵַָָָ
עד  אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני החֹותם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ
.‚Èׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום את מּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ

הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין
מ  מסּפק נסכים, הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן סּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהן
ולֹוקחין נסכים', 'מֹותר הּנקרא הּוא עֹולֹות [קונים]- ּבֹו ְְְְִִִַַָָ

העֹוף, ּבעֹולֹות הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלקיץ
עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ְְְִֵֶַָׁשאין

.„È,ּתמיד הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים
העבֹודה  ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואֹוכלין
מעמידין  לפיכ ּבמעיהן; חֹולין הן - אחד חלּוק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ּתחלּואיהם, ּכל ּומרּפא אֹותם, מבּקר ׁשּיהיה אחד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻממּנה

ידֹו ׁשּתחת ואנׁשיו הּוא ּתמיד, ּבהם .ועֹוסק ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÂËוׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחר ממּנין ,[תעלות]וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַ

מצּויין  הּמים ׁשּיהיּו ּכדי - רּבים ׁשל הּבֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַּומתּקן
ואחד  רגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה אדם לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבירּוׁשלים
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מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, לחם אּמני ּכל על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻממּנה
מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, אּמני ּכל על ממּנה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻואחד

.ÊË הּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה - הּפרֹוכֹות ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
ולּׁשערים  להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן, ּוׁשּתי והרֹוקמין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וׁשנה, ׁשנה ּבכל עֹוׂשין היּו ּבין [בשביל]ּפרֹוכֹות להבּדיל ְְְְִִֵַָָָָָָָ
הּקדׁשים  וקדׁש ּכפּוליןהּקדׁש הּפרֹוכֹות וחּוטי [שזורים]. ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּׁשה חוטים]ׁשּׁשה מששה חוט היּו[כל מינין וארּבעה . ְְִִִִַָָָָָ
מהם  אחד וכל ׁשני; ותֹולעת וארּגמן, ּותכלת, ׁשׁש, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה:

מ:]ּכפּול וטפח [שזור חּוטין. וארּבעה עׂשרים הרי ׁשּׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
נירין ּוׁשנים ׁשבעים ועל עביּה, נארגת;[חוטים]היה היתה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

עׂשרים. ורחּבּה ארּבעים, ְְְְְִִֶַָָָָָארּכּה
.ÊÈ על ׁשבע - ׁשני ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עׂשרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁש

על  ואחת אּולם, ׁשל ּפתחֹו על ואחת העזרה, ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשבעה
לּדביר ּוׁשּתים היכל, ׁשל הקודשים]ּפתחֹו ּובין [קודש ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ּבעלּיה ּכנגדן ּוׁשּתים הגג]הּקדׁש, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ
.ÁÈהּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת מגזרת ּפרכת טומאה -] ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ

ּבפניםחכמים] אֹותּה מטּבילין אֹותּה[בעזרה]- ּומכניסין ְְְִִִִִִַַָָ
ׁשמׁש הערב צריכה ׁשאינּה לפי לערב מּיד, [להמתין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אֹותּהלהטהר] מטּבילין - הּטמאה ּבאב וׁשּנטמאת .ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ּבחיל[לעזרה]מּבחּוץ אֹותּה לעזרה]וׁשֹוטחין מּפני [חוץ , ְְְִִִֵֵַַָ

ׁשֹוטחין  - חדׁשה היתה ואם ׁשמׁש. הערב צריכה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא
האצטּוה ּגב על הבית]אֹותּה בהר אבן ׁשּיראּו[קורות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַָָָ

נאה  ׁשהיא מלאכּתּה את .העם ְְִֶֶַָָָָָ
.ËÈ ּוׁשליׁשּיים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּתחּתיהם  הּׁשנּיים יביאּו הראׁשֹונים, יּטמאּו ׁשאם -. ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
.Î ּבגדי ּבהכנת עֹוסק - כהּנה ּבגדי מעׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה

ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים
הּכל  ּבּמקּדׁש.נעׂשה לֹו היתה ולׁשּכה . ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

ה'תשע"ג  סיון כ"ג קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
ּובגדי ‡. הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי

כלים  ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,
ׁשל [בגדים] וארּבעּתם ּומגּבעת; ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, :ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ
ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

ּגדֹול ·. כהן ּבגדי הן - זהב כלים:ּבגדי ׁשמֹונה והם , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ
ואבנט  וציץ. וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהארּבעה

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה [ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה הּמגּבעת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיא

הּׁשבר על ׁשּלֹופף תחבושת]ּכמֹו צֹונפין [ככריכת ּובניו , ְְִֵֶֶֶַַָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ּככֹובע; ְְְְִִִֵַַַָָּבּה

ּגדֹול ‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת  ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: .ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוארּבעּתם

הּכּפּורים  ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.
ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהן ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשה הגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים „. נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד [ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מטׁשטׁשין היּו ארּכין [בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן  אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין [כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ׁשּנעׂשּו[ישנים] עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו,
צֹואי‰. ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין [מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין  ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן  עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
.Â עֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

ּבית  ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהן הּׁשֹואבה  עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּתמיד לּמנֹורה  המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ
.Ê ויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל

ּומּתר  לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ּכלי ׁשהתנּדב וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
ּכׁשרין. הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשרת
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד
.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ
מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם
ּפֹותחין  ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין
.Ë ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹולּמה

אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, הּכלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיהיּו
וכתּוב  אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; עליו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכתּוב
ּכּלן  והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן 'אבנט'; ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻעליו

אחד. ְֶַָּבחּלֹון
.È ּבעת אֹו ּבּלילה, ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא
.‡È אֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו עבֹודתֹו, האבנט ּביֹום מן חּוץ ; ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ
ׁשעטנז  ׁשהּוא מּפני אּלא - ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

העבֹודה. ְֲִַָָּבׁשעת
.·Èאּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים מ:]אין צמר [בגדים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים
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ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על  ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:
עם  הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני  הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה  על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה

ּגדֹולה  כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה .הּפרֹוכֹות, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

הּמלאכה  את להכין ׁשעל ּכדי זה עליה. ממּנה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכיון  ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע
לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו

למלאכּתֹו אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע .וכיון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ּפיו ‚. ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה

הּתֹוקעין ואין יֹום [בחצוצרות]ּפֹותחין. ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְִִִֵַָ
ּתֹוקעין  יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא הּׁשערים, ְְְְְִִִִִֶַַָָָלפתיחת
ּתרּועה  ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ּתקיעֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹּבּמקּדׁש

ְִָּתקיעה.
ׁשּמסּבב „. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה

מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל
ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ

יֹום ‰. ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל המׁשֹוררים זה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ
ּתֹוקעין  ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשעֹומדים

מאחת [בחצוצרות] ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין הּקרּבנֹות. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל
ותׁשע  ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - יֹום ּבכל ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹועׂשרים

ׁשחר ׁשל הראשון]לתמיד ּבין [הקרבן ׁשל לתמיד ותׁשע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
האחרון]הערּבים מּוסף,[הקרבן קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום . ְְְִֵֶַַַָָָ

יֹום  אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף; קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין
ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ּבׁשּבת טֹוב להיֹות הּׁשנה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

ׁשלׁשה ׁשם לכל [קרבנות]ׁשּיׁש ּתֹוקעין אין - מּוספין ְְְִִֵֵֶָָָָֹ
לכל  ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא עצמֹו, ּבפני ּומּוסף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמּוסף

הּמּוספין.
יום שישי כ "ב סיון 

ִַָ
.Â מן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב

ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
עזרת  ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין
ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
למעלה  ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן נׁשים. [על מעזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבׁשּבתהמזבח] הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין [של ּבחג, ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ׁשּמנּסכין סוכות] ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ותֹוקעין ;ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

זה  יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ׁשּתֹוקעין הּתֹוקעין וכל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָהּמים.
ּבחצֹוצרֹות  הּתקיעֹות, אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו; המׁשֹוררים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָׁשעל

ֵהן.
.Êהּצלצל ׁשעל ּכל [מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ

את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על את המׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ
ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,

.Áהּפיסֹות ׁשעל הּכהנים [גורלות]זה ּבין מפיס הּוא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשּזכה  מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבכל
ּובהלכֹות  יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ּבּפיס; ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבּה

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין
.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין [קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ

ּבסלע.[מסכמים] וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹעּמֹו
ּדמיהן  יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוכל
ועֹוׂשה  הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן הממּנה וזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻלּמקּדׁש,
יֹום  לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין הּגזּברין עם ְְְְְְִִִִִִִִֶַָֹֹחׁשּבֹון

הּׁשער עּמֹו המחיר]ּפֹוסקין את מסכמים הּוזלּו[- ואם . ְְְִִִַַַ
מסּפק ּכמֹו[מוכר]הּקּנים, מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ּכׁשער ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַ

ׁשּנמצא  קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד עּמֹו; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּפסקּו
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ׁשּנפסל אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפסּול

.Èהחֹותמֹות ׁשעל ּדמי [פתקאות]זה ׁשּמקּבל הּוא - ְְֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשעל  וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, מּמחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנסכים

הּנסכים. ׁשּמֹוכר הּוא - ְְִִֵֶַַָָהּנסכים
.‡È ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכיצד?

עליו  ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני 'עגל', ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעליו
'חֹוטא' עליו ּכתּוב והרביעי .'ּגדי', ְְְִִִֵָָָָ

.·È הּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין  חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד  חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה  ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה

ּבהן  את ׁשּכתּוב מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות [נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ

מהמכירות] זה [יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ
עד  לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
נֹותנין  ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, ואם תאריך]לֹו; ּכתּוב [- ְְְִִֵֵַָָָ
עד  אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני החֹותם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ
.‚Èׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום את מּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ

הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין
מ  מסּפק נסכים, הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן סּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהן
ולֹוקחין נסכים', 'מֹותר הּנקרא הּוא עֹולֹות [קונים]- ּבֹו ְְְְִִִַַָָ

העֹוף, ּבעֹולֹות הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלקיץ
עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ְְְִֵֶַָׁשאין

.„È,ּתמיד הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים
העבֹודה  ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואֹוכלין
מעמידין  לפיכ ּבמעיהן; חֹולין הן - אחד חלּוק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ּתחלּואיהם, ּכל ּומרּפא אֹותם, מבּקר ׁשּיהיה אחד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻממּנה

ידֹו ׁשּתחת ואנׁשיו הּוא ּתמיד, ּבהם .ועֹוסק ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÂËוׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחר ממּנין ,[תעלות]וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַ

מצּויין  הּמים ׁשּיהיּו ּכדי - רּבים ׁשל הּבֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַּומתּקן
ואחד  רגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה אדם לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבירּוׁשלים
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מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, לחם אּמני ּכל על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻממּנה
מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, אּמני ּכל על ממּנה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻואחד

.ÊË הּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה - הּפרֹוכֹות ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
ולּׁשערים  להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן, ּוׁשּתי והרֹוקמין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וׁשנה, ׁשנה ּבכל עֹוׂשין היּו ּבין [בשביל]ּפרֹוכֹות להבּדיל ְְְְִִֵַָָָָָָָ
הּקדׁשים  וקדׁש ּכפּוליןהּקדׁש הּפרֹוכֹות וחּוטי [שזורים]. ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּׁשה חוטים]ׁשּׁשה מששה חוט היּו[כל מינין וארּבעה . ְְִִִִַָָָָָ
מהם  אחד וכל ׁשני; ותֹולעת וארּגמן, ּותכלת, ׁשׁש, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה:

מ:]ּכפּול וטפח [שזור חּוטין. וארּבעה עׂשרים הרי ׁשּׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
נירין ּוׁשנים ׁשבעים ועל עביּה, נארגת;[חוטים]היה היתה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

עׂשרים. ורחּבּה ארּבעים, ְְְְְִִֶַָָָָָארּכּה
.ÊÈ על ׁשבע - ׁשני ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עׂשרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁש

על  ואחת אּולם, ׁשל ּפתחֹו על ואחת העזרה, ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשבעה
לּדביר ּוׁשּתים היכל, ׁשל הקודשים]ּפתחֹו ּובין [קודש ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ּבעלּיה ּכנגדן ּוׁשּתים הגג]הּקדׁש, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ
.ÁÈהּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת מגזרת ּפרכת טומאה -] ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ

ּבפניםחכמים] אֹותּה מטּבילין אֹותּה[בעזרה]- ּומכניסין ְְְִִִִִִַַָָ
ׁשמׁש הערב צריכה ׁשאינּה לפי לערב מּיד, [להמתין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אֹותּהלהטהר] מטּבילין - הּטמאה ּבאב וׁשּנטמאת .ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ּבחיל[לעזרה]מּבחּוץ אֹותּה לעזרה]וׁשֹוטחין מּפני [חוץ , ְְְִִִֵֵַַָ

ׁשֹוטחין  - חדׁשה היתה ואם ׁשמׁש. הערב צריכה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא
האצטּוה ּגב על הבית]אֹותּה בהר אבן ׁשּיראּו[קורות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַָָָ

נאה  ׁשהיא מלאכּתּה את .העם ְְִֶֶַָָָָָ
.ËÈ ּוׁשליׁשּיים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּתחּתיהם  הּׁשנּיים יביאּו הראׁשֹונים, יּטמאּו ׁשאם -. ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
.Î ּבגדי ּבהכנת עֹוסק - כהּנה ּבגדי מעׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה

ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים
הּכל  ּבּמקּדׁש.נעׂשה לֹו היתה ולׁשּכה . ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

ה'תשע"ג  סיון כ"ג קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
ּובגדי ‡. הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי

כלים  ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,
ׁשל [בגדים] וארּבעּתם ּומגּבעת; ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, :ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ
ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

ּגדֹול ·. כהן ּבגדי הן - זהב כלים:ּבגדי ׁשמֹונה והם , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ
ואבנט  וציץ. וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהארּבעה

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה [ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה הּמגּבעת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיא

הּׁשבר על ׁשּלֹופף תחבושת]ּכמֹו צֹונפין [ככריכת ּובניו , ְְִֵֶֶֶַַָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ּככֹובע; ְְְְִִִֵַַַָָּבּה

ּגדֹול ‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת  ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: .ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוארּבעּתם

הּכּפּורים  ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.
ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהן ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשה הגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים „. נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד [ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מטׁשטׁשין היּו ארּכין [בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן  אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין [כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ׁשּנעׂשּו[ישנים] עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו,
צֹואי‰. ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין [מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין  ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן  עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
.Â עֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

ּבית  ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהן הּׁשֹואבה  עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּתמיד לּמנֹורה  המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ
.Ê ויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל

ּומּתר  לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ּכלי ׁשהתנּדב וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
ּכׁשרין. הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשרת
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד
.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ
מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם
ּפֹותחין  ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין
.Ë ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹולּמה

אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, הּכלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיהיּו
וכתּוב  אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; עליו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכתּוב
ּכּלן  והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן 'אבנט'; ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻעליו

אחד. ְֶַָּבחּלֹון
.È ּבעת אֹו ּבּלילה, ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא
.‡È אֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו עבֹודתֹו, האבנט ּביֹום מן חּוץ ; ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ
ׁשעטנז  ׁשהּוא מּפני אּלא - ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

העבֹודה. ְֲִַָָּבׁשעת
.·Èאּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים מ:]אין צמר [בגדים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים
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.‚È הּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל
הּבּוץ  והּוא הּוא הּפׁשּתים מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע מן [מעורב]הּצמר ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הכחול]הּכחל אדם;[גווני הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ; ְְֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא ׁשני, אדומים ותֹולעת [גרגירים ְְִֶֶַַַַַַַָָ
.מאוד]

.„È,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
- "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה  הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאם
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה  ּכפּול חּוטן .ׁשּיהיה ְְִֶֶָָָ
.ÂË הּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

ּבפני  אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה  ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואחֹור  ּפנים צדדין, מּׁשני .נראית ְְְְִִִִֵֵָָָ
.ÊË ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים  ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּבין

הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ּכמֹו[כגומות , ְְֲִֵַַָָ
יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים האֹורגין ׁשּלּה[שרוול]ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין עצמֹו, ּבפני ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻנארג
.ÊÈ העקב מן למעלה עד - הּכּתנת יד אר ּבית ואר . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻ

ּפס עד - הּיד.[כף]ׁשּלּה ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְֶַַַַָָָָֹ
.ÁÈ- הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,

ירכים  ועד מּמתנים קרֹוב הם הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד הּלב, ּוׁשנצים [ברך]מן . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ

הּנקב[רצועות] ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש [חור ְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּבית ּכיס.[נרתיק]ולא ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְְִִִֵֶֶָָָָֹֻ

.ËÈ עׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת
אצּבעֹות  ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ׁשּתים אּמה. וארּכֹו , ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּובגדי  .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים
מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא [בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה  "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ
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ה'תשע"ג  סיון י"ז ראשון יום
.Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּבדּבּור, עצמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּׁשחּיבנּו
ּכ יקרה אם אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ואּלּו ―ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
עלי אסּורין העֹולם ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם אֹו ,ֱֲִִֵֶֶַָָָָָָוכ
ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל איזה אֹו זֹו; עיר ּפרֹות ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻאֹו
וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר אֹו הּיין עלי ְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָיאסר
ֿ הּדֹומה וכל עלי אסּורה אׁשּתי הנאת אמר: אם וכן ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבזה.
הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ֿ החּיּובים מן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻלזה
על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו לקּים חּיב ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָזה
ּדברֹו יחל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדּבּור, ְְְְִִֵֶַַַָָֹאֹותֹו

יעׂשה" מּפיו ֿ הּיצא b)ּככל ,l xacna)הּפרּוׁש ּובא , ְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
(my ixtqa),חּלין ּדבריו יעׂשה לא ― ּדברֹו" יחל "לא :ְְֲִֵֶַַָָָֹֹֻ

ּגמרא ּולׁשֹון יקּימּנּו. ולא ּדבר עצמֹו ׁשּיחּיב ְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹּכלֹומר
קֹונמֹות(dk:)ׁשבּועֹות אמרּו: ,(xcp oeyl Ð "ilr mpew") ְְָָ

ּובספרי ּדברֹו". יחל ּב"לא עֹובר ―(my xacna):אמרּו ְְְְְִֵֵֵַָָֹ
'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא מּגיד ― יחל ְִֵֵֵֶַַַַַַַֹ"לא
ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ׁשאם ּכלֹומר: ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּתאחר'",
ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ― רגלים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹעליו
לקרּבן, ֿ הּדֹומה ּכל וכן חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּומּׁשּום

הּכנסתּכגֹו לבית אֹו לצדקה אֹו הּבית לבדק ׁשּנדר ן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו על ֿ ּׁשאסר מה ועֹוׂשה והעֹובר ּבזה. ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָלעׂשתֹו

נדרים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"ג  סיון י"ח שני יום

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ֿ ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ֿ ּפעם ּבכל (zeevnהענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
(cere mixney ,d`neh enk zenieqnצּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ

לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה ֿ מׁשּפטיו. את וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר i.)הּכתּוב, dbibg)נדרים "הּתר :exn`y dn) ְְְִֵֶַָָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgּבאויר xy`nּפֹורחין xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrnאּלא ֿ ּׁשּיסמכּו", מה על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה

נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תשע"ג  סיון י"ט שלישי יום

.·ˆ .‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

סיון  י"זֿי"ט ראשוןֿשלישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הצ"ב ׂשערֹו,הּמצוה לגּדל הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
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ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו d)והּוא ,e xacna), ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― יהיה "קדֹוׁש הּמכלּתא: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּולׁשֹון
לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם ֿ ראׁשֹו". על ֿ יעבר לא ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה xnelk:מצות x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ְֲִֵַ
(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl,

xry)ּבאדמה(ey`x)החֹופף dxiynd)."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, אתּֿכלֹומר: הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
edy`)העביר ,ilk)מצות על עֹובר יהא אבל ּתער; ּכעין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָ

והרי ּגּדל; לא וזה ― ּפרע" "ּגּדל אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה,
אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― עׂשה מכלל הּבא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלאו
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

(.hl).

― הר"ט והּואהּמצוה מּלגּלח, הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ֿ ראׁשֹו" על יעבר לא "ּתער יתעּלה: וגם(my)אמרֹו . ְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

ה'תשע"ג  סיון כ' רביעי יום

.¯„ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ב ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹו
יׁשּתה" לא ענבים ֿ מׁשרת "וכל יתעּלה: e,אמרֹו xacna) ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

(bאֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה והפליג .ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר

יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיין
ּבגמרא ונתּבאר ֿ הּיין. מן הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין

טעם(fl.)נזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ―ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לקּמן ehw)ׁשּנבאר xeriy Ð ex dyrz `l)ּוכׁשּיׁשּתה : ְְְְִֵֶֶֶַָָ

לֹוקה. ― חמץ אֹו יין רביעית ְִִִִֶֶַַָֹהּנזיר

― הר"ג מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל" לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: והּוא ,(my)ענבים, ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא ואם(my)צּמּוקים, , ְְְִִִִִֵֵָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל
יוםרביעיֿ חמישיכ'ֿ כ"אסיון

ְִֵֶֶַַָ

ה'תשע"ג  סיון כ"א חמישי יום

.Ê¯ .Á¯ .Â¯ .‰¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ה זרעהּמצוה מּלאכֹול הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ֿ זג ועד "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹענבים,
(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו קלּפיהּמצוה מּלאכֹול הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
מהם אכל ואם יאכל", לא ֿ זג "ועד אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהענבים,
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּכזית
ּבפני מצוה מהם ֿ אחד ּכל וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ֿ אחד ּכל על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. cl:)מלקּות xifp)הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ
ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבפני
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעצמן

וזּגין(gl:)נזירּות חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסחט

ׁשם וׁשּיר(xnba`)חׁשבּו ּתנא זה ׁשּתּנא (pzdy`לקּבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ
(cer xiiye ,xaery oie`ld lk z` dpn `l dpynaְֶוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻחּיב
(`xnba)ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר והא :ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹ

ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהחמץ

av)ׁשּבארנּו dyrz `l)לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאּסּורי

ִָֻמּכּלן.

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, (my,ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(eּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .(:an xifp)ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא ֿ יּטּמא", "לא ְְְִִֵֶַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר הּטמאה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻעל
אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת לאהל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹנכנס
חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו וׁשאם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻאחת;
עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ׁשּנכנס, ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתים,
הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא האדם אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמת
הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל נכנס אם אבל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכאחת.

Ðלּביאה elek `ay mxh ,epnn ohw wlg qpkd mr cin ik) ִַָ
(`nhpהמבארים הּכללים לפי ׁשם ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

ְָֹּבאהלֹות.

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא (my,למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

(fעליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
ּבטמאֹות לֹוקה.ּבין ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻ
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.‚È הּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל
הּבּוץ  והּוא הּוא הּפׁשּתים מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע מן [מעורב]הּצמר ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הכחול]הּכחל אדם;[גווני הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ; ְְֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא ׁשני, אדומים ותֹולעת [גרגירים ְְִֶֶַַַַַַַָָ
.מאוד]

.„È,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
- "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה  הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאם
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה  ּכפּול חּוטן .ׁשּיהיה ְְִֶֶָָָ
.ÂË הּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

ּבפני  אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה  ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואחֹור  ּפנים צדדין, מּׁשני .נראית ְְְְִִִִֵֵָָָ
.ÊË ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים  ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּבין

הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ּכמֹו[כגומות , ְְֲִֵַַָָ
יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים האֹורגין ׁשּלּה[שרוול]ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין עצמֹו, ּבפני ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻנארג
.ÊÈ העקב מן למעלה עד - הּכּתנת יד אר ּבית ואר . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻ

ּפס עד - הּיד.[כף]ׁשּלּה ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְֶַַַַָָָָֹ
.ÁÈ- הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,

ירכים  ועד מּמתנים קרֹוב הם הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד הּלב, ּוׁשנצים [ברך]מן . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ

הּנקב[רצועות] ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש [חור ְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּבית ּכיס.[נרתיק]ולא ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְְִִִֵֶֶָָָָֹֻ

.ËÈ עׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת
אצּבעֹות  ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ׁשּתים אּמה. וארּכֹו , ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּובגדי  .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים
מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא [בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה  "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ
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ה'תשע"ג  סיון י"ז ראשון יום
.Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּבדּבּור, עצמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּׁשחּיבנּו
ּכ יקרה אם אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ואּלּו ―ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
עלי אסּורין העֹולם ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם אֹו ,ֱֲִִֵֶֶַָָָָָָוכ
ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל איזה אֹו זֹו; עיר ּפרֹות ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻאֹו
וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר אֹו הּיין עלי ְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָיאסר
ֿ הּדֹומה וכל עלי אסּורה אׁשּתי הנאת אמר: אם וכן ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבזה.
הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ֿ החּיּובים מן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻלזה
על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו לקּים חּיב ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָזה
ּדברֹו יחל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדּבּור, ְְְְִִֵֶַַַָָֹאֹותֹו

יעׂשה" מּפיו ֿ הּיצא b)ּככל ,l xacna)הּפרּוׁש ּובא , ְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
(my ixtqa),חּלין ּדבריו יעׂשה לא ― ּדברֹו" יחל "לא :ְְֲִֵֶַַָָָֹֹֻ

ּגמרא ּולׁשֹון יקּימּנּו. ולא ּדבר עצמֹו ׁשּיחּיב ְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹּכלֹומר
קֹונמֹות(dk:)ׁשבּועֹות אמרּו: ,(xcp oeyl Ð "ilr mpew") ְְָָ

ּובספרי ּדברֹו". יחל ּב"לא עֹובר ―(my xacna):אמרּו ְְְְְִֵֵֵַָָֹ
'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא מּגיד ― יחל ְִֵֵֵֶַַַַַַַֹ"לא
ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ׁשאם ּכלֹומר: ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּתאחר'",
ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ― רגלים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹעליו
לקרּבן, ֿ הּדֹומה ּכל וכן חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּומּׁשּום

הּכנסתּכגֹו לבית אֹו לצדקה אֹו הּבית לבדק ׁשּנדר ן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו על ֿ ּׁשאסר מה ועֹוׂשה והעֹובר ּבזה. ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָלעׂשתֹו

נדרים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"ג  סיון י"ח שני יום

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ֿ ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ֿ ּפעם ּבכל (zeevnהענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
(cere mixney ,d`neh enk zenieqnצּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ

לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה ֿ מׁשּפטיו. את וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר i.)הּכתּוב, dbibg)נדרים "הּתר :exn`y dn) ְְְִֵֶַָָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgּבאויר xy`nּפֹורחין xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrnאּלא ֿ ּׁשּיסמכּו", מה על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה

נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תשע"ג  סיון י"ט שלישי יום

.·ˆ .‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

סיון  י"זֿי"ט ראשוןֿשלישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הצ"ב ׂשערֹו,הּמצוה לגּדל הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
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ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו d)והּוא ,e xacna), ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― יהיה "קדֹוׁש הּמכלּתא: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּולׁשֹון
לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם ֿ ראׁשֹו". על ֿ יעבר לא ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה xnelk:מצות x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ְֲִֵַ
(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl,

xry)ּבאדמה(ey`x)החֹופף dxiynd)."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, אתּֿכלֹומר: הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
edy`)העביר ,ilk)מצות על עֹובר יהא אבל ּתער; ּכעין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָ

והרי ּגּדל; לא וזה ― ּפרע" "ּגּדל אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה,
אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― עׂשה מכלל הּבא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלאו
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

(.hl).

― הר"ט והּואהּמצוה מּלגּלח, הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ֿ ראׁשֹו" על יעבר לא "ּתער יתעּלה: וגם(my)אמרֹו . ְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

ה'תשע"ג  סיון כ' רביעי יום

.¯„ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ב ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹו
יׁשּתה" לא ענבים ֿ מׁשרת "וכל יתעּלה: e,אמרֹו xacna) ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

(bאֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה והפליג .ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר

יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיין
ּבגמרא ונתּבאר ֿ הּיין. מן הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין

טעם(fl.)נזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ―ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לקּמן ehw)ׁשּנבאר xeriy Ð ex dyrz `l)ּוכׁשּיׁשּתה : ְְְְִֵֶֶֶַָָ

לֹוקה. ― חמץ אֹו יין רביעית ְִִִִֶֶַַָֹהּנזיר

― הר"ג מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל" לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: והּוא ,(my)ענבים, ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא ואם(my)צּמּוקים, , ְְְִִִִִֵֵָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל
יוםרביעיֿ חמישיכ'ֿ כ"אסיון

ְִֵֶֶַַָ

ה'תשע"ג  סיון כ"א חמישי יום

.Ê¯ .Á¯ .Â¯ .‰¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ה זרעהּמצוה מּלאכֹול הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ֿ זג ועד "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹענבים,
(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו קלּפיהּמצוה מּלאכֹול הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
מהם אכל ואם יאכל", לא ֿ זג "ועד אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהענבים,
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּכזית
ּבפני מצוה מהם ֿ אחד ּכל וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ֿ אחד ּכל על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. cl:)מלקּות xifp)הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ
ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבפני
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעצמן

וזּגין(gl:)נזירּות חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסחט

ׁשם וׁשּיר(xnba`)חׁשבּו ּתנא זה ׁשּתּנא (pzdy`לקּבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ
(cer xiiye ,xaery oie`ld lk z` dpn `l dpynaְֶוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻחּיב
(`xnba)ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר והא :ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹ

ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהחמץ

av)ׁשּבארנּו dyrz `l)לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאּסּורי

ִָֻמּכּלן.

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, (my,ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(eּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .(:an xifp)ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא ֿ יּטּמא", "לא ְְְִִֵֶַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר הּטמאה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻעל
אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת לאהל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹנכנס
חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו וׁשאם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻאחת;
עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ׁשּנכנס, ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתים,
הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא האדם אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמת
הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל נכנס אם אבל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכאחת.

Ðלּביאה elek `ay mxh ,epnn ohw wlg qpkd mr cin ik) ִַָ
(`nhpהמבארים הּכללים לפי ׁשם ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

ְָֹּבאהלֹות.

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא (my,למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

(fעליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
ּבטמאֹות לֹוקה.ּבין ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻ
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ה'תשע"ג  סיון כ"ב שישי יום

.„È˜ .‚ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(h ,c `xwie ,rxevn:מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ

היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת ֿ ימּות "וכי אמרֹו: והּוא e,טמאה, xacna) ְְְְְִֵָָָָָֻ
(hימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹותגלחת

ּכׁשּתי(my)נזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי ּכ ֿ אחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ּכ ֿ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחר
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrהּטעם ֿ את לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמצרע

נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: .(dn.)זֹו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ

וגֹו'" a)נפׁשֹות ,fk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ
ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"ג  סיון כ"ג קודש שבת יום

.ÊÈ˜ .ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒ‚"ÎŒ·"Î̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ

― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּכהן לפני ֿ הּבהמה את "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,

אֹותּה" הּכהן והערי(aiÎ`i ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(ai.)ּומעילה(al:)מצוה ְְְְְִִִַָָָָ

― הקט"ז והּואהּמצוה ּבּתים. ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
והעריכֹו לה' קדׁש ֿ ּביתֹו את ֿ יקּדיׁש ּכי "ואיׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹאמרֹו:

bi)הּכהן" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
.(l`.)ערכים ֲִָ

― הקי"ז והּואהּמצוה ׂשדֹות, ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: fh)אמרֹו ,my)ואם ; ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֻ

וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ֿ ׂשדה ak)את ,my). ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָֹֻ
ּובׂשדה וגֹו'" זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻודן
ּוכבר ."הערּכ מכסת את הּכהן ֿ לֹו "וחּׁשב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹמקנתֹו
ערכים ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻנתּבארּו

(g wxte f wxt)ערכים סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ואל .ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ
― אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו
ּבאחרת, ׁשאינֹו ּדין מהן ֿ אחת לכל מצות: ארּבע הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
אין לכן הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאבל
אנּו ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻלמנֹות

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני "oaxw"מֹונים myy s`) ְְְִִִֵֶַָָָָָֻ
(mlekl szeyn.ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ
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i"yx
(È).¯È˜· ÔÈ˙˘Ó משית מדע, ידע יונתן: תרגם

לבו: ÂÊÚÂ·.בקירות ¯ÂˆÚ,יד מחזיק לו שיש עצור
יז)כמו ט א לו (שמואל שאין ועזוב, בעמי, יעצור זה :

ביד: Ú·È¯.מחזיק ¯˘‡Î,בפיו המאכל את המבער
תומו: עד אחריו אבער כך גלל, ÂË·.(È‚)לעשות ¯·„

איש  יעלה שלא שומר אביו שהושיבו משמרתו, שבטל

ועלה: משמרתו ובטל ·È˙(È„)לרגל, ˙‡ ˙È¯ÎÈ ¯˘‡
.‰˙Ú Ì‚ ‰ÓÂ ÌÂÈ‰ ‰Ê ÌÚ·¯È,היום לו הנולדים

יונתן: תרגם כך מעתה, לו להולד עתידין ואשר
(‡Î).'‰ ¯Á· ¯˘‡ ¯ÈÚ‰:כן פי על ÚÈÂ˘(Î·)ואף

.Ú¯‰ ‰„Â‰È:לבם על זה נתנו לשון Â‡˜ÈÂ.ולא
קניטה:

cec zcevn
(È).¯È˜· ÔÈ˙˘Óבקיר ומשתין קלוח עושה כי הזכר, הוא

הנקבה: כן בתוך ÂˆÚ¯.ולא  ומעוכב עצור  שהוא  העושר,
בשדה:ÂÊÚÂ·.הבית: עזוב שהוא רצה·Ï‡¯˘È.המקנה,

יוסרו: למען  רב, בפרסום Ú·È¯.לומר : ¯˘‡Î:לומר רצה 
כן שארית , ישאיר  מבלי  הצואה את יבער המבער  כאשר 

תומו: עד ירבעם:ÌÚ·¯ÈÏ.(È‡)אבערו  „·¯.מבית '‰ ÈÎ
לקיים: ÂË·.(È‚)ובידו  הטוב,„·¯ הדבר מהו פירש לא 

לרגל : ועלה משמרתו שבטל  אמרו, ז''ל  ··È˙ורבותינו
.ÌÚ·¯È: טוב דבר בו רק נמצא ירבעם, בית Ê‰(È„)בכל
.ÌÂÈ‰שכבר בעולם, היום זה הם  אשר האנשים  לומר : רצה 
Ú˙‰.נולדו: Ì‚ ‰ÓÂ:מעתה יולדו אשר מה גם לומר : ‰˜‰.(ÂË)רצה „ÂÈ ¯˘‡Î, רוח במעט  יתנודד  רכותו, לרוב אשר 

אצלו : בהעומד  עצמו את Ï‰¯.ויכה ¯·ÚÓב במלכים שנאמר  כמו גלו  לשם כי  גוזן, נהר א)הוא יח ו, הימים(יז ה ובדברי (א

Ï‡¯˘È.(ÊË)המכעיסים:ÌÈÒÈÚÎÓ.:כו) ˙‡ Ô˙ÈÂ:הנזכר העונש ËÁ‡.לדבר עצמו:‡˘¯ Â‚Â'.הוא ¯˘‡Âעגלי להם  בעשות 
שומרון:˙¯ˆ˙‰.(ÊÈ)הזהב : את שבנה עמרי עד המלוכה, עיר היתה  והיא  תרצה, ‰·È˙.אל  ÛÒ·בקצה הבית  שעמד יתכן

העירה : רגליך בבואה לה  אמר  הנביא כי ÌÁÏ.(ËÈ)העיר, נלחם :‡˘¯ אשר ÍÏÓ.מהמלחמות  ¯˘‡Âאשר המלוכה מענין
ÂÎÂ'.מלך : ¯ÙÒ ÏÚ:והספורים הקורות כל  בו כתבו להם, היה מיוחד  ‡ÂÓ.(Î‡)ספר  Ì˘Âלהמקור נדמה  שהנה לומר, בא 

ומזלות : כוכבים עובדי בת היתה  אמו  כי ממנה , חוצב Â˘Ú.(Î·)אשר ¯˘‡ ÏÎÓ:השופטים בימי אבותם שהכעיסו  ממה  יותר 

oeiv zcevn
(È).È˙¯Ú·Â כמו מהמקום , הפנוי יג)ענין  כו בערתי(דברים

כמו‰‚ÏÏ.הקדש: טו)הצואה, ד האדם:(יחזקאל ˙ÂÓ.גללי
והשלמה : תם מעתה :Ú˙‰.(È„)מלשון Â˙˘.(ÂË)כמו

כמו עקירה, י)ענין  א ולנתוץ:(ירמיהו כמוÌ¯ÊÂ.לנתוש יפזרם,
ז) טו במזרה:(שם הנעבד :‡˘¯Ì‰È.ואזרם  אילן  הוא 

(ÊË).ÏÏ‚· כמו ה)בעבור , לט יוסף:(בראשית ·ÛÒ.(ÊÈ)בגלל 
וכן  המזוזות , כמו  סף , היא  גם נקראה כז)האסקופה  יט (שופטים

הסף: על הם:‰Ì.(ËÈ)וידיה הרגיזו,Â‡˜ÈÂ.(Î·)הנה 
טז)כמו לב בזרים:(דברים יקניאהו 



צה oeiq b"kÎa"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ג  סיון כ"ב שישי יום

.„È˜ .‚ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(h ,c `xwie ,rxevn:מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ

היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת ֿ ימּות "וכי אמרֹו: והּוא e,טמאה, xacna) ְְְְְִֵָָָָָֻ
(hימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹותגלחת

ּכׁשּתי(my)נזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי ּכ ֿ אחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ּכ ֿ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחר
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrהּטעם ֿ את לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמצרע

נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: .(dn.)זֹו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ

וגֹו'" a)נפׁשֹות ,fk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ
ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"ג  סיון כ"ג קודש שבת יום

.ÊÈ˜ .ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒ‚"ÎŒ·"Î̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ

― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּכהן לפני ֿ הּבהמה את "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,

אֹותּה" הּכהן והערי(aiÎ`i ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(ai.)ּומעילה(al:)מצוה ְְְְְִִִַָָָָ

― הקט"ז והּואהּמצוה ּבּתים. ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
והעריכֹו לה' קדׁש ֿ ּביתֹו את ֿ יקּדיׁש ּכי "ואיׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹאמרֹו:

bi)הּכהן" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
.(l`.)ערכים ֲִָ

― הקי"ז והּואהּמצוה ׂשדֹות, ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: fh)אמרֹו ,my)ואם ; ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֻ

וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ֿ ׂשדה ak)את ,my). ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָֹֻ
ּובׂשדה וגֹו'" זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻודן
ּוכבר ."הערּכ מכסת את הּכהן ֿ לֹו "וחּׁשב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹמקנתֹו
ערכים ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻנתּבארּו

(g wxte f wxt)ערכים סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ואל .ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ
― אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו
ּבאחרת, ׁשאינֹו ּדין מהן ֿ אחת לכל מצות: ארּבע הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
אין לכן הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאבל
אנּו ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻלמנֹות

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני "oaxw"מֹונים myy s`) ְְְִִִֵֶַָָָָָֻ
(mlekl szeyn.ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ
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:øac ýåýé ék íéîMä óBò eìëàéáééìâø äàáa Cúéáì éëì éîe÷ zàå:ãìiä úîe äøéòä C Ÿ§−´©¨¨®¦¦¬§Ÿ̈−¦¥«§©¬§−¦§¦´§¥¥®§Ÿ¨¬©§©²¦¨¦−¨¥¬©¨«¤
âéýåýé-ìà áBè øác Bá-àöîð ïòé øá÷-ìà íòáøéì àáé Bcáì äæ-ék Búà eøá÷å ìàøNé-ìë Bì-eãôñå§¨«§³¨¦§¨¥Æ§¨§´Ÿ½¦«¤´§©½¨¬Ÿ§¨¨§−̈¤®̈¤©©́¦§¨º¨¨´À¤§Ÿ̈−

:íòáøé úéáa ìàøNé éäìàãéíBiä äæ íòáøé úéa-úà úéøëé øLà ìàøNé-ìò Cìî Bì ýåýé íé÷äå ¡Ÿ¥¬¦§¨¥−§¥¬¨¨§¨«§¥¦Á§Ÿ̈−¬¤Æ¤Æ©¦§¨¥½£¤¬©§¦²¤¥¬¨¨§−̈¤´©®
:äzò-íb äîeåèäîãàä ìòî ìàøNé-úà Lúðå íéna äðwä ãeðé øLàk ìàøNé-úà ýåýé äkäå ¤−©¨«¨§¦¨̧§Ÿ̈−¤¦§¨¥À©£¤̧¨´©¨¤»©©¦¼§¨©´¤¦§¨¥À¥Â©¨£¨¨̧

:ýåýé-úà íéñéòëî íäéøLà-úà eNò øLà ïòé øäpì øáòî íøæå íäéúBáàì ïúð øLà úàfä äáBhä©¨³©ŸÆ£¤³¨©Æ©£´¥¤½§¥−̈¥¥´¤©¨¨®©À©£¤³¨Æ¤£¥´¥¤½©§¦¦−¤§Ÿ̈−
æè:ìàøNé-úà àéèçä øLàå àèç øLà íòáøé úåàhç ììâa ìàøNé-úà ïzéåæéíòáøé úLà í÷zå §¦¥−¤¦§¨¥®¦§©º©³Ÿ¨«̈§¨Æ£¤´¨½̈©£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥«©Æ̈¨Æ¥´¤¨¨§½̈

:úî øòpäå úéaä-óñá äàa àéä äúöøú àázå Cìzåçéøáãk ìàøNé-ìk Bì-eãtñiå Búà eøa÷iå ©¥−¤©¨´Ÿ¦§¨®¨¦²¨¨¬§©©©−¦§©©¬©¥«©¦§§¬Ÿ²©¦§§−¨¦§¨¥®¦§©³
:àéápä eäiçà Bcáò-ãéa øac øLà ýåýéèéíéáeúk ípä Cìî øLàå íçìð øLà íòáøé éøác øúéå §Ÿ̈−Æ£¤´¦¤½§©©§−£¦¨¬©¨¦«§¤Æ¤Æ¦§¥´¨«̈§½̈£¤¬¦§©−©£¤´¨®̈¦¨´§¦À

:ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìòëákLiå äðL íézLe íéøNò íòáøé Cìî øLà íéîiäå ©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«§©¨¦Æ£¤´¨©´¨¨§½̈¤§¦¬§©−¦¨¨®©¦§©Æ
:åézçz Bða áãð Cìîiå åéúáà-íòàëíòáçø äðL úçàå íéòaøà-ïa äãeäéa Cìî äîìL-ïa íòáçøe ¦£Ÿ½̈©¦§²Ÿ¨¨¬§−©§¨«§©§¨Æ¤§Ÿ½Ÿ¨©−¦«¨®¤©§¨¦´§©©´¨¨Á§©§¨̧

éèáL ìkî íL BîL-úà íeNì ýåýé øça-øLà øéòä íìLeøéa Cìî | äðL äøNò òáLe Bëìîa§¨§¹«£©̧¤§¥¬¨¨´¨©´¦¨©¦ ÀÂ̈¦£¤¨©̧§Ÿ̈−¨¸¤§¬¨Æ¦ŸÆ¦§¥´
:úéðnòä äîòð Bnà íLå ìàøNéáëíúáà eNò øLà ìkî Búà eàð÷éå ýåýé éðéòa òøä äãeäé Nòiå ¦§¨¥½§¥´¦½©£−̈¨©Ÿ¦«©©©̄§¨²¨©−§¥¥´§Ÿ̈−©§©§´ŸÀ¦ŸÆ£¤´¨´£Ÿ½̈

:eàèç øLà íúàhça§©Ÿ−̈£¤¬¨¨«

i"yx
(È).¯È˜· ÔÈ˙˘Ó משית מדע, ידע יונתן: תרגם

לבו: ÂÊÚÂ·.בקירות ¯ÂˆÚ,יד מחזיק לו שיש עצור
יז)כמו ט א לו (שמואל שאין ועזוב, בעמי, יעצור זה :

ביד: Ú·È¯.מחזיק ¯˘‡Î,בפיו המאכל את המבער
תומו: עד אחריו אבער כך גלל, ÂË·.(È‚)לעשות ¯·„

איש  יעלה שלא שומר אביו שהושיבו משמרתו, שבטל

ועלה: משמרתו ובטל ·È˙(È„)לרגל, ˙‡ ˙È¯ÎÈ ¯˘‡
.‰˙Ú Ì‚ ‰ÓÂ ÌÂÈ‰ ‰Ê ÌÚ·¯È,היום לו הנולדים

יונתן: תרגם כך מעתה, לו להולד עתידין ואשר
(‡Î).'‰ ¯Á· ¯˘‡ ¯ÈÚ‰:כן פי על ÚÈÂ˘(Î·)ואף

.Ú¯‰ ‰„Â‰È:לבם על זה נתנו לשון Â‡˜ÈÂ.ולא
קניטה:

cec zcevn
(È).¯È˜· ÔÈ˙˘Óבקיר ומשתין קלוח עושה כי הזכר, הוא

הנקבה: כן בתוך ÂˆÚ¯.ולא  ומעוכב עצור  שהוא  העושר,
בשדה:ÂÊÚÂ·.הבית: עזוב שהוא רצה·Ï‡¯˘È.המקנה,

יוסרו: למען  רב, בפרסום Ú·È¯.לומר : ¯˘‡Î:לומר רצה 
כן שארית , ישאיר  מבלי  הצואה את יבער המבער  כאשר 

תומו: עד ירבעם:ÌÚ·¯ÈÏ.(È‡)אבערו  „·¯.מבית '‰ ÈÎ
לקיים: ÂË·.(È‚)ובידו  הטוב,„·¯ הדבר מהו פירש לא 

לרגל : ועלה משמרתו שבטל  אמרו, ז''ל  ··È˙ורבותינו
.ÌÚ·¯È: טוב דבר בו רק נמצא ירבעם, בית Ê‰(È„)בכל
.ÌÂÈ‰שכבר בעולם, היום זה הם  אשר האנשים  לומר : רצה 
Ú˙‰.נולדו: Ì‚ ‰ÓÂ:מעתה יולדו אשר מה גם לומר : ‰˜‰.(ÂË)רצה „ÂÈ ¯˘‡Î, רוח במעט  יתנודד  רכותו, לרוב אשר 

אצלו : בהעומד  עצמו את Ï‰¯.ויכה ¯·ÚÓב במלכים שנאמר  כמו גלו  לשם כי  גוזן, נהר א)הוא יח ו, הימים(יז ה ובדברי (א

Ï‡¯˘È.(ÊË)המכעיסים:ÌÈÒÈÚÎÓ.:כו) ˙‡ Ô˙ÈÂ:הנזכר העונש ËÁ‡.לדבר עצמו:‡˘¯ Â‚Â'.הוא ¯˘‡Âעגלי להם  בעשות 
שומרון:˙¯ˆ˙‰.(ÊÈ)הזהב : את שבנה עמרי עד המלוכה, עיר היתה  והיא  תרצה, ‰·È˙.אל  ÛÒ·בקצה הבית  שעמד יתכן

העירה : רגליך בבואה לה  אמר  הנביא כי ÌÁÏ.(ËÈ)העיר, נלחם :‡˘¯ אשר ÍÏÓ.מהמלחמות  ¯˘‡Âאשר המלוכה מענין
ÂÎÂ'.מלך : ¯ÙÒ ÏÚ:והספורים הקורות כל  בו כתבו להם, היה מיוחד  ‡ÂÓ.(Î‡)ספר  Ì˘Âלהמקור נדמה  שהנה לומר, בא 

ומזלות : כוכבים עובדי בת היתה  אמו  כי ממנה , חוצב Â˘Ú.(Î·)אשר ¯˘‡ ÏÎÓ:השופטים בימי אבותם שהכעיסו  ממה  יותר 

oeiv zcevn
(È).È˙¯Ú·Â כמו מהמקום , הפנוי יג)ענין  כו בערתי(דברים

כמו‰‚ÏÏ.הקדש: טו)הצואה, ד האדם:(יחזקאל ˙ÂÓ.גללי
והשלמה : תם מעתה :Ú˙‰.(È„)מלשון Â˙˘.(ÂË)כמו

כמו עקירה, י)ענין  א ולנתוץ:(ירמיהו כמוÌ¯ÊÂ.לנתוש יפזרם,
ז) טו במזרה:(שם הנעבד :‡˘¯Ì‰È.ואזרם  אילן  הוא 

(ÊË).ÏÏ‚· כמו ה)בעבור , לט יוסף:(בראשית ·ÛÒ.(ÊÈ)בגלל 
וכן  המזוזות , כמו  סף , היא  גם נקראה כז)האסקופה  יט (שופטים

הסף: על הם:‰Ì.(ËÈ)וידיה הרגיזו,Â‡˜ÈÂ.(Î·)הנה 
טז)כמו לב בזרים:(דברים יקניאהו 
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i"yx

(Â).ÂÓ˘ ÛÒÂ‰È· ˙Â„Ú מבית יוסף יצא השנה בראש
‡˘ÚÓ.האסורים: È˙Ú„È ‡Ï ˙Ù˘ סוטה במס' מפורש

לשון : שבעים גבריאל מעבודת Â„Ó„.(Ê)שלמדו
קדירה  מדוד העבדים, שאר כדרך קדירות לבשל עבדות

ב')כמו בדוד:(ש"א או בכיור ˜¯‡˙.(Á)והכה ‰¯ˆ·
ואחלץ  מצרים סבלות עבודת מצרת קראתם כלכם לי

¯ÌÚ.אתכם: ¯˙Ò· ÍÚ‡ ביני בסתר קראתני אתה
ונוראות  גבורות הודעתי רעם בקול עניתיך ואני ובינך

ÏÒ‰.בפרהסיא: ‰·È¯Ó ÈÓ ÏÚ ÍÁ·‡ שגלוי ואע"פ
כך  מריבה, במי להמרותי עתידים שאתם לפני ובחון

במכילתא: ÈÓÚ.(Ë)שנויה ÚÓ˘ זאת שכל אחרי

לי: לשמוע אתה כדאי לך ÍÈÙ.(È‡)עשיתי ·Á¯‰
לבך: תאות כל ממני אשר Â‰‡ÏÓ‡Â.לשאול ככל

אמלא: Ì·Ï.(È‚)תשאל ˙Â¯È¯˘· כמו לבם במראית
ה') שוררי:(לעיל ÈÏ.(È„)למען ÚÓÂ˘ ÈÓÚ ÂÏ עדיין

אלי: ולשמוע לי לשוב רוצין היו ËÚÓÎ(ÂË)אם
.ÚÈÎ‡ Ì‰È·ÈÂ‡ מכניע הייתי מועטת בשעה

È„È.אויביהם: ·È˘‡ אותה לתת מעליכם מכתי אשיב
ואז: Ì˙Ú.(ÊË)עליהם È‰ÈÂ ÂÏ Â˘ÁÎÈ '‰ È‡˘Ó

לעולם: ÂˆÓÂ¯.לישראל:Â‰ÏÈÎ‡ÈÂ.(ÊÈ)פורענותם
שנאמר כענין בדרכיו כשהלכו דבש ל"ב)השביעם (דברים

מסלע: דבש ויניקהו

cec zcevn
(Â).˙Â„Úוישם כמ "ש יוסף  על  הזהב  עדי שמו הזה ביום

צוארו על  הזהב  מא)רביד  יוסף(בראשית יצא  בר "ה ארז"ל כי
האסורים: מצרים:·ˆ‡˙Â.מבית ארץ  על למשול  שיצא בעת 

.˙Ù˘ידעתי לא אשר  לשון שפת  לומר משתבח יוסף היה אז
ולמדו גבריאל  שבא ארז"ל  כי ואבין אשמע עתה  הנה  מעולם 
בהם למשול  שאין מצרים בנמוסי שכתוב לפי לשון שבעים 

בכולן: המכיר היום‰È˙Â¯ÈÒ.(Ê)כ"א בזה ה' במקום אמר
בטלה בר"ה ארז"ל  כי ישראל  של  שכמו מסבל הסירותי

במצרים : מאבותינו הדוד ÂÈÙÎ.העבודה מן  כפיו העברתי
עבד : מלאכת לו  ועשה לאדוניו מבשל  שהיה ·ˆ¯‰.(Á)ממה

ממנה: הוצאתיך אלי  כשקראת  הצרה במה‡ÍÚ.בעת עניתיך 
מס ממך :שהייתי המצרים¯ÌÚ.תיר  על והיה בים עברם בעת

בגלגל  רעמך  קול שנאמר  טז)לבדם בעברך ‡·ÍÁ.:(לעיל עניתיך  עכ "ז  מריבה במי שתחטא  לפני  וידוע בחון  היה כי עם ר"ל 
הים: לה:ÏÒ‰.במי בדומה שיחטא  לפני נגלה  כי עם צרה בעת להושיע דרכי עולם  עד  וכ "כ ÈÓÚ.(Ë)ר "ל  ÚÓ˘אמרתי

אמרי : לשמוע  אתרה והנה עמי  שמע ישראל:Ï‡¯˘È.מאז אתה לי תשמע  אם כי המעלך ‡ÈÎ.(È‡)ר"ל  אני הלא  הנה ר"ל
לי: תשמע אם  ואמלאם חפצך  כל  ממני  לשאול פיך  הרחב ולזה משלה בכל וידי מצרים ˘ÚÓ.(È·)מארץ  ‡ÏÂלא עמי אבל 

לקולי: ‡·‰.שמע ‡Ï:לי לשמוע רצה  ובעצתםÂ‰ÁÏ˘‡Â.(È‚)לא  לבם  בשרירות  הלכו כי  בגולה ללכת מארצם שלחתים
ÈÓÚ.(È„)הרעה: ÂÏ:'וגו לי שומע  עמי היה משיבËÚÓÎ.(ÂË)אם והייתי אויביהם מכניע הייתי מהר חיש  זמן  מעט כשעור 

ולהכות: ולחזור  להכות  הצרים  על ‰'.(ÊË)ידי  È‡˘Óשונאים שאינם לומר לו  מכחשים  אז היו ה' לשונאי הנחשבים השונאים
מהעונש : יפחדו  כי Ì˙Ú.על  È‰ÈÂ:הפסק מבלי לעולם  היתה  ההיא הטובה ממיטבÂ‰ÏÈÎ‡ÈÂ.(ÊÈ)עת אותו מאכיל  ה ' היה אז

מסלע דבש  ויניקהו אומר הוא וכן הצור מן  הזב  דבש  משביעו והיה  לב)החטים שפע(דברי' רב שהיה לומר משל  מדרך  והוא 
המקום: בדרכי הולכים  היו אם וצמא יובש  במקום

oeiv zcevn
(Â).˙Â„Ú העדות ואת הנזר את וכן  וקשוט  עדי (מ"ב מלשון

אחתי"א) שפה כמו ועם  עם  לשון שפת. י"א): :(בראשית
(Ê).Ï·ÒÓבסבל והנושאים כמו משא טעינת ד')ענין  :(נחמיה

.ÂÓÎ˘: כתיפיו.„Â„Óוהכה וכן וכיוצא כקדרה בישול  כלי 
בדוד  או ב)בכיור  ושליפהÍˆÏÁ‡Â.(Á):(ש"א הוצאה  ענין 

הנעל  חלוץ  כ"ה)כמו ותשובה:‡ÍÚ.:(דברים עניה מל '
.ÍÁ·‡:בחינה רובÈÚ‡Â„‰.(Ë)מל ' ע "פ כי התראה ענין

יכחש : שלא  בעדים ‡·‰.(È·)מתרין ‡Ï:רצה לא 
(‚È).˙Â¯È¯˘·קרוב ולא אשורנו כמו כ"ד)במראה :(במדבר
(„È).ÂÏאותם החייתם לו וכן אם ח')כמו :(שופטים
(ÊÈ).·ÏÁÓ הארץ חלב את ואכלו כמו מיטב  מה)ענין :(בראשית
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לבך: תאות כל ממני אשר Â‰‡ÏÓ‡Â.לשאול ככל
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ה') שוררי:(לעיל ÈÏ.(È„)למען ÚÓÂ˘ ÈÓÚ ÂÏ עדיין

אלי: ולשמוע לי לשוב רוצין היו ËÚÓÎ(ÂË)אם
.ÚÈÎ‡ Ì‰È·ÈÂ‡ מכניע הייתי מועטת בשעה

È„È.אויביהם: ·È˘‡ אותה לתת מעליכם מכתי אשיב
ואז: Ì˙Ú.(ÊË)עליהם È‰ÈÂ ÂÏ Â˘ÁÎÈ '‰ È‡˘Ó

לעולם: ÂˆÓÂ¯.לישראל:Â‰ÏÈÎ‡ÈÂ.(ÊÈ)פורענותם
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מסלע: דבש ויניקהו

cec zcevn
(Â).˙Â„Úוישם כמ "ש יוסף  על  הזהב  עדי שמו הזה ביום
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מס ממך :שהייתי המצרים¯ÌÚ.תיר  על והיה בים עברם בעת

בגלגל  רעמך  קול שנאמר  טז)לבדם בעברך ‡·ÍÁ.:(לעיל עניתיך  עכ "ז  מריבה במי שתחטא  לפני  וידוע בחון  היה כי עם ר"ל 
הים: לה:ÏÒ‰.במי בדומה שיחטא  לפני נגלה  כי עם צרה בעת להושיע דרכי עולם  עד  וכ "כ ÈÓÚ.(Ë)ר "ל  ÚÓ˘אמרתי

אמרי : לשמוע  אתרה והנה עמי  שמע ישראל:Ï‡¯˘È.מאז אתה לי תשמע  אם כי המעלך ‡ÈÎ.(È‡)ר"ל  אני הלא  הנה ר"ל
לי: תשמע אם  ואמלאם חפצך  כל  ממני  לשאול פיך  הרחב ולזה משלה בכל וידי מצרים ˘ÚÓ.(È·)מארץ  ‡ÏÂלא עמי אבל 

לקולי: ‡·‰.שמע ‡Ï:לי לשמוע רצה  ובעצתםÂ‰ÁÏ˘‡Â.(È‚)לא  לבם  בשרירות  הלכו כי  בגולה ללכת מארצם שלחתים
ÈÓÚ.(È„)הרעה: ÂÏ:'וגו לי שומע  עמי היה משיבËÚÓÎ.(ÂË)אם והייתי אויביהם מכניע הייתי מהר חיש  זמן  מעט כשעור 

ולהכות: ולחזור  להכות  הצרים  על ‰'.(ÊË)ידי  È‡˘Óשונאים שאינם לומר לו  מכחשים  אז היו ה' לשונאי הנחשבים השונאים
מהעונש : יפחדו  כי Ì˙Ú.על  È‰ÈÂ:הפסק מבלי לעולם  היתה  ההיא הטובה ממיטבÂ‰ÏÈÎ‡ÈÂ.(ÊÈ)עת אותו מאכיל  ה ' היה אז

מסלע דבש  ויניקהו אומר הוא וכן הצור מן  הזב  דבש  משביעו והיה  לב)החטים שפע(דברי' רב שהיה לומר משל  מדרך  והוא 
המקום: בדרכי הולכים  היו אם וצמא יובש  במקום

oeiv zcevn
(Â).˙Â„Ú העדות ואת הנזר את וכן  וקשוט  עדי (מ"ב מלשון

אחתי"א) שפה כמו ועם  עם  לשון שפת. י"א): :(בראשית
(Ê).Ï·ÒÓבסבל והנושאים כמו משא טעינת ד')ענין  :(נחמיה

.ÂÓÎ˘: כתיפיו.„Â„Óוהכה וכן וכיוצא כקדרה בישול  כלי 
בדוד  או ב)בכיור  ושליפהÍˆÏÁ‡Â.(Á):(ש"א הוצאה  ענין 

הנעל  חלוץ  כ"ה)כמו ותשובה:‡ÍÚ.:(דברים עניה מל '
.ÍÁ·‡:בחינה רובÈÚ‡Â„‰.(Ë)מל ' ע "פ כי התראה ענין

יכחש : שלא  בעדים ‡·‰.(È·)מתרין ‡Ï:רצה לא 
(‚È).˙Â¯È¯˘·קרוב ולא אשורנו כמו כ"ד)במראה :(במדבר
(„È).ÂÏאותם החייתם לו וכן אם ח')כמו :(שופטים
(ÊÈ).·ÏÁÓ הארץ חלב את ואכלו כמו מיטב  מה)ענין :(בראשית
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קד    

      
הגמרא: מאיר מיישבת רבי    היה הפרוכת שפתח 

ההיכל. של צפו בצד ללכת לו והיה ,בצפו  בי שמהל הטע מאיר רבי 
ה  שעשרת משו הצפוני, לכותל השולח בי ולא למזבח השולח שעשה 

ההיכל  של ולרוחבו שולחנות, חמשה חמשה של שורות בשתי בהיכל מונחי היו שלמה

בי השולחונת של ארכ הוא היו לדרו מצפו ההיכל ורוחב 
עשר  הוא שולחנות חמשה שאור נמצא אמות, שתי ארכ והשולחנות אמה, עשרי

שבהיכל, הצפוניי אמות בעשר מונחי והיו אמות,   ושתי  
,הדר את מפסיקות הללו השולחנות שורות   להכנס יכול ואינו  

היה  שהכה מאיר רבי אמר ולכ לכותל, צמודי שהיו כיו הצפוני, לכותל השולח בי

ההיכל. של במרכזו שעמד למזבח השולח בי מהל

:נוס יישוב  בי שולחנות שהעשרה מאיר רבי סובר 
היו,הצפוני לכותל השולחנות בי לעבור יכול היה והכה ההיכל, לאור 

כבוד,הקדשי בקודש ששורה   דר זה אי  
אר

א. עמוד נב ד  שא ,הקדשי קודש פתח מול ישרה בדר ליל  
 הקדשי קודש את הוא רואה שהול הדר שבכל נמצא הצפוני, הכותל לצד הול הכה

 ולכ ,הקדשי קדשי מבית ניזונות עיניו שיהיו אר דר זה ואי ,שבצפו הפתח דר

הפרוכת. פתח מול ולא למזבח, השולח בי הל  לכותל השולח בי שסובר 
,אר דר זו שאי מאיר רבי לטענת חושש ואינו מהל היה הצפוני ,הטע 

כי       אות הצריכה לא התורה  
הוא  חביב ולכ עצמו. על מתפלל ואחד אחד כל אלא ,עליה שיתפלל שליח למנות

גלוי. באופ להכנס ויכול העבודה, את לעשות ישראל בני של השליח שהוא גדול הכה

תחילה  פוגע והכה היו, פרוכות ששתי שסובר יהודה רבי שיטת על הגמרא מקשה עתה

למנורה: השולח בי מהל היה ולכ ,שבדרו בפתח    שיכנס  
   בי ללכת עדי ,שבדרו לפתח להגיע שצרי כיו ,דרו שבצד 

המנורה  בי הול היה א הגמרא: מתרצת .שבדרו לפתח יותר שסמו לכותל המנורה

לכותל, ,הכותל את שהשחיר המנורה מעש משחירי היו בגדיו  
לעבודה. הבגדי היו ונפסלי

:הראשו המקדש בבית שהיתה טרקסי האמה קדושת בעני ברייתא מביאה הגמרא

     כמחיצה ראשו בבית ששימש הכותל של אמה עובי  
,הקדשי קודש ובי ההיכל בי      הוא הא  

עליו, הקדשי קודש וקדושת הבית, של הפנימי לחלקו שיי  שמא או  
עליו. היכל וקדושת הבית, של החיצוני לחלקו שיי הוא



    
   
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
     
     
     
     
   
     
    
    
     
     
   
    
     
     
   
   
     
    
    

   
     

    
                

                 
          

               
               

     

      

             
     

           
               
         

                
            

   
            

                 

                   
                     

     
                  

                    
               

                
  

              
                 

  

 

        
         

       
          

         
         

        

          

       
       

         
         

      
          

         
          

          
        

          

        

         
           

    

       

            
    

           
        

       
       

           
        

        
         

       
         

        
           

         
           

    

        

            

          
          

     

      
       

       
       

        
          
         

          
        

         
        

       

          
  

   



קה     

      
הגמרא: מאיר מיישבת רבי    היה הפרוכת שפתח 

ההיכל. של צפו בצד ללכת לו והיה ,בצפו  בי שמהל הטע מאיר רבי 
ה  שעשרת משו הצפוני, לכותל השולח בי ולא למזבח השולח שעשה 

ההיכל  של ולרוחבו שולחנות, חמשה חמשה של שורות בשתי בהיכל מונחי היו שלמה

בי השולחונת של ארכ הוא היו לדרו מצפו ההיכל ורוחב 
עשר  הוא שולחנות חמשה שאור נמצא אמות, שתי ארכ והשולחנות אמה, עשרי

שבהיכל, הצפוניי אמות בעשר מונחי והיו אמות,   ושתי  
,הדר את מפסיקות הללו השולחנות שורות   להכנס יכול ואינו  

היה  שהכה מאיר רבי אמר ולכ לכותל, צמודי שהיו כיו הצפוני, לכותל השולח בי

ההיכל. של במרכזו שעמד למזבח השולח בי מהל

:נוס יישוב  בי שולחנות שהעשרה מאיר רבי סובר 
היו,הצפוני לכותל השולחנות בי לעבור יכול היה והכה ההיכל, לאור 

כבוד,הקדשי בקודש ששורה   דר זה אי  
אר

א. עמוד נב ד  שא ,הקדשי קודש פתח מול ישרה בדר ליל  
 הקדשי קודש את הוא רואה שהול הדר שבכל נמצא הצפוני, הכותל לצד הול הכה

 ולכ ,הקדשי קדשי מבית ניזונות עיניו שיהיו אר דר זה ואי ,שבצפו הפתח דר

הפרוכת. פתח מול ולא למזבח, השולח בי הל  לכותל השולח בי שסובר 
,אר דר זו שאי מאיר רבי לטענת חושש ואינו מהל היה הצפוני ,הטע 

כי       אות הצריכה לא התורה  
הוא  חביב ולכ עצמו. על מתפלל ואחד אחד כל אלא ,עליה שיתפלל שליח למנות

גלוי. באופ להכנס ויכול העבודה, את לעשות ישראל בני של השליח שהוא גדול הכה

תחילה  פוגע והכה היו, פרוכות ששתי שסובר יהודה רבי שיטת על הגמרא מקשה עתה

למנורה: השולח בי מהל היה ולכ ,שבדרו בפתח    שיכנס  
   בי ללכת עדי ,שבדרו לפתח להגיע שצרי כיו ,דרו שבצד 

המנורה  בי הול היה א הגמרא: מתרצת .שבדרו לפתח יותר שסמו לכותל המנורה

לכותל, ,הכותל את שהשחיר המנורה מעש משחירי היו בגדיו  
לעבודה. הבגדי היו ונפסלי

:הראשו המקדש בבית שהיתה טרקסי האמה קדושת בעני ברייתא מביאה הגמרא

     כמחיצה ראשו בבית ששימש הכותל של אמה עובי  
,הקדשי קודש ובי ההיכל בי      הוא הא  

עליו, הקדשי קודש וקדושת הבית, של הפנימי לחלקו שיי  שמא או  
עליו. היכל וקדושת הבית, של החיצוני לחלקו שיי הוא
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.xyb oirk ,dtyl dtyn ,uixgd agexlìáà
åëøàìdrax` sc uixg ly ekx`l ozpy Ð

lr jxe`zvw mzq ,ezty lv` zeczi iab

.drax`n ehrine uixgd agexàåäù ìë åìéôà
rav`k `l` dpi` elit` dxvw sc dzidy Ð

jyna drax`n uixgd agexl ehrin ixd Ð

.opz drax` agx oizipzne ,gztd zcnàìù åæ
åæ ãâðëmiaxd zeyxl zhlea ef dzidy Ð

.drax` xqpa edl ibq `l dzxagn xzeiïéà
äùìù åæì åæ ïéá.dyly efn ef dwegx oi` Ð

äðùîïáúîlr wiqtne ,oaz ly yicb Ð

.zexivgd lk agex iptïéìéëàîoazd on Ð

oaz hirnn `nlic opiyiig `le ,ozndal

,iccd` ixq`e ,`zeyx `cg dl `iedc dxyrn

`l `dl .xvga ilhlhne ediizrc` iwqn `le

herin ied `l i` ,hirni` elit` `dc ,opiyiig

xzeie zen` xyr ipt lrcr `dc .ixq` `l Ð

k lk zhrnn dnda oi`e ,ied `gzit xyrj

.cg` zaya dzlik`aïáúä èòîúðlk lr Ð

xvgd.cere zen` xyr jyna e` Ðïéáøòî
ãçà.lega hrnzp m` Ðàøîâïúé àìùÐ

hirnne `aeh liwy `nlc ,eztew jezl micia

.zxqe`d xvga lhlhn `we ,dxyrn dil

oizipzna ipzwc oilik`ned`a dndady Ð

,hirnn `nlcl opiyiig `l mzde ,zlke`e

ozi `l :`pixg` `pyil .dlk` ilw ilw dndac

eztew jezllenz`n dvwenc meyn Ð

.ef dvignléî÷åàìåick oazd lr eznda Ð

lek`lmicia liwy `nlic opixfb `le ,ixy Ð

`le opaxc xeqi` dilr xing :`nl` .dl itqe

.dilr xaríãà ãéîòî àðéðç éáø øîà àäå
íéáùò éáâ ìò åúîäá úà.lek`l ,mixaegn Ð

,dl lik`ne micia xwr `nlc opiyiig `le

xeqi` la` .zay xeqi` dilr xing `dc

dvwenmicia liwy `nlc opiyiige ,dil liw Ð

`ed opaxc `xeqi`c oeik ,inp ikd .dl itqe

`ki`c.yegip Ðäôàá íéà÷ãoizipzn Ðe`l

`ly dt`a i`w `l` ,micia dlr dl miwenc

dlk`e dlf` idi`e ,xg` mewna jlzileke Ð

.opax xefb `l i`dúåøéöç éúù ïéáù úéá.el oigezt zexivgd izyn miza ipye Ðäùåò àåä ãöéëz` lhane ,zia eze`l geztd ezia z` lrep .cg`d z` zdin xizdl Ð

.lehiae dlirp il dnl izxz :jixt [a cenr] onwle ezeyxøåñà àåä.`ed zxg` xvgk ziad lke ,ezeyx lhia ixdy ,ely xvgl zia eze`n `ivedl Ðéîåçú éðù ïéáù áåâá
úáùef xir megza eivge ef xir megza eivg ,`ed oinegz ipy oia m`e ,oaz ea qipkdl agx xea Ðel` `ny oiyyeg oi`e .el` oke ,aeh meia onegz jezn oilke`e oilhep el` Ð

.ipyd megzd on egwiäø÷ú àëéàã ïåéëdxyrn zigtn i`e ,dxwzd on wgxzn yicbd bby xkip Ð`l` dvwen meyn xeq` oi` inp dvwenc `pyille .yixte diytp` inx Ð

dlrnle dxyrn lkc ,dhnle dxyrndxwz eilr oi`e xvga oazn i`wc oizipzn la` .`id dvign zxev e`l Ð.`zlin `xkpin `l Ðúåöéçî äðéî úòîù,ziaa zewiqtnd Ð

dxwzl zeribn oi`ezeribn oi`c meyne ,lld zia exy dxyr zevignac oilwxha ezayy zexeag yng iab (`,ar lirl) "xcd" wxta xn`c o`nc `zaeize ,zevign ony Ð

.oixeic ibltn `l dxwzl
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dkeqc `nw wxta xne`y dne .dpynd `iadl lekiy oeik `ziixa `iadl oi`c .`ziixa `id

oizipznac ab lr s` .opaxe iqei iax zwelgn Ð mzq xtre ,ezeptl cizr oi`e oaz :(`,c)

`de .lehia irac opirny xtrc oky lkn mewn lkn ,oaza icin opax ixii` `l zeld`c

ipdnc ,d`eazc ixkc oky lkn opirny xity Ð opaxl herin ded elhiae oaz dil `hiytc

iax zwelgn mzq xtr ,mzd xn`wc `de .lehia

cizr oi`e xtr :inp xninl ivn ded Ð opaxe iqei

liha `lc :ixn`e ,opax ibilt inp `dac .ezeptl

epiid e`l ezeptl cizr oi`e elhia ok m` `l`

hwp iqei iax meyn `l` .mzd gkenck ,elhia

.ediiexz hwpinle jix`dl yg `le ,mzq xtr

ïàîit lr s` Ð `id iqei iax zeld` `pz

Ð iziin `wc ef `ziixa rcei did `ly

dpyn `idd lr xaic iqei iaxy did rcei

`neic `nw wxta `ki` `peeb i`d ike .zeld`c

yi` oerny iax Ð cinz `pz o`n iab (a,ci)

.`id dtvnd

éøäzrwea d`nehe Ð lhae xtr mzqk `ed

`de :xn`z m`e .zeld`a ipzwck ,dlere

wxta zrwea dpi` dpenh d`nehc xaqw iqei iax

iqei iax xn`wc ,(a,dkw oileg) "ahexde xerd"

lr eyxity zepelgd ibixqe dhnd iliagipt

.xedh Ð awpd cbpk `ly rbepd ,xie`a znd

epiax xne`e !gthn zegta el oikenqa dl iwene

`ai `ly oiprl ,lehia ipdn mewn lknc :wgvi

wxta iqei iax xn`c `de .ecivay milkl d`neh

,`lnne cner did enewna :(a,`k dkeq) "oyid"

aizkc ,xawa `wec epiid Ð medzd xaw iptn

xawd lr lid`ndy "xawa e`" :(hi xacna) `xw

zrwea dpi`c iqei iax xaqw `nlra la` .`nh

.xedhe

íéà÷ãok m` :xn`z m`e Ð dlf`e dt`a dl

ozi `ly `ped ax hwpc `ixi` i`n

,dcinrdl elit` xeq`c oeik ?lik`ie eztew jezl

hwp ded i`c :xnel yie !lhlhn `lc ab lr s`

,`nrh i`n opirci ded `l Ð cinrdl xeq` dil

jkld .lhlhl xeq`y opirny` `lc dnk lk

`nlc meyn ,eztew jezl ozil xeq`y opirny`

xeq`c opirci `linne `zrc` e`le zigtin

.cinrdl

ïëå:qxhpewa yxit Ð oaz ly aeba `ven dz`

yie ,oaz iab xea jiiy `le .xea = aeb

.`aabe yw oeyl miyxtn

òîùony dxwzl zeribn oi`y zevign dpin

zevigna :yexit .dinza Ð zevign

dcedi iaxk opiwqt (a,ar) lirle .jd ik i`xr

olekl cg` aexir lld zial xn`c ,xaqd

inp mzde ,dxwzl zeribn opi`y zevigna

.mzd izyxitck ,ixii` i`xr zevigna
lkc
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áçBøL øñð åéìò ïúð !?éà÷ déîéièéîì úéa àlà¤¨©¦§¦©§¥¨¥¨©¨¨¤¤¤©
ìáà ,Baçøì ïúpL àlà eðL àì :àáø øîà .äòaøà©§¨¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¨©§¨§£¨

Bkøàì¯.äòaøàî Bèòéî éøäL ,éîð àeäL ìk eléôà §¨§£¦¨¤©¦¤£¥¦£¥©§¨¨
àä :àáø øîà ."Bæ ãâðk Bæ úBàøèæeæb ézL ïëå"§¥§¥§§§¨§¤¤¨©¨¨¨

æ ãâðk Bæ zøîàcB¯Bæ ãâðk àlL Bæ ,ïéà¯Bæå .àì §¨§©§§¤¤¦¤Ÿ§¤¤¨§
äæì äæ ïéa LiL àlà ïøîà àì éîð ,Bfî äìòîì§©§¨¦©¦¨£©©¤¨¤¥¥¤¨¤

ìLìL äæì äæ ïéa ïéà ìáà ,íéçôè äLäL¯àøèæeæb §¨§¨¦£¨¥¥¤¨¤§¨§§§¨
.àéä äne÷òäðùîdBáb úBøéöç ézL ïéaL ïaúî £¨¦©§¥¤¥§¥£¥¨©

íéçôè äøNò¯elà .ãçà ïéáøòî ïéàå ,íéðL ïéáøòî £¨¨§¨¦§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¥
ïázä èòîúð .ïàkî ïéìéëàî elàå ,ïàkî ïéìéëàî©£¦¦¦¨§¥©£¦¦¦¨¦§©¥©¤¤

íéçôè äøNòî¯.íéðL ïéáøòî ïéàå ,ãçà ïéáøòî ¥£¨¨§¨¦§¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦
àøîâBúte÷ CBúì ïzé àlL ãáìáe :àðeä áø øîà̈©©¨¦§©¤Ÿ¦¥§¨

éaø øîà ,àðeä áø øîàäå ?éøL éî÷Bàìe .ìéëàéå§©£¦§§¥¨¥§¨¨©©¨¨©©¦
íéáNò éab ìò Bzîäa úà íãà ãéîòî :àðéðç£¦¨©£¦¨¨¤§¤§©©¥£¨¦
äö÷eî éab ìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ïéàå ,úaMa©©¨§¥©£¦¨¨¤§¤§©©¥§¤
CBúì ïzé àìå .äìëàå äìæàå dtàa dì íéà÷c !úaLa©©¨§¨¥¨§©¨§¨§¨§¨§¨§Ÿ¦¥§
eäàìéîe úBøéöç ézL ïéaL úéa :àéðúäå ?ïáz Búte÷¨¤¤§¨©§¨©¦¤¥§¥£¥¦§¨

ïáz¯CBúì ïúBð äæ .ãçà ïéáøòî ïéàå ,íéðL ïéáøòî ¤¤§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¤¥§
èòîúð .ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð äæå ,ìéëàéå Búte÷¨§©£¦§¤¥§¨§©£¦¦§©¥

íéçôè äøNòî ïázä¯àeä ãöék .íéøeñà íäéðL ©¤¤¥£¨¨§¨¦§¥¤£¦¥©
øeñà àeä ,BúeLø úà ìháîe Búéa úà ìòBð ?äNBò¤¥¤¥§©¥¤§¨
éðL ïéaL ïáz ìL áBâa øîBà äzà ïëå .øzeî Bøéáçå©£¥¨§¥©¨¥§¤¤¤¤¥§¥

éîeçú,ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð äæ :úäéî éðú÷ .úaL §¥©¨¨¨¥¦©¤¥§¨§©£¦
àkéàc ïåék úéa :éøîà !ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð äæå§¤¥§¨§©£¦¨§¦©¦¥¨§¦¨

úéçôéî ék äø÷úå úBvéçî¯àëä .àúlî déì àøkðéî §¦§¦§¨¦¦§¦¦§©¨¥¦§¨¨¨
¯äøNòî ïázä èòîúð" .àúlî déì àøkðéî àì̈¦§§¨¥¦§¨¦§©¥©¤¤¥£¨¨

äøNò àä ."ïéøeñà ïäéðL íéçôè¯:dpéî òîL .àáeè äø÷z àéìãéîã áb ìò óàå ,éøL §¨¦§¥¤£¦¨£¨¨¨¥§©©©§¦§©¨¦§¨¨§©¦¨
äø÷zì úBòébî ïéàL úBvéçî¯ìL úéáa àëä :ééaà øîà !úBvéçî ïîLeäMî øñç øNò äL §¦¤¥©¦©¦§¨§¨§¦¨©©©¥¨¨§©¦§¨¨¨¨¥©¤

äøNò úéáa àîéz eléôà :øîà òLBäé áøc déøa àðeä áøå .äøNò ïáúå ,ïðé÷ñò̈§¦©§¤¤£¨¨§©¨§¥§©§ª©¨©£¦¥¨§©¦£¨¨
ïáúå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oiaexir(oey`x meil)

m` la`Bìhéa àì,zexexvl e` oazlàì,mnewna milha mpi` ± Ÿ¦§Ÿ
aygp epi` ziad llga mi`vnp zexexvde oazdy mewnde
ok m` `l` mzgpd mewna milha mpi` zexexvy ixd .mezqk
md mzqa s` zexexve xtry dpyna exn` ji`e ,yexita mlhia

.milha
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàewlgp zeld`a dpynde epzpyn ¨©©¨

e ,df oicaúBìäà àðz ïàî,`id in zhiya zeld`a dpynde ± ©¨¨¢¨
zhiya,àéä éñBé éaøxtry zxaeqe ,iqei iax lr zwleg epzpyne ©¦¥¦

.eze` egipdy mewna lhazn `ed mzq eze` migipnyk s`
:`xnbd dywnéàzeld`a dpyndy xnel dvxp m` ±éñBé éaø ¦©¦¥

c ,jk lr dywi ,`iddéì ïðéòîL àëtéàiqei iaxl eprnyy ± ¦§¨©§¦¨¥
,zeld`a dpyna x`eand oick `ly xaeq `edyéñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥

,øîBàede`lne ,ekeza zn z`nehy ziaïéàå ,ïáz`edãéúò ¥¤¤§¥¨¦
,BúBpôìlehil cizr epi`e oazd z` jixv epi`y mircei ep`y §©

yn eplhi `ly yexita xn` `l la` ,myn eze`,méøäly epic £¥
oazdøôò íúñk àeäcizr `ed m` mircei ep` oi`y xtrk ± ¦§¨¨¨

,`l e` ezeptlìèáem`e .mezqk ea oazdy llgd aygpe ,oazd ¨¥
ziad z` `linå ,øôò`edy ep` mirceiéøä ,BúBpôì ãéúòepic ¨¨§¨¦§©£¥

xtrd lyïáz íúñk àeäcizr `ed m` mircei ep` oi`y oazk ± ¦§¨¤¤
,`l e` myn ezeptlìéèá àìå,my `edy mewna lhazn epi`e ± §Ÿ¨¥

cizr `ed m` mircei ep` oi`y xtry ,iqei iax xaeqy ixd
:`xnbd zvxzn .lha `ed ,`l e` ezeptlïàî ,éqà áø øîà ,àlà¤¨¨©©©¦©

ïéáeøéò àðz,lha mzq xtry xaeqy epzpyn ly `pzd edin ± ¨¨¥¦
,àéä éñBé éaømzq xtry xaeq iqei iaxy ,`ziixaa x`eany ©¦¥¦

.dfa iqei iax lr zwleg zeld`a dpynde ,lha
:`xnbd d`ian sqep uexizäàîeè ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©¨©§¨

úéîø÷ úaMà,zay oiprl lha xtry dn lr dz` dywn ike ± ©©¨¨¨¦
,d`neh oiprl lha epi`y dnnénð é÷ðøà eléôàc úaL øeqéà çpä©©¦©¨©£¦©§¨¦©¦

,Léðéà ìháîlehlha xeq`d xacy dnn cenll oi` ,xnelk §©¥¦¦
ixdy ,mixac x`yl s` lhean aygiy ,zay oiprl lha zaya
xg` myn elhil ezrc i`cey zern `ln wpx` elit` ,zaya
gpen `edy mewna lha `ed ,zaya elhlhl xeq`y oeik ,zayd
mircei ep` oi` m` s` ,zaya elhil xeq`y oeik xtr ok enke ,my
`edy ,oaz la` ,zay oiprl lha `ed ,my egipdl ezrc m`
m` `l` lha epi` okle ,zaya myn elhil xzen ,zendal lk`n

elhia ok.
:`xnbd d`ian uexiz cerúéîø à÷ õéøçà úéa ,øîà éMà áø± ©©¦¨©©¦©¨¦¨¨¦

,ziaa lha epi`y dnn ,uixga lha xtry dn lr dz` dywn ike
,dnec epi` ixdéà÷ déîéièéîì õéøç àîìLaoaen uixg iably ± ¦§¨¨¨¦§¦©§¥¨¥

,mzqidl cner uixgy oeik ,mzqa my lha xtr recn xacd
ezpeeky xnel epl yi ,mzqa xtr my ozep `edyk jk meyne

,elhil `lyúéa àlàikeéà÷ déîéièéîìcner `ed m`d ± ¤¨©¦§¦©§¥¨¥
,elhil `ly ezpeek mzq xtr my ozepdy xn`py ,mzqidl
epi` ,my ozep `edy xtrd z` lhia `ly onf lk ,ziaa jk meyne

.lha
:dpyna epipyåéìò ïúð[uixgd lr]L øñð`edäòaøà áçø,migth ¨©¨¨¤¤¤¨¨©§¨¨

ote` yiy zx`an `xnbd .cg` miaxrn evx m`e ,mipy miaxrn
:migth drax` agx xqpd didiy jixv oi`yeðL àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ¨

,migth drax` agx xqpd didiy jixvy ,df oic dpyp `l ±àlà¤¨
kïúpLxqpd jxe` z`Baçøìiab lr xaer xqpdy ,uixgd ly ¤¨©§¨§

,xybk dtyl dtyn uixgdàìádrax` jex` `edy xqp ozp m` £¨
gpen ekx`yk ,migthBkøàìjeza xqpd z` ozpy ,uixgd ly §¨§

,[` xeiv] uixgd ztyl jenq zeczi iab lr uixgdeléôàm` £¦
agx xqpdénð ,àeäL ìk,cgi axrl md mileki ok mb ±éøäL ¨¤©¦¤£¥

Bèòéîuixgl xqpdäòaøàîagx uixgd did dligzny ,migth ¦£¥©§¨¨
epi` ehriny mewna ,`edy lka ehriny oeike ,migth drax`
,migth drax` `ed xqpd jxe`y oeike ,migth drax` agx
drax` miagx mpi`y uixgd jxe`a migth drax` yiy `vnp
oia gztk ynyn df mewne ,xvgl xvgn mda reqtl gepe ,migth

.cgi axrl md milekie ,zexivgd

:dpyna epipyBæ ãâðk Bæ úBàøèæeæb ézL ïëådrax` agx xqpe §¥§¥§§§¨§¤¤
`xnbd .cg` miaxrn evx m`e mipy oiaxrn ,efl efn xaer migth
izy oia xagl leki epi` drax` xqpy mipte` yiy d`ian

:ze`xhfefbzøîàc àä ,àáø øîàizyy ,dpyna xen`d oicd ± ¨©¨¨¨§¨§©§
mileki ,efl efn xaer migth drax` agxy xqpy ze`xhfefb

ze`xhfefbd zecneryk ,cgi axrl,Bæ ãâðk Bæzehlea odizyy §¤¤
,dey dcina miaxd zeyxlïéàzecner m` la` ,df oic exn` ± ¥

ze`xhfefbd,Bæ ãâðk àlL Bæmiaxd zeyxl zhlea zg` `l` ¤Ÿ§¤¤
,[a xeiv] dzxagn xzeiàìxaer drax` agxy xqp m`y exn` Ÿ

.cgi axrl od zeleki efl efnezecnery ze`xhfefb izyäìòîì Bæ§©§¨
î,Bf,xzei ddeab odn zg`yénðleki drax` agx xqp oi` ok mb ± ¦©¦

e` ,ef cbpk ef ze`xhfefbd oi`yky df oice .cgi axrl mtxvl
,cgi axrl mtxvn drax` agx xqp oi` xzei ddeab zg`yàìŸ

ïøîà,df oic xn`p `l ±äæì äæ ïéa LiL àlàzewegxy ± £¨¨¤¨¤¥¥¤¨¤
efn ef ze`xhfefbdìLìáà ,íéçôè äLm`ìL äæì äæ ïéa ïéà,äL §Ÿ¨§¨¦£¨¥¥¤¨¤§Ÿ¨

xqp odipia yi m` ,migth dyly efn ef zewegx ze`xhfefbd oi`y
y iptn ,cgi axrl zeleki ,migth drax` agxàéä äîe÷ò àøèæeæb§§§¨£¨¦

.dnewr zg` `xhfefbk ze`xhfefbd izy z` aiygdl milekiy ±

äðùî
xac yie efl ef zekenq zexivg izya cer oecl dkiynn dpynd
znixr did wiqtnd xacdyk ef dpyn zwqere ,odipia wiqtnd
zeleki m` oiprl zexivgd oiay wqtd oica oecipd calny ,oaz
zexivgd ipa ly yeniy oipra cer ea oecl yi ,zg`k axrl

.oazd znixra
ïaúîoaz ly yicb ±LcnerúBøéöç ézL ïéaagex lkl ©§¥¤¥§¥£¥

`ede ,zexivgd,íéçôè äøNò dBábdvignl aygp `ed ixd ¨©£¨¨§¨¦
wiqtnye ,[h xeiv] zexivgd oia dãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨

axrl zeleki opi`e ,zexivg izy oick dnvrl xvg lk zaxrne ±
e .cgielàcg` cvay xvgd ipa ±ïàkî ïéìéëàîmigipn ± ¥©£¦¦¦¨

,df cvn oazndn lek`l mdizendalelàåcvay xvgd ipae ± §¥
,ipydïàkî ïéìéëàîcva oazndn lek`l mdizendal migipn ± ©£¦¦¦¨

m`e .mdly xvgd,íéçôè äøNòî ïázä èòîúð,xvgd agex lka ¦§©¥©¤¤¥£¨¨§¨¦
,zen` xyrn xzei ly jxe`a e`íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî± §¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

wlgidl mileki mpi`e ,zg` xvgk cgi zexivgd izy oiaxrn
.dnvrl xvg lk axrle

àøîâ
:dndal ozil icka oazndn micia lehil xeq`y zx`an `xnbd

,àðeä áø øîàlik`dl zexivgd ipal xzeny dpyna epipyy dn ¨©©¨
,lek`le lehil dndal migipny ote`a epiid ,oazndn zendal

àlL ãáìáee oazndn ecia lehiìéëàéå Búte÷ CBúì ïzé,zendal ¦§©¤Ÿ¦¥§¨§©£¦
,migth dxyrn ephrnie ,oazndn daxd lehi `ny yegl yiy

.xvga lhlhl jiynie eal l` ozi `le
on micia lehil opaxc xeqi` yiy dpyna x`ean `ped ax ixacl

e xqt`a zendad z` jeynl xzen j` ,oaznd,oaznl mkiledl
ecia lehi ,lek`l dndad z` cinriyk `ny eyyg `le

:`xnbd dywn jk lre ,dl ozie oazndnéøL éî÷Bàìexzen ike ± §§¥¨¥
,oaznd lr dcinrdle dndad z` jiledløîàäåxn` ixde ±áø §¨¨©©

øîà àðeä[mya-],àðéðç éaøe jilenìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ¨¨©©¦£¦¨©£¦¨¨¤§¤§©
íéáNò éabrwxwl mixaegny,úaLa,miayrdn lk`zy ick ©¥£¨¦§©¨

,ezndal lik`dl ecia miayr yelzl `eaiy eyyg `le
`le ,mc` ipa lv` mixeng ,`ziixe`cn zaya mixeq`d mixacy

,mdilr xearl e`eaiéab ìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ïéàåmixac §¥©£¦¨¨¤§¤§©©¥
mdyúaLa äö÷eîepi` dvwen xeqi`y oeiky ,mdn lk`zy ick §¤§©¨

ozil ick dvwendn ecia lehiy yeygl yi ,mc` ipa lv` xeng
lehil `eaiy eyyg ,opaxcn xeq` `edy lky ixd .ezndal
z` lehil xeq` o`k s` zn`a :`xnbd zvxzn .cia epnn
el` dpynd dxn`y dne ,oaznd cil dcinrdle dndad
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המשך בעמוק דלק



קז ezny in` cenr hr sc ± iyily wxtoiaexir
á àìåìèé.dnvrl ld` dl yiy ,bbd on dlrnl zrwea d`nehd oi`e ,liha `l Ð

àéä éñåé éáø.dl hiwp onwl opixn`ck ,iqei iax da ixii`c meyn Ðïáúede`ln Ð

.yexita elhia `l mewn lkn ,el jixv epi`y ep` oirceie ,oazøôò íúñë àåä éøäÐ

`l i` ezeptl cizr m` oircei ep` oi`y xtrkxtr iqei iaxl :`nl` .liha dinzqc Ð

m` oircei ep` oi`y oaz mzq .liha mzq

elhil jxhvi.liha `l Ðøôòep` oirceie Ð

.`ed `nzq e`lc ,edptiyïáú íúñë àåä éøä
`nzqc ,e`l m` edpti m` oircei ep` oi`y Ð

.liha `lúáù øåñéà çðäoeik oizipzn oebk Ð

zaya lhip epi` xtrc.liha dinzq Ðåìéôà
é÷ðøàoaz la` .my liha zern `ln qik Ð

.dnda lk`nl lhip yweéà÷ äéîééèéîìÐ

.opaxl elit`e ,dil liha xtr mzq ,jkldúéá
éà÷ äéîééèéîì.dinza Ðåðù àìxqp irac Ð

.drax`åáçøì åðúðù àìàsc ly ekx` Ð

.xyb oirk ,dtyl dtyn ,uixgd agexlìáà
åëøàìdrax` sc uixg ly ekx`l ozpy Ð

lr jxe`zvw mzq ,ezty lv` zeczi iab

.drax`n ehrine uixgd agexàåäù ìë åìéôà
rav`k `l` dpi` elit` dxvw sc dzidy Ð

jyna drax`n uixgd agexl ehrin ixd Ð

.opz drax` agx oizipzne ,gztd zcnàìù åæ
åæ ãâðëmiaxd zeyxl zhlea ef dzidy Ð

.drax` xqpa edl ibq `l dzxagn xzeiïéà
äùìù åæì åæ ïéá.dyly efn ef dwegx oi` Ð

äðùîïáúîlr wiqtne ,oaz ly yicb Ð

.zexivgd lk agex iptïéìéëàîoazd on Ð

oaz hirnn `nlic opiyiig `le ,ozndal

,iccd` ixq`e ,`zeyx `cg dl `iedc dxyrn

`l `dl .xvga ilhlhne ediizrc` iwqn `le

herin ied `l i` ,hirni` elit` `dc ,opiyiig

xzeie zen` xyr ipt lrcr `dc .ixq` `l Ð

k lk zhrnn dnda oi`e ,ied `gzit xyrj

.cg` zaya dzlik`aïáúä èòîúðlk lr Ð

xvgd.cere zen` xyr jyna e` Ðïéáøòî
ãçà.lega hrnzp m` Ðàøîâïúé àìùÐ

hirnne `aeh liwy `nlc ,eztew jezl micia

.zxqe`d xvga lhlhn `we ,dxyrn dil

oizipzna ipzwc oilik`ned`a dndady Ð

,hirnn `nlcl opiyiig `l mzde ,zlke`e

ozi `l :`pixg` `pyil .dlk` ilw ilw dndac

eztew jezllenz`n dvwenc meyn Ð

.ef dvignléî÷åàìåick oazd lr eznda Ð

lek`lmicia liwy `nlic opixfb `le ,ixy Ð

`le opaxc xeqi` dilr xing :`nl` .dl itqe

.dilr xaríãà ãéîòî àðéðç éáø øîà àäå
íéáùò éáâ ìò åúîäá úà.lek`l ,mixaegn Ð

,dl lik`ne micia xwr `nlc opiyiig `le

xeqi` la` .zay xeqi` dilr xing `dc

dvwenmicia liwy `nlc opiyiige ,dil liw Ð

`ed opaxc `xeqi`c oeik ,inp ikd .dl itqe

`ki`c.yegip Ðäôàá íéà÷ãoizipzn Ðe`l

`ly dt`a i`w `l` ,micia dlr dl miwenc

dlk`e dlf` idi`e ,xg` mewna jlzileke Ð

.opax xefb `l i`dúåøéöç éúù ïéáù úéá.el oigezt zexivgd izyn miza ipye Ðäùåò àåä ãöéëz` lhane ,zia eze`l geztd ezia z` lrep .cg`d z` zdin xizdl Ð

.lehiae dlirp il dnl izxz :jixt [a cenr] onwle ezeyxøåñà àåä.`ed zxg` xvgk ziad lke ,ezeyx lhia ixdy ,ely xvgl zia eze`n `ivedl Ðéîåçú éðù ïéáù áåâá
úáùef xir megza eivge ef xir megza eivg ,`ed oinegz ipy oia m`e ,oaz ea qipkdl agx xea Ðel` `ny oiyyeg oi`e .el` oke ,aeh meia onegz jezn oilke`e oilhep el` Ð

.ipyd megzd on egwiäø÷ú àëéàã ïåéëdxyrn zigtn i`e ,dxwzd on wgxzn yicbd bby xkip Ð`l` dvwen meyn xeq` oi` inp dvwenc `pyille .yixte diytp` inx Ð

dlrnle dxyrn lkc ,dhnle dxyrndxwz eilr oi`e xvga oazn i`wc oizipzn la` .`id dvign zxev e`l Ð.`zlin `xkpin `l Ðúåöéçî äðéî úòîù,ziaa zewiqtnd Ð

dxwzl zeribn oi`ezeribn oi`c meyne ,lld zia exy dxyr zevignac oilwxha ezayy zexeag yng iab (`,ar lirl) "xcd" wxta xn`c o`nc `zaeize ,zevign ony Ð

.oixeic ibltn `l dxwzl
ïáú
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dkeqc `nw wxta xne`y dne .dpynd `iadl lekiy oeik `ziixa `iadl oi`c .`ziixa `id

oizipznac ab lr s` .opaxe iqei iax zwelgn Ð mzq xtre ,ezeptl cizr oi`e oaz :(`,c)

`de .lehia irac opirny xtrc oky lkn mewn lkn ,oaza icin opax ixii` `l zeld`c

ipdnc ,d`eazc ixkc oky lkn opirny xity Ð opaxl herin ded elhiae oaz dil `hiytc

iax zwelgn mzq xtr ,mzd xn`wc `de .lehia

cizr oi`e xtr :inp xninl ivn ded Ð opaxe iqei

liha `lc :ixn`e ,opax ibilt inp `dac .ezeptl

epiid e`l ezeptl cizr oi`e elhia ok m` `l`

hwp iqei iax meyn `l` .mzd gkenck ,elhia

.ediiexz hwpinle jix`dl yg `le ,mzq xtr

ïàîit lr s` Ð `id iqei iax zeld` `pz

Ð iziin `wc ef `ziixa rcei did `ly

dpyn `idd lr xaic iqei iaxy did rcei

`neic `nw wxta `ki` `peeb i`d ike .zeld`c

yi` oerny iax Ð cinz `pz o`n iab (a,ci)

.`id dtvnd

éøäzrwea d`nehe Ð lhae xtr mzqk `ed

`de :xn`z m`e .zeld`a ipzwck ,dlere

wxta zrwea dpi` dpenh d`nehc xaqw iqei iax

iqei iax xn`wc ,(a,dkw oileg) "ahexde xerd"

lr eyxity zepelgd ibixqe dhnd iliagipt

.xedh Ð awpd cbpk `ly rbepd ,xie`a znd

epiax xne`e !gthn zegta el oikenqa dl iwene

`ai `ly oiprl ,lehia ipdn mewn lknc :wgvi

wxta iqei iax xn`c `de .ecivay milkl d`neh

,`lnne cner did enewna :(a,`k dkeq) "oyid"

aizkc ,xawa `wec epiid Ð medzd xaw iptn

xawd lr lid`ndy "xawa e`" :(hi xacna) `xw

zrwea dpi`c iqei iax xaqw `nlra la` .`nh

.xedhe

íéà÷ãok m` :xn`z m`e Ð dlf`e dt`a dl

ozi `ly `ped ax hwpc `ixi` i`n

,dcinrdl elit` xeq`c oeik ?lik`ie eztew jezl

hwp ded i`c :xnel yie !lhlhn `lc ab lr s`

,`nrh i`n opirci ded `l Ð cinrdl xeq` dil

jkld .lhlhl xeq`y opirny` `lc dnk lk

`nlc meyn ,eztew jezl ozil xeq`y opirny`

xeq`c opirci `linne `zrc` e`le zigtin

.cinrdl

ïëå:qxhpewa yxit Ð oaz ly aeba `ven dz`

yie ,oaz iab xea jiiy `le .xea = aeb

.`aabe yw oeyl miyxtn

òîùony dxwzl zeribn oi`y zevign dpin

zevigna :yexit .dinza Ð zevign

dcedi iaxk opiwqt (a,ar) lirle .jd ik i`xr

olekl cg` aexir lld zial xn`c ,xaqd

inp mzde ,dxwzl zeribn opi`y zevigna

.mzd izyxitck ,ixii` i`xr zevigna
lkc
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Bìhéa àì¯úBìäà àðz ïàî :àðeä áø øîà .àì¯ Ÿ¦§¨¨©©¨©¨¨¨¢
éñBé éaø éà .àéä éñBé éaø¯.déì ïðéòîL àëtéà ©¦¥¦¦©¦¥¦§¨¨§¦©¥

BúBpôì ãéúò ïéàå ïáz :øîBà éñBé éaø :àéðúc¯éøä §©§¨©¦¥¥¤¤§¥¨¦§©£¥
BúBpôì ãéúòå øôò ,ìèáe øôò íúñk àeä¯àeä éøä ¦§¨¨¨¨¥¨¨§¨¦§©£¥

àðz ïàî :éñà áø øîà àlà !ìéèa àìå ïáz íúñk¦§¨¤¤§¨§¦¤¨¨©©©¦©¨¨
ïéáeøéò¯òLBäé áøc déøa àðeä áø .àéä éñBé éaø ¥¦©¦¥¦©¨§¥§©§ª©

,úaL øeqéà çpä !?úéîø÷ úaMà äàîeè :øîà̈©§¨©©¨¨¨¥©©¦©¨
úéa :øîà éLà áø .Léðéà ìháî éîð é÷ðøà eléôàc©£¦©§¨¥©¦§©¥¦¦©©¦¨©©¦

õéøç àîìLa ?úéîø à÷ õéøçà¯.éà÷ déîéièéîì ©¨¦¨¨¥¦§¨¨¨¦§¦©§¥¨¥
áçBøL øñð åéìò ïúð !?éà÷ déîéièéîì úéa àlà¤¨©¦§¦©§¥¨¥¨©¨¨¤¤¤©
ìáà ,Baçøì ïúpL àlà eðL àì :àáø øîà .äòaøà©§¨¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¨©§¨§£¨

Bkøàì¯.äòaøàî Bèòéî éøäL ,éîð àeäL ìk eléôà §¨§£¦¨¤©¦¤£¥¦£¥©§¨¨
àä :àáø øîà ."Bæ ãâðk Bæ úBàøèæeæb ézL ïëå"§¥§¥§§§¨§¤¤¨©¨¨¨

æ ãâðk Bæ zøîàcB¯Bæ ãâðk àlL Bæ ,ïéà¯Bæå .àì §¨§©§§¤¤¦¤Ÿ§¤¤¨§
äæì äæ ïéa LiL àlà ïøîà àì éîð ,Bfî äìòîì§©§¨¦©¦¨£©©¤¨¤¥¥¤¨¤

ìLìL äæì äæ ïéa ïéà ìáà ,íéçôè äLäL¯àøèæeæb §¨§¨¦£¨¥¥¤¨¤§¨§§§¨
.àéä äne÷òäðùîdBáb úBøéöç ézL ïéaL ïaúî £¨¦©§¥¤¥§¥£¥¨©

íéçôè äøNò¯elà .ãçà ïéáøòî ïéàå ,íéðL ïéáøòî £¨¨§¨¦§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¥
ïázä èòîúð .ïàkî ïéìéëàî elàå ,ïàkî ïéìéëàî©£¦¦¦¨§¥©£¦¦¦¨¦§©¥©¤¤

íéçôè äøNòî¯.íéðL ïéáøòî ïéàå ,ãçà ïéáøòî ¥£¨¨§¨¦§¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦
àøîâBúte÷ CBúì ïzé àlL ãáìáe :àðeä áø øîà̈©©¨¦§©¤Ÿ¦¥§¨

éaø øîà ,àðeä áø øîàäå ?éøL éî÷Bàìe .ìéëàéå§©£¦§§¥¨¥§¨¨©©¨¨©©¦
íéáNò éab ìò Bzîäa úà íãà ãéîòî :àðéðç£¦¨©£¦¨¨¤§¤§©©¥£¨¦
äö÷eî éab ìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ïéàå ,úaMa©©¨§¥©£¦¨¨¤§¤§©©¥§¤
CBúì ïzé àìå .äìëàå äìæàå dtàa dì íéà÷c !úaLa©©¨§¨¥¨§©¨§¨§¨§¨§¨§Ÿ¦¥§
eäàìéîe úBøéöç ézL ïéaL úéa :àéðúäå ?ïáz Búte÷¨¤¤§¨©§¨©¦¤¥§¥£¥¦§¨

ïáz¯CBúì ïúBð äæ .ãçà ïéáøòî ïéàå ,íéðL ïéáøòî ¤¤§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¤¥§
èòîúð .ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð äæå ,ìéëàéå Búte÷¨§©£¦§¤¥§¨§©£¦¦§©¥

íéçôè äøNòî ïázä¯àeä ãöék .íéøeñà íäéðL ©¤¤¥£¨¨§¨¦§¥¤£¦¥©
øeñà àeä ,BúeLø úà ìháîe Búéa úà ìòBð ?äNBò¤¥¤¥§©¥¤§¨
éðL ïéaL ïáz ìL áBâa øîBà äzà ïëå .øzeî Bøéáçå©£¥¨§¥©¨¥§¤¤¤¤¥§¥

éîeçú,ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð äæ :úäéî éðú÷ .úaL §¥©¨¨¨¥¦©¤¥§¨§©£¦
àkéàc ïåék úéa :éøîà !ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð äæå§¤¥§¨§©£¦¨§¦©¦¥¨§¦¨

úéçôéî ék äø÷úå úBvéçî¯àëä .àúlî déì àøkðéî §¦§¦§¨¦¦§¦¦§©¨¥¦§¨¨¨
¯äøNòî ïázä èòîúð" .àúlî déì àøkðéî àì̈¦§§¨¥¦§¨¦§©¥©¤¤¥£¨¨

äøNò àä ."ïéøeñà ïäéðL íéçôè¯:dpéî òîL .àáeè äø÷z àéìãéîã áb ìò óàå ,éøL §¨¦§¥¤£¦¨£¨¨¨¥§©©©§¦§©¨¦§¨¨§©¦¨
äø÷zì úBòébî ïéàL úBvéçî¯ìL úéáa àëä :ééaà øîà !úBvéçî ïîLeäMî øñç øNò äL §¦¤¥©¦©¦§¨§¨§¦¨©©©¥¨¨§©¦§¨¨¨¨¥©¤

äøNò úéáa àîéz eléôà :øîà òLBäé áøc déøa àðeä áøå .äøNò ïáúå ,ïðé÷ñò̈§¦©§¤¤£¨¨§©¨§¥§©§ª©¨©£¦¥¨§©¦£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oiaexir(oey`x meil)

m` la`Bìhéa àì,zexexvl e` oazlàì,mnewna milha mpi` ± Ÿ¦§Ÿ
aygp epi` ziad llga mi`vnp zexexvde oazdy mewnde
ok m` `l` mzgpd mewna milha mpi` zexexvy ixd .mezqk
md mzqa s` zexexve xtry dpyna exn` ji`e ,yexita mlhia

.milha
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàewlgp zeld`a dpynde epzpyn ¨©©¨

e ,df oicaúBìäà àðz ïàî,`id in zhiya zeld`a dpynde ± ©¨¨¢¨
zhiya,àéä éñBé éaøxtry zxaeqe ,iqei iax lr zwleg epzpyne ©¦¥¦

.eze` egipdy mewna lhazn `ed mzq eze` migipnyk s`
:`xnbd dywnéàzeld`a dpyndy xnel dvxp m` ±éñBé éaø ¦©¦¥

c ,jk lr dywi ,`iddéì ïðéòîL àëtéàiqei iaxl eprnyy ± ¦§¨©§¦¨¥
,zeld`a dpyna x`eand oick `ly xaeq `edyéñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥

,øîBàede`lne ,ekeza zn z`nehy ziaïéàå ,ïáz`edãéúò ¥¤¤§¥¨¦
,BúBpôìlehil cizr epi`e oazd z` jixv epi`y mircei ep`y §©

yn eplhi `ly yexita xn` `l la` ,myn eze`,méøäly epic £¥
oazdøôò íúñk àeäcizr `ed m` mircei ep` oi`y xtrk ± ¦§¨¨¨

,`l e` ezeptlìèáem`e .mezqk ea oazdy llgd aygpe ,oazd ¨¥
ziad z` `linå ,øôò`edy ep` mirceiéøä ,BúBpôì ãéúòepic ¨¨§¨¦§©£¥

xtrd lyïáz íúñk àeäcizr `ed m` mircei ep` oi`y oazk ± ¦§¨¤¤
,`l e` myn ezeptlìéèá àìå,my `edy mewna lhazn epi`e ± §Ÿ¨¥

cizr `ed m` mircei ep` oi`y xtry ,iqei iax xaeqy ixd
:`xnbd zvxzn .lha `ed ,`l e` ezeptlïàî ,éqà áø øîà ,àlà¤¨¨©©©¦©

ïéáeøéò àðz,lha mzq xtry xaeqy epzpyn ly `pzd edin ± ¨¨¥¦
,àéä éñBé éaømzq xtry xaeq iqei iaxy ,`ziixaa x`eany ©¦¥¦

.dfa iqei iax lr zwleg zeld`a dpynde ,lha
:`xnbd d`ian sqep uexizäàîeè ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©¨©§¨

úéîø÷ úaMà,zay oiprl lha xtry dn lr dz` dywn ike ± ©©¨¨¨¦
,d`neh oiprl lha epi`y dnnénð é÷ðøà eléôàc úaL øeqéà çpä©©¦©¨©£¦©§¨¦©¦

,Léðéà ìháîlehlha xeq`d xacy dnn cenll oi` ,xnelk §©¥¦¦
ixdy ,mixac x`yl s` lhean aygiy ,zay oiprl lha zaya
xg` myn elhil ezrc i`cey zern `ln wpx` elit` ,zaya
gpen `edy mewna lha `ed ,zaya elhlhl xeq`y oeik ,zayd
mircei ep` oi` m` s` ,zaya elhil xeq`y oeik xtr ok enke ,my
`edy ,oaz la` ,zay oiprl lha `ed ,my egipdl ezrc m`
m` `l` lha epi` okle ,zaya myn elhil xzen ,zendal lk`n

elhia ok.
:`xnbd d`ian uexiz cerúéîø à÷ õéøçà úéa ,øîà éMà áø± ©©¦¨©©¦©¨¦¨¨¦

,ziaa lha epi`y dnn ,uixga lha xtry dn lr dz` dywn ike
,dnec epi` ixdéà÷ déîéièéîì õéøç àîìLaoaen uixg iably ± ¦§¨¨¨¦§¦©§¥¨¥

,mzqidl cner uixgy oeik ,mzqa my lha xtr recn xacd
ezpeeky xnel epl yi ,mzqa xtr my ozep `edyk jk meyne

,elhil `lyúéa àlàikeéà÷ déîéièéîìcner `ed m`d ± ¤¨©¦§¦©§¥¨¥
,elhil `ly ezpeek mzq xtr my ozepdy xn`py ,mzqidl
epi` ,my ozep `edy xtrd z` lhia `ly onf lk ,ziaa jk meyne

.lha
:dpyna epipyåéìò ïúð[uixgd lr]L øñð`edäòaøà áçø,migth ¨©¨¨¤¤¤¨¨©§¨¨

ote` yiy zx`an `xnbd .cg` miaxrn evx m`e ,mipy miaxrn
:migth drax` agx xqpd didiy jixv oi`yeðL àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ¨

,migth drax` agx xqpd didiy jixvy ,df oic dpyp `l ±àlà¤¨
kïúpLxqpd jxe` z`Baçøìiab lr xaer xqpdy ,uixgd ly ¤¨©§¨§

,xybk dtyl dtyn uixgdàìádrax` jex` `edy xqp ozp m` £¨
gpen ekx`yk ,migthBkøàìjeza xqpd z` ozpy ,uixgd ly §¨§

,[` xeiv] uixgd ztyl jenq zeczi iab lr uixgdeléôàm` £¦
agx xqpdénð ,àeäL ìk,cgi axrl md mileki ok mb ±éøäL ¨¤©¦¤£¥

Bèòéîuixgl xqpdäòaøàîagx uixgd did dligzny ,migth ¦£¥©§¨¨
epi` ehriny mewna ,`edy lka ehriny oeike ,migth drax`
,migth drax` `ed xqpd jxe`y oeike ,migth drax` agx
drax` miagx mpi`y uixgd jxe`a migth drax` yiy `vnp
oia gztk ynyn df mewne ,xvgl xvgn mda reqtl gepe ,migth

.cgi axrl md milekie ,zexivgd

:dpyna epipyBæ ãâðk Bæ úBàøèæeæb ézL ïëådrax` agx xqpe §¥§¥§§§¨§¤¤
`xnbd .cg` miaxrn evx m`e mipy oiaxrn ,efl efn xaer migth
izy oia xagl leki epi` drax` xqpy mipte` yiy d`ian

:ze`xhfefbzøîàc àä ,àáø øîàizyy ,dpyna xen`d oicd ± ¨©¨¨¨§¨§©§
mileki ,efl efn xaer migth drax` agxy xqpy ze`xhfefb

ze`xhfefbd zecneryk ,cgi axrl,Bæ ãâðk Bæzehlea odizyy §¤¤
,dey dcina miaxd zeyxlïéàzecner m` la` ,df oic exn` ± ¥

ze`xhfefbd,Bæ ãâðk àlL Bæmiaxd zeyxl zhlea zg` `l` ¤Ÿ§¤¤
,[a xeiv] dzxagn xzeiàìxaer drax` agxy xqp m`y exn` Ÿ

.cgi axrl od zeleki efl efnezecnery ze`xhfefb izyäìòîì Bæ§©§¨
î,Bf,xzei ddeab odn zg`yénðleki drax` agx xqp oi` ok mb ± ¦©¦

e` ,ef cbpk ef ze`xhfefbd oi`yky df oice .cgi axrl mtxvl
,cgi axrl mtxvn drax` agx xqp oi` xzei ddeab zg`yàìŸ

ïøîà,df oic xn`p `l ±äæì äæ ïéa LiL àlàzewegxy ± £¨¨¤¨¤¥¥¤¨¤
efn ef ze`xhfefbdìLìáà ,íéçôè äLm`ìL äæì äæ ïéa ïéà,äL §Ÿ¨§¨¦£¨¥¥¤¨¤§Ÿ¨

xqp odipia yi m` ,migth dyly efn ef zewegx ze`xhfefbd oi`y
y iptn ,cgi axrl zeleki ,migth drax` agxàéä äîe÷ò àøèæeæb§§§¨£¨¦

.dnewr zg` `xhfefbk ze`xhfefbd izy z` aiygdl milekiy ±

äðùî
xac yie efl ef zekenq zexivg izya cer oecl dkiynn dpynd
znixr did wiqtnd xacdyk ef dpyn zwqere ,odipia wiqtnd
zeleki m` oiprl zexivgd oiay wqtd oica oecipd calny ,oaz
zexivgd ipa ly yeniy oipra cer ea oecl yi ,zg`k axrl

.oazd znixra
ïaúîoaz ly yicb ±LcnerúBøéöç ézL ïéaagex lkl ©§¥¤¥§¥£¥

`ede ,zexivgd,íéçôè äøNò dBábdvignl aygp `ed ixd ¨©£¨¨§¨¦
wiqtnye ,[h xeiv] zexivgd oia dãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨

axrl zeleki opi`e ,zexivg izy oick dnvrl xvg lk zaxrne ±
e .cgielàcg` cvay xvgd ipa ±ïàkî ïéìéëàîmigipn ± ¥©£¦¦¦¨

,df cvn oazndn lek`l mdizendalelàåcvay xvgd ipae ± §¥
,ipydïàkî ïéìéëàîcva oazndn lek`l mdizendal migipn ± ©£¦¦¦¨

m`e .mdly xvgd,íéçôè äøNòî ïázä èòîúð,xvgd agex lka ¦§©¥©¤¤¥£¨¨§¨¦
,zen` xyrn xzei ly jxe`a e`íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî± §¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

wlgidl mileki mpi`e ,zg` xvgk cgi zexivgd izy oiaxrn
.dnvrl xvg lk axrle

àøîâ
:dndal ozil icka oazndn micia lehil xeq`y zx`an `xnbd

,àðeä áø øîàlik`dl zexivgd ipal xzeny dpyna epipyy dn ¨©©¨
,lek`le lehil dndal migipny ote`a epiid ,oazndn zendal

àlL ãáìáee oazndn ecia lehiìéëàéå Búte÷ CBúì ïzé,zendal ¦§©¤Ÿ¦¥§¨§©£¦
,migth dxyrn ephrnie ,oazndn daxd lehi `ny yegl yiy

.xvga lhlhl jiynie eal l` ozi `le
on micia lehil opaxc xeqi` yiy dpyna x`ean `ped ax ixacl

e xqt`a zendad z` jeynl xzen j` ,oaznd,oaznl mkiledl
ecia lehi ,lek`l dndad z` cinriyk `ny eyyg `le

:`xnbd dywn jk lre ,dl ozie oazndnéøL éî÷Bàìexzen ike ± §§¥¨¥
,oaznd lr dcinrdle dndad z` jiledløîàäåxn` ixde ±áø §¨¨©©

øîà àðeä[mya-],àðéðç éaøe jilenìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ¨¨©©¦£¦¨©£¦¨¨¤§¤§©
íéáNò éabrwxwl mixaegny,úaLa,miayrdn lk`zy ick ©¥£¨¦§©¨

,ezndal lik`dl ecia miayr yelzl `eaiy eyyg `le
`le ,mc` ipa lv` mixeng ,`ziixe`cn zaya mixeq`d mixacy

,mdilr xearl e`eaiéab ìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ïéàåmixac §¥©£¦¨¨¤§¤§©©¥
mdyúaLa äö÷eîepi` dvwen xeqi`y oeiky ,mdn lk`zy ick §¤§©¨

ozil ick dvwendn ecia lehiy yeygl yi ,mc` ipa lv` xeng
lehil `eaiy eyyg ,opaxcn xeq` `edy lky ixd .ezndal
z` lehil xeq` o`k s` zn`a :`xnbd zvxzn .cia epnn
el` dpynd dxn`y dne ,oaznd cil dcinrdle dndad
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המשך בעמוק דלק



eznyקח ina cenr hr sc ± iyily wxtoiaexir
åäùîå äòáù ïáú.ipzw "dxyrn hrnzp" `d :jixt onwle Ðïéøåñà ïäéðùlirl Ð

dxyrn oazd hrnzp ipzwc ,i`w.iccd` ixq` Ðúáùá ïéàáä ïéøåéã äðéî òîùÐ

eiykre ,d`lde oazd on oihley el` oixeic eid `l yn`c ,`kd iklka oihley od

.ziadïéøåñà(`,fi) `nw wxta `id `zbelte .dxzed dxzede li`ed zay :xn` `le Ð

.drwaa dzpgy `xiiy iabåúéá úà ìòåð åàÐ

.dilehia epiide ,`kdn wlzq`c dizrc ilbc

éúøú íìåòì àîéà úéòáéàåxzid oiprle Ð

exiagcarinl ira dicicl edine ,ibq `cga Ð

`xiaqc oicd `ede .ilehlhl izil `lc ,dwgxd

.lerpl irac zeyx ilhan lka `pz i`dl dil

øãäã àìà àëéøö àì,ezeyx lawn i`d Ð

dyry xg`l ,lhan i`dl dizeyx dil lihae

.eikxvàèéùôoinegzc dinle` i`n Ð

.`id opaxc `de `d ,zexivgnàáé÷ò éáøãÐ

.(`,fk) "myk" wxta dheq zkqnaàîéúã åäî
éôåìçéàì éúà àîìã øåæâéðmegzn gwile Ð

.`ziixe`c` ixar `we ,odly epi`yäðùî
úéáçä úà çéðîi m` elyn Ð.dvxïäì äëæîå
åúáå åðá éãé ìòef ziag elaw :odl xne`e Ð

.iean ipa lk myl da ekfeåãéë ïãéù`le Ð

.`id diikfàøîâò÷ø÷ä ïî äéáâäì êéøöÐ

`gpnc dnk lkc .odl dze` dkfn `edyk

dl ipz ikde .diikf `ied `l dizeyxa

odlyn m` :(e wxt) `ztqezajixv oi` Ð

elyn m`e ,zekfl,rwxwd on diabn gilyd Ð

.mkl izikf xne`eàúéãáîåôã éáñdcedi ax Ð

.oixcdpqc `nw wxt idliya ,ezaiyieäøåãî
.lecb wqid Ðíúñ äøéùà àéä åæéàlr s` Ð

.ikda dl opiwfgn ,degltc dil opifg `lc ab
ïéàå
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ìëã,`peeb i`d ika ceal ipdn `nlrac ab lr s` ,iia`le Ð inc cealk dylyn zegt

zeribn oi`y zevign `dc .dil aiyg `l `kd Ð milag iab (a,fh) lirl ogky`ck

.`kd edl iaygn `l inp

òîùl`xyi oebk Ð oixeq`y zaya oi`ad oixeic yi Ð oixeq` zaya oi`ad oixeic dpin

ceran xb zne ,zg` dxica oiiexyy xbe

oixeica `kde (a,r) "xcd" wxta xn`ck ,mei

izy oiay dvign zlitp ici lr zaya oi`ad

`iraine ,[l`enye ax dia ibiltc] ,ixii` zexivg

.(a,bv) "zebb lk" wxta `irye` axl dil

úéòáéàåyxit Ð izxz mlerl `ni`

Ð exiag xzid oiprle :qxhpewa

dwgxd carinl ira dicicl ,edin .ibq `cga

i`dl dil `xiaqc oicd `ede ilehlhl izil `lc

zvwe .lerpl jixvc ,zeyx oilhan lka `pz

,axir `le odn cg` gkyy xvg iyp`a dniz

jixv m` ,xvg jxc `l m` `vie qpki j`id

,zlc zlirp irac :xnel yi `nye ?zlc zlirpl

lerpie gzti Ð z`vle qpkidl jxhviy dryae

zlirp jixv `kd `weecc d`xp zvwe .jk xg`

,aexir mey `la lhlhl elbxed dzr cry .zlc

oeik xn`ck yginl `ki`e ,wiqtn oaz didy

gkyy xvg iyp`a la` .ilehlhl iz` ,dia ycc

dze`a lhlhl lbxed `le ,axir `le odn cg`

jkld Ð zeyx lehia e` aexir ici lr `l` xvg

era `l inp `kdc d`xpe .zlc zlirp ira `l

,herind xg`y dpey`x zay `l` zlc zlirpl

`la my oilhlhn eid dxary zayay oeik

`l zxg` zayl la` ,zeyx lehia `lae aexir

`di mlerl cry `xaq oi`c .lerpl cer ekxhvi

liaya lehia x`yl eze` deyp `le ,dlirp jixv

lirle .zg` mrt zwqtn dvign my dzidy

ip`n il ept :`ax edl xn`c (`,gq) "xcd" wxta

dpitc :qxhpewd my yxite] .iyp ial ixab ian

rnyn ,[xvgl myn `ivedl `eai `ly ,eilk

daxc` ,edine .lhlhi `ny opiyiigc zvw

devy `ax mbe .zlc zlirp era eed `lc rnyn

jxved lhiay itl `wec rnyn eilk zeptl

`l m` la` .xeq`ie bbeya `ivei `ly ,zeptl

x`y `le `ed `l jixv did `l Ð lhan did

ivn ,edine .lerpl `le ,milk zeptl xvgd ipa

bbeya xn`c ,dcedi iaxk dkld m`c d`xpe .wifgie `ivei `nlc mrhd d`xp xzeie .oilhlhn mixg` d`exyk `l` ilehlhl iz` `nlc yginl `kilc :qxhpewa yxity enk xninl

.xeqi`a cifna `iveiy yegl oi`c ,xeq`ie cifna `ivei `ly mrh `diy d`xp oi` Ð xqe` epi`

àäå.mzd zyy ax xn`wck i`pzk dizlin iwen `edc ,oilhane oixfeg (a,gq) "xcd" wxt xn`c axl iywiz `l `ziixa jdne Ð oilhane oixfege oilhan oi`c ol rnyn `w

åäëæîzekfl `ly xdfil jixve ,`kd oicd `ede ,ynn lecb lecb `l ,d`ivn iab (a,ai) `rivn `aac `nw wxta xn`c ,opgei iaxlc :mz epiax xne` Ð 'ek milecbd ezae epa ici lr mdl

iaxl denzl oi`e .l`eny iabl opgei iaxk ol `niiw ,ynn lecb Ð lecb :xne`e ,mzd dilr bilt l`enyc ab lr s`e .`ed eia` cik ecic ,epglyl jenqd lecbd epa ici lr aexird

ip`y Ð mixg`l dkef ohw oi` `nlrac ab lr s`e .dci lr dkfnc ipzwe ,diab `ira i`n Ð zexry `iz` i`c .`id dphw [inp] dixard dn` jytp dn `dc ,zekfl ohwl ci yi j`id opgei

wgvi epiaxle .dlk` `w dxkyac :mz epiax`e !dax ogly lr dkenq `id `lde ?dkef ikid dixard dn` :xn`z m`e .(a,cq oihib) "lawzd" wxta `icda `zi` ikde .opaxc ze`ean iteziy

Ð ziad lra ly epgly lr mikenqd mc` ipa x`y la` .zepefn el ozi `ly yegl yi eia`l ez`ivn didi `l m`e ,eqpxtl libxy epaa `l` Ð ogly lr jenqc `nrh ipdn `lc :d`xp

`nrhc (`,fn) zeaezka "dxrp" wxta xn`ck ,oigy dkene leepnl dl xqn `nlice ,dai` meyn dia`l dz`ivn Ð epgly lr dkenq dpi`e ,dxrp elit` eza ,edine .ely oz`ivn oi`

.dxrpa elit`e dkenq dpi`a elit` jiiy dai`c

ìòåqxt zlawna i` :xn`z m`e .dlra cik dy` cic ,`l Ð zia dl oi` la` .ipixg`l inp diikf dytpl diikfc ebnc ,iean eze`a zia dl yiy dl iwen (a,gt) mixcp seqa Ð ezy` ici

dkfn `edy oeik :inp `kd ,elv` `a aexira mzdc ab lr s`e .micara xqe`e miypa xizn `xiza oa dcedi iaxc (`,br lirl) "xcd" wxt xn`ck ,dnvrl zekfl dkixv dpi` `d Ð

`l `peeb i`d ike .zepefnl zern lrad dl ozepyk `kdc :xnel yie .dlra cik dci oi`c ,mdl dkfz inp zia dl oi` elit` Ð qxt zlawn dpi` i`e .eziaa aexird gipn `nzqn Ð mdl

`inc epgly lr dkenqkc ,dlra cik dci ied xac lkle d`ivn oiprle .dici dyrna zwtqna `kd :inp i` .zlke`e ezia jezn dzynde lk`nd d`iad ok m` `l` ,qxt zlawn `aiyg

i`ce `dc Ð miprpkd ezgtye ecar oke ,xvg dze`a zia mdl yiyk ebin ici lr `peeb i`d ik maexira mixg`l ekfi miphwd ezae epa ,ok m` :xn`z m`e .`inc `l Ð qxt zlawn oiprle

e micara xqe`c lirl xn`ck zia e` xvg mdl yiyk oixqe`y oeik ,aexir oiprl diikf mdl yilr axrn axdy (a,at) "oitzzyn cvik" yixa opixn`c oinegz iaexir oiprle .miypa xizn

micara xiznc ,`aa oa dcedi iaxk iz` mixcpc `pwqnd itlc :wgvi epiaxl d`xpe .aexir oiprl iekif opax edl epiwz `zlnc `nzq ?axrl elkei `ly xn`p maxl dizil m` eh` ,mci

.axrl jixv oi` car la` ,axrl dkixv ezy`e ,qxt ilawn ediiexze [`,br] "xcd" wxta lirl .miypa xqe`e

êéøö.mewn lka ddabd oic opirny`l `kd iz`w `l `dc ,rcz .opaxc ze`ean iteziy ip`yc Ð gtha ibq ddabdc gikedl oi` o`kn Ð gth rwxwd on diabdl

íà,`nbel `lnk d`xpe cg` cvl ewlqn eli`y lk :(`,t) `neic `xza wxta yxtnck xnel dvex `l` ,einbel `ln `weec e`l einbel `ln `dc :mz epiax yxit Ð einbel `ln mrh

`d ?`nbel `ln merhi ji`e odn .cg` yeciw ly qeke ,ziriax xeriy yi zeqek rax`ac xn` (a,gw) "migqt iaxr"ae ,ziriaxn yitp einbel `lnc gken (my) `neic `xza wxtae

.jk lk ea oi`
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ìMî úBçt ìëc .eäMîe äòáL ïáúå.éîc ãeáìk äL §¤¤¦§¨©¤§¨¨¦§¨§¨¨¥
ééaàì àîìLa¯áøì àlà ."äøNòî" éðú÷c eðééä ¦§¨¨§©©¥©§§¨¨¥¥£¨¨¤¨§©

.äøNò úøBzî ?äøNòî éàî ,òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©©¥£¨¨¦©£¨¨
úaMa ïéàaä ïéøeic :dpéî òîL ."ïéøeñà ïäéðL"§¥¤£¦§©¦¨¦¦©¨¦©©¨
?äNBò àeä ãöék" .ìBîúàî èòîéàc àîìc .ïéøeñà£¦¦§¨§¦§©¥¤§¥©¤

"BúeLø ìháîe Búéa úà ìòBð:øîà÷ éëä !?ézøz . ¥¤¥§©¥§©§¥¨¦¨¨©
úéòaéàå .BúeLø úà ìháî Bà ,Búéa úà ìòBð Bà¥¤¥§©¥¤§§¦¨¥

déa Lãc ïåék ,ézøz íìBòì :àîéà¯.éìBèìèì éúà ¥¨§¨©§¥¥¨§¨¥¨¥§©§¥
øãäc àëéøö àì !àèéLt ."øzeî Bøéáçå øeñà àeä"¨©£¥¨§¦¨¨§¦¨©£©
ïéàc :ïì òîLî à÷ àäå .déøáçì déì ìéèáe Cãéà¦¨¨¥¥§©§¥§¨¨©§©¨§¥
ìL áBâa øîBà äzà ïëå" .ïéìháîe ïéøæBçå ïéìháî§©§¦§§¦§©§¦§¥©¨¥§¤
éaøì àëéøö àì !àèéLt ."úaL éîeçú éðL ïéaL ïáz¤¤¤¥§¥§¥©¨§¦¨¨§¦¨§©¦
øBæâéì :àîéúc eäî .àúééøBàc ïéîeçz :øîàc àáé÷ò£¦¨©£©§¦§©§¨©§¥¨¦§

éôeìçéàì éúà àîìc¯.ïì òîLî à÷äðùîãöék ¦§¨¨¥§¦§¥¨©§©¨¥©
Bæ éøä :øîBàå ,úéáçä úà çépî ?éBána ïéôzzLî¦§©§¦©¨©¦©¤¤¨¦§¥£¥
,íéìBãbä Bzáe Bðá éãé ìò ïäì äkæîe .éBáî éða ìëì§¨§¥¨§©¤¨¤©§¥§¦©§¦
ìáà .BzLà éãé ìòå ,íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé ìòå§©§§¦§¨¨¦§¦§¦§£¨
ìò àìå ,íépèwä Bzáe Bðá éãé ìò àì äkæî Bðéà¥§©¤Ÿ©§¥§¦©§©¦§Ÿ©

.Bãék ïãiL éðtî ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãéàøîâ §¥©§§¦§¨©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨
úBàBáî éôezéL ìL úéáç :äãeäé áø øîà¯éøöC ¨©©§¨¨¦¤¦¥§¨¦

éléî ézøz éðä :àáø øîà .çôè ò÷øwä ïî déaâäì§©§¦©¦©©§©¤©¨©¨¨¨¥©§¥¦¥
àãç .eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ¯:Cãéà .àäåéîâeì àìî íòè íà ,Lc÷îä¯íàå ,àöé ¨¥§§©¦¨¨§¦§£¨¨¦¨©§©¥¦¨©§Ÿ§¨¨¨§¦

åàì¯,äãeäé áø øîàc .eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ éîð àä :àáéáç áø øîà .àöé àì ¨Ÿ¨¨¨©©£¦¨¨©¦¨¥§§©¦¨¨§¦§§¨©©§¨
äiçì :dpéî øeáñ .úaMa äiçì äøeãî ïéNBò :ìàeîL øîà¯äìBçì ,ïéà¯úBîéa .àì ¨©§¥¦§¨©©¨©©¨§¦¨©©¨¦©¤¨¦

íéîLbä¯änçä úBîéa ,ïéà¯æéwä :ìàeîL øîà ,ïéáà øa àéiç áø øîà ,øîzéà .àì ©§¨¦¦¦©©¨¨¦§©¨©©¦¨©¨¦¨©§¥¦¦
ïpèöðå íc¯éáñ éîð àä :øîéîà øîà .æenz úôe÷úa eléôàå ,úaMa äøeãî Bì ïéNBò ¨§¦§©¥¦§¨©©¨©£¦¦§©©¨©©¥¨¨©¦¨¥

,dúBà ïéøîBL ïéøîBkL ìk :áø øîà ?íúñ äøéLà àéä Bæéà :øîzéàc .eäðéøîà àúéãaîeôc§§©¦¨¨§¦§§¦§©¥¦£¥¨§¨¨©©Ÿ¤¨¦§¦¨
ïéàå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc oiaexir(oey`x meil)

ïáúådeabäòáLmigth,eäMîeoi`y s` dvignl oazd aygpe §¤¤¦§¨©¤
oeik ,migth dxyr eaìëcxie`ìMî úBçtäL,migthéîc ãeáìk §¨¨¦§Ÿ¨§¨¨¥

oazd oi`y oeik ,o`k s`e ,ceal oicn mezqk aygp `ed ixd ±
aygp dxwzl oazd oiay dn lk ,migth dyly dxwzdn wegx

.dxyr dvign o`k yiy enk df ixde ,mezqk
ixacn ,ryedi axc dixa `ped ax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .dnvr `ziixadéiaàì àîìLazpaen `ziixad ± ¦§¨¨§©©¥
ddeab dxwzdy ote`a zxacn `ziixady yxity iia` ixacl
oeik wx dvignl aygp oazde ,edyn zegt migth xyr dyly

,migth dxyr deab `edyéðz÷c eðééä`ziixaa xn`p jkl ± ©§§¨¨¥
oazd hrnzp m`yäøNòî,mixeq` mdipy ,migtháøì àlà ¥£¨¨¤¨§©

òLBäé áøc déøa àðeäote`a zxacn `ziixady yxity ¨§¥§©§ª©
dray deab oazd didiy ice ,migth dxyr ddeab dxwzdy

dyw ,edyne migthéàîoazd hrnzp edn -äøNòîdxn`y ©¥£¨¨
.edyne migth dray wx deab didi oazdy witqn ixd ,`ziixad
hrnzpy dpeekd oi` ,`ziixad dxn`y dxyrn :`xnbd zvxzn

oazd hrnzpy `l` ,migth dxyrn oazdäøNò úøBzîoicn ± ¦©£¨¨
migth dray ea oi`e oazd hrnzpy ,epiidc ,migth dxyr
ea yi eli`k oazd z` ze`xle ceal my xnel xyt` i`e ,edyne

.migth dxyr
,migth dxyrn oazd hrnzp :`ziixaa epipy.ïéøeñà ïäéðL§¥¤£¦

:`xnbd zl`eyòîLdpéî,ef `ziixan cenll ozip m`d ± §©¦¨
yïéøeñà úaLa ïéàaä ïéøBiczaya xvga xecl mi`ad miyp` ± ¦¦©¨¦§©¨£¦

didy oeiky mixne` oi`e ,zaya lhlhl xvgd ipa lr mixqe`
xg`l s` da lhlhl xzen ,zayd zligza xvga lhlhl xzen
mitwen mizad oiicr ,oazd hrnzpy xg` s` o`k ixdy ,e`ay
mizad eid zayd zqipkay meyn wx mixeq` mpi`e ,zevign
ziad ly xg` wlga ehly zia lk ipae zecxtp zeieyx izyk
mizad lk eyrp oazd zvign dhrnzpy zaya eiykre ,irvn`d
df ixde ,irvn`d ziad lka oihley zia lk ipae zg` zeyxk

:`xnbd dgec .mizadn cg` lka mixeic etqepy enkàîìc± ¦§¨
`ziixad dxn`y dne ,mixqe` mpi` zaya oi`ad oixeic `ny

ote`a wx epiid ,mixeq` mdipy oazd hrnzp m`yèònéàc± §¦§©
,migth dxyrn oazd hrnzpyìBîúàî.zayd mcew - ¥¤§

:`ziixaa epipyäNBò àeä ãöékmdn cg`l zegtd lkl xizdl ¥©¤
,zexivgd izy oiay ziaa ynzydlBúéa úà ìòBðzial gezty ¥¤¥

,irvn`dBúeLø ìháîe.zexivgd izy oiay ziaa el yiy §©¥§
:`xnbd zl`eyézøzmb mixac ipy zeyrl `ed jixv recn ± ©§¥

dcal zlcd zlirp ixde ,ezeyx z` lhal mbe ezia z` lerpl
,ziad eze`n wlzqn `edy ezrc z` dlbn `edy ,lehiak `id
z` lhal mb `ed jixv recne ,yexita lhiay enk df ixde
mbe ezia z` lerpl mb jixv epi` zn`a :`xnbd zvxzn .ezeyx

e ,ezeyx z` lhaløîà÷ éëä±,`ziixad zpeek `id jkeìòBð Bà ¨¦¨¨©¥
.BúeLø úà ìháî Bà ,Búéa úà:`xnbd d`ian sqep uexiz ¤¥§©¥¤§

àîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ±ézøz íìBòì± §¦¨¦¥¨§¨©§¥
mbe ezeyx z` lhal mb ,zeyrl `ed jixv mixac ipy zn`a
ic ziaa ynzydl exiagl xizdl icky s`e ,ezia z` lerpl
minkg exn` envrl mewn lkn ,ezeyx z` lhan `edy dna

,mrhde ,ezia z` lerpl mb jixvydéa Lãc ïåék`ed libxy ± ¥¨§¨¥
,ezia z` lerpi `l m` ,ziad eze`a ynzydléìeèìèì éúà± ¨¥§©§¥

.zia eze`l ezian lhlhl `eaiy yeygl yi
,ezeyx z` lhiay xg`y :`ziixaa epipy.øzeî Bøéáçå øeñà àeä¨©£¥¨

:`xnbd zl`eyàèéLtlhiay oeiky ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
ely i`ce ,zia eze`a zhley exiag zeyx wx eiykre ,ezeyx z`
jxved dnle ,xzen exiagle ,ziad eze`l ezian lhlhl xeq`

:`xnbd zayiin .erinydl `pzdàëéøö àìdkxved `l ± Ÿ§¦¨
mby eprinydl `l` ,xzen exiage xeq` `edy xnel `ziixad

ote`adéøáçì déì ìéháe Cãéà øãäcxg` exiag xfgy ± §¨©¦¨©¥¥§©§¥
s`y ,ziad eze`ay ezeyx z` el lhiae ,zia eze`a ynzydy

,xzen exiagle ,zia eze`a ynzydl el xeq` z`f xg`là÷ àäå§¨¨

ïì òîLî,`pzd eprinyn df oice ±ïéìháîe ïéøæBçå ïéìháî ïéàc ©§©¨§¥§©§¦§§¦§©§¦
xg`d oi` ,xg` da dkfe xvga ezeyx z` cg` lhiay xg`y ±

.xvga oey`xd dkfiy ick ezeyx z` lhale xefgl leki
:`ziixaa epipy,úaL éîeçú éðL ïéaL ïáz ìL áBâa øîBà äzà ïëå§¥©¨¥§¤¤¤¤¥§¥§¥©¨

zl`ey .mxir megzay oazdn milhep xir lk ipa aeh meiay
:`xnbdàèéLteprinyd `l m` s`y ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨

myky ,zexivg izy oiay zia oicn z`f epiid micnl ,`pzd
izy ipal xzen ,oaz `ln `edy zexivg izy oiay ziay
,zay inegz ipy oiay oaz ly aeb jk ,oazdn lehil zexivgd
mrhd mdipya ixdy ,mnegzay oazdn lehil xir lk ipal xzen

:`xnbd zayiin .opaxc xeqi` yyg meyn wx `ed xeq`làìŸ
àëéøöxir lk ipal xzeny eprinydl `ziixad dkxved `l ± §¦¨

`l` ,mxir megzay oazdn lehilìzrcøîàc àáé÷ò éaødheq) §©¦£¦¨§¨©
(:fkàúééøBàc ïéîeçz`ed ,megzl ueg z`vl xeqi`dy ± §¦§©§¨

,`ziixe`cnàîéúc eäîoinegz xeqi`y oeiky ,xn`z `ny ± ©§¥¨
,`ziixe`cn `edøBæâéìéôeìçéàì éúà àîìc`ly xefbl yi ± ¦§¦§¨¨¥§¦§¥

mdl slgzi `ny ,zay inegz ipy oia cnery aebn oaz elhi
,`ziixe`c xeqi` lr exarie ,mxir megzl uegn oaz elhieà÷̈

ïì òîLîs` `l` ,ok mixne` oi`y ,`ziixad epl drinyn ± ©§©¨
lehiy jezny yeygl oi`e ,oazdn lehil xzen `aiwr iaxl

.megzl uegn mb oaz lehil `eai ,exir megzay oazdn

äðùî
lirl dpyna x`ean(.br)xeq` ,el zegezt zexivg dnky ieany ,

ieand ipa lk etzzyp `l m` ieanl zexivgdn qipkdle `ivedl
:df seziy miyer cvik dpynd zx`an dzre ,cgiïéôzzLî ãöék¥©¦§©§¦

,éBána,mlekl seziy elyn zeyrl ieand ipan cg` dvex m` ©¨
úéáçä úà çépî,zexit ly e` oii lyéøä øîBàåziagéða ìëì Bæ ©¦©¤¤¨¦§¥£¥§¨§¥

,éBáîmc`l xne`y ,ieand ipa lkl ziagd z` zekfl jixve ¨©
.ieand ipa lk xear da dkfe ,ef ziag law ,xg`äkæîelekie ± §©¤

zekfläìï[ieand ipal-]Bcáò éãé ìòå ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò ¨¤©§¥§¦©§¦§©§¥©§
äkæî Bðéà ìáà .BzLà éãé ìòå ,íéøáòä BúçôLåleki epi` - §¦§¨¨¦§¦§©§¥¦§£¨¥§©¤

,zekflíépèwä Bzáe Bða éãé ìò àì,BúçôLå Bcáò éãé ìò àìå Ÿ©§¥§¦©§©¦§Ÿ©§¥©§§¦§¨
,Bãék ïãiL éðtî ,íéðòðkäzekfl ziagd z` milhep mdyk s`e ©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨

oi`e ,ziad lra cia zgpen `idy enk oiicr `id ixd ,mixg`l da
.da mikef ieand ipa x`y

àøîâ
:ieand ipal ziaga mikef cvik zx`an `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨

úBàBáî éôezéL ìL úéáç,ieand ipa lkl dzekfl dvex `edyk ¨¦¤¦¥§
éøöC,ieand ipal da dkefddéaâäìdze`.çôè ò÷øwä ïîm`y ¨¦§©§¦©¦©©§©¤©

ipa x`y oi`e milrad zeyxa zgpen `id oiicr ,ddiabn epi`
.da mikef ieand

:df oic mr cgi xn`py dcedi ax ly sqep oic d`ian `xnbdøîà̈©
éléî ézøz éðä ,àáø,el` mixac ipy ±eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ ¨¨¨¥©§¥¦¥¨¥§§§¦¨£¨¦§

,ezaiyie dcedi ax mdy ,`zicanet ipwf mze` exn` ±àä àãç£¨¨
ax mya lirl `xnbd d`iady dn `ed ,exn`y cg` xac ±

.gth seziyd ly ziagd z` diabdl jixvy dcediCãéà± ¦¨
y ,`ed ipyd xacdeLc÷îä,aeh meie zaya oiid lríòè íà ©§©¥¦¨©

oiidnåéîâeì àìî,eit llg `elnk ±àöé,yeciw zaeg iciíàå §Ÿ§¨¨¨§¦
åàì,einbel `eln dzy `l m`e ±.àöé àì ©Ÿ¨¨

:`zicanetc iaq exn`y sqep oic d`ian `xnbd,àáéáç áø øîà̈©©£¦¨
eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ énð àä`zicanet ipwf exn` df oic s` ± ¨©¦¨¥§§§¦¨£¨¦§

,[dcedi ax ,xnelk]øîà äãeäé áø øîàc[mya-]ïéNBò ,ìàeîL §¨©©§¨¨©§¥¦
äøeãî[lecb wqid-]äiçìzcleil -úaLa`l m`y ,dnngl ick §¨§©¨§©¨

:`xnbd zxne` .zpkzqn `id ok dl eyridpéî øeáñexaqy yi ± ¨¦¨
y ,l`eny ixacn cenllïéà äiçì,zaya dxecn zeyrl xzen ± §©¨¥

la`àì äìBçìel wifn xewd oi`y ,zaya dxecn zeyrl xeq` ± §¤Ÿ
zcleil s`e .zcleil enkïéà íéîLbä úBîéazeyrl xzen ± ¦©§¨¦¦
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קט ezny ina cenr hr sc ± iyily wxtoiaexir
åäùîå äòáù ïáú.ipzw "dxyrn hrnzp" `d :jixt onwle Ðïéøåñà ïäéðùlirl Ð

dxyrn oazd hrnzp ipzwc ,i`w.iccd` ixq` Ðúáùá ïéàáä ïéøåéã äðéî òîùÐ

eiykre ,d`lde oazd on oihley el` oixeic eid `l yn`c ,`kd iklka oihley od

.ziadïéøåñà(`,fi) `nw wxta `id `zbelte .dxzed dxzede li`ed zay :xn` `le Ð

.drwaa dzpgy `xiiy iabåúéá úà ìòåð åàÐ

.dilehia epiide ,`kdn wlzq`c dizrc ilbc

éúøú íìåòì àîéà úéòáéàåxzid oiprle Ð

exiagcarinl ira dicicl edine ,ibq `cga Ð

`xiaqc oicd `ede .ilehlhl izil `lc ,dwgxd

.lerpl irac zeyx ilhan lka `pz i`dl dil

øãäã àìà àëéøö àì,ezeyx lawn i`d Ð

dyry xg`l ,lhan i`dl dizeyx dil lihae

.eikxvàèéùôoinegzc dinle` i`n Ð

.`id opaxc `de `d ,zexivgnàáé÷ò éáøãÐ

.(`,fk) "myk" wxta dheq zkqnaàîéúã åäî
éôåìçéàì éúà àîìã øåæâéðmegzn gwile Ð

.`ziixe`c` ixar `we ,odly epi`yäðùî
úéáçä úà çéðîi m` elyn Ð.dvxïäì äëæîå
åúáå åðá éãé ìòef ziag elaw :odl xne`e Ð

.iean ipa lk myl da ekfeåãéë ïãéù`le Ð

.`id diikfàøîâò÷ø÷ä ïî äéáâäì êéøöÐ

`gpnc dnk lkc .odl dze` dkfn `edyk

dl ipz ikde .diikf `ied `l dizeyxa

odlyn m` :(e wxt) `ztqezajixv oi` Ð

elyn m`e ,zekfl,rwxwd on diabn gilyd Ð

.mkl izikf xne`eàúéãáîåôã éáñdcedi ax Ð

.oixcdpqc `nw wxt idliya ,ezaiyieäøåãî
.lecb wqid Ðíúñ äøéùà àéä åæéàlr s` Ð

.ikda dl opiwfgn ,degltc dil opifg `lc ab
ïéàå
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ìëã,`peeb i`d ika ceal ipdn `nlrac ab lr s` ,iia`le Ð inc cealk dylyn zegt

zeribn oi`y zevign `dc .dil aiyg `l `kd Ð milag iab (a,fh) lirl ogky`ck

.`kd edl iaygn `l inp

òîùl`xyi oebk Ð oixeq`y zaya oi`ad oixeic yi Ð oixeq` zaya oi`ad oixeic dpin

ceran xb zne ,zg` dxica oiiexyy xbe

oixeica `kde (a,r) "xcd" wxta xn`ck ,mei

izy oiay dvign zlitp ici lr zaya oi`ad

`iraine ,[l`enye ax dia ibiltc] ,ixii` zexivg

.(a,bv) "zebb lk" wxta `irye` axl dil

úéòáéàåyxit Ð izxz mlerl `ni`

Ð exiag xzid oiprle :qxhpewa

dwgxd carinl ira dicicl ,edin .ibq `cga

i`dl dil `xiaqc oicd `ede ilehlhl izil `lc

zvwe .lerpl jixvc ,zeyx oilhan lka `pz

,axir `le odn cg` gkyy xvg iyp`a dniz

jixv m` ,xvg jxc `l m` `vie qpki j`id

,zlc zlirp irac :xnel yi `nye ?zlc zlirpl

lerpie gzti Ð z`vle qpkidl jxhviy dryae

zlirp jixv `kd `weecc d`xp zvwe .jk xg`

,aexir mey `la lhlhl elbxed dzr cry .zlc

oeik xn`ck yginl `ki`e ,wiqtn oaz didy

gkyy xvg iyp`a la` .ilehlhl iz` ,dia ycc

dze`a lhlhl lbxed `le ,axir `le odn cg`

jkld Ð zeyx lehia e` aexir ici lr `l` xvg

era `l inp `kdc d`xpe .zlc zlirp ira `l

,herind xg`y dpey`x zay `l` zlc zlirpl

`la my oilhlhn eid dxary zayay oeik

`l zxg` zayl la` ,zeyx lehia `lae aexir

`di mlerl cry `xaq oi`c .lerpl cer ekxhvi

liaya lehia x`yl eze` deyp `le ,dlirp jixv

lirle .zg` mrt zwqtn dvign my dzidy

ip`n il ept :`ax edl xn`c (`,gq) "xcd" wxta

dpitc :qxhpewd my yxite] .iyp ial ixab ian

rnyn ,[xvgl myn `ivedl `eai `ly ,eilk

daxc` ,edine .lhlhi `ny opiyiigc zvw

devy `ax mbe .zlc zlirp era eed `lc rnyn

jxved lhiay itl `wec rnyn eilk zeptl

`l m` la` .xeq`ie bbeya `ivei `ly ,zeptl

x`y `le `ed `l jixv did `l Ð lhan did

ivn ,edine .lerpl `le ,milk zeptl xvgd ipa

bbeya xn`c ,dcedi iaxk dkld m`c d`xpe .wifgie `ivei `nlc mrhd d`xp xzeie .oilhlhn mixg` d`exyk `l` ilehlhl iz` `nlc yginl `kilc :qxhpewa yxity enk xninl

.xeqi`a cifna `iveiy yegl oi`c ,xeq`ie cifna `ivei `ly mrh `diy d`xp oi` Ð xqe` epi`

àäå.mzd zyy ax xn`wck i`pzk dizlin iwen `edc ,oilhane oixfeg (a,gq) "xcd" wxt xn`c axl iywiz `l `ziixa jdne Ð oilhane oixfege oilhan oi`c ol rnyn `w

åäëæîzekfl `ly xdfil jixve ,`kd oicd `ede ,ynn lecb lecb `l ,d`ivn iab (a,ai) `rivn `aac `nw wxta xn`c ,opgei iaxlc :mz epiax xne` Ð 'ek milecbd ezae epa ici lr mdl

iaxl denzl oi`e .l`eny iabl opgei iaxk ol `niiw ,ynn lecb Ð lecb :xne`e ,mzd dilr bilt l`enyc ab lr s`e .`ed eia` cik ecic ,epglyl jenqd lecbd epa ici lr aexird

ip`y Ð mixg`l dkef ohw oi` `nlrac ab lr s`e .dci lr dkfnc ipzwe ,diab `ira i`n Ð zexry `iz` i`c .`id dphw [inp] dixard dn` jytp dn `dc ,zekfl ohwl ci yi j`id opgei

wgvi epiaxle .dlk` `w dxkyac :mz epiax`e !dax ogly lr dkenq `id `lde ?dkef ikid dixard dn` :xn`z m`e .(a,cq oihib) "lawzd" wxta `icda `zi` ikde .opaxc ze`ean iteziy

Ð ziad lra ly epgly lr mikenqd mc` ipa x`y la` .zepefn el ozi `ly yegl yi eia`l ez`ivn didi `l m`e ,eqpxtl libxy epaa `l` Ð ogly lr jenqc `nrh ipdn `lc :d`xp

`nrhc (`,fn) zeaezka "dxrp" wxta xn`ck ,oigy dkene leepnl dl xqn `nlice ,dai` meyn dia`l dz`ivn Ð epgly lr dkenq dpi`e ,dxrp elit` eza ,edine .ely oz`ivn oi`

.dxrpa elit`e dkenq dpi`a elit` jiiy dai`c

ìòåqxt zlawna i` :xn`z m`e .dlra cik dy` cic ,`l Ð zia dl oi` la` .ipixg`l inp diikf dytpl diikfc ebnc ,iean eze`a zia dl yiy dl iwen (a,gt) mixcp seqa Ð ezy` ici

dkfn `edy oeik :inp `kd ,elv` `a aexira mzdc ab lr s`e .micara xqe`e miypa xizn `xiza oa dcedi iaxc (`,br lirl) "xcd" wxt xn`ck ,dnvrl zekfl dkixv dpi` `d Ð

`l `peeb i`d ike .zepefnl zern lrad dl ozepyk `kdc :xnel yie .dlra cik dci oi`c ,mdl dkfz inp zia dl oi` elit` Ð qxt zlawn dpi` i`e .eziaa aexird gipn `nzqn Ð mdl

`inc epgly lr dkenqkc ,dlra cik dci ied xac lkle d`ivn oiprle .dici dyrna zwtqna `kd :inp i` .zlke`e ezia jezn dzynde lk`nd d`iad ok m` `l` ,qxt zlawn `aiyg

i`ce `dc Ð miprpkd ezgtye ecar oke ,xvg dze`a zia mdl yiyk ebin ici lr `peeb i`d ik maexira mixg`l ekfi miphwd ezae epa ,ok m` :xn`z m`e .`inc `l Ð qxt zlawn oiprle

e micara xqe`c lirl xn`ck zia e` xvg mdl yiyk oixqe`y oeik ,aexir oiprl diikf mdl yilr axrn axdy (a,at) "oitzzyn cvik" yixa opixn`c oinegz iaexir oiprle .miypa xizn

micara xiznc ,`aa oa dcedi iaxk iz` mixcpc `pwqnd itlc :wgvi epiaxl d`xpe .aexir oiprl iekif opax edl epiwz `zlnc `nzq ?axrl elkei `ly xn`p maxl dizil m` eh` ,mci

.axrl jixv oi` car la` ,axrl dkixv ezy`e ,qxt ilawn ediiexze [`,br] "xcd" wxta lirl .miypa xqe`e

êéøö.mewn lka ddabd oic opirny`l `kd iz`w `l `dc ,rcz .opaxc ze`ean iteziy ip`yc Ð gtha ibq ddabdc gikedl oi` o`kn Ð gth rwxwd on diabdl

íà,`nbel `lnk d`xpe cg` cvl ewlqn eli`y lk :(`,t) `neic `xza wxta yxtnck xnel dvex `l` ,einbel `ln `weec e`l einbel `ln `dc :mz epiax yxit Ð einbel `ln mrh

`d ?`nbel `ln merhi ji`e odn .cg` yeciw ly qeke ,ziriax xeriy yi zeqek rax`ac xn` (a,gw) "migqt iaxr"ae ,ziriaxn yitp einbel `lnc gken (my) `neic `xza wxtae
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ìMî úBçt ìëc .eäMîe äòáL ïáúå.éîc ãeáìk äL §¤¤¦§¨©¤§¨¨¦§¨§¨¨¥
ééaàì àîìLa¯áøì àlà ."äøNòî" éðú÷c eðééä ¦§¨¨§©©¥©§§¨¨¥¥£¨¨¤¨§©

.äøNò úøBzî ?äøNòî éàî ,òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©©¥£¨¨¦©£¨¨
úaMa ïéàaä ïéøeic :dpéî òîL ."ïéøeñà ïäéðL"§¥¤£¦§©¦¨¦¦©¨¦©©¨
?äNBò àeä ãöék" .ìBîúàî èòîéàc àîìc .ïéøeñà£¦¦§¨§¦§©¥¤§¥©¤

"BúeLø ìháîe Búéa úà ìòBð:øîà÷ éëä !?ézøz . ¥¤¥§©¥§©§¥¨¦¨¨©
úéòaéàå .BúeLø úà ìháî Bà ,Búéa úà ìòBð Bà¥¤¥§©¥¤§§¦¨¥

déa Lãc ïåék ,ézøz íìBòì :àîéà¯.éìBèìèì éúà ¥¨§¨©§¥¥¨§¨¥¨¥§©§¥
øãäc àëéøö àì !àèéLt ."øzeî Bøéáçå øeñà àeä"¨©£¥¨§¦¨¨§¦¨©£©
ïéàc :ïì òîLî à÷ àäå .déøáçì déì ìéèáe Cãéà¦¨¨¥¥§©§¥§¨¨©§©¨§¥
ìL áBâa øîBà äzà ïëå" .ïéìháîe ïéøæBçå ïéìháî§©§¦§§¦§©§¦§¥©¨¥§¤
éaøì àëéøö àì !àèéLt ."úaL éîeçú éðL ïéaL ïáz¤¤¤¥§¥§¥©¨§¦¨¨§¦¨§©¦
øBæâéì :àîéúc eäî .àúééøBàc ïéîeçz :øîàc àáé÷ò£¦¨©£©§¦§©§¨©§¥¨¦§

éôeìçéàì éúà àîìc¯.ïì òîLî à÷äðùîãöék ¦§¨¨¥§¦§¥¨©§©¨¥©
Bæ éøä :øîBàå ,úéáçä úà çépî ?éBána ïéôzzLî¦§©§¦©¨©¦©¤¤¨¦§¥£¥
,íéìBãbä Bzáe Bðá éãé ìò ïäì äkæîe .éBáî éða ìëì§¨§¥¨§©¤¨¤©§¥§¦©§¦
ìáà .BzLà éãé ìòå ,íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé ìòå§©§§¦§¨¨¦§¦§¦§£¨
ìò àìå ,íépèwä Bzáe Bðá éãé ìò àì äkæî Bðéà¥§©¤Ÿ©§¥§¦©§©¦§Ÿ©

.Bãék ïãiL éðtî ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãéàøîâ §¥©§§¦§¨©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨
úBàBáî éôezéL ìL úéáç :äãeäé áø øîà¯éøöC ¨©©§¨¨¦¤¦¥§¨¦

éléî ézøz éðä :àáø øîà .çôè ò÷øwä ïî déaâäì§©§¦©¦©©§©¤©¨©¨¨¨¥©§¥¦¥
àãç .eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ¯:Cãéà .àäåéîâeì àìî íòè íà ,Lc÷îä¯íàå ,àöé ¨¥§§©¦¨¨§¦§£¨¨¦¨©§©¥¦¨©§Ÿ§¨¨¨§¦

åàì¯,äãeäé áø øîàc .eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ éîð àä :àáéáç áø øîà .àöé àì ¨Ÿ¨¨¨©©£¦¨¨©¦¨¥§§©¦¨¨§¦§§¨©©§¨
äiçì :dpéî øeáñ .úaMa äiçì äøeãî ïéNBò :ìàeîL øîà¯äìBçì ,ïéà¯úBîéa .àì ¨©§¥¦§¨©©¨©©¨§¦¨©©¨¦©¤¨¦

íéîLbä¯änçä úBîéa ,ïéà¯æéwä :ìàeîL øîà ,ïéáà øa àéiç áø øîà ,øîzéà .àì ©§¨¦¦¦©©¨¨¦§©¨©©¦¨©¨¦¨©§¥¦¦
ïpèöðå íc¯éáñ éîð àä :øîéîà øîà .æenz úôe÷úa eléôàå ,úaMa äøeãî Bì ïéNBò ¨§¦§©¥¦§¨©©¨©£¦¦§©©¨©©¥¨¨©¦¨¥

,dúBà ïéøîBL ïéøîBkL ìk :áø øîà ?íúñ äøéLà àéä Bæéà :øîzéàc .eäðéøîà àúéãaîeôc§§©¦¨¨§¦§§¦§©¥¦£¥¨§¨¨©©Ÿ¤¨¦§¦¨
ïéàå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc oiaexir(oey`x meil)

ïáúådeabäòáLmigth,eäMîeoi`y s` dvignl oazd aygpe §¤¤¦§¨©¤
oeik ,migth dxyr eaìëcxie`ìMî úBçtäL,migthéîc ãeáìk §¨¨¦§Ÿ¨§¨¨¥

oazd oi`y oeik ,o`k s`e ,ceal oicn mezqk aygp `ed ixd ±
aygp dxwzl oazd oiay dn lk ,migth dyly dxwzdn wegx

.dxyr dvign o`k yiy enk df ixde ,mezqk
ixacn ,ryedi axc dixa `ped ax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .dnvr `ziixadéiaàì àîìLazpaen `ziixad ± ¦§¨¨§©©¥
ddeab dxwzdy ote`a zxacn `ziixady yxity iia` ixacl
oeik wx dvignl aygp oazde ,edyn zegt migth xyr dyly

,migth dxyr deab `edyéðz÷c eðééä`ziixaa xn`p jkl ± ©§§¨¨¥
oazd hrnzp m`yäøNòî,mixeq` mdipy ,migtháøì àlà ¥£¨¨¤¨§©

òLBäé áøc déøa àðeäote`a zxacn `ziixady yxity ¨§¥§©§ª©
dray deab oazd didiy ice ,migth dxyr ddeab dxwzdy

dyw ,edyne migthéàîoazd hrnzp edn -äøNòîdxn`y ©¥£¨¨
.edyne migth dray wx deab didi oazdy witqn ixd ,`ziixad
hrnzpy dpeekd oi` ,`ziixad dxn`y dxyrn :`xnbd zvxzn

oazd hrnzpy `l` ,migth dxyrn oazdäøNò úøBzîoicn ± ¦©£¨¨
migth dray ea oi`e oazd hrnzpy ,epiidc ,migth dxyr
ea yi eli`k oazd z` ze`xle ceal my xnel xyt` i`e ,edyne

.migth dxyr
,migth dxyrn oazd hrnzp :`ziixaa epipy.ïéøeñà ïäéðL§¥¤£¦

:`xnbd zl`eyòîLdpéî,ef `ziixan cenll ozip m`d ± §©¦¨
yïéøeñà úaLa ïéàaä ïéøBiczaya xvga xecl mi`ad miyp` ± ¦¦©¨¦§©¨£¦

didy oeiky mixne` oi`e ,zaya lhlhl xvgd ipa lr mixqe`
xg`l s` da lhlhl xzen ,zayd zligza xvga lhlhl xzen
mitwen mizad oiicr ,oazd hrnzpy xg` s` o`k ixdy ,e`ay
mizad eid zayd zqipkay meyn wx mixeq` mpi`e ,zevign
ziad ly xg` wlga ehly zia lk ipae zecxtp zeieyx izyk
mizad lk eyrp oazd zvign dhrnzpy zaya eiykre ,irvn`d
df ixde ,irvn`d ziad lka oihley zia lk ipae zg` zeyxk

:`xnbd dgec .mizadn cg` lka mixeic etqepy enkàîìc± ¦§¨
`ziixad dxn`y dne ,mixqe` mpi` zaya oi`ad oixeic `ny

ote`a wx epiid ,mixeq` mdipy oazd hrnzp m`yèònéàc± §¦§©
,migth dxyrn oazd hrnzpyìBîúàî.zayd mcew - ¥¤§

:`ziixaa epipyäNBò àeä ãöékmdn cg`l zegtd lkl xizdl ¥©¤
,zexivgd izy oiay ziaa ynzydlBúéa úà ìòBðzial gezty ¥¤¥

,irvn`dBúeLø ìháîe.zexivgd izy oiay ziaa el yiy §©¥§
:`xnbd zl`eyézøzmb mixac ipy zeyrl `ed jixv recn ± ©§¥

dcal zlcd zlirp ixde ,ezeyx z` lhal mbe ezia z` lerpl
,ziad eze`n wlzqn `edy ezrc z` dlbn `edy ,lehiak `id
z` lhal mb `ed jixv recne ,yexita lhiay enk df ixde
mbe ezia z` lerpl mb jixv epi` zn`a :`xnbd zvxzn .ezeyx

e ,ezeyx z` lhaløîà÷ éëä±,`ziixad zpeek `id jkeìòBð Bà ¨¦¨¨©¥
.BúeLø úà ìháî Bà ,Búéa úà:`xnbd d`ian sqep uexiz ¤¥§©¥¤§

àîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ±ézøz íìBòì± §¦¨¦¥¨§¨©§¥
mbe ezeyx z` lhal mb ,zeyrl `ed jixv mixac ipy zn`a
ic ziaa ynzydl exiagl xizdl icky s`e ,ezia z` lerpl
minkg exn` envrl mewn lkn ,ezeyx z` lhan `edy dna

,mrhde ,ezia z` lerpl mb jixvydéa Lãc ïåék`ed libxy ± ¥¨§¨¥
,ezia z` lerpi `l m` ,ziad eze`a ynzydléìeèìèì éúà± ¨¥§©§¥

.zia eze`l ezian lhlhl `eaiy yeygl yi
,ezeyx z` lhiay xg`y :`ziixaa epipy.øzeî Bøéáçå øeñà àeä¨©£¥¨

:`xnbd zl`eyàèéLtlhiay oeiky ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
ely i`ce ,zia eze`a zhley exiag zeyx wx eiykre ,ezeyx z`
jxved dnle ,xzen exiagle ,ziad eze`l ezian lhlhl xeq`

:`xnbd zayiin .erinydl `pzdàëéøö àìdkxved `l ± Ÿ§¦¨
mby eprinydl `l` ,xzen exiage xeq` `edy xnel `ziixad

ote`adéøáçì déì ìéháe Cãéà øãäcxg` exiag xfgy ± §¨©¦¨©¥¥§©§¥
s`y ,ziad eze`ay ezeyx z` el lhiae ,zia eze`a ynzydy

,xzen exiagle ,zia eze`a ynzydl el xeq` z`f xg`là÷ àäå§¨¨

ïì òîLî,`pzd eprinyn df oice ±ïéìháîe ïéøæBçå ïéìháî ïéàc ©§©¨§¥§©§¦§§¦§©§¦
xg`d oi` ,xg` da dkfe xvga ezeyx z` cg` lhiay xg`y ±

.xvga oey`xd dkfiy ick ezeyx z` lhale xefgl leki
:`ziixaa epipy,úaL éîeçú éðL ïéaL ïáz ìL áBâa øîBà äzà ïëå§¥©¨¥§¤¤¤¤¥§¥§¥©¨

zl`ey .mxir megzay oazdn milhep xir lk ipa aeh meiay
:`xnbdàèéLteprinyd `l m` s`y ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨

myky ,zexivg izy oiay zia oicn z`f epiid micnl ,`pzd
izy ipal xzen ,oaz `ln `edy zexivg izy oiay ziay
,zay inegz ipy oiay oaz ly aeb jk ,oazdn lehil zexivgd
mrhd mdipya ixdy ,mnegzay oazdn lehil xir lk ipal xzen

:`xnbd zayiin .opaxc xeqi` yyg meyn wx `ed xeq`làìŸ
àëéøöxir lk ipal xzeny eprinydl `ziixad dkxved `l ± §¦¨

`l` ,mxir megzay oazdn lehilìzrcøîàc àáé÷ò éaødheq) §©¦£¦¨§¨©
(:fkàúééøBàc ïéîeçz`ed ,megzl ueg z`vl xeqi`dy ± §¦§©§¨

,`ziixe`cnàîéúc eäîoinegz xeqi`y oeiky ,xn`z `ny ± ©§¥¨
,`ziixe`cn `edøBæâéìéôeìçéàì éúà àîìc`ly xefbl yi ± ¦§¦§¨¨¥§¦§¥

mdl slgzi `ny ,zay inegz ipy oia cnery aebn oaz elhi
,`ziixe`c xeqi` lr exarie ,mxir megzl uegn oaz elhieà÷̈

ïì òîLîs` `l` ,ok mixne` oi`y ,`ziixad epl drinyn ± ©§©¨
lehiy jezny yeygl oi`e ,oazdn lehil xzen `aiwr iaxl

.megzl uegn mb oaz lehil `eai ,exir megzay oazdn

äðùî
lirl dpyna x`ean(.br)xeq` ,el zegezt zexivg dnky ieany ,

ieand ipa lk etzzyp `l m` ieanl zexivgdn qipkdle `ivedl
:df seziy miyer cvik dpynd zx`an dzre ,cgiïéôzzLî ãöék¥©¦§©§¦

,éBána,mlekl seziy elyn zeyrl ieand ipan cg` dvex m` ©¨
úéáçä úà çépî,zexit ly e` oii lyéøä øîBàåziagéða ìëì Bæ ©¦©¤¤¨¦§¥£¥§¨§¥

,éBáîmc`l xne`y ,ieand ipa lkl ziagd z` zekfl jixve ¨©
.ieand ipa lk xear da dkfe ,ef ziag law ,xg`äkæîelekie ± §©¤

zekfläìï[ieand ipal-]Bcáò éãé ìòå ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò ¨¤©§¥§¦©§¦§©§¥©§
äkæî Bðéà ìáà .BzLà éãé ìòå ,íéøáòä BúçôLåleki epi` - §¦§¨¨¦§¦§©§¥¦§£¨¥§©¤

,zekflíépèwä Bzáe Bða éãé ìò àì,BúçôLå Bcáò éãé ìò àìå Ÿ©§¥§¦©§©¦§Ÿ©§¥©§§¦§¨
,Bãék ïãiL éðtî ,íéðòðkäzekfl ziagd z` milhep mdyk s`e ©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨

oi`e ,ziad lra cia zgpen `idy enk oiicr `id ixd ,mixg`l da
.da mikef ieand ipa x`y

àøîâ
:ieand ipal ziaga mikef cvik zx`an `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨

úBàBáî éôezéL ìL úéáç,ieand ipa lkl dzekfl dvex `edyk ¨¦¤¦¥§
éøöC,ieand ipal da dkefddéaâäìdze`.çôè ò÷øwä ïîm`y ¨¦§©§¦©¦©©§©¤©

ipa x`y oi`e milrad zeyxa zgpen `id oiicr ,ddiabn epi`
.da mikef ieand

:df oic mr cgi xn`py dcedi ax ly sqep oic d`ian `xnbdøîà̈©
éléî ézøz éðä ,àáø,el` mixac ipy ±eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ ¨¨¨¥©§¥¦¥¨¥§§§¦¨£¨¦§

,ezaiyie dcedi ax mdy ,`zicanet ipwf mze` exn` ±àä àãç£¨¨
ax mya lirl `xnbd d`iady dn `ed ,exn`y cg` xac ±

.gth seziyd ly ziagd z` diabdl jixvy dcediCãéà± ¦¨
y ,`ed ipyd xacdeLc÷îä,aeh meie zaya oiid lríòè íà ©§©¥¦¨©

oiidnåéîâeì àìî,eit llg `elnk ±àöé,yeciw zaeg iciíàå §Ÿ§¨¨¨§¦
åàì,einbel `eln dzy `l m`e ±.àöé àì ©Ÿ¨¨

:`zicanetc iaq exn`y sqep oic d`ian `xnbd,àáéáç áø øîà̈©©£¦¨
eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ énð àä`zicanet ipwf exn` df oic s` ± ¨©¦¨¥§§§¦¨£¨¦§

,[dcedi ax ,xnelk]øîà äãeäé áø øîàc[mya-]ïéNBò ,ìàeîL §¨©©§¨¨©§¥¦
äøeãî[lecb wqid-]äiçìzcleil -úaLa`l m`y ,dnngl ick §¨§©¨§©¨

:`xnbd zxne` .zpkzqn `id ok dl eyridpéî øeáñexaqy yi ± ¨¦¨
y ,l`eny ixacn cenllïéà äiçì,zaya dxecn zeyrl xzen ± §©¨¥

la`àì äìBçìel wifn xewd oi`y ,zaya dxecn zeyrl xeq` ± §¤Ÿ
zcleil s`e .zcleil enkïéà íéîLbä úBîéazeyrl xzen ± ¦©§¨¦¦
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המשך מעמוק יי



eznyקי in` cenr t sc ± iyily wxtoiaexir
äéúåøéôî ïéîòåè ïéàå.dpin iyxt eed `l degltc e`l i`c Ðéôøöðdcear my Ð

.dpicn dze`a dzidy dxfòéãåäì êéøö,oiaexira oicitwn `ny ,jka oivtg m` Ð

eaexir lr citwnd :(`nw wxta) xn`eozil zt dze`a dxv epiry aexir epi` Ð

.eixiagl.eipta `ly mc`l el oikfc ericedl jixv oi` elyn la`ïðú àëäiaexira Ð

."odl dkfne" :zexivgïðú àì àëäiaexira Ð

oitzzyn cvik :(`,at) onwl ipzw oinegz

.odl dkfne ipzw `le ,'ek oinegzaäëìäù
õçøîä úéáìdxir megzl ueg ,mei ceran Ð

ilaa `iig iax :xefgl dl xq`e ,dl dkyge

iax elr :(`,k) dkeq zkqna opixn`ck ,did

.decqie eipae `iigåäì àéòáéàå.opiqxb Ðäéøá
á÷òé úáã`l jkitl ,oebd did `l eia` Ð

.exikfdé÷àó.eliaya jxcd ilr daxd Ðìéæå
øåöã àîìåñài`w `iig iax :xev zliqn jxc Ð

meyn axc `nrh zexivg iabe .oinegza axk

diikf jixv oi`e ,ipwne xnb dilr xq`wc oeikc

axc dilr `bilt oizipznc ab lr s`eax Ð

.bilte `pzâéìôã ïàîì àëéà éîogky` in Ð

.dilr yipi` biltcàðéæøåèdpenn ,did ixkp Ð

lr mgldl xird zxinyl oiieyrd oiif ilk lr

.xira xce mixvdøñàã àäieand ipa lr ÐÐ

oebk ,xq` `lca oizipzne .dizrc opira `l

mr `le df mr dlibxe ,ze`ean ipy oiay xvg

.dfàøáúñî éîð éëäikid l`eny dcenc Ð

.xq` `lcóúúùð àìåoiekzne ,dvex epi` Ð

.odilr xeq`l
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áø,zekfl jixv oinegzae .dil ipwne xnb Ð dilr xq`c oeikc Ð zekfl jixv oi` xn`

Ð zekfl jixv ieana ,l`enyle .qxhpewa yxitck ,ipwne xnb `le dilr xq` `lc

o`nl elit` (`,hn) "ede`ivedy in" wxta ,oipw meyn aexir xaqwc ,`ed zeyx ipwnlc

xaq oinegzae .exiag ziaa dxic dpew `diy ick zekfl jixv Ð dxic meyn aexir xn`c

mixg` zeyx ipw `lc ,zekfl jixv oi`c l`eny

`l` oinegz iaexir oiaxrn oi`c oeik :inp i` .`ed

oeik :cere .ipwne xnb devn meyn Ð devn xacl

ezxin` ,ezrcn `l` oiaxrn oi` oinegz iaexirc

.diikfk daeyg "il axre `v" xne` `edyk

zexivga oixingn ep`y mixac yi `zyde

irae l`enyl zekfl jixv zexivgc ,oinegzn

yie .zt jixv oi`e zekfl jixv oi` oinegzae ,zt

oinegzac ,ith oinegza oixingn ep`y mixac

ody onfa zexivgae ,cg` lkl zecerq izy ira

aexnody onfae ,mlekl zecerq izy oefna] ibq oi

seq opixn`ck ,cg` lkl zxbexba [ibq oihren

epi` ohwe dhey yxg cia aexir gleyde .oiwxit

.aexird z` daeb ohw zexivgae ,oinegza aexir

äùòîi`dc :qxhpewa yxit Ð 'ek ezlka

ab lr s`e ,ded oinegza `caer

`pz ax Ð axc dilr oizipzn `bilt zexivgac

`l` dzid `l `iyewd xwirc ,`iywe .bilte `ed

:xnel yie !icin ipyn `l `dne ,zexivgn

epiax yxit oke .dyrnd did zexivg iaexirac

`pzc ax xaqwe ,l`rnyi iaxk xaq axe .l`ppg

oinegza oky lk ,iekif opirac zexivga `pz ocic

yexitle .dikf ira `nlr ilekl ,oinegzc

iaxc xnel yi Ð oinegza dl iwenc qxhpewd

ecf` eia` meyn iqei iaxa l`rnyi iaxe `iig

wxt seqa lirl dil zi` `iig iaxc .ediinrhl

iaxe .eda xingn ikdle ,`ziixe`c oinegzc `nw

wtq :(`,dl) lirl xn`c dinrhl Ð lwinc iqei

.xyk Ð aexir

øîàoinegz iaexir cg` opihiwp ongp ax

oke Ð zekfl jixv ze`ean iteziy cg`e

"glya idie" zyxta zezl`ya wqt oke .dkld

,zexivge ,oinegz iaexir :zekfl oikixv mlekc

ab lr s`e .oiliyaz iaexire ,ze`ean iteziye

wiqn `d Ð i`n oiliyaz iaexir ongp ax irac

`l dil riny i`c ,l`enyc dil riny `lc iia`

.dil `irain ded

åúàxn` ikd edl xn` dcedi axc dinwl

:xn`z m`e Ð 'ek mc` ly ezy` l`eny

"xcd" yixa xn`c ,dcedi axcn iziin `l i`n`e

ixkp ly ehiwle exiky :l`enyc dinyn (`,cq)

,eice eaexir ozepiziin dede .ezy` oky lke

`gip ezy`` ezy`c :xnel yie !ixkp` ixkpn

.iiez`l dil

ìéâøgzt enk xq` libxc .`l libx epi`y oi`

,xqe` epi` Ð libx epi`y la` ,libxd

ly epiid Ð xn`wc .egxk lra eteziy milhepe

la` ,ziad lraab lr s`e .jixv ezy` zrc

ezrcn `ly zaxrn mc` ly ezy`c `pwiq`c

ieand ipal zekfl lkezy o`kn cenll oi` Ð

dnvr liayac idp ,mxear zt zzl xvg ipale

zekfl gk dl oi` ,dlra zrcn `ly ozil dleki

dkfz `ly xdfil jixve .zrcn `ly dipikyl

ab lr s`e .xira dlra oi`yk dipikyl dy`d

elit` ,ixyc d`xp zt ozep cg`e cg` lk m`c

m` wcwcl jixv Ð ezia ipa `l` xira dy`de lrad oi` m`e .mixg`l zekfl lkezy oiprl df lr jenql oi` mewn lkn Ð citw `l `nzqnc ,lrad dgin `ly onf lk iccd` ixq` `l

.xg` oinn ricedl jixvc ipzw ,inp lke`d dlkyke ricedl jixve ,siqen Ð odilr etqezip :opz [a cenr] jenqa `dc ,ziad lra lyn zeyx `la ezia ipa axrl oileki
ip`y
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éøîàc ïBâk :øîà ìàeîLe .äéúBøétî ïéîòBè ïéàå§¥£¦¦¥¤¨§¥¨©§§¨§¦
ì éøîz éðä"."íbç íBéa déì eúLc éôøöð éác àøëéL ¨¥©§¥§¦§¨§¥¦§§¥§¨¥§©¨

àúëìä :àúéãaîeôc éáñ éì eøîàå ,øîéîà øîà£©©¥¨©£©¦¨¥§§©¦¨¦§§¨
éBána ïéôzzLî ãöék :éáéúéî ,ìàeîLc déúååk¯ §¨¥¦§¥¥¦¦¥©¦§©§¦©¨

ìLå íéøîz ìLå ïîL ìLå ïéé ìL úéáç íéàéáî§¦¦¨¦¤©¦§¤¤¤§¤§¨¦§¤
BlMî íà ,úBøéô éðéî øàL ìLå úBøâBøb¯éøöC §¨§¤§¨¦¥¥¦¦¤¨¦

ïäìMî íàå ,úBkæì¯éøöïî déaâîe .òéãBäì C §©§¦¦¤¨¤¨¦§¦©©§¦©¦
øîà÷c éîð "eäMî" éàî !eäMî ò÷øwä¯.çôè ©©§©©¤©©¤©¦§¨¨©¤©
éøö ïéà :øîà áø ,úBàBáî éôezéL ,øîúéà,úBkæì C ¦§©¦¥§©¨©¥¨¦§©

éøö :øîà ìàeîLe:øîà áø ,ïéîeçú éáeøéò .úBkæì C §¥¨©¨¦§©¥¥§¦©¨©
éøöéøö ïéà :øîà ìàeîLe .úBkæì CàîìLa .úBkæì C ¨¦§©§¥¨©¥¨¦§©¦§¨¨

ììàeîL¯àëä¯àëäå ,ïðz¯,áøì àlà .ïðz àì ¦§¥¨¨§©§¨¨¨§©¤¨§©
:áø øîà ,äãeäé áø øîàc ;àéä éàpz ?àîòè éàî©©§¨©¨¥¦©£©©§¨£©©
õçønä úéáì äëìäL àéòLBà éaø ìL Búlëa äNòî©£¤§©¨¤©¦©£¨¤¨§¨§¥©¤§¨
éaø éðôì äNòî àáe .dúBîç dì äáøéòå ,dì äëLçå§¨§¨¨§¥§¨¨£¨¨©£¤¦§¥©¦
!éàìáa :éñBé éaøa ìàòîLé éaø Bì øîà .øñàå ,àéiç¦¨§¨©¨©©¦¦§¨¥§©¦¥©§©
ìk :àaà øîà Ck !?ïéáeøéòa øéîçî äzà Ck ìk̈¨©¨©§¦§¥¦¨£©©¨Ÿ

ïéáeøéòa ì÷äì Eì LiL¯ìMî :eäì àéòaàå .ì÷ä ¤¥§§¨¥§¥¦¨¥§¦©£¨§¦¤
àlLc íeMîe ,dì äáøéò dlMî :àîìéc Bà ,dì äúkéæ àìc íeMîe ,dì äáøéò dúBîç£¨¥§¨¨¦§Ÿ¦§¨¨¦§¨¦¤¨¥§¨¨¦§¤Ÿ
:ïðçBé éaøc dépéî dì àLøtéî éãéãì :déîL á÷òé éaøå ïðaøî àeää ïäì øîà ?dzòcî¦©§¨£©¨¤©¥©¨©§©¦©£Ÿ§¥§¦¦¦©§¨¨¦¥§©¦¨¨
úáã déøa á÷òé éaøì àøéæ éaø déì øîà .dì äúkéæ àìc íeMîe ,äáøéò dúBîç ìMî¦¤£¨¥§¨¦§Ÿ¦§¨¨£©¥©¦¥¨§©¦©£Ÿ§¥§©

éwà ,íúä úéèî ék :á÷òéàòa .éãéà øa á÷òé áøî dépéî àéòáe ,øBöc àîleñì ìéæå ó ©£Ÿ¦¨¥¨¨©¦§¦§¨¨§§©¨¦¥¥©©£Ÿ©¦¦§¨
íeMîe ,äáøéò dlMî :àîìc Bà ,dì äúkéæ àìc íeMîe ,äáøéò dúBîç ìMî :dépéî¦¥¦¤£¨¥§¨¦§Ÿ¦§¨¨¦§¨¦¤¨¥§¨¦

íeMîe ,dì äáøéò dúBîç ìMî :déì øîà ?dzòcî àlLc,ïîçð áø øîà .dì äúkéæ àìc §¤Ÿ¦©§¨£©¥¦¤£¨¥§¨¨¦§Ÿ¦§¨¨¨©©©§¨
úBàBáî éôezéL ãçà ,úBøéöç éáeøéò ãçàå ,ïéîeçz éáeøéò ãçà :ïðéè÷ð¯éøö.úBkæì C ¨§¦©¤¨¥¥§¦§¤¨¥¥£¥¤¨¦¥§¨¦§©

éøö ,ïéìéLáú éáeøéò :ïîçð áø éòaéøö ïéà Bà ,úBkæì Céàîe :óñBé áø øîà ?úBkæì C ¨¥©©§¨¥¥©§¦¦¨¦§©¥¨¦§©£©©¥©
ïéìéLáú éáeøéò :ìàeîL øîà àcà áø øa ïîçð áø øîàc àä déì òéîL àì ?déì éòaéz¦¨¥¥¨§¦©¥¨§¨©©©§¨©©©¨¨©§¥¥¥©§¦¦

éøödéì òéîL éàc ,déì òéîL àìc àèéLt :ééaà déì øîà !?úBkæì C¯?déì éòaéz éàî ¨¦§©£©¥©©¥§¦¨§¨§¦©¥§¦§¦©¥©¦¨¥¥
éøö ïéà" ìàeîL øîà àì éî ïéîeçú éáeøéò ehà :déì øîàéøö" eäéà øîàå ,"úBkæì CC £©¥©¥¥§¦¦¨£©§¥¥¨¦§©©£©¦¨¦

íúä àîìLa !?àzLä éëä ?"úBkæì¯éëå øîc ïéøîeçk ïì òîLî à÷å ,ìàeîLe áø éâéìt §©¨¦¨§¨¦§¨¨¨¨§¦¦©§¥§¨©§©¨§§¦§¨§¦
déì òéîLc àúéà éà ,àëä ìáà ,øîc ïéøîeç¯äåäc àðéæøeè àeää ?âéìôc ïàîc àkéà éî §¦§¨£¨¨¨¦¦¨¦§¦©¥¦¦¨§©§¨¥©§¦¨©£¨

,àøéæ éaøc dén÷ì eúà .eäì øéâBà àì .CúeLø ïì øéâBà déì øîà ,àøéæ éaøc déúeááéLa§¥§¥§©¦¥¨£©¥¦¨§¨¨¦§£§©¥§©¦¥¨
epîe ,äaø àøáâc déîMî Lé÷ì Léø øîà éëä :eäì øîà ?eäúéácî øâéîì eäî :déì eøîà£©¥©§¥©¦§¥§£©§¨¦£©¥¨¦¦§¥§©§¨©¨©

¯áøc déúeááéLa äåäc àðéæøeè àeää .Bzòcî àlL úáøòî íãà ìL BzLà :àðéðç éaø©¦£¦¨¦§¤¨¨§¨¤¤¤Ÿ¦©§©§¦¨©£¨§¥§¥§©
øa äãeäé áøc dén÷ì eúà .eäì øâBà àì .CúeLø ïì øâBà :déì éøîà ,àéòLBà øa äãeäé§¨©©£¨¨§¦¥©¨§¨¨©§¨§©¥§©§¨©

äðzî áøc dén÷ì eúà ,déãéa äåä àì ?eäúéácî øâéîì eäî :déì éøîà ,àéòLBà¯àì ©£¨¨§¦¥©§¥©¦§¥§¨£¨¦¥¨§©¥§©©¨¨¨
úáøòî íãà ìL BzLà :ìàeîL øîà éëä ,eäì øîà ,äãeäé áøc dén÷ì eúà .déãéa äåä£¨¦¥¨§©¥§©§¨£©§¨¦£©§¥¦§¤¨¨§¨¤¤

ïäéìòa úòcî àlL eôzzLðå eáøéòL íéLð :éáéúéî .Bzòcî àlL¯,áeøéò ïáeøéò ïéà ¤Ÿ¦©§¥¦¦¨¦¤¥§§¦§©§¤Ÿ¦©©©£¥¤¥¥¨¥
àä ;àéL÷ àì !óezéL ïôezéL ïéàå¯àä ,øñàc¯íàc ,àøazñî éîð éëä .øñà àìc §¥¦¨¦¨©§¨¨©£©¨§¨£©¨¦©¦¦§©§¨§¦

ïk¯éða íò ózzLäì ìéâøL éBáî éðaî ãçà :ìàeîL øîàc ;ìàeîLcà ìàeîLc àéL÷ ¥©§¨¦§¥©¦§¥§¨©§¥¤¨¦§¥¨¤¨¦§¦§©¥¦§¥
ózzLð àìå ,éBáî¯ìéâø .Bçøk ìòa epnî ïôezéL ïéìèBðå Búéa CBúì ïéñðëð éBánä éða¯ ¨§Ÿ¦§©¥§¥©¨¦§¨¦§¥§§¦¦¨¦¤§©¨§¨¦

ìéâø ïéàL ,ïéà¯.éBánì äøB÷å éçì úBNòì BúBà ïéôBk :déì òéiñî àîéì .dpéî òîL .àì ¦¤¥¨¦¨§©¦¨¥¨§©©¥¦©£¤¦§¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc oiaexir(ipy meil)

ïéàåmd,äéúBøétî ïéîòBèm`y ,`ed dxf dcear ly oli` i`ce §¥£¦¦¥¤¨
.eizexitn lek`l mirpnp eid `l ,oli`l micaer eid `lìàeîLe§¥

éøîàc ïBâk ,øîà,dxf dceard izxyn mixne`y ±éøîz éðä± ¨©§§¨§¥¨¥©§¥
md micner ,df oli`a milcbd el` mixnzìéôøöð éác àøëéL± §¦§¨§¥¦§§¥

,itxvp z`xwpy dxf dceard zial e`iadl xkiy mdn zeyrl
déì eúLceze` mizeyy ±íãéà íBéa,mbg meia ±(øîéîà øîà) §¨¥§¥¨¨©£¥©

ìàeîLc déúååk àúëìä ,àúéãaîeôc éáñ éì eøîàådklddy ± §¨§¦¨¥§§§¦¨¦§§¨§¨¥¦§¥
.l`enyk `id

ziagd z` diabdl jixvy xn`y dcedi ax ixacl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywn .`ziixan eilr dywne ,gth seziyd lyéáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipyy ,`ziixan dcedi ax ixac lr zeywdl yi ±
éBána ïéôzzLî ãöéklhlhl xizdl ieana seziy miyer cvik ± ¥©¦§©§¦©¨

,zaya zexivgl epnníéøîz ìLå ïîL ìLå ïéé ìL úéáç íéàéáî§¦¦¨¦¤©¦§¤¤¤§¤§¨¦
úBøâBøb ìLå[miyai mip`z-],úBøét éðéî øàL ìLåcg` ,xnelk §¤§§§¤§¨¦¥¥

e ,elld mipindn cg` da yiy ziag `ian ieand ipaníà`ed ¦
`ianéøö ,BlMîúBkæì C,ieand ipa lkl dze`íàå`edy ziagd ¦¤¨¦§©§¦

`id `ianïälMî,da mitzey mleky ,ieand ipa lyn ±éøöC ¦¤¨¤¨¦
òéãBäì,ieanl seziy ef ziag dyriy mlek enikqiy mdl §¦©

e`ed ,mdl dkfn `edyk ,ely ziaga seziy dyer `edykdéaâî©§¦©
ziagd z`øwä ïî.eäMî ò÷ziagd z` diabdl jixv oi`y ixd ¦©©§©©¤

.gth ziagd z` diabdl jixvdy dcedi ax lr dywe ,gth
:`xnbd zvxznøîà÷c énð eäMî éàîdxn`y dn s` ± ©©¤©¦§¨¨©

epiid ,edyn diabdl jixvy `ziixad.çôè¤©
lkl seziyd z` zekfl jixvy dpyna xen`d oica dpc `xnbd

:ieand ipaøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±áø ,úBàBáî éôezéL ¦§©¦¥§©
éøö ïéà ,øîàúBkæì C,ieand ipa lkléøö ,øîà ìàeîLe.úBkæì C ¨©¥¨¦§©§¥¨©¨¦§©

aeïéîeçz éáeøéò,jetida ewlgp ,xg` xear gipn cg` mc`yk ,áø ¥¥§¦©
éøö ,øîàúBkæì C,exear gipn `edy inl aexird z`ìàeîLe ¨©¨¦§©§¥

éøö ïéà ,øîàúBkæì C:`xnbd dywn .ì àîìLaìàeîLly enrh ± ¨©¥¨¦§©¦§¨¨¦§¥
c ,oaen l`enyàëäze`ean iteziya ,o`ky ±ïðzepipy ± ¨¨§©

,zekfl jixvy dpynaàëäådxn`yk ,oinegz iaexira ,o`ke ± §¨¨
dpynd(.at oldl),xg` liaya oinegz iaexir gipdl milekiyàìŸ

ïðzmigipny inl aexird z` zekfl jixvy dpynd dxn` `l ± §©
,exearáøì àlàdywàîòè éàîx`eank `ly ax xn` recn ± ¤¨§©©©§¨

.dpyna
:`xnbd zvxznàéä éàpziaexiry dpyna x`eany oicd ± ©¨¥¦

.mi`pz ea ewlgp ,exear migipny inl zekfl jixv oi` oinegz
øîà äãeäé áø øîàc[mya-]àéòLBà éaø ìL Búlëa äNòî ,áø §¨©©§¨¨©©©£¤§©¨¤©¦©§¨

äëìäLzay axraõçønä úéáì,dxir megzl uegn didy ¤¨§¨§¥©¤§¨
dì äëLçåzian dxfgy mcew zay dyrpe dngd drwye - §¨§¨¨

,ugxnddúBîç dì äáøéòåoinegz aexir dzeng dgipde ± §¥§¨¨£¨
,xirl xefgl lkezy ick ,dngd drwyy mcew dliayaàáe¨

øñàå ,àéiç éaø éðôì äNòîe ,xirl qpkidl dléaø Bì øîà ©£¤¦§¥©¦¦¨§¨©¨©©¦
éñBé éaøa ìàòîLé,`iig iaxléàìáa[laa oa-]äzà Ck ìk ¦§¨¥§©¦¥©§©¨¨©¨

àaà øîà Ck ,ïéáeøéòa øéîçî,[iqei iax] ia` ±ì÷äì Eì LiL ìk ©§¦§¥¦¨¨©©¨¨¤¥§§¨¥
ì÷ä ,ïéáeøéòa.eäì àéòaàåxq` dn iptn ,daiyid ipa ewtzqde ± §¥¦¨¥§¦©§¨§

y iptn m` ,xirl qpkidl `iig iax dl,dì äáøéò dúBîç ìMî¦¤£¨¥§¨¨
,dì äúkéæ àìc íeMîe,zekfl jixv oinegz iaexiraeàîìéc Bà± ¦§Ÿ¦§¨¨¦§¨

`ny e`dlMî[dlkd lyn-]e ,dì äáøéòiax dl xq`y dn ¦¤¨¥§¨¨
`ed ,`iigc íeMîaexird z` dl dgipd dzeng,dzòcî àlL ¦§¤Ÿ¦©§¨

e ,exear migipny in zrcn `l` oinegz aexir migipn oi`eøîà̈©
ïðaøî àeää ïäì,minkgdn cg` ±déîL á÷òé éaøå,eny ±éãéãì ¨¤©¥©¨¨§©¦©£Ÿ§¥§¦¦

ïðçBé éaøc dépéî dì àLøtéîiaxn df xac yexit izrny ip` ± ¦©§¨¨¦¥§©¦¨¨
y oeik `ed ,`iig iax xq`y dny ,opgeiäáøéò dúBîç ìMî,dl ¦¤£¨¥§¨

.dì äúkéæ àìc íeMîeoinegz iaexiry xaq `iig iaxy x`eane ¦§Ÿ¦§¨¨
dxikfd `ly dpynd lr wleg `iig iaxy gkene ,zekfl jixv
xn`y dne .`iig iaxk xaq axe ,oinegz iaexira zekfl jixvy
x`ean dpynay s` ,zekfl jixv oi` ze`ean iteziyay ax

eg ax ,zekfl jixvy`edy iny oeiky xaeqe ,dpynd lr dfa wl

xneb `ed ,ieana lhlhl eilr xqe` aexird z` exear gipn
.dpynd lr welgl lekie `ed `pz axe ,el zepwdl ezrca

xq` `iig iaxy yxit ici` xa awri ax s`y d`ian `xnbd
:dl dzkif `ly meyn[døa] (äéøá) á÷òé éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©£Ÿ§¨

úácza ly dpa ±íúä úéèî ék ,á÷òéux`l jled dz`yk ± §©©£Ÿ¦¨¦¨¨
,l`xyiéwàøBöc àîleñì ìéæå ójle ,iliaya jxcd z` daxd - ©¦§¦§§¨§

,xev zliqn jxcdépéî àéòáedl xq` dn iptn] df xac l`ye ± ¨£¨¦¥
[xirl qpkidl `iig iaxéãéà øa á÷òé áøî.xeva `ed enewny ¥©©£Ÿ©¦¦

dépéî àòaxa awri axn awri zac dxa awri iax] epnn l`y ± §¨¦¥
,dyrnd did dn [ici`äáøéò dúBîç ìMîdleiax xq`y dn ¦¤£¨¥§¨

`ed `iigàîìc Bà ,dì äúkéæ àìc íeMî`ny e` ±dlMîlyn-] ¦§Ÿ¦§¨¨¦§¨¦¤¨
[dlkdäáøéò,dle`ed ,`iig iax dl xq`y dnàlLc íeMî ¥§¨¦§¤Ÿ
dzòcî.dl daxirdéì øîà,ici` xa awri ax el aiyd ±ìMî ¦©§¨¨©¥¦¤

e ,dì äáøéò dúBîç`ed ,`iig iax xq`y dnäúkéæ àìc íeMî £¨¥§¨¨¦§Ÿ¦§¨
.dì̈

:df oipra dkld wqt d`ian `xnbdïðéè÷ð ,ïîçð áø øîàep` ± ¨©©©§¨©§¦¨
,l`enyk mbe axk mb xingdl ,dkldl miwifgnãçà[oia-] ¤¨

ãçàå ,ïéîeçz éáeøéò[oiae-],úBøéöç éáeøéòeãçà[oiae-]éôezéL ¥¥§¦§¤¨¥¥£¥¤¨¦¥
,úBàBáîmlekaéøöúBkæì C.exear migipny inl aexird z` §¨¦§©

jixv ,xg` liaya oiliyaz aexir gipny in m` dpc `xnbd
:exear gipny inl aexird z` zekfléòawtzqd -,ïîçð áø ¨¥©©§¨

gipndïéìéLáz éáeøéò,mixg` xearéøöúBkæì C,aexird z` mdl ¥¥©§¦¦¨¦§©
éøö ïéà BàúBkæì C.mdløîà[dywd-]déì éòaéz éàîe ,óñBé áø ¥¨¦§©¨©©¥©¦¨¥¥

,dfa ongp ax ly ewitq did dn ±déì òéîL àìrny `l ike ± Ÿ§¦©¥
ongp axàädf xac ±øîà àcà áø øa ïîçð áø øîàc[mya-] ¨§¨©©©§¨©©©¨¨©
,ìàeîLgipndyïéìéLáz éáeøéò,mixg`léøöúBkæì C.mdløîà §¥¥¥©§¦¦¨¦§©¨©

déìl`y ±éiaà,sqei ax z`déì òéîL àìc àèéLtheyt `ld ± ¥©©¥§¦¨§Ÿ§¦©¥
,l`eny ixac z` ongp ax rny `ly `edéàî déì òéîL éàc§¦§¦©¥©

déì éòaézwtzqn did `l i`ce ,l`eny ixac z` rny eli`y ± ¦¨¥¥
.l`eny ixac z` ongp ax rny m` jzl`y idne ,xacadéì øîà̈©¥

,sqei ax el aiyd ±eèàa ike -éî ïéîeçz éáeøéò[m`d-]øîà àì ¨¥¥§¦¦Ÿ¨©
ìàeîLyéøö ïéàeäéà øîàå ,úBkæì Cy [ongp ax ,`ed±]éøöC §¥¥¨¦§©§¨©¦¨¦
,úBkæìiaexir ly df oica s` `ny wtzqn ip` jk meyne §©

dn wtzqd oiicr ,l`eny ixac z` ongp ax rnyy s` ,oiliyaz
,iia` el aiyd .dfa oicdàzLä éëä,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,ok xnel yiyíúä àîìLarecn oaen ,oinegz iaexira my ± ¦§¨¨¨¨
c meyn ,l`eny lr ongp ax wlgéâéìtewlgpy -ìàeîLe áø §¦¥©§¥

,ze`ean iteziy ly oicae ,df oicaïì òîLî à÷åax eprinyde ± §¨©§©¨
ongpøîc ïéøîeç éëå øîc ïéøîeçkiaexira axk weqtl yiy ± §§¦§©§¦§¦§©

`edy ze`ean iteziya l`enyke ,mda xingn `edy oinegz
,mda xingnàëä ìáà,oiliyaz iaexira ,o`k ±òéîLc àúéà éà £¨¨¨¦¦¨¦§¦©

déìwleg did `l i`ce ,l`eny ixac z` ongp ax rny ok` m` ± ¥
ixdy ,eilrâéìôc ïàîc àkéà éîlr wlegy in epyi m`d ± ¦¦¨§©§¨¦

dkld m` ongp ax wtzqd jk meyny xn`py ,dfa l`eny
.l`eny ixac z` rny `l ongp ax i`ce `l` ,l`enyk

lr ,da xc ixkpy xvga lhlhl xizdl xyt` m` dpc `xnbd
:`xnbd zxtqn .ezy`n ezeyx z` exkyiy iciàðéæøeè àeää± ©§¦¨

,did ixkpe ,xird zxinyl miieyry oiif ilk xney eze`äåäc©£¨
àøéæ éaøc déúeááéLa,`xif iaxl zepkya xb didy ±déì eøîà §¦§¥§©¦¥¨¨§¥

,xvga enr exby mil`xyidCúeLø ïì øéâBàz` epl xikyz ± ¥¨§¨
e ,xvga lhlhl lkepy ick ,jzeyxeäì øéâBà àìxikyd `l ± Ÿ¦§

,mdlàøéæ éaøc dén÷ì eúà,`xif iax iptl e`a ±déì eøîà± ¨§©¥§©¦¥¨¨§¥
,eze` el`yeäúéácî øâéîì eäî,ezy`n ezeyx zxiky m`d ± ©§¥©¦§¦§

,xvga lhlhl xizdl lirezeäì øîà,`xif iax mdl aiyd ±éëä ¨©§¨¦
jk -äaø àøáâc déîMî Lé÷ì Léø øîà,lecb mc` mya ± ¨©¥¨¦¦§¥§©§¨©¨

,`xnbd zxne`eepîe,df lecb mc` edine ±ìL BzLà ,àðéðç éaø ©©¦£¦¨¦§¤
Bzòcî àlL úáøòî íãàaexird ,l`xyi ly ezy`y myke , ¨¨§¨¤¤¤Ÿ¦©§

m` jk ,xvga lhlhl xizn dlra zrcn `ly zpzep `idy
.xvga lhlhl ef zexiky dxizn ,ixkp ly ezy`n mixkey
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המשך בעמוק ט



קיי ezny in` cenr t sc ± iyily wxtoiaexir
äéúåøéôî ïéîòåè ïéàå.dpin iyxt eed `l degltc e`l i`c Ðéôøöðdcear my Ð

.dpicn dze`a dzidy dxfòéãåäì êéøö,oiaexira oicitwn `ny ,jka oivtg m` Ð

eaexir lr citwnd :(`nw wxta) xn`eozil zt dze`a dxv epiry aexir epi` Ð

.eixiagl.eipta `ly mc`l el oikfc ericedl jixv oi` elyn la`ïðú àëäiaexira Ð

."odl dkfne" :zexivgïðú àì àëäiaexira Ð

oitzzyn cvik :(`,at) onwl ipzw oinegz

.odl dkfne ipzw `le ,'ek oinegzaäëìäù
õçøîä úéáìdxir megzl ueg ,mei ceran Ð

ilaa `iig iax :xefgl dl xq`e ,dl dkyge

iax elr :(`,k) dkeq zkqna opixn`ck ,did

.decqie eipae `iigåäì àéòáéàå.opiqxb Ðäéøá
á÷òé úáã`l jkitl ,oebd did `l eia` Ð

.exikfdé÷àó.eliaya jxcd ilr daxd Ðìéæå
øåöã àîìåñài`w `iig iax :xev zliqn jxc Ð

meyn axc `nrh zexivg iabe .oinegza axk

diikf jixv oi`e ,ipwne xnb dilr xq`wc oeikc

axc dilr `bilt oizipznc ab lr s`eax Ð

.bilte `pzâéìôã ïàîì àëéà éîogky` in Ð

.dilr yipi` biltcàðéæøåèdpenn ,did ixkp Ð

lr mgldl xird zxinyl oiieyrd oiif ilk lr

.xira xce mixvdøñàã àäieand ipa lr ÐÐ

oebk ,xq` `lca oizipzne .dizrc opira `l

mr `le df mr dlibxe ,ze`ean ipy oiay xvg

.dfàøáúñî éîð éëäikid l`eny dcenc Ð

.xq` `lcóúúùð àìåoiekzne ,dvex epi` Ð

.odilr xeq`l
éðàù
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áø,zekfl jixv oinegzae .dil ipwne xnb Ð dilr xq`c oeikc Ð zekfl jixv oi` xn`

Ð zekfl jixv ieana ,l`enyle .qxhpewa yxitck ,ipwne xnb `le dilr xq` `lc

o`nl elit` (`,hn) "ede`ivedy in" wxta ,oipw meyn aexir xaqwc ,`ed zeyx ipwnlc

xaq oinegzae .exiag ziaa dxic dpew `diy ick zekfl jixv Ð dxic meyn aexir xn`c

mixg` zeyx ipw `lc ,zekfl jixv oi`c l`eny

`l` oinegz iaexir oiaxrn oi`c oeik :inp i` .`ed

oeik :cere .ipwne xnb devn meyn Ð devn xacl

ezxin` ,ezrcn `l` oiaxrn oi` oinegz iaexirc

.diikfk daeyg "il axre `v" xne` `edyk

zexivga oixingn ep`y mixac yi `zyde

irae l`enyl zekfl jixv zexivgc ,oinegzn

yie .zt jixv oi`e zekfl jixv oi` oinegzae ,zt

oinegzac ,ith oinegza oixingn ep`y mixac

ody onfa zexivgae ,cg` lkl zecerq izy ira

aexnody onfae ,mlekl zecerq izy oefna] ibq oi

seq opixn`ck ,cg` lkl zxbexba [ibq oihren

epi` ohwe dhey yxg cia aexir gleyde .oiwxit

.aexird z` daeb ohw zexivgae ,oinegza aexir

äùòîi`dc :qxhpewa yxit Ð 'ek ezlka

ab lr s`e ,ded oinegza `caer

`pz ax Ð axc dilr oizipzn `bilt zexivgac

`l` dzid `l `iyewd xwirc ,`iywe .bilte `ed

:xnel yie !icin ipyn `l `dne ,zexivgn

epiax yxit oke .dyrnd did zexivg iaexirac

`pzc ax xaqwe ,l`rnyi iaxk xaq axe .l`ppg

oinegza oky lk ,iekif opirac zexivga `pz ocic

yexitle .dikf ira `nlr ilekl ,oinegzc

iaxc xnel yi Ð oinegza dl iwenc qxhpewd

ecf` eia` meyn iqei iaxa l`rnyi iaxe `iig

wxt seqa lirl dil zi` `iig iaxc .ediinrhl

iaxe .eda xingn ikdle ,`ziixe`c oinegzc `nw

wtq :(`,dl) lirl xn`c dinrhl Ð lwinc iqei

.xyk Ð aexir

øîàoinegz iaexir cg` opihiwp ongp ax

oke Ð zekfl jixv ze`ean iteziy cg`e

"glya idie" zyxta zezl`ya wqt oke .dkld

,zexivge ,oinegz iaexir :zekfl oikixv mlekc

ab lr s`e .oiliyaz iaexire ,ze`ean iteziye

wiqn `d Ð i`n oiliyaz iaexir ongp ax irac

`l dil riny i`c ,l`enyc dil riny `lc iia`

.dil `irain ded

åúàxn` ikd edl xn` dcedi axc dinwl

:xn`z m`e Ð 'ek mc` ly ezy` l`eny

"xcd" yixa xn`c ,dcedi axcn iziin `l i`n`e

ixkp ly ehiwle exiky :l`enyc dinyn (`,cq)

,eice eaexir ozepiziin dede .ezy` oky lke

`gip ezy`` ezy`c :xnel yie !ixkp` ixkpn

.iiez`l dil

ìéâøgzt enk xq` libxc .`l libx epi`y oi`

,xqe` epi` Ð libx epi`y la` ,libxd

ly epiid Ð xn`wc .egxk lra eteziy milhepe

la` ,ziad lraab lr s`e .jixv ezy` zrc

ezrcn `ly zaxrn mc` ly ezy`c `pwiq`c

ieand ipal zekfl lkezy o`kn cenll oi` Ð

dnvr liayac idp ,mxear zt zzl xvg ipale

zekfl gk dl oi` ,dlra zrcn `ly ozil dleki

dkfz `ly xdfil jixve .zrcn `ly dipikyl

ab lr s`e .xira dlra oi`yk dipikyl dy`d

elit` ,ixyc d`xp zt ozep cg`e cg` lk m`c

m` wcwcl jixv Ð ezia ipa `l` xira dy`de lrad oi` m`e .mixg`l zekfl lkezy oiprl df lr jenql oi` mewn lkn Ð citw `l `nzqnc ,lrad dgin `ly onf lk iccd` ixq` `l

.xg` oinn ricedl jixvc ipzw ,inp lke`d dlkyke ricedl jixve ,siqen Ð odilr etqezip :opz [a cenr] jenqa `dc ,ziad lra lyn zeyx `la ezia ipa axrl oileki
ip`y
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úáã déøa á÷òé éaøì àøéæ éaø déì øîà .dì äúkéæ àìc íeMîe ,äáøéò dúBîç ìMî¦¤£¨¥§¨¦§Ÿ¦§¨¨£©¥©¦¥¨§©¦©£Ÿ§¥§©

éwà ,íúä úéèî ék :á÷òéàòa .éãéà øa á÷òé áøî dépéî àéòáe ,øBöc àîleñì ìéæå ó ©£Ÿ¦¨¥¨¨©¦§¦§¨¨§§©¨¦¥¥©©£Ÿ©¦¦§¨
íeMîe ,äáøéò dlMî :àîìc Bà ,dì äúkéæ àìc íeMîe ,äáøéò dúBîç ìMî :dépéî¦¥¦¤£¨¥§¨¦§Ÿ¦§¨¨¦§¨¦¤¨¥§¨¦

íeMîe ,dì äáøéò dúBîç ìMî :déì øîà ?dzòcî àlLc,ïîçð áø øîà .dì äúkéæ àìc §¤Ÿ¦©§¨£©¥¦¤£¨¥§¨¨¦§Ÿ¦§¨¨¨©©©§¨
úBàBáî éôezéL ãçà ,úBøéöç éáeøéò ãçàå ,ïéîeçz éáeøéò ãçà :ïðéè÷ð¯éøö.úBkæì C ¨§¦©¤¨¥¥§¦§¤¨¥¥£¥¤¨¦¥§¨¦§©

éøö ,ïéìéLáú éáeøéò :ïîçð áø éòaéøö ïéà Bà ,úBkæì Céàîe :óñBé áø øîà ?úBkæì C ¨¥©©§¨¥¥©§¦¦¨¦§©¥¨¦§©£©©¥©
ïéìéLáú éáeøéò :ìàeîL øîà àcà áø øa ïîçð áø øîàc àä déì òéîL àì ?déì éòaéz¦¨¥¥¨§¦©¥¨§¨©©©§¨©©©¨¨©§¥¥¥©§¦¦

éøödéì òéîL éàc ,déì òéîL àìc àèéLt :ééaà déì øîà !?úBkæì C¯?déì éòaéz éàî ¨¦§©£©¥©©¥§¦¨§¨§¦©¥§¦§¦©¥©¦¨¥¥
éøö ïéà" ìàeîL øîà àì éî ïéîeçú éáeøéò ehà :déì øîàéøö" eäéà øîàå ,"úBkæì CC £©¥©¥¥§¦¦¨£©§¥¥¨¦§©©£©¦¨¦

íúä àîìLa !?àzLä éëä ?"úBkæì¯éëå øîc ïéøîeçk ïì òîLî à÷å ,ìàeîLe áø éâéìt §©¨¦¨§¨¦§¨¨¨¨§¦¦©§¥§¨©§©¨§§¦§¨§¦
déì òéîLc àúéà éà ,àëä ìáà ,øîc ïéøîeç¯äåäc àðéæøeè àeää ?âéìôc ïàîc àkéà éî §¦§¨£¨¨¨¦¦¨¦§¦©¥¦¦¨§©§¨¥©§¦¨©£¨

,àøéæ éaøc dén÷ì eúà .eäì øéâBà àì .CúeLø ïì øéâBà déì øîà ,àøéæ éaøc déúeááéLa§¥§¥§©¦¥¨£©¥¦¨§¨¨¦§£§©¥§©¦¥¨
epîe ,äaø àøáâc déîMî Lé÷ì Léø øîà éëä :eäì øîà ?eäúéácî øâéîì eäî :déì eøîà£©¥©§¥©¦§¥§£©§¨¦£©¥¨¦¦§¥§©§¨©¨©

¯áøc déúeááéLa äåäc àðéæøeè àeää .Bzòcî àlL úáøòî íãà ìL BzLà :àðéðç éaø©¦£¦¨¦§¤¨¨§¨¤¤¤Ÿ¦©§©§¦¨©£¨§¥§¥§©
øa äãeäé áøc dén÷ì eúà .eäì øâBà àì .CúeLø ïì øâBà :déì éøîà ,àéòLBà øa äãeäé§¨©©£¨¨§¦¥©¨§¨¨©§¨§©¥§©§¨©

äðzî áøc dén÷ì eúà ,déãéa äåä àì ?eäúéácî øâéîì eäî :déì éøîà ,àéòLBà¯àì ©£¨¨§¦¥©§¥©¦§¥§¨£¨¦¥¨§©¥§©©¨¨¨
úáøòî íãà ìL BzLà :ìàeîL øîà éëä ,eäì øîà ,äãeäé áøc dén÷ì eúà .déãéa äåä£¨¦¥¨§©¥§©§¨£©§¨¦£©§¥¦§¤¨¨§¨¤¤

ïäéìòa úòcî àlL eôzzLðå eáøéòL íéLð :éáéúéî .Bzòcî àlL¯,áeøéò ïáeøéò ïéà ¤Ÿ¦©§¥¦¦¨¦¤¥§§¦§©§¤Ÿ¦©©©£¥¤¥¥¨¥
àä ;àéL÷ àì !óezéL ïôezéL ïéàå¯àä ,øñàc¯íàc ,àøazñî éîð éëä .øñà àìc §¥¦¨¦¨©§¨¨©£©¨§¨£©¨¦©¦¦§©§¨§¦

ïk¯éða íò ózzLäì ìéâøL éBáî éðaî ãçà :ìàeîL øîàc ;ìàeîLcà ìàeîLc àéL÷ ¥©§¨¦§¥©¦§¥§¨©§¥¤¨¦§¥¨¤¨¦§¦§©¥¦§¥
ózzLð àìå ,éBáî¯ìéâø .Bçøk ìòa epnî ïôezéL ïéìèBðå Búéa CBúì ïéñðëð éBánä éða¯ ¨§Ÿ¦§©¥§¥©¨¦§¨¦§¥§§¦¦¨¦¤§©¨§¨¦

ìéâø ïéàL ,ïéà¯.éBánì äøB÷å éçì úBNòì BúBà ïéôBk :déì òéiñî àîéì .dpéî òîL .àì ¦¤¥¨¦¨§©¦¨¥¨§©©¥¦©£¤¦§¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc oiaexir(ipy meil)

ïéàåmd,äéúBøétî ïéîòBèm`y ,`ed dxf dcear ly oli` i`ce §¥£¦¦¥¤¨
.eizexitn lek`l mirpnp eid `l ,oli`l micaer eid `lìàeîLe§¥

éøîàc ïBâk ,øîà,dxf dceard izxyn mixne`y ±éøîz éðä± ¨©§§¨§¥¨¥©§¥
md micner ,df oli`a milcbd el` mixnzìéôøöð éác àøëéL± §¦§¨§¥¦§§¥

,itxvp z`xwpy dxf dceard zial e`iadl xkiy mdn zeyrl
déì eúLceze` mizeyy ±íãéà íBéa,mbg meia ±(øîéîà øîà) §¨¥§¥¨¨©£¥©

ìàeîLc déúååk àúëìä ,àúéãaîeôc éáñ éì eøîàådklddy ± §¨§¦¨¥§§§¦¨¦§§¨§¨¥¦§¥
.l`enyk `id

ziagd z` diabdl jixvy xn`y dcedi ax ixacl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywn .`ziixan eilr dywne ,gth seziyd lyéáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipyy ,`ziixan dcedi ax ixac lr zeywdl yi ±
éBána ïéôzzLî ãöéklhlhl xizdl ieana seziy miyer cvik ± ¥©¦§©§¦©¨

,zaya zexivgl epnníéøîz ìLå ïîL ìLå ïéé ìL úéáç íéàéáî§¦¦¨¦¤©¦§¤¤¤§¤§¨¦
úBøâBøb ìLå[miyai mip`z-],úBøét éðéî øàL ìLåcg` ,xnelk §¤§§§¤§¨¦¥¥

e ,elld mipindn cg` da yiy ziag `ian ieand ipaníà`ed ¦
`ianéøö ,BlMîúBkæì C,ieand ipa lkl dze`íàå`edy ziagd ¦¤¨¦§©§¦

`id `ianïälMî,da mitzey mleky ,ieand ipa lyn ±éøöC ¦¤¨¤¨¦
òéãBäì,ieanl seziy ef ziag dyriy mlek enikqiy mdl §¦©

e`ed ,mdl dkfn `edyk ,ely ziaga seziy dyer `edykdéaâî©§¦©
ziagd z`øwä ïî.eäMî ò÷ziagd z` diabdl jixv oi`y ixd ¦©©§©©¤

.gth ziagd z` diabdl jixvdy dcedi ax lr dywe ,gth
:`xnbd zvxznøîà÷c énð eäMî éàîdxn`y dn s` ± ©©¤©¦§¨¨©

epiid ,edyn diabdl jixvy `ziixad.çôè¤©
lkl seziyd z` zekfl jixvy dpyna xen`d oica dpc `xnbd

:ieand ipaøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±áø ,úBàBáî éôezéL ¦§©¦¥§©
éøö ïéà ,øîàúBkæì C,ieand ipa lkléøö ,øîà ìàeîLe.úBkæì C ¨©¥¨¦§©§¥¨©¨¦§©

aeïéîeçz éáeøéò,jetida ewlgp ,xg` xear gipn cg` mc`yk ,áø ¥¥§¦©
éøö ,øîàúBkæì C,exear gipn `edy inl aexird z`ìàeîLe ¨©¨¦§©§¥

éøö ïéà ,øîàúBkæì C:`xnbd dywn .ì àîìLaìàeîLly enrh ± ¨©¥¨¦§©¦§¨¨¦§¥
c ,oaen l`enyàëäze`ean iteziya ,o`ky ±ïðzepipy ± ¨¨§©

,zekfl jixvy dpynaàëäådxn`yk ,oinegz iaexira ,o`ke ± §¨¨
dpynd(.at oldl),xg` liaya oinegz iaexir gipdl milekiyàìŸ

ïðzmigipny inl aexird z` zekfl jixvy dpynd dxn` `l ± §©
,exearáøì àlàdywàîòè éàîx`eank `ly ax xn` recn ± ¤¨§©©©§¨

.dpyna
:`xnbd zvxznàéä éàpziaexiry dpyna x`eany oicd ± ©¨¥¦

.mi`pz ea ewlgp ,exear migipny inl zekfl jixv oi` oinegz
øîà äãeäé áø øîàc[mya-]àéòLBà éaø ìL Búlëa äNòî ,áø §¨©©§¨¨©©©£¤§©¨¤©¦©§¨

äëìäLzay axraõçønä úéáì,dxir megzl uegn didy ¤¨§¨§¥©¤§¨
dì äëLçåzian dxfgy mcew zay dyrpe dngd drwye - §¨§¨¨

,ugxnddúBîç dì äáøéòåoinegz aexir dzeng dgipde ± §¥§¨¨£¨
,xirl xefgl lkezy ick ,dngd drwyy mcew dliayaàáe¨

øñàå ,àéiç éaø éðôì äNòîe ,xirl qpkidl dléaø Bì øîà ©£¤¦§¥©¦¦¨§¨©¨©©¦
éñBé éaøa ìàòîLé,`iig iaxléàìáa[laa oa-]äzà Ck ìk ¦§¨¥§©¦¥©§©¨¨©¨

àaà øîà Ck ,ïéáeøéòa øéîçî,[iqei iax] ia` ±ì÷äì Eì LiL ìk ©§¦§¥¦¨¨©©¨¨¤¥§§¨¥
ì÷ä ,ïéáeøéòa.eäì àéòaàåxq` dn iptn ,daiyid ipa ewtzqde ± §¥¦¨¥§¦©§¨§

y iptn m` ,xirl qpkidl `iig iax dl,dì äáøéò dúBîç ìMî¦¤£¨¥§¨¨
,dì äúkéæ àìc íeMîe,zekfl jixv oinegz iaexiraeàîìéc Bà± ¦§Ÿ¦§¨¨¦§¨

`ny e`dlMî[dlkd lyn-]e ,dì äáøéòiax dl xq`y dn ¦¤¨¥§¨¨
`ed ,`iigc íeMîaexird z` dl dgipd dzeng,dzòcî àlL ¦§¤Ÿ¦©§¨

e ,exear migipny in zrcn `l` oinegz aexir migipn oi`eøîà̈©
ïðaøî àeää ïäì,minkgdn cg` ±déîL á÷òé éaøå,eny ±éãéãì ¨¤©¥©¨¨§©¦©£Ÿ§¥§¦¦

ïðçBé éaøc dépéî dì àLøtéîiaxn df xac yexit izrny ip` ± ¦©§¨¨¦¥§©¦¨¨
y oeik `ed ,`iig iax xq`y dny ,opgeiäáøéò dúBîç ìMî,dl ¦¤£¨¥§¨

.dì äúkéæ àìc íeMîeoinegz iaexiry xaq `iig iaxy x`eane ¦§Ÿ¦§¨¨
dxikfd `ly dpynd lr wleg `iig iaxy gkene ,zekfl jixv
xn`y dne .`iig iaxk xaq axe ,oinegz iaexira zekfl jixvy
x`ean dpynay s` ,zekfl jixv oi` ze`ean iteziyay ax

eg ax ,zekfl jixvy`edy iny oeiky xaeqe ,dpynd lr dfa wl

xneb `ed ,ieana lhlhl eilr xqe` aexird z` exear gipn
.dpynd lr welgl lekie `ed `pz axe ,el zepwdl ezrca

xq` `iig iaxy yxit ici` xa awri ax s`y d`ian `xnbd
:dl dzkif `ly meyn[døa] (äéøá) á÷òé éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©£Ÿ§¨

úácza ly dpa ±íúä úéèî ék ,á÷òéux`l jled dz`yk ± §©©£Ÿ¦¨¦¨¨
,l`xyiéwàøBöc àîleñì ìéæå ójle ,iliaya jxcd z` daxd - ©¦§¦§§¨§

,xev zliqn jxcdépéî àéòáedl xq` dn iptn] df xac l`ye ± ¨£¨¦¥
[xirl qpkidl `iig iaxéãéà øa á÷òé áøî.xeva `ed enewny ¥©©£Ÿ©¦¦

dépéî àòaxa awri axn awri zac dxa awri iax] epnn l`y ± §¨¦¥
,dyrnd did dn [ici`äáøéò dúBîç ìMîdleiax xq`y dn ¦¤£¨¥§¨

`ed `iigàîìc Bà ,dì äúkéæ àìc íeMî`ny e` ±dlMîlyn-] ¦§Ÿ¦§¨¨¦§¨¦¤¨
[dlkdäáøéò,dle`ed ,`iig iax dl xq`y dnàlLc íeMî ¥§¨¦§¤Ÿ
dzòcî.dl daxirdéì øîà,ici` xa awri ax el aiyd ±ìMî ¦©§¨¨©¥¦¤

e ,dì äáøéò dúBîç`ed ,`iig iax xq`y dnäúkéæ àìc íeMî £¨¥§¨¨¦§Ÿ¦§¨
.dì̈

:df oipra dkld wqt d`ian `xnbdïðéè÷ð ,ïîçð áø øîàep` ± ¨©©©§¨©§¦¨
,l`enyk mbe axk mb xingdl ,dkldl miwifgnãçà[oia-] ¤¨

ãçàå ,ïéîeçz éáeøéò[oiae-],úBøéöç éáeøéòeãçà[oiae-]éôezéL ¥¥§¦§¤¨¥¥£¥¤¨¦¥
,úBàBáîmlekaéøöúBkæì C.exear migipny inl aexird z` §¨¦§©

jixv ,xg` liaya oiliyaz aexir gipny in m` dpc `xnbd
:exear gipny inl aexird z` zekfléòawtzqd -,ïîçð áø ¨¥©©§¨

gipndïéìéLáz éáeøéò,mixg` xearéøöúBkæì C,aexird z` mdl ¥¥©§¦¦¨¦§©
éøö ïéà BàúBkæì C.mdløîà[dywd-]déì éòaéz éàîe ,óñBé áø ¥¨¦§©¨©©¥©¦¨¥¥

,dfa ongp ax ly ewitq did dn ±déì òéîL àìrny `l ike ± Ÿ§¦©¥
ongp axàädf xac ±øîà àcà áø øa ïîçð áø øîàc[mya-] ¨§¨©©©§¨©©©¨¨©
,ìàeîLgipndyïéìéLáz éáeøéò,mixg`léøöúBkæì C.mdløîà §¥¥¥©§¦¦¨¦§©¨©

déìl`y ±éiaà,sqei ax z`déì òéîL àìc àèéLtheyt `ld ± ¥©©¥§¦¨§Ÿ§¦©¥
,l`eny ixac z` ongp ax rny `ly `edéàî déì òéîL éàc§¦§¦©¥©

déì éòaézwtzqn did `l i`ce ,l`eny ixac z` rny eli`y ± ¦¨¥¥
.l`eny ixac z` ongp ax rny m` jzl`y idne ,xacadéì øîà̈©¥

,sqei ax el aiyd ±eèàa ike -éî ïéîeçz éáeøéò[m`d-]øîà àì ¨¥¥§¦¦Ÿ¨©
ìàeîLyéøö ïéàeäéà øîàå ,úBkæì Cy [ongp ax ,`ed±]éøöC §¥¥¨¦§©§¨©¦¨¦
,úBkæìiaexir ly df oica s` `ny wtzqn ip` jk meyne §©

dn wtzqd oiicr ,l`eny ixac z` ongp ax rnyy s` ,oiliyaz
,iia` el aiyd .dfa oicdàzLä éëä,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,ok xnel yiyíúä àîìLarecn oaen ,oinegz iaexira my ± ¦§¨¨¨¨
c meyn ,l`eny lr ongp ax wlgéâéìtewlgpy -ìàeîLe áø §¦¥©§¥

,ze`ean iteziy ly oicae ,df oicaïì òîLî à÷åax eprinyde ± §¨©§©¨
ongpøîc ïéøîeç éëå øîc ïéøîeçkiaexira axk weqtl yiy ± §§¦§©§¦§¦§©

`edy ze`ean iteziya l`enyke ,mda xingn `edy oinegz
,mda xingnàëä ìáà,oiliyaz iaexira ,o`k ±òéîLc àúéà éà £¨¨¨¦¦¨¦§¦©

déìwleg did `l i`ce ,l`eny ixac z` ongp ax rny ok` m` ± ¥
ixdy ,eilrâéìôc ïàîc àkéà éîlr wlegy in epyi m`d ± ¦¦¨§©§¨¦

dkld m` ongp ax wtzqd jk meyny xn`py ,dfa l`eny
.l`eny ixac z` rny `l ongp ax i`ce `l` ,l`enyk

lr ,da xc ixkpy xvga lhlhl xizdl xyt` m` dpc `xnbd
:`xnbd zxtqn .ezy`n ezeyx z` exkyiy iciàðéæøeè àeää± ©§¦¨

,did ixkpe ,xird zxinyl miieyry oiif ilk xney eze`äåäc©£¨
àøéæ éaøc déúeááéLa,`xif iaxl zepkya xb didy ±déì eøîà §¦§¥§©¦¥¨¨§¥

,xvga enr exby mil`xyidCúeLø ïì øéâBàz` epl xikyz ± ¥¨§¨
e ,xvga lhlhl lkepy ick ,jzeyxeäì øéâBà àìxikyd `l ± Ÿ¦§

,mdlàøéæ éaøc dén÷ì eúà,`xif iax iptl e`a ±déì eøîà± ¨§©¥§©¦¥¨¨§¥
,eze` el`yeäúéácî øâéîì eäî,ezy`n ezeyx zxiky m`d ± ©§¥©¦§¦§

,xvga lhlhl xizdl lirezeäì øîà,`xif iax mdl aiyd ±éëä ¨©§¨¦
jk -äaø àøáâc déîMî Lé÷ì Léø øîà,lecb mc` mya ± ¨©¥¨¦¦§¥§©§¨©¨

,`xnbd zxne`eepîe,df lecb mc` edine ±ìL BzLà ,àðéðç éaø ©©¦£¦¨¦§¤
Bzòcî àlL úáøòî íãàaexird ,l`xyi ly ezy`y myke , ¨¨§¨¤¤¤Ÿ¦©§

m` jk ,xvga lhlhl xizn dlra zrcn `ly zpzep `idy
.xvga lhlhl ef zexiky dxizn ,ixkp ly ezy`n mixkey

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

עירובין. פרק שביעי - חלון דף פ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

המשך בעמוק ט



eznyקיב ina cenr t sc ± iyily wxtoiaexir
úåöéçî àëéìã íúä éðàù.eze` oitek jklid ,exneyl gep epi`e ,`ed dlebn ieane Ð

lehlha xizdl la`.zrc opirac jl `ni` mlerl Ðéçì ïëù ìëxeriy el oi`c Ð

.eiaere eagxläøå÷ ìáài`de .gix` lawl ick d`ixae ,gix` lawl gth dkixv Ð

"y`a oetxyz mdixy`e" :(ai mixac) aizkc ,dtixy irac oeik ,dxiy`e`l dxeriy Ð

.`inc dtexykc ,`id `xeriyäðùîèòîúð
ìëåàä`xeriy yxtn onwle .exeriyn Ð

.oizipznaòéãåäì êéøö åðéàåolek ixdy Ð

.dlgza evxzpòéãåäì êéøöåoixeicl Ð

axrny oebke ,aexira ozrc m` etqezipy

:ipzw izxze .lirl ziyixt `nrhe .odlyn

dkfne siqenricedl jixve ,axrn elyn m` Ð

.axrn odlyn m` Ðïéèòåîå ïéáåøîyxtn Ð

.`xnbaáåøéò éøéùexeryn hrnzpy Ð.ìë
àåäù`pz` bilt iqei iaxe] ,siqedl jixv oi` Ð

.[`nwúåøöçá áøòì åøîà àìxg`l Ð

.etzzypyçëùì àìù àìàiaexir zxez Ð

.dia opiliwn ,jkld ,oi`ad zewepizdn zexivg

àøîâïðé÷ñò éàîáoi` hrnzpa :ipzwc Ð

ixnbl dlk `d ,ricedl jixv,ricedl jixv Ð

.axrl `a m`ãçà ïéîáon axrne xfegy Ð

.oey`xd oindïéðéî éðùîoinn dipya axiry Ð

.xg`òéãåäì êéøö`ede :jzrc `wlq `we Ð

.hrnzpl oicdèîèîúð.ixnbl dlk Ðúéòáéà
ïéðéî éðùî àîéà`wce ,hrnzp hwp `wece Ð

`ziixan jl `iywdlk `ziixac .ip`y dlk Ð

oipin ipyn elit` ,hrnzp la` .hwp `weecÐ

.ricedl jixv oi`'åë ïé÷åìç úøîåà úàæÐ

iyextl "mixen` mixac dna" i`d `niz `lc

.iz`íéøåîà íéøáã äîá.zrc jixvc Ð

ïéîåçú éáåøéòáo`k zepwl el gep oi` `ny Ð

.dcbpky gexl ciqtdl ickàèéùôopirnyc Ð

hiwp zexivg iaexira `dc ,oiwelgc dpin,iz`e

."ricedl jixv" ipzweàîéúã åäîmlerl Ð

`kdc oizipzne ,`ed yxtn `edda dcedi iax

`gip ida opirci `lc ,ze`ean ipy oiay xvga

.dilïì òîùî à÷dil `rinyc ,iafiy ax Ð

.opiwqr cg` ieanac diaxnàì åúå.dinza Ð

.oiaexn eed ikdn ithc oky lkàùøôéî éãéãì
àáàã äéðéî éìmdy onfa .ipzw `lewlc Ð

zecerq izyn xzei ied edcic zxbexbc ,miaexn

cg lkl zxbexb opira `le ,zecerq izya ibq Ð

edcic zxbexb ihn `lc ,mihren odyk .cge

zecerq izyl,cg` lkl zxbexba ibq Ð

.`lewleúåãåòñ éúù ïåæî ÷ìçî åìéàù ìë
ãçà ìëì úøâåøâ ïéàå ïäéðéáipa oda yiy Ð

zecerq izy ly zexbexb oipnn xzei mc`Ð

zxbexbk ira `lc oizipzna opze .edpip oiaexn

zecerq izy oefn ea yiyk :`l` ,cg` lklÐ

.ibqàì éàåzexbexb oipnk ax mpipn oi`y Ð

zecerq izy ly`l` ,zecerq izy ira `l Ð

axe .oizipznc yexit epiid .cg` lkl zxbexbk

opixn`ck `pz `le ,dxyr dpny hwpc dcedi

hwp oizipzn iyextl irac ,digxe` ab` Ð

eed zecerq izy oefnc opirny`le ,`payeg

.zexbexb dxyr dpnyäðùîøëë.mly Ð

äàñ äôàîlhpe ,cg` xkka d`q dt`y Ð

dqext diieye hrn epnn.`xnba yxtn `nrhe ,da oiaxrn oi` Ðøëëzcnk ,ohw Ð

.xqi`åá ïéáøòî íìù àåäå.cg`e cg` lkl zxbexbk daxd zexkk my eidiy calae Ð
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éðàù.dxewe igl zeyrl eze` oitekc `ed oic :mz epiax yxit Ð dvign `ki`c mzd

`le ,mc` ly egxk lra eyrpy it lr s` ekeza lhlhl xizdl zevign ipdnc

.mc` ly egxk lra liredl el oi` Ð oipw meyn oiae dxic meyn ded oiac .aexirl inc

`kil ikc ,ok yxtl yi zevign `kilc mzd ip`y qxbc mixtqae .ok yxit `l qxhpewae

sekpy `ed oic Ð ekeza lhlhl xeq`c zevign

epl oi` la` ,lhlhl xizdl dpwz zeyrl eze`

one mizad on lhlhl dpwz zeyrl etekl

.ekezl zexivgd

ìáàab lr s` Ð dixeriy zzkn izezk dxew

agex mbe ,daeb xeriy ira inp iglc

ira `lc oeik ,mewn lkn Ð ira `din edyn

epiax axde .ea exingd `l Ð `hef xeriy `l`

mizizkd wacn did m` ,igl :yxit mdxa`

.gexa zelhip edi `ly calae ,igl ied Ð lzeka

dxiy` ly alel opilqtc `dn zeywdl oi`e

dizilc o`nkc rnync ,ipy aeh meia elit`

:xn`z m`e .exingd devn ly alel iabc ,inc

ab lr s` ,dxiy` ly mleq lirl opixyknc

enk `xeriy zzkin xn` `le drax` agx irac

oeik ,gzt aiyg mzdc :wgvi epiax xne`e !dxew

dxew la` .dxiy`c `xeqi` e`l i` diilrl ifgc

.zeaiyg ly `xeriy minkg ekixvd Ð

àìàhrnzp elit` oipin ipya'ek `ipzc inp

Ð `ziixaa hwpc dlkc jzrc `wlq Ð

jixv oi` dlka elit`c ,dihwp cg` oin meyn

.ricedl

áâàoiied zecerq izyc ol rnyn `w `gxe`

epiax dywd Ð zexbexb dxyr dpeny

iax ,opz (a,at) "oitzzyn cvik" wxtac ,mz

.awl ylyn ,xkkl zeci izy :xne` oerny

yilye mivia yng zecerq izy xeriy epiidc

wlgzyk .mivia dpeny `ed xkkdy ,dvia

dvia yilye mivia yngl zexbexb dxyr dpeny

lkl `vnz ,zecerq izy xeriy ied dfe dfc

,zexbexb ly zipiny ylye zexbexb yly dvia

xyr dyy yi dvia yilye mivia yngac

gkenck ,zifkn dlecb zxbexbe .dvia iyily

mipdk zxezae (`,`v zay) "ripvnd" yixa

minkg exriyc (`,t) `neic `xza wxtae ,ipzw

zviakn xzei zwfgn drilad zia oi`c

(`,ci) "el exn`" wxt zezixkae .zlebpxz

zia oi`c 'ek zg` dlik` lke` yi iab opixn`

ab lr s`e .mizif ipyn xzei wifgn drilad

oerny iaxk Ð oerny iaxc` onwl i`pz ibiltc

`nhl dviak xn` izkec lkac .ol `niiw

ipzwck ,oerny iaxk epiidc Ð oilke` z`neh

`nhl divg [ivg] ivge :(`,bt) `xnba onwl

xeriyd dler oerny iaxle .oilke` z`neh

i`pz edlek`e ,ok epi` i`pz x`yl la` ,dviak

:wgvi epiax xne`e !onwl `ibeqd gkenck i`w

`de .milke` `nhl dviak ied i`pz edleklc

`l ,'ek divg ivg ivge `ziixaa onwl ipzwc

oerny iax` `l` ,dcedi iax`e xi`n iax` i`w

,rcz ,xkk xeriy exikfdy dwexa oa opgei iaxe

qxt ivg xeriy dnk `xnba `ziixaa ipzw `dc

.dcedi iax ixac `rniw xqg mivia izy Ð

.mivia izya dieebd z` leqtl divg ivg aiygc ,oerny iaxc dizhiya i`wc rnyn

iaxk `l` oerny iaxk ol `niiw `l aexir ly zecerq izyac ,icin dyw `l `zyde

"oitzzyn cvik" yixa xi`n iaxk daxe sqei axc onwl gkenck .dcedi iaxk e` ,xi`n

.dcedi iaxk e` xi`n iaxk epiid Ð dad` xa `c` axe dcedi ax xn`wc inp `ztix izxze .(`,at)
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äøB÷ ïéNBò :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå .äøéLà£¥¨§©¦¦§¤¨¦¨©¦¨

äøB÷ øîàc ïàî .äøéLà¯ïàîe ,éçì ïkL ìk £¥¨©§¨©¨¨¤¥¤¦©
.déøeòéL úzëî éúezk ,àì äøB÷ ìáà éçì øîàc§¨©¤¦£¨¨Ÿ¦¥¦§©¦¥
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ïéèòeî ïäL ïîæa ,íleëì úBãeòñ¯ìëì úøâBøbk §§¨¦§©¤¥¨¦©§¤¤§¨

íéøeîà íéøác äna :éñBé éaø øîà .ãçàå ãçà¯ ¤¨§¤¨¨©©¦¥©¤§¨¦£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oiaexir(ipy meil)

e ,egxk lra seziy milhep oi` zn`a :`xnbd dgecíúä éðàL- ©¦¨¨
,`ziixaa my xacd dpeyeúBvéçî àkéìc,dxewde igld `lay ± §¥¨§¦

`le ,eze` mitek jk meyne ,exneyl dywe ,`ed dlebn ieand
.ieana lhlhl xizdl ick

:sqep uexiz `xnbd d`ianàðéøçà àðMéìyi xg` ote`a ± ¦§¨©£¦¨
,zegcléðàL [ïéã úéáa] (ãöî)zeyrl mitek ieand ipay dny ± §¥¦©¦

oic ziay `l` ,mitek mnvra ieand ipay dpeekd oi` ,dxewe igl
o`kn oi`e ,dxewe igl ziiyra ieand ipa mr szzydl mitek
etekl mileki mnvr ieand ipay xn`y l`eny ixacl di`x

.ieana mnr szzydl
sqep oic `xnbd d`ian ,dxewe igl ziiyrn `xnbd dxaicy ab`

:dxewe iglaøîzà,yxcnd ziaa xn`p ±øîà éMà øa àéiç áø ¦§©©¦¨©©¦¨©
éçì ïéNBò ,[áø]ivrnäøéLàxeq` `edy ,dxf dcear ly oli`-] ©¦¤¦£¥¨

,ieana xizn dxiy`n igly xnelk ,[etxeyl jixve ,d`pdaéaøå§©¦
äøB÷ ïéNBò ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîLivrn,äøéLàdxewy ,xnelk ¦§¤¨¦¨©¦¨£¥¨

:`xnbd zxne` .ieana dxizn dxiy`nøîàc ïàîoerny iax ± ©§¨©
miyery xn`y ,yiwl oaäøB÷,dxiy`nïkL ìkxaeq `edy ¨¨¤¥

miyeryéçì,dxiy`nøîàc ïàîe,iy` xa `iig ax la` ± ¤¦©§¨©
miyery xn`yéçìoi`y ,igla `l` ok xn` `l ,dxiy` ivrn ¤¦

,eagexe eiaer zeidl jixv dnk xeriy,äøB÷ ìáàdidzy jixvy £¨¨
ly dpal ivg dilr gipdl xyt` df xeriyay ,gth dagx
,dpal ivg wifgdl lkezy dwfg didzy jixv oke ,migth dyly

àìjixv dxiy`y oeiky ,dxiy`n dzeyrl xyt`y xn` Ÿ
,dtxeyldéøeòéL úzëî éúezk`ed ixd ,dxewa yiy xeriyd ± ¦¥¦§©¦¥

dxewk `id ixde ,xak dtxypy enk dxewd zaygpy ,epi`y ink
.gth dagx dpi`y

äðùî
`edyk xvgd e` ieand ipal ricedl jixv izn zx`an dpynd
egipdy xg` m` :aexir liaya e` seziy liaya zt mdn lhep

,xvgl aexir e` ieanl seziyìëBàä èòîúðliaya egipdy ¦§©¥¨¤
,jenqa dpyna xen`d xeriydn aexird e` seziydéñBîó ¦

äkæîe,aexirl e` seziyl etxvne elyn oefn cer mdlåm` s` §©¤§
,mdlyn siqen `edéøö ïéàòéãBäì Cdligzn xaky meyn ,mdl ¥¨¦§¦©

m`e .aexir e` seziy zeyrl mlek evxzpïäéìò eôñBzðcer ¦§£¥¤
aexird e` seziyd z` egipdyk my eid `ly mixg` miyp`

,oey`xdéñBîó,oey`xd aexird e` seziyd lr elyn oefn cer ¦
äkæîe,etqezpy el`l siqen `edy dn z`ålyn siqen `ed m` §©¤§

la` ,mdl zekfl jixv oi` ,etqezipy mixiicdéøöòéãBäì C,mdl ¨¦§¦©
.aexird e` seziya md mivex m` rcil

:aexirle seziyl jixvy xeriyd edn zx`an dpyndàeä änk©¨
ïøeòéL,ze`ean iteziy ly,ïéaeøî ïäL ïîæajixvïBæîxeriya ¦¨¦§©¤¥§¦¨

ly,íleëì úBãeòñ ézLe,ïéèòeî ïäL ïîæáxeriya icúøâBøâk §¥§§¨¦§©¤¥¨¦¦§¤¤
[dyai dp`zk-]ãçàå ãçà ìëì.ieand e` xvgd ipan §¨¤¨§¤¨

íéøeîà íéøác äna ,éñBé éaø øîàzxbexbk my didiy jixvy ¨©©¦¥©¤§¨¦£¦
,zecerq izy oefn my didiy e` ,cg` lkláeøéò úléçúa± ¦§¦©¥

,aexir gipdl eiykr mi`aykáeøéò éøéLa ìáàmy didyk ± £¨¦§¨¥¥
epnn x`yiy ic ,hrnzpe ,aexirå .àeäL ìkmiliwny mrhd ¨¤§

y meyn `ed ,xyk `edy lk my xiizyp m` s`y aexiraàìŸ
eøîàjixvyúBøéöça áøòì,ieana seziy mb egipdy xg`àlà ¨§§¨¥©£¥¤¨

ì àlL éãkúB÷Bðézä úà çkL,aexir zxez mixrpd egkyi `ly ± §¥¤Ÿ§©¥©¤©¦
,aexirdn mixrpd erci `l ,ieanl seziy wx eyri m`y
iyp` oia dyrpy seziydn mircei mpi` miphwd mixrpdy
e`xiy ick zexivga s` eaxriy exn` jk meyne ,ieand
xyk didiy eliwd ,oicd on df aexirl jixv oi`y oeike ,zewepizd

.`edy lk ea x`yp m` s`

àøîâ
s` if` ,aexird ly lke`d hrnzp m` wxy x`ean dpyna

m`y rnyne ,ricedl jixv epi` ieand ipa lyn siqen `edyk
.mdl ricedl jixv ,aey mdn lhep `edyk ,ixnbl lke`d dlk

:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,xaecn ote` dfi`a ±àîéìéàm` ± §©©§¦¨¦¥¨
xaecny xn`pãçà ïéîaoind eze`n aexird lr siqen `edy ± §¦¤¨

,dyw ,dpey`xd mrta ea eaxiryàîàéøéà é`pzd hwp recn ± ©¦§¨
`wec,èòîúðdf ote`a ixdeeléôàm`äìk,ixnbl aexirdénð ¦§©¥£¦¨¨©¦

,ricedl jixv oi` ok mb ±àlàxaecny ,xnel epl yi dnéðLa ¤¨¦§¥
ïéðéîdf ote`a ixdy ,dyw ok mb ,xg` oinn eiykr gwel `edy ± ¦¦

eléôàm`èòîúð,ixnbl dlk `le ,aexirdàì énðepi` ok mb ± £¦¦§©¥©¦Ÿ
,ricedl ilan lehil lekiàéðúcm`y ,`ziixaa epipyy ±äìk §©§¨¨¨

ìëBàä,aexird lyãçà ïénîoin eze`n eiykr lhep `ed m` ± ¨¤¦¦¤¨
,oey`xd aexird didyéøö ïéà,òéãBäì Ceíéðéî éðLîm` la` ± ¥¨¦§¦©¦§¥¦¦

,xg` oinn eiykr lhep `edéøö.òéãBäì C:`xnbd zvxzn ¨¦§¦©
àîéà úéòaéà`edyk zxacn dpyndy ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¦¥¨

eiykr lhepãçà ïénî,dligz ea eaxiry oind eze`n ±úéòaéàå ¦¦¤¨§¦¨¦
àîéàil lkez dvxz m`e ±lhep `edyk zxacn dpyndy ayi ¥¨

eiykrïéðéî éðMîzx`ane .dligz ea eaxiry oind eze`n `ly ± ¦§¥¦¦
:`xnbdàîéà úéòaéàzxacn dpyndy ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¦¥¨

eiykr axrn `edykãçà ïénî,dligz axiry oind eze`n ± ¦¦¤¨
jixv oi` ,ixnbl aexird dlk m` s`y dpynd zxaeq zn`ae

e ,ricedléàîedne ±èòîúð,dpyna xn`pyèîèîúðdlky ± ©¦§©¥¦§©§¥
.ixnbl lke`dàîéà úéòaéàådpyndy ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¦¥¨

zxacnïéðéî éðMî`edyk s`e ,xg` oinn eiykr axrn `edy ± ¦§¥¦¦
,ricedl jixv oi` ,oey`xd aexird dlk `l m` xg` oinn axrn

eéðàL äìkjixv mipin ipyay `ziixaa x`eand oicd dpeye ± ¨¨©¦
dlkyk wx zxacn `ziixady ,dpyna x`eand oicdn ,ricedl
hrnzp wx m` la` ,ricedl jixv df ote`a wxe ,ixnbl aexird

.ricedl jixv oi` ,aexird
:dpyna epipyéñBî ïäéìò eôñBzéð,'åëå äkæîe ósiqen `ed m`e ¦§£¥¤¦§©¤

jixv ,mdlyniaexira m` zwelgn d`ian `xnbd .mricedl
:ricedl jixv aexird zligza zexivgáø øîà éáæéL áø øîà̈©©¦§¦¨©©

úøîBà úàæ ,àcñç`edyky dpyna x`eand oicdn cenll yi ± ¦§¨Ÿ¤¤
jixv ,aexira dligza eid `ly etqezpy mixiicdn lhep

y ,mricedl,äãeäé éaø ìò åéøéáç åéìò ïé÷eìç,xaeq dcedi iaxy £¦¨¨£¥¨©©¦§¨
inl ricedl jixv oi` ,dpey`xd mrta miaxrnyk s`y

,elyn milhepyïðúcdpyna epipyy ±(:`t oldl),,äãeäé éaø øîà ¦§©¨©©¦§¨
íéøeîà íéøác äna[mc` ly ezrcl `l` miaxrn oi`y]éáeøéòa ©¤§¨¦£¦§¥¥

,ïéîeçzmewna dziay zepwl el gep m` mircei ep` oi`y §¦
mixg`d miccvl jlil leki epi`y ciqtn `edy oeik ,aexird

,xirl uegnyúBøéöç éáeøéòa ìáà,aexira melk ciqtn epi`y £¨§¥¥£¥
,úòãì àlL ïéáe úòãì ïéa ïéáøòî.ely oefnn axrn `edy s`e §¨§¦¥§©©¥¤Ÿ§©©

:`xnbd zl`eyïé÷eìçc àèéLt`ed xexae heyt `lde ± §¦¨©£¦
lr zwleg ,ricedl jixv mixeic etqezip m`y dxn`y epzpyny

:`xnbd zvxzn .eprinydl iafiy ax `a dne ,dcedi iaxeäî©
àîéúcdcedi iaxk zxaeq epizpyn s`y ,xn`z `ny ± §¥¨

dpyna x`eany dne ,ricedl jixv oi` zexivg iaexiray
,ricedl jixvyéléî éðä`l` mpi` el` mixac ±L øöçazcner ¨¥¦¥§¨¥¤
,úBàBáî éðL ïéadfi` mr mircei ep` oi`y ,mdipyl dgezt `ide ¥§¥§

szzydl `id dvex ieanjixvy dcen dcedi iax s` dfay ,
,ricedlãçà éBáî ìL øöç ìáàieanl `l` dgezt dpi`y ± £¨¨¥¤¨¤¨

,cg`àì àîéàepizpyn ly `pzd xn` `l dfay xn`p `ny ± ¥¨Ÿ
,ricedl jixvyïì òîLî÷mixne` oi`y ,iafiy ax eprinyd ± ¨©§©¨

dgezt `idy xvga zxacn epzpyny ,eax `cqg axn rnyy ,ok
.ricedl jixvy `pzd xn` dfa s`e ,cg` ieanl wx

:dpyna epipy'åëå BøeòéL àeä änk,ieana migipny seziyd ly ©¨¦
zxbexbk mihren odyke ,mlekl zecerq izy oefn oiaexn odyk

:`xnbd zxxan .cg`e cg` lkl,ïéaeøî àeä änkdnk xnelk ©¨§¦
izy ly oefna mdl ic didie ,ieana eidiy jixv mc` ipa

:`xnbd zx`an .zecerqøîà äãeäé áø øîà[mya-],ìàeîL ¨©©§¨¨©§¥
.íãà éða äøNò äðBîLm` wxy ,l`eny ixacn `xnbd dpiade §¤¤§¥§¥¨¨
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קיג ezny ina cenr t sc ± iyily wxtoiaexir
úåöéçî àëéìã íúä éðàù.eze` oitek jklid ,exneyl gep epi`e ,`ed dlebn ieane Ð

lehlha xizdl la`.zrc opirac jl `ni` mlerl Ðéçì ïëù ìëxeriy el oi`c Ð

.eiaere eagxläøå÷ ìáài`de .gix` lawl ick d`ixae ,gix` lawl gth dkixv Ð

"y`a oetxyz mdixy`e" :(ai mixac) aizkc ,dtixy irac oeik ,dxiy`e`l dxeriy Ð

.`inc dtexykc ,`id `xeriyäðùîèòîúð
ìëåàä`xeriy yxtn onwle .exeriyn Ð

.oizipznaòéãåäì êéøö åðéàåolek ixdy Ð

.dlgza evxzpòéãåäì êéøöåoixeicl Ð

axrny oebke ,aexira ozrc m` etqezipy

:ipzw izxze .lirl ziyixt `nrhe .odlyn

dkfne siqenricedl jixve ,axrn elyn m` Ð

.axrn odlyn m` Ðïéèòåîå ïéáåøîyxtn Ð

.`xnbaáåøéò éøéùexeryn hrnzpy Ð.ìë
àåäù`pz` bilt iqei iaxe] ,siqedl jixv oi` Ð

.[`nwúåøöçá áøòì åøîà àìxg`l Ð

.etzzypyçëùì àìù àìàiaexir zxez Ð

.dia opiliwn ,jkld ,oi`ad zewepizdn zexivg

àøîâïðé÷ñò éàîáoi` hrnzpa :ipzwc Ð

ixnbl dlk `d ,ricedl jixv,ricedl jixv Ð

.axrl `a m`ãçà ïéîáon axrne xfegy Ð

.oey`xd oindïéðéî éðùîoinn dipya axiry Ð

.xg`òéãåäì êéøö`ede :jzrc `wlq `we Ð

.hrnzpl oicdèîèîúð.ixnbl dlk Ðúéòáéà
ïéðéî éðùî àîéà`wce ,hrnzp hwp `wece Ð

`ziixan jl `iywdlk `ziixac .ip`y dlk Ð

oipin ipyn elit` ,hrnzp la` .hwp `weecÐ

.ricedl jixv oi`'åë ïé÷åìç úøîåà úàæÐ

iyextl "mixen` mixac dna" i`d `niz `lc

.iz`íéøåîà íéøáã äîá.zrc jixvc Ð

ïéîåçú éáåøéòáo`k zepwl el gep oi` `ny Ð

.dcbpky gexl ciqtdl ickàèéùôopirnyc Ð

hiwp zexivg iaexira `dc ,oiwelgc dpin,iz`e

."ricedl jixv" ipzweàîéúã åäîmlerl Ð

`kdc oizipzne ,`ed yxtn `edda dcedi iax

`gip ida opirci `lc ,ze`ean ipy oiay xvga

.dilïì òîùî à÷dil `rinyc ,iafiy ax Ð

.opiwqr cg` ieanac diaxnàì åúå.dinza Ð

.oiaexn eed ikdn ithc oky lkàùøôéî éãéãì
àáàã äéðéî éìmdy onfa .ipzw `lewlc Ð

zecerq izyn xzei ied edcic zxbexbc ,miaexn

cg lkl zxbexb opira `le ,zecerq izya ibq Ð

edcic zxbexb ihn `lc ,mihren odyk .cge

zecerq izyl,cg` lkl zxbexba ibq Ð

.`lewleúåãåòñ éúù ïåæî ÷ìçî åìéàù ìë
ãçà ìëì úøâåøâ ïéàå ïäéðéáipa oda yiy Ð

zecerq izy ly zexbexb oipnn xzei mc`Ð

zxbexbk ira `lc oizipzna opze .edpip oiaexn

zecerq izy oefn ea yiyk :`l` ,cg` lklÐ

.ibqàì éàåzexbexb oipnk ax mpipn oi`y Ð

zecerq izy ly`l` ,zecerq izy ira `l Ð

axe .oizipznc yexit epiid .cg` lkl zxbexbk

opixn`ck `pz `le ,dxyr dpny hwpc dcedi

hwp oizipzn iyextl irac ,digxe` ab` Ð

eed zecerq izy oefnc opirny`le ,`payeg

.zexbexb dxyr dpnyäðùîøëë.mly Ð

äàñ äôàîlhpe ,cg` xkka d`q dt`y Ð

dqext diieye hrn epnn.`xnba yxtn `nrhe ,da oiaxrn oi` Ðøëëzcnk ,ohw Ð

.xqi`åá ïéáøòî íìù àåäå.cg`e cg` lkl zxbexbk daxd zexkk my eidiy calae Ð
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éðàù.dxewe igl zeyrl eze` oitekc `ed oic :mz epiax yxit Ð dvign `ki`c mzd

`le ,mc` ly egxk lra eyrpy it lr s` ekeza lhlhl xizdl zevign ipdnc

.mc` ly egxk lra liredl el oi` Ð oipw meyn oiae dxic meyn ded oiac .aexirl inc

`kil ikc ,ok yxtl yi zevign `kilc mzd ip`y qxbc mixtqae .ok yxit `l qxhpewae

sekpy `ed oic Ð ekeza lhlhl xeq`c zevign

epl oi` la` ,lhlhl xizdl dpwz zeyrl eze`

one mizad on lhlhl dpwz zeyrl etekl

.ekezl zexivgd

ìáàab lr s` Ð dixeriy zzkn izezk dxew

agex mbe ,daeb xeriy ira inp iglc

ira `lc oeik ,mewn lkn Ð ira `din edyn

epiax axde .ea exingd `l Ð `hef xeriy `l`

mizizkd wacn did m` ,igl :yxit mdxa`

.gexa zelhip edi `ly calae ,igl ied Ð lzeka

dxiy` ly alel opilqtc `dn zeywdl oi`e

dizilc o`nkc rnync ,ipy aeh meia elit`

:xn`z m`e .exingd devn ly alel iabc ,inc

ab lr s` ,dxiy` ly mleq lirl opixyknc

enk `xeriy zzkin xn` `le drax` agx irac

oeik ,gzt aiyg mzdc :wgvi epiax xne`e !dxew

dxew la` .dxiy`c `xeqi` e`l i` diilrl ifgc

.zeaiyg ly `xeriy minkg ekixvd Ð

àìàhrnzp elit` oipin ipya'ek `ipzc inp

Ð `ziixaa hwpc dlkc jzrc `wlq Ð

jixv oi` dlka elit`c ,dihwp cg` oin meyn

.ricedl

áâàoiied zecerq izyc ol rnyn `w `gxe`

epiax dywd Ð zexbexb dxyr dpeny

iax ,opz (a,at) "oitzzyn cvik" wxtac ,mz

.awl ylyn ,xkkl zeci izy :xne` oerny

yilye mivia yng zecerq izy xeriy epiidc

wlgzyk .mivia dpeny `ed xkkdy ,dvia

dvia yilye mivia yngl zexbexb dxyr dpeny

lkl `vnz ,zecerq izy xeriy ied dfe dfc

,zexbexb ly zipiny ylye zexbexb yly dvia

xyr dyy yi dvia yilye mivia yngac

gkenck ,zifkn dlecb zxbexbe .dvia iyily

mipdk zxezae (`,`v zay) "ripvnd" yixa

minkg exriyc (`,t) `neic `xza wxtae ,ipzw

zviakn xzei zwfgn drilad zia oi`c

(`,ci) "el exn`" wxt zezixkae .zlebpxz

zia oi`c 'ek zg` dlik` lke` yi iab opixn`

ab lr s`e .mizif ipyn xzei wifgn drilad

oerny iaxk Ð oerny iaxc` onwl i`pz ibiltc

`nhl dviak xn` izkec lkac .ol `niiw

ipzwck ,oerny iaxk epiidc Ð oilke` z`neh

`nhl divg [ivg] ivge :(`,bt) `xnba onwl

xeriyd dler oerny iaxle .oilke` z`neh

i`pz edlek`e ,ok epi` i`pz x`yl la` ,dviak

:wgvi epiax xne`e !onwl `ibeqd gkenck i`w

`de .milke` `nhl dviak ied i`pz edleklc

`l ,'ek divg ivg ivge `ziixaa onwl ipzwc

oerny iax` `l` ,dcedi iax`e xi`n iax` i`w

,rcz ,xkk xeriy exikfdy dwexa oa opgei iaxe

qxt ivg xeriy dnk `xnba `ziixaa ipzw `dc

.dcedi iax ixac `rniw xqg mivia izy Ð

.mivia izya dieebd z` leqtl divg ivg aiygc ,oerny iaxc dizhiya i`wc rnyn

iaxk `l` oerny iaxk ol `niiw `l aexir ly zecerq izyac ,icin dyw `l `zyde

"oitzzyn cvik" yixa xi`n iaxk daxe sqei axc onwl gkenck .dcedi iaxk e` ,xi`n

.dcedi iaxk e` xi`n iaxk epiid Ð dad` xa `c` axe dcedi ax xn`wc inp `ztix izxze .(`,at)
diaizi`
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.úBvéçî àkéìc íúä éðàLãvî :àðéøçà àðLéì ¨¥¨¨§¥¨§¦¦¨¨©£¦¨¦©
éçì ïéNBò :øîà éLà øa àéiç áø ,øîzà .éðàL̈¥¦§©©¦¨©©¦¨©¦¤¦
äøB÷ ïéNBò :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå .äøéLà£¥¨§©¦¦§¤¨¦¨©¦¨

äøB÷ øîàc ïàî .äøéLà¯ïàîe ,éçì ïkL ìk £¥¨©§¨©¨¨¤¥¤¦©
.déøeòéL úzëî éúezk ,àì äøB÷ ìáà éçì øîàc§¨©¤¦£¨¨Ÿ¦¥¦§©¦¥

äðùîìëBàä èòîúð¯éñBîéøö ïéàå ,äkæîe óC ¦§©¥¨¥¦§©¤§¥¨¦
ïäéìò eôñBzð .òéãBäì¯éñBîéøöå ,äkæîe ó.òéãBäì C §¦©¦§£¥¤¦§©¤§¨¦§¦©

ïéaeøî ïäL ïîæa ?ïøeòéL àeä änk¯ézL ïBæî ©¨¦¨¦§©¤¥§¦§§¥
ïéèòeî ïäL ïîæa ,íleëì úBãeòñ¯ìëì úøâBøbk §§¨¦§©¤¥¨¦©§¤¤§¨

íéøeîà íéøác äna :éñBé éaø øîà .ãçàå ãçà¯ ¤¨§¤¨¨©©¦¥©¤§¨¦£¦
áeøéò éøéLa ìáà ,áeøéò úléçúa¯àìå .àeäL ìk ¦§¦©¥£¨¦§¨¥¥¨¤§Ÿ

øòì eøîàì àlL éãk àlà úBøéöça áúà çkL ¨§§¨¥©£¥¤¨§¥¤Ÿ§©©¤
.úB÷Bðézäàøîâãçà ïéîa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa ©¦§©¨§¦©¦¥¨§¦¤¨

¯éðLa àlà !éîð äìk eléôà ,èòîúð àéøéà éàî©¦§¨¦§©¥£¦¨¨©¦¤¨¦§¥
ïéðéî¯,ìëBàä äìk :àéðúc ,àì éîð èòîúð eléôà ¦¦£¦¦§©¥©¦Ÿ§©§¨¨¨¨¥

ãçà ïénî¯éøö ïéàíéðéî éðMî ,òéãBäì C¯éøöC ¦¦¤¨¥¨¦§¦©¦§¥¦¦¨¦
:àîéà úéòaéàå ,ãçà ïénî :àîéà úéòaéà !òéãBäì§¦©¦¨¥¥¨¦¦¤¨§¦¨¥¥¨
èòîúð éàî ,ãçà ïénî àîéà úéòaéà .ïéðéî éðMî¦§¥¦¦¦¨¥¥¨¦¦¤¨©¦§©¥

¯ïéðéî éðMî àîéà úéòaéàå .èîèîúð¯.éðàL äìk ¦§©§¥§¦¨¥¥¨¦§¥¦¦¨¨¨¥
éñBî ïäéìò eôñBzéð",éáæéL áø øîà ."'åëå äkæîe ó ¦§£¥¤¦§©¤¨©©¥§¦

åéøéáç åéìò ïé÷eìç :úøîBà úàæ ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ¤¤£¦¨¨£¥¨
íéøác äna :äãeäé éaø øîà ,ïðúc .äãeäé éaø ìò©©¦§¨¦§©¨©©¦§¨©¤§¨¦

íéøeîà¯úBøéöç éáeøéòa ìáà ,ïéîeçú éáeøéòa¯ £¦§¥¥§¦£¨§¥¥£¥
!ïé÷eìçc àèéLt .úòãì àlL ïéáe úòãì ïéa ïéáøòî§¨§¦¥¨©©¥¤Ÿ¨©©§¦¨©£¦

éléî éðä :àîéúc eäî¯,úBàBáî éðL ïéaL øöça ©§¥¨¨¥¦¥§¨¥¤¥§¥§
ãçà éBáî ìL øöç ìáà¯.ïì òîLî÷ ,àì àîéà £¨¨¥¤¨¤¨¥¨¨¨©§©¨

øîà ?ïéaeøî àeä änk ."'åëå BøeòéL àeä änk"©¨¦©¨§¦¨©
.íãà éða äøNò äðBîL :ìàeîL øîà ,äãeäé áø©§¨¨©§¥§¤¤§¥§¥¨¨
.Cìéàå äøNò äðBîMî :àîéà ?àì eúå äøNò äðBîL§¤¤§¥§Ÿ¥¨¦§¤¤§¥§¥¨
áøc déøa ÷çöé áø øîà ?è÷ðc äøNò äðBîL éàîe©§¤¤§¥§¨©¨©©¦§¨§¥§©
eléàL ìk ,àaàc dépî éì àLøtéî éãéãì :äãeäé§¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©¨Ÿ¤¦
úøâBøb úòbî ïéàå ïäéðéa úBceòñ ézL ïBæîì B÷lçî§©§¦§§¥§¥¥¤§¥©©©§¤¤

ãçà ìëìãçàå¯ézL ïBæîa éâñå ,ïéaeøî ïä ïä §¨¤¨§¤¨¥¥§¦§©¦¦§§¥
déçøBà ábàå .eäðéð ïéèòeî (ïä ïä) àì éàå .úBãeòñ§§¦Ÿ¥¥¨¦¦§§©©§¥
äøNò äðBîL ïééåä úBãeòñ ézLc ïì òîLî à÷̈©§©¨¦§¥§¨§¨§¤¤§¥

.úBøâBøbäðùîïî õeç ,ïéôzzLîe ïéáøòî ìka §¨©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦
:øîBà òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøác ,çìnä ïîe íénä©©¦¦©¤©¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥

äñeøt àeäå äàñ äôàî eléôà ,áeøéò àeä økk¯ ¦¨¥£¦©£¤§¨§§¨
íìL àeäå øqéàk økk .da ïéáøòî ïéà¯.Ba ïéáøòî ¥§¨§¦¨¦¨§¦¨§¨¥§¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oiaexir(ipy meil)

e ,egxk lra seziy milhep oi` zn`a :`xnbd dgecíúä éðàL- ©¦¨¨
,`ziixaa my xacd dpeyeúBvéçî àkéìc,dxewde igld `lay ± §¥¨§¦

`le ,eze` mitek jk meyne ,exneyl dywe ,`ed dlebn ieand
.ieana lhlhl xizdl ick

:sqep uexiz `xnbd d`ianàðéøçà àðMéìyi xg` ote`a ± ¦§¨©£¦¨
,zegcléðàL [ïéã úéáa] (ãöî)zeyrl mitek ieand ipay dny ± §¥¦©¦

oic ziay `l` ,mitek mnvra ieand ipay dpeekd oi` ,dxewe igl
o`kn oi`e ,dxewe igl ziiyra ieand ipa mr szzydl mitek
etekl mileki mnvr ieand ipay xn`y l`eny ixacl di`x

.ieana mnr szzydl
sqep oic `xnbd d`ian ,dxewe igl ziiyrn `xnbd dxaicy ab`

:dxewe iglaøîzà,yxcnd ziaa xn`p ±øîà éMà øa àéiç áø ¦§©©¦¨©©¦¨©
éçì ïéNBò ,[áø]ivrnäøéLàxeq` `edy ,dxf dcear ly oli`-] ©¦¤¦£¥¨

,ieana xizn dxiy`n igly xnelk ,[etxeyl jixve ,d`pdaéaøå§©¦
äøB÷ ïéNBò ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîLivrn,äøéLàdxewy ,xnelk ¦§¤¨¦¨©¦¨£¥¨

:`xnbd zxne` .ieana dxizn dxiy`nøîàc ïàîoerny iax ± ©§¨©
miyery xn`y ,yiwl oaäøB÷,dxiy`nïkL ìkxaeq `edy ¨¨¤¥

miyeryéçì,dxiy`nøîàc ïàîe,iy` xa `iig ax la` ± ¤¦©§¨©
miyery xn`yéçìoi`y ,igla `l` ok xn` `l ,dxiy` ivrn ¤¦

,eagexe eiaer zeidl jixv dnk xeriy,äøB÷ ìáàdidzy jixvy £¨¨
ly dpal ivg dilr gipdl xyt` df xeriyay ,gth dagx
,dpal ivg wifgdl lkezy dwfg didzy jixv oke ,migth dyly

àìjixv dxiy`y oeiky ,dxiy`n dzeyrl xyt`y xn` Ÿ
,dtxeyldéøeòéL úzëî éúezk`ed ixd ,dxewa yiy xeriyd ± ¦¥¦§©¦¥

dxewk `id ixde ,xak dtxypy enk dxewd zaygpy ,epi`y ink
.gth dagx dpi`y

äðùî
`edyk xvgd e` ieand ipal ricedl jixv izn zx`an dpynd
egipdy xg` m` :aexir liaya e` seziy liaya zt mdn lhep

,xvgl aexir e` ieanl seziyìëBàä èòîúðliaya egipdy ¦§©¥¨¤
,jenqa dpyna xen`d xeriydn aexird e` seziydéñBîó ¦

äkæîe,aexirl e` seziyl etxvne elyn oefn cer mdlåm` s` §©¤§
,mdlyn siqen `edéøö ïéàòéãBäì Cdligzn xaky meyn ,mdl ¥¨¦§¦©

m`e .aexir e` seziy zeyrl mlek evxzpïäéìò eôñBzðcer ¦§£¥¤
aexird e` seziyd z` egipdyk my eid `ly mixg` miyp`

,oey`xdéñBîó,oey`xd aexird e` seziyd lr elyn oefn cer ¦
äkæîe,etqezpy el`l siqen `edy dn z`ålyn siqen `ed m` §©¤§

la` ,mdl zekfl jixv oi` ,etqezipy mixiicdéøöòéãBäì C,mdl ¨¦§¦©
.aexird e` seziya md mivex m` rcil

:aexirle seziyl jixvy xeriyd edn zx`an dpyndàeä änk©¨
ïøeòéL,ze`ean iteziy ly,ïéaeøî ïäL ïîæajixvïBæîxeriya ¦¨¦§©¤¥§¦¨

ly,íleëì úBãeòñ ézLe,ïéèòeî ïäL ïîæáxeriya icúøâBøâk §¥§§¨¦§©¤¥¨¦¦§¤¤
[dyai dp`zk-]ãçàå ãçà ìëì.ieand e` xvgd ipan §¨¤¨§¤¨

íéøeîà íéøác äna ,éñBé éaø øîàzxbexbk my didiy jixvy ¨©©¦¥©¤§¨¦£¦
,zecerq izy oefn my didiy e` ,cg` lkláeøéò úléçúa± ¦§¦©¥

,aexir gipdl eiykr mi`aykáeøéò éøéLa ìáàmy didyk ± £¨¦§¨¥¥
epnn x`yiy ic ,hrnzpe ,aexirå .àeäL ìkmiliwny mrhd ¨¤§

y meyn `ed ,xyk `edy lk my xiizyp m` s`y aexiraàìŸ
eøîàjixvyúBøéöça áøòì,ieana seziy mb egipdy xg`àlà ¨§§¨¥©£¥¤¨

ì àlL éãkúB÷Bðézä úà çkL,aexir zxez mixrpd egkyi `ly ± §¥¤Ÿ§©¥©¤©¦
,aexirdn mixrpd erci `l ,ieanl seziy wx eyri m`y
iyp` oia dyrpy seziydn mircei mpi` miphwd mixrpdy
e`xiy ick zexivga s` eaxriy exn` jk meyne ,ieand
xyk didiy eliwd ,oicd on df aexirl jixv oi`y oeike ,zewepizd

.`edy lk ea x`yp m` s`

àøîâ
s` if` ,aexird ly lke`d hrnzp m` wxy x`ean dpyna

m`y rnyne ,ricedl jixv epi` ieand ipa lyn siqen `edyk
.mdl ricedl jixv ,aey mdn lhep `edyk ,ixnbl lke`d dlk

:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,xaecn ote` dfi`a ±àîéìéàm` ± §©©§¦¨¦¥¨
xaecny xn`pãçà ïéîaoind eze`n aexird lr siqen `edy ± §¦¤¨

,dyw ,dpey`xd mrta ea eaxiryàîàéøéà é`pzd hwp recn ± ©¦§¨
`wec,èòîúðdf ote`a ixdeeléôàm`äìk,ixnbl aexirdénð ¦§©¥£¦¨¨©¦

,ricedl jixv oi` ok mb ±àlàxaecny ,xnel epl yi dnéðLa ¤¨¦§¥
ïéðéîdf ote`a ixdy ,dyw ok mb ,xg` oinn eiykr gwel `edy ± ¦¦

eléôàm`èòîúð,ixnbl dlk `le ,aexirdàì énðepi` ok mb ± £¦¦§©¥©¦Ÿ
,ricedl ilan lehil lekiàéðúcm`y ,`ziixaa epipyy ±äìk §©§¨¨¨

ìëBàä,aexird lyãçà ïénîoin eze`n eiykr lhep `ed m` ± ¨¤¦¦¤¨
,oey`xd aexird didyéøö ïéà,òéãBäì Ceíéðéî éðLîm` la` ± ¥¨¦§¦©¦§¥¦¦

,xg` oinn eiykr lhep `edéøö.òéãBäì C:`xnbd zvxzn ¨¦§¦©
àîéà úéòaéà`edyk zxacn dpyndy ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¦¥¨

eiykr lhepãçà ïénî,dligz ea eaxiry oind eze`n ±úéòaéàå ¦¦¤¨§¦¨¦
àîéàil lkez dvxz m`e ±lhep `edyk zxacn dpyndy ayi ¥¨

eiykrïéðéî éðMîzx`ane .dligz ea eaxiry oind eze`n `ly ± ¦§¥¦¦
:`xnbdàîéà úéòaéàzxacn dpyndy ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¦¥¨

eiykr axrn `edykãçà ïénî,dligz axiry oind eze`n ± ¦¦¤¨
jixv oi` ,ixnbl aexird dlk m` s`y dpynd zxaeq zn`ae

e ,ricedléàîedne ±èòîúð,dpyna xn`pyèîèîúðdlky ± ©¦§©¥¦§©§¥
.ixnbl lke`dàîéà úéòaéàådpyndy ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¦¥¨

zxacnïéðéî éðMî`edyk s`e ,xg` oinn eiykr axrn `edy ± ¦§¥¦¦
,ricedl jixv oi` ,oey`xd aexird dlk `l m` xg` oinn axrn

eéðàL äìkjixv mipin ipyay `ziixaa x`eand oicd dpeye ± ¨¨©¦
dlkyk wx zxacn `ziixady ,dpyna x`eand oicdn ,ricedl
hrnzp wx m` la` ,ricedl jixv df ote`a wxe ,ixnbl aexird

.ricedl jixv oi` ,aexird
:dpyna epipyéñBî ïäéìò eôñBzéð,'åëå äkæîe ósiqen `ed m`e ¦§£¥¤¦§©¤

jixv ,mdlyniaexira m` zwelgn d`ian `xnbd .mricedl
:ricedl jixv aexird zligza zexivgáø øîà éáæéL áø øîà̈©©¦§¦¨©©

úøîBà úàæ ,àcñç`edyky dpyna x`eand oicdn cenll yi ± ¦§¨Ÿ¤¤
jixv ,aexira dligza eid `ly etqezpy mixiicdn lhep

y ,mricedl,äãeäé éaø ìò åéøéáç åéìò ïé÷eìç,xaeq dcedi iaxy £¦¨¨£¥¨©©¦§¨
inl ricedl jixv oi` ,dpey`xd mrta miaxrnyk s`y

,elyn milhepyïðúcdpyna epipyy ±(:`t oldl),,äãeäé éaø øîà ¦§©¨©©¦§¨
íéøeîà íéøác äna[mc` ly ezrcl `l` miaxrn oi`y]éáeøéòa ©¤§¨¦£¦§¥¥

,ïéîeçzmewna dziay zepwl el gep m` mircei ep` oi`y §¦
mixg`d miccvl jlil leki epi`y ciqtn `edy oeik ,aexird

,xirl uegnyúBøéöç éáeøéòa ìáà,aexira melk ciqtn epi`y £¨§¥¥£¥
,úòãì àlL ïéáe úòãì ïéa ïéáøòî.ely oefnn axrn `edy s`e §¨§¦¥§©©¥¤Ÿ§©©

:`xnbd zl`eyïé÷eìçc àèéLt`ed xexae heyt `lde ± §¦¨©£¦
lr zwleg ,ricedl jixv mixeic etqezip m`y dxn`y epzpyny

:`xnbd zvxzn .eprinydl iafiy ax `a dne ,dcedi iaxeäî©
àîéúcdcedi iaxk zxaeq epizpyn s`y ,xn`z `ny ± §¥¨

dpyna x`eany dne ,ricedl jixv oi` zexivg iaexiray
,ricedl jixvyéléî éðä`l` mpi` el` mixac ±L øöçazcner ¨¥¦¥§¨¥¤
,úBàBáî éðL ïéadfi` mr mircei ep` oi`y ,mdipyl dgezt `ide ¥§¥§

szzydl `id dvex ieanjixvy dcen dcedi iax s` dfay ,
,ricedlãçà éBáî ìL øöç ìáàieanl `l` dgezt dpi`y ± £¨¨¥¤¨¤¨

,cg`àì àîéàepizpyn ly `pzd xn` `l dfay xn`p `ny ± ¥¨Ÿ
,ricedl jixvyïì òîLî÷mixne` oi`y ,iafiy ax eprinyd ± ¨©§©¨

dgezt `idy xvga zxacn epzpyny ,eax `cqg axn rnyy ,ok
.ricedl jixvy `pzd xn` dfa s`e ,cg` ieanl wx

:dpyna epipy'åëå BøeòéL àeä änk,ieana migipny seziyd ly ©¨¦
zxbexbk mihren odyke ,mlekl zecerq izy oefn oiaexn odyk

:`xnbd zxxan .cg`e cg` lkl,ïéaeøî àeä änkdnk xnelk ©¨§¦
izy ly oefna mdl ic didie ,ieana eidiy jixv mc` ipa

:`xnbd zx`an .zecerqøîà äãeäé áø øîà[mya-],ìàeîL ¨©©§¨¨©§¥
.íãà éða äøNò äðBîLm` wxy ,l`eny ixacn `xnbd dpiade §¤¤§¥§¥¨¨
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המשך מעמוק דלק



eznyקיד in` cenr `t sc ± iyily wxtoiaexir
àøîâòîùî à÷ àì àðéøçà éãéî ïéà úô øîàã òùåäé éáøãî é÷åôàìïéúéðúî ïI

ìëá.opiwqr oinegz iaexirac `ed mzd :`pin` ded `iddn i`e .zexite oii elit` Ð

`nrhc zexivg iaexira `kd ik dai` meyn yginl `kilc ,ryedi iax dcen mzde

zexivg iaexira la` .onwlck ,dai` meyn.zexivg iab diipz xcd ikdl ,`l `ni` Ð

,xi`n iaxcn iwet`l :opiqxb `pixg` `pyil

wxta ,`l `pixg` icina ,oi` zta :xn`c

`ide ,lka :ol rnyn `w ,(a,`r lirl) "xcd"

.`idéáåøéò ïéáøòî ìëá ééáà äéáéúéà
úåøéöçopiqxb Ðïéôúúùî ìëáåéåáî éôåúéù

.zexit x`ya oia oiia oiae zta oia Ðåøîà àìå
'åë úôá áøòì`yixc oiaxrn lkae Ðikd Ð

.zexivg iaexir oiaxrn zt ipin lka :xn`wïàî
éãéî ïéà úô øîàã äéì úòîùéáø àì àðéøçà

òùåäé.xi`n iax `pixg` `pyille Ðéðú÷å
ìëáipzc lkac i`nn ,inp oizipzne .zt` Ð

ryedi iaxc `dn iwet`le ,xn`w ilin lk`

`z`.`ziixak ,i`w zt` ipzwc lka `nlic Ð

,zexivga oiaxrn zt ipin lka :xn`w ikde

ilin lka ieana oitzzyne.glne minn ueg Ð

äðç øá øá äáø øîà àìàxninl `ki` i` Ð

ryedi iaxcn oizipzn `wt`c`tiq` Ð

ol rnyn `w ,`l dqext :xn`c ,`bilt `zlnc

.lkaäáéà íåùî,zwelgn icil oi`ay Ð

.dqext dz`e dnily ozep ip` :xne`yåìå÷ì÷ì
.mly dfe qext df Ðäúìçedfy ,oexqg epi` Ð

.dpewizäòåîéã éãëdltpy ,zrncp m` Ð

dpnn elhpe ,ef xkk dpnn eyre oilega dnexz

.dpwzl d`nn cg` drenicíåúçð úìçÐ

.oexqg df oi`e ,`id dphwíñé÷á äøôúxkk Ð

.dnily zi`xpe mqiwa zeqextd xtze ,dqxtpy

äøôéú òéãé`iede ,dzxitz mewn xkip Ð

.dqextkäåä éðéî øàùãeid daxd oipin Ð

aizkc ,`id zt e`l i`ce `iddc ,da oiaxern

my) aizke 'ebe "oihg jl gw dz`e" :l`wfgi iab

mgl e`l :`nl` "lk`z `l miyp` mgl" :(ck

.`edàãñç áø øîà äðìëàú íéøåòù úâåòåÐ

`aeh oipin x`y `dc ,`weec e`l mixery i`d

dplk`z oixeriyl `l` ,da eed,lwyna Ð

xc.raeyl `le oearx jïéøåòù úáéøòë äúáéøò
dtiiny mihg zaixr oewizk dti `le ,dpebn Ð

.d`pe dlebr dberd oewizäðùîíãà ïúåð
éðåðçì äòî.ieana enr xce ,oii xken `edy Ð

íåúçðì åà,xvga enr xce ,zexkk xken Ð

ieand ipa e`eai m` eixag mr aexira el dkfiy

seziyl oii e` aexirl xkk jnn zgwl`di Ð

.ea wlg ilåéúåòî åì åëæ àìzern oi`y Ð

dfd ipepgd axir elit`e .jeyniy cr zepew

dfl mb dkife ,mixg`d lkl,aexir epi` Ð

x`yk mpg zpzna el zekfl oeekzp `l ixdy

dpi` ixde drnd zepwl `l` aexira oikfn

zepew opi` zernc oeikc el diepwdknq `l Ð

`vnpe ,iiepw`l dizrc ied `le ,i`dc dizrc

.ezrcn `ly eizerna el axrn
ïéãåîå
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äéáéúéàqxb oke ,mipyi mixtqa `qxibd `id jk Ð 'ek oinegz iaexir oiaxrn lka iia`

`cg `pipz :xn`w ikdc `ibeq dlek mdxa` epiax axd yxite .l`ppg epiax

,dax xn` .oinegz iaexira oia zexivg iaexira oia `nzq rnyn 'ek oiaxrn lka `pnif

iwet`ledlek`e ,i`w oiaexir edlek` Ð oiaxrn lka i`de ,'ek oi` zt :xn`c ryedi iaxn

`pixg` icin ,oi` Ð zt :xne`e ,ryedi iax bilt

xcd `l i`c ,ipnif ixz jixhvi` ikdle .`l Ð

lirlc `idd opinwen ded Ð `kdc `aa `pze

iaxc `zline .`wxit ilek eda ixii`c oinegza

eda ixiinc .zexivga opinwen ded `kdc ryedi

ryedi iaxn llk lirlc `idd `wtn `le lirl

iaxc dizln iab inp `ipzinc ,`zyd la` .`kdc

:iz`w ibelti`lc ,dicicn `wtn Ð ryedi

xaqy xn`y dn lr jixt iia` "iia` diaizi`"

`l` oiaxrn oi` oinegza elit`c ryedi iax

lka :mipyid mixtqd lka opiqxb ikde ,zta

jzrc `wlq `w 'ek xn`w oinegz iaexir oiaxrn

o`n ,xn`w zexit ipin lka Ð oiaxrn lka i`dc

iax Ð `l `pixg` icin oi` zt xn`c dil zrny

oiaxrn lka xfril` iaxc opixn` `dc ,ryedi

iab dl ipzwe .xn`w oinegza oia zexivga oia

iaxl xac lka oinegz :`nl` ,xac lka oinegz

i`d `l` .'ek ryedi iaxn iwet`l `l` .ryedi

,oiaxrn zt ipipr lka :xn`w ikd Ð oiaxrn lka

oizipzn ixiin `zyde .oixqga oia oinlya oia

,lirl eda ixii`c zexivga `weec oiaxrn lka

`de .zexivga oinly irac ryedi iax lr bilte

dcen ryedi iax i`cec iia`c `kxit` ipy `lc

oiaxrn lka opz oizipznae ,xac lka oinegzc

zexivga bilt ryedi iaxe ,zexivga elit`

ixii` xfril` iax i`c meyn epiid Ð ediicegl

,zexivg` `l` bilt `l ryedi iaxe ediiexza

.i`w ediicegl zexivg`c iyextl dil ded

éãëÐ da el oiaxrn drenic icke dzlg

dlgl dleaha `weec :wgvi epiaxl d`xpe

`ki` Ð oewiz `ira `l i`c ixii` rnecnae

oizipznc `pyilc .hren oexqga elit` dai`

ick oeyl ,edine .ira ixnbl minlyc rnyn

xne`e !dzrence dzlg xninl dil dedc ,dyw

lhp elit`c opireny`l Ð ick hwpc :wgvi epiax

`ki` Ð jxev ickn xzei yixtd m` ,dlg myl

,dzlg ick opirny`c oeik :xn`z m`e .dai`

drenic ick oky lk dpenye mirax`n cg` dedc

`wlqc :wgvi epiax xne`e !d`nn xzei dedc

elit` Ð odkl ikd ifgc oeik ,renicc jzrc

dai` `ki` `zxeta.

àäåeyr Ð 'ek l`eny xnc ipya i`edc `idd

lld ziawd devy itl ,`nrh dn zeqpl

.zeyrl l`wfgil

áéúëã:qxhpewd yxit Ð 'ek jl gw dz`e

`l miyp` mgl" dixza aizke

:mz epiax dibde .`ed mgl e`l :`nl` ,"lk`z

wegx ,aizk d`xada Ð miyp` mgl i`dc

x`yc `idd :`yexit ikde .oitc dnk ef dyxtn

xevnd inile "jl gw dz`e" aizkc ,i`ed oipin

.[a,av `nw `aa] rla dillb diptka `alkc Ð darx ytpl `l` ,`ed zt `le ,lk`p wgcd zryeàìmb dkfe ,mixg`d lkl dfd ipepgd axir elit`e :qxhpewd yxit Ð eizern el ekf

dkif elit`e ,mpga el zepwdl el oiekzn elit`c ,ok yxit mpgae .el diepw dpi` ixde Ð drnd zepwl `l` aexira oikfn x`yk mpg zpzna el zekfl oeekzp `l ixdy ,aexir epi` Ð dfl

,ciar `w ziad lra zrcn `ly Ð ipepgd dyery zeikfd lke .el dpew drnd oi`e ,ipepgd on el zepwl oiekzn ozepdy oeik ,aexir epi` Ð weyd on el dpwe drnd gwl e` ,xg` ici lr el

.jenqa ok giken inp qxhpewd oeyle .ezrcl `l` oiaxrn oi`e
drax`a
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àøîâïéôzzLîe ïéáøòî ìka" :àðîéæ àãç àðéðz̈¥¨£¨¦§¨©Ÿ§¨§¦¦§©§¦
éaøcî é÷Btàì :äaø øîà !"çìnäå íénä ïî õeç¦©©¦§©¤©¨©©¨§©¥¦§©¦

àì àðéøçà écéî ,ïéà økk :øîàc ,òLBäé¯òîLî÷ §ª©§¨©¦¨¦¦¥©£¦¨¨¨©§©
úBøéöç éáeøéò ïéáøòî ìka :ééaà déáéúéà ."ìka" ïì̈©Ÿ¥¦¥©©¥©Ÿ§¨§¦¥¥£¥
áøòì eøîà àìå ,úBàBáî éôezéL ïéôzzLî ìkáe©Ÿ¦§©§¦¦¥§§Ÿ¨§§¨¥
:øîàc déì zòîL ïàî .ãáìa øöça àlà úta©©¤¨§¨¥¦§©©¨§©§¥§¨©

àì àðéøçà écéî ïéà út¯:éðú÷å ,òLBäé éaø ©¦¦¥©£¦¨¨©¦§ª©§¨¨¥
éaøcî é÷Btàì :äðç øa øa äaø øîà àlà !ìka©Ÿ¤¨¨©©¨©©¨¨§©¥¦§©¦

àì äñeøt ,ïéà äîéìL :øîàc ,òLBäé¯÷òîLî §ª©§¨©§¥¨¦§¨¨¨©§©
éñBé éaø øîà ?àì àîòè éàî äñeøôe ."ìka" ïì̈©Ÿ§¨©©§¨¨¨©©¦¥
áø déì øîà .äáéà íeMî :éaø øîà ,ìeàL ïa¤¨¨©©¦¦¥¨£©¥©
,úBñeøta ïlek eáøéò :éLà áøì àáøc déøa àçà©¨§¥§¨¨§©©¦¦§¨¦§
øîà .Bìe÷ì÷ì øác øBæçé ànL :déì øîà ?eäî©£©¥¤¨©£¨¨§¦§¨©
éãëe dúlç éãk äpîéä äìhéð :ìeàL ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¨¦§¨¥¤¨§¥©¨¨§¥

dòenéc¯dòenéc éãk :àéðúäå .da Bì ïéáøòî¯ ¦¨§¨§¦¨§¨©§¨§¥¦¨
dúlç éãk ,da Bì ïéáøòî¯!da Bì ïéáøòî ïéà §¨§¦¨§¥©¨¨¥§¨§¦¨

àä ;àéL÷ àì¯àä ,íBzçð úlça¯ìòa úlça ¨©§¨¨§©©©§¨§©©©©
,äòaøàå íéøNòî ãçà älç øeòéL :ïðúc .úéaä©©¦¦§©¦©¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨
ãçà ,Bðá äzLîì äñéòå Bîöòì äqéò äNBòä̈¤¦¨§©§§¦¨§¦§¥§¤¨
,÷eMa øBkîì äNBò àeäL íBzçð .äòaøàå íéøNòî¥¤§¦§©§¨¨©§¤¤¦§©

÷eMa øBkîì äúNòL äMàä ïëå¯íéòaøàî ãçà §¥¨¦¨¤¨§¨¦§©¤¨¥©§¨¦
íñé÷a døôz :àcñç áø øîà .äðBîLe¯Bì ïéáøòî §¨¨©©¦§¨§¨¨§¥¨§¨§¦

àä ;àéL÷ àì !da Bì ïéáøòî ïéà :àéðz àäå .da¯ ¨§¨©§¨¥§¨§¦¨¨©§¨¨
àä ,døôéz òéãéc¯,àøéæ éaø øîà .døôéz òéãé àìc ¦¦©¦§¨¨§¨§¦©¦§¨¨©©¦¥¨

øîà .ïçBã úôáe æøBà úôa ïéáøòî :ìàeîL øîà̈©§¥§¨§¦§©¤§©©¨©
:àá÷eò øî,ìàeîL øîc dépéî éì àLøtéî éãéãì ¨§¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§¨§¥

æøBà úôa¯ïçBã úôáe ,ïéáøòî¯øîà .ïéáøòî ïéà §©¤§¨§¦§©©¥§¨§¦¨©
.íéLãò úôa ïéáøòî :áø øîà ,ïéáà øa àéiç áø©¦¨©¨¦¨©©§¨§¦§©£¨¦
dééãLå ,ìàeîL øîc éðLa éàåäc àéää àäå !?éðéà¦¦§¨©¦©£©¦§¥§¨§¥§©§¥
:áéúëc ,àéåä íéðéî øàLc àéää !dìëà àìå déaìëì§©§¥§¨£©¨©¦¦§¨¦¦¨§¨¦§¦
ïçBãå íéLãòå ìBôe íéøBòNe ïéhç Eì ç÷ äzàå"§©¨©§¦¦§¦©£¨¦§¨
úàBöa äéeìö àéää :øîà àtt áø .'åâå "íéîqeëå§§¦©©¨¨©©¦§¨©
äpbòz íãàä úàö éììâa àéäå" :áéúëc ,éàåä íãàä̈¨¨£©¦§¦§¦§¤§¥¥©¨¨¨§ª¤¨
áø øîà ?"dpìëàz íéøòN úâeòå" éàî ."íäéðéòì§¥¥¤©§©§Ÿ¦Ÿ§¤¨¨©©

ì :àcñçúáéøòk dúáéøò :øîà àtt áø .íéøeòéL ¦§¨§¦¦©©¨¨©£¦¨¨©£¦©
.íéhç úáéøòk àìå ,íéøBòNäðùîíãà ïúBð §¦§Ÿ©£¦©¦¦¥¨¨

éøác ,áeøéò Bì äkæiL éãk íBzçpìå éðåðçì äòî̈¨©¤§¨¦§©©§§¥¤§©¤¥¦§¥
.åéúBòî Bì eëæ àì :íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦Ÿ¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oiaexir(iyily meil)

àøîâ
dnicwne ,ryedi iaxe xfril` iax ewlgp dna zx`an `xnbd
.lirl epyp xaky s` ,xfril` iax ixac o`k epyp recn x`al

:`xnbd zl`eyàðîéæ àãç àðéðzz` zg` mrt epipy xak ixd ± ¨¦¨£¨¦§¨
lirl epipyy ,dpyna xen`d(:ek)iaexir ipica dpynd dwqryk

,oinegz,çìnäå íénä ïî õeç ,ïéôzzLîe ïéáøòî ìkad`a dne ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦§©¤©
zeipynd izyy ,`xnbd dxaqe ,dzr eprinydl dpynd
zvxzn .zexivg iaexira oiae oinegz iaexira oia zexacn

:`xnbd,äaø øîàd`a epzpynòLBäé éaøcî é÷etàì`ivedl ± ¨©©¨§©¥¦§©¦§ª©
,ryedi iax ixacnøîàcyïéà ,økkla` ,ea axrl xyt` ±éãéî §¨©¦¨¥¦¦

àðéøçà,mixac x`y ±àìokle ,mda miaxrn oi` ±ïì òîLî÷± ©£¦¨Ÿ¨©§©¨
`l` ,ok oicd oi`y xfril` iax eprinydìkaeli`e ,axrl xyt` ©Ÿ

lka'y miyxtn epiid ,o`k df oic dxn`e dpynd dxfg `l
mday ,oinegz iaexira wx epiid ,lirl dpynd dxn`y 'oiaxrn

zta `weec axrl jixv oi`y dcen ryedi iax s`zexivga la` ,
xn`y dzre ,zta `l` miaxrn oi`y ryedi iaxk mixaeq mlek
micnl ep` ,ryedi iax ixacl jenqa o`k df oic xfril` iax
.xac lka miaxrn zexivg iaexira s`y xaeqe eilr wleg `edy
wleg `edy xfril` iax ixaca x`ean `ly ,dax lr dywn iia`

:ryedi iax lrdéáéúéàdywd -éiaàcenll ozip ji` ,daxl ¥¦¥©©¥
s`y xaeqe ,ryedi iax lr wleg `edy ,xfril` iax ixacn

,`ziixaa epipy ixde ,xac lka miaxrn zexivg iaexiraìka©Ÿ
,úBàBáî éôezéL ïéôzzLî ìkáe ,úBøéöç éáeøéò ïéáøòîmiyery §¨§¦¥¥£¥©Ÿ¦§©§¦¦¥§

,zexit x`ya oiae oiia oia zta oia ,ieanl seziyáøòì eøîà àìå§Ÿ¨§§¨¥
øöça àlà úôa[zexivg iaexira-],ãáìa,`id dyw ef `ziixae §©¤¨§¨¥¦§©

ixdyøîàc déì zòîL ïàîiaexiray xaeqy `pzd edin ± ©¨§©§¥§¨©
zexivgïéà út,zta wx miaxrn ±àì àðéøçà éãéîx`ya `le ± ©¥¦¦©£¦¨Ÿ

`ld ,mixacòLBäé éaø`pzd ok m`e ,dpyna df oic xn`y `ed ©¦§ª©
,`ed ryedi iax i`ce `ziixad lyéðz÷ådxn` ok it lr s`e §¨¨¥

`ziixadìka'dxn`y dny yxtl jixv i`ce `l` ,'oiaxrn ©Ÿ
ipin lka miaxrny epiid ,'zexivg iaexir miaxrn lka' `ziixad
miaxrny xnel d`a `ly yxtl yi epzpyna s` ok m`e ,zt
dpi`e ,zt ipin lka miaxrny xnel d`a `l` ,xac lka xvga
jke ,zexivg iaexira wx `l` ,oinegz iaexira zxacn
,zexivga oiaxrn zt ipin lkay ,`ziixade dpynd zeyxtzn

.glne minn ueg xac lka mitzzyn ieanae
:eprinydl dpynd d`a dn iia` ixacl zx`an `xnbdàlà¤¨

,äðç øa øa äaø øîàaey dazke dxfg dpyndy xnel ozip m` ¨©©¨©©¨¨
epiid ,ryedi iax ixacn `ivedl ick ,mitzzyne miaxrn lkay

wxé÷etàì`ivedl ±îeixac seqïéà äîéìL ,øîàc ,òLBäé éaøc §©¥¦§©¦§ª©§¨©§¥¨¥
zta la` ,miaxrn dnily zta wxy ±àì äñeøt,miaxrn oi` ± §¨Ÿ

okleïì òîLî÷`l` ,ok oicd oi`y xfril` iax eprinyd ±ìka ¨©§©¨©Ÿ
.dqext zta s`e ,miaxrn

zt `weec jixv ryedi iaxl recn mrhd z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .dnilyàì àîòè éàî äñeøôemrhd edne ± §¨©©§¨Ÿ

:`xnbd daiyn .dqext zta oiaxrn oi`y ryedi iax xn`yøîà̈©
øîà ìeàL ïa éñBé éaø[mya-],äáéà íeMî ,éaøaxrl elkei m`y ©¦¥¤¨¨©©¦¦¥¨

.zwelgn icil e`eai ,dnily cg`e dqext cg` ozie ,dqexta
déì øîà[el`y±]ïlek eáøéò ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¥§¨
úBñeøôa`l df ote`ay ,aexirl zeqext xvgd ipa lk epzp m` ± ¦§

,dai`l e`eaieäî.dfa oicddéì øîàs`y ,iy` ax el aiyd ± ©¨©¥
minkg eyygy meyn ,aexird liren oi` df ote`aøBæçé ànL¤¨©£

,Bìe÷ì÷ì øácdqext ozil e`eai ,dqexta axrl elbxeiy jezny ¨¨§¦§
meyne ,dai` icil e`eaie ,dnily zt epzi xvgd ipan wlgyk mb

.dqexta eaxri `l mlerly exn` jk
`id oiicr ,ztdn xqgp m` mby minrt yiy d`ian `xnbd

:dnilyk zaygp,ìeàL ïa ïðçBé éaø øîàm`äpîéä äìhéð ¨©©¦¨¨¤¨¦§¨¥¤¨
[ztdn-]dúlç éãk,dpnn yixtdl jixvy dlg xeriyk ± §¥©¨¨

,dit`d xg` dlg dpnn yixtdydòenéc éãëeztd m` oke ± §¥¦¨

cbpk minrt d`n oilega yie ,dnexz mda dltpy oilegn dieyr
,odkl ozpe ,da ltpy dnexzd ly xeriyk ztdn lhpe ,dnexzd

,dnexzk dxeq` ztd df `lay,da Bì ïéáøòîdny oeiky §¨§¦¨
dywn .dxqgpy aygp df oi` ,dpwzl ick `ed dpnn xqgpy

:`xnbd,da miaxrn dzlg ick dxqgpy zt ikeàéðúäåixde ± §¨©§¨
ztd dxqgp m`y ,`ziixaa epipy,da Bì ïéáøòî ,dòenéc éãk§¥¦¨§¨§¦¨

dxqgp m` la`.da Bì ïéáøòî ïéà ,dúlç éãk:`xnbd zvxzn §¥©¨¨¥§¨§¦¨
àä ,àéL÷ àìzta miaxrny le`y oa opgei iax xn`y dn ± Ÿ©§¨¨

xaecn ,dzlg ick dxqgpyíBzçð úlçaxeriy ztdn lhipyk ± §©©©§
dxkenl dqir dyery [dte`-] mezgp yixtdl jixvy dlg

,ohw xeriy `edy ,mixg`làäoi`y `ziixad dxn`y dne ± ¨
xaecn ,dzlg ick dxqgpy zta miaxrnúéaä ìòa úlça± §©©©©©©¦

dyery ziad lra yixtdl jixvy dlg xeriy ztdn lhipyk
oia dlg xeriy dpeyy ,xzei lecb xeriy `edy ,envrl dqir

,ziad lral mezgpïðúcdpyna epipyy ±(f"n a"t dlg),øeòéL ¦§©¦
,älçdpizp lka didiy jixvy xzeia zegtd xeriyd ,xnelk ©¨

n zegti `ly jixv ,odkläòaøàå íéøNòî ãçàaiigy xeriydn ¤¨¥¤§¦§©§¨¨
okle ,dpzn epzil ie`x epi`y xeriy `ed jkn zegty ,dlga

y minkg exn`å ,Bîöòì äqéò äNBòädyer `ed m` elit`äqéò ¨¤¦¨§©§§¦¨
dlecbBðá äzLîìyixtdl jixv ,epa ly oi`eyip zcerql ±ãçà §¦§¥§¤¨

äòaøàå íéøNòîla` ,dqirdn,÷eMa øBkîì äNBò àeäL íBzçð ¥¤§¦§©§¨¨©§¤¤¦§©
,zelecb zeqir zeyrl ekxcy oeikøBkîì äúNòL äMàä ïëå§¥¨¦¨¤¨§¨¦§

,÷eMa,ziad lral xzei dnec `ide dziaa dyl `idy s` ©
wx yixtdl mikixv.äðBîLe íéòaøàî ãçà¤¨¥©§¨¦§¨

dqextd z` xaige dqxtpy zta axrl xyt` m` dpc `xnbd
:ztl,àcñç áø øîàe dqxtpy ztíñé÷a døôzici lr dxaige ± ¨©©¦§¨§¨¨§¥¨

,dnilyk zi`xp `ide ,mqiw.da Bì ïéáøòî:`xnbd dywnàäå §¨§¦¨§¨
àéðz,mqiw ici lr dxaigy zty ,`ziixaa epipy ixde ±ïéà ©§¨¥

.da Bì ïéáøòî:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdxn`y dn ± §¨§¦¨Ÿ©§¨¨
ote`a `ed ,da oiaxrn oi`y `ziixaddøôéz òéãécxkipy ± ¦¦©¦§¨

dpic f`e ,dxaige dqxtpy xkipy ,ztl dqextd ly xeaigd mewn
e ,da oiaxrn oi`e dqextkàämiaxrny `cqg ax xn`y dne ± ¨

ote`a `ed ,dadøôéz òéãé àìc,xkip dxeaig mewn oi`y ± §Ÿ§¦©¦§¨
dqxtp `ly enk zi`xpy.da oiaxrne dnilyk dpic f`y ,llk

:mda axrl xyt` m` zt ipin dnk lr dpc `xnbdàøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
øîà[mya-]úôa ïéáøòî ,ìàeîLn dieyrdúôáe ,æøBàdieyrd ¨©§¥§¨§¦§©¤§©

nìàeîL øîc dépéî éì àLøtéî éãéãì ,àá÷eò øî øîà .ïçBcip` ± ©¨©©§¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©§¥
y ,epnn izrnye ,df oic yexit envr l`enyn izrnyæøBà úôa§©¤

.ïéáøòî ïéà ïçBc úôáe ,ïéáøòî§¨§¦§©©¥§¨§¦
øîà ïéáà øa àéiç áø øîà[mya-]úôa ïéáøòî ,áødieyrd ¨©©¦¨©¨¦¨©©§¨§¦§©

n.íéLãò:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk m`d ±àäåixde - £¨¦¦¦§¨
ìàeîL øîc éðLa éàåäc àéääinia eyry miycr ly zt dze` ± ©¦©£©¦§¥§©§¥

,l`enydéaìëì äiéãLå,ealkl l`eny dkilyde ±,dìëà àìå §©§¥§©§¥§Ÿ£¨¨
die`x dpi` m`e ,die`x dzid `l alk zlik`l elit`y ixd

:`xnbd zvxzn .da axrl xyt` i` i`ce dlik`làéäädze` ± ©¦
rn wx dieyr dzid `l ,alkl l`eny jilydy zt`l` ,miyc

àéåä íéðéî øàLci`ce efk zty ,da miaxern eid mipin daxd ± ¦§¨¦¦©§¨
,zt zaygp dpi`áéúëc(h c l`wfgi)íéøòNe ïéhç Eì ç÷ äzàå' ¦§¦§©¨©§¦¦§Ÿ¦

'åâå íéîqëå ïçãå íéLãòå ìBôeziUre cg` ilkA mzF` dYzpe ©£¨¦§Ÿ©§ª§¦§¨©¨¨¦§¦¤¨§¨¦¨
lr `eaiy arxl oniq dyriy l`wfgil xn`py ,'mgll Ll mzF`¨§§¨¤
elld mipind lk z` gwiy ,milyexi lr xevnd onfa l`xyi
zngn wxe ,dlke`l milibx mc` ipa oi` ef zty ,zt mdn dyrie

.dze` milke` arxàéää ,øîà àtt áøjilydy zt dze` ± ©¨¨¨©©¦
meyn did `l ,dlik`l die`x dzid `ly mrhd ,alkl l`eny

y meyn `l` ,miycrn dieyr dzidyéàåä íãàä úàBöa äéeìö§¨§©¨¨¨£©
mc` z`evn eyrpy milgb lr dze` et`y xnelk ,dzid ±

,dyriy l`wfgil xn`p jky ,mze` etxye mze` eyaiiyáéúëc¦§¦
(ai my)'íäéðéòì äpbòz íãàä úàö éììâa àéäå'ef zt dt`zy ± §¦§¤§¥¥©¨¨¨§ª¤¨§¥¥¤

.mc` z`evn eyrpy milgba l`xyi ipa ipirl
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המשך בעמוק דלו



קטו ezny in` cenr `t sc ± iyily wxtoiaexir
àøîâòîùî à÷ àì àðéøçà éãéî ïéà úô øîàã òùåäé éáøãî é÷åôàìïéúéðúî ïI

ìëá.opiwqr oinegz iaexirac `ed mzd :`pin` ded `iddn i`e .zexite oii elit` Ð

`nrhc zexivg iaexira `kd ik dai` meyn yginl `kilc ,ryedi iax dcen mzde

zexivg iaexira la` .onwlck ,dai` meyn.zexivg iab diipz xcd ikdl ,`l `ni` Ð

,xi`n iaxcn iwet`l :opiqxb `pixg` `pyil

wxta ,`l `pixg` icina ,oi` zta :xn`c

`ide ,lka :ol rnyn `w ,(a,`r lirl) "xcd"

.`idéáåøéò ïéáøòî ìëá ééáà äéáéúéà
úåøéöçopiqxb Ðïéôúúùî ìëáåéåáî éôåúéù

.zexit x`ya oia oiia oiae zta oia Ðåøîà àìå
'åë úôá áøòì`yixc oiaxrn lkae Ðikd Ð

.zexivg iaexir oiaxrn zt ipin lka :xn`wïàî
éãéî ïéà úô øîàã äéì úòîùéáø àì àðéøçà

òùåäé.xi`n iax `pixg` `pyille Ðéðú÷å
ìëáipzc lkac i`nn ,inp oizipzne .zt` Ð

ryedi iaxc `dn iwet`le ,xn`w ilin lk`

`z`.`ziixak ,i`w zt` ipzwc lka `nlic Ð

,zexivga oiaxrn zt ipin lka :xn`w ikde

ilin lka ieana oitzzyne.glne minn ueg Ð

äðç øá øá äáø øîà àìàxninl `ki` i` Ð

ryedi iaxcn oizipzn `wt`c`tiq` Ð

ol rnyn `w ,`l dqext :xn`c ,`bilt `zlnc

.lkaäáéà íåùî,zwelgn icil oi`ay Ð

.dqext dz`e dnily ozep ip` :xne`yåìå÷ì÷ì
.mly dfe qext df Ðäúìçedfy ,oexqg epi` Ð

.dpewizäòåîéã éãëdltpy ,zrncp m` Ð

dpnn elhpe ,ef xkk dpnn eyre oilega dnexz

.dpwzl d`nn cg` drenicíåúçð úìçÐ

.oexqg df oi`e ,`id dphwíñé÷á äøôúxkk Ð

.dnily zi`xpe mqiwa zeqextd xtze ,dqxtpy

äøôéú òéãé`iede ,dzxitz mewn xkip Ð

.dqextkäåä éðéî øàùãeid daxd oipin Ð

aizkc ,`id zt e`l i`ce `iddc ,da oiaxern

my) aizke 'ebe "oihg jl gw dz`e" :l`wfgi iab

mgl e`l :`nl` "lk`z `l miyp` mgl" :(ck

.`edàãñç áø øîà äðìëàú íéøåòù úâåòåÐ

`aeh oipin x`y `dc ,`weec e`l mixery i`d

dplk`z oixeriyl `l` ,da eed,lwyna Ð

xc.raeyl `le oearx jïéøåòù úáéøòë äúáéøò
dtiiny mihg zaixr oewizk dti `le ,dpebn Ð

.d`pe dlebr dberd oewizäðùîíãà ïúåð
éðåðçì äòî.ieana enr xce ,oii xken `edy Ð

íåúçðì åà,xvga enr xce ,zexkk xken Ð

ieand ipa e`eai m` eixag mr aexira el dkfiy

seziyl oii e` aexirl xkk jnn zgwl`di Ð

.ea wlg ilåéúåòî åì åëæ àìzern oi`y Ð

dfd ipepgd axir elit`e .jeyniy cr zepew

dfl mb dkife ,mixg`d lkl,aexir epi` Ð

x`yk mpg zpzna el zekfl oeekzp `l ixdy

dpi` ixde drnd zepwl `l` aexira oikfn

zepew opi` zernc oeikc el diepwdknq `l Ð

`vnpe ,iiepw`l dizrc ied `le ,i`dc dizrc

.ezrcn `ly eizerna el axrn
ïéãåîå
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äéáéúéàqxb oke ,mipyi mixtqa `qxibd `id jk Ð 'ek oinegz iaexir oiaxrn lka iia`

`cg `pipz :xn`w ikdc `ibeq dlek mdxa` epiax axd yxite .l`ppg epiax

,dax xn` .oinegz iaexira oia zexivg iaexira oia `nzq rnyn 'ek oiaxrn lka `pnif

iwet`ledlek`e ,i`w oiaexir edlek` Ð oiaxrn lka i`de ,'ek oi` zt :xn`c ryedi iaxn

`pixg` icin ,oi` Ð zt :xne`e ,ryedi iax bilt

xcd `l i`c ,ipnif ixz jixhvi` ikdle .`l Ð

lirlc `idd opinwen ded Ð `kdc `aa `pze

iaxc `zline .`wxit ilek eda ixii`c oinegza

eda ixiinc .zexivga opinwen ded `kdc ryedi

ryedi iaxn llk lirlc `idd `wtn `le lirl

iaxc dizln iab inp `ipzinc ,`zyd la` .`kdc

:iz`w ibelti`lc ,dicicn `wtn Ð ryedi

xaqy xn`y dn lr jixt iia` "iia` diaizi`"

`l` oiaxrn oi` oinegza elit`c ryedi iax

lka :mipyid mixtqd lka opiqxb ikde ,zta

jzrc `wlq `w 'ek xn`w oinegz iaexir oiaxrn

o`n ,xn`w zexit ipin lka Ð oiaxrn lka i`dc

iax Ð `l `pixg` icin oi` zt xn`c dil zrny

oiaxrn lka xfril` iaxc opixn` `dc ,ryedi

iab dl ipzwe .xn`w oinegza oia zexivga oia

iaxl xac lka oinegz :`nl` ,xac lka oinegz

i`d `l` .'ek ryedi iaxn iwet`l `l` .ryedi

,oiaxrn zt ipipr lka :xn`w ikd Ð oiaxrn lka

oizipzn ixiin `zyde .oixqga oia oinlya oia

,lirl eda ixii`c zexivga `weec oiaxrn lka

`de .zexivga oinly irac ryedi iax lr bilte

dcen ryedi iax i`cec iia`c `kxit` ipy `lc

oiaxrn lka opz oizipznae ,xac lka oinegzc

zexivga bilt ryedi iaxe ,zexivga elit`

ixii` xfril` iax i`c meyn epiid Ð ediicegl

,zexivg` `l` bilt `l ryedi iaxe ediiexza

.i`w ediicegl zexivg`c iyextl dil ded

éãëÐ da el oiaxrn drenic icke dzlg

dlgl dleaha `weec :wgvi epiaxl d`xpe

`ki` Ð oewiz `ira `l i`c ixii` rnecnae

oizipznc `pyilc .hren oexqga elit` dai`

ick oeyl ,edine .ira ixnbl minlyc rnyn

xne`e !dzrence dzlg xninl dil dedc ,dyw

lhp elit`c opireny`l Ð ick hwpc :wgvi epiax

`ki` Ð jxev ickn xzei yixtd m` ,dlg myl

,dzlg ick opirny`c oeik :xn`z m`e .dai`

drenic ick oky lk dpenye mirax`n cg` dedc

`wlqc :wgvi epiax xne`e !d`nn xzei dedc

elit` Ð odkl ikd ifgc oeik ,renicc jzrc

dai` `ki` `zxeta.

àäåeyr Ð 'ek l`eny xnc ipya i`edc `idd

lld ziawd devy itl ,`nrh dn zeqpl

.zeyrl l`wfgil

áéúëã:qxhpewd yxit Ð 'ek jl gw dz`e

`l miyp` mgl" dixza aizke

:mz epiax dibde .`ed mgl e`l :`nl` ,"lk`z

wegx ,aizk d`xada Ð miyp` mgl i`dc

x`yc `idd :`yexit ikde .oitc dnk ef dyxtn

xevnd inile "jl gw dz`e" aizkc ,i`ed oipin

.[a,av `nw `aa] rla dillb diptka `alkc Ð darx ytpl `l` ,`ed zt `le ,lk`p wgcd zryeàìmb dkfe ,mixg`d lkl dfd ipepgd axir elit`e :qxhpewd yxit Ð eizern el ekf

dkif elit`e ,mpga el zepwdl el oiekzn elit`c ,ok yxit mpgae .el diepw dpi` ixde Ð drnd zepwl `l` aexira oikfn x`yk mpg zpzna el zekfl oeekzp `l ixdy ,aexir epi` Ð dfl

,ciar `w ziad lra zrcn `ly Ð ipepgd dyery zeikfd lke .el dpew drnd oi`e ,ipepgd on el zepwl oiekzn ozepdy oeik ,aexir epi` Ð weyd on el dpwe drnd gwl e` ,xg` ici lr el

.jenqa ok giken inp qxhpewd oeyle .ezrcl `l` oiaxrn oi`e
drax`a
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àøîâïéôzzLîe ïéáøòî ìka" :àðîéæ àãç àðéðz̈¥¨£¨¦§¨©Ÿ§¨§¦¦§©§¦
éaøcî é÷Btàì :äaø øîà !"çìnäå íénä ïî õeç¦©©¦§©¤©¨©©¨§©¥¦§©¦

àì àðéøçà écéî ,ïéà økk :øîàc ,òLBäé¯òîLî÷ §ª©§¨©¦¨¦¦¥©£¦¨¨¨©§©
úBøéöç éáeøéò ïéáøòî ìka :ééaà déáéúéà ."ìka" ïì̈©Ÿ¥¦¥©©¥©Ÿ§¨§¦¥¥£¥
áøòì eøîà àìå ,úBàBáî éôezéL ïéôzzLî ìkáe©Ÿ¦§©§¦¦¥§§Ÿ¨§§¨¥
:øîàc déì zòîL ïàî .ãáìa øöça àlà úta©©¤¨§¨¥¦§©©¨§©§¥§¨©

àì àðéøçà écéî ïéà út¯:éðú÷å ,òLBäé éaø ©¦¦¥©£¦¨¨©¦§ª©§¨¨¥
éaøcî é÷Btàì :äðç øa øa äaø øîà àlà !ìka©Ÿ¤¨¨©©¨©©¨¨§©¥¦§©¦

àì äñeøt ,ïéà äîéìL :øîàc ,òLBäé¯÷òîLî §ª©§¨©§¥¨¦§¨¨¨©§©
éñBé éaø øîà ?àì àîòè éàî äñeøôe ."ìka" ïì̈©Ÿ§¨©©§¨¨¨©©¦¥
áø déì øîà .äáéà íeMî :éaø øîà ,ìeàL ïa¤¨¨©©¦¦¥¨£©¥©
,úBñeøta ïlek eáøéò :éLà áøì àáøc déøa àçà©¨§¥§¨¨§©©¦¦§¨¦§
øîà .Bìe÷ì÷ì øác øBæçé ànL :déì øîà ?eäî©£©¥¤¨©£¨¨§¦§¨©
éãëe dúlç éãk äpîéä äìhéð :ìeàL ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¨¦§¨¥¤¨§¥©¨¨§¥

dòenéc¯dòenéc éãk :àéðúäå .da Bì ïéáøòî¯ ¦¨§¨§¦¨§¨©§¨§¥¦¨
dúlç éãk ,da Bì ïéáøòî¯!da Bì ïéáøòî ïéà §¨§¦¨§¥©¨¨¥§¨§¦¨

àä ;àéL÷ àì¯àä ,íBzçð úlça¯ìòa úlça ¨©§¨¨§©©©§¨§©©©©
,äòaøàå íéøNòî ãçà älç øeòéL :ïðúc .úéaä©©¦¦§©¦©¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨
ãçà ,Bðá äzLîì äñéòå Bîöòì äqéò äNBòä̈¤¦¨§©§§¦¨§¦§¥§¤¨
,÷eMa øBkîì äNBò àeäL íBzçð .äòaøàå íéøNòî¥¤§¦§©§¨¨©§¤¤¦§©

÷eMa øBkîì äúNòL äMàä ïëå¯íéòaøàî ãçà §¥¨¦¨¤¨§¨¦§©¤¨¥©§¨¦
íñé÷a døôz :àcñç áø øîà .äðBîLe¯Bì ïéáøòî §¨¨©©¦§¨§¨¨§¥¨§¨§¦

àä ;àéL÷ àì !da Bì ïéáøòî ïéà :àéðz àäå .da¯ ¨§¨©§¨¥§¨§¦¨¨©§¨¨
àä ,døôéz òéãéc¯,àøéæ éaø øîà .døôéz òéãé àìc ¦¦©¦§¨¨§¨§¦©¦§¨¨©©¦¥¨

øîà .ïçBã úôáe æøBà úôa ïéáøòî :ìàeîL øîà̈©§¥§¨§¦§©¤§©©¨©
:àá÷eò øî,ìàeîL øîc dépéî éì àLøtéî éãéãì ¨§¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§¨§¥

æøBà úôa¯ïçBã úôáe ,ïéáøòî¯øîà .ïéáøòî ïéà §©¤§¨§¦§©©¥§¨§¦¨©
.íéLãò úôa ïéáøòî :áø øîà ,ïéáà øa àéiç áø©¦¨©¨¦¨©©§¨§¦§©£¨¦
dééãLå ,ìàeîL øîc éðLa éàåäc àéää àäå !?éðéà¦¦§¨©¦©£©¦§¥§¨§¥§©§¥
:áéúëc ,àéåä íéðéî øàLc àéää !dìëà àìå déaìëì§©§¥§¨£©¨©¦¦§¨¦¦¨§¨¦§¦
ïçBãå íéLãòå ìBôe íéøBòNe ïéhç Eì ç÷ äzàå"§©¨©§¦¦§¦©£¨¦§¨
úàBöa äéeìö àéää :øîà àtt áø .'åâå "íéîqeëå§§¦©©¨¨©©¦§¨©
äpbòz íãàä úàö éììâa àéäå" :áéúëc ,éàåä íãàä̈¨¨£©¦§¦§¦§¤§¥¥©¨¨¨§ª¤¨
áø øîà ?"dpìëàz íéøòN úâeòå" éàî ."íäéðéòì§¥¥¤©§©§Ÿ¦Ÿ§¤¨¨©©

ì :àcñçúáéøòk dúáéøò :øîà àtt áø .íéøeòéL ¦§¨§¦¦©©¨¨©£¦¨¨©£¦©
.íéhç úáéøòk àìå ,íéøBòNäðùîíãà ïúBð §¦§Ÿ©£¦©¦¦¥¨¨

éøác ,áeøéò Bì äkæiL éãk íBzçpìå éðåðçì äòî̈¨©¤§¨¦§©©§§¥¤§©¤¥¦§¥
.åéúBòî Bì eëæ àì :íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦Ÿ¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oiaexir(iyily meil)

àøîâ
dnicwne ,ryedi iaxe xfril` iax ewlgp dna zx`an `xnbd
.lirl epyp xaky s` ,xfril` iax ixac o`k epyp recn x`al

:`xnbd zl`eyàðîéæ àãç àðéðzz` zg` mrt epipy xak ixd ± ¨¦¨£¨¦§¨
lirl epipyy ,dpyna xen`d(:ek)iaexir ipica dpynd dwqryk

,oinegz,çìnäå íénä ïî õeç ,ïéôzzLîe ïéáøòî ìkad`a dne ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦§©¤©
zeipynd izyy ,`xnbd dxaqe ,dzr eprinydl dpynd
zvxzn .zexivg iaexira oiae oinegz iaexira oia zexacn

:`xnbd,äaø øîàd`a epzpynòLBäé éaøcî é÷etàì`ivedl ± ¨©©¨§©¥¦§©¦§ª©
,ryedi iax ixacnøîàcyïéà ,økkla` ,ea axrl xyt` ±éãéî §¨©¦¨¥¦¦

àðéøçà,mixac x`y ±àìokle ,mda miaxrn oi` ±ïì òîLî÷± ©£¦¨Ÿ¨©§©¨
`l` ,ok oicd oi`y xfril` iax eprinydìkaeli`e ,axrl xyt` ©Ÿ

lka'y miyxtn epiid ,o`k df oic dxn`e dpynd dxfg `l
mday ,oinegz iaexira wx epiid ,lirl dpynd dxn`y 'oiaxrn

zta `weec axrl jixv oi`y dcen ryedi iax s`zexivga la` ,
xn`y dzre ,zta `l` miaxrn oi`y ryedi iaxk mixaeq mlek
micnl ep` ,ryedi iax ixacl jenqa o`k df oic xfril` iax
.xac lka miaxrn zexivg iaexira s`y xaeqe eilr wleg `edy
wleg `edy xfril` iax ixaca x`ean `ly ,dax lr dywn iia`

:ryedi iax lrdéáéúéàdywd -éiaàcenll ozip ji` ,daxl ¥¦¥©©¥
s`y xaeqe ,ryedi iax lr wleg `edy ,xfril` iax ixacn

,`ziixaa epipy ixde ,xac lka miaxrn zexivg iaexiraìka©Ÿ
,úBàBáî éôezéL ïéôzzLî ìkáe ,úBøéöç éáeøéò ïéáøòîmiyery §¨§¦¥¥£¥©Ÿ¦§©§¦¦¥§

,zexit x`ya oiae oiia oia zta oia ,ieanl seziyáøòì eøîà àìå§Ÿ¨§§¨¥
øöça àlà úôa[zexivg iaexira-],ãáìa,`id dyw ef `ziixae §©¤¨§¨¥¦§©

ixdyøîàc déì zòîL ïàîiaexiray xaeqy `pzd edin ± ©¨§©§¥§¨©
zexivgïéà út,zta wx miaxrn ±àì àðéøçà éãéîx`ya `le ± ©¥¦¦©£¦¨Ÿ

`ld ,mixacòLBäé éaø`pzd ok m`e ,dpyna df oic xn`y `ed ©¦§ª©
,`ed ryedi iax i`ce `ziixad lyéðz÷ådxn` ok it lr s`e §¨¨¥

`ziixadìka'dxn`y dny yxtl jixv i`ce `l` ,'oiaxrn ©Ÿ
ipin lka miaxrny epiid ,'zexivg iaexir miaxrn lka' `ziixad
miaxrny xnel d`a `ly yxtl yi epzpyna s` ok m`e ,zt
dpi`e ,zt ipin lka miaxrny xnel d`a `l` ,xac lka xvga
jke ,zexivg iaexira wx `l` ,oinegz iaexira zxacn
,zexivga oiaxrn zt ipin lkay ,`ziixade dpynd zeyxtzn

.glne minn ueg xac lka mitzzyn ieanae
:eprinydl dpynd d`a dn iia` ixacl zx`an `xnbdàlà¤¨

,äðç øa øa äaø øîàaey dazke dxfg dpyndy xnel ozip m` ¨©©¨©©¨¨
epiid ,ryedi iax ixacn `ivedl ick ,mitzzyne miaxrn lkay

wxé÷etàì`ivedl ±îeixac seqïéà äîéìL ,øîàc ,òLBäé éaøc §©¥¦§©¦§ª©§¨©§¥¨¥
zta la` ,miaxrn dnily zta wxy ±àì äñeøt,miaxrn oi` ± §¨Ÿ

okleïì òîLî÷`l` ,ok oicd oi`y xfril` iax eprinyd ±ìka ¨©§©¨©Ÿ
.dqext zta s`e ,miaxrn

zt `weec jixv ryedi iaxl recn mrhd z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .dnilyàì àîòè éàî äñeøôemrhd edne ± §¨©©§¨Ÿ

:`xnbd daiyn .dqext zta oiaxrn oi`y ryedi iax xn`yøîà̈©
øîà ìeàL ïa éñBé éaø[mya-],äáéà íeMî ,éaøaxrl elkei m`y ©¦¥¤¨¨©©¦¦¥¨

.zwelgn icil e`eai ,dnily cg`e dqext cg` ozie ,dqexta
déì øîà[el`y±]ïlek eáøéò ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¥§¨
úBñeøôa`l df ote`ay ,aexirl zeqext xvgd ipa lk epzp m` ± ¦§

,dai`l e`eaieäî.dfa oicddéì øîàs`y ,iy` ax el aiyd ± ©¨©¥
minkg eyygy meyn ,aexird liren oi` df ote`aøBæçé ànL¤¨©£

,Bìe÷ì÷ì øácdqext ozil e`eai ,dqexta axrl elbxeiy jezny ¨¨§¦§
meyne ,dai` icil e`eaie ,dnily zt epzi xvgd ipan wlgyk mb

.dqexta eaxri `l mlerly exn` jk
`id oiicr ,ztdn xqgp m` mby minrt yiy d`ian `xnbd

:dnilyk zaygp,ìeàL ïa ïðçBé éaø øîàm`äpîéä äìhéð ¨©©¦¨¨¤¨¦§¨¥¤¨
[ztdn-]dúlç éãk,dpnn yixtdl jixvy dlg xeriyk ± §¥©¨¨

,dit`d xg` dlg dpnn yixtdydòenéc éãëeztd m` oke ± §¥¦¨

cbpk minrt d`n oilega yie ,dnexz mda dltpy oilegn dieyr
,odkl ozpe ,da ltpy dnexzd ly xeriyk ztdn lhpe ,dnexzd

,dnexzk dxeq` ztd df `lay,da Bì ïéáøòîdny oeiky §¨§¦¨
dywn .dxqgpy aygp df oi` ,dpwzl ick `ed dpnn xqgpy

:`xnbd,da miaxrn dzlg ick dxqgpy zt ikeàéðúäåixde ± §¨©§¨
ztd dxqgp m`y ,`ziixaa epipy,da Bì ïéáøòî ,dòenéc éãk§¥¦¨§¨§¦¨

dxqgp m` la`.da Bì ïéáøòî ïéà ,dúlç éãk:`xnbd zvxzn §¥©¨¨¥§¨§¦¨
àä ,àéL÷ àìzta miaxrny le`y oa opgei iax xn`y dn ± Ÿ©§¨¨

xaecn ,dzlg ick dxqgpyíBzçð úlçaxeriy ztdn lhipyk ± §©©©§
dxkenl dqir dyery [dte`-] mezgp yixtdl jixvy dlg

,ohw xeriy `edy ,mixg`làäoi`y `ziixad dxn`y dne ± ¨
xaecn ,dzlg ick dxqgpy zta miaxrnúéaä ìòa úlça± §©©©©©©¦

dyery ziad lra yixtdl jixvy dlg xeriy ztdn lhipyk
oia dlg xeriy dpeyy ,xzei lecb xeriy `edy ,envrl dqir

,ziad lral mezgpïðúcdpyna epipyy ±(f"n a"t dlg),øeòéL ¦§©¦
,älçdpizp lka didiy jixvy xzeia zegtd xeriyd ,xnelk ©¨

n zegti `ly jixv ,odkläòaøàå íéøNòî ãçàaiigy xeriydn ¤¨¥¤§¦§©§¨¨
okle ,dpzn epzil ie`x epi`y xeriy `ed jkn zegty ,dlga

y minkg exn`å ,Bîöòì äqéò äNBòädyer `ed m` elit`äqéò ¨¤¦¨§©§§¦¨
dlecbBðá äzLîìyixtdl jixv ,epa ly oi`eyip zcerql ±ãçà §¦§¥§¤¨

äòaøàå íéøNòîla` ,dqirdn,÷eMa øBkîì äNBò àeäL íBzçð ¥¤§¦§©§¨¨©§¤¤¦§©
,zelecb zeqir zeyrl ekxcy oeikøBkîì äúNòL äMàä ïëå§¥¨¦¨¤¨§¨¦§

,÷eMa,ziad lral xzei dnec `ide dziaa dyl `idy s` ©
wx yixtdl mikixv.äðBîLe íéòaøàî ãçà¤¨¥©§¨¦§¨

dqextd z` xaige dqxtpy zta axrl xyt` m` dpc `xnbd
:ztl,àcñç áø øîàe dqxtpy ztíñé÷a døôzici lr dxaige ± ¨©©¦§¨§¨¨§¥¨

,dnilyk zi`xp `ide ,mqiw.da Bì ïéáøòî:`xnbd dywnàäå §¨§¦¨§¨
àéðz,mqiw ici lr dxaigy zty ,`ziixaa epipy ixde ±ïéà ©§¨¥

.da Bì ïéáøòî:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdxn`y dn ± §¨§¦¨Ÿ©§¨¨
ote`a `ed ,da oiaxrn oi`y `ziixaddøôéz òéãécxkipy ± ¦¦©¦§¨

dpic f`e ,dxaige dqxtpy xkipy ,ztl dqextd ly xeaigd mewn
e ,da oiaxrn oi`e dqextkàämiaxrny `cqg ax xn`y dne ± ¨

ote`a `ed ,dadøôéz òéãé àìc,xkip dxeaig mewn oi`y ± §Ÿ§¦©¦§¨
dqxtp `ly enk zi`xpy.da oiaxrne dnilyk dpic f`y ,llk

:mda axrl xyt` m` zt ipin dnk lr dpc `xnbdàøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
øîà[mya-]úôa ïéáøòî ,ìàeîLn dieyrdúôáe ,æøBàdieyrd ¨©§¥§¨§¦§©¤§©

nìàeîL øîc dépéî éì àLøtéî éãéãì ,àá÷eò øî øîà .ïçBcip` ± ©¨©©§¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©§¥
y ,epnn izrnye ,df oic yexit envr l`enyn izrnyæøBà úôa§©¤

.ïéáøòî ïéà ïçBc úôáe ,ïéáøòî§¨§¦§©©¥§¨§¦
øîà ïéáà øa àéiç áø øîà[mya-]úôa ïéáøòî ,áødieyrd ¨©©¦¨©¨¦¨©©§¨§¦§©

n.íéLãò:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk m`d ±àäåixde - £¨¦¦¦§¨
ìàeîL øîc éðLa éàåäc àéääinia eyry miycr ly zt dze` ± ©¦©£©¦§¥§©§¥

,l`enydéaìëì äiéãLå,ealkl l`eny dkilyde ±,dìëà àìå §©§¥§©§¥§Ÿ£¨¨
die`x dpi` m`e ,die`x dzid `l alk zlik`l elit`y ixd

:`xnbd zvxzn .da axrl xyt` i` i`ce dlik`làéäädze` ± ©¦
rn wx dieyr dzid `l ,alkl l`eny jilydy zt`l` ,miyc

àéåä íéðéî øàLci`ce efk zty ,da miaxern eid mipin daxd ± ¦§¨¦¦©§¨
,zt zaygp dpi`áéúëc(h c l`wfgi)íéøòNe ïéhç Eì ç÷ äzàå' ¦§¦§©¨©§¦¦§Ÿ¦

'åâå íéîqëå ïçãå íéLãòå ìBôeziUre cg` ilkA mzF` dYzpe ©£¨¦§Ÿ©§ª§¦§¨©¨¨¦§¦¤¨§¨¦¨
lr `eaiy arxl oniq dyriy l`wfgil xn`py ,'mgll Ll mzF`¨§§¨¤
elld mipind lk z` gwiy ,milyexi lr xevnd onfa l`xyi
zngn wxe ,dlke`l milibx mc` ipa oi` ef zty ,zt mdn dyrie

.dze` milke` arxàéää ,øîà àtt áøjilydy zt dze` ± ©¨¨¨©©¦
meyn did `l ,dlik`l die`x dzid `ly mrhd ,alkl l`eny

y meyn `l` ,miycrn dieyr dzidyéàåä íãàä úàBöa äéeìö§¨§©¨¨¨£©
mc` z`evn eyrpy milgb lr dze` et`y xnelk ,dzid ±

,dyriy l`wfgil xn`p jky ,mze` etxye mze` eyaiiyáéúëc¦§¦
(ai my)'íäéðéòì äpbòz íãàä úàö éììâa àéäå'ef zt dt`zy ± §¦§¤§¥¥©¨¨¨§ª¤¨§¥¥¤

.mc` z`evn eyrpy milgba l`xyi ipa ipirl
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המשך בעמוק דלו



eznyקטז ina cenr `t sc ± iyily wxtoiaexir
íãà ìë øàùá ïéãåîådkfe ef drn jlid exag el xn`y ziad lra :`xnba yxtn Ð

el dkife jlde aexira ilzexkk xeknl libx ziad lra oi`e li`edc ,aexir dpwy Ð

xn` i` ,diteb ipepg iabe .il axr el xne`k dyrpe ,gily ezeyrl `l` df oeekzp `l

.ipwc `xnba opixn` "il axr" dilåúòãì àìà íãàì åì ïéáøòî ïéàùiab ,jkld Ð

il ikf dil xn` ik ipepg`l` oeekzp `l Ð

.egely dyriy eilr jnq `le ,epnid zepwl

dizrc dknq `le ,zepew opi` zerne`vnp Ð

xkk jyn m` la` .ezrcl `ly el axrn

jkl elv` egipde.e`yr gily Ðéáåøéò
ïéîåçú,xg`d cvl ciqtny el `ed aeg Ð

.el gep epi` `nyeàøîâíé÷øô äòáøàáÐ

minkg oda ecinrdc onwl opgei iax uxznc

.zepew zernc dxez oic lr mdixac,o`k s`

zay oewiz iptnoic lr mdixac ecinrd Ð

.dxezåìà íé÷øô äòáøàáz`e eze`" wxta Ð

,gqt ly oey`xd aeh meir :(`,bt) oilega "epa

.dpyd y`x axre ,zxvr ly aeh mei axre

mei axre ,bg ly oexg`d aeh mei axre

.lilba mixetikdç÷åìì ïéàåxeyd eze`a Ð

xpic deya mei ceran xpic el ozpy ,xpic `l`

.xyaúî íà.ozpy dn gweld ca` xeyd Ð

ïë åðéàm`e ,egxk lr eze` oihigyn oi` Ð

gah dvx.xpicd z` el xifgn Ðåì äëéæùáÐ

.xg` ici lr xpic dey df xeya gwell gah

mya ea el dkf :el xn`e ,xg`l xeyd xqny

dkefd xg` eze`l gily e`yr `l `ede .ipelt

.eliayaåì àåä úåëæzepwle zern `ivedl Ð

.jka okxc lkdy ,xyaåì àåä áåç`iveny Ð

.ze`vedúåðå÷ úåòî äøåú øáãaizkc Ð

mwe sqkd ozpe" :(fk `xwie) ycwdd on dceta

"el.heicdd on gwela xnege lw Ðåôøùð
êéèéçopinwen ,jkld .odilr zern il zzpy Ð

diytp xqnilc ikid ik ,xken zeyxa edl

.edpilev`l gxhipe ediilréìë ìáàoipw Ð

.xceqúéáä ìòá.lirl `nrh ziyixt Ðàìà
éì äëæ øîàãx`yk `l` ,gily dieey `lc Ð

il axr xn` m` la` ,`nlrc oixkenÐ

dwfg :ol `niiwc .dizrc `knqe ,dieey `gily

"oiaxrn lka" wxta ,ezegily dyer gily

.`ed dizrcl axrn ,jkld (`,al)ìàåîù øîà
åéúåøå÷ åìèéðù éåáîá åìéôàlwinc ,zaya Ð

oixzen :xn`e "zebb lk" wxta dcedi iax da

.zay eze`lïéáåøéòáixii`c `kid lk Ð

.aexir ziipw zeklda
àøáâ
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äòáøàáoey`xd aeh mei axr :yxtn (`,bt oileg) "epa z`e eze`" wxta Ð 'ek miwxt

,dpydy`x axre ,bg ly oexg`d aeh mei axre ,zxvr ly aeh meire ,gqt ly

meyn :mz epiax xne` Ð bg ly oey`x aeh meir aiyg `lc `de .lilba xetik mei axre

.jk lk dhigya zeaxdl i`pt mdl oi`e ,alele dkeqa icixh `nlr ilekc

íìåòì`ped axc `zln Ð jyn `lyk

epiidc iyextl `z` jynyk inwe`c

`l ikd meyne ,xg` ici lr el dkify dkiyn

.llk dia xcd `lc `l` xn`w

øáã:qxhpewa yxit Ð zepew zern dxez

mwe sqkd ozpe" :ycwdd on dceta aizkc

yiwl yixe .heicdd on gwela xnege lwe ,"el

zern oi`e dxezd on zyxetn dkiyn xn`c

Ð dil ipw sqkc .opitli `l ycwdn :xaqw ,zepew

dizi`c `kid lkc dkiyn dia `kiiy `lc meyn

ngxc `fb iaoekp mrhd df d`xp oi`e .`zi` `p

sqkd mb dpwiy ycwdn slip mewn lknc ,jk lk

ivn `l izxzc meyn :wgvi epiax xne`e !heicda

"ezxt xaer gweld" wxtc ,heicda ipwnl

cin dpw e`" :opgei iax yixc (a,bi zexeka)

dpew did m`e ,dkiyna Ð ixkpl `d ,"jzinr

ike ?dna ixkpl ,ok m` ,yiwl yixl sqke dkiyn

"jzinr cin"` i`wc sqka ixkpl `d :`niz

cga ixkpcn mewn lkn ,dkiyn` dil yixcc

`peeb i`d ikae ,`wec cga inp l`xyi Ð `wec

epiidc :wgvi epiax yxtn cere .mzd xn`w

oipw mzqc Ð dxez xac zepew zernc `nrh

oipw izkec dnka ogky`ck ,ixiin sqka `xwc

zecy" (a mixac) "ipxiayz sqka lke`" :sqka

xtq" aizkc ab lr s`e .(al dinxi) "epwi sqka

mewn lkn Ð xhy oipw mzdn ol `wtpc "dpwnd

`xw gken :cere .sqka ied oizkec lkac oipw mzq

"epez l`" :[dk `xwie] aizkc ,ixii` sqkac

.i`w gwel`e xken`e

àîùm`e Ð diilra etxyp jihig xn`i

sqk oipw minkg exwr dnl :xn`z

iranc owzl mdl did ,`ziixe`c iedc ,ixnbl

zpwz meyn :wgvi epiax uxize !dkiyne sqk

dkiyn ,izxz jixvdl `ly ,ok eyr weyd

dkiynd m`c :uxiz ozp oa dcedi epiaxe .zerne

xkenl gweld xn`i ok m` Ð dpwz `l dcal

ozpyk ,ok m` :xn`z m`e .diilra jihig etxyp

etxyp xkend el xn`i ,jyn `le zern gweld

i`e !el zepew zernd oi`c oeik ,diilra jizern

xnel oileki epiid ozp oa dcedi epiax uexiz e`l

xg`iy giky `lc meyn ,ikdl opiyiig `lc

zern oi`c oeik ,zernd zpizp xg`l dkiynd

,ok m`c .ok xnel lkep `l evexiz itl la` .zepew

etxyp gweld xn`i `ny yginl inp el did `l

xg` sqkd exg`iy giky `lc ,diilra jihig

dzid `l cegl dkiync oeik ,zexitd zkiyn

gxeh oi`e ,oxnyl gep zernc :xnel yie .dpew

`l` livdl leki oi`c ,zexit enk mzlvda

zern iabc :wgvi epiax xne` cere .lecb gxeha

ied Ð rwxwa edl aizen `l i`e ,rwxwa `l` dxiny mdl oi`c (`,an `rivn `aa) "ciwtnd" wxta opixn` `d Ð mpg xney ediilr ied elit`c ,diilra jizern etxyp xnel jiiy oi`

nck ,`xep iabl `zeriyt.mlyi livi `l m`e xky xney ediilr ied `d ,diilra jihig etxyp el xn`i `ny opiyiig ikide :xn`z m`e .ipaxe`c `ztixva ifef aize`c `edd iab mzd gke

,edpilwy `le ,jfef lewy :dil xn`e .dia xcde inyney exiwe` ,inyney` ifef aidic `xab `edd iab (`,hn my) "adfd" wxta rnynck ,xky xney ediilr xken ied ifef iabc ikid ikc

xne`e !xky xney inp ied ,oihig iab inp ikde .xky xney ediilr ied Ð jfef lewy dil xne` ded `l i`c :rnyn .'ek ied `l xky xneyc `irain `l `peeb i`dk lkc :`ax xn`e .aepb`e

aeign diytp wilqc ,jfef lewy el xn`we ,xky el ozepc `kid `irain `l :eyexit ikd ,ied `l xky xneyc `irain `l :xn`wc `de ,xky xney ied `l inp ifef iab mlerlc :wgvi epiax

:dlr wiqne .jnw `zia `d :dil xn`e .il dkygc ,oecwt jab ifef jpd iedil :dil xn`c ,(a cenr my) `caer jci`a yxtl jixv `peeb i`dke .ied `l mpg xney elit` `l` Ð xky xney

lv` zern ciwtnc ab lr s`e .m`ivedl ixyc meyn epiid Ð xky xney ied ifef iabc ab lr s`c xnel yi cere .xn`w xky el ozepa jgxk lr epiid ,'ek ied `l xky xneyc `irain `l

.dkiyna `l` ipw `lc opax oiwzc ab lr s` .`ivedl lekie ,egk mil` Ð zepew zern dxez xacc oeik oda ynzyi xken mewn lkn ,oda ynzyi `lc (`,bn my) "ciwtnd"a opz ,a"dra

:opiqxb ikdøîàiaxc izni`c epivn `ziixaac .epizpyna iqxbc mixtqk d`xp oke minkg ixac yxtl `l` epi` epizpyna dnae izni` dcedi iax dpyy mewn lk iel oa ryedi iax

.o`k jix`dl oi`e .dpitqa hb `iand iab (`,f) oihibc `nw wxte ,oikqd iab lrye fzipd mc iab (`,gt oileg) "mcd ieqik" wxta welgl dcedi
el`e
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ïéàL ,åéúBòî Bì eëfL íãàä ìk øàLa íéãBîe¦¦§¨¨¨¨¨¤¨¨¨¤¥
äna :äãeäé éaø øîà .Bzòcî àlà íãàì ïéáøòî§¨§¦¨¨¨¤¨¦©§¨©©¦§¨©¤

øeîà íéøácíé¯éáeøéòa ìáà ,ïéîeçú éáeøéòa §¨¦£¦§¥¥§¦£¨§¥¥
úBøéöç¯ïéëfL éôì ,Bzòãì àlLå Bzòãì ïéáøòîá £¥§¨§¦§©§§¤Ÿ§©§§¦¤¨¦

.åéðôa àlL íãàì ïéáç ïéàå åéðôa àlL íãàìàøîâ ¨¨¨¤Ÿ§¨¨§¥¨¦¨¨¨¤Ÿ§¨¨
áø øîà !CLî àì àä ?øæòéìà éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦¡¦¤¤¨Ÿ¨©¨©©
äòaøàk øæòéìà éaø BàNò :eäaà øa äaø øîà ,ïîçð©§¨¨©©¨©©¨£¨©¦¡¦¤¤§©§¨¨
ïéèéçLî elà íé÷øt äòaøàa :ïðúc .äðMa íé÷øt§¨¦©¨¨¦§©§©§¨¨§¨¦¥©§¦¦
ïéàå øðéc óìà äåL øBL eléôà ,Bçøk ìòa çahä úà¤©©¨§©¨§£¦¨¤¤¤¦¨§¥

ãçà øðéc àlà ç÷Blì¯ì BúBà ïéôBk,Cëéôì .èBçL ©¥©¤¨¦¨¤¨¦¦§§¦¨
úî íà¯øîà !CLî àì àä !?ç÷Blì úî .ç÷Blì úî ¦¥¥©¥©¥©¥©¨Ÿ¨©¨©

úBîé øàLa :àôéñ àîéà ,éëä éà .CLnLa :àðeä áø©¨§¤¨©¦¨¦¥¨¥¨¦§¨§
úî íà ,Cëéôì ;ïk Bðéà äðMä¯?éànà .øëBnì úî ©¨¨¥¥§¦¨¦¥¥©¥©©

àlLa íìBòì :÷çöé øa ìàeîL éaø øîà !CLî àä̈¨©¨©©¦§¥©¦§¨§¨§¤Ÿ
ïðé÷ñò éàîa àëä ,CLî¯.øçà éãé ìò Bì äkéfLa ¨©¨¨§©¨§¦©§¤¦¨©§¥©¥

Bì àeä úeëæc ,elà íé÷øt äòaøàa¯àlL Bì ïéëæ §©§¨¨§¨¦¥¦§¨¦¤Ÿ
Bì àeä áBçc äðMä úBîé øàLa ,åéðôa¯Bì ïéáç ïéà §¨¨¦§¨§©¨¨§¥¨¦

íé÷øt äòaøàa :ïðçBé éaø øîà àìéà áøå .åéðôa àlà¤¨§¨¨§©¦¨¨©©¦¨¨§©§¨¨§¨¦
.äøBú éøác ìò ïäéøác íéîëç eãéîòä elàøîàc ¥¤¡¦£¨¦¦§¥¤©¦§¥¨©£©

eøîà äî éðtîe ,úBðB÷ úBòî äøBz øác :ïðçBé éaø©¦¨¨§©¨¨¦§¥¨¨§
"äðB÷ äëéLî"¯éhéç eôøNð :Bì øîàé ànL äøéæbE §¦¨¨§¥¨¤¨Ÿ©¦§§¦¤

ìk øàL ïàî .'åë íãàä ìk øàLa íéãBîe" .äéiìòä£¦¨¦¦§¨¨¨¨¨©§¨¨
ìòa :ìàeîL øîà ïëå .úéaä ìòa :áø øîà ?íãà̈¨¨©©©©©©¦§¥¨©§¥©©
ìòa ìáà ,íBzçð àlà eðL àì :ìàeîL øîàc .úéaä©©¦§¨©§¥¨¨¤¨©§£¨©©

úéaä¯ìáà ,äòî àlà eðL àì :ìàeîL øîàå .äðB÷ ©©¦¤§¨©§¥¨¨¤¨¨¨£¨
éìk¯Bì øîàc àlà eðL àì :ìàeîL øîàå .äðB÷ §¦¤§¨©§¥Ÿ¨¤¨§¨©

"éì áøò" øîà ìáà ,"éì äëæ"¯.éð÷å ,déåL çéìL §¥¦£¨¨©¨¥¦¨¦©©§¥§¨¥
øîà ."'åëå íéøeîà íéøác äna äãeäé éaø øîà"¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦¨©
àìå .äãeäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø©§¨¨©§¥£¨¨§©¦§¨§Ÿ
ïéáeøéòa äãeäé éaø äðML íB÷î ìk :àlà ,ãBò¤¨¨¨¤¨¨©¦§¨§¥¦

¯áøì äàzcâa àðç áø déì øîà .BúBîk äëìä£¨¨§£©¥©¨¨©§©¨¨§©
åéúBøB÷ eìhépL éBáîa eléôà ìàeîL øîà :äãeäé§¨¨©§¥£¦§¨¤¦§¨

:déì øîà !?åéiçì Bàdéøa àçà áø déì øîà .úBvéçîa àìå ,Eì ézøîà ïéáeøéòa §©¨£©¥§¥¦¨©§¦§§Ÿ¦§¦£©¥©©¨§¥
éaø øîàL íB÷î ìk :éåì ïa òLBäé éaø øîàäå ?éâéìôc ììkî äëìä :éLà áøì àáøc§¨¨§©©¦£¨¨¦§¨¦§¦¦§¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¤¨©©¦

eðúðLîa "äná"e "éúîéà" äãeäé¯àäå !?éâéìt àìå !íéîëç éøác Løôì àlà Bðéà §¨¥¨©©¤§¦§¨¥¥¤¨§¨¥¦§¥£¨¦§¨§¦¦§¨
ïäéìò eôñBzð :ïðz ïðà¯éñBîéøöå äkæîe ó.úBàBáî éðL ïéaL øöça íúä !òéãBäì C £©§©¦§£¥¤¦§©¤§¨¦§¦©¨¨§¨¥¤¥§¥§

:àlà !äãeäé éaø ìò åéøéáç åéìò ïé÷eìç úøîBà úàæ :àcñç áø øîà ,éáæéL áø øîàäå§¨¨©©¥§¦¨©©¦§¨Ÿ¤¤£¦¨¨£¥¨©©¦§¨¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oiaexir(iyily meil)

íéãBîexfril` iaxl minkgíãàä ìk øàLamipepg mpi`y ¦¦§¨¨¨¨¨
,minezgpe,åéúBòî Bì eëfLepi`y exiagl drn ozp m`y xnelk ¤¨¨¨

el dkife ,ef drn zxenz aexira il dkf el xn`e ,mezgp e` ipepg
ekxc oi` exiagy oeiky .aexird lg ,xg` ici lr zt exiag
gipdl gily ezeyrl oiekzp drn el ozpyk i`ce ,zexkk xeknl
z` el dpwne ,aexir exear gipi i`cey eilr jneqe ,eliaya aexir
,aexird lg `l mezgpe ipepgay minkg exn`y mrhde .drnd
,exear aexir gipdl migily mzeyrl oiekzn epi`y meyn `ed
xneb epi`y oeike ,aexirl zte oii mdn zepwl wx oiekzn `l`
oiide ztd z` el mipwn mpi` mde ,drnd z` mdl zepwdl ezrca

,aexird lg `l ,drnd zxenz wxL` el mipwn mdy `vnpz ¤
e ,ezrcn `ly drnd zxenz aexirdàlà íãàì ïéáøòî ïéà¥§¨§¦§¨¨¤¨

.Bzòcî¦©§
íéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîà`l` mc`l miaxrn oi`y ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦

,ezrcn,ïéîeçz éáeøéòas` ,aexird z` exear migipny iny §¥¥§¦
jlil `ed leki aexird z` exear egipdy cvay giexn `edy
mixg`d miccvly jka ciqtn `ed la` ,dn` mitl` zrax`
mewnn dn` miitl`n xzei wgexnd mewna ,zkll leki epi`

,ezrcn `ly eciqtdl xyt` i`e ,aexird,úBøéöç éáeøéòa ìáà£¨§¥¥£¥
,aexird ziiyra melk ciqtn epi`yïéáøòîmc`làlLå Bzòãì §¨§¦§©§§¤Ÿ

,åéðôa àlL íãàì ïéëfL éôì ,Bzòãìrcei epi`yk s` xnelk §©§§¦¤¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
,dikfdn,åéðôa àlL íãàì ïéáç ïéàåea ciqtn epi`y lk okle §¥¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨

xyt` i` ,ea ciqtn `edy lke ,ezrcn `ly zeyrl xyt` llk
.ezrcn `ly zeyrl

àøîâ
dpew gweldy xn`y ,xfril` iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dkiyn `la xkikde oiid z`éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦
øæòéìàwlg el dkfiy ick ipepgl drn zzl lekiy xn`y ¡¦¤¤

e ,drnd zxenz aexird z` dpew `ede ,aexiraàä`ed ixde ±àì ¨Ÿ
CLîzvxzn .dkiyna `l` mipwp mpi` milhlhne ,aexird z` ¨©

:`xnbdøæòéìà éaø BàNò ,eäaà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©©¨£¨©¦¡¦¤¤
,aexirlíé÷øt äòaøàk[mipnf-],äðLaminkg exn` mday §©§¨¨§¨¦§¨¨

aexira s`y xaqe ,dkiyn `la milhlhna dpew zern zpizpy
.dkiyn `la dpew drndy minkg exn` ,zayd oewiz meyn

:sqka mipwp milhlhny minkg exn` izn zx`an `xnbdïðúc¦§©
(.bt oileg),íé÷øt äòaøàa[mipnf-]elà,[my dpyna mixen`d] §©§¨¨§¨¦¥

çahä úà ïéèéçLîhegyl hgeyd z` miaiign ±,Bçøk ìòa ©§¦¦¤©©¨§©¨§
hegyl eze` mitek ,aeh mei axrn zern hgeyl gweld ozp m`y

e ,aeh meia dndad z`eléôàd m`ç÷Blì ïéàå ,øðéc óìà äåL øBL £¦¨¤¤¤¦¨§¥©¥©
xeya wlgBúBà ïéôBk ,ãçà øðéc àlà[hgeyd z`±]ìèBçLick ¤¨¦¨¤¨¦¦§

lr milrak aygp gweldy ,xpica xya gwell zzlwlgd
,exear mliyyCëéôì,xeya wlg lr milrak aygp `edy oeik ± §¦¨

úî íà,ehgyy mcew xeydúîmb,ç÷Blìgweldy epiidc ¦¥¥©¥©
,df oica mrhd z` `xnbd zxxane .gahl ozpy xpicd z` ciqtn

y mixne` ep` ,xeyd zn m` recn :zl`eyeúîmb,ç÷Blì ¥©¥©
e ,xkenl ozpy xpicd z` gweld ciqtneàäixde -CLî àì ¨Ÿ¨©

ixdy ,xyad z` oiicr dpw `l ok m`e ,xeyd z` gweld
zvxzn .dkiyna `l` ,sqka gwell mipwp mpi` milhlhn

:`xnbdCLnLa ,àðeä áø øîàz` jynyk zxacn dpynd ± ¨©©¨§¤¨©
zernd itk xeydn wlga dkf jk meyne ,aeh mei axrn xeyd
dywn .eizern z` ciqtd ,xeyd zn m` jk meyne ,gahl ozpy

:`xnbdéëä éà,jynyk xaecny ok m` ±àôéñ àîéàxen` ± ¦¨¦¥¨¥¨
y ,dxn`y ,dpynd ly `tiqd z` x`aeäðMä úBîé øàLaueg] ¦§¨§©¨¨

,[el` miwxt drax`n,ïk Bðéàhegyl xkend z` miaiign oi`y ¥¥
`l` ,el ozpy xpicd zxenz xya gwell ozil ick ,xeyd z`
xaky aygp df oi`e ,el ozpy xpicd z` el xifgdl xkend leki

e ,xeya wlg gweld dpwúî íà Cëéôì,ehgyy mcew xeydúî §¦¨¦¥¥
wx,øëBnìz` xifgdl xkend jixve ,melk gweld ciqtd `ly ©¥

,jynyk zxacn dpynd m`e .el ozpy xpicdéànàoi` recn ± ©©
e ,xeyd zzina ciqtn gweldàä`ed ixde ±CLî,xeyd z` ¨¨©

.xpicd zxenz wlg ea dpwe
:`xnbd zvxzníìBòì ,÷çöé øa ìàeîL éaø øîà[zn`a-] ¨©©¦§¥©¦§¨§¨
zxacn dpyndaote`CLî àlLe ,xeyd z`ïðé÷ñò éàîa àëä §¤Ÿ¨©¨¨§©©§¦¨

,xaecn dna dpyna o`ke ±Bì äkéfLa,gwell gahdéãé ìò §¤¦¨©§¥
,øçàepnn wlga dkfiy el xn`e ,xg`l xeyd z` xqny ©¥

okle ,gweld liayaBì àeä úeëæc ,elà íé÷øt äòaøàa,gwell §©§¨¨§¨¦¥¦§
,xya f` zepwl milibx mleky ,xya zepwl ick zern `ivedl
wlga exear zekfl xg` leki ,xya zepwl jixv `ed s`e

y oeik ,xeydnBì ïéëæmc`låéðôa àlLla` ,ezrici ila ± ¨¦¤Ÿ§¨¨
Bì àeä áBçc ,äðMä úBîé øàLazepwl ick ze`ved `ivedl ¦§¨§©¨¨§

ya exear zekfl leki xg` oi` ,xyay oeik ,xeàlà Bì ïéáç ïéà¥¨¦¤¨
åéðôa`l` ,eciqtdl exiagl gily zeyridl leki mc` oi`y - §¨¨

.ezricin
:sqep uexiz `xnbd d`ianeøîà àìéà áøåmya,ïðçBé éaø §©¦¨¨©©¦¨¨

xeyd zn m`e ,hegyl gahd z` mitek el` mipnfay mrhdy
y iptn `ed ,ozpy xpicd z` gweld ciqtdelà íé÷øt äòaøàa§©§¨¨§¨¦¥

íéîëç eãéîòäz`,äøBz éøác ìò ïäéøácexn`y s`y ,xnelk ¤¡¦£¨¦¦§¥¤©¦§¥¨
minkg exized el` mipnf ,sqka epwi `l milhlhnd lky minkg
oi`y dny ,zepew zerny dxezd oick oicd mda didiy

,minkg zpwzn `l` df oi` ,sqka mipwp milhlhnéaø øîàc§¨©©¦
ïðçBé(:fn `rivn `aa),äøBz øác,dxezd oicn ±úBðB÷ úBòîlk ± ¨¨§©¨¨

oi` ,zernd z` gweld ozpyny ,sqk oipwa mipwp milhlhnd
,mda xefgl mileki gwelde xkendeøîà äî éðtîewxy minkg ¦§¥¨¨§

äðB÷ äëéLî,milhlhnaànL äøéæb,zern gweld oziy xg`l §¦¨¨§¥¨¤¨
e ,dwilc my letiz ,xkend ziaa didi dpwpd xacdy ceraøîàéŸ©

Bì,gwell xkendéhéç eôøNðE,odilr zern il zzpy,äéiìòa ¦§§¦¤¨£¦¨
oi`e ,gwell xak mikiiy mdy oeik ,mlivdl xkend gxhi `le

jk meyne ,mztixya ciqtn xkendlkei jeyni `ly cry ,epwiz
mlivdl xkend gxhi ,dwilc letiz m`y ick ,ea xefgl gweld
minkg exn` ,el` miwxt drax`ae .gweld ea xefgi `ly ick

.dxez oick ,zerna xeyd xya z` mipewy
oicd z` eyry xaeq xfril` iaxy ,eda` xa dax xn`y dne
,yxity opgei iax ixack epiid ,miwxt drax` oick aexira
oke ,sqka mipwp milhlhny minkg exn` el` miwxt drax`ay
okl ,xvga lhlhl lkeiy zayd oewiz meyny xfril` iax xaq
zerny exn`e dxez oic lr mdixac minkg ecinrd aexira s`
,mixaeq xfril` iax lr miwlegd minkg la` .dkiyn ila zepew

.dkiyna `l` dpwp epi` aexir s`y
:dpyna epipyíéãBîe,xfril` iaxl minkg'åë íãàä ìk øàLa ¦¦§¨¨¨¨¨

el ekfy minkg micen izn zx`an `xnbd .eizern el ekfy
:`xnbd zxxan .eizernïàîmd in ±íãà ìk øàLmicen mday ©§¨¨¨¨

:`xnbd daiyn .jyn `le drn ozpyk mb aexira dkfy minkg
,úéaä ìòa ,áø øîàepi`y ,ipepg e` mezgp epi`y mc` lk ,xnelk ¨©©©©©©¦

il dkf el xn`e ,drn exiag el ozpy ,oii e` zexkk xeknl libx
.seziyl oiia e` aexirl xkikaìàeîL øîà ïëå,l`eny xaq oke ± §¥¨©§¥

epiid mc` lk x`yyìàeîL øîàc ,úéaä ìòaixac xe`iaa ©©©©¦§¨©§¥
,dpyndeðL àì,aexira dkef epi` drn ozepdy df oic dpyp `l ± Ÿ¨

àlàl ozepaúéaä ìòa ìáà ,íBzçðel xn`e ,drn exiag el ozpy ¤¨©§£¨©©©©¦
,aexira exear dkfiyäðB÷.aexird z` exiag ¤

:minkg zrca l`eny xn`y mipic ihxt dnk d`ian `xnbd
åcereðL àì ,ìàeîL øîàipepgl drn ozepdy df oic dpyp `l ± §¨©§¥Ÿ¨

,aexira dkef epi` mezgpl e`àlàmdl ozpykìáà ,äòîozp m` ¤¨¨¨£¨
mdl,éìk`ed f` ,oitilg oipwa oiid e` xkkd z` dpwy ,xnelk §¦
äðB÷oiia e` xkka el axrl mezgpd e` ipepgd lekie ,aexird z` ¤

.epnn gwly
åcereðL àì ,ìàeîL øîàipepgl drn ozepdy df oic dpyp `l ± §¨©§¥Ÿ¨

,aexira dkef epi` mezgpl e`Bì øîàc àlàgweld xn`yk ± ¤¨§¨©
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קיז ezny ina cenr `t sc ± iyily wxtoiaexir
íãà ìë øàùá ïéãåîådkfe ef drn jlid exag el xn`y ziad lra :`xnba yxtn Ð

el dkife jlde aexira ilzexkk xeknl libx ziad lra oi`e li`edc ,aexir dpwy Ð

xn` i` ,diteb ipepg iabe .il axr el xne`k dyrpe ,gily ezeyrl `l` df oeekzp `l

.ipwc `xnba opixn` "il axr" dilåúòãì àìà íãàì åì ïéáøòî ïéàùiab ,jkld Ð

il ikf dil xn` ik ipepg`l` oeekzp `l Ð

.egely dyriy eilr jnq `le ,epnid zepwl

dizrc dknq `le ,zepew opi` zerne`vnp Ð

xkk jyn m` la` .ezrcl `ly el axrn

jkl elv` egipde.e`yr gily Ðéáåøéò
ïéîåçú,xg`d cvl ciqtny el `ed aeg Ð

.el gep epi` `nyeàøîâíé÷øô äòáøàáÐ

minkg oda ecinrdc onwl opgei iax uxznc

.zepew zernc dxez oic lr mdixac,o`k s`

zay oewiz iptnoic lr mdixac ecinrd Ð

.dxezåìà íé÷øô äòáøàáz`e eze`" wxta Ð

,gqt ly oey`xd aeh meir :(`,bt) oilega "epa

.dpyd y`x axre ,zxvr ly aeh mei axre

mei axre ,bg ly oexg`d aeh mei axre

.lilba mixetikdç÷åìì ïéàåxeyd eze`a Ð

xpic deya mei ceran xpic el ozpy ,xpic `l`

.xyaúî íà.ozpy dn gweld ca` xeyd Ð

ïë åðéàm`e ,egxk lr eze` oihigyn oi` Ð

gah dvx.xpicd z` el xifgn Ðåì äëéæùáÐ

.xg` ici lr xpic dey df xeya gwell gah

mya ea el dkf :el xn`e ,xg`l xeyd xqny

dkefd xg` eze`l gily e`yr `l `ede .ipelt

.eliayaåì àåä úåëæzepwle zern `ivedl Ð

.jka okxc lkdy ,xyaåì àåä áåç`iveny Ð

.ze`vedúåðå÷ úåòî äøåú øáãaizkc Ð

mwe sqkd ozpe" :(fk `xwie) ycwdd on dceta

"el.heicdd on gwela xnege lw Ðåôøùð
êéèéçopinwen ,jkld .odilr zern il zzpy Ð

diytp xqnilc ikid ik ,xken zeyxa edl

.edpilev`l gxhipe ediilréìë ìáàoipw Ð

.xceqúéáä ìòá.lirl `nrh ziyixt Ðàìà
éì äëæ øîàãx`yk `l` ,gily dieey `lc Ð

il axr xn` m` la` ,`nlrc oixkenÐ

dwfg :ol `niiwc .dizrc `knqe ,dieey `gily

"oiaxrn lka" wxta ,ezegily dyer gily

.`ed dizrcl axrn ,jkld (`,al)ìàåîù øîà
åéúåøå÷ åìèéðù éåáîá åìéôàlwinc ,zaya Ð

oixzen :xn`e "zebb lk" wxta dcedi iax da

.zay eze`lïéáåøéòáixii`c `kid lk Ð

.aexir ziipw zeklda
àøáâ
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äòáøàáoey`xd aeh mei axr :yxtn (`,bt oileg) "epa z`e eze`" wxta Ð 'ek miwxt

,dpydy`x axre ,bg ly oexg`d aeh mei axre ,zxvr ly aeh meire ,gqt ly

meyn :mz epiax xne` Ð bg ly oey`x aeh meir aiyg `lc `de .lilba xetik mei axre

.jk lk dhigya zeaxdl i`pt mdl oi`e ,alele dkeqa icixh `nlr ilekc

íìåòì`ped axc `zln Ð jyn `lyk

epiidc iyextl `z` jynyk inwe`c

`l ikd meyne ,xg` ici lr el dkify dkiyn

.llk dia xcd `lc `l` xn`w

øáã:qxhpewa yxit Ð zepew zern dxez

mwe sqkd ozpe" :ycwdd on dceta aizkc

yiwl yixe .heicdd on gwela xnege lwe ,"el

zern oi`e dxezd on zyxetn dkiyn xn`c

Ð dil ipw sqkc .opitli `l ycwdn :xaqw ,zepew

dizi`c `kid lkc dkiyn dia `kiiy `lc meyn

ngxc `fb iaoekp mrhd df d`xp oi`e .`zi` `p

sqkd mb dpwiy ycwdn slip mewn lknc ,jk lk

ivn `l izxzc meyn :wgvi epiax xne`e !heicda

"ezxt xaer gweld" wxtc ,heicda ipwnl

cin dpw e`" :opgei iax yixc (a,bi zexeka)

dpew did m`e ,dkiyna Ð ixkpl `d ,"jzinr

ike ?dna ixkpl ,ok m` ,yiwl yixl sqke dkiyn

"jzinr cin"` i`wc sqka ixkpl `d :`niz

cga ixkpcn mewn lkn ,dkiyn` dil yixcc

`peeb i`d ikae ,`wec cga inp l`xyi Ð `wec

epiidc :wgvi epiax yxtn cere .mzd xn`w

oipw mzqc Ð dxez xac zepew zernc `nrh

oipw izkec dnka ogky`ck ,ixiin sqka `xwc

zecy" (a mixac) "ipxiayz sqka lke`" :sqka

xtq" aizkc ab lr s`e .(al dinxi) "epwi sqka

mewn lkn Ð xhy oipw mzdn ol `wtpc "dpwnd

`xw gken :cere .sqka ied oizkec lkac oipw mzq

"epez l`" :[dk `xwie] aizkc ,ixii` sqkac

.i`w gwel`e xken`e

àîùm`e Ð diilra etxyp jihig xn`i

sqk oipw minkg exwr dnl :xn`z

iranc owzl mdl did ,`ziixe`c iedc ,ixnbl

zpwz meyn :wgvi epiax uxize !dkiyne sqk

dkiyn ,izxz jixvdl `ly ,ok eyr weyd

dkiynd m`c :uxiz ozp oa dcedi epiaxe .zerne

xkenl gweld xn`i ok m` Ð dpwz `l dcal

ozpyk ,ok m` :xn`z m`e .diilra jihig etxyp

etxyp xkend el xn`i ,jyn `le zern gweld

i`e !el zepew zernd oi`c oeik ,diilra jizern

xnel oileki epiid ozp oa dcedi epiax uexiz e`l

xg`iy giky `lc meyn ,ikdl opiyiig `lc

zern oi`c oeik ,zernd zpizp xg`l dkiynd

,ok m`c .ok xnel lkep `l evexiz itl la` .zepew

etxyp gweld xn`i `ny yginl inp el did `l

xg` sqkd exg`iy giky `lc ,diilra jihig

dzid `l cegl dkiync oeik ,zexitd zkiyn

gxeh oi`e ,oxnyl gep zernc :xnel yie .dpew

`l` livdl leki oi`c ,zexit enk mzlvda

zern iabc :wgvi epiax xne` cere .lecb gxeha

ied Ð rwxwa edl aizen `l i`e ,rwxwa `l` dxiny mdl oi`c (`,an `rivn `aa) "ciwtnd" wxta opixn` `d Ð mpg xney ediilr ied elit`c ,diilra jizern etxyp xnel jiiy oi`

nck ,`xep iabl `zeriyt.mlyi livi `l m`e xky xney ediilr ied `d ,diilra jihig etxyp el xn`i `ny opiyiig ikide :xn`z m`e .ipaxe`c `ztixva ifef aize`c `edd iab mzd gke

,edpilwy `le ,jfef lewy :dil xn`e .dia xcde inyney exiwe` ,inyney` ifef aidic `xab `edd iab (`,hn my) "adfd" wxta rnynck ,xky xney ediilr xken ied ifef iabc ikid ikc

xne`e !xky xney inp ied ,oihig iab inp ikde .xky xney ediilr ied Ð jfef lewy dil xne` ded `l i`c :rnyn .'ek ied `l xky xneyc `irain `l `peeb i`dk lkc :`ax xn`e .aepb`e

aeign diytp wilqc ,jfef lewy el xn`we ,xky el ozepc `kid `irain `l :eyexit ikd ,ied `l xky xneyc `irain `l :xn`wc `de ,xky xney ied `l inp ifef iab mlerlc :wgvi epiax

:dlr wiqne .jnw `zia `d :dil xn`e .il dkygc ,oecwt jab ifef jpd iedil :dil xn`c ,(a cenr my) `caer jci`a yxtl jixv `peeb i`dke .ied `l mpg xney elit` `l` Ð xky xney

lv` zern ciwtnc ab lr s`e .m`ivedl ixyc meyn epiid Ð xky xney ied ifef iabc ab lr s`c xnel yi cere .xn`w xky el ozepa jgxk lr epiid ,'ek ied `l xky xneyc `irain `l

.dkiyna `l` ipw `lc opax oiwzc ab lr s` .`ivedl lekie ,egk mil` Ð zepew zern dxez xacc oeik oda ynzyi xken mewn lkn ,oda ynzyi `lc (`,bn my) "ciwtnd"a opz ,a"dra

:opiqxb ikdøîàiaxc izni`c epivn `ziixaac .epizpyna iqxbc mixtqk d`xp oke minkg ixac yxtl `l` epi` epizpyna dnae izni` dcedi iax dpyy mewn lk iel oa ryedi iax

.o`k jix`dl oi`e .dpitqa hb `iand iab (`,f) oihibc `nw wxte ,oikqd iab lrye fzipd mc iab (`,gt oileg) "mcd ieqik" wxta welgl dcedi
el`e
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ïéàL ,åéúBòî Bì eëfL íãàä ìk øàLa íéãBîe¦¦§¨¨¨¨¨¤¨¨¨¤¥
äna :äãeäé éaø øîà .Bzòcî àlà íãàì ïéáøòî§¨§¦¨¨¨¤¨¦©§¨©©¦§¨©¤

øeîà íéøácíé¯éáeøéòa ìáà ,ïéîeçú éáeøéòa §¨¦£¦§¥¥§¦£¨§¥¥
úBøéöç¯ïéëfL éôì ,Bzòãì àlLå Bzòãì ïéáøòîá £¥§¨§¦§©§§¤Ÿ§©§§¦¤¨¦

.åéðôa àlL íãàì ïéáç ïéàå åéðôa àlL íãàìàøîâ ¨¨¨¤Ÿ§¨¨§¥¨¦¨¨¨¤Ÿ§¨¨
áø øîà !CLî àì àä ?øæòéìà éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦¡¦¤¤¨Ÿ¨©¨©©
äòaøàk øæòéìà éaø BàNò :eäaà øa äaø øîà ,ïîçð©§¨¨©©¨©©¨£¨©¦¡¦¤¤§©§¨¨
ïéèéçLî elà íé÷øt äòaøàa :ïðúc .äðMa íé÷øt§¨¦©¨¨¦§©§©§¨¨§¨¦¥©§¦¦
ïéàå øðéc óìà äåL øBL eléôà ,Bçøk ìòa çahä úà¤©©¨§©¨§£¦¨¤¤¤¦¨§¥

ãçà øðéc àlà ç÷Blì¯ì BúBà ïéôBk,Cëéôì .èBçL ©¥©¤¨¦¨¤¨¦¦§§¦¨
úî íà¯øîà !CLî àì àä !?ç÷Blì úî .ç÷Blì úî ¦¥¥©¥©¥©¥©¨Ÿ¨©¨©

úBîé øàLa :àôéñ àîéà ,éëä éà .CLnLa :àðeä áø©¨§¤¨©¦¨¦¥¨¥¨¦§¨§
úî íà ,Cëéôì ;ïk Bðéà äðMä¯?éànà .øëBnì úî ©¨¨¥¥§¦¨¦¥¥©¥©©

àlLa íìBòì :÷çöé øa ìàeîL éaø øîà !CLî àä̈¨©¨©©¦§¥©¦§¨§¨§¤Ÿ
ïðé÷ñò éàîa àëä ,CLî¯.øçà éãé ìò Bì äkéfLa ¨©¨¨§©¨§¦©§¤¦¨©§¥©¥

Bì àeä úeëæc ,elà íé÷øt äòaøàa¯àlL Bì ïéëæ §©§¨¨§¨¦¥¦§¨¦¤Ÿ
Bì àeä áBçc äðMä úBîé øàLa ,åéðôa¯Bì ïéáç ïéà §¨¨¦§¨§©¨¨§¥¨¦

íé÷øt äòaøàa :ïðçBé éaø øîà àìéà áøå .åéðôa àlà¤¨§¨¨§©¦¨¨©©¦¨¨§©§¨¨§¨¦
.äøBú éøác ìò ïäéøác íéîëç eãéîòä elàøîàc ¥¤¡¦£¨¦¦§¥¤©¦§¥¨©£©

eøîà äî éðtîe ,úBðB÷ úBòî äøBz øác :ïðçBé éaø©¦¨¨§©¨¨¦§¥¨¨§
"äðB÷ äëéLî"¯éhéç eôøNð :Bì øîàé ànL äøéæbE §¦¨¨§¥¨¤¨Ÿ©¦§§¦¤

ìk øàL ïàî .'åë íãàä ìk øàLa íéãBîe" .äéiìòä£¦¨¦¦§¨¨¨¨¨©§¨¨
ìòa :ìàeîL øîà ïëå .úéaä ìòa :áø øîà ?íãà̈¨¨©©©©©©¦§¥¨©§¥©©
ìòa ìáà ,íBzçð àlà eðL àì :ìàeîL øîàc .úéaä©©¦§¨©§¥¨¨¤¨©§£¨©©

úéaä¯ìáà ,äòî àlà eðL àì :ìàeîL øîàå .äðB÷ ©©¦¤§¨©§¥¨¨¤¨¨¨£¨
éìk¯Bì øîàc àlà eðL àì :ìàeîL øîàå .äðB÷ §¦¤§¨©§¥Ÿ¨¤¨§¨©

"éì áøò" øîà ìáà ,"éì äëæ"¯.éð÷å ,déåL çéìL §¥¦£¨¨©¨¥¦¨¦©©§¥§¨¥
øîà ."'åëå íéøeîà íéøác äna äãeäé éaø øîà"¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦¨©
àìå .äãeäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø©§¨¨©§¥£¨¨§©¦§¨§Ÿ
ïéáeøéòa äãeäé éaø äðML íB÷î ìk :àlà ,ãBò¤¨¨¨¤¨¨©¦§¨§¥¦

¯áøì äàzcâa àðç áø déì øîà .BúBîk äëìä£¨¨§£©¥©¨¨©§©¨¨§©
åéúBøB÷ eìhépL éBáîa eléôà ìàeîL øîà :äãeäé§¨¨©§¥£¦§¨¤¦§¨

:déì øîà !?åéiçì Bàdéøa àçà áø déì øîà .úBvéçîa àìå ,Eì ézøîà ïéáeøéòa §©¨£©¥§¥¦¨©§¦§§Ÿ¦§¦£©¥©©¨§¥
éaø øîàL íB÷î ìk :éåì ïa òLBäé éaø øîàäå ?éâéìôc ììkî äëìä :éLà áøì àáøc§¨¨§©©¦£¨¨¦§¨¦§¦¦§¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¤¨©©¦

eðúðLîa "äná"e "éúîéà" äãeäé¯àäå !?éâéìt àìå !íéîëç éøác Løôì àlà Bðéà §¨¥¨©©¤§¦§¨¥¥¤¨§¨¥¦§¥£¨¦§¨§¦¦§¨
ïäéìò eôñBzð :ïðz ïðà¯éñBîéøöå äkæîe ó.úBàBáî éðL ïéaL øöça íúä !òéãBäì C £©§©¦§£¥¤¦§©¤§¨¦§¦©¨¨§¨¥¤¥§¥§

:àlà !äãeäé éaø ìò åéøéáç åéìò ïé÷eìç úøîBà úàæ :àcñç áø øîà ,éáæéL áø øîàäå§¨¨©©¥§¦¨©©¦§¨Ÿ¤¤£¦¨¨£¥¨©©¦§¨¤¨
àøáâ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oiaexir(iyily meil)

íéãBîexfril` iaxl minkgíãàä ìk øàLamipepg mpi`y ¦¦§¨¨¨¨¨
,minezgpe,åéúBòî Bì eëfLepi`y exiagl drn ozp m`y xnelk ¤¨¨¨

el dkife ,ef drn zxenz aexira il dkf el xn`e ,mezgp e` ipepg
ekxc oi` exiagy oeiky .aexird lg ,xg` ici lr zt exiag
gipdl gily ezeyrl oiekzp drn el ozpyk i`ce ,zexkk xeknl
z` el dpwne ,aexir exear gipi i`cey eilr jneqe ,eliaya aexir
,aexird lg `l mezgpe ipepgay minkg exn`y mrhde .drnd
,exear aexir gipdl migily mzeyrl oiekzn epi`y meyn `ed
xneb epi`y oeike ,aexirl zte oii mdn zepwl wx oiekzn `l`
oiide ztd z` el mipwn mpi` mde ,drnd z` mdl zepwdl ezrca

,aexird lg `l ,drnd zxenz wxL` el mipwn mdy `vnpz ¤
e ,ezrcn `ly drnd zxenz aexirdàlà íãàì ïéáøòî ïéà¥§¨§¦§¨¨¤¨

.Bzòcî¦©§
íéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîà`l` mc`l miaxrn oi`y ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦

,ezrcn,ïéîeçz éáeøéòas` ,aexird z` exear migipny iny §¥¥§¦
jlil `ed leki aexird z` exear egipdy cvay giexn `edy
mixg`d miccvly jka ciqtn `ed la` ,dn` mitl` zrax`
mewnn dn` miitl`n xzei wgexnd mewna ,zkll leki epi`

,ezrcn `ly eciqtdl xyt` i`e ,aexird,úBøéöç éáeøéòa ìáà£¨§¥¥£¥
,aexird ziiyra melk ciqtn epi`yïéáøòîmc`làlLå Bzòãì §¨§¦§©§§¤Ÿ

,åéðôa àlL íãàì ïéëfL éôì ,Bzòãìrcei epi`yk s` xnelk §©§§¦¤¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
,dikfdn,åéðôa àlL íãàì ïéáç ïéàåea ciqtn epi`y lk okle §¥¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨

xyt` i` ,ea ciqtn `edy lke ,ezrcn `ly zeyrl xyt` llk
.ezrcn `ly zeyrl

àøîâ
dpew gweldy xn`y ,xfril` iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dkiyn `la xkikde oiid z`éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦
øæòéìàwlg el dkfiy ick ipepgl drn zzl lekiy xn`y ¡¦¤¤

e ,drnd zxenz aexird z` dpew `ede ,aexiraàä`ed ixde ±àì ¨Ÿ
CLîzvxzn .dkiyna `l` mipwp mpi` milhlhne ,aexird z` ¨©

:`xnbdøæòéìà éaø BàNò ,eäaà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©©¨£¨©¦¡¦¤¤
,aexirlíé÷øt äòaøàk[mipnf-],äðLaminkg exn` mday §©§¨¨§¨¦§¨¨

aexira s`y xaqe ,dkiyn `la milhlhna dpew zern zpizpy
.dkiyn `la dpew drndy minkg exn` ,zayd oewiz meyn

:sqka mipwp milhlhny minkg exn` izn zx`an `xnbdïðúc¦§©
(.bt oileg),íé÷øt äòaøàa[mipnf-]elà,[my dpyna mixen`d] §©§¨¨§¨¦¥

çahä úà ïéèéçLîhegyl hgeyd z` miaiign ±,Bçøk ìòa ©§¦¦¤©©¨§©¨§
hegyl eze` mitek ,aeh mei axrn zern hgeyl gweld ozp m`y

e ,aeh meia dndad z`eléôàd m`ç÷Blì ïéàå ,øðéc óìà äåL øBL £¦¨¤¤¤¦¨§¥©¥©
xeya wlgBúBà ïéôBk ,ãçà øðéc àlà[hgeyd z`±]ìèBçLick ¤¨¦¨¤¨¦¦§

lr milrak aygp gweldy ,xpica xya gwell zzlwlgd
,exear mliyyCëéôì,xeya wlg lr milrak aygp `edy oeik ± §¦¨

úî íà,ehgyy mcew xeydúîmb,ç÷Blìgweldy epiidc ¦¥¥©¥©
,df oica mrhd z` `xnbd zxxane .gahl ozpy xpicd z` ciqtn

y mixne` ep` ,xeyd zn m` recn :zl`eyeúîmb,ç÷Blì ¥©¥©
e ,xkenl ozpy xpicd z` gweld ciqtneàäixde -CLî àì ¨Ÿ¨©

ixdy ,xyad z` oiicr dpw `l ok m`e ,xeyd z` gweld
zvxzn .dkiyna `l` ,sqka gwell mipwp mpi` milhlhn

:`xnbdCLnLa ,àðeä áø øîàz` jynyk zxacn dpynd ± ¨©©¨§¤¨©
zernd itk xeydn wlga dkf jk meyne ,aeh mei axrn xeyd
dywn .eizern z` ciqtd ,xeyd zn m` jk meyne ,gahl ozpy

:`xnbdéëä éà,jynyk xaecny ok m` ±àôéñ àîéàxen` ± ¦¨¦¥¨¥¨
y ,dxn`y ,dpynd ly `tiqd z` x`aeäðMä úBîé øàLaueg] ¦§¨§©¨¨

,[el` miwxt drax`n,ïk Bðéàhegyl xkend z` miaiign oi`y ¥¥
`l` ,el ozpy xpicd zxenz xya gwell ozil ick ,xeyd z`
xaky aygp df oi`e ,el ozpy xpicd z` el xifgdl xkend leki

e ,xeya wlg gweld dpwúî íà Cëéôì,ehgyy mcew xeydúî §¦¨¦¥¥
wx,øëBnìz` xifgdl xkend jixve ,melk gweld ciqtd `ly ©¥

,jynyk zxacn dpynd m`e .el ozpy xpicdéànàoi` recn ± ©©
e ,xeyd zzina ciqtn gweldàä`ed ixde ±CLî,xeyd z` ¨¨©

.xpicd zxenz wlg ea dpwe
:`xnbd zvxzníìBòì ,÷çöé øa ìàeîL éaø øîà[zn`a-] ¨©©¦§¥©¦§¨§¨
zxacn dpyndaote`CLî àlLe ,xeyd z`ïðé÷ñò éàîa àëä §¤Ÿ¨©¨¨§©©§¦¨

,xaecn dna dpyna o`ke ±Bì äkéfLa,gwell gahdéãé ìò §¤¦¨©§¥
,øçàepnn wlga dkfiy el xn`e ,xg`l xeyd z` xqny ©¥

okle ,gweld liayaBì àeä úeëæc ,elà íé÷øt äòaøàa,gwell §©§¨¨§¨¦¥¦§
,xya f` zepwl milibx mleky ,xya zepwl ick zern `ivedl
wlga exear zekfl xg` leki ,xya zepwl jixv `ed s`e

y oeik ,xeydnBì ïéëæmc`låéðôa àlLla` ,ezrici ila ± ¨¦¤Ÿ§¨¨
Bì àeä áBçc ,äðMä úBîé øàLazepwl ick ze`ved `ivedl ¦§¨§©¨¨§

ya exear zekfl leki xg` oi` ,xyay oeik ,xeàlà Bì ïéáç ïéà¥¨¦¤¨
åéðôa`l` ,eciqtdl exiagl gily zeyridl leki mc` oi`y - §¨¨

.ezricin
:sqep uexiz `xnbd d`ianeøîà àìéà áøåmya,ïðçBé éaø §©¦¨¨©©¦¨¨

xeyd zn m`e ,hegyl gahd z` mitek el` mipnfay mrhdy
y iptn `ed ,ozpy xpicd z` gweld ciqtdelà íé÷øt äòaøàa§©§¨¨§¨¦¥

íéîëç eãéîòäz`,äøBz éøác ìò ïäéøácexn`y s`y ,xnelk ¤¡¦£¨¦¦§¥¤©¦§¥¨
minkg exized el` mipnf ,sqka epwi `l milhlhnd lky minkg
oi`y dny ,zepew zerny dxezd oick oicd mda didiy

,minkg zpwzn `l` df oi` ,sqka mipwp milhlhnéaø øîàc§¨©©¦
ïðçBé(:fn `rivn `aa),äøBz øác,dxezd oicn ±úBðB÷ úBòîlk ± ¨¨§©¨¨

oi` ,zernd z` gweld ozpyny ,sqk oipwa mipwp milhlhnd
,mda xefgl mileki gwelde xkendeøîà äî éðtîewxy minkg ¦§¥¨¨§

äðB÷ äëéLî,milhlhnaànL äøéæb,zern gweld oziy xg`l §¦¨¨§¥¨¤¨
e ,dwilc my letiz ,xkend ziaa didi dpwpd xacdy ceraøîàéŸ©

Bì,gwell xkendéhéç eôøNðE,odilr zern il zzpy,äéiìòa ¦§§¦¤¨£¦¨
oi`e ,gwell xak mikiiy mdy oeik ,mlivdl xkend gxhi `le

jk meyne ,mztixya ciqtn xkendlkei jeyni `ly cry ,epwiz
mlivdl xkend gxhi ,dwilc letiz m`y ick ,ea xefgl gweld
minkg exn` ,el` miwxt drax`ae .gweld ea xefgi `ly ick

.dxez oick ,zerna xeyd xya z` mipewy
oicd z` eyry xaeq xfril` iaxy ,eda` xa dax xn`y dne
,yxity opgei iax ixack epiid ,miwxt drax` oick aexira
oke ,sqka mipwp milhlhny minkg exn` el` miwxt drax`ay
okl ,xvga lhlhl lkeiy zayd oewiz meyny xfril` iax xaq
zerny exn`e dxez oic lr mdixac minkg ecinrd aexira s`
,mixaeq xfril` iax lr miwlegd minkg la` .dkiyn ila zepew

.dkiyna `l` dpwp epi` aexir s`y
:dpyna epipyíéãBîe,xfril` iaxl minkg'åë íãàä ìk øàLa ¦¦§¨¨¨¨¨

el ekfy minkg micen izn zx`an `xnbd .eizern el ekfy
:`xnbd zxxan .eizernïàîmd in ±íãà ìk øàLmicen mday ©§¨¨¨¨

:`xnbd daiyn .jyn `le drn ozpyk mb aexira dkfy minkg
,úéaä ìòa ,áø øîàepi`y ,ipepg e` mezgp epi`y mc` lk ,xnelk ¨©©©©©©¦

il dkf el xn`e ,drn exiag el ozpy ,oii e` zexkk xeknl libx
.seziyl oiia e` aexirl xkikaìàeîL øîà ïëå,l`eny xaq oke ± §¥¨©§¥

epiid mc` lk x`yyìàeîL øîàc ,úéaä ìòaixac xe`iaa ©©©©¦§¨©§¥
,dpyndeðL àì,aexira dkef epi` drn ozepdy df oic dpyp `l ± Ÿ¨

àlàl ozepaúéaä ìòa ìáà ,íBzçðel xn`e ,drn exiag el ozpy ¤¨©§£¨©©©©¦
,aexira exear dkfiyäðB÷.aexird z` exiag ¤

:minkg zrca l`eny xn`y mipic ihxt dnk d`ian `xnbd
åcereðL àì ,ìàeîL øîàipepgl drn ozepdy df oic dpyp `l ± §¨©§¥Ÿ¨

,aexira dkef epi` mezgpl e`àlàmdl ozpykìáà ,äòîozp m` ¤¨¨¨£¨
mdl,éìk`ed f` ,oitilg oipwa oiid e` xkkd z` dpwy ,xnelk §¦
äðB÷oiia e` xkka el axrl mezgpd e` ipepgd lekie ,aexird z` ¤

.epnn gwly
åcereðL àì ,ìàeîL øîàipepgl drn ozepdy df oic dpyp `l ± §¨©§¥Ÿ¨

,aexira dkef epi` mezgpl e`Bì øîàc àlàgweld xn`yk ± ¤¨§¨©
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eznyקיח in` cenr at sc ± iyily wxtoiaexir
àøáâà àøáâiaxe ,ibilt :xaq ,dkld xn`c l`eny ,l`enyc` iel oa ryedi iaxc Ð

.ibilt `l :xaq ryediïéìåñôä`l `zknq`c ,od odixacn oiplfb olekc zecrl Ð

.dil lifb lfbne ,`iipwàéáå÷á.oeaxira Ðíéðåé éçéøôî.ipeil jpei dncwiz i` Ðéøçåñ
úéòéáùlr dxiar xearl oenn cnegy dfe ,dxegql `le "dlk`l" :xn` `pngxc Ð

oenndzyz l`" :dxn` dxezde ,`ed ryx Ð

.(bk zeny) "cr ryxúåðîåà íäì ïéàù ïîæá
àéä àìà`edy `zknq` :dcedi iax xaqwc Ð

dze` lre ,epgvpi `edy ezrc lr jnqp

dpzn `ed `zknq`.edpip oiplfb e`le ,`ipw Ð

,mler ly eaeyia oiweqr oi`y itl ediileqte

mc` ipa xrve gxeha oi`iwae oixikn oi`c oeikc

.oenn ociqtdln odixag lr oiqg opi` Ð

'åë íéøîåà íéîëçåepiid :jzrc `wlq `w Ð

.welgl "izni`" :`nl` oizipznc `nw `pz

àéää:xn`c ,`id oetxh iax meyn `ziixa Ð

iax bilt `l oizipzna la` .`ipw `l `zknq`

.dinrhl yxtn `l` `nw `pzc` dcediïéà
øéæð ïäî ãçà,`a cg` e`xe oiayeiy mipy Ð

xn`e xifp dfy xifp ipixd :odn cg` xn`e

.xifp df oi`y xifp ipixd :exiagäàìôäìÐ

wtq zxeza `le ,i`ced lr yxetn excp `diy

.ecbpk `ad eze` xifp i`éð÷ éà.gvp i` Ð

ïåìç êìò ïøãä

äðùîìá÷îù éî ìëå 'åë ïéôúúùî ãöéë
íåé ãåòáîdf aexir lr jenql Ð

jlile.xzen Ðàøîâïéáøòî ïéà`l Ð

,aexir ici lr megzl ueg z`vl minkg exizd

.devn xacl `l`àìå íåé ãåòáî åäåòéãåä
åäåòéãåäéðú÷`ly it lr s` ,edericed Ð

dkiygyn dvxzpe mei ceran dvxzpÐ

mcewy xxaed :opixn`ezrc aexir ziipw onf

i`n dkiygy cr edericed `l .did jkl

,aexir `ki`c rci ded `l `d ?`ki` dxixa

.i`ed dilr dizrc `nipcåîà áåøéòá àöåéÐ

aexira el dzkif `le ,dnvrl en` daxirÐ

dzrc `nzqnc inc dtebkc ,dnr ezkilen

.en` e`la dil ibq `lc ,dilréáâ éîð ïðúå
äëåñen`l jixv yy oa `niz ike :xnelk Ð

dil ixwdkeq iab inp opzc ,xninl `kil `d Ð

.en`l jixv ohw id mzd opiyxte ,`peeb i`d ik

äëåñá áééç.opaxcn dil opikpgn Ðàøå÷ åðéàå
àîéàixw `lc oeik Ðe`l `zry `idd Ð

.`ed jixvà÷ìñ àîéà ïðéëøôåéîð ìåãâ êúòã
éø÷en`l jixv oi` dil zieyn `l :xnelk Ð

i` `d ,`ni` `xwi `le ezpyn xerip `diy cr

dil zieyn en`l jixv `ni` `xwelit` `d Ð

.jka ekxc lecbåðéàå åúðùî øåòéðù ìë àìà
àîéà àîéà àøå÷`iz`c cr gev `lc Ð

dinwl."en`l jixv epi`" ied Ðäîëåxa Ð

.ied ipy dnkùîç øáë òáøà øáëdil ixw Ð

:`nl` .ditxeg metl cg lk ,en`l jixv oi`

`l 'c xan ithe ,diiekfl ira yng xa ied ikn

.wetilc en`l jixv dil ixw
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åìàå.(a,ck oixcdpq) "xxea df" wxta yxetn Ð oileqtd od

øîàibiltc opiwqnc ab lr s` Ð 'ek zepne` el oi`y onfa 'ek izni` dcedi iaxopax

xn` ,(a,ek my) "xxea df" wxta wiqtck .dcedi iaxk dkld Ð dcedi iaxc dilr

`ng xa inxl elit`c .`iaewa wegyl ixyc rnyn o`kne .dcedi iaxk dkld :eda` iax

meyn leqt `iaewa wgync `nrh yxtnc

iaxl la` ,opaxl epiid Ð `ipw `l `zknq`c

Ð izixg` zepne` xinbc `kid xyknc dcedi

`lc mrhe ,`id `zknq` e`l `peeb i`dkc xaqw

df" wxta qxhpewd yxitck Ð `zknq` ied

`aac `iddl inc `lc meyn (a,ck my) "xxea

mly` ciari` `le xiae` m` :(a,cw) `rivn

.ipwne xnb `l ikdle ,ecia ied mzdc .ifef `tl`

.dil aidi `lc `zrc` Ð ipz` ik `xwirnc

.jk icil `ai `ly xeaqe ,drehc ipznw `zknq`

gvp i` rci `lc meyn ,icin` jinq `l `kd la`

rnyn (`,dk oixcdpq) "xxea df" wxtae .`l e`

`pz i`c ,`kixve :xn`wc ,mipei igixtn iab

il miw xn`c `ed mzd Ð envr zrca dlezc

rnyn .`zknq` ied ikdle ,ith `prcic i`ytpa

epiaxl dywe .ith `zknq` `ied Ð eciac `kid

iab (a,br `rivn `aa) "jyp edfi`" seqac :mz

,'ek `xng dil oafnl dixagl ifef aidic o`n i`d

mly` ciari` `le xiae` m`c `py i`n :jixte

.ecia e`l Ð `kd ,ecia Ð mzd :ipyne ?`ahina

!ith `zknq` `ied ecia e`lc meyn :`nl`

`edd ik mifb `le ,ixnbl eciac `kid :d`xpe

`l Ð `ahina mly` ciari` `le xiae` m`c

elit`e ,llk ecia oi`c `kid oke .`zknq` `ied

la` .`peeb i`dke ,`iaew oebk Ð ipwne xinb ikd

`le rytc `xng `edd ik ,ecia `le eciac `kid

lknÐ zepwl daxd ievn oiic ab lr s`e ,dil oaf

el xeknl evxi `l m`c ,mixg`a ielzc oeik mewn

`zknq` iede ,ipwne xnb `l jkld Ð dpwi inn

ik `weecc :xg` mrh mz epiax yxit cere .dxenb

wxtc ,legn ipeaxr ia xfeg ip` m`c `edd

eaeg zvwn rxty ine ,(a,gn my) "adfd"

`xza `aa) "heyt hb"c exhy z` yilyde

epi`y ,`zknq` aiyg `peeb i`dk lke ,(`,gqw

.edepin`iy eixac lr exiag jinqdl `l` oiekzn

df e` egiexiy ecarw ikdc `zrc` Ð `kd la`

epiax xne` Ð dpn`a miwgynd mze`e .df e`

o`nlc ?dpwi dnac ,mlyl aiig epi`c :wgvi

`l` ,oipwa elit` ipw `l Ð `id `zknq` xn`c

pa gkenck ,aeyg oic ziaao`nle .(a,fk) mixc

mixaca dpwi j`id Ð `id `zknq` e`l xn`c

.exiag gvepy liaya ,oipw `la

ïåìç êìò ïøãä

ãöéëlk Ð ziagd z` gipn oitzzyn

,ziaga gipdl milibx eid odizexit

ziagd z` oi`ian :[`,t] lirl `ipzck

ipin lk x`y lye zexbexb lye ony lye oii ly

.zexit

ïéàm` :opzc ,lirlÐ devn xacl `l` oiaxrn

`xnba dl iwene .'eke gxfnl mixkp e`a

wervl jixvy :qxhpewa my yxite .`zn ixna

.miax iwqr lr gwtne ,exir ipa jxevl jledy ,devn xac inp ied Ð eiptlòîù"oiaxrn lka" wxt opixn`ck ,dxixa oi` opaxc oinegz iaexira elit`c xazqn `lc Ð dxixa oi` dpin

.dxixa dil zil opaxca elit`c `pz i`d o`n :(a,fl)ïè÷egipdl dl xyt` i`c ,en` aexira ohw `vei mewn lkn Ð devn xacl `l` oiaxrn oi`c ab lr s` Ð en` aexira `vei yy oa

.ekpgl devn `ki` inp ohwa :inp i` .dixg` jexkc meyn
cr
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íB÷î ìk :éåì ïa òLBäé éaø øîà ,àôeb .éâéìt àì̈§¦¦¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨

eðéúðLîa "äná"e "éúîéà" ,äãeäé éaø øîàL¯Bðéà ¤¨©©¦§¨¥¨©©¤§¦§¨¥¥
"éúîéà" :øîà ïðçBé éaøå .íéîëç éøác Løôì àlà¯ ¤¨§¨¥¦§¥£¨¦§©¦¨¨¨©¥¨©

"äná"å ,Løôì¯àäå ?àeä Løôì "éúîéà"å .÷Bìçì §¨¥©¤©£§¥¨©§¨¥§¨
äåìîe ,àiae÷a ÷çNîä :íéìeñtä ïä elàå :ïðz§©§¥¥©§¦©§©¥§¦¨©§¤
éaø øîà .úéòéáL éøçBñå ,íéðBé éçéøôîe ,úéaéøä¦¦©§¦¥¦§£¥§¦¦¨©©¦

:äãeäééúîéà¯ìáà ,àéä àlà úeðneà Bì ïéàL ïîæa §¨¥¨©¦§©¤¥¨¤¨¦£¨
àéä àlL úeðneà Bì Lé¯dìò éðúå .øLk äæ éøä ¥¨¤Ÿ¦£¥¤¨¥§¨¥£¨

àlà úeðneà Bì ïéàL ïéa :íéøîBà íéîëçå :àúééøáa§¨©§¨©£¨¦§¦¥¤¥¨¤¨
àéä àlL úeðneà Bì LiL ïéáe ,àéä¯!ìeñt äæ éøä ¦¥¤¥¨¤Ÿ¦£¥¤¨
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àeä øéæð àì éà øéæð éà déì à÷tñîc¯ãéaòLî àì ¦§©§¨¥¦¨¦¦¨¨¦¨§©§¥
éð÷ àì éà éð÷ éà òãé àìc ïåék :éîð àëä ,déLôð¯ ©§¥¨¨©¦¥¨§¨¨©¦¨¥¦¨¨¥

.äð÷îe øîb àì̈¨©©§¤

ïåìç êìò ïøãä

äðùî,úéáçä úà çépî ?ïéîeçza ïéôzzLî ãöék¥©¦§©§¦©§¦©¦©¤¤¨¦
CìiL éî ìëì éøéò éða ìëì äæ éøä :øîBàå§¥£¥¤§¨§¥¦¦§¨¦¤¥¥
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àçøBà :àîéúc eäî !äzLnä úéáì Bà ìáàä úéáì§¥¨¥¤§¥©¦§¤©§¥¨§¨
ìòaî åéìò ìaéwL ìëå" .ïì òîLî à÷ ,éðú÷ àúlîc§¦§¨¨¨¥¨©§©¨§¨¤¦¥¨¨¦§
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:àðååb éàä ék äkeñ éab éîð ïðúe .Bnà áeøéòa àöBé¥§¥¦§©©¦©¥¨¦©©§¨

éøö ïéàL ïè÷Bnàì C¯eäæéàå :da ïðéåäå .äkeqa áéiç ¨¨¤¥¨¦§¦©¨©¨§¨¥©¨§¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oiaexir(iriax meil)

úéîø à÷ àøábà àøáblr cg` `xen` ixacn dywn dz` ike ± ©§¨©©§¨¨¨¦
lr iel oa ryedi iax ixacn dywn dz`y ,xg` `xen` ixac

,df xaca md miwleg zn`ae ,l`eny ixacøîl`eny -øáñ ©¨©
céâéìteixaca hwp okle ,df oica minkge dcedi iax ewlgpy ± §¦¥

,dcedi iaxk 'dkld'øîeiel oa ryedi iaxe ±,øáñcéâéìt àì± ©¨©Ÿ§¦¥
z` yxtl `a dcedi iaxe ,df oica minkge dcedi iax ewlgp `ly

.minkg ixac
:iel oa ryedi iax xn`y llka oecl zxfeg `xnbdàôebxefgp ± ¨

,mx`ape iel oa ryedi iax ixac mvrlìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨
äãeäé éaø øîàL íB÷îoeyla eixac z`e 'éúîéà'oeylaäna' ¨¤¨©©¦§¨¥¨©©¤

'mixen` mixacBðéà ,eðéúðLîa`aíéîëç éøác Løôì àlà`le §¦§¨¥¥¤¨§¨¥¦§¥£¨¦
.mdilr welgl,øîà ïðçBé éaøåoeyl dcedi iax xn`yk,'éúîéà' §©¦¨¨¨©¥¨©

`aLøôì,minkg ixac z`eoeyl xn`ykäna','mixen` mixac §¨¥©¤
`a÷Bìçì.minkg ixac lr ©£

opgei iax ixacl oiae iel oa ryedi iax ixacl oia dywn `xnbd
miaygp mpi`y yie ,zecrl leqt olfb `ziixe`cn :dpynn
elqte miplfbl mze` eaiygd minkg la` ,`ziixe`cn miplfb
,`xnbd d`iany dpyna mi`aend mileqtd lke .zecrl mze`

.opaxcn `l` mileqt mpi`
:`xnbd dywnåoeyl dcedi iax xn`yk ik,àeä Løôì 'éúîéà' §¥¨©§¨¥

ïðz àäådpyna epipy ixde ±(:ck oixcdpq)íéìeñtä ïä elàå,zecrl §¨§©§¥¥©§¦
àéáe÷a ÷çNîäote`a mda miwgyny mvr ly zekizg ± ©§©¥§§¨

,zern el ozep exiag wgyna gvpndyúéaéøa äåìîe,éçéøôîe ©§¤§¦¦©§¦¥
íéðBémewnl ribdl ezpei mcwzy iny mipzne ,mipei migixtny ± ¦

,zern exiag el ozi ,mieqnúéòéáL éøçBñådxegq miyerde ± §£¥§¦¦
.ziriay zexitaéúîéà ,äãeäé éaø øîà`iaewa wgyn milqtp ¨©©¦§¨¥¨©

,mipei igixtneBì ïéàL ïîæa[elqetl mivexy df mc`l-]úeðneà ¦§©¤¥¨
,da wqer `edy zxg`àéä àlàe` `iaewa wx wqer epi`y ± ¤¨¦

ly eaeyia wqer epi`y meyn leqt `ed f`y ,mipei zgxtda
,mlerìáàm`úeðneà Bì Lézxg`àéä àlLwgyln ueg ± £¨¥¨¤Ÿ¦

,mipei gixtdle `iaewaøLk äæ éøä`edy oennd zngny ,zecrl £¥¤¨¥
,df oenn lehil el xzeny ,lqtp epi` ,egvpn `edyk exiagn lhep
dze` dleze aiigzn mc`y zeaiigzd ,xnelk] `zknq`y oeik

.dpew [da aiigzi `l seqaly jk lr jneq `ede ,xac dfi`aéðúå§¨¥
àúééøáa dìò,dpynd ixac z` yxtl d`ay `ziixaa epipye ± £¨§¨©§¨

úeðneà Bì LiL ïéáe ,àéä àlà úeðneà Bì ïéàL ïéa ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¤¥¨¤¨¦¥¤¥¨
,ìeñt äæ éøä ,àéä àlLdpew epi`e ,dpew dpi` `zknq`y meyn ¤Ÿ¦£¥¤¨

minkgy gkene .ely opi`y zern lhep `edy `vnpe ,zernd z`
zepne` el yiy in s`y mixaeqe ,df oica dcedi iax lr miwleg

leqt zxg`,minkg ixac lr welgl dcedi iax `ay it lr s`e ,
.'izni`' oeyla eixac z` xn`

,minkg ixac z` yxtl `a dcedi iax zn`a :`xnbd zvxzn
eàéääzxg` zepne` mdl yiyk s`y dxn`y `ziixad dze`e ± ©¦

ezhiya `l` ,dpynay minkg zrc dpi` ,md mileqtéaøc§©¦
,àéä ïBôøè éaø øîà äãeäé.dpew dpi` `zknq`y xaeq `edy §¨¨©©¦©§¦

àéðúc,`a cg` mc` e`xe ,miayei eidy mipy ,`ziixaa epipyy ± §©§¨
cg` xn`e ,xifp `ed `ad mc`d m` miayeid egkeezde
ipyde ,`ed xifp df mc`y ixack xxazi m` xifp ipixd ,miayeidn
mdipye ,xifp epi` df mc`y ixack xxazi m` xifp ipixd xn`

e ,`l e` xifp `ed m` xexiaa mircei mpi`y ,wtqn ok exn`øîà̈©
,íìBòì ,ïBôøè éaø íeMî äãeäé éaøixack xxazpy xg`l s` ©¦§¨¦©¦©§§¨

,mdn cg`,øéæð ïäî ãçà ïéà,eixack xxazpy in `l s`eéôì ¥¤¨¥¤¨¦§¦
äàìôäì àlà úeøéæð ïéàLlawn `edyk `l` zexifp dlg `ly ± ¤¥§¦¤¨§©§¨¨

`l ,wtqd lr dlawn `ed m` la` ,xexiaae yexita eilr dze`
,zexifpd dlgàîìày ,oetxh iax xaeqy gkene ±à÷tñîc ïåék ©§¨¥¨¦§©§¨

déì`ay mc`a wteqn `edy ±éàm` -øéæð,`edøéæð àì éà ¥¦¨¦¦Ÿ¨¦
déLôð ãéaòLî àì ,àeä,wtqd lr zexifpa envr z` aiign epi` ± Ÿ§©§¥©§¥

énð àëä,`iaewa wgyna o`k s` ±àì éà éð÷ éà òãé àìc ïåék ¨¨©¦¥¨§Ÿ¨©¦¨¥¦Ÿ
éð÷,gvpi `l e` gvpi m` rcei epi`y oeik ±äð÷îe øîb àìepi` ± ¨¥Ÿ¨©©§¤

xn`yk ,mlerle .zernd z` exiagl zzl aiigzdl ezrca xneb
zrce ,minkg ixac lr welgl `a epi` ,'izni`' oeyl dcedi iax
zrc dpi` ,dpew dpi` `zknq`y exn`y `ziixaay minkg
`zknq`y xaeqy ,`id oetxh iax zrc `l` ,dpynay minkg

.dpew dpi`

ïåìç êìò ïøãä

ïéôúúùî ãöéë ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
zaya zkll mivex xird ipan miax xy`ky zcnln epzpyn
gipdl cg` mc` leki ,xird megzl ueg `edy cg` mewnl

.mlek liaya oinegz aexir
a ïéôzzLî ãöékiaexir.ïéîeçz,miaxl axrndúéáçä úà çépî ¥©¦§©§¦§§¦©¦©¤¤¨¦

xird on dn` miitl` cr wegixa oefn mrìëì äæ éøä øîBàåcg` §¥£¥¤§¨
néøéò éðae ,df aexir jixvyepiidìáàä úéáì CìiL éî ìëìengpl §¥¦¦§¨¦¤¥¥§¥¤¨¤

äzLnä úéáì Bà.dlke ozg gnyl §¥©¦§¤
íBé ãBòaî åéìò ìaéwL ìëå,df aexir lr jenqløzeî.zkll el §¨¤¦¥¨¨¦§¨

`l` aexird lr jenql eilr laiw m`eCLçzMîzqipk xg`l] ¦¤¤¡©
,[zaydøeñàmeyn ,xird megzl ueg z`vl elïéáøòî ïéàL ¨¤¥§¨§¦

,CLçzMî.zayd zqipka zipwp dziaydy itl ¦¤¤¡©

àøîâ
äåöî øáãì àlà ïéáøòî ïéà ,óñBé áø øîàminkg exizd `l ± ¨©©¥¥§¨§¦¤¨¦§©¦§¨

.devn xacl `l` aexir ici lr megzl ueg z`vl
:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàî,sqei axàðéðzepipy ok ± ©¨©§©¨¨¦¨

,epzpynaìáàä úéáì CìiL éî ìëì'[mgpl]äzLnä úéáì Bà §¨¦¤¥¥§¥¤¨¤§¥©¦§¤
.devn xacl `l` miaxrn oi`y rnyne ,'[dlke ozg gnyl]

:`xnbd zvxznàîéúc eäîxnel mewn did ±àúlîc àçøBà ©§¥¨§¨§¦§¨
éðz÷miaxrny oicd `ed la` ,xzei zelibxd ze`nbec hwp ± ¨¨¥

,zeyx xaclïì òîLî à÷xacl `l` miaxrn oi`y sqei ax ¨©§©¨
.cala devn

:epzpyna epipyíBé ãBòaî åéìò ìaéwL ìëårnyn .xzen §¨¤¦¥¨¨¦§
dze`a m` ,zayd zqipka dlg dziayd ziipwy xg`ny
liren epi` aey ,aexird lr jenql ezrca xnb `l oiicr dryd
:`xnbd dywn o`kne .zayd zqipk xg`l jk lr hilgny dn

dpéî zòîLy rnyn ±'äøéøa' ïéàzrk xxean epi`y xac ± ¨§©§¦¨¥§¥¨
,ezligzn xxeank aygidl leki epi` onf xg`l xxazneLé éàc§¦¥

,'äøéøa'aexird lr jenql dvxzp zayd zqipk ixg`y oeik §¥¨
àúléî élbézxacd xxazi ±déì àçéð äåä íBé ãBòaîc òøôîì± ¦©¥¦§¨§©§¥©§¦§£¨¦¨¥

iaexir ixdy ,dywe .exear mb rxtnl aexird legie ,el gep did
oi` opaxca elit`y xazqn `le ,opaxcn `l` mpi` oinegz

.'dxixa'
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà'mei ceran eilr laiw' epipyy dn ¨©©©¦

`l` mei ceran ynn eilr lawiy jixvy dpeekd oi`eäeòéãBä¦
,éðz÷ eäeòéãBä àìåexiagy mei ceran el ericed m` ,xnelk §Ÿ¦¨¨¥

jenql dvxzp `ly it lr s` ,jka ic ,xird ipa lkl aexir gipn
xxaedy mixne`e ,'dxixa' yiy meyn ,jygzyn `l` eilr
`l m` la` ,jkl dzid ezrc aexird ziipw onf mcew xaky
`l ixdy ,'dxixa' oicn lireiy jiiy `l ,dkygy cr el ericed

.eilr dzid ezrcy xnel mewn oi`e aexird zgpd lr llk rci
:en` xg` xxbp ,oinegz iaexir oipray ,ohw iabl dpc `xnbd

LL ïa ïè÷ ,éqà áø øîà[dfn dhnl oky lke] mipyáeøéòa àöBé ¨©©©¦¨¨¤¥¥§¥
,Bnàaexird oefna wlg el dzkif `ly s` ,dnvrl daxir m`y ¦

itl ,en` megzk enegz rawp mewn lkn ,exear daxir `l mbe
leki epi`e en` ixg` jexk `edy xg`n ,dtebk oecip `edy
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המשך בעמוק דלה



קיט ezny in` cenr at sc ± iyily wxtoiaexir
àøáâà àøáâiaxe ,ibilt :xaq ,dkld xn`c l`eny ,l`enyc` iel oa ryedi iaxc Ð

.ibilt `l :xaq ryediïéìåñôä`l `zknq`c ,od odixacn oiplfb olekc zecrl Ð

.dil lifb lfbne ,`iipwàéáå÷á.oeaxira Ðíéðåé éçéøôî.ipeil jpei dncwiz i` Ðéøçåñ
úéòéáùlr dxiar xearl oenn cnegy dfe ,dxegql `le "dlk`l" :xn` `pngxc Ð

oenndzyz l`" :dxn` dxezde ,`ed ryx Ð

.(bk zeny) "cr ryxúåðîåà íäì ïéàù ïîæá
àéä àìà`edy `zknq` :dcedi iax xaqwc Ð

dze` lre ,epgvpi `edy ezrc lr jnqp

dpzn `ed `zknq`.edpip oiplfb e`le ,`ipw Ð

,mler ly eaeyia oiweqr oi`y itl ediileqte

mc` ipa xrve gxeha oi`iwae oixikn oi`c oeikc

.oenn ociqtdln odixag lr oiqg opi` Ð

'åë íéøîåà íéîëçåepiid :jzrc `wlq `w Ð

.welgl "izni`" :`nl` oizipznc `nw `pz

àéää:xn`c ,`id oetxh iax meyn `ziixa Ð

iax bilt `l oizipzna la` .`ipw `l `zknq`

.dinrhl yxtn `l` `nw `pzc` dcediïéà
øéæð ïäî ãçà,`a cg` e`xe oiayeiy mipy Ð

xn`e xifp dfy xifp ipixd :odn cg` xn`e

.xifp df oi`y xifp ipixd :exiagäàìôäìÐ

wtq zxeza `le ,i`ced lr yxetn excp `diy

.ecbpk `ad eze` xifp i`éð÷ éà.gvp i` Ð

ïåìç êìò ïøãä

äðùîìá÷îù éî ìëå 'åë ïéôúúùî ãöéë
íåé ãåòáîdf aexir lr jenql Ð

jlile.xzen Ðàøîâïéáøòî ïéà`l Ð

,aexir ici lr megzl ueg z`vl minkg exizd

.devn xacl `l`àìå íåé ãåòáî åäåòéãåä
åäåòéãåäéðú÷`ly it lr s` ,edericed Ð

dkiygyn dvxzpe mei ceran dvxzpÐ

mcewy xxaed :opixn`ezrc aexir ziipw onf

i`n dkiygy cr edericed `l .did jkl

,aexir `ki`c rci ded `l `d ?`ki` dxixa

.i`ed dilr dizrc `nipcåîà áåøéòá àöåéÐ

aexira el dzkif `le ,dnvrl en` daxirÐ

dzrc `nzqnc inc dtebkc ,dnr ezkilen

.en` e`la dil ibq `lc ,dilréáâ éîð ïðúå
äëåñen`l jixv yy oa `niz ike :xnelk Ð

dil ixwdkeq iab inp opzc ,xninl `kil `d Ð

.en`l jixv ohw id mzd opiyxte ,`peeb i`d ik

äëåñá áééç.opaxcn dil opikpgn Ðàøå÷ åðéàå
àîéàixw `lc oeik Ðe`l `zry `idd Ð

.`ed jixvà÷ìñ àîéà ïðéëøôåéîð ìåãâ êúòã
éø÷en`l jixv oi` dil zieyn `l :xnelk Ð

i` `d ,`ni` `xwi `le ezpyn xerip `diy cr

dil zieyn en`l jixv `ni` `xwelit` `d Ð

.jka ekxc lecbåðéàå åúðùî øåòéðù ìë àìà
àîéà àîéà àøå÷`iz`c cr gev `lc Ð

dinwl."en`l jixv epi`" ied Ðäîëåxa Ð

.ied ipy dnkùîç øáë òáøà øáëdil ixw Ð

:`nl` .ditxeg metl cg lk ,en`l jixv oi`

`l 'c xan ithe ,diiekfl ira yng xa ied ikn

.wetilc en`l jixv dil ixw
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åìàå.(a,ck oixcdpq) "xxea df" wxta yxetn Ð oileqtd od

øîàibiltc opiwqnc ab lr s` Ð 'ek zepne` el oi`y onfa 'ek izni` dcedi iaxopax

xn` ,(a,ek my) "xxea df" wxta wiqtck .dcedi iaxk dkld Ð dcedi iaxc dilr

`ng xa inxl elit`c .`iaewa wegyl ixyc rnyn o`kne .dcedi iaxk dkld :eda` iax

meyn leqt `iaewa wgync `nrh yxtnc

iaxl la` ,opaxl epiid Ð `ipw `l `zknq`c

Ð izixg` zepne` xinbc `kid xyknc dcedi

`lc mrhe ,`id `zknq` e`l `peeb i`dkc xaqw

df" wxta qxhpewd yxitck Ð `zknq` ied

`aac `iddl inc `lc meyn (a,ck my) "xxea

mly` ciari` `le xiae` m` :(a,cw) `rivn

.ipwne xnb `l ikdle ,ecia ied mzdc .ifef `tl`

.dil aidi `lc `zrc` Ð ipz` ik `xwirnc

.jk icil `ai `ly xeaqe ,drehc ipznw `zknq`

gvp i` rci `lc meyn ,icin` jinq `l `kd la`

rnyn (`,dk oixcdpq) "xxea df" wxtae .`l e`

`pz i`c ,`kixve :xn`wc ,mipei igixtn iab

il miw xn`c `ed mzd Ð envr zrca dlezc

rnyn .`zknq` ied ikdle ,ith `prcic i`ytpa

epiaxl dywe .ith `zknq` `ied Ð eciac `kid

iab (a,br `rivn `aa) "jyp edfi`" seqac :mz

,'ek `xng dil oafnl dixagl ifef aidic o`n i`d

mly` ciari` `le xiae` m`c `py i`n :jixte

.ecia e`l Ð `kd ,ecia Ð mzd :ipyne ?`ahina

!ith `zknq` `ied ecia e`lc meyn :`nl`

`edd ik mifb `le ,ixnbl eciac `kid :d`xpe

`l Ð `ahina mly` ciari` `le xiae` m`c

elit`e ,llk ecia oi`c `kid oke .`zknq` `ied

la` .`peeb i`dke ,`iaew oebk Ð ipwne xinb ikd

`le rytc `xng `edd ik ,ecia `le eciac `kid

lknÐ zepwl daxd ievn oiic ab lr s`e ,dil oaf

el xeknl evxi `l m`c ,mixg`a ielzc oeik mewn

`zknq` iede ,ipwne xnb `l jkld Ð dpwi inn

ik `weecc :xg` mrh mz epiax yxit cere .dxenb

wxtc ,legn ipeaxr ia xfeg ip` m`c `edd

eaeg zvwn rxty ine ,(a,gn my) "adfd"

`xza `aa) "heyt hb"c exhy z` yilyde

epi`y ,`zknq` aiyg `peeb i`dk lke ,(`,gqw

.edepin`iy eixac lr exiag jinqdl `l` oiekzn

df e` egiexiy ecarw ikdc `zrc` Ð `kd la`

epiax xne` Ð dpn`a miwgynd mze`e .df e`

o`nlc ?dpwi dnac ,mlyl aiig epi`c :wgvi

`l` ,oipwa elit` ipw `l Ð `id `zknq` xn`c

pa gkenck ,aeyg oic ziaao`nle .(a,fk) mixc

mixaca dpwi j`id Ð `id `zknq` e`l xn`c

.exiag gvepy liaya ,oipw `la

ïåìç êìò ïøãä

ãöéëlk Ð ziagd z` gipn oitzzyn

,ziaga gipdl milibx eid odizexit

ziagd z` oi`ian :[`,t] lirl `ipzck

ipin lk x`y lye zexbexb lye ony lye oii ly

.zexit

ïéàm` :opzc ,lirlÐ devn xacl `l` oiaxrn

`xnba dl iwene .'eke gxfnl mixkp e`a

wervl jixvy :qxhpewa my yxite .`zn ixna

.miax iwqr lr gwtne ,exir ipa jxevl jledy ,devn xac inp ied Ð eiptlòîù"oiaxrn lka" wxt opixn`ck ,dxixa oi` opaxc oinegz iaexira elit`c xazqn `lc Ð dxixa oi` dpin

.dxixa dil zil opaxca elit`c `pz i`d o`n :(a,fl)ïè÷egipdl dl xyt` i`c ,en` aexira ohw `vei mewn lkn Ð devn xacl `l` oiaxrn oi`c ab lr s` Ð en` aexira `vei yy oa

.ekpgl devn `ki` inp ohwa :inp i` .dixg` jexkc meyn
cr
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:øáñ øîe ,éâéìt :øáñ øî !?úéîø à÷ àøábà àøáb©§¨©©§¨¨¨¥¨¨©§¦¦¨¨©
íB÷î ìk :éåì ïa òLBäé éaø øîà ,àôeb .éâéìt àì̈§¦¦¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨

eðéúðLîa "äná"e "éúîéà" ,äãeäé éaø øîàL¯Bðéà ¤¨©©¦§¨¥¨©©¤§¦§¨¥¥
"éúîéà" :øîà ïðçBé éaøå .íéîëç éøác Løôì àlà¯ ¤¨§¨¥¦§¥£¨¦§©¦¨¨¨©¥¨©

"äná"å ,Løôì¯àäå ?àeä Løôì "éúîéà"å .÷Bìçì §¨¥©¤©£§¥¨©§¨¥§¨
äåìîe ,àiae÷a ÷çNîä :íéìeñtä ïä elàå :ïðz§©§¥¥©§¦©§©¥§¦¨©§¤
éaø øîà .úéòéáL éøçBñå ,íéðBé éçéøôîe ,úéaéøä¦¦©§¦¥¦§£¥§¦¦¨©©¦

:äãeäééúîéà¯ìáà ,àéä àlà úeðneà Bì ïéàL ïîæa §¨¥¨©¦§©¤¥¨¤¨¦£¨
àéä àlL úeðneà Bì Lé¯dìò éðúå .øLk äæ éøä ¥¨¤Ÿ¦£¥¤¨¥§¨¥£¨

àlà úeðneà Bì ïéàL ïéa :íéøîBà íéîëçå :àúééøáa§¨©§¨©£¨¦§¦¥¤¥¨¤¨
àéä àlL úeðneà Bì LiL ïéáe ,àéä¯!ìeñt äæ éøä ¦¥¤¥¨¤Ÿ¦£¥¤¨

øîà ,àéðúc ;àéä ïBôøè éaø øîà äãeäé éaøc àéää©¦§©¦§¨¨©©¦©§¦§©§¨¨©
ïäî ãçà ïéà íìBòì :ïBôøè éaø íeMî äãeäé éaø©¦§¨¦©¦©§§¨¥¤¨¥¤
ïåék :àîìà .äàìôäì àlà úeøéæð ïéàL éôì ,øéæð̈¦§¦¤¥§¦¤¨§©§¨¨©§¨¥¨

àeä øéæð àì éà øéæð éà déì à÷tñîc¯ãéaòLî àì ¦§©§¨¥¦¨¦¦¨¨¦¨§©§¥
éð÷ àì éà éð÷ éà òãé àìc ïåék :éîð àëä ,déLôð¯ ©§¥¨¨©¦¥¨§¨¨©¦¨¥¦¨¨¥

.äð÷îe øîb àì̈¨©©§¤

ïåìç êìò ïøãä

äðùî,úéáçä úà çépî ?ïéîeçza ïéôzzLî ãöék¥©¦§©§¦©§¦©¦©¤¤¨¦
CìiL éî ìëì éøéò éða ìëì äæ éøä :øîBàå§¥£¥¤§¨§¥¦¦§¨¦¤¥¥
ìòaî ,åéìò ìaéwL ìëå .äzLnä úéáì Bà ìáàä úéáì§¥¨¥¤§¥©¦§¤§¨¤¦¥¨¨¦§

éãé¯CLçzMî ,øzeî¯ïéáøòî ïéàL ,øeñà ¨¦¤¤§©¨¤¥§¨§¦
.CLçzMîàøîâàlà ïéáøòî ïéà :óñBé áø øîà ¦¤¤§©¨©©¥¥§¨§¦¤¨
öî øáãìCìiL éî ìëì :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî .äå ¦§©¦§¨©¨©§©¨¨¥¨§¨¦¤¥¥

àçøBà :àîéúc eäî !äzLnä úéáì Bà ìáàä úéáì§¥¨¥¤§¥©¦§¤©§¥¨§¨
ìòaî åéìò ìaéwL ìëå" .ïì òîLî à÷ ,éðú÷ àúlîc§¦§¨¨¨¥¨©§©¨§¨¤¦¥¨¨¦§

"éãé¯äøéøa Lé éàc .äøéøa ïéà :dpéî zòîL¯éìâéz ¨§©§¦¨¥§¥¨§¦¥§¥¨¦§¥
áø øîà !déì àçéð äåä íBé ãBòaîc òøôîì àúléî¦§¨§©§¥©§¦§£¨¦¨¥¨©©
:éñà áø øîà .éðú÷ "eäeòéãBä àì"å "eäeòéãBä" :éLà©¦¦§Ÿ¦¨¨¥¨©©©¦
éøvL ïè÷ :éáéúéî .Bnà áeøéòa àöBé LL ïa ïè÷C ¨¨¤¥¥§¥¦¥¦¦¨¨¤¨¦

Bnàì¯éøö ïéàLå .Bnà áeøéòa àöBéBnàì C¯ïéà §¦¥§¥¦§¤¥¨¦§¦¥
:àðååb éàä ék äkeñ éab éîð ïðúe .Bnà áeøéòa àöBé¥§¥¦§©©¦©¥¨¦©©§¨

éøö ïéàL ïè÷Bnàì C¯eäæéàå :da ïðéåäå .äkeqa áéiç ¨¨¤¥¨¦§¦©¨©¨§¨¥©¨§¥¤
éøö ïéàL ïè÷äðôpL ìk :éàpé éaø éác éøîà ?Bnàì C ¨¨¤¥¨¦§¦¨§¦§¥©¦©©Ÿ¤¦§¤

ìk :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø .Bzçp÷î Bnà ïéàå§¥¦§©©§©¦¦§¤¨¦¨©Ÿ
?Cúòc à÷ìñ ànéà ."ànéà" àøB÷ Bðéàå øBòépL¤¥§¥¥¦¨¦¨¨§¨©£¨
Bðéàå BúðLî øBòépL ìk :àîéà àlà !eø÷ éîð íéìBãb§¦©¦¨¤¨¥¨Ÿ¤¥¦§¨§¥
!Lîç øák òaøà øák ,änëå ."ànéà ànéà" àøB÷¥¦¨¦¨§©¨§©©§©§©¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oiaexir(iriax meil)

úéîø à÷ àøábà àøáblr cg` `xen` ixacn dywn dz` ike ± ©§¨©©§¨¨¨¦
lr iel oa ryedi iax ixacn dywn dz`y ,xg` `xen` ixac

,df xaca md miwleg zn`ae ,l`eny ixacøîl`eny -øáñ ©¨©
céâéìteixaca hwp okle ,df oica minkge dcedi iax ewlgpy ± §¦¥

,dcedi iaxk 'dkld'øîeiel oa ryedi iaxe ±,øáñcéâéìt àì± ©¨©Ÿ§¦¥
z` yxtl `a dcedi iaxe ,df oica minkge dcedi iax ewlgp `ly

.minkg ixac
:iel oa ryedi iax xn`y llka oecl zxfeg `xnbdàôebxefgp ± ¨

,mx`ape iel oa ryedi iax ixac mvrlìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨
äãeäé éaø øîàL íB÷îoeyla eixac z`e 'éúîéà'oeylaäna' ¨¤¨©©¦§¨¥¨©©¤

'mixen` mixacBðéà ,eðéúðLîa`aíéîëç éøác Løôì àlà`le §¦§¨¥¥¤¨§¨¥¦§¥£¨¦
.mdilr welgl,øîà ïðçBé éaøåoeyl dcedi iax xn`yk,'éúîéà' §©¦¨¨¨©¥¨©

`aLøôì,minkg ixac z`eoeyl xn`ykäna','mixen` mixac §¨¥©¤
`a÷Bìçì.minkg ixac lr ©£

opgei iax ixacl oiae iel oa ryedi iax ixacl oia dywn `xnbd
miaygp mpi`y yie ,zecrl leqt olfb `ziixe`cn :dpynn
elqte miplfbl mze` eaiygd minkg la` ,`ziixe`cn miplfb
,`xnbd d`iany dpyna mi`aend mileqtd lke .zecrl mze`

.opaxcn `l` mileqt mpi`
:`xnbd dywnåoeyl dcedi iax xn`yk ik,àeä Løôì 'éúîéà' §¥¨©§¨¥

ïðz àäådpyna epipy ixde ±(:ck oixcdpq)íéìeñtä ïä elàå,zecrl §¨§©§¥¥©§¦
àéáe÷a ÷çNîäote`a mda miwgyny mvr ly zekizg ± ©§©¥§§¨

,zern el ozep exiag wgyna gvpndyúéaéøa äåìîe,éçéøôîe ©§¤§¦¦©§¦¥
íéðBémewnl ribdl ezpei mcwzy iny mipzne ,mipei migixtny ± ¦

,zern exiag el ozi ,mieqnúéòéáL éøçBñådxegq miyerde ± §£¥§¦¦
.ziriay zexitaéúîéà ,äãeäé éaø øîà`iaewa wgyn milqtp ¨©©¦§¨¥¨©

,mipei igixtneBì ïéàL ïîæa[elqetl mivexy df mc`l-]úeðneà ¦§©¤¥¨
,da wqer `edy zxg`àéä àlàe` `iaewa wx wqer epi`y ± ¤¨¦

ly eaeyia wqer epi`y meyn leqt `ed f`y ,mipei zgxtda
,mlerìáàm`úeðneà Bì Lézxg`àéä àlLwgyln ueg ± £¨¥¨¤Ÿ¦

,mipei gixtdle `iaewaøLk äæ éøä`edy oennd zngny ,zecrl £¥¤¨¥
,df oenn lehil el xzeny ,lqtp epi` ,egvpn `edyk exiagn lhep
dze` dleze aiigzn mc`y zeaiigzd ,xnelk] `zknq`y oeik

.dpew [da aiigzi `l seqaly jk lr jneq `ede ,xac dfi`aéðúå§¨¥
àúééøáa dìò,dpynd ixac z` yxtl d`ay `ziixaa epipye ± £¨§¨©§¨

úeðneà Bì LiL ïéáe ,àéä àlà úeðneà Bì ïéàL ïéa ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¤¥¨¤¨¦¥¤¥¨
,ìeñt äæ éøä ,àéä àlLdpew epi`e ,dpew dpi` `zknq`y meyn ¤Ÿ¦£¥¤¨

minkgy gkene .ely opi`y zern lhep `edy `vnpe ,zernd z`
zepne` el yiy in s`y mixaeqe ,df oica dcedi iax lr miwleg

leqt zxg`,minkg ixac lr welgl dcedi iax `ay it lr s`e ,
.'izni`' oeyla eixac z` xn`

,minkg ixac z` yxtl `a dcedi iax zn`a :`xnbd zvxzn
eàéääzxg` zepne` mdl yiyk s`y dxn`y `ziixad dze`e ± ©¦

ezhiya `l` ,dpynay minkg zrc dpi` ,md mileqtéaøc§©¦
,àéä ïBôøè éaø øîà äãeäé.dpew dpi` `zknq`y xaeq `edy §¨¨©©¦©§¦

àéðúc,`a cg` mc` e`xe ,miayei eidy mipy ,`ziixaa epipyy ± §©§¨
cg` xn`e ,xifp `ed `ad mc`d m` miayeid egkeezde
ipyde ,`ed xifp df mc`y ixack xxazi m` xifp ipixd ,miayeidn
mdipye ,xifp epi` df mc`y ixack xxazi m` xifp ipixd xn`

e ,`l e` xifp `ed m` xexiaa mircei mpi`y ,wtqn ok exn`øîà̈©
,íìBòì ,ïBôøè éaø íeMî äãeäé éaøixack xxazpy xg`l s` ©¦§¨¦©¦©§§¨

,mdn cg`,øéæð ïäî ãçà ïéà,eixack xxazpy in `l s`eéôì ¥¤¨¥¤¨¦§¦
äàìôäì àlà úeøéæð ïéàLlawn `edyk `l` zexifp dlg `ly ± ¤¥§¦¤¨§©§¨¨

`l ,wtqd lr dlawn `ed m` la` ,xexiaae yexita eilr dze`
,zexifpd dlgàîìày ,oetxh iax xaeqy gkene ±à÷tñîc ïåék ©§¨¥¨¦§©§¨

déì`ay mc`a wteqn `edy ±éàm` -øéæð,`edøéæð àì éà ¥¦¨¦¦Ÿ¨¦
déLôð ãéaòLî àì ,àeä,wtqd lr zexifpa envr z` aiign epi` ± Ÿ§©§¥©§¥

énð àëä,`iaewa wgyna o`k s` ±àì éà éð÷ éà òãé àìc ïåék ¨¨©¦¥¨§Ÿ¨©¦¨¥¦Ÿ
éð÷,gvpi `l e` gvpi m` rcei epi`y oeik ±äð÷îe øîb àìepi` ± ¨¥Ÿ¨©©§¤

xn`yk ,mlerle .zernd z` exiagl zzl aiigzdl ezrca xneb
zrce ,minkg ixac lr welgl `a epi` ,'izni`' oeyl dcedi iax
zrc dpi` ,dpew dpi` `zknq`y exn`y `ziixaay minkg
`zknq`y xaeqy ,`id oetxh iax zrc `l` ,dpynay minkg

.dpew dpi`

ïåìç êìò ïøãä

ïéôúúùî ãöéë ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
zaya zkll mivex xird ipan miax xy`ky zcnln epzpyn
gipdl cg` mc` leki ,xird megzl ueg `edy cg` mewnl

.mlek liaya oinegz aexir
a ïéôzzLî ãöékiaexir.ïéîeçz,miaxl axrndúéáçä úà çépî ¥©¦§©§¦§§¦©¦©¤¤¨¦

xird on dn` miitl` cr wegixa oefn mrìëì äæ éøä øîBàåcg` §¥£¥¤§¨
néøéò éðae ,df aexir jixvyepiidìáàä úéáì CìiL éî ìëìengpl §¥¦¦§¨¦¤¥¥§¥¤¨¤

äzLnä úéáì Bà.dlke ozg gnyl §¥©¦§¤
íBé ãBòaî åéìò ìaéwL ìëå,df aexir lr jenqløzeî.zkll el §¨¤¦¥¨¨¦§¨

`l` aexird lr jenql eilr laiw m`eCLçzMîzqipk xg`l] ¦¤¤¡©
,[zaydøeñàmeyn ,xird megzl ueg z`vl elïéáøòî ïéàL ¨¤¥§¨§¦

,CLçzMî.zayd zqipka zipwp dziaydy itl ¦¤¤¡©

àøîâ
äåöî øáãì àlà ïéáøòî ïéà ,óñBé áø øîàminkg exizd `l ± ¨©©¥¥§¨§¦¤¨¦§©¦§¨

.devn xacl `l` aexir ici lr megzl ueg z`vl
:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàî,sqei axàðéðzepipy ok ± ©¨©§©¨¨¦¨

,epzpynaìáàä úéáì CìiL éî ìëì'[mgpl]äzLnä úéáì Bà §¨¦¤¥¥§¥¤¨¤§¥©¦§¤
.devn xacl `l` miaxrn oi`y rnyne ,'[dlke ozg gnyl]

:`xnbd zvxznàîéúc eäîxnel mewn did ±àúlîc àçøBà ©§¥¨§¨§¦§¨
éðz÷miaxrny oicd `ed la` ,xzei zelibxd ze`nbec hwp ± ¨¨¥

,zeyx xaclïì òîLî à÷xacl `l` miaxrn oi`y sqei ax ¨©§©¨
.cala devn

:epzpyna epipyíBé ãBòaî åéìò ìaéwL ìëårnyn .xzen §¨¤¦¥¨¨¦§
dze`a m` ,zayd zqipka dlg dziayd ziipwy xg`ny
liren epi` aey ,aexird lr jenql ezrca xnb `l oiicr dryd
:`xnbd dywn o`kne .zayd zqipk xg`l jk lr hilgny dn

dpéî zòîLy rnyn ±'äøéøa' ïéàzrk xxean epi`y xac ± ¨§©§¦¨¥§¥¨
,ezligzn xxeank aygidl leki epi` onf xg`l xxazneLé éàc§¦¥

,'äøéøa'aexird lr jenql dvxzp zayd zqipk ixg`y oeik §¥¨
àúléî élbézxacd xxazi ±déì àçéð äåä íBé ãBòaîc òøôîì± ¦©¥¦§¨§©§¥©§¦§£¨¦¨¥

iaexir ixdy ,dywe .exear mb rxtnl aexird legie ,el gep did
oi` opaxca elit`y xazqn `le ,opaxcn `l` mpi` oinegz

.'dxixa'
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà'mei ceran eilr laiw' epipyy dn ¨©©©¦

`l` mei ceran ynn eilr lawiy jixvy dpeekd oi`eäeòéãBä¦
,éðz÷ eäeòéãBä àìåexiagy mei ceran el ericed m` ,xnelk §Ÿ¦¨¨¥

jenql dvxzp `ly it lr s` ,jka ic ,xird ipa lkl aexir gipn
xxaedy mixne`e ,'dxixa' yiy meyn ,jygzyn `l` eilr
`l m` la` ,jkl dzid ezrc aexird ziipw onf mcew xaky
`l ixdy ,'dxixa' oicn lireiy jiiy `l ,dkygy cr el ericed

.eilr dzid ezrcy xnel mewn oi`e aexird zgpd lr llk rci
:en` xg` xxbp ,oinegz iaexir oipray ,ohw iabl dpc `xnbd

LL ïa ïè÷ ,éqà áø øîà[dfn dhnl oky lke] mipyáeøéòa àöBé ¨©©©¦¨¨¤¥¥§¥
,Bnàaexird oefna wlg el dzkif `ly s` ,dnvrl daxir m`y ¦

itl ,en` megzk enegz rawp mewn lkn ,exear daxir `l mbe
leki epi`e en` ixg` jexk `edy xg`n ,dtebk oecip `edy
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eznyקכ ina cenr at sc ± iyily wxtoiaexir
òùåäé áø øîàinp iq` axe ,eilr eaxriy cr `vei epi` yng oa zxn`ck i`ce Ð

zxg` gexl eia` eilr axir m`c :ol rnyn `we .xn`w eilr en` daxiryaxza Ð

.dil opicy en`ùù ïá ãò 'åë éáéúéîdfe o`kl df eilr axrya xninl `kil `d Ð

yy oa cr ylye mizy oae dpy oa :rnync .ipzw "cr" `dc ,o`klaexira `vei Ð

iekif `la mizy oae dpy oac ikid ike .en`

xn`w aexir`la inp yng oae rax` oa Ð

cr `le cr opixn` inp ike .xn`w eilr eaxir

llkaoac uixzc ,ryedi axc `zaeiz `ied Ð

.`zaeiz el zekfl jixv yngéåäú àîéì
éñà áøã äéúáåéúllka cr `le "cr"c Ð

.yy oa elit` :xn` edi`e ,rnynéåäéú àîéì
ùéøãå éàðé éáøã äéúáåéúùé÷ìiab iyxtnc Ð

jixv oi`" dil ixw `yng xae rax` xa dkeq

aexira `vei ipz `kde "en`llirl `ipze .en`

en`l jixv epi`y ohwc.daexira `vei epi` Ð

àúîá äåáàì äéúéàã àäqpkp wepizde Ð

enr `veierax` oan en`l jixv dil ixw `l Ð

`ziixae .dlrnle.`zna dea`l dizilca Ð

ik `dc ,ikd iiepyl ivn `l ryedi axe

dil zi`c `zi` m` :lirl iq` axl dipiaze`

`xaq `d ryedi axldil ipyn ded ikd Ð

`nipe ,`zna dea`l dizilca ,iq` axcl

.`zeax opirny`e ,ixy axir `lcaïãé ìòÐ

.oliayaïäéìò ïáø áøéòå.zxg` gexl Ðäùà
àðù éàî.milecbd ezae epae ,ixar carn Ð

àîúñ àä`l inp zxg` gexle ,dwizyi`c Ð

.daxiräðùîì÷äì ïéðååëúîxi`n iax Ð

miqac meyn ,ith yipi` lik` zaya :xaq

.giky `niqal `geex :iypi` ixn`e ,diliyaz

yly creq zayac oeik :xaq dcedi iaxe

zecerq.dcerq lka daxd lke` epi` Ðøëë
òáøà íéøëîðùë ïåéãðåôá íåúçðä ïî çå÷ìä

òìñá ïéàñied aw ivg jzrc `wlq `zyd Ð

drn ,xpicl zern dyy :cvik .zecerq izy

oipeicpet izyxyr mipy xpic `vnp Ð

.oipeicpet dpenye mirax` rlq `vnp ,oipeicpet

oi`q drax`l ,oiaw dyy d`qemixyr Ð

,oiaw i`vg dpenye mirax` ixd ,oiaw drax`e

.oeicpetl aw ivgïåòîù éáø,xeriyn hrnn Ð

izya aexirl ice ,awl yi zecerq ryz :xne`e

z`vnp .awl zexkk dyly ly xkk ly zeci

eed dizeci izye ,awd ziyily dnilyd xkk

.zecerq izyòâåðîä úéáì äéöç`id `nzq Ð

z` da exriyy ,dnilyd xkk ivg :xn`w ikde

rbepnd zia ziidyl xnl oia xnl oiae aexird

micba `nhl`xwie) aizkc ,cin `nh qpkpd Ð

micba qeak la` ."`nhi ziad l` `ade" :(ci

aizkc dlik` ick ddyiy cr ea dxn`p `l

opinwene "eicba z` qaki ziaa lke`de" :(my)

it lr s`e dcerq ick ddeyl mipdk zxeza dl

lr s` .dlik` ick ied ef xkk ivge .lk` `ly

yly xkka ied oiaexir oiprl oerny iaxlc ab

zecerqepeekzp aexird xeriyac `ed mzd Ð

dcerq xeriy la` ,lwdl olekedl miw Ð

ivg zlik` icka ddyiy opirae ,ikd opaxl

my lr .cenlzd dilekc qxt `ede .ef xkk

xkk ivga :xnelk ,dqexta dxeriyy.ìåñôì
äééåâä úàqxt ivgk oi`nh oilke` lke`d .Ð

e`lc diieb z`nehl gpd :(a,t) `neic `xza wxta xn`ck .leahiy cr dnexza lqti elke`dy exfb opaxe ,mc` `nhn lke` oi`c ,`ed opaxcne .dnexza lek`ln eziieb dlqtp Ð

.`ziixe`càøîâäîëå.iraw dcedi iaxle xi`n iaxl Ðàúééøëéà àúôéø.mixeey ibidpn mixk` dcyl mdnr mixk`d oi`yepy Ðàúéôô øäð.`tt xdp mewn `ed Ðêåáà
ïàîëenvra xryl `a m`e ,epefn ick mc` lkl aexira ol `niiwc ?xi`n iaxk e` dcedi iaxk ,aexira dil `xiaq i`pz jpdn Ð.lega e` zaya ,xryi efi`a Ðäãåäé éáøë éàã

çéëù àîéñáì àçååø éùðéà éøîàã àä éì àéù÷.weznd xacl mewn zeptl oigeexzn miirnd :xnelk Ðïäéøáã.oerny iaxe `wexa oa opgei iaxc Ðéðåðçì ùéìù ïäî àöiax Ð

jdae .oeicpeta aw ivg iyily ipy xkene ,yily oeicpeta gwly aw ivga xkzyn ipepgd ixde ,oeicpeta ipepgd on gewld xkka `l` jl xriyy aw ivg xikfd `l dwexa oa opgei

zecerq izy `ki`c opgei iax opirny` iyily ipy.zecerq yly aw ivga ixd Ðéáéö.yily `l` xkzyn ipepgd oi` ,zet`l mivr Ð
éöçå
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ãòok m`c Ð jenqa ipynck 'ek `zna dea`l dizi`c `d :iiepyl ira `l Ð llka cre

seqa cenlzd dl iziinc ,iq` axk `zklde ,iq` axc` yiwl yixe i`pi iaxc ibilt ied

.(a,dq zeaezk) "it lr s`" wxt

àä`dc ,ikd iiepyl ivn ied `l ici` axc dixa ryedi axl Ð 'ek `zna dea`l dizi`c

ipyn `lcn ,dizill dizi` oia biltn `l

.qxhpewa yxit oke ,ikd

áøòîepiax xne`e Ð miphwd ezae epa ici lr

ohwc `kd dcen opgei iax s`c :wgvi

.ynn ohw

éðôî,i`w ezgtye ecar` Ð ecik ociy

:(a,fr) oihiba "wxefd" yixa opixn`ck

.diax dil ipw car cicéöçåz` leqtl divg

diebdleqtc :mz epiax xne` .mivia ipy epiide Ð

xyr dpenyn `le ,dzid mipencw zxifb diixkp

,rcz .ipy lke`e oey`x lke` lke`dc Ð xac

iedc dizrc `wlq (a,t) `neic `xza wxtac

mda e`nhz `le"n diyxcnl irae ,`ziixe`c

m`e .oi`iwa eid xac xyr dpenyae ."ma mznhpe

oeylc :cere !edl xqg ok m` Ð `ziixe`c dzid

lqtpc ,sebd leqt `wecc rnyn diixkp leqt

lke` lke`dc dxifbe ,dnexza lek`ln eteb

dieb leqt i`ce `l` .`ed rbn leqt Ð oey`x

lr exfb `le .daxd xac xyr dpeny mcew exfb

exfbe .dnexza lek`ln eteb `l` ,lqtiy erbn

lke` d`exdy ,ueg z`neh eh` mipt z`neh lr

dzy e` ,oi`nh oilke` lk`y xg` dnexz

uega mb oda rbil xzeny xeaq Ð mi`nh oiwyn

.dfa df oirbep eirn jezay enk ,dxedh dnexz

it lr s` ,dviaka la` ,mivia ipya `weece

`ly xyt` i`c ,exfb `l Ð mixg` `nhl ie`xy

zvw lkrzn e` oikipgde mipiyd oia zvw x`yi

ipy` denwe` Ð dviakn dewt`c oeike .eirna

iaxle ,rbepnd ziac dcerqd ivg `edy ,mivia

oiwyna la` .dvgne dvia` dwexa oa opgei

`l Ð eirna lkd qpkpe oilkrzn mpi`y ,oi`nh

lke`dc xac g"ia la` .ziriaxn xzei opira

leqtiye ,dviaka elit` exfb Ð oey`x lke`

zayc `nw wxta `nrh yxtnck ,rbna dnexz

oi`e .'ek oi`nh oilke` lke`c oipnfc meyn (`,ci)

.o`k jix`dl
ivge
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oiaexir(iriax meil)

:`xnbd zvxzn,éãéà áøc déøa òLBäé áø øîàyng oan ok` ¨©©§ª©§¥§©¦¦
e ,jk xaeq iq` ax mbe ,cxtpa eilr axrl jixv,éqà áø øîà÷ ék¦¨¨©©©¦

xaecn ,en` aexira `vei yy oa ohwyåéáà åéìò áøéòL ïBâk§¤¥©¨¨¨¦
Bnàå ïBôvìeilr daxirdénàc àúååöa énð LL øa eléôàc ,íBøcì ©¨§¦©¨©£¦©¥©¦§©§¨§¦¥

déì àçéðpi`y s` ,yy oa elit`y ±lkn ,'en`l jixv' xcba e ¦¨¥
exn` okle ,eia` zxeaga xy`n xzei el gep en` zxeaga mewn

.eia` aexir `le el dpewy `ed en` aexiry minkg
:lirl mixkfend mi`xen`d lk lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaa,ïè÷cer lkéøvLBnà áeøéòa àöBé ,Bnàì Cdgipny ¨¨¤¨¦§¦¥§¥¦
.dnvrlänëå]en`l jixv aygp izn cr -.[:`xnbd zx`anãò §©¨©

`diyLL ïa.mipy ¤¥
:ici` ax xa ryedi iax ixac z` `ziixad gkn dgec `xnbd

àzáeéz éãéà áø øa òLBäé áøc àzáeézef `ziixan dxizqd ± §§¨§©§ª©©©¦¦§§¨
.ezhiy dzgcpe dxenb dxizq `id ici` ax oa ryedi ax ixacl
zekfl jixve en` aexira `vei ohwd oi` yng oany xn` ixdy
aexira `vei yy oa cry x`ean `ziixaa eli`e ,cxtp aexir el

.en`
:iq` axl mb dxizq o`kn yi m`d zl`ey `xnbdéåäéz àîéì¥¨¤¡¥

éqà áøc dézáeézaxl dxizq mb `id ef `ziixay xn`p m`d ± §§¥§©©¦
xn`p `ziixaa eli`e ,en` aexira `vei yy oa ohwy xn`y ,iq`

.daexira `vei yy oa 'cr' wxy
:`xnbd zvxzn,éqà áø Cì øîàl `ziixad zpeek,ììëa ãòå ãò ¨©¨©©¦©§©¦§¨

.iq` ax ixacke ,xen`d oicd llka `ed yy oa mby
yixe i`pi iax ixacl `ziixadn dxizq yi m`d zl`ey `xnbd

:yiwl,Lé÷ì Léøå éàpé éaøc dézáeéz éåäéz àîéìlirl exn`y ¥¨¤¡¥§§¥§©¦©©§¥¨¦
(`"r)e` ezgpwn en` oi`e dptpy lk epiid ,'en`l jixv epi`'y

mini`zn el` mixeriye ,xxerznyk '`ni` `ni`' wrev epi`y
yy oa cry x`ean `ziixaa eli`e ,yng oa e` rax` oa ohwl

.daexira `veie 'en`l jixv'k aygp
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì`ed yiwl yixe i`pi iax exn`c Ÿ©§¨¨

àúîa éäeáà déúéàc,f`y ,xira enr `vnp clid ly eia`yk ± §¦¥£¦§¨¨
`l` en` xg` jk lk jexk clid oi` ,yng oan e` rax` oan xak

,'en`l jixv' `xwp epi`e ,eia` mr `veie qpkpàä,`ziixade ± ¨
a zxacn ,en`l jixv aygp yy oa cry da x`eanydéúéà àìc§Ÿ¦¥

àúîa éäeáàxg` jexk `ed f`y ,xira `vnp clid ia` oi`yk ± £¦§¨¨
iq` ax lr dpey`xd `iyewd mb zvxezn dfae .yy oa cr en`

(`"r)jixv epi`k aygp yng oa e` rax` oay xn`py dny ,
eia` oi`yk mixen` iq` ax ixace ,xira eia`yk xaecn ,en`l

.xira
lirl epcnl(:`t dpyn)xear oinegz iaexir gipn mc` oi`y

micgeind mipicd lr oecz oldlc `ibeqd .ezrcn `l` exiag
iyp` xear oinegz iaexir gipny mc` iabl df oipra exn`py

.ezia
ïðaø eðz,`ziixaaíãà áøòîoinegz iaexiréãé ìòliaya ±Bða ¨©¨¨§¨¥¨¨©§¥§

íépèwä BzáeokeàlL ïéa ïzòãì ïéa ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò ¦©§©¦©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥§©§¨¥¤Ÿ
ïzòãì.jkl micbpzn m` s` -éà ìáàBcáò éãé ìò àì áøòî Bð §©§¨£¨¥§¨¥Ÿ©§¥©§

BzLà éãé ìò àìå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò [àìå] íéøáòä BúçôLå§¦§¨¨¦§¦§Ÿ©§¥§¦©§¦§Ÿ©§¥¦§
.ízòcî àlà¤¨¦©§¨

:xzei daigxny dnec `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepy ± ©§¨¦¨
,zxg` `ziixaa cerìòå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò íãà áøòé àìŸ§¨¥¨¨©§¥§¦©§¦§©

ìáà .ïzòcî àlà BzLà éãé ìò àìå íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé§¥©§§¦§¨¨¦§¦§Ÿ©§¥¦§¤¨¦©§¨£¨
íépèwä Bzáe Bða éãé ìòå íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò àeä áøòî§¨¥©§¥©§§¦§¨©§©£¦§©§¥§¦©§©¦

.ïzòãì àlL ïéáe ïzòãì ïéaecar liaya axrl lekiy mrhde ¥§©§¨¥¤Ÿ§©§¨
miprpkd ezgtyeBãék ïãiL éðtî`ed leki okle el iepw mteb ± ¦§¥¤¨¨§¨

.mzziay didz okid reawleáøéòL ïleëåmnvrlíäéìò áøéòå §¨¤¥§§¥©£¥¤
ïaø,zxg` gexlïaø ìLa ïéàöBéepi` ,mnvrl eaxiry dn la` ©¨§¦§¤©¨

,aexiräMàä ïî õeçdn `le dnvrl dgipdy aexird dl dpewy ¦¨¦¨
,dxear dlra gipdyL éðtîdy`úBçîì äìBëidpi`y xnele ¦§¥¤§¨¦§

.dlra dliaya gipdy aexira dvex

:`ziixad ixac meiq lr ddnz `xnbdàðL éàî äMàdna ± ¦¨©§¨
mileki md mb `ld ,milecbd ezae epae ixar carn dpey dy`

.zegnl
:`xnbd daiyn,äaø øîà,`ziixad zpeekdì éîãc ìëå äMà± ¨©©¨¦¨§¨§¨¥¨

.milecbd ezae epae ixar car mb epiide ,dl dnecy in lke
:`ziixad ixaca dxizq dywn `xnbdøî øîà,`ziixaa xn`p ± ¨©©

oax lya oi`vei oax mdilr axire eaxiry oleke'äMàä ïî õeç¦¨¦¨
,'úBçîì äìBëiL éðtîc wcwecneàîòèaexird dl dpew oi`y ¦§¥¤§¨¦§©§¨

meyn ,dlra gipdyéçîc,ea dgenk zaygp `idy ±àîúñ àä §¨¥¨§¨¨
dìòáãa à÷ôðdaxir `l mbe melk dxn` `lyk ,mzqa la` ± ©§¨¦§©§¨

,dywe .dxear dlra gipdy aexira z`vei ,zxg` gexléðz÷ àä̈¨¨¥
àLéøezae epa liaya mc` axri `ly ,`yixa epipy ixd ± ¥¨

ezy` liayae mixard ezgtye ecar liayae milecbdàlà'¤¨
åàì éàî ,'ízòcîdfa `ziixad zpeek oi` ike ±ïéà éøîàcmdy ± ¦©§¨©©§¨§¥¥

dywe .aexira mdl gepy yexita miricen xnelk ,'ok' mixne`
dpew melk dy`d dxn` `l m` elit`y ,`tiqdn wiecn ixdy

.dlra gipdy aexird dl
:`xnbd zvxzn,àìe ,'ok' exn`iy jixvy `yixd zpeek oi`éàî Ÿ©

epipyy edne ±,'ízòcî àlà',`id dpeekde÷ézLàc,ewzyy ± ¤¨¦©§¨§¦§¦
`l` `pzd `a `le ,dnkqdk zyxtzn mzwizyyàëéä é÷etàì§©¥¥¨

àì éøîàc.'`l' exn`e yexita ecbpzdy ote`dn dfa `ivedl ± §¨§¥Ÿ
:jk lr dywn `xnbdàäepipy ixde ±ïäéìò áøéòå eáøéòL ïleëå' ¨§¨¤¥§§¥©£¥¤

àeä àîúñe ,'ïaø ìLa ïéàöBé ïaøewzyy ,mzqa xaecn o`ke ± ©¨§¦§¤©¨§¨¨
,yexita ecbpzd `leéðz÷ådf iablé÷ôð àìc 'äMàä ïî õeç'± §¨¨¥¦¨¦¨§Ÿ¨§¥

gexl md egipd m` eaexira mi`vei da `veike dy`d oi`y
aexira z`vei dpi` zwzey dy`yk elit`y gkene .zxg`

.dlra dliaya gipdy
:`xnbd zvxzneáøéòL ïåék ,àáø øîàzxg` gexléeçéî Eì ïéà ¨©¨¨¥¨¤¥§¥§¦

,äfî ìBãb,mxear gipdy aexira mpevx oi`y migiken mdiyrny ¨¦¤
mdl dpew ,zxg` gexl eaxir `l mbe ewzy m` mlerl la`

.mliaya gipdy aexird

äðùî
:oinegz iaexir myl migipny oefnd xeriy edn zxxan dpynd

BøeòéL àeä änk.oinegz aexir lyãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæî ©¨¦¨§¥§§¨¤¨
ãçàå.mxear migipny el`n §¤¨

`ed zg` dcerq oefn xeriyeBðBæîmc` lyìmei zcerqàìå ìBç §§§Ÿ
oefn my didiy jixvìzcerqäãeäé éaø ,øéàî éaø éøác ,úaM §©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨

,øîBàwitqnd xeriy `edìzcerqàìå úaMoefna zeaxdl jixv ¥§©¨§Ÿ
ie`x didiy crìmei zcerqì÷äì íéðåekúî äæå äæå .ìBçipica §§¤§¤¦§©§¦§¨¥

el` oian dphwd dcerqd itl dcerq xeriy reawle aexir
lke` mc` zayay xaq xi`n iaxy `l` ,lek`l libx mc`y
,zt zlik`a daxn `ed miaxr miliyaz el yiy jezn ik ,xzei
ly dcerqay xaq dcedi iaxe ,leg mei zcerq itl xryn okle
epi` ,zecerq yly lke` zayay xg`ny ,zegt lke` mc` zay

.zay zcerq itl xryn jkitle ,dcerq lka daxd lke`
:zetqep zehiy,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø`ed zecerq izy oefn ©¦¨¨¤§¨¥

xeriykøkk(î)zxknpdamya rahnòìña ïéàñ òaøàî ïBécðeô ¦¦¨§§§¥©§©§¦§¤©
,aw ivg ly xkik `ide ,rlqa zexknp mihg ly mi`q rax`yk ±
mirax` yi rlqae ,miaw drax`e mixyr yi mi`q rax`a ixdy
mirax`a mixknp miaw drax`e mixyr `vnp ,mipeicpet dpenye

.aw ivg zepwl ozip cg` oeicpetae ,mipeicpet dpenye
,øîBà ïBòîL éaø`ed zecerq izy xeriyìMî økëì úBãé ézLL ©¦¦§¥§¥¨§¦¨¦¨Ÿ

á÷ìyly yiy dfk `ed xkikd lceb xy`k ,xkik iyily ipy ± §©
iwlg cg` `ed zg` dcerq xeriyy epiide .awl dl`k zexkik

.awdn ryz
iax zehiya miielzd mitqep mixeriy dpynd zx`an ab` jxca
izy exriy day xkik lceb iabl oerny iaxe dwexa oa opgei

.aexir ly zecerq
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קכי ezny ina cenr at sc ± iyily wxtoiaexir
òùåäé áø øîàinp iq` axe ,eilr eaxriy cr `vei epi` yng oa zxn`ck i`ce Ð

zxg` gexl eia` eilr axir m`c :ol rnyn `we .xn`w eilr en` daxiryaxza Ð

.dil opicy en`ùù ïá ãò 'åë éáéúéîdfe o`kl df eilr axrya xninl `kil `d Ð

yy oa cr ylye mizy oae dpy oa :rnync .ipzw "cr" `dc ,o`klaexira `vei Ð

iekif `la mizy oae dpy oac ikid ike .en`

xn`w aexir`la inp yng oae rax` oa Ð

cr `le cr opixn` inp ike .xn`w eilr eaxir

llkaoac uixzc ,ryedi axc `zaeiz `ied Ð

.`zaeiz el zekfl jixv yngéåäú àîéì
éñà áøã äéúáåéúllka cr `le "cr"c Ð

.yy oa elit` :xn` edi`e ,rnynéåäéú àîéì
ùéøãå éàðé éáøã äéúáåéúùé÷ìiab iyxtnc Ð

jixv oi`" dil ixw `yng xae rax` xa dkeq

aexira `vei ipz `kde "en`llirl `ipze .en`

en`l jixv epi`y ohwc.daexira `vei epi` Ð

àúîá äåáàì äéúéàã àäqpkp wepizde Ð

enr `veierax` oan en`l jixv dil ixw `l Ð

`ziixae .dlrnle.`zna dea`l dizilca Ð

ik `dc ,ikd iiepyl ivn `l ryedi axe

dil zi`c `zi` m` :lirl iq` axl dipiaze`

`xaq `d ryedi axldil ipyn ded ikd Ð

`nipe ,`zna dea`l dizilca ,iq` axcl

.`zeax opirny`e ,ixy axir `lcaïãé ìòÐ

.oliayaïäéìò ïáø áøéòå.zxg` gexl Ðäùà
àðù éàî.milecbd ezae epae ,ixar carn Ð

àîúñ àä`l inp zxg` gexle ,dwizyi`c Ð

.daxiräðùîì÷äì ïéðååëúîxi`n iax Ð

miqac meyn ,ith yipi` lik` zaya :xaq

.giky `niqal `geex :iypi` ixn`e ,diliyaz

yly creq zayac oeik :xaq dcedi iaxe

zecerq.dcerq lka daxd lke` epi` Ðøëë
òáøà íéøëîðùë ïåéãðåôá íåúçðä ïî çå÷ìä

òìñá ïéàñied aw ivg jzrc `wlq `zyd Ð

drn ,xpicl zern dyy :cvik .zecerq izy

oipeicpet izyxyr mipy xpic `vnp Ð

.oipeicpet dpenye mirax` rlq `vnp ,oipeicpet

oi`q drax`l ,oiaw dyy d`qemixyr Ð

,oiaw i`vg dpenye mirax` ixd ,oiaw drax`e

.oeicpetl aw ivgïåòîù éáø,xeriyn hrnn Ð

izya aexirl ice ,awl yi zecerq ryz :xne`e

z`vnp .awl zexkk dyly ly xkk ly zeci

eed dizeci izye ,awd ziyily dnilyd xkk

.zecerq izyòâåðîä úéáì äéöç`id `nzq Ð

z` da exriyy ,dnilyd xkk ivg :xn`w ikde

rbepnd zia ziidyl xnl oia xnl oiae aexird

micba `nhl`xwie) aizkc ,cin `nh qpkpd Ð

micba qeak la` ."`nhi ziad l` `ade" :(ci

aizkc dlik` ick ddyiy cr ea dxn`p `l

opinwene "eicba z` qaki ziaa lke`de" :(my)

it lr s`e dcerq ick ddeyl mipdk zxeza dl

lr s` .dlik` ick ied ef xkk ivge .lk` `ly

yly xkka ied oiaexir oiprl oerny iaxlc ab

zecerqepeekzp aexird xeriyac `ed mzd Ð

dcerq xeriy la` ,lwdl olekedl miw Ð

ivg zlik` icka ddyiy opirae ,ikd opaxl

my lr .cenlzd dilekc qxt `ede .ef xkk

xkk ivga :xnelk ,dqexta dxeriyy.ìåñôì
äééåâä úàqxt ivgk oi`nh oilke` lke`d .Ð

e`lc diieb z`nehl gpd :(a,t) `neic `xza wxta xn`ck .leahiy cr dnexza lqti elke`dy exfb opaxe ,mc` `nhn lke` oi`c ,`ed opaxcne .dnexza lek`ln eziieb dlqtp Ð

.`ziixe`càøîâäîëå.iraw dcedi iaxle xi`n iaxl Ðàúééøëéà àúôéø.mixeey ibidpn mixk` dcyl mdnr mixk`d oi`yepy Ðàúéôô øäð.`tt xdp mewn `ed Ðêåáà
ïàîëenvra xryl `a m`e ,epefn ick mc` lkl aexira ol `niiwc ?xi`n iaxk e` dcedi iaxk ,aexira dil `xiaq i`pz jpdn Ð.lega e` zaya ,xryi efi`a Ðäãåäé éáøë éàã

çéëù àîéñáì àçååø éùðéà éøîàã àä éì àéù÷.weznd xacl mewn zeptl oigeexzn miirnd :xnelk Ðïäéøáã.oerny iaxe `wexa oa opgei iaxc Ðéðåðçì ùéìù ïäî àöiax Ð

jdae .oeicpeta aw ivg iyily ipy xkene ,yily oeicpeta gwly aw ivga xkzyn ipepgd ixde ,oeicpeta ipepgd on gewld xkka `l` jl xriyy aw ivg xikfd `l dwexa oa opgei

zecerq izy `ki`c opgei iax opirny` iyily ipy.zecerq yly aw ivga ixd Ðéáéö.yily `l` xkzyn ipepgd oi` ,zet`l mivr Ð
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ãòok m`c Ð jenqa ipynck 'ek `zna dea`l dizi`c `d :iiepyl ira `l Ð llka cre

seqa cenlzd dl iziinc ,iq` axk `zklde ,iq` axc` yiwl yixe i`pi iaxc ibilt ied

.(a,dq zeaezk) "it lr s`" wxt

àä`dc ,ikd iiepyl ivn ied `l ici` axc dixa ryedi axl Ð 'ek `zna dea`l dizi`c

ipyn `lcn ,dizill dizi` oia biltn `l

.qxhpewa yxit oke ,ikd

áøòîepiax xne`e Ð miphwd ezae epa ici lr

ohwc `kd dcen opgei iax s`c :wgvi

.ynn ohw

éðôî,i`w ezgtye ecar` Ð ecik ociy

:(a,fr) oihiba "wxefd" yixa opixn`ck

.diax dil ipw car cicéöçåz` leqtl divg

diebdleqtc :mz epiax xne` .mivia ipy epiide Ð

xyr dpenyn `le ,dzid mipencw zxifb diixkp

,rcz .ipy lke`e oey`x lke` lke`dc Ð xac

iedc dizrc `wlq (a,t) `neic `xza wxtac

mda e`nhz `le"n diyxcnl irae ,`ziixe`c

m`e .oi`iwa eid xac xyr dpenyae ."ma mznhpe

oeylc :cere !edl xqg ok m` Ð `ziixe`c dzid

lqtpc ,sebd leqt `wecc rnyn diixkp leqt

lke` lke`dc dxifbe ,dnexza lek`ln eteb

dieb leqt i`ce `l` .`ed rbn leqt Ð oey`x

lr exfb `le .daxd xac xyr dpeny mcew exfb

exfbe .dnexza lek`ln eteb `l` ,lqtiy erbn

lke` d`exdy ,ueg z`neh eh` mipt z`neh lr

dzy e` ,oi`nh oilke` lk`y xg` dnexz

uega mb oda rbil xzeny xeaq Ð mi`nh oiwyn

.dfa df oirbep eirn jezay enk ,dxedh dnexz

it lr s` ,dviaka la` ,mivia ipya `weece

`ly xyt` i`c ,exfb `l Ð mixg` `nhl ie`xy

zvw lkrzn e` oikipgde mipiyd oia zvw x`yi

ipy` denwe` Ð dviakn dewt`c oeike .eirna

iaxle ,rbepnd ziac dcerqd ivg `edy ,mivia

oiwyna la` .dvgne dvia` dwexa oa opgei

`l Ð eirna lkd qpkpe oilkrzn mpi`y ,oi`nh

lke`dc xac g"ia la` .ziriaxn xzei opira

leqtiye ,dviaka elit` exfb Ð oey`x lke`

zayc `nw wxta `nrh yxtnck ,rbna dnexz

oi`e .'ek oi`nh oilke` lke`c oipnfc meyn (`,ci)

.o`k jix`dl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oiaexir(iriax meil)

:`xnbd zvxzn,éãéà áøc déøa òLBäé áø øîàyng oan ok` ¨©©§ª©§¥§©¦¦
e ,jk xaeq iq` ax mbe ,cxtpa eilr axrl jixv,éqà áø øîà÷ ék¦¨¨©©©¦

xaecn ,en` aexira `vei yy oa ohwyåéáà åéìò áøéòL ïBâk§¤¥©¨¨¨¦
Bnàå ïBôvìeilr daxirdénàc àúååöa énð LL øa eléôàc ,íBøcì ©¨§¦©¨©£¦©¥©¦§©§¨§¦¥

déì àçéðpi`y s` ,yy oa elit`y ±lkn ,'en`l jixv' xcba e ¦¨¥
exn` okle ,eia` zxeaga xy`n xzei el gep en` zxeaga mewn

.eia` aexir `le el dpewy `ed en` aexiry minkg
:lirl mixkfend mi`xen`d lk lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaa,ïè÷cer lkéøvLBnà áeøéòa àöBé ,Bnàì Cdgipny ¨¨¤¨¦§¦¥§¥¦
.dnvrlänëå]en`l jixv aygp izn cr -.[:`xnbd zx`anãò §©¨©

`diyLL ïa.mipy ¤¥
:ici` ax xa ryedi iax ixac z` `ziixad gkn dgec `xnbd

àzáeéz éãéà áø øa òLBäé áøc àzáeézef `ziixan dxizqd ± §§¨§©§ª©©©¦¦§§¨
.ezhiy dzgcpe dxenb dxizq `id ici` ax oa ryedi ax ixacl
zekfl jixve en` aexira `vei ohwd oi` yng oany xn` ixdy
aexira `vei yy oa cry x`ean `ziixaa eli`e ,cxtp aexir el

.en`
:iq` axl mb dxizq o`kn yi m`d zl`ey `xnbdéåäéz àîéì¥¨¤¡¥

éqà áøc dézáeézaxl dxizq mb `id ef `ziixay xn`p m`d ± §§¥§©©¦
xn`p `ziixaa eli`e ,en` aexira `vei yy oa ohwy xn`y ,iq`

.daexira `vei yy oa 'cr' wxy
:`xnbd zvxzn,éqà áø Cì øîàl `ziixad zpeek,ììëa ãòå ãò ¨©¨©©¦©§©¦§¨

.iq` ax ixacke ,xen`d oicd llka `ed yy oa mby
yixe i`pi iax ixacl `ziixadn dxizq yi m`d zl`ey `xnbd

:yiwl,Lé÷ì Léøå éàpé éaøc dézáeéz éåäéz àîéìlirl exn`y ¥¨¤¡¥§§¥§©¦©©§¥¨¦
(`"r)e` ezgpwn en` oi`e dptpy lk epiid ,'en`l jixv epi`'y

mini`zn el` mixeriye ,xxerznyk '`ni` `ni`' wrev epi`y
yy oa cry x`ean `ziixaa eli`e ,yng oa e` rax` oa ohwl

.daexira `veie 'en`l jixv'k aygp
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì`ed yiwl yixe i`pi iax exn`c Ÿ©§¨¨

àúîa éäeáà déúéàc,f`y ,xira enr `vnp clid ly eia`yk ± §¦¥£¦§¨¨
`l` en` xg` jk lk jexk clid oi` ,yng oan e` rax` oan xak

,'en`l jixv' `xwp epi`e ,eia` mr `veie qpkpàä,`ziixade ± ¨
a zxacn ,en`l jixv aygp yy oa cry da x`eanydéúéà àìc§Ÿ¦¥

àúîa éäeáàxg` jexk `ed f`y ,xira `vnp clid ia` oi`yk ± £¦§¨¨
iq` ax lr dpey`xd `iyewd mb zvxezn dfae .yy oa cr en`

(`"r)jixv epi`k aygp yng oa e` rax` oay xn`py dny ,
eia` oi`yk mixen` iq` ax ixace ,xira eia`yk xaecn ,en`l

.xira
lirl epcnl(:`t dpyn)xear oinegz iaexir gipn mc` oi`y

micgeind mipicd lr oecz oldlc `ibeqd .ezrcn `l` exiag
iyp` xear oinegz iaexir gipny mc` iabl df oipra exn`py

.ezia
ïðaø eðz,`ziixaaíãà áøòîoinegz iaexiréãé ìòliaya ±Bða ¨©¨¨§¨¥¨¨©§¥§

íépèwä BzáeokeàlL ïéa ïzòãì ïéa ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò ¦©§©¦©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥§©§¨¥¤Ÿ
ïzòãì.jkl micbpzn m` s` -éà ìáàBcáò éãé ìò àì áøòî Bð §©§¨£¨¥§¨¥Ÿ©§¥©§

BzLà éãé ìò àìå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò [àìå] íéøáòä BúçôLå§¦§¨¨¦§¦§Ÿ©§¥§¦©§¦§Ÿ©§¥¦§
.ízòcî àlà¤¨¦©§¨

:xzei daigxny dnec `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepy ± ©§¨¦¨
,zxg` `ziixaa cerìòå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò íãà áøòé àìŸ§¨¥¨¨©§¥§¦©§¦§©

ìáà .ïzòcî àlà BzLà éãé ìò àìå íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé§¥©§§¦§¨¨¦§¦§Ÿ©§¥¦§¤¨¦©§¨£¨
íépèwä Bzáe Bða éãé ìòå íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò àeä áøòî§¨¥©§¥©§§¦§¨©§©£¦§©§¥§¦©§©¦

.ïzòãì àlL ïéáe ïzòãì ïéaecar liaya axrl lekiy mrhde ¥§©§¨¥¤Ÿ§©§¨
miprpkd ezgtyeBãék ïãiL éðtî`ed leki okle el iepw mteb ± ¦§¥¤¨¨§¨

.mzziay didz okid reawleáøéòL ïleëåmnvrlíäéìò áøéòå §¨¤¥§§¥©£¥¤
ïaø,zxg` gexlïaø ìLa ïéàöBéepi` ,mnvrl eaxiry dn la` ©¨§¦§¤©¨

,aexiräMàä ïî õeçdn `le dnvrl dgipdy aexird dl dpewy ¦¨¦¨
,dxear dlra gipdyL éðtîdy`úBçîì äìBëidpi`y xnele ¦§¥¤§¨¦§

.dlra dliaya gipdy aexira dvex

:`ziixad ixac meiq lr ddnz `xnbdàðL éàî äMàdna ± ¦¨©§¨
mileki md mb `ld ,milecbd ezae epae ixar carn dpey dy`

.zegnl
:`xnbd daiyn,äaø øîà,`ziixad zpeekdì éîãc ìëå äMà± ¨©©¨¦¨§¨§¨¥¨

.milecbd ezae epae ixar car mb epiide ,dl dnecy in lke
:`ziixad ixaca dxizq dywn `xnbdøî øîà,`ziixaa xn`p ± ¨©©

oax lya oi`vei oax mdilr axire eaxiry oleke'äMàä ïî õeç¦¨¦¨
,'úBçîì äìBëiL éðtîc wcwecneàîòèaexird dl dpew oi`y ¦§¥¤§¨¦§©§¨

meyn ,dlra gipdyéçîc,ea dgenk zaygp `idy ±àîúñ àä §¨¥¨§¨¨
dìòáãa à÷ôðdaxir `l mbe melk dxn` `lyk ,mzqa la` ± ©§¨¦§©§¨

,dywe .dxear dlra gipdy aexira z`vei ,zxg` gexléðz÷ àä̈¨¨¥
àLéøezae epa liaya mc` axri `ly ,`yixa epipy ixd ± ¥¨

ezy` liayae mixard ezgtye ecar liayae milecbdàlà'¤¨
åàì éàî ,'ízòcîdfa `ziixad zpeek oi` ike ±ïéà éøîàcmdy ± ¦©§¨©©§¨§¥¥

dywe .aexira mdl gepy yexita miricen xnelk ,'ok' mixne`
dpew melk dy`d dxn` `l m` elit`y ,`tiqdn wiecn ixdy

.dlra gipdy aexird dl
:`xnbd zvxzn,àìe ,'ok' exn`iy jixvy `yixd zpeek oi`éàî Ÿ©

epipyy edne ±,'ízòcî àlà',`id dpeekde÷ézLàc,ewzyy ± ¤¨¦©§¨§¦§¦
`l` `pzd `a `le ,dnkqdk zyxtzn mzwizyyàëéä é÷etàì§©¥¥¨

àì éøîàc.'`l' exn`e yexita ecbpzdy ote`dn dfa `ivedl ± §¨§¥Ÿ
:jk lr dywn `xnbdàäepipy ixde ±ïäéìò áøéòå eáøéòL ïleëå' ¨§¨¤¥§§¥©£¥¤

àeä àîúñe ,'ïaø ìLa ïéàöBé ïaøewzyy ,mzqa xaecn o`ke ± ©¨§¦§¤©¨§¨¨
,yexita ecbpzd `leéðz÷ådf iablé÷ôð àìc 'äMàä ïî õeç'± §¨¨¥¦¨¦¨§Ÿ¨§¥

gexl md egipd m` eaexira mi`vei da `veike dy`d oi`y
aexira z`vei dpi` zwzey dy`yk elit`y gkene .zxg`

.dlra dliaya gipdy
:`xnbd zvxzneáøéòL ïåék ,àáø øîàzxg` gexléeçéî Eì ïéà ¨©¨¨¥¨¤¥§¥§¦

,äfî ìBãb,mxear gipdy aexira mpevx oi`y migiken mdiyrny ¨¦¤
mdl dpew ,zxg` gexl eaxir `l mbe ewzy m` mlerl la`

.mliaya gipdy aexird

äðùî
:oinegz iaexir myl migipny oefnd xeriy edn zxxan dpynd

BøeòéL àeä änk.oinegz aexir lyãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæî ©¨¦¨§¥§§¨¤¨
ãçàå.mxear migipny el`n §¤¨

`ed zg` dcerq oefn xeriyeBðBæîmc` lyìmei zcerqàìå ìBç §§§Ÿ
oefn my didiy jixvìzcerqäãeäé éaø ,øéàî éaø éøác ,úaM §©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨

,øîBàwitqnd xeriy `edìzcerqàìå úaMoefna zeaxdl jixv ¥§©¨§Ÿ
ie`x didiy crìmei zcerqì÷äì íéðåekúî äæå äæå .ìBçipica §§¤§¤¦§©§¦§¨¥

el` oian dphwd dcerqd itl dcerq xeriy reawle aexir
lke` mc` zayay xaq xi`n iaxy `l` ,lek`l libx mc`y
,zt zlik`a daxn `ed miaxr miliyaz el yiy jezn ik ,xzei
ly dcerqay xaq dcedi iaxe ,leg mei zcerq itl xryn okle
epi` ,zecerq yly lke` zayay xg`ny ,zegt lke` mc` zay

.zay zcerq itl xryn jkitle ,dcerq lka daxd lke`
:zetqep zehiy,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø`ed zecerq izy oefn ©¦¨¨¤§¨¥

xeriykøkk(î)zxknpdamya rahnòìña ïéàñ òaøàî ïBécðeô ¦¦¨§§§¥©§©§¦§¤©
,aw ivg ly xkik `ide ,rlqa zexknp mihg ly mi`q rax`yk ±
mirax` yi rlqae ,miaw drax`e mixyr yi mi`q rax`a ixdy
mirax`a mixknp miaw drax`e mixyr `vnp ,mipeicpet dpenye

.aw ivg zepwl ozip cg` oeicpetae ,mipeicpet dpenye
,øîBà ïBòîL éaø`ed zecerq izy xeriyìMî økëì úBãé ézLL ©¦¦§¥§¥¨§¦¨¦¨Ÿ

á÷ìyly yiy dfk `ed xkikd lceb xy`k ,xkik iyily ipy ± §©
iwlg cg` `ed zg` dcerq xeriyy epiide .awl dl`k zexkik

.awdn ryz
iax zehiya miielzd mitqep mixeriy dpynd zx`an ab` jxca
izy exriy day xkik lceb iabl oerny iaxe dwexa oa opgei

.aexir ly zecerq
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eznyקכב in` cenr bt sc ± iyily wxtoiaexir
ïéìëåà úàîåè àîèì äéöç éöç éöçåxqg dviak epiidc dilzi`ckdwexa oa opgei iaxlÐ

riaxxkk `vnp .ipepgl xky dvgn xn`ck ,aw raex ly xkka xriy `ed ixdy Ð

dvgne dvia divg ivge ,rbepndzialmiviayly ,divg miviayy ode ,awraex oeicpeta

leqtl Ðxkka xriyy oerny iaxle .dvia iriax dyly oilke` z`nehle diebd z`

dnily xkk ,awl ylyndivg ,mivia dpenyÐ

divg ivg rax`divg ivg ivg mizy ÐÐ

.dviaéããäì åäééøåòù ååù àìã`ied `l Ð

diieb leqt xeriy ivg oilke` z`neh xeriy

xne`y yie zegt mixne`y yi `l` ,mvnevn

.xzeiñøô éöç øåòù äîë àéðúãz` leqtl Ð

.diiebdàòîé÷ øñç,dexriy miphw miviaa Ð

izy oizipzna xn`c oerny iaxc `ail`e

.miviaéáø øòéù,eiptl d`aedy zg` d`q Ð

rax`e mixyrn xzei day oiaw oipnl `vne

xzei awd ziyily ly xkkl epiidc ,awl mivia

izy divg ivge rax` lr xzei divge dpenyn

,dvia lkl dviaa mixyrn cg` cere mivia

yie .ztqez dviaa xyrn cg` qxt ivgl epiidc

izyl iyxtne ,dviaa mirax`n cg` :oipeyy

.`l eze mirax`n cg` ztqez miviad

,onwl ecinrdl xyt` i` dfd oeyla wcwcnde

.izrny odipy ip`eäúôéì÷ëå äåîë:`nl` Ð

iaxl i`c ,diieb leqtc xeriy ivgl iey `l

dcediiqei iaxl i`e ,iedin ira`rniw xqgÐÐ

n ira zewgey dztilwe dviaiaxl i`e ,iediÐ

.ith epiidc ira zecereäúôéì÷ àìáxhef inp Ð

iaxc qxt ivgc dixeriy ibltn elit` ith

.dcediäãåäé éáø éøáã åæivgc `ziixa jd Ð

.lirlc qxtä÷åøá ïá ïðçåé éáø`pniwe`e Ð

xeriy ,mivia yy awd raex ly xkkac diail`

divg aexirldivg ivg ,yly Ðdvia Ð

.dvgneàèéùôikd diteb `cqg ax `dc Ð

.ipepgl dvgn odn `v lirl `nwe`ñåéðåáÐ

.yi`d myàñãðå÷ àéãåî.d`qd my Ðïîã
àñåàð.mewn eze`n Ðúéøáãîãdyy ody Ð

mivia yy bele ,oibel drax`aw :ol `niiwe ,oiaw

xn`c o`nw ,awl mivia rax`e mixyr ixd Ð

.d`qlúéîìùåøéã éàåztcerc onwl xn`c Ð

e`iad zezye ,dyn inia dzidy d`q lr zezy

ueganixd ,oey`xd xeriyk ziying epiidc Ð

lr ziying etqezipe d`n lr mixyr etqezip

lr yneg xqg dviae dpeny epiidc mirax`

rax`,yneg xqg ryze mixyr ztqez ixd Ð

xn`c o`nw lr mpz`eddae ,iab lrw ixd Ð

.wc `l `yneg xivaúéøåôéöã éàåxn`c Ð

.xaln zezy zinlyexi lr dxizi onwlïúàî
ïééåä òáùåmirayl ztqez mixyr d`nl Ð

miray ly yneg ody ztqez dxyr rax`

`edy ,dligzny iying wlg dilr sqezipy

,xaln zezy epiidc dlecbd dcnl iyy wlg

iab lrw lr mpz .rax`e miyly ztqez ixd ,uegd on iyy e`iad dyngd lr :xnelkÐ

xqg oey`xd oeaygn ixdy ,wc `l oiyneg miviad yly ly ztqezae .raye miz`n ixd

yneg dl` ylyn `v ,yneg.dvia ivg elit` x`yp `l Ðåäééìò éãù àúìç éúééàÐ

d`q lr cenrz dzlg elhiyky `zlge zixetiv d`q dzid eiptl d`aedy ef d`qa

.(`,`t lirl) "zexivg izy oiay oelg" wxta xn`ck ,rax`e mixyrn cg` dlg xeriye

éðîú ïééåä äîë.dvia ivgn xzeil dlere ,oixzepd mivia dxyr yng ly ozlga wc `le .mipye miryz d`na drax`e mixyrn cg` ody Ðéáøã úåãåòå éúééàlkl `vne xriyy Ð

.dvia ivgn xzei oixzepd raye mirax`le ,mivia izy miyye d`nl ,dvia mivia wxtl iedc xn`ck ,dviaa mirax`n cg` zixacn ly mivia izyåäì éåä éôè éëä éàoz`nn Ð

xity da zwiic i`c :deba il `iywe .cg` oeyla izrny jk .dil aiyg `l dvia ied `lc oeik :ipyne .xqaiyeyi zayg `ly mivia raye mirax` ly zecerea ixdy ,ied dvian ith Ð

:izrny xg` oeylae .oda epwcwc `ly oiyneg ipy ex`yp zinlyexi lr zixetiv ztqeza dlrnl mbe dvia ivgn xzei yi zayg `ly mivia dxyr yng ly ozlgae ,dvia ivgn xzei

.xqaiye oz`n eed iria xyr oz`nl eedc ,ediilr icy dvia lkl mixyrn zg` iaxc zecere izii` ,eed aye oz`n opikxt ike .`kdn ozlg lce ,ediilr icy iax ly zecere izii` `l`

.dil aiyg `l dvia ied `lc oeik :ipyne !oda epwcwc `ly oiyneg ipy mbe ,mivia rayn dvia lkl mixyrn cg` iaxc zecere edl ith ikd i`úåúù.xaln Ðìò äøéúé úéøåôéö ìùå
úåúù úéîìùåøé.xalnzezye ,zinlyexiÐàúìéú.dpenye mirax` ied xn`c o`nwcÐúôãåò åìéàåoxn`ck ,raye miz`n zixetiv d`q`dc .ylye miyyzixacn lr zixetivcÐ

.xn`c o`nw zixacne ,lirlúéîìùåøé ùéìù àìàå.xn`w Ðàúìéú éëð äðåîùå íéùîç éåä äîë äãéã ùéìù.lirl opixn`ck ,iab lrw zinlyexi d`q `dc Ðäãéã ùéìùì áåø÷Ð

.ylye miyy dtcere ,ryze miyy dcic yilycäãéã ùéìùå.mizye miray `edc ,zixacn dvgnl `ed aexw ryze miyy `edc Ðéáøã úåãåòåágky`c zecerea dl zxryn ik Ð

.mizye miray zixacnc dvgnc ,dvia yily zixacnc dvgn lr dxizie ,dvia yilye mizye miray edcic yily iede xqaiye oz`n da xriyc ,iax da
éãë
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éöçåepiaxl .qxhpewa yxtnck i`w i`pz edlek` Ð oilke` z`neh `nhl divg ivg

.dnily dviak oerny iaxle ,riax xqg dviak epiidc ,dil zi`ck dwexa oa wgvi

opgei iaxk `le ,oerny iaxk epiid Ð oilke` z`neh `nhl dviak :`zkec lka xn`c `de

.dwexa oa

äàîÐ`ied raye miz`n `ied ylye miray

,qxhpewa yxitck ,oeekn oeaygd oi`

.wc `le

àúìçÐ oiied xqinge oz`n ipnz oiied dnk

Ð oiied dnk ozlg :qixb l`ppg epiax

xn`ck ,zn` `ed oke .oiied xqziye oz`n dryz

mixyrn cg` dlg xeriyc (`,`t) "oelg" wxta

mivia ylye mixyrl dvia jixve .rax`e

.raye miz`n md ylye mixyr minrt dryze

ùéìùdcic`l Ð izxz ikp oiziy ied dnk

`l` xqg `lc oeike .xqg hrnc ,wc

izxz ikp oiziy qxbc yie .yiig `l dvia herin

.`zxet ikpe

úàöîðyilye zecerea Ð ixetiv yily

ixetiv yily` i`w `ziixaa ipzwc

.dvia yily`e

äøéúéÐ dvia yily zixacn ly dvgn lr

ryze miyy ixetvc yily dpeny itl

.zecere ryze mivia yly zecere ,ryze miyye

mizye miray zecered mr ixetv yily ok m`e

dvia ivg ied `lc oeik .cere xqg dvgne mivia

xzei ied xity da zwiic i` la` .yily dl ixw

lr dxizi `ied ixetiv d`q `dc .dvia ivgn

yily `vnpe ,miyneg ipyl aexw raye miz`n

sxhvzyke ,yneg ivge mivia ryze miyy dly

dvia mizye mirayn xzei ied Ð zecered mr

jdc :wgvi epiaxd axd epixen xn`e .dvgne

xriye :xn`wc ,inic ax zlaw` `niiw `ziixa

ray ly zecere aiyg `le ,xqaiye oz`n iax

oz`nn yilye dvial dler epi`e li`ed mivia

oiywny dne .yilye oixze oiray oiler xqaiye

lye ,ixetiv ly zecere aiyg oizrny dlekay

edleka `ki` zecere `dc ,aiyg `l zixacn

oke zinlyexiay zezy `l` etiqed `lc

ixetivae milyexiac :wgvi epiax xne` !ixetiva

.zixacn d`q ly mivia oipnl m` ik etiqed `l

ztqeza oi`y xaca ewcwc iax iptly mipencwde

eid zeixacn mivia ik .znvnevn zezy odly

zcnlr etiqede ,ztqezdmei ly oze`n xzei oiqb

oiyneg ipye oiria raye oz`n dzidy zixetiv

.dvia lkl mixyrn cg` mivia xyr `rniw xqg

ìòyxtn Ð dvia yily zixacn ly dvgn

ly yily `vnp :wgvi iax axd epixen

zixacn ly yily lr dxizi ,e`bln ixetiv

`ziixac yily i`we .dvia yily xaln

iax ixac yxtn `piaxe .dvia`e ,ediiexz`

aexw zixacn ly lr dxizi zixetiv d`q z`vnp :dinxi iax xn`w ikdc yxtne ,dinxi

ixetiv ly yilye yexit Ð dly yilye .xaln zixacn yilyl yexit ,dly yilyl

iax xn` ,(a,dl) "oiaxrn lka" wxta epivn df oirke .zixacn ly dvgnl aexw ,e`bln

.sqei axe dax dl 'yxtne ,zeynyd oia lk uxy dilr didyk :dinxi
zray
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eléàå .äöéaa íéøNòî ãçà ?ãBòå änk .ãBòå íéöéa¥¦§©¨§¤¨¥¤§¦©¥¨§¦
:eøîà àñBc éaøå ïúð éaø :àéðz ïéìëBà úàîeè éab©¥§©¨¦©§¨©¦¨¨§©¦¨¨§

eøîàL äöéak¯:íéøîBà íéîëçå ,dútéì÷ëå äBîk ©¥¨¤¨§¨¨§¦§¦¨¨©£¨¦§¦
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úéøaãîc éà ?àëéäc äàñ àä .ïéòéa¯øîàc ïàî÷ ¥¦¨§¨§¥¨¦§¦§¨¦©©£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oiaexir(iying meil)

:epzpyn lr dtiqend `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaaéöçå ¨¨©£¦
déöç éöçaexird oefn mi`pzd exriy day xkik ly [zipiny-] £¦¤§¨

ie`xd lk`n xeriy `ed [ezhiyk cg` lk],ïéìëBà úàîeè ànèì§©¥§©¨¦
dvia irax zyly `ed df xeriy dwexa oa opgei iaxly `vnpe

lirl x`azp ixdy .dvia oerny iaxle(:at)oa opgei iaxly
`ed awy] mivia yy ode ,aw rax `ed xkikd xeriy dwexa
ody ,awd yily `id xkik ,oerny iaxle ,[mivia rax`e mixyr

.mivia dpeny
:`xnbd zl`eyéðz àì àîòè éàî ïãéc àpúåly] eply `pze ± §©¨¦¨©©§¨Ÿ¨¥

xeriy dpy `l recn [epzpyn,ïéìëBà úàîeèligzdy oeik `lde §©¨¦
divg' ,xkikd ly mieqn wlg itl miayegnd mixeriy xikfdl
ivge' jiyndl el did ,'diiebd z` leqtl divg ivge ,rbepnd zial

.`ziixad dkiynny jxck ,'oilke` z`neh `nhl divg ivg
:`xnbd zvxznéããäì eäééøeòéL eåL àìc íeMîoi`y meyn ± ¦§Ÿ¨¦©§©£¨¥

dey epi` oilke` z`neh ly xeriyd xnelk ,mieey mixeriyd
xeriy raxl weica dey epi`e] diieb leqt ly xeriy ivgl weica
zvw mixne` yie zegt zvw mixne` yi `l` ,[rbepnd zia ly
`nhl divg ivg ivg' `pzd dpey did m`e .oldlck ,xzei

.miwiecn `l eid eixac ,'oilke` z`neh
:xen`d uexizl zexewn d`ian `xnbdàéðúc,`ziixaaänk §©§¨©¨

`edñøt éöç øeòéLmilk`n zlik`a dnexzn diiebd z` leqtl ¦£¦§¨
od .mi`nhíéöéa ézLzeipepiaàòîé÷ øñç,[hrn-]éaø éøác §¥¥¦¨¥¦§¨¦§¥©¦

.äãeäéziyiy `ed [rbepnd zial dcerq xeriy `edy] qxt ixdy §¨
mixyr `ed awe ,epzpyna oerny iax ixaca x`azpy enk ,awd
izy `ed qxt ivge ,mivia rax` `ed qxt df itle ,mivia rax`e
mixyr awa yiy exn`yky xaeq dcedi iaxy `l` ,weica mivia
exriy ,epiax dyn onfn epl xeqnd xeriyd edfy ,mivia rax`e
onfa dievnd zipepiad dviadn xzei zephw mivia itl z`f
iax onfa zeievnd miviad itl awd z` cecnp m` okle ,mi`pzd
xeriy df itle ,mivia rax`e mixyrn zegt zvw ea `vnp dcedi

.mivia izyn zegt hrn `ed qxt ivg,øîBà éñBé éaøqxt ivg ©¦¥¥
`edúB÷çBN íéöéa ézLztqeza zccnp dvia lky ,zegeexn ± §¥¥¦£

xzei zelecb eid dyn onfa oda exriyy mivia oky ,zhren
oke ,mi`pzd onfay zipepiad dviadnéaø øòéLdcin ilk ¦¥©¦

wiecn `edy ea miwfgen eide ,eiptl `aedy zg` d`q xeriya
rax`e mixyrn xzei eay miaw oipnl `vne ,mipey`xd zenin
ivge ,mivia rax`n xzei `ed qxt xeriy df itle ,awl mivia

od qxt.ãBòå íéöéa ézLeänkxeriy `ed.'ãBòå'edfíéøNòî ãçà §¥¥¦§©¨§¤¨¥¤§¦
,äöéáa,dpnn mixyr iwlg cg` siqedl yi dvia lk lr xnelk §¥¨

mivial [xzei zelecb eidy] dyn onfay miviad oia yxtdd edfy
.mi`pzd onfay

dey epi` oilke` z`neh xeriyy dzii`x z` zniiqn `xnbd
xeriy ivgl:`xnbd dkiynn .diieb leqtúàîeè éab eléàå§¦©¥§©
àéðz ïéìëBà,`ziixaaeøîàL äöéák ,eøîà àñBc éaøå ïúð éaø ¨¦©§¨©¦¨¨§©¦¨¨§§¥¨¤¨§

dze` miccen ,oilke` z`neh ly xeriy edfydútéì÷ëå äBîk- ¨¨§¦§¦¨¨
,dztilw mr dviakdútéì÷ àìa äBîk íéøîBà íéîëçådvia ± ©£¨¦§¦¨¨§Ÿ§¦¨¨

oi` zehiyd lkly mixacd jezn x`eane .dztilw ila zlyean
iax itl oky ,diieb leqt xeriy ivgl dey oilke` z`neh xeriy
dztilw mr dviaka `ed oilke` z`neh xeriy `qec iaxe ozp
dhiy meyl diieb leqt ly xeriy ivgl mi`zn df oi`e ,weica
ivg [lirl `ziixaa] dcedi iax itly ,lirl `ziixaa zx`eand
xeriydn zegt `ede] `rniw xqg dvia `ed diieb leqt xeriy
zwgey dvia `id iqei iaxle ,[dztilw mr dvia ly wiecnd
dztilwa dvia `id iaxle ,[l"pd xeriydn xzei `ede] dztilwa
z`neh xeriyy ,[o`k `ziixaa] minkg itl mbe .ztqez cere
ly xeriy ivgl dey df oi` ,dztilw `la dviak `ed oilke`
iax itly ,[lirl `ziixaa mix`eand mixeriydn] diieb leqt

zegt dztilw mr dviak `id diieb leqt xeriyn ivg dcedi
df oi`y oky lke ,dztilw `la dviakn xzei `ede ,`rniw
diieb leqt ly xeriy ivg mdixacly ,iaxe iqei iax itl mi`zn
ly `pzd dpy `l jk meyne .dztilw mr dviakn xzei `ed
,wiecn df oi`y ,'oilke` z`neh `nhl divg ivg ivge' epzpyn

.x`azpy enke
izya qxt ivg xeriy zxrynd `ziixady zx`an `xnbd

:mi`pzd lkl znkqen dpi` miviaáø øîà àtt øa íøôø øîà̈©©§¨©¨¨¨©©
,àcñç`ziixaBæ,hren iepiy mr] mivia izya qxt ivg dxriyy ¦§¨

`id [xzei zvw `ed iaxe iqei iaxle zegt zvw `ed dcedi iaxly
íéøîBà íéîëç ìáà ,éñBé éaøå äãeäé éaø éøácqxt ivg xeriyy ¦§¥©¦§¨§©¦¥£¨£¨¦§¦

`ed diiebd leqtl.úB÷çBN äöçîe äöéák:`xnbd zl`eyïàîe §¥¨¤¡¨£©
md ine ±.íéîëç`ed :daiyne,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøxaeqy £¨¦©¦¨¨¤§¨
epzpyna(:at)qxt ivge ,mivia yly ode ,awd zipiny `ed qxty

iaxk mixaeq `ziixaa iqei iaxe dcedi iax eli`e] ivge dvia `id
ivge ,mivia rax` ode awd ziyiy `ed qxty ,epzpyna oerny

.[mivia izy od qxt
:`cqg ax ixaca jxev oi`y dywn `xnbdàèéLtiax ixacly §¦¨

x`iay itke ,ivge dviak `ed 'divg ivg' xeriy dwexa oa opgei
envr `cqg ax(:at lirl).epzpyna eixac z`

xwir dwexa oa opgei iax itly heyt ok` :`xnbd zvxzn
`cqg ax mpn` ,ivge dviak `ed xeriydàúà úB÷çBN£¨¨

ïðéòeîLàìxnelk ,zewgey miviaa xryl yiy rinydl `a ± §©§¦¨
.dvia lk lr hrn siqedl yiy

dpce d`qa yi mivia dnk wcay iaxa dyrn d`ian `xnbd
:eiablàúà ék`ayk ±éîéc áølaal l`xyi ux`nøbéL ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¦¥
ñBéðBagly qeipea mya yi` ±ñécðe÷c àéãBî ,éaøìmya d`q ± §§©¦§¨§§¦

qicpewàñeàð ïîcdzidy da miwfgen eide ,`qe`p mya mewnn ± §¦§¨
,mipey`xd zenin zwiiecnïéòéa äøNò òáLe ïúàî éaø øòéLå± §¦¥©¦¨¨§©¤§¥¥¦

.mivia dxyr raye miz`n da yiy `vne iax dze` wcae
x`y lk oke] d`q oky ,xaecn d`q beq dfi`a zxxan `xnbd
xec ztewzn xak dreci dzidy dcin `id [bele aw enk ,zecind
etiqede zecind lk elicbd milyexil l`xyi e`ayke ,xacnd
zixacn d`ql dey zinlyexi d`qy jk ,ziying odilr
zecind z` elicbde exfg ixetivl e`ayke ,ziying ztqeza
ibeq yly miniiw dyrnly jk .ziying cer odilr etiqede zipy

:`xnbd zl`ey .zixetive zinlyexi ,zixacn d`q :d`qàä̈
äàñiax ipta d`aedy ef d`q ±àëéäc,`id mewn dfi` ly ±éà §¨§¥¨¦

úéøaãîc`ld ,zixacn d`q `id m` ±òaøàå íéòaøà äàîmivia §¦§¨¦¥¨©§¨¦§©§©
àéåärax` awe ,miaw dyy `id d`q ixdy ,[zeidl dkixv `id-] ©§¨

d`ne ,awl mivia rax`e mixyr ixd ,mivia dyy bele ,mibel
raye miz`n did iax ly d`qa eli`e ,d`ql rax`e mirax`

.mivia dxyr,úéîìLeøéc éàåqgiia ziying ly ztqez da yiy §¦¦©§¦
ok m` ,zixacnd d`qlìLå íéòáL äàîLmivia,àéåäixdy ¥¨¦§¦§¨Ÿ©§¨

ryze mixyr od mivia rax`e mirax` d`nn yng iwlg cg`
mirax` d`n lr siqedl yiy ztqezd `id efe ,yneg xqg mivia
miray d`n `vei lkd jqay jk ,zixacn d`q ly mivia rax`e
ohw yxtda dwcwc `l `xnbde ,dvia yneg zegt] mivia ylye

.mivia dxyr raye miz`n did iax ly d`qa eli`e ,[dféàå§¦
,úéøBtéöc,zinlyexid d`ql qgiia ziying ly ztqez da yiy §¦¦

òáLå íéúàîmivia,ïééåämiray d`nn yng iwlg cg` ixdy ¨©¦§¤©©§¨
miylyn xzei zvw od zinlyexid d`qd ly mivia ylye
miray d`n lr siqedl yiy ztqezd `id efe ,mivia rax`e
,aexiwa mivia raye miz`n `vei lkd jqay jk ,mivia ylye
`vnp .mivia dxyr raye miz`n eid iax ly d`qa eli`e
`l ,zixacn d`ql `l mi`zn epi` iax ly xeriydy

.zixetivl `le zinlyexil
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המשך בעמוק דלה



קכג ezny in` cenr bt sc ± iyily wxtoiaexir
ïéìëåà úàîåè àîèì äéöç éöç éöçåxqg dviak epiidc dilzi`ckdwexa oa opgei iaxlÐ

riaxxkk `vnp .ipepgl xky dvgn xn`ck ,aw raex ly xkka xriy `ed ixdy Ð

dvgne dvia divg ivge ,rbepndzialmiviayly ,divg miviayy ode ,awraex oeicpeta

leqtl Ðxkka xriyy oerny iaxle .dvia iriax dyly oilke` z`nehle diebd z`

dnily xkk ,awl ylyndivg ,mivia dpenyÐ

divg ivg rax`divg ivg ivg mizy ÐÐ

.dviaéããäì åäééøåòù ååù àìã`ied `l Ð

diieb leqt xeriy ivg oilke` z`neh xeriy

xne`y yie zegt mixne`y yi `l` ,mvnevn

.xzeiñøô éöç øåòù äîë àéðúãz` leqtl Ð

.diiebdàòîé÷ øñç,dexriy miphw miviaa Ð

izy oizipzna xn`c oerny iaxc `ail`e

.miviaéáø øòéù,eiptl d`aedy zg` d`q Ð

rax`e mixyrn xzei day oiaw oipnl `vne

xzei awd ziyily ly xkkl epiidc ,awl mivia

izy divg ivge rax` lr xzei divge dpenyn

,dvia lkl dviaa mixyrn cg` cere mivia

yie .ztqez dviaa xyrn cg` qxt ivgl epiidc

izyl iyxtne ,dviaa mirax`n cg` :oipeyy

.`l eze mirax`n cg` ztqez miviad

,onwl ecinrdl xyt` i` dfd oeyla wcwcnde

.izrny odipy ip`eäúôéì÷ëå äåîë:`nl` Ð

iaxl i`c ,diieb leqtc xeriy ivgl iey `l

dcediiqei iaxl i`e ,iedin ira`rniw xqgÐÐ

n ira zewgey dztilwe dviaiaxl i`e ,iediÐ

.ith epiidc ira zecereäúôéì÷ àìáxhef inp Ð

iaxc qxt ivgc dixeriy ibltn elit` ith

.dcediäãåäé éáø éøáã åæivgc `ziixa jd Ð

.lirlc qxtä÷åøá ïá ïðçåé éáø`pniwe`e Ð

xeriy ,mivia yy awd raex ly xkkac diail`

divg aexirldivg ivg ,yly Ðdvia Ð

.dvgneàèéùôikd diteb `cqg ax `dc Ð

.ipepgl dvgn odn `v lirl `nwe`ñåéðåáÐ

.yi`d myàñãðå÷ àéãåî.d`qd my Ðïîã
àñåàð.mewn eze`n Ðúéøáãîãdyy ody Ð

mivia yy bele ,oibel drax`aw :ol `niiwe ,oiaw

xn`c o`nw ,awl mivia rax`e mixyr ixd Ð

.d`qlúéîìùåøéã éàåztcerc onwl xn`c Ð

e`iad zezye ,dyn inia dzidy d`q lr zezy

ueganixd ,oey`xd xeriyk ziying epiidc Ð

lr ziying etqezipe d`n lr mixyr etqezip

lr yneg xqg dviae dpeny epiidc mirax`

rax`,yneg xqg ryze mixyr ztqez ixd Ð

xn`c o`nw lr mpz`eddae ,iab lrw ixd Ð

.wc `l `yneg xivaúéøåôéöã éàåxn`c Ð

.xaln zezy zinlyexi lr dxizi onwlïúàî
ïééåä òáùåmirayl ztqez mixyr d`nl Ð

miray ly yneg ody ztqez dxyr rax`

`edy ,dligzny iying wlg dilr sqezipy

,xaln zezy epiidc dlecbd dcnl iyy wlg

iab lrw lr mpz .rax`e miyly ztqez ixd ,uegd on iyy e`iad dyngd lr :xnelkÐ

xqg oey`xd oeaygn ixdy ,wc `l oiyneg miviad yly ly ztqezae .raye miz`n ixd

yneg dl` ylyn `v ,yneg.dvia ivg elit` x`yp `l Ðåäééìò éãù àúìç éúééàÐ

d`q lr cenrz dzlg elhiyky `zlge zixetiv d`q dzid eiptl d`aedy ef d`qa

.(`,`t lirl) "zexivg izy oiay oelg" wxta xn`ck ,rax`e mixyrn cg` dlg xeriye

éðîú ïééåä äîë.dvia ivgn xzeil dlere ,oixzepd mivia dxyr yng ly ozlga wc `le .mipye miryz d`na drax`e mixyrn cg` ody Ðéáøã úåãåòå éúééàlkl `vne xriyy Ð

.dvia ivgn xzei oixzepd raye mirax`le ,mivia izy miyye d`nl ,dvia mivia wxtl iedc xn`ck ,dviaa mirax`n cg` zixacn ly mivia izyåäì éåä éôè éëä éàoz`nn Ð

xity da zwiic i`c :deba il `iywe .cg` oeyla izrny jk .dil aiyg `l dvia ied `lc oeik :ipyne .xqaiyeyi zayg `ly mivia raye mirax` ly zecerea ixdy ,ied dvian ith Ð

:izrny xg` oeylae .oda epwcwc `ly oiyneg ipy ex`yp zinlyexi lr zixetiv ztqeza dlrnl mbe dvia ivgn xzei yi zayg `ly mivia dxyr yng ly ozlgae ,dvia ivgn xzei

.xqaiye oz`n eed iria xyr oz`nl eedc ,ediilr icy dvia lkl mixyrn zg` iaxc zecere izii` ,eed aye oz`n opikxt ike .`kdn ozlg lce ,ediilr icy iax ly zecere izii` `l`

.dil aiyg `l dvia ied `lc oeik :ipyne !oda epwcwc `ly oiyneg ipy mbe ,mivia rayn dvia lkl mixyrn cg` iaxc zecere edl ith ikd i`úåúù.xaln Ðìò äøéúé úéøåôéö ìùå
úåúù úéîìùåøé.xalnzezye ,zinlyexiÐàúìéú.dpenye mirax` ied xn`c o`nwcÐúôãåò åìéàåoxn`ck ,raye miz`n zixetiv d`q`dc .ylye miyyzixacn lr zixetivcÐ

.xn`c o`nw zixacne ,lirlúéîìùåøé ùéìù àìàå.xn`w Ðàúìéú éëð äðåîùå íéùîç éåä äîë äãéã ùéìù.lirl opixn`ck ,iab lrw zinlyexi d`q `dc Ðäãéã ùéìùì áåø÷Ð

.ylye miyy dtcere ,ryze miyy dcic yilycäãéã ùéìùå.mizye miray `edc ,zixacn dvgnl `ed aexw ryze miyy `edc Ðéáøã úåãåòåágky`c zecerea dl zxryn ik Ð

.mizye miray zixacnc dvgnc ,dvia yily zixacnc dvgn lr dxizie ,dvia yilye mizye miray edcic yily iede xqaiye oz`n da xriyc ,iax da
éãë
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éöçåepiaxl .qxhpewa yxtnck i`w i`pz edlek` Ð oilke` z`neh `nhl divg ivg

.dnily dviak oerny iaxle ,riax xqg dviak epiidc ,dil zi`ck dwexa oa wgvi

opgei iaxk `le ,oerny iaxk epiid Ð oilke` z`neh `nhl dviak :`zkec lka xn`c `de

.dwexa oa

äàîÐ`ied raye miz`n `ied ylye miray

,qxhpewa yxitck ,oeekn oeaygd oi`

.wc `le

àúìçÐ oiied xqinge oz`n ipnz oiied dnk

Ð oiied dnk ozlg :qixb l`ppg epiax

xn`ck ,zn` `ed oke .oiied xqziye oz`n dryz

mixyrn cg` dlg xeriyc (`,`t) "oelg" wxta

mivia ylye mixyrl dvia jixve .rax`e

.raye miz`n md ylye mixyr minrt dryze

ùéìùdcic`l Ð izxz ikp oiziy ied dnk

`l` xqg `lc oeike .xqg hrnc ,wc

izxz ikp oiziy qxbc yie .yiig `l dvia herin

.`zxet ikpe

úàöîðyilye zecerea Ð ixetiv yily

ixetiv yily` i`w `ziixaa ipzwc

.dvia yily`e

äøéúéÐ dvia yily zixacn ly dvgn lr

ryze miyy ixetvc yily dpeny itl

.zecere ryze mivia yly zecere ,ryze miyye

mizye miray zecered mr ixetv yily ok m`e

dvia ivg ied `lc oeik .cere xqg dvgne mivia

xzei ied xity da zwiic i` la` .yily dl ixw

lr dxizi `ied ixetiv d`q `dc .dvia ivgn

yily `vnpe ,miyneg ipyl aexw raye miz`n

sxhvzyke ,yneg ivge mivia ryze miyy dly

dvia mizye mirayn xzei ied Ð zecered mr

jdc :wgvi epiaxd axd epixen xn`e .dvgne

xriye :xn`wc ,inic ax zlaw` `niiw `ziixa

ray ly zecere aiyg `le ,xqaiye oz`n iax

oz`nn yilye dvial dler epi`e li`ed mivia

oiywny dne .yilye oixze oiray oiler xqaiye

lye ,ixetiv ly zecere aiyg oizrny dlekay

edleka `ki` zecere `dc ,aiyg `l zixacn

oke zinlyexiay zezy `l` etiqed `lc

ixetivae milyexiac :wgvi epiax xne` !ixetiva

.zixacn d`q ly mivia oipnl m` ik etiqed `l

ztqeza oi`y xaca ewcwc iax iptly mipencwde

eid zeixacn mivia ik .znvnevn zezy odly

zcnlr etiqede ,ztqezdmei ly oze`n xzei oiqb

oiyneg ipye oiria raye oz`n dzidy zixetiv

.dvia lkl mixyrn cg` mivia xyr `rniw xqg

ìòyxtn Ð dvia yily zixacn ly dvgn

ly yily `vnp :wgvi iax axd epixen

zixacn ly yily lr dxizi ,e`bln ixetiv

`ziixac yily i`we .dvia yily xaln

iax ixac yxtn `piaxe .dvia`e ,ediiexz`

aexw zixacn ly lr dxizi zixetiv d`q z`vnp :dinxi iax xn`w ikdc yxtne ,dinxi

ixetiv ly yilye yexit Ð dly yilye .xaln zixacn yilyl yexit ,dly yilyl

iax xn` ,(a,dl) "oiaxrn lka" wxta epivn df oirke .zixacn ly dvgnl aexw ,e`bln

.sqei axe dax dl 'yxtne ,zeynyd oia lk uxy dilr didyk :dinxi
zray
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.ïðéòeîLàì àúà úB÷çBN !àèéLt .ä÷Bøa ïa ïðçBé¨¨¤§¨§¦¨££¨§©§¦©
àéãBî éaøì ñBéðBa øbéL :øîà ,éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦£©¦¥§§©¦§¨
äøNò òáLe ïúàî éaø øòéLå ,àñeàð ïîc ñéãðe÷c§§¦§¦©¨§¦¥©¦¨¨§©¤§¥

úéøaãîc éà ?àëéäc äàñ àä .ïéòéa¯øîàc ïàî÷ ¥¦¨§¨§¥¨¦§¦§¨¦©©£©
úéîìLeøéc éàå ,àéåä¯úéøBtéöc éàå .àéåä éáâ ìò÷ ¨§¨§¦¦©§¦¨§¨§¦§¦¦

¯àúlç éúééà ,úéøBtéöc íìBòì !ïééåä òáLå íéúàî̈©¦§¤©¨§¨§¨§¦¦©§¥©§¨
ïééåä änë àúlç .eäééìò éãL¯øöa ézkà ,éðîz §¥£©§©§¨©¨¨§¨§¨¥©©¦¨©

,éëä éà .eäééìò éãL éaøc úBãBòå éúééà :àlà !?déì¥¤¨©§¥§§©¦§¥£©§¦¨¦
äöéak éåä àìc ïåék !éôè déì éåä¯.déì áéLç àì ¨¥¥§¥¥¨§¨¨¥©¥¨¨£¦¥

,úeúL úéøaãî ìò äøéúé úéîìLeøé äàñ :ïðaø eðz̈©¨©§¨§©§¦§¥¨©¦§¨¦§
úàöîð .úeúL úéîìLeøé ìò äøéúé úéøBtéö ìLå§¤¦¦§¥¨©§©§¦§¦§¥
?ïàîc LéìL .LéìL úéøaãî ìò äøéúé úéøBtéö ìL¤¦¦§¥¨©¦§¨¦§¦§¦§©
änk úéøaãîc LéìL éãkî ,úéøaãîc LéìL àîéìéà¦¥¨§¦§¦§¨¦¦§¦§¦§¦§¨¦©¨

éåä¯àôãeò eléàå ,àéðîúe ïéòaøà¯!úìúe ïézéL ¨¥©§§¦§©§¨§¦§¨¦¦§¨
dãéc LéìL ,úéîìLeøéc LéìL àlàåéåä änk¯ §¤¨§¦¦©§¦§¦¦¨©¨¨¥

!úìúe ïézL àôãeò eléàå .àzìéz éëð ,àéðîúe ïéLîç©§¦§©§¨§¥¦§¨§¦§¨¦¦§¨
éåä änk dãéc LéìL éøBtéöc àlàå¯,àãç éëð ïéòáL §¤¨§¦¦§¦¦¨©¨¨¥¦§¦§¥£¨

àôãeò eléàå¯éëä ,äéîøé éaø øîà àlà !úìúe ïézL §¦§¨¦¦§¨¤¨¨©©¦¦§§¨¨¦
úéøaãî ìò äøéúé éøBtéö ìL äàñ úàöîð :øîà÷̈¨©¦§¥§¨¤¦¦§¥¨©¦§¨¦

ì áBø÷äöçîì áBø÷ dlL LéìLe ,dlL LéìL ¨¦§¦¤¨§¦¤¨¨§¤¡¨
é÷úî .úéøaãîc"áBø÷" "áBø÷" écéî :àðéáø dì ó §¦§¨¦©§¦¨¨¦¨¦¥¨¨

LéìL úàöîð :øîà÷ éëä ,àðéáø øîà àlà !?éðú÷̈¨¥¤¨¨©¨¦¨¨¦¨¨©¦§¥§¦
ìL äöçî ìò äøéúé ,éaø ìL úBiãBòåa éøBtéö ìL¤¦¦¦§¦¤©¦§¥¨©¤¡¨¤
"íëéúBñéøò úéLàø" :ïðaø eðz .äöéa LéìL úéøaãî¦§¨¦§¦¥¨¨©¨©¥¦£¦¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oiaexir(iying meil)

:epzpyn lr dtiqend `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaaéöçå ¨¨©£¦
déöç éöçaexird oefn mi`pzd exriy day xkik ly [zipiny-] £¦¤§¨

ie`xd lk`n xeriy `ed [ezhiyk cg` lk],ïéìëBà úàîeè ànèì§©¥§©¨¦
dvia irax zyly `ed df xeriy dwexa oa opgei iaxly `vnpe

lirl x`azp ixdy .dvia oerny iaxle(:at)oa opgei iaxly
`ed awy] mivia yy ode ,aw rax `ed xkikd xeriy dwexa
ody ,awd yily `id xkik ,oerny iaxle ,[mivia rax`e mixyr

.mivia dpeny
:`xnbd zl`eyéðz àì àîòè éàî ïãéc àpúåly] eply `pze ± §©¨¦¨©©§¨Ÿ¨¥

xeriy dpy `l recn [epzpyn,ïéìëBà úàîeèligzdy oeik `lde §©¨¦
divg' ,xkikd ly mieqn wlg itl miayegnd mixeriy xikfdl
ivge' jiyndl el did ,'diiebd z` leqtl divg ivge ,rbepnd zial

.`ziixad dkiynny jxck ,'oilke` z`neh `nhl divg ivg
:`xnbd zvxznéããäì eäééøeòéL eåL àìc íeMîoi`y meyn ± ¦§Ÿ¨¦©§©£¨¥

dey epi` oilke` z`neh ly xeriyd xnelk ,mieey mixeriyd
xeriy raxl weica dey epi`e] diieb leqt ly xeriy ivgl weica
zvw mixne` yie zegt zvw mixne` yi `l` ,[rbepnd zia ly
`nhl divg ivg ivg' `pzd dpey did m`e .oldlck ,xzei

.miwiecn `l eid eixac ,'oilke` z`neh
:xen`d uexizl zexewn d`ian `xnbdàéðúc,`ziixaaänk §©§¨©¨

`edñøt éöç øeòéLmilk`n zlik`a dnexzn diiebd z` leqtl ¦£¦§¨
od .mi`nhíéöéa ézLzeipepiaàòîé÷ øñç,[hrn-]éaø éøác §¥¥¦¨¥¦§¨¦§¥©¦

.äãeäéziyiy `ed [rbepnd zial dcerq xeriy `edy] qxt ixdy §¨
mixyr `ed awe ,epzpyna oerny iax ixaca x`azpy enk ,awd
izy `ed qxt ivge ,mivia rax` `ed qxt df itle ,mivia rax`e
mixyr awa yiy exn`yky xaeq dcedi iaxy `l` ,weica mivia
exriy ,epiax dyn onfn epl xeqnd xeriyd edfy ,mivia rax`e
onfa dievnd zipepiad dviadn xzei zephw mivia itl z`f
iax onfa zeievnd miviad itl awd z` cecnp m` okle ,mi`pzd
xeriy df itle ,mivia rax`e mixyrn zegt zvw ea `vnp dcedi

.mivia izyn zegt hrn `ed qxt ivg,øîBà éñBé éaøqxt ivg ©¦¥¥
`edúB÷çBN íéöéa ézLztqeza zccnp dvia lky ,zegeexn ± §¥¥¦£

xzei zelecb eid dyn onfa oda exriyy mivia oky ,zhren
oke ,mi`pzd onfay zipepiad dviadnéaø øòéLdcin ilk ¦¥©¦

wiecn `edy ea miwfgen eide ,eiptl `aedy zg` d`q xeriya
rax`e mixyrn xzei eay miaw oipnl `vne ,mipey`xd zenin
ivge ,mivia rax`n xzei `ed qxt xeriy df itle ,awl mivia

od qxt.ãBòå íéöéa ézLeänkxeriy `ed.'ãBòå'edfíéøNòî ãçà §¥¥¦§©¨§¤¨¥¤§¦
,äöéáa,dpnn mixyr iwlg cg` siqedl yi dvia lk lr xnelk §¥¨

mivial [xzei zelecb eidy] dyn onfay miviad oia yxtdd edfy
.mi`pzd onfay

dey epi` oilke` z`neh xeriyy dzii`x z` zniiqn `xnbd
xeriy ivgl:`xnbd dkiynn .diieb leqtúàîeè éab eléàå§¦©¥§©
àéðz ïéìëBà,`ziixaaeøîàL äöéák ,eøîà àñBc éaøå ïúð éaø ¨¦©§¨©¦¨¨§©¦¨¨§§¥¨¤¨§

dze` miccen ,oilke` z`neh ly xeriy edfydútéì÷ëå äBîk- ¨¨§¦§¦¨¨
,dztilw mr dviakdútéì÷ àìa äBîk íéøîBà íéîëçådvia ± ©£¨¦§¦¨¨§Ÿ§¦¨¨

oi` zehiyd lkly mixacd jezn x`eane .dztilw ila zlyean
iax itl oky ,diieb leqt xeriy ivgl dey oilke` z`neh xeriy
dztilw mr dviaka `ed oilke` z`neh xeriy `qec iaxe ozp
dhiy meyl diieb leqt ly xeriy ivgl mi`zn df oi`e ,weica
ivg [lirl `ziixaa] dcedi iax itly ,lirl `ziixaa zx`eand
xeriydn zegt `ede] `rniw xqg dvia `ed diieb leqt xeriy
zwgey dvia `id iqei iaxle ,[dztilw mr dvia ly wiecnd
dztilwa dvia `id iaxle ,[l"pd xeriydn xzei `ede] dztilwa
z`neh xeriyy ,[o`k `ziixaa] minkg itl mbe .ztqez cere
ly xeriy ivgl dey df oi` ,dztilw `la dviak `ed oilke`
iax itly ,[lirl `ziixaa mix`eand mixeriydn] diieb leqt

zegt dztilw mr dviak `id diieb leqt xeriyn ivg dcedi
df oi`y oky lke ,dztilw `la dviakn xzei `ede ,`rniw
diieb leqt ly xeriy ivg mdixacly ,iaxe iqei iax itl mi`zn
ly `pzd dpy `l jk meyne .dztilw mr dviakn xzei `ed
,wiecn df oi`y ,'oilke` z`neh `nhl divg ivg ivge' epzpyn

.x`azpy enke
izya qxt ivg xeriy zxrynd `ziixady zx`an `xnbd

:mi`pzd lkl znkqen dpi` miviaáø øîà àtt øa íøôø øîà̈©©§¨©¨¨¨©©
,àcñç`ziixaBæ,hren iepiy mr] mivia izya qxt ivg dxriyy ¦§¨

`id [xzei zvw `ed iaxe iqei iaxle zegt zvw `ed dcedi iaxly
íéøîBà íéîëç ìáà ,éñBé éaøå äãeäé éaø éøácqxt ivg xeriyy ¦§¥©¦§¨§©¦¥£¨£¨¦§¦

`ed diiebd leqtl.úB÷çBN äöçîe äöéák:`xnbd zl`eyïàîe §¥¨¤¡¨£©
md ine ±.íéîëç`ed :daiyne,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøxaeqy £¨¦©¦¨¨¤§¨
epzpyna(:at)qxt ivge ,mivia yly ode ,awd zipiny `ed qxty

iaxk mixaeq `ziixaa iqei iaxe dcedi iax eli`e] ivge dvia `id
ivge ,mivia rax` ode awd ziyiy `ed qxty ,epzpyna oerny

.[mivia izy od qxt
:`cqg ax ixaca jxev oi`y dywn `xnbdàèéLtiax ixacly §¦¨

x`iay itke ,ivge dviak `ed 'divg ivg' xeriy dwexa oa opgei
envr `cqg ax(:at lirl).epzpyna eixac z`

xwir dwexa oa opgei iax itly heyt ok` :`xnbd zvxzn
`cqg ax mpn` ,ivge dviak `ed xeriydàúà úB÷çBN£¨¨

ïðéòeîLàìxnelk ,zewgey miviaa xryl yiy rinydl `a ± §©§¦¨
.dvia lk lr hrn siqedl yiy

dpce d`qa yi mivia dnk wcay iaxa dyrn d`ian `xnbd
:eiablàúà ék`ayk ±éîéc áølaal l`xyi ux`nøbéL ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¦¥
ñBéðBagly qeipea mya yi` ±ñécðe÷c àéãBî ,éaøìmya d`q ± §§©¦§¨§§¦

qicpewàñeàð ïîcdzidy da miwfgen eide ,`qe`p mya mewnn ± §¦§¨
,mipey`xd zenin zwiiecnïéòéa äøNò òáLe ïúàî éaø øòéLå± §¦¥©¦¨¨§©¤§¥¥¦

.mivia dxyr raye miz`n da yiy `vne iax dze` wcae
x`y lk oke] d`q oky ,xaecn d`q beq dfi`a zxxan `xnbd
xec ztewzn xak dreci dzidy dcin `id [bele aw enk ,zecind
etiqede zecind lk elicbd milyexil l`xyi e`ayke ,xacnd
zixacn d`ql dey zinlyexi d`qy jk ,ziying odilr
zecind z` elicbde exfg ixetivl e`ayke ,ziying ztqeza
ibeq yly miniiw dyrnly jk .ziying cer odilr etiqede zipy

:`xnbd zl`ey .zixetive zinlyexi ,zixacn d`q :d`qàä̈
äàñiax ipta d`aedy ef d`q ±àëéäc,`id mewn dfi` ly ±éà §¨§¥¨¦

úéøaãîc`ld ,zixacn d`q `id m` ±òaøàå íéòaøà äàîmivia §¦§¨¦¥¨©§¨¦§©§©
àéåärax` awe ,miaw dyy `id d`q ixdy ,[zeidl dkixv `id-] ©§¨

d`ne ,awl mivia rax`e mixyr ixd ,mivia dyy bele ,mibel
raye miz`n did iax ly d`qa eli`e ,d`ql rax`e mirax`

.mivia dxyr,úéîìLeøéc éàåqgiia ziying ly ztqez da yiy §¦¦©§¦
ok m` ,zixacnd d`qlìLå íéòáL äàîLmivia,àéåäixdy ¥¨¦§¦§¨Ÿ©§¨

ryze mixyr od mivia rax`e mirax` d`nn yng iwlg cg`
mirax` d`n lr siqedl yiy ztqezd `id efe ,yneg xqg mivia
miray d`n `vei lkd jqay jk ,zixacn d`q ly mivia rax`e
ohw yxtda dwcwc `l `xnbde ,dvia yneg zegt] mivia ylye

.mivia dxyr raye miz`n did iax ly d`qa eli`e ,[dféàå§¦
,úéøBtéöc,zinlyexid d`ql qgiia ziying ly ztqez da yiy §¦¦

òáLå íéúàîmivia,ïééåämiray d`nn yng iwlg cg` ixdy ¨©¦§¤©©§¨
miylyn xzei zvw od zinlyexid d`qd ly mivia ylye
miray d`n lr siqedl yiy ztqezd `id efe ,mivia rax`e
,aexiwa mivia raye miz`n `vei lkd jqay jk ,mivia ylye
`vnp .mivia dxyr raye miz`n eid iax ly d`qa eli`e
`l ,zixacn d`ql `l mi`zn epi` iax ly xeriydy

.zixetivl `le zinlyexil
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eznyקכד ina cenr bt sc ± iyily wxtoiaexir
íëéúåñéò éãësili zegpna oi`q dyly dti` :zleblebl xner ,xacna miyl mz`y Ð

"[didi] (mdl) cg` okez zade dti`d" :(dn l`wfgi) aizkc ,(`,fr) "dcezd" wxta dl

ied dnk dicic xyrn ,oi`q miyly xeke "xekd on zad xyrn" :(my) aizkedyly Ð

.oibel mipye miray ody ,oiaw xyr dpeny ody oi`q dyly ly zixiyr xnerde ,oi`q

zixiyr .oibel dray oibel mirayc zixiyr

oibel ipy lydvia `ede ,beld yneg Ð

.cere mirax dray xn`wc epiide .`ynege

miraxcere oibel dray epiidc ,awd irax Ð

.`ynege dviaúéîìùåøé äùù ïäùixdy Ð

x`yp ,zeinlyexi dyng eyrp zeixacn dyy

ied `ynege dviac .eynege ixacn bel epl

ynegde mivia yngl yneg dvia ,beld yneg

bel ixd ,ziyyd dvial ztqez `ed dvia

dyy ixdy .inlyexi bel oiyrp ode ,eynege

.dyng eyrp el` oiynegàéøá äæ éøäÐ

.ekxv klk lke`yêøåáîåxzei lke` epi`y Ð

."xqgz miryx ohae" :(bi ilyn) aizke i`cn

äðùî:oizipzna opiqxb ikdéùðàå øöç éùðà
'åë úñôøîla` el` mr el` eaxir `le Ð

onvrl el`e onvrl el` eaxirzqtxn Ð

,dl oigezt zeilr igzt daxde ,`id dkex`

zeyxl dpnne ,xvgl cg` mleqa oi`vei oleke

deabe li`ed ,oixqe` oi` k"tr`e .miaxd

,lwdl `l` mleqa ekld `ly dxyr zqtxn

.oixqe` opi`e eilr dvign zxez opixn`e

mleq :(a,hp lirl) "oixarn cvik"a opixn`ck

zxeze eilr gzt zxezlkde ,eilr dvign

oi`iven oi`e od zeieyx ipy mewn lkne .lwdl

.efl efnäøùò äåáâù ìëlz xvga yi m` Ð

zqtxnl jenq dxyr deab cenr e`zeyx Ð

`l la` ,ea od oiynzyne ,ea zhley zqtxn

.xvg ipaäëåîñádkenq `ilegdy Ð

.zqtxnløåáä úééìåçzxitga elhpy rwxw Ð

.aiaq xead it ea etiwde xeadàøîâäæì
çúôá äæìå çúôáeaxir `ly zexivg izy Ð

odizyl dgepe odl dkenq zg` zeyx yi

.qpkil gep `edy df gztk ,da ynzydlåðééä
úåøéöç éúù ïéáù ïåìç`l `d :xnelk Ð

e` odizyl xeq` m` dipic i`n ol `irain

xzenevx :dia opzc .zexivg izy oiay oelg epiidc Ðevx ,oiaxrn cg` Ðmipy Ð

cgia eaxir `l m`e .oiaxrndrax` ly zeyx m` ,da ynzydl mixeq` mdipy Ð

zexivg izy oiay lzek iab `dc ,da mixeq`c olpne drax`n zegt zeyx oi`c .`id

zexit ey`xa eid :(a,er lirl) opz`ly calae ,el` oke oilke`e o`kn oiler el` Ð

ediiexzl ieyc `kid lk :`nl` .dhnl ecixeidkenp zeyxa mbe .iccd` ixq` Ð

zeyx ipale cigid zeyx ipal xzen drax` lr drax` ea oi`y mewn opixn` dxyrn

drax` dia zi` `d .`ed xeht mewnc ,eilr szkl miaxddwixf lk .ediiexzl xeq` Ð

leyly lke ,migth dxyrn dlrnl Ðopixwc gep yinyz lke .migth dxyrn wenr Ð

.migth dxyr jenp `le migth dxyr ezirwxw deab `l gzt diläæìå ä÷éøæá äæì
ä÷éøæádxyr deab dfl ,odizyl dyinyz dywe zeieyx izy oia `idy zeyx lk Ð

dwixfa `l` ynzydl mileki opi`e dxyr deab dflelzek epiidc il `irain `l `d Ð

:`nl` ,dhnl ecixei `ly calae :ipzwc .dpyna yxetn oxeqi`e zexivg izy oiay

.odipy mr mixeq`õéøç åðééäoeike .aiyg zeyx wqtd `dc ,ediiexzl xeq` inp iedc Ð

mdipyl dey eyinyzc,zexivg izy oiay uixg :(`,fr lirl) ax xn`c ,ea oixeq` Ð

ux`l dey dfle dxyr efn wenryinyz dfl dedc ,ux`l deyy dfl eze` oipzep Ð

dywa odipyl e` zgpa odipyl i`c dpin opirny 'ek dywa dfle zgpaoixeq` odipy Ð

.eaä÷éøæá äæìå çúôá äæìddeab ef xvge dkenp ef xvgy oebk Ðdeab mdipia lze Ð

.ux`l dey efle dxyr efnàðåä áø øá äáøã åðééäux`l dey cg` ecve dxyr deab ,zexivg izy oiay lzek :xn`c (my) "oelg" wxta Ð.ux`l deyy dfl eze` oipzep Ðäæì
ìåùìùá äæìå çúôá.dl dey dzxage ,leylya `l` lega eilr zynzyn dpi`c dxyr lzd on ddeab xvg oebk Ðéáæéù áøã åðééä.(my) "oelg" wxta Ðäæìå ìåùìùá äæì

ä÷éøæá,dxyr lzd dfn ddeab ef xvg oebk Ðepnn dkenp efe.dxyréàî`nlic e` .`ed dywc opixn` leyly lk `dc ,df lr df oixqe`e ea oiey od ixde ,`ed dywa mdipyl Ð

dwixfay dfe .xzene ,`ed zgpa eyinyz leyly ded dwixf iabl.onvrl el`e onvrl el` `l` el` mr el` eaxir `l m` ,xeq` Ð
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úòáùynege dvia epiidc ,cere oibel dray :yexit Ð dlga oiaiig cere gnw mirax

"lecb llk" seqae .zeixetiv ynge zeinlyexi yy mde ,qxhpewa yxitck ,dvia

opiqxb `l Ð dlga miaiig cere gnw mirax dyng ,opzde :mixtqa aezk did (a,er zay)

.mevnva dyng `l` ,"cere" `kil mzde ,ixii` ixetiv lyac rnyn mzd ."cere" i"yx

dil opiqxbe ,iqei iaxk `iz`c :yxtn mz epiaxe

,(a dpyn oey`x wxt) zeicr zkqna opzc .xity

:xne` i`ny ,(`,eh) zayc `nw wxta dl iziine

gnw mirax yng :mixne` minkge .'ek dlgl awn

,mixeht Ð yng :xne` iqei iaxe .dlga oiaiig

iax xaqc :mz epiax yxtne .miaiig Ð cere yng

xg`lc epiid Ð "mkizeqixr ziy`x"c iqei

xeriy x`yi dlg `edc ,ziy`x zyxtd

`edde .zixacn zqir epiidc Ð mkizeqixr

:yxtn wgvi epiaxdne .dlg ick epiid Ð "cere"

qxt ivg xn`wc ,oizrnyc dinrhl iqei iaxc

cere mivia izy iax xriye .zewgey mivia izy

gnw mirax drayn ,ok m` ,dviaa mixyrn cg`

dvia ynege mivia ylye mirax` mdy cere

dylye mivia izy Ð zecere dlri ,dlg oipnk

mivia ynge mirax` iqei iaxl ixd zecere

oi`qdy it lr s` .zecere ylye dvia ynege

gkenck i`w i`wck miviad oipn ,etqezip oiawde

,iqei iaxk dkld oi`c d`xp dxe`kle .oizrnya

iaxk dkldc (a,en) "ede`ivedy in"a opixn`ck

dil xn` ,inp opixn`e .eixiagn `le ,exiagn iqei

?`yxcn iaa opax xen` dn :iq` axl xfrl` iax

.iqei iaxk dkld :opgei iax xn` ikd :el dil xn`

.dilr bilt d`cigic llkn :cenlzd xn`we

iaxk dkld oi` Ð dilr ibilt miax i`c rnyn

"lecb llk" wxta opiqxbc `hdix metl la` .iqei

(a,gn migqt) "oixaer el`" wxtae (a,er zay)

Ð dlga oiaiig cere mirax yng cenlzd hwpc

.iqei iaxk dkldc rnyn

à÷Ð diilr ipa zqtxn i`n jizrc `wlq

deab diilr gzt mzq :wgvi epiax yxtn

xvgd on deab zqtxnde ,zqtxn on dxyr

zqtxnl diilrn oicxei zenleq jxce ,dxyr

zeyxl mi`vei xvg jxce ,xvgl zqtxnne

xnde .miaxdipa oi`e ,diilr ipa ly `id zqt

izya jenqa xn`wc `de .mdly `id zqtxndy itl zeilr ipal dze` mixqe` xvgd

Ð dpeilrd lr dpezgzd zxqe`y ze`lnl dpeilr jxc dpezgz ipa oi`ayk ze`xhfefb

mixqe` cgi zeilr ipa eaxir `lyke .zetzeya dvign eyry meyn oiwxita yxtnck epiid

mda oicxeiy zenleqd zngn la` .leylya dfle leylya dfl meyn df lr df zqtxnd

oeik ,xity axl jixt `zyde .eilr dvign zxez mleqc ,df lr df oixqe` eid `l zeilrd on

xvgay cenre lz oipzep i`n` ,xzei e` mixyr xvgd on mideab mdizepelge zeilr igztc

ipa axl exq`i dxyr leylya zeilr ipal mideabc ?zepelgd cbpk mde ,dxyr mideabd

`idy zqtxnl inc `le mdipy ly ied cenre lzc oeik ,dwixf ici lr zeilr ipa lr xvg

zqtxnd on ynzydl lekie ,zqtxnl dey `ed cenre lzy it lr s`e .dcal zeilr ipal

oi` zqtxna ik .leylya `l` gzta zeilr ipal ixwin `l mewn lkn Ð gzta cenre lza

on da oicxeiy it lr s`e .zeilr ici lr `l` xvgl lzd z` xeq`l dleki dpi`e ,oixeic da

opixn`c `de .eilr dvign zxez mleqc oeik ,zxqe` dpi` Ð da oiynzyne zeilrd

meyn e`l Ð dwixfk dpezgzd ipal aiyg `l ze`lnl dpezgzd ipa oi`aykc oizrnya

zgpa oyinyz dpezgzd ipal aiyg mleq ici lrc `l` ,xeq`l gztk eilr aiyg mleqc

mixcd oze`l :ipyne .xeq`l leylyn ith sicr `le ,aiyg `l gztk la` .leylya enk

.dvign zxez mleqa `kil ezc ,zqtxnl dxyr jez zeilr igzty :yexit .zqtxna
ikd
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íëéúBqéò änëå .íëéúBqéò éãk¯.øaãnä úqéò éãk §¥¦¥¤§©¨¦¥¤§¥¦©©¦§¨
øaãnä úqéò änëå¯úéøéNò øîBòäå" :áéúëc §©¨¦©©¦§¨¦§¦§¨¤£¦¦

ãBòå çî÷ íéòáø äòáL :eøîà ïàkî ."àeä äôéàä̈¥¨¦¨¨§¦§¨§¨¦¤©§
äMîç ïäL ,úéîìLeøé ìL äML ïäL ,älça úáéiç©¤¤§©¨¤¥¦¨¤§©§¦¤¥£¦¨
àéøa äæ éøä ,Bæ äcîk ìëBàä :eøîà ïàkî .éøBtéö ìL¤¦¦¦¨¨§¨¥§¦¨£¥¤¨¦

ïk ìò øúé ,CøBáîe¯ïàkî úBçt ,ïúáòø¯ì÷ìe÷î §¨¨¥©¥©©§¨¨¦¨§§¨
.åéòîaäðùîàìå eçëML úñtøî éLðàå øöç éLðà §¥¨©§¥¨¥§©§¥¦§¤¤¤¨§§Ÿ

íéçôè äøNò dBábL ìk ,eáøéò¯úBçt ,úñtønì ¥§Ÿ¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤¨
ïàkî¯äøNò íéäBáb òìqäå øBaä úééìeç .øöçì ¦¨¤¨¥§©©§©¤©§¦£¨¨

íéçôè¯ïàkî úBçt ,úñtønì¯íéøác äna .øöçì §¨¦©¦§¤¤¨¦¨¤¨¥©¤§¨¦
íéøeîà¯úâìôeîa ìáà ,äëeîña¯dBáb eléôà £¦¦§¨£¨§§¤¤£¦¨©

äëeîñ àéä Bæéàå .øöçì íéçôè äøNò¯dðéàL ìk £¨¨§¨¦¤¨¥§¥¦§¨Ÿ¤¥¨
.íéçôè äòaøà ä÷Bçøàøîâçúôa äæì ;àèéLt §¨©§¨¨§¨¦§¦¨¨¤§¤©

çúôa äæìå¯äæì .úBøéöç ézL ïéaL ïBlç eðééä §¨¤§¤©©§©¤¥§¥£¥¨¤
ä÷éøæa äæìå ä÷éøæa¯.úBøéöç ézL ïéaL ìúBk eðééä ¦§¦¨§¨¤¦§¦¨©§¤¤¥§¥£¥

ìLa äæììLa äæìå ìeLìeL¯ézL ïéaL õéøç eðééä ¨¤§¦§§¨¤§¦§©§¨¦¤¥§¥
ä÷éøæa äæìå çúôa äæì .úBøéöç¯øa äaøc eðééä £¥¨¤§¤©§¨¤¦§¦¨©§§©¨©

ìLa äæìå çúôa äæì .ïîçð áø øîà àðeä áøìeL ©¨¨©©©§¨¨¤§¤©§¨¤§¦§
¯ìLa äæì .ïîçð áø øîà éáæéL áøc eðééäìeL ©§§©¥§¦¨©©©§¨¨¤§¦§

ìàeîLe .ïéøeñà ïäéðL :áø øîà ?éàî ä÷éøæa äæìå§¨¤¦§¦¨©¨©©§¥¤£¦§¥
ìLaL äæì BúBà ïéðúBð :øîà,ìeLBLéîLz äælL ¨©§¦¨¤¤§¦§¤¨¤©§¦

äæì BLéîLzL øác ìëå .äL÷a BLéîLz äæìå úçða§©©§¨¤©§¦§¨¤§¨¨¨¤©§¦¨¤
äL÷a äæìå úçða¯BLéîLzL äæì BúBà íéðúBð §©©§¨¤§¨¤§¦¨¤¤©§¦

àìå eçëML úñtøî éLðàå øöç éLðà :ïðz .úçða§©©§©©§¥¨¥§©§¥¦§¤¤¤¨§§Ÿ
íéçôè äøNò dBábL ìk ,eáøéò¯úBçt ,úñtønì ¥§Ÿ¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤¨

ïàkî¯úñtøî éàî ,Cúòc à÷ìñ à÷ .øöçì ¦¨¤¨¥¨¨§¨©£¨©¦§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oiaexir(iying meil)

eyelzyk `ed dlg aeigy rnyneänëå .íëéúBqéò éãkxeriy §¥¦¥¤§©¨
øaãnä úqéò éãk ,'íëéúBqéò'.xacna miyl eidy ±úqéò änëå ¦¥¤§¥¦©©¦§¨§©¨¦©

,øaãnämei lka ond xeriye ,ondn miyer eidy dqird zenk ef ©¦§¨
'xner' `ed(fh fh zeny)n reci xnerd xeriye ,áéúëc(el fh my) ¦§¦

,'àeä äôéàä úéøéNò øîòäå'd`qe ,mi`q dyly `id 'dti`'e §¨Ÿ¤£¦¦¨¥¨
mipye miray `id dti`y ixd ,mibel drax` awe ,miaw dyy

,beld ynege mibel dray `id dti`d zixiyre ,mibelïàkî¦¨
íéòáø äòáL eøîàmibel dray epiide ,aw lyãBòå çî÷,'cere'] ¨§¦§¨§¨¦¤©§

[beld ziying epiidäML ïäL ,älça úáéiç[mibel-] miraxìL ©¤¤§©¨¤¥¦¨¤
dcin,úéîìLeøéjk ,zecind lr ziyiy etiqed milyexia oky §©§¦

,miinlyexi mibel dyyl miey miixacn mibel ynege drayïäL¤¥
äMîçdcina [mibel-] mirax,éøBtéö ìLetiqed ixetiva mby £¦¨¤¦¦

miey miinlyexi mibel dyiyy jk ,zecind lr ziyiy cer
.miixetiv dynglìëBàä ,eøîà ïàkîmei lkaBæ äcîkdzidy] ¦¨¨§¨¥§¦¨

[yi` lkl minyd on zcxeiàéøa äæ éøä,ekxv lk lke`y itl £¥¤¨¦
CøBáîelke`de ,i`cn xzei lke` epi`y itlïk ìò øúédf ixd §¨¨¥©¥
,ïzáòølke`deïàkî úBçtdf ixdåéòîa ì÷ìe÷îgk ea oi`y ©©§¨¨¦¨§§¨§¥¨

.lek`l

äðùî
ezeyxl cg` ly ezeyxn `ivedl mixeq` eaxir `ly xvg ipa
`idy meyn ,ztzeynd zeyxl cg` ly ezeyxn oke ,ipyd ly
`ivedl xzen mda ,mipte` iabl dpc dpynd .ipyl mb zkiiy
gep dyinyz oi`y meyn ,ztzeynd zeyxl cg` ly ezeyxn
zeyxd ilral zkiiyk zpecip `ide ,dipyd zeyxd ilral

.cala dpey`xd
øöç éLðà,xvgl migezt mdigzty mizaa mixcd miyp` ± ©§¥¨¥

úñtøî éLðàåmigezt odigzty zeilra mixcd miyp` ± §©§¥¦§¤¤
,zqtxnleáøéò àìå eçëMLjenq cenr xvga yie ,mdipia ¤¨§§Ÿ¥§

inia ea miynzyn zqtxnd iyp` oiae xvgd iyp` oiae ,zqtxnl
.legL ìkdf cenr,íéçôè äøNò dBábjiiy `ed ixd,úñtønì ¨¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤

,xvgd ipa eli`e zeigepa ea miynzyn zqtxnd ipay meyn
ipa la` ,ea ynzydl mixzen zqtxnd ipa zaya okle ,iyewa

cenrd daeb m`e .mixeq` xvgdïàkî úBçtdf ixd ,[dxyrn-] ¨¦¨
.øöçì¤¨¥

xvga yi m` jkl dnecae,øBaä úééìeçelhpy dnc` epiide §©©
,aiaqn xead it z` da etiwde xead zxitgaíéäBáb ïäL ,òìqäå§©¤©¤¥§¦

,íéçôè äøNòmd ixd zqtxnd ipal gep myinyzy oeik £¨¨§¨¦
,úñtønìipa `le mdiab lr ynzydl mixzen zqtxnd ipae ©¦§¤¤

mdaeb m`e ,xvgd,ïàkî úBçtmd ixdíéøác äna .øöçì ¨¦¨¤¨¥©¤§¨¦
a ,íéøeîà`idy dilegäëeîñddeab `idy lk f`y ,zqtxnl £¦§§¨

,mdl zkiiy `ide zqtxnd ipal gep dyinyz ,dxyrìáà£¨
adilegúâìôeî,zqtxndneléôà`id m`,íéçôè äøNò dBáb §§¤¤£¦¨©£¨¨§¨¦

`id ixd,øöçìipal gep da yeniyd oi` df ote`ay meyn ¤¨¥
:dpynd zx`ane .zqtxndä÷Bçø dðéàL ìk ,äëeîñ àéä Bæéàå§¥¦§¨¨¤¥¨§¨

íéçôè äòaøà.zqtxndn ©§¨¨§¨¦

àøîâ
lz oebk] ztqep zeyx mewin ly mipey mipte` iabl dpc `xnbd
ly zewelg yly zeniiw .zexivg izyl qgiia [dnecke cenr e`
yinyz .a .gepe lw yinyz .` :ztqepd zeyxa yeniyd ipte`
meyn dyw yinyz .b .icn deab `edd mewndy meyn dyw
,'gzt' `xnbd oeyla `xwp gep yinyz .icn jenp `edd mewndy
dyw yinyz .qpkdl gep `edy df gztk gep eyeniyy my lr
`xwp jenp mewna dyw yinyze ,'dwixf' `xwp deab mewna

.'leyly'
wtq lg `ly mipte` dnk d`ian `xnbdizy ipa m` mpica

.mixeq` e` ziyilyd zeyxa ynzydl mixzen zexivgd
àèéLt`ed ziyilyd zeyxa yeniyd m`yäæìå çúôa äæì §¦¨¨¤§¤©§¨¤
çúôa,zexivgd izy ipal gep ±eðééäly oicézL ïéaL ïBlç §¤©©§©¤¥§¥

,úBøéöçdxyr jeza oelg zexivg izy oiay lzeka yi m`y £¥

xvg lk axrl milekie cgia axrl mileki ,rwxwdn migth
lirl epipyy enk ,dnvr ipta(.er)izy ,cgia eaxir `l m`e ,

cixedle oelgd iaer lr mivtg zelrdl zexeq` zexivgd
drax` lr drax` ly xeriy iaerd ghyna yi m` epnn

.migth
izy xear ziyilyd zeyxa yeniyd ote` m`y heyt oke

`ed zexivgd,ä÷éøæa äæìå ä÷éøæa äæì`idy ef zeyxy ,epiide ¨¤¦§¦¨§¨¤¦§¦¨
,ef xvgn oiae ef xvgn oia da ynzydl dyw zexivgd izy oia
mileki mpi`e migth dxyr ddeab `id odizyly meyn

,dwixfa `l` ynzydleðééäly oic,úBøéöç ézL ïéaL ìúBk ©§¤¤¥§¥£¥
lirl epipyy(:er)izy oia migth dxyr deab lzek yi m`y ,

.zexivgd zg`l lzekd y`xn zexit cixedl xeq` zexivg
zexivgd izyl dyw ef zeyxa yeniydy xg`ny ,mrhde
xvg oick dpice ,deya odizyl zkiiy `id ixd ,dey dcina

.dxeq` `idy ztzeyn
izy xear ziyilyd zeyxa yeniyd ote` m`y heyt oke

`ed zexivgdìLa äæììLa äæìå ìeL,ìeLdywy ,xnelk ¨¤§¦§§¨¤§¦§
odizyly meyn ,ef xvgn oiae ef xvgn oia ef zeyxa ynzydl
mileki mpi`e rwxwd iptl zgzn migth dxyr dwenr `id
ici lr milkd z` dkezl milylyny ici lr `l` da ynzydl

,dnecke milageðééäly oic,úBøéöç ézL ïéaL õéøçyi m`y ©§¨¦¤¥§¥£¥
dey eyinyzy oeik ,zexivg izy oia migth dxyr wenr uixg

ongp ax xn` ixdy ,ea mixeq` ,odizyl(.fr lirl)izy oiay uixg ,
zegt wenr epiide] ux`l dey efle dxyr efn wenr ,zexivg
ea ynzyny meyn ,ux`l deyy efl eze` mipzep ,[dxyrn
e` zgpa eyinyz zexivgd izyl m`y df jezn x`eane ,zgpa

.ea zexeq` odizy ,dywa eyinyz odizyl
`ed ziyilyd zeyxa yeniyd m`y heyt okeäæìå çúôa äæì̈¤§¤©§¨¤

,ä÷éøæa,odipia lze ,dkenp dipy xvge ddeab zg` xvgy oebk ¦§¦¨
deyy efly ,dxyr deab dipyle ux`l dey `ed dpey`xl

,dywa eyinyz dxyr deaby efle zgpa eyinyz ux`leðééäoic ©§
ïîçð áø øîà àðeä áø øa äaøc(my)ecv ,zexvg izy oiay lzek , §©¨©©¨¨©©©§¨

eze` mipzep ,ux`l dey cg` ecve migth dxyr deab cg`
eli`e zgpa eyinyz mxeary meyn ,ux`l dl dey `edy xvgl
,dywa dfle zgpa dfly lke ,dywa eyinyz dipyd xvgd xear

.zgpa eyinyzy dfl eze` mipzep
`ed ziyilyd zeyxa yeniyd m`y heyt okeäæìå çúôa äæì̈¤§¤©§¨¤

ìLa,ìeLdpi`e ,migth dxyr lzdn ddeab zg` xvgy oebk §¦§
lzd daebl dey dipyd xvgde ,leylya `l` eilr zynzyn

,zgpa ea zynzyneeðééäoicîçð áø øîà éáæéL áøcï(.fr lirl) ©§§©¦§¦¨©©©§¨
,ux`l dey efle dxyr efn wenr ,zexivg izy oiay uixgy

.zgpa ea zynzyny meyn ,ux`l deyy efl eze` mipzep
ziyily zeyx :x`azp `l epicy ote` iabl dpc `xnbd

dyinyzy ote`a znwennyìLa äæì,ä÷éøæa äæìå ìeLxvg oebke ¨¤§¦§§¨¤¦§¦¨
xvgde ,leyly ici lr eilr zynzyne ,dxyr lzdn ddeab ef

,dwixfa eilr zynzyne ,dxyr epnn dkenp dipydéàîedn ± ©
ea zeey od ixd dywa eyinyz odizyly oeik m`d ,oicd
dwixf mbe leyly mby lirl x`azp ixdy ,ef lr ef zexqe`e
yinyzk leyly aygp dwixf iabl `ny e` ,md miyw miyinyz
m` dwixfay efl xeq`e leylyay efl xzen lzd ok m`e ,zgpa

.odipia eaxir `l
:df oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdïäéðL ,áø øîà̈©©§¥¤

,ïéøeñà,dywa ea zeynzyn odizyy meynïéðúBð ,øîà ìàeîLe £¦§¥¨©§¦
ìLaL äæì BúBà,ìeLdipyd xvgde ea zxzen mdly xvgdy ¨¤¤§¦§

meyn ,dxeq`äælLleylyayäæìå úçða BLéîLzdwixfay ¤¨¤©§¦§©©§¨¤
å ,äL÷a BLéîLzy `ed llkäæìå úçða äæì BLéîLzL øác ìë ©§¦§¨¤§¨¨¨¤©§¦¨¤§©©§¨¤

.úçða BLéîLzL äæì BúBà íéðúBð ,äL÷a§¨¤§¦¨¤¤©§¦§©©
:epzpynn l`enyl di`x d`ian `xnbdïðz,epzpynaøöç éLðà §©©§¥¨¥

eáøéò àìå eçëML úñtøî éLðàå,mdipiaL ìkxvgay lzddBáb §©§¥¦§¤¤¤¨§§Ÿ¥§¨¤¨©
,íéçôè äøNòjiiy `ed ixd,úñtønì`ed m` la`,ïàkî úBçt £¨¨§¨¦©¦§¤¤¨¦¨

jiiy.øöçì.dpyndn di`x yi ditl ,dzxaq z` zx`an `xnbd ¤¨¥
,'úñtøî' éàî Czòc à÷ìñ à÷̈©§¨©§¨©¦§¤¤
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קכה ezny ina cenr bt sc ± iyily wxtoiaexir
íëéúåñéò éãësili zegpna oi`q dyly dti` :zleblebl xner ,xacna miyl mz`y Ð

"[didi] (mdl) cg` okez zade dti`d" :(dn l`wfgi) aizkc ,(`,fr) "dcezd" wxta dl

ied dnk dicic xyrn ,oi`q miyly xeke "xekd on zad xyrn" :(my) aizkedyly Ð

.oibel mipye miray ody ,oiaw xyr dpeny ody oi`q dyly ly zixiyr xnerde ,oi`q

zixiyr .oibel dray oibel mirayc zixiyr

oibel ipy lydvia `ede ,beld yneg Ð

.cere mirax dray xn`wc epiide .`ynege

miraxcere oibel dray epiidc ,awd irax Ð

.`ynege dviaúéîìùåøé äùù ïäùixdy Ð

x`yp ,zeinlyexi dyng eyrp zeixacn dyy

ied `ynege dviac .eynege ixacn bel epl

ynegde mivia yngl yneg dvia ,beld yneg

bel ixd ,ziyyd dvial ztqez `ed dvia

dyy ixdy .inlyexi bel oiyrp ode ,eynege

.dyng eyrp el` oiynegàéøá äæ éøäÐ

.ekxv klk lke`yêøåáîåxzei lke` epi`y Ð

."xqgz miryx ohae" :(bi ilyn) aizke i`cn

äðùî:oizipzna opiqxb ikdéùðàå øöç éùðà
'åë úñôøîla` el` mr el` eaxir `le Ð

onvrl el`e onvrl el` eaxirzqtxn Ð

,dl oigezt zeilr igzt daxde ,`id dkex`

zeyxl dpnne ,xvgl cg` mleqa oi`vei oleke

deabe li`ed ,oixqe` oi` k"tr`e .miaxd

,lwdl `l` mleqa ekld `ly dxyr zqtxn

.oixqe` opi`e eilr dvign zxez opixn`e

mleq :(a,hp lirl) "oixarn cvik"a opixn`ck

zxeze eilr gzt zxezlkde ,eilr dvign

oi`iven oi`e od zeieyx ipy mewn lkne .lwdl

.efl efnäøùò äåáâù ìëlz xvga yi m` Ð

zqtxnl jenq dxyr deab cenr e`zeyx Ð

`l la` ,ea od oiynzyne ,ea zhley zqtxn

.xvg ipaäëåîñádkenq `ilegdy Ð

.zqtxnløåáä úééìåçzxitga elhpy rwxw Ð

.aiaq xead it ea etiwde xeadàøîâäæì
çúôá äæìå çúôáeaxir `ly zexivg izy Ð

odizyl dgepe odl dkenq zg` zeyx yi

.qpkil gep `edy df gztk ,da ynzydlåðééä
úåøéöç éúù ïéáù ïåìç`l `d :xnelk Ð

e` odizyl xeq` m` dipic i`n ol `irain

xzenevx :dia opzc .zexivg izy oiay oelg epiidc Ðevx ,oiaxrn cg` Ðmipy Ð

cgia eaxir `l m`e .oiaxrndrax` ly zeyx m` ,da ynzydl mixeq` mdipy Ð

zexivg izy oiay lzek iab `dc ,da mixeq`c olpne drax`n zegt zeyx oi`c .`id

zexit ey`xa eid :(a,er lirl) opz`ly calae ,el` oke oilke`e o`kn oiler el` Ð

ediiexzl ieyc `kid lk :`nl` .dhnl ecixeidkenp zeyxa mbe .iccd` ixq` Ð

zeyx ipale cigid zeyx ipal xzen drax` lr drax` ea oi`y mewn opixn` dxyrn

drax` dia zi` `d .`ed xeht mewnc ,eilr szkl miaxddwixf lk .ediiexzl xeq` Ð

leyly lke ,migth dxyrn dlrnl Ðopixwc gep yinyz lke .migth dxyrn wenr Ð

.migth dxyr jenp `le migth dxyr ezirwxw deab `l gzt diläæìå ä÷éøæá äæì
ä÷éøæádxyr deab dfl ,odizyl dyinyz dywe zeieyx izy oia `idy zeyx lk Ð

dwixfa `l` ynzydl mileki opi`e dxyr deab dflelzek epiidc il `irain `l `d Ð

:`nl` ,dhnl ecixei `ly calae :ipzwc .dpyna yxetn oxeqi`e zexivg izy oiay

.odipy mr mixeq`õéøç åðééäoeike .aiyg zeyx wqtd `dc ,ediiexzl xeq` inp iedc Ð

mdipyl dey eyinyzc,zexivg izy oiay uixg :(`,fr lirl) ax xn`c ,ea oixeq` Ð

ux`l dey dfle dxyr efn wenryinyz dfl dedc ,ux`l deyy dfl eze` oipzep Ð

dywa odipyl e` zgpa odipyl i`c dpin opirny 'ek dywa dfle zgpaoixeq` odipy Ð

.eaä÷éøæá äæìå çúôá äæìddeab ef xvge dkenp ef xvgy oebk Ðdeab mdipia lze Ð

.ux`l dey efle dxyr efnàðåä áø øá äáøã åðééäux`l dey cg` ecve dxyr deab ,zexivg izy oiay lzek :xn`c (my) "oelg" wxta Ð.ux`l deyy dfl eze` oipzep Ðäæì
ìåùìùá äæìå çúôá.dl dey dzxage ,leylya `l` lega eilr zynzyn dpi`c dxyr lzd on ddeab xvg oebk Ðéáæéù áøã åðééä.(my) "oelg" wxta Ðäæìå ìåùìùá äæì

ä÷éøæá,dxyr lzd dfn ddeab ef xvg oebk Ðepnn dkenp efe.dxyréàî`nlic e` .`ed dywc opixn` leyly lk `dc ,df lr df oixqe`e ea oiey od ixde ,`ed dywa mdipyl Ð

dwixfay dfe .xzene ,`ed zgpa eyinyz leyly ded dwixf iabl.onvrl el`e onvrl el` `l` el` mr el` eaxir `l m` ,xeq` Ð
éðá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

úòáùynege dvia epiidc ,cere oibel dray :yexit Ð dlga oiaiig cere gnw mirax

"lecb llk" seqae .zeixetiv ynge zeinlyexi yy mde ,qxhpewa yxitck ,dvia

opiqxb `l Ð dlga miaiig cere gnw mirax dyng ,opzde :mixtqa aezk did (a,er zay)

.mevnva dyng `l` ,"cere" `kil mzde ,ixii` ixetiv lyac rnyn mzd ."cere" i"yx

dil opiqxbe ,iqei iaxk `iz`c :yxtn mz epiaxe

,(a dpyn oey`x wxt) zeicr zkqna opzc .xity

:xne` i`ny ,(`,eh) zayc `nw wxta dl iziine

gnw mirax yng :mixne` minkge .'ek dlgl awn

,mixeht Ð yng :xne` iqei iaxe .dlga oiaiig

iax xaqc :mz epiax yxtne .miaiig Ð cere yng

xg`lc epiid Ð "mkizeqixr ziy`x"c iqei

xeriy x`yi dlg `edc ,ziy`x zyxtd

`edde .zixacn zqir epiidc Ð mkizeqixr

:yxtn wgvi epiaxdne .dlg ick epiid Ð "cere"

qxt ivg xn`wc ,oizrnyc dinrhl iqei iaxc

cere mivia izy iax xriye .zewgey mivia izy

gnw mirax drayn ,ok m` ,dviaa mixyrn cg`

dvia ynege mivia ylye mirax` mdy cere

dylye mivia izy Ð zecere dlri ,dlg oipnk

mivia ynge mirax` iqei iaxl ixd zecere

oi`qdy it lr s` .zecere ylye dvia ynege

gkenck i`w i`wck miviad oipn ,etqezip oiawde

,iqei iaxk dkld oi`c d`xp dxe`kle .oizrnya

iaxk dkldc (a,en) "ede`ivedy in"a opixn`ck

dil xn` ,inp opixn`e .eixiagn `le ,exiagn iqei

?`yxcn iaa opax xen` dn :iq` axl xfrl` iax

.iqei iaxk dkld :opgei iax xn` ikd :el dil xn`

.dilr bilt d`cigic llkn :cenlzd xn`we

iaxk dkld oi` Ð dilr ibilt miax i`c rnyn

"lecb llk" wxta opiqxbc `hdix metl la` .iqei

(a,gn migqt) "oixaer el`" wxtae (a,er zay)

Ð dlga oiaiig cere mirax yng cenlzd hwpc

.iqei iaxk dkldc rnyn

à÷Ð diilr ipa zqtxn i`n jizrc `wlq

deab diilr gzt mzq :wgvi epiax yxtn

xvgd on deab zqtxnde ,zqtxn on dxyr

zqtxnl diilrn oicxei zenleq jxce ,dxyr

zeyxl mi`vei xvg jxce ,xvgl zqtxnne

xnde .miaxdipa oi`e ,diilr ipa ly `id zqt

izya jenqa xn`wc `de .mdly `id zqtxndy itl zeilr ipal dze` mixqe` xvgd

Ð dpeilrd lr dpezgzd zxqe`y ze`lnl dpeilr jxc dpezgz ipa oi`ayk ze`xhfefb

mixqe` cgi zeilr ipa eaxir `lyke .zetzeya dvign eyry meyn oiwxita yxtnck epiid

mda oicxeiy zenleqd zngn la` .leylya dfle leylya dfl meyn df lr df zqtxnd

oeik ,xity axl jixt `zyde .eilr dvign zxez mleqc ,df lr df oixqe` eid `l zeilrd on

xvgay cenre lz oipzep i`n` ,xzei e` mixyr xvgd on mideab mdizepelge zeilr igztc

ipa axl exq`i dxyr leylya zeilr ipal mideabc ?zepelgd cbpk mde ,dxyr mideabd

`idy zqtxnl inc `le mdipy ly ied cenre lzc oeik ,dwixf ici lr zeilr ipa lr xvg

zqtxnd on ynzydl lekie ,zqtxnl dey `ed cenre lzy it lr s`e .dcal zeilr ipal

oi` zqtxna ik .leylya `l` gzta zeilr ipal ixwin `l mewn lkn Ð gzta cenre lza

on da oicxeiy it lr s`e .zeilr ici lr `l` xvgl lzd z` xeq`l dleki dpi`e ,oixeic da

opixn`c `de .eilr dvign zxez mleqc oeik ,zxqe` dpi` Ð da oiynzyne zeilrd

meyn e`l Ð dwixfk dpezgzd ipal aiyg `l ze`lnl dpezgzd ipa oi`aykc oizrnya

zgpa oyinyz dpezgzd ipal aiyg mleq ici lrc `l` ,xeq`l gztk eilr aiyg mleqc

mixcd oze`l :ipyne .xeq`l leylyn ith sicr `le ,aiyg `l gztk la` .leylya enk

.dvign zxez mleqa `kil ezc ,zqtxnl dxyr jez zeilr igzty :yexit .zqtxna
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íëéúBqéò änëå .íëéúBqéò éãk¯.øaãnä úqéò éãk §¥¦¥¤§©¨¦¥¤§¥¦©©¦§¨
øaãnä úqéò änëå¯úéøéNò øîBòäå" :áéúëc §©¨¦©©¦§¨¦§¦§¨¤£¦¦

ãBòå çî÷ íéòáø äòáL :eøîà ïàkî ."àeä äôéàä̈¥¨¦¨¨§¦§¨§¨¦¤©§
äMîç ïäL ,úéîìLeøé ìL äML ïäL ,älça úáéiç©¤¤§©¨¤¥¦¨¤§©§¦¤¥£¦¨
àéøa äæ éøä ,Bæ äcîk ìëBàä :eøîà ïàkî .éøBtéö ìL¤¦¦¦¨¨§¨¥§¦¨£¥¤¨¦

ïk ìò øúé ,CøBáîe¯ïàkî úBçt ,ïúáòø¯ì÷ìe÷î §¨¨¥©¥©©§¨¨¦¨§§¨
.åéòîaäðùîàìå eçëML úñtøî éLðàå øöç éLðà §¥¨©§¥¨¥§©§¥¦§¤¤¤¨§§Ÿ

íéçôè äøNò dBábL ìk ,eáøéò¯úBçt ,úñtønì ¥§Ÿ¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤¨
ïàkî¯äøNò íéäBáb òìqäå øBaä úééìeç .øöçì ¦¨¤¨¥§©©§©¤©§¦£¨¨

íéçôè¯ïàkî úBçt ,úñtønì¯íéøác äna .øöçì §¨¦©¦§¤¤¨¦¨¤¨¥©¤§¨¦
íéøeîà¯úâìôeîa ìáà ,äëeîña¯dBáb eléôà £¦¦§¨£¨§§¤¤£¦¨©

äëeîñ àéä Bæéàå .øöçì íéçôè äøNò¯dðéàL ìk £¨¨§¨¦¤¨¥§¥¦§¨Ÿ¤¥¨
.íéçôè äòaøà ä÷Bçøàøîâçúôa äæì ;àèéLt §¨©§¨¨§¨¦§¦¨¨¤§¤©

çúôa äæìå¯äæì .úBøéöç ézL ïéaL ïBlç eðééä §¨¤§¤©©§©¤¥§¥£¥¨¤
ä÷éøæa äæìå ä÷éøæa¯.úBøéöç ézL ïéaL ìúBk eðééä ¦§¦¨§¨¤¦§¦¨©§¤¤¥§¥£¥

ìLa äæììLa äæìå ìeLìeL¯ézL ïéaL õéøç eðééä ¨¤§¦§§¨¤§¦§©§¨¦¤¥§¥
ä÷éøæa äæìå çúôa äæì .úBøéöç¯øa äaøc eðééä £¥¨¤§¤©§¨¤¦§¦¨©§§©¨©

ìLa äæìå çúôa äæì .ïîçð áø øîà àðeä áøìeL ©¨¨©©©§¨¨¤§¤©§¨¤§¦§
¯ìLa äæì .ïîçð áø øîà éáæéL áøc eðééäìeL ©§§©¥§¦¨©©©§¨¨¤§¦§

ìàeîLe .ïéøeñà ïäéðL :áø øîà ?éàî ä÷éøæa äæìå§¨¤¦§¦¨©¨©©§¥¤£¦§¥
ìLaL äæì BúBà ïéðúBð :øîà,ìeLBLéîLz äælL ¨©§¦¨¤¤§¦§¤¨¤©§¦

äæì BLéîLzL øác ìëå .äL÷a BLéîLz äæìå úçða§©©§¨¤©§¦§¨¤§¨¨¨¤©§¦¨¤
äL÷a äæìå úçða¯BLéîLzL äæì BúBà íéðúBð §©©§¨¤§¨¤§¦¨¤¤©§¦

àìå eçëML úñtøî éLðàå øöç éLðà :ïðz .úçða§©©§©©§¥¨¥§©§¥¦§¤¤¤¨§§Ÿ
íéçôè äøNò dBábL ìk ,eáøéò¯úBçt ,úñtønì ¥§Ÿ¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤¨

ïàkî¯úñtøî éàî ,Cúòc à÷ìñ à÷ .øöçì ¦¨¤¨¥¨¨§¨©£¨©¦§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oiaexir(iying meil)

eyelzyk `ed dlg aeigy rnyneänëå .íëéúBqéò éãkxeriy §¥¦¥¤§©¨
øaãnä úqéò éãk ,'íëéúBqéò'.xacna miyl eidy ±úqéò änëå ¦¥¤§¥¦©©¦§¨§©¨¦©

,øaãnämei lka ond xeriye ,ondn miyer eidy dqird zenk ef ©¦§¨
'xner' `ed(fh fh zeny)n reci xnerd xeriye ,áéúëc(el fh my) ¦§¦

,'àeä äôéàä úéøéNò øîòäå'd`qe ,mi`q dyly `id 'dti`'e §¨Ÿ¤£¦¦¨¥¨
mipye miray `id dti`y ixd ,mibel drax` awe ,miaw dyy

,beld ynege mibel dray `id dti`d zixiyre ,mibelïàkî¦¨
íéòáø äòáL eøîàmibel dray epiide ,aw lyãBòå çî÷,'cere'] ¨§¦§¨§¨¦¤©§

[beld ziying epiidäML ïäL ,älça úáéiç[mibel-] miraxìL ©¤¤§©¨¤¥¦¨¤
dcin,úéîìLeøéjk ,zecind lr ziyiy etiqed milyexia oky §©§¦

,miinlyexi mibel dyyl miey miixacn mibel ynege drayïäL¤¥
äMîçdcina [mibel-] mirax,éøBtéö ìLetiqed ixetiva mby £¦¨¤¦¦

miey miinlyexi mibel dyiyy jk ,zecind lr ziyiy cer
.miixetiv dynglìëBàä ,eøîà ïàkîmei lkaBæ äcîkdzidy] ¦¨¨§¨¥§¦¨

[yi` lkl minyd on zcxeiàéøa äæ éøä,ekxv lk lke`y itl £¥¤¨¦
CøBáîelke`de ,i`cn xzei lke` epi`y itlïk ìò øúédf ixd §¨¨¥©¥
,ïzáòølke`deïàkî úBçtdf ixdåéòîa ì÷ìe÷îgk ea oi`y ©©§¨¨¦¨§§¨§¥¨

.lek`l

äðùî
ezeyxl cg` ly ezeyxn `ivedl mixeq` eaxir `ly xvg ipa
`idy meyn ,ztzeynd zeyxl cg` ly ezeyxn oke ,ipyd ly
`ivedl xzen mda ,mipte` iabl dpc dpynd .ipyl mb zkiiy
gep dyinyz oi`y meyn ,ztzeynd zeyxl cg` ly ezeyxn
zeyxd ilral zkiiyk zpecip `ide ,dipyd zeyxd ilral

.cala dpey`xd
øöç éLðà,xvgl migezt mdigzty mizaa mixcd miyp` ± ©§¥¨¥

úñtøî éLðàåmigezt odigzty zeilra mixcd miyp` ± §©§¥¦§¤¤
,zqtxnleáøéò àìå eçëMLjenq cenr xvga yie ,mdipia ¤¨§§Ÿ¥§

inia ea miynzyn zqtxnd iyp` oiae xvgd iyp` oiae ,zqtxnl
.legL ìkdf cenr,íéçôè äøNò dBábjiiy `ed ixd,úñtønì ¨¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤

,xvgd ipa eli`e zeigepa ea miynzyn zqtxnd ipay meyn
ipa la` ,ea ynzydl mixzen zqtxnd ipa zaya okle ,iyewa

cenrd daeb m`e .mixeq` xvgdïàkî úBçtdf ixd ,[dxyrn-] ¨¦¨
.øöçì¤¨¥

xvga yi m` jkl dnecae,øBaä úééìeçelhpy dnc` epiide §©©
,aiaqn xead it z` da etiwde xead zxitgaíéäBáb ïäL ,òìqäå§©¤©¤¥§¦

,íéçôè äøNòmd ixd zqtxnd ipal gep myinyzy oeik £¨¨§¨¦
,úñtønìipa `le mdiab lr ynzydl mixzen zqtxnd ipae ©¦§¤¤

mdaeb m`e ,xvgd,ïàkî úBçtmd ixdíéøác äna .øöçì ¨¦¨¤¨¥©¤§¨¦
a ,íéøeîà`idy dilegäëeîñddeab `idy lk f`y ,zqtxnl £¦§§¨

,mdl zkiiy `ide zqtxnd ipal gep dyinyz ,dxyrìáà£¨
adilegúâìôeî,zqtxndneléôà`id m`,íéçôè äøNò dBáb §§¤¤£¦¨©£¨¨§¨¦

`id ixd,øöçìipal gep da yeniyd oi` df ote`ay meyn ¤¨¥
:dpynd zx`ane .zqtxndä÷Bçø dðéàL ìk ,äëeîñ àéä Bæéàå§¥¦§¨¨¤¥¨§¨

íéçôè äòaøà.zqtxndn ©§¨¨§¨¦

àøîâ
lz oebk] ztqep zeyx mewin ly mipey mipte` iabl dpc `xnbd
ly zewelg yly zeniiw .zexivg izyl qgiia [dnecke cenr e`
yinyz .a .gepe lw yinyz .` :ztqepd zeyxa yeniyd ipte`
meyn dyw yinyz .b .icn deab `edd mewndy meyn dyw
,'gzt' `xnbd oeyla `xwp gep yinyz .icn jenp `edd mewndy
dyw yinyz .qpkdl gep `edy df gztk gep eyeniyy my lr
`xwp jenp mewna dyw yinyze ,'dwixf' `xwp deab mewna

.'leyly'
wtq lg `ly mipte` dnk d`ian `xnbdizy ipa m` mpica

.mixeq` e` ziyilyd zeyxa ynzydl mixzen zexivgd
àèéLt`ed ziyilyd zeyxa yeniyd m`yäæìå çúôa äæì §¦¨¨¤§¤©§¨¤
çúôa,zexivgd izy ipal gep ±eðééäly oicézL ïéaL ïBlç §¤©©§©¤¥§¥

,úBøéöçdxyr jeza oelg zexivg izy oiay lzeka yi m`y £¥

xvg lk axrl milekie cgia axrl mileki ,rwxwdn migth
lirl epipyy enk ,dnvr ipta(.er)izy ,cgia eaxir `l m`e ,

cixedle oelgd iaer lr mivtg zelrdl zexeq` zexivgd
drax` lr drax` ly xeriy iaerd ghyna yi m` epnn

.migth
izy xear ziyilyd zeyxa yeniyd ote` m`y heyt oke

`ed zexivgd,ä÷éøæa äæìå ä÷éøæa äæì`idy ef zeyxy ,epiide ¨¤¦§¦¨§¨¤¦§¦¨
,ef xvgn oiae ef xvgn oia da ynzydl dyw zexivgd izy oia
mileki mpi`e migth dxyr ddeab `id odizyly meyn

,dwixfa `l` ynzydleðééäly oic,úBøéöç ézL ïéaL ìúBk ©§¤¤¥§¥£¥
lirl epipyy(:er)izy oia migth dxyr deab lzek yi m`y ,

.zexivgd zg`l lzekd y`xn zexit cixedl xeq` zexivg
zexivgd izyl dyw ef zeyxa yeniydy xg`ny ,mrhde
xvg oick dpice ,deya odizyl zkiiy `id ixd ,dey dcina

.dxeq` `idy ztzeyn
izy xear ziyilyd zeyxa yeniyd ote` m`y heyt oke

`ed zexivgdìLa äæììLa äæìå ìeL,ìeLdywy ,xnelk ¨¤§¦§§¨¤§¦§
odizyly meyn ,ef xvgn oiae ef xvgn oia ef zeyxa ynzydl
mileki mpi`e rwxwd iptl zgzn migth dxyr dwenr `id
ici lr milkd z` dkezl milylyny ici lr `l` da ynzydl

,dnecke milageðééäly oic,úBøéöç ézL ïéaL õéøçyi m`y ©§¨¦¤¥§¥£¥
dey eyinyzy oeik ,zexivg izy oia migth dxyr wenr uixg

ongp ax xn` ixdy ,ea mixeq` ,odizyl(.fr lirl)izy oiay uixg ,
zegt wenr epiide] ux`l dey efle dxyr efn wenr ,zexivg
ea ynzyny meyn ,ux`l deyy efl eze` mipzep ,[dxyrn
e` zgpa eyinyz zexivgd izyl m`y df jezn x`eane ,zgpa

.ea zexeq` odizy ,dywa eyinyz odizyl
`ed ziyilyd zeyxa yeniyd m`y heyt okeäæìå çúôa äæì̈¤§¤©§¨¤

,ä÷éøæa,odipia lze ,dkenp dipy xvge ddeab zg` xvgy oebk ¦§¦¨
deyy efly ,dxyr deab dipyle ux`l dey `ed dpey`xl

,dywa eyinyz dxyr deaby efle zgpa eyinyz ux`leðééäoic ©§
ïîçð áø øîà àðeä áø øa äaøc(my)ecv ,zexvg izy oiay lzek , §©¨©©¨¨©©©§¨

eze` mipzep ,ux`l dey cg` ecve migth dxyr deab cg`
eli`e zgpa eyinyz mxeary meyn ,ux`l dl dey `edy xvgl
,dywa dfle zgpa dfly lke ,dywa eyinyz dipyd xvgd xear

.zgpa eyinyzy dfl eze` mipzep
`ed ziyilyd zeyxa yeniyd m`y heyt okeäæìå çúôa äæì̈¤§¤©§¨¤

ìLa,ìeLdpi`e ,migth dxyr lzdn ddeab zg` xvgy oebk §¦§
lzd daebl dey dipyd xvgde ,leylya `l` eilr zynzyn

,zgpa ea zynzyneeðééäoicîçð áø øîà éáæéL áøcï(.fr lirl) ©§§©¦§¦¨©©©§¨
,ux`l dey efle dxyr efn wenr ,zexivg izy oiay uixgy

.zgpa ea zynzyny meyn ,ux`l deyy efl eze` mipzep
ziyily zeyx :x`azp `l epicy ote` iabl dpc `xnbd

dyinyzy ote`a znwennyìLa äæì,ä÷éøæa äæìå ìeLxvg oebke ¨¤§¦§§¨¤¦§¦¨
xvgde ,leyly ici lr eilr zynzyne ,dxyr lzdn ddeab ef

,dwixfa eilr zynzyne ,dxyr epnn dkenp dipydéàîedn ± ©
ea zeey od ixd dywa eyinyz odizyly oeik m`d ,oicd
dwixf mbe leyly mby lirl x`azp ixdy ,ef lr ef zexqe`e
yinyzk leyly aygp dwixf iabl `ny e` ,md miyw miyinyz
m` dwixfay efl xeq`e leylyay efl xzen lzd ok m`e ,zgpa

.odipia eaxir `l
:df oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdïäéðL ,áø øîà̈©©§¥¤

,ïéøeñà,dywa ea zeynzyn odizyy meynïéðúBð ,øîà ìàeîLe £¦§¥¨©§¦
ìLaL äæì BúBà,ìeLdipyd xvgde ea zxzen mdly xvgdy ¨¤¤§¦§

meyn ,dxeq`äælLleylyayäæìå úçða BLéîLzdwixfay ¤¨¤©§¦§©©§¨¤
å ,äL÷a BLéîLzy `ed llkäæìå úçða äæì BLéîLzL øác ìë ©§¦§¨¤§¨¨¨¤©§¦¨¤§©©§¨¤

.úçða BLéîLzL äæì BúBà íéðúBð ,äL÷a§¨¤§¦¨¤¤©§¦§©©
:epzpynn l`enyl di`x d`ian `xnbdïðz,epzpynaøöç éLðà §©©§¥¨¥

eáøéò àìå eçëML úñtøî éLðàå,mdipiaL ìkxvgay lzddBáb §©§¥¦§¤¤¤¨§§Ÿ¥§¨¤¨©
,íéçôè äøNòjiiy `ed ixd,úñtønì`ed m` la`,ïàkî úBçt £¨¨§¨¦©¦§¤¤¨¦¨

jiiy.øöçì.dpyndn di`x yi ditl ,dzxaq z` zx`an `xnbd ¤¨¥
,'úñtøî' éàî Czòc à÷ìñ à÷̈©§¨©§¨©¦§¤¤
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eznyקכו in` cenr ct sc ± iyily wxtoiaexir
äééìò éðáxvgay lze .oicxeie oiler ef zqtxn jxc la` ,`aeh zqtxnn idiabc Ð

ipzwe ,dwixfa dfle leylya dfl iedc dxyr diilrd on jenp ied dxyr deab `edy

.ea oixzen diilr ipacúñôøîá ïéøãälz i`d ied edciclc ,oixeic da yiy oebk Ð

.dxyrn zegt mdn deab e` jenp e` ,dxyr jeza odl dey xvgayäæìå çúôá äæì
àåä çúôá`dc ,dia ixeqzi` ira ediiexze Ð

.`aeh ddiab `l zqtxn mzqøöçì óàÐ

df oixqe`e ,ea zehley zeieyxd izy :xnelk

.df lràøáúñî éîð éëäxvgl i`nc Ðs` Ð

.opiwqr zqtxn ixeicae ,xn`w xvgléðú÷ãî
úâìôåî àôéñ.xvgl ied dxyr deab elit` Ð

àîéð éà.iyenzy`l dil ixyc Ðéàîàidp Ð

ediiexzc `zeyx diilr ipa zqtxn i`nc inp

;dywa eyinyz odipylc ,`idzwixfa xvgl

dbltdd jyn z` dwixfa diilrle ,daeb

leyly l`enylc idpe .zekenpd z` leylyae

leyly `ki`c `kd ,`ed gep daeb zwixf iabl

jyn zwixfei`n`e ,daeb zwixfl od oiey Ð

.xvglàìà.oixeq`e ,xvgl s` jgxk lr Ð

xvgl i`n ,zqtxn ixeica dl uxznc ,inp axl

ipzwc,xn`w xvgl s` o`kn zegt` Ð

.oixeq`eøåáä úééìåç.rlq xvga yiy e` Ð

úñôøîìdiilr ipal jzrc `wlq `we Ð

.axl `iywe ,xn`wòìñ çðéúipal iedc Ð

,dicic yinyz ied eiab lry ,gztk zqtxn

.`ed odl dey deabeøåá àìàmi`lnny Ð

epnidipal elit` `ed leylya ezyinyz Ð

xdy ,zqtxn:dpin rnye .oilec ezirwxwn i

oi`y ,dwixfa eyinyz xvg ipale li`edc

dlrnl ilc oiwxef ok m` `l` ze`lnl oileki

`ilegd onzqtxn ipal dl opiadi Ð

.l`enyk ,leylyacíéî äàìîgztk iedc Ð

.zqtxn ipalàìáéèãázngn oivwen ody Ð

.lhlhl oixeq`e ,lah xeqi`òìñã àéîåãÐ

.xqg epi`yàðúéîì éì äîìåli`ed ,ediiexz Ð

xeaa zxn` i` `nlya .dl znwen `laihcae

xn`w minlr s`c ,opirny`l xea jixhvi` Ð

zqtxn ipal `ed leylyac abikd elit` Ð

dwixfa dizyinyzc xvg iablaiyg zgp Ð

xeac ,`zyd `l` .zqtxnc leylyl dil

oab lr mzyinyz odipy rlqednl ediiexz Ð

seq seqe li`ed xea ipzil `le rlq ipzil ?il

`la xeac idp .dinwe`l zira rlqc `ineck

ipznl ivn `l rlqxeaa `pin` ded ok m`c Ð

xn`w mzqdilr iielbl ,rlq jixhv` ikdl Ð

:ipzil xea `la rlq `l` .opiwqr `laihcac

.opiqxb ikd'åë øæâéîì àëéìã òìñ àðú éàã àëéøöla` xea `pz i` :opiqxb `le Ð

`l rlq.ziyixtck ,ipzinl ivn `l rlq `la xea `dc Ðïéð÷åúîediipin ilwyc Ð

leyliy icil ez`e ,ixqge.åáøéò àìå.el` mr el` Ðíéðåúçú äøùòáziad lzeka Ð

.leylya diilr ipale ,gztk edciclc ,oiynzyn xvg iyp` ,xvgaíéðåéìòä äøùòá
oiynzyn diilr iyp` ,diilrl zgzn ody Ðedcicl iede ,diilr ipal od oikenqc Ð

gztk.dwixfa xvg ipale Ðæéæjzrc `wlq `w .dxyrn dlrnl lzekl ueg hlead Ð

dlrnl i`de ,opiwqr `aeh deab diilra:xn`w ikd `l` ,ccen rwxwd on e`l Ð

dlrnldxyr dhnle diilrd on cecnzyk ,ixiyr gth zlgzn Ðipzwck epiidc Ð

.oiynzyn diilr iyp` mipeilr dxyra :`yixéðéá éðéáã àämipeilr dxyr oiay Ð

.leylya diilrle dwixfa xvgl iedc ,mipezgz dxyrløåñà.axk ,ediiexzl Ðìúåëá
ïðé÷ñò øùò äòùúdicic dxyrn dhnl lkc ,ipia ipia `kilc Ðgzta xvgl Ð

dicic dxyrn dlrnl lke ,leylya diilrlelzekae .gzta diilrle dwixfa xvgl Ð

dinwe`l ivn `l mixyrdwixfa dfle leylya dflc ixiyr gth y`x dpin opirny ok m`c Ð,opiwqr drax` agx fifae .dhnle dlrnl `l` `nw `pz ixy `l `dc ,xeq` Ð

.`kdle `kdl lihae ,`ed xeht mewne ,`zeyx ded `l ikdn xivac
éúù
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éëä`zil `xazqn inp ikd i`dc :wgvi epiax xne` Ð 'ek `tiq ipzwcn `xazqn inp

la` .oizrnya xie` jxc exiag lr xqe` mc` xaqc ,`wec l`enyc `ail` `l`

m`e .oixzene ,`wec xvgl `d `ied Ð xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi` :xn`c ,axl

iab ipzwc ,xvgl o`kn zegtn `tiqc `tiqn `xazqn inp ikd wcwcl jxved dnl :xn`z

ied l`enyl s`c wcwcl ivn ded xead ziileg

rlqde xead ziileg `dc ,xvgl s` eyexit

daebyk jgxk lr ,migth dxyr deaby ipzwc

epiidc ,xead ztyn migth dxyr `ilegd

.dwixfa xvg ipal dl aiygcn ,xvgd zirwxwn

,xvgl o`kn zegt dlr ipzw ik ,ok m`e

y`xn ,ok m` Ð dxyrn edyn zegt `ilegdy

ok m`e ,dxyrn xzei yi xead zirwxw cr `ileg

inp ied xvg ipalc ,`wec xvg ipal ied `l

leyly oia wlgl oi`c ,zeilr ipal enk leylya

l dxyrded `l mewn lknc :xnel yie !mixyr

.xead ziileg iab ,xvgl s` l`enyl ipznl dil

mewn lkn ,xvgl s` ied xead zirwxwc idpc

`wec ied `ilegd y`xe rlqd lry yinyz

s` ,ied edlek` Ð axl la` .l`enyl xvgl

ikdle .xvgl s` `icda ipznl dil ded ,xvgl

mzd ied inp l`enylc `tiqc `tiqn iziin

zirwxw` oia rlq` oia ,xvgl s` xvgl yexit

o`kn zegt iab axl xnel jixvy enk ,xead

.xvgl

øåá,inp xea :xn`z m`e Ð xninl `ki` i`n

xvg ipale leylya zqtxn ipal ied

dflc oeik ,(`,dt) onwl xn`c ,leyliye dwixfa

dflk Ð dicegl leylya dfle leylye dwixfa

dwixfa onwlc :xnel yie !inc gzta dfle dwixfa

zwixfa la` ,xie` jxc iedc ,ixii` dbltd ly

.dicegl leylyn axl sicr `l Ð leylye daeb

mc` did m`c ,df welig wgvi epiaxl d`xp oi`e

biltn did `l Ð axl xie` jxc exiag lr xqe`

iax dil jixtcn ,xie` zwixfl daeb zwixf oia

dfl xn`c `ed xn `de :(a ,dt) onwl xfrl`

`dc :wgvi epiaxl d`xpe .leyliya dfle dwixfa

dwixfa dfle 'ek dflc oeik `kd ip`y onwl xn`c

,`ed iegic Ð inc gzta dfle dwixfa dflk

xqe` mc` axlc xninle ,igcinl epivnc :xnelk

ediiexzl iedc `kid `nlra xie` jxc exiag lr

axc `nrh ied `pwqnd itl la` .xie` zwixfa

`l Ð xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`c meyn

leylya dfle leylye dwixfa dflc xn`p

didi `l` ,inc gzta dfle dwixfa dflk dicegl

dwixfa dflk dwixfa dfle leylye dwixfa dfl

dwixfa dflc :xnel yi cere .onwl dywnd xaq didy enk odipia wlgp `le ,leylya dfle

leylya dflc `kid la` daeb zwixfe xie` zwixf ,dwixf ipipr ipy `ki`Ð onwlc leylye

.oixeq` mdipy Ð leylye xie` zwixfa e` leylye daeb zwixfa dfle ,dicegl

ïåéë:wiqne .hrnn epi`e ,zaya lhipd xac iedc Ð`xiq` inp `iln ik `xiq` `xqg ikc

(`,hr) lirl xn`c ezeptl cizre xtrl inc `le ,zaya oilhip oi`c lah ly zexita

la` .zexivg izy oia wiqtnd dvign i`ce lhan `l ezeptl cizrc oeikc Ð uiig `lc

ab lr s` ,hrnn zaya lhip epi`c oeik Ð zqtxnl gztk diieyle ,dxyr daeb hrnl

zeptl cizrc.hrnnc (`,fr) lirl xn`c ltq dtk enk e

àú`l` ,mewn meya dpyn epi`c ,opz opiqxb `l Ð 'ek zqtxn iyp`e xvg iyp` rny

qixb l`ppg epiaxe .oke opiqxb `l :i"yx yxit .'ek ze`xhfefb izy oke .qxb rny `z

'ek on dlrnl `idy `xhfefb" oiwxita ipzwc ,i`w `yix`c ,dl."
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úñtøî dì eø÷ éàîe äéiìò éða¯.úñtøîa é÷ìñ÷c §¥£¦¨©¨¨¦§¤¤§¨¨§¦§¦§¤¤
ìLa äæì ìk :àîìàä÷éøæa äæìå ìeL¯BúBà ïéðúBð ©§¨¨¨¤§¦§§¨¤¦§¦¨§¦

ìLaL äæìíéøcä ïúBàì :àðeä áø øîàãk !ìeL ¨¤¤§¦§¦§¨©©¨§¨©¨¦
,éëä éà .úñtøîa ïéøcä ïúBàì :éîð àëä .úñtøîa§¦§¤¤¨¨©¦§¨©¨¦§¦§¤¤¦¨¦

ïàkî úBçt :àôéñ àîéà¯çúôa äæì ?éànà ,øöçì ¥¨¥¨¨¦¨¤¨¥©©¨¤§¤©
ïäéðLe ,øöçì óà øöçì éàî !àeä çúôa äæìå§¨¤§¤©©¤¨¥©¤¨¥§¥¤
äna :àôéñ éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä .ïéøeñà£¦¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¥¨©¤

íéøeîà íéøác¯eléôà ,úâìôeîa ìáà ,äëeîña §¨¦£¦¦§¨£¨§§¤¤£¦
íéçôè äøNò dBáb¯àîéìéà ?øöçì éàî .øöçì ¨©£¨¨§¨¦¤¨¥©¤¨¥¦¥¨

éàî àlà !àeä eäééåøúc àúeLø ?éànà ;éøLå øöçì¤¨¥§¨¥©©§¨§©§©§¤¨©
øöçì¯éàî ,éîð àëä .ïéøeñà ïäéðLe ,øöçì óà ¤¨¥©¤¨¥§¥¤£¦¨¨©¦©
øöçì¯:ïðz .dpéî òîL ,ïéøeñà ïäéðLe ,øöçì óà ¤¨¥©¤¨¥§¥¤£¦§©¦¨§©

äøNò ïéäBáb ïäL òìqäå øBaä úééìeç¯,úñtønì §©©§©¤©¤¥§¦£¨¨©¦§¤¤
ïàkî úBçt¯à .øöçìíéøcä ïúBàì :àðeä áø øî ¨¦¨¤¨¥¨©©¨§¨©¨¦

øîà ?øîéîì àkéà éàî øBa ,òìñ çðéz .úñtøna©¦§¤¤¥©¤©©¦¨§¥©¨©
íéî äàìî øBáa àëä :äãeäé áøc déøa ÷çöé áø©¦§¨§¥§©§¨¨¨§§¥¨©¦
àøñç ék ,àéøL àéìî éëc ïåék !àøñç àäå .ïðé÷ñò̈§¦©§¨¨§¨¥¨§¦©§¨¨§¨¦¨§¨

¯ék ,àøéñà àøñç éëc ïåék ,äaøcà .àéøL éîð©¦¨§¨©§©¨¥¨§¦¨§¨£¦¨¦
äàéìî øBáa àëä :ééaà øîà àlà !àøéñà éîð àéìî©§¨©¦£¦¨¤¨¨©©©¥¨¨§§¥¨
éðú÷c ,éîð à÷éc .àìáéèa !éøñç àäå .ïðé÷ñò úBøét¥¨§¦©§¨©§¥§¦§¨©§¨©¦§¨¨¥
,øBa àðúéîì éì änìå .dpéî òîL ,òìñc àéîec§¨§¤©§©¦¨§¨¨¦§¦§¨

òìñ ïðéòîLà éàc ,àëéøö ?òìñ àðúéîì éì äîìå¯ §¨¨¦§¦§¨¤©§¦¨§¦©§©¦©¤©
øBa ìáà ,øæâéîì àkéìc¯úBøét àéìîc ïéðîæ ,øBæâéì §¥¨§¦§©£¨¦§¦§¦§©§¨¥

ïéðweúî¯äéiìò éLðàå øöç éLðà :òîL àz .àëéøö §¨¦§¦¨¨§©©§¥¨¥§©§¥£¦¨
eáøéò àìå eçëML¯äøNòa ïéLnzLî øöç éLðà ¤¨§§Ÿ¥§©§¥¨¥¦§©§¦©£¨¨

.íéðBéìòä äøNòa ïéLnzLî äéiìò éLðàå ,íéðBzçzä©©§¦§©§¥£¦¨¦§©§¦©£¨¨¨¤§¦
äøNòî ähîì ,ìúBkä ïî àöBé æéæ ?ãöék¯,øöçì ¥©¦¥¦©¤§©¨¥£¨¨§¨¥

äøNòî äìòîì¯éðéa éðéác àä .äéiìòì¯!øeñà §©§¨¥£¨¨¨£¦¨¨§¥¥¥¥¨
,ïðé÷ñò øNò äòLz ìúBëa àëä :ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨¨§¤¦§¨¨¨¨§¦©

äøNòî ähîì .epnî àöBé æéæå¯äæìå çúôa äæì §¦¥¦¤§©¨¥£¨¨¨¤§¤©§¨¤
ìLaäøNòî äìòîì ,ìeL¯.ä÷éøæa äæìå çúôa äæì §¦§§©§¨¥£¨¨¨¤§¤©§¨¤¦§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc oiaexir(iyiy meil)

epiidäéiìò éðazqtxndn ddeab `idy ,diilra mixcd miyp` ± §¥£¦¨
,daxddì eø÷ éàîedfl mi`xew recne ±,úñtøîmeyné÷ìñ÷c ©¨¨¦§¤¤§¨¨§¥

mdizexicl miler mdy ±úñtøîa,dxyr deaby lzde ,[` xeiv] §¦§¤¤
miynzyn diilrd ipae ,diilrd ly zepelgdn dxyr `ed jenp

zqtxnl jiiy `edy epipye ,dwixfa xvgd ipae leylyaàîìà± ©§¨
y gkenìkyìLa äæìäæì BúBà ïéðúBð ,ä÷éøæa äæìå ìeL ¨¨¤§¦§§¨¤¦§¦¨§¦¨¤

ìLaL,ìeL.axl dywe .l`enyk ¤§¦§
yxtl yi :`xnbd zvxznàðeä áø øîàãk(onwl)epipyy dny ¦§¨©©¨

epiid ,'zqtxnl' `tiqa,úñtøna íéøcä ïúBàìmdizeilr igzty §¨©¨¦©¦§¤¤
,ynn zqtxnl mi`veiénð àëälzdy yxtl yi `yixa mb - ¨¨©¦

jiiy,úñtøna ïéøcä ïúBàì.ynn zqtxnl migezt mdigzty §¨©¨¦©¦§¤¤
edy e` ,zqtxnd daebl dey lzdezegt dpnn deab e` jenp `

ipal ixdy ,xvgl `le zqtxnl jiiy okle ,[a xeiv] dxyrn
.iyewa ,xvgd ipale zgpa eyinyz zqtxnd

:`xnbd dywn,éëä éà,zqtxna mixca xaecnyàôéñ àîéà ¦¨¦¥¨¥¨
lzd m`y ,da epipyyïàkî úBçt`ed ixd [dxyrn-],øöçì ¨¦¨¤¨¥

eéànàoi`e ,jk lk ddeab dpi` zqtxn mzq ixde ,[recne-] ©©
igzt m`e ,lzl zqtxnd oia migth dxyr ly daeb yxtd
miynzyn zqtxnd ipay `vnp ,ynn zqtxnl mi`vei zeilrd

eyinyz ok m`e ,zgpa df lzaàeä çúôa äæìå çúôa äæìgep ± ¨¤§¤©§¨¤§¤©
.ea exq`i mdipyy ozep oicde ,zqtxnd ipal gepe xvgd ipal

:`xnbd zvxznéàîyexitd dn ±,'øöçì'lzdy `id dpeekd ©¤¨¥
jiiy,øöçì óàea zehley zeieyxd izy ,xnelkåoklïäéðL ©¤¨¥§§¥¤

.ïéøeñà£¦
:df uexizl reiq d`ian `xnbd,àøazñî énð éëäs`' dpeekdy ¨¦©¦¦§©§¨

,zqtxna mixca xaecne mixeq` mdipye 'xvgl,àôéñ éðz÷cî¦§¨¨¥¥¨
íéøeîà íéøác äna,[zqtxnl jiiy dxyr deaby lzdy] ©¤§¨¦£¦

aäëeîñ,zqtxnlúâìôeîa ìáà,[dwegx-]eléôà`edydBáb §§¨£¨§§¤¤£¦¨©
íéçôè äøNò,xvgd ipal gep epi`ydf ixd,øöçìmeyn £¨¨§¨¦¤¨¥

:`xnbd zl`eye .zqtxnd ipal dyw eyinyzy,'øöçì' éàî©¤¨¥
àîéìéàwx xn`z m` ±éøLå ,øöçì,dyw ,mdl xzene ±,éànà ¦¥¨¤¨¥§¨¥©©

ixdeàeä eäééåøúc àúeLøm` s`y .`id mdipy ly zeyx ± §¨§©§©§
eyinyz mewn lkn ,zqtxndn dxyr zedeab zeilra xaecn
zwixfa diilrle ,dxyr daeb zwixfa xvgl ,deya mdipyl dyw
iabl leylyy ,l`enyl s`e ,dhnl leylyae dbltdd jyn
zwixf mbe leyly mb yiy ,o`k ,`ed gep yinyz daeb zwixf
mipzep recne .xvgd ly daeb zwixfl md miey ,dbltdd jyn

.xvgl zeyxd z`,'øöçì' éàî àlàepiidïäéðLe ,'øöçì óà' ¤¨©¤¨¥©¤¨¥§¥¤
,ïéøeñà,l`eny itl s` ok xnel migxkeny oeikeénð àëäax itl £¦¨¨©¦

c denzl oi`'øöçì' éàîepiid ,`yixay.ïéøeñà ïäéðLe ,'øöçì óà' ©¤¨¥©¤¨¥§¥¤£¦
.dpéî òîL§©¦¨

,leylya dfle dwixfl dfly xaeqy] ax lr dywn `xnbd
:[oixeq` mdipyøBaä úééìeç ,ïðzit z` da etiwdy dnc` ± §©§©©

,xeadòìqäå,xvgay,ïàkî úBçt ,úñtønì ,äøNò ïéäBáb ïäL §©¤©¤¥§¦£¨¨©¦§¤¤¨¦¨
.øöçì`idy ,diilrd ipa epiid ,'zqtxn'y ,zrk `xnbd zxaeqe ¤¨¥

dwixfa `ed xvgd ipal df itle ,daxd zqtxndn ddeaboeik]
zqtxnd ipale [dxyrn dlrnl mideab rlqde xead ziilegy
,[dxyrn xzei daeba miblten mdy oeik] leylya myeniy
dwixfa dfle leylya dfly lky gkene ,zqtxnd ipal mipzepe

.axl dywe ,leylyay dfl eze` mipzep
:`xnbd dgec,àðeä áø øîàepiid ,'zqtxnl'íéøcä ïúBàì ¨©©¨§¨©¨¦

,úñtønamyinyze .ynn zqtxnl mi`vei mdizeilr igzty ©¦§¤¤
xvgd ipal eli`e ,zgpa ,dxyr mideabd rlqde xead ziilega

.zqtxnl mze` mipzep okle ,iyewa myinyz
:`xnbd dywnçðéziabl [xacd ayein-]òìñdeab `ed m`y ¥©¤©

,eiab lr miynzyn ixdy ,zqtxnd ipal gep eyinyz ,dxyr
iabl la` .mdl dey edaebeøîéîì àkéà éàî øBa.xnel ozip dn ± ©¦¨§¥©

zegtl wenr xea mzqe ,ezirwxway min milecy eyinyzy
ly leyly jixv zqtxna mixcl s` ok m`e ,migth dxyr
dwixfa eyinyz xvgd ipaly oeiky gkene ,migth dxyr zegtl
miynzyny ,zqtxnd ipal xead z` mipzep ,[dilegd lrn]

.axk `le l`enyk epiide .leylya
:`xnbd zvxznäàìî øBáa àëä ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨§¥§©§¨¨¨§§¥¨

,ïðé÷ñò íéî,mind iptl zqtxnd oia dxyr ly yxtd oi`e ©¦©§¦¨
.zqtxnd ipal gep xead yinyze

:`xnbd dywnàøñç àäåici lr zaya mixqgp mind ixde ± §¨¨§¨
didi xead yinyz ,cxii mind daeb xy`ke ,xeadn milcpy

.ax itl ea mixeq` md df ote`ae ,zqtxnd ipal leylya
:uxzl dqpn `xnbdàéøL àéìî éëc ïåék±xead xy`ky oeik ¥¨§¦©§¨©§¨

,xzen ,`lnàéøL énð àøñç ék.xzen ,mind exqgi xy`k s` ± ¦¨§¨©¦©§¨
:`xnbd dgecàøéñà àøñç éëc ïåék ,äaøcàxy`ky oeik ± ©§©¨¥¨§¦¨§¨£¦¨

ok m` ,ea mixeq` zqtxnd ipa s` mind mixqgpénð àéìî ék¦©§¨©¦
àøéñà.mdilr xeq`l yi `ln xead xy`k mb ± £¦¨

:xg` ote`a zvxzn `xnbdäàéìî øBáa àëä ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¨¨§§¥¨
,ïðé÷ñò úBøét,mipeilrd zexitl zqtxnd oia dxyr yxtd oi`e ¥©§¦¨

:`xnbd dywn .zqtxnd ipal gep xead yinyzeéøñç àäåixde ± §¨¨§¥
.minl mdipia lcadd dne ,zaya mixqgp zeidl milelr zexitd

:`xnbd zvxznàìáéèaokle .lehlha xeq`y ,laha xaecn ± §¦§¨
.xeaa ynzydl zqtxnd ipa mixzen

:df uexizl zriiqn `xnbdéðz÷c énð à÷écdnn mb wiecn ok ± ©§¨©¦§¨¨¥
rnyne ,'rlqde xead ziileg' epipyyòìñc àéîecxead oipray ± §¨§¤©

,xqgp epi`e reaw `ed rlqy enky ,rlql dnecd ote`a xaecn
zexit `ln xeaa epiide ,xqgp epi`y ote`a xaecn xeaa mb ok

:`xnbd zniiqn .lahdpéî òîLrnyn ok` ±.ok §©¦¨
:`xnbd zl`eyàðúéîì él änìådpyna zepyl ±él änìå ,øBa §¨¨¦§¦§¨§¨¨¦

,òìñ àðúéîìeyinyz xeaa s`y oeik ,rlq wx xikfdl ic `ld §¦§¨¤©
.eiab lr

:`xnbd daiynïðéòîLà éàc .àëéøöiabl wx rinyn did m`y ± §¦¨§¦©§§¦¨
,òìñmeyn zqtxnd ipal xzen rlq `weecy mixne` epiid ¤©

øæâéîì àkéìc,dxifb meyl mewn dfa oi`y ±ìáàaøBazexit `ln §¥¨§¦§©£¨
lahøBæâéìc yygn ea ynzydl xeq`le xefbl yi ±àéìîc ïéðîæ ¦§¦§¦§©§¨

ïéðweúî úBøét,mipwezn zexita `ln xead didi minrtly ± ¥§¨¦
ynzydl zqtxnd ipal xzid oi` zaya milhip mdy oeiky

:`xnbd zniiqn .xeqi` icil e`eaie ,mdiab lrnàëéøöok` ± §¦¨
.mdipy z` zepyl jixv

,dwixfa dfle leylya dfly lky] axl di`x d`ian `xnbd
:[mixeq` mdipy,òîL àz,`ziixaa epipyøöç éLðàmiyp` ± ¨§©©§¥¨¥

,xvgl migeztd mizaa mixcdäéiìò éLðàåmixcd miyp` ± §©§¥£¦¨
,xvgd lrny zeilraeáøéò àìå eçëML,mdipiaøöç éLðà ¤¨§§Ÿ¥§©§¥¨¥

äøNòa ïéLnzLîmigth,íéðBzçzälzekdn hlea fif yiy oebk ¦§©§¦©£¨¨©©§¦
iyp` ,mipezgzd migth dxyr jezaynzydl mixzen xvgd

,ea ynzydl mixeq` diilrd iyp`e ,'gzt'k `ed mdiably ,ea
.'leyly'a eyinyz mdiably itläøNòa ïéLnzLî äéiìò éLðàå§©§¥£¦¨¦§©§¦©£¨¨

migth,íéðBéìòämigth dxyr jeza lzekdn hlead fif yi m`y ¨¤§¦
iyp` ,diilrl mikenqd migth dxyr jeza ,xnelk ,mipeilrd
,mdl jenq df mewny itl ,ea ynzydl mixzen diilrd
itl ,ea ynzydl mixeq` xvgd ipa eli`e ,'gzt'a ea myinyze

:`ziixad zx`an .dwixfa ea myinyzyæéæ ,ãöékdïî àöBé ¥©¦¥¦
,ìúBkä`edy lk,äøNòî ähîì`ed ixd,øöçì`edy lke ©¤§©¨¥£¨¨¤¨¥

äøNòî äìòîì`ed ixd.äéiìòìdxyr' `weecy ,rnyne §©§¨¥£¨¨¨£¦¨
ipal dfe xvgd ipal df] mixzen 'mipeilrd dxyr'e 'mipezgzd

,[diilrdéðéa éðéác àä'mipezgzd dxyr' oiay dn lk la` ± ¨§¥¥¥¥
diilrd ipale dwixfa xvgd ipal eyinyzy ,'mipeilrd dxyr'l

`ed ixd ,leylyaøeñà.ax ixack gkene .mdipyl ¨
:`xnbd dgecìúBëa àëä ,ïîçð áø øîàdeabøNò äòLzmigth ¨©©©§¨¨¨§¤¦§¨¨¨

.epnî àöBé æéæå ,ïðé÷ñòdxyr oiay mewn llk miiw epi` df ote`ae ©§¦¨§¦¥¦¤
iabl di`x mey `iadl ozip `le ,mipeilrd dxyr oial mipezgzd
dfly ote`a llk xaecn oi` ixdy ,l`enye ax ly zwelgnd

fifdyke .leylya dfle dwixfa eyinyz,äøNòî ähîì`ed ixd §©¨¥£¨¨
äæì[xvgd ipal-]äæìå çúôa[diilrd ipal-]ìLa,ìeLxy`ke ¨¤§¤©§¨¤§¦§

`ed,äøNòî äìòîì`ed ixdäæì[diilrd ipal-]äæìå çúôa §©§¨¥£¨¨¨¤§¤©§¨¤
[xvgd ipal-].ä÷éøæa¦§¦¨
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קכז ezny in` cenr ct sc ± iyily wxtoiaexir
äééìò éðáxvgay lze .oicxeie oiler ef zqtxn jxc la` ,`aeh zqtxnn idiabc Ð

ipzwe ,dwixfa dfle leylya dfl iedc dxyr diilrd on jenp ied dxyr deab `edy

.ea oixzen diilr ipacúñôøîá ïéøãälz i`d ied edciclc ,oixeic da yiy oebk Ð

.dxyrn zegt mdn deab e` jenp e` ,dxyr jeza odl dey xvgayäæìå çúôá äæì
àåä çúôá`dc ,dia ixeqzi` ira ediiexze Ð

.`aeh ddiab `l zqtxn mzqøöçì óàÐ

df oixqe`e ,ea zehley zeieyxd izy :xnelk

.df lràøáúñî éîð éëäxvgl i`nc Ðs` Ð

.opiwqr zqtxn ixeicae ,xn`w xvgléðú÷ãî
úâìôåî àôéñ.xvgl ied dxyr deab elit` Ð

àîéð éà.iyenzy`l dil ixyc Ðéàîàidp Ð

ediiexzc `zeyx diilr ipa zqtxn i`nc inp

;dywa eyinyz odipylc ,`idzwixfa xvgl

dbltdd jyn z` dwixfa diilrle ,daeb

leyly l`enylc idpe .zekenpd z` leylyae

leyly `ki`c `kd ,`ed gep daeb zwixf iabl

jyn zwixfei`n`e ,daeb zwixfl od oiey Ð

.xvglàìà.oixeq`e ,xvgl s` jgxk lr Ð

xvgl i`n ,zqtxn ixeica dl uxznc ,inp axl

ipzwc,xn`w xvgl s` o`kn zegt` Ð

.oixeq`eøåáä úééìåç.rlq xvga yiy e` Ð

úñôøîìdiilr ipal jzrc `wlq `we Ð

.axl `iywe ,xn`wòìñ çðéúipal iedc Ð

,dicic yinyz ied eiab lry ,gztk zqtxn

.`ed odl dey deabeøåá àìàmi`lnny Ð

epnidipal elit` `ed leylya ezyinyz Ð

xdy ,zqtxn:dpin rnye .oilec ezirwxwn i

oi`y ,dwixfa eyinyz xvg ipale li`edc

dlrnl ilc oiwxef ok m` `l` ze`lnl oileki

`ilegd onzqtxn ipal dl opiadi Ð

.l`enyk ,leylyacíéî äàìîgztk iedc Ð

.zqtxn ipalàìáéèãázngn oivwen ody Ð

.lhlhl oixeq`e ,lah xeqi`òìñã àéîåãÐ

.xqg epi`yàðúéîì éì äîìåli`ed ,ediiexz Ð

xeaa zxn` i` `nlya .dl znwen `laihcae

xn`w minlr s`c ,opirny`l xea jixhvi` Ð

zqtxn ipal `ed leylyac abikd elit` Ð

dwixfa dizyinyzc xvg iablaiyg zgp Ð

xeac ,`zyd `l` .zqtxnc leylyl dil

oab lr mzyinyz odipy rlqednl ediiexz Ð

seq seqe li`ed xea ipzil `le rlq ipzil ?il

`la xeac idp .dinwe`l zira rlqc `ineck

ipznl ivn `l rlqxeaa `pin` ded ok m`c Ð

xn`w mzqdilr iielbl ,rlq jixhv` ikdl Ð

:ipzil xea `la rlq `l` .opiwqr `laihcac

.opiqxb ikd'åë øæâéîì àëéìã òìñ àðú éàã àëéøöla` xea `pz i` :opiqxb `le Ð

`l rlq.ziyixtck ,ipzinl ivn `l rlq `la xea `dc Ðïéð÷åúîediipin ilwyc Ð

leyliy icil ez`e ,ixqge.åáøéò àìå.el` mr el` Ðíéðåúçú äøùòáziad lzeka Ð

.leylya diilr ipale ,gztk edciclc ,oiynzyn xvg iyp` ,xvgaíéðåéìòä äøùòá
oiynzyn diilr iyp` ,diilrl zgzn ody Ðedcicl iede ,diilr ipal od oikenqc Ð

gztk.dwixfa xvg ipale Ðæéæjzrc `wlq `w .dxyrn dlrnl lzekl ueg hlead Ð

dlrnl i`de ,opiwqr `aeh deab diilra:xn`w ikd `l` ,ccen rwxwd on e`l Ð

dlrnldxyr dhnle diilrd on cecnzyk ,ixiyr gth zlgzn Ðipzwck epiidc Ð

.oiynzyn diilr iyp` mipeilr dxyra :`yixéðéá éðéáã àämipeilr dxyr oiay Ð

.leylya diilrle dwixfa xvgl iedc ,mipezgz dxyrløåñà.axk ,ediiexzl Ðìúåëá
ïðé÷ñò øùò äòùúdicic dxyrn dhnl lkc ,ipia ipia `kilc Ðgzta xvgl Ð

dicic dxyrn dlrnl lke ,leylya diilrlelzekae .gzta diilrle dwixfa xvgl Ð

dinwe`l ivn `l mixyrdwixfa dfle leylya dflc ixiyr gth y`x dpin opirny ok m`c Ð,opiwqr drax` agx fifae .dhnle dlrnl `l` `nw `pz ixy `l `dc ,xeq` Ð

.`kdle `kdl lihae ,`ed xeht mewne ,`zeyx ded `l ikdn xivac
éúù
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éëä`zil `xazqn inp ikd i`dc :wgvi epiax xne` Ð 'ek `tiq ipzwcn `xazqn inp

la` .oizrnya xie` jxc exiag lr xqe` mc` xaqc ,`wec l`enyc `ail` `l`

m`e .oixzene ,`wec xvgl `d `ied Ð xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi` :xn`c ,axl

iab ipzwc ,xvgl o`kn zegtn `tiqc `tiqn `xazqn inp ikd wcwcl jxved dnl :xn`z

ied l`enyl s`c wcwcl ivn ded xead ziileg

rlqde xead ziileg `dc ,xvgl s` eyexit

daebyk jgxk lr ,migth dxyr deaby ipzwc

epiidc ,xead ztyn migth dxyr `ilegd

.dwixfa xvg ipal dl aiygcn ,xvgd zirwxwn

,xvgl o`kn zegt dlr ipzw ik ,ok m`e

y`xn ,ok m` Ð dxyrn edyn zegt `ilegdy

ok m`e ,dxyrn xzei yi xead zirwxw cr `ileg

inp ied xvg ipalc ,`wec xvg ipal ied `l

leyly oia wlgl oi`c ,zeilr ipal enk leylya

l dxyrded `l mewn lknc :xnel yie !mixyr

.xead ziileg iab ,xvgl s` l`enyl ipznl dil

mewn lkn ,xvgl s` ied xead zirwxwc idpc

`wec ied `ilegd y`xe rlqd lry yinyz

s` ,ied edlek` Ð axl la` .l`enyl xvgl

ikdle .xvgl s` `icda ipznl dil ded ,xvgl

mzd ied inp l`enylc `tiqc `tiqn iziin

zirwxw` oia rlq` oia ,xvgl s` xvgl yexit

o`kn zegt iab axl xnel jixvy enk ,xead

.xvgl

øåá,inp xea :xn`z m`e Ð xninl `ki` i`n

xvg ipale leylya zqtxn ipal ied

dflc oeik ,(`,dt) onwl xn`c ,leyliye dwixfa

dflk Ð dicegl leylya dfle leylye dwixfa

dwixfa onwlc :xnel yie !inc gzta dfle dwixfa

zwixfa la` ,xie` jxc iedc ,ixii` dbltd ly

.dicegl leylyn axl sicr `l Ð leylye daeb

mc` did m`c ,df welig wgvi epiaxl d`xp oi`e

biltn did `l Ð axl xie` jxc exiag lr xqe`

iax dil jixtcn ,xie` zwixfl daeb zwixf oia

dfl xn`c `ed xn `de :(a ,dt) onwl xfrl`

`dc :wgvi epiaxl d`xpe .leyliya dfle dwixfa

dwixfa dfle 'ek dflc oeik `kd ip`y onwl xn`c

,`ed iegic Ð inc gzta dfle dwixfa dflk

xqe` mc` axlc xninle ,igcinl epivnc :xnelk

ediiexzl iedc `kid `nlra xie` jxc exiag lr

axc `nrh ied `pwqnd itl la` .xie` zwixfa

`l Ð xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`c meyn

leylya dfle leylye dwixfa dflc xn`p

didi `l` ,inc gzta dfle dwixfa dflk dicegl

dwixfa dflk dwixfa dfle leylye dwixfa dfl

dwixfa dflc :xnel yi cere .onwl dywnd xaq didy enk odipia wlgp `le ,leylya dfle

leylya dflc `kid la` daeb zwixfe xie` zwixf ,dwixf ipipr ipy `ki`Ð onwlc leylye

.oixeq` mdipy Ð leylye xie` zwixfa e` leylye daeb zwixfa dfle ,dicegl

ïåéë:wiqne .hrnn epi`e ,zaya lhipd xac iedc Ð`xiq` inp `iln ik `xiq` `xqg ikc

(`,hr) lirl xn`c ezeptl cizre xtrl inc `le ,zaya oilhip oi`c lah ly zexita

la` .zexivg izy oia wiqtnd dvign i`ce lhan `l ezeptl cizrc oeikc Ð uiig `lc

ab lr s` ,hrnn zaya lhip epi`c oeik Ð zqtxnl gztk diieyle ,dxyr daeb hrnl

zeptl cizrc.hrnnc (`,fr) lirl xn`c ltq dtk enk e

àú`l` ,mewn meya dpyn epi`c ,opz opiqxb `l Ð 'ek zqtxn iyp`e xvg iyp` rny

qixb l`ppg epiaxe .oke opiqxb `l :i"yx yxit .'ek ze`xhfefb izy oke .qxb rny `z

'ek on dlrnl `idy `xhfefb" oiwxita ipzwc ,i`w `yix`c ,dl."
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úñtøî dì eø÷ éàîe äéiìò éða¯.úñtøîa é÷ìñ÷c §¥£¦¨©¨¨¦§¤¤§¨¨§¦§¦§¤¤
ìLa äæì ìk :àîìàä÷éøæa äæìå ìeL¯BúBà ïéðúBð ©§¨¨¨¤§¦§§¨¤¦§¦¨§¦

ìLaL äæìíéøcä ïúBàì :àðeä áø øîàãk !ìeL ¨¤¤§¦§¦§¨©©¨§¨©¨¦
,éëä éà .úñtøîa ïéøcä ïúBàì :éîð àëä .úñtøîa§¦§¤¤¨¨©¦§¨©¨¦§¦§¤¤¦¨¦

ïàkî úBçt :àôéñ àîéà¯çúôa äæì ?éànà ,øöçì ¥¨¥¨¨¦¨¤¨¥©©¨¤§¤©
ïäéðLe ,øöçì óà øöçì éàî !àeä çúôa äæìå§¨¤§¤©©¤¨¥©¤¨¥§¥¤
äna :àôéñ éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä .ïéøeñà£¦¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¥¨©¤

íéøeîà íéøác¯eléôà ,úâìôeîa ìáà ,äëeîña §¨¦£¦¦§¨£¨§§¤¤£¦
íéçôè äøNò dBáb¯àîéìéà ?øöçì éàî .øöçì ¨©£¨¨§¨¦¤¨¥©¤¨¥¦¥¨

éàî àlà !àeä eäééåøúc àúeLø ?éànà ;éøLå øöçì¤¨¥§¨¥©©§¨§©§©§¤¨©
øöçì¯éàî ,éîð àëä .ïéøeñà ïäéðLe ,øöçì óà ¤¨¥©¤¨¥§¥¤£¦¨¨©¦©
øöçì¯:ïðz .dpéî òîL ,ïéøeñà ïäéðLe ,øöçì óà ¤¨¥©¤¨¥§¥¤£¦§©¦¨§©

äøNò ïéäBáb ïäL òìqäå øBaä úééìeç¯,úñtønì §©©§©¤©¤¥§¦£¨¨©¦§¤¤
ïàkî úBçt¯à .øöçìíéøcä ïúBàì :àðeä áø øî ¨¦¨¤¨¥¨©©¨§¨©¨¦

øîà ?øîéîì àkéà éàî øBa ,òìñ çðéz .úñtøna©¦§¤¤¥©¤©©¦¨§¥©¨©
íéî äàìî øBáa àëä :äãeäé áøc déøa ÷çöé áø©¦§¨§¥§©§¨¨¨§§¥¨©¦
àøñç ék ,àéøL àéìî éëc ïåék !àøñç àäå .ïðé÷ñò̈§¦©§¨¨§¨¥¨§¦©§¨¨§¨¦¨§¨

¯ék ,àøéñà àøñç éëc ïåék ,äaøcà .àéøL éîð©¦¨§¨©§©¨¥¨§¦¨§¨£¦¨¦
äàéìî øBáa àëä :ééaà øîà àlà !àøéñà éîð àéìî©§¨©¦£¦¨¤¨¨©©©¥¨¨§§¥¨
éðú÷c ,éîð à÷éc .àìáéèa !éøñç àäå .ïðé÷ñò úBøét¥¨§¦©§¨©§¥§¦§¨©§¨©¦§¨¨¥
,øBa àðúéîì éì änìå .dpéî òîL ,òìñc àéîec§¨§¤©§©¦¨§¨¨¦§¦§¨

òìñ ïðéòîLà éàc ,àëéøö ?òìñ àðúéîì éì äîìå¯ §¨¨¦§¦§¨¤©§¦¨§¦©§©¦©¤©
øBa ìáà ,øæâéîì àkéìc¯úBøét àéìîc ïéðîæ ,øBæâéì §¥¨§¦§©£¨¦§¦§¦§©§¨¥

ïéðweúî¯äéiìò éLðàå øöç éLðà :òîL àz .àëéøö §¨¦§¦¨¨§©©§¥¨¥§©§¥£¦¨
eáøéò àìå eçëML¯äøNòa ïéLnzLî øöç éLðà ¤¨§§Ÿ¥§©§¥¨¥¦§©§¦©£¨¨

.íéðBéìòä äøNòa ïéLnzLî äéiìò éLðàå ,íéðBzçzä©©§¦§©§¥£¦¨¦§©§¦©£¨¨¨¤§¦
äøNòî ähîì ,ìúBkä ïî àöBé æéæ ?ãöék¯,øöçì ¥©¦¥¦©¤§©¨¥£¨¨§¨¥

äøNòî äìòîì¯éðéa éðéác àä .äéiìòì¯!øeñà §©§¨¥£¨¨¨£¦¨¨§¥¥¥¥¨
,ïðé÷ñò øNò äòLz ìúBëa àëä :ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨¨§¤¦§¨¨¨¨§¦©

äøNòî ähîì .epnî àöBé æéæå¯äæìå çúôa äæì §¦¥¦¤§©¨¥£¨¨¨¤§¤©§¨¤
ìLaäøNòî äìòîì ,ìeL¯.ä÷éøæa äæìå çúôa äæì §¦§§©§¨¥£¨¨¨¤§¤©§¨¤¦§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc oiaexir(iyiy meil)

epiidäéiìò éðazqtxndn ddeab `idy ,diilra mixcd miyp` ± §¥£¦¨
,daxddì eø÷ éàîedfl mi`xew recne ±,úñtøîmeyné÷ìñ÷c ©¨¨¦§¤¤§¨¨§¥

mdizexicl miler mdy ±úñtøîa,dxyr deaby lzde ,[` xeiv] §¦§¤¤
miynzyn diilrd ipae ,diilrd ly zepelgdn dxyr `ed jenp

zqtxnl jiiy `edy epipye ,dwixfa xvgd ipae leylyaàîìà± ©§¨
y gkenìkyìLa äæìäæì BúBà ïéðúBð ,ä÷éøæa äæìå ìeL ¨¨¤§¦§§¨¤¦§¦¨§¦¨¤

ìLaL,ìeL.axl dywe .l`enyk ¤§¦§
yxtl yi :`xnbd zvxznàðeä áø øîàãk(onwl)epipyy dny ¦§¨©©¨

epiid ,'zqtxnl' `tiqa,úñtøna íéøcä ïúBàìmdizeilr igzty §¨©¨¦©¦§¤¤
,ynn zqtxnl mi`veiénð àëälzdy yxtl yi `yixa mb - ¨¨©¦

jiiy,úñtøna ïéøcä ïúBàì.ynn zqtxnl migezt mdigzty §¨©¨¦©¦§¤¤
edy e` ,zqtxnd daebl dey lzdezegt dpnn deab e` jenp `

ipal ixdy ,xvgl `le zqtxnl jiiy okle ,[a xeiv] dxyrn
.iyewa ,xvgd ipale zgpa eyinyz zqtxnd

:`xnbd dywn,éëä éà,zqtxna mixca xaecnyàôéñ àîéà ¦¨¦¥¨¥¨
lzd m`y ,da epipyyïàkî úBçt`ed ixd [dxyrn-],øöçì ¨¦¨¤¨¥

eéànàoi`e ,jk lk ddeab dpi` zqtxn mzq ixde ,[recne-] ©©
igzt m`e ,lzl zqtxnd oia migth dxyr ly daeb yxtd
miynzyn zqtxnd ipay `vnp ,ynn zqtxnl mi`vei zeilrd

eyinyz ok m`e ,zgpa df lzaàeä çúôa äæìå çúôa äæìgep ± ¨¤§¤©§¨¤§¤©
.ea exq`i mdipyy ozep oicde ,zqtxnd ipal gepe xvgd ipal

:`xnbd zvxznéàîyexitd dn ±,'øöçì'lzdy `id dpeekd ©¤¨¥
jiiy,øöçì óàea zehley zeieyxd izy ,xnelkåoklïäéðL ©¤¨¥§§¥¤

.ïéøeñà£¦
:df uexizl reiq d`ian `xnbd,àøazñî énð éëäs`' dpeekdy ¨¦©¦¦§©§¨

,zqtxna mixca xaecne mixeq` mdipye 'xvgl,àôéñ éðz÷cî¦§¨¨¥¥¨
íéøeîà íéøác äna,[zqtxnl jiiy dxyr deaby lzdy] ©¤§¨¦£¦

aäëeîñ,zqtxnlúâìôeîa ìáà,[dwegx-]eléôà`edydBáb §§¨£¨§§¤¤£¦¨©
íéçôè äøNò,xvgd ipal gep epi`ydf ixd,øöçìmeyn £¨¨§¨¦¤¨¥

:`xnbd zl`eye .zqtxnd ipal dyw eyinyzy,'øöçì' éàî©¤¨¥
àîéìéàwx xn`z m` ±éøLå ,øöçì,dyw ,mdl xzene ±,éànà ¦¥¨¤¨¥§¨¥©©

ixdeàeä eäééåøúc àúeLøm` s`y .`id mdipy ly zeyx ± §¨§©§©§
eyinyz mewn lkn ,zqtxndn dxyr zedeab zeilra xaecn
zwixfa diilrle ,dxyr daeb zwixfa xvgl ,deya mdipyl dyw
iabl leylyy ,l`enyl s`e ,dhnl leylyae dbltdd jyn
zwixf mbe leyly mb yiy ,o`k ,`ed gep yinyz daeb zwixf
mipzep recne .xvgd ly daeb zwixfl md miey ,dbltdd jyn

.xvgl zeyxd z`,'øöçì' éàî àlàepiidïäéðLe ,'øöçì óà' ¤¨©¤¨¥©¤¨¥§¥¤
,ïéøeñà,l`eny itl s` ok xnel migxkeny oeikeénð àëäax itl £¦¨¨©¦

c denzl oi`'øöçì' éàîepiid ,`yixay.ïéøeñà ïäéðLe ,'øöçì óà' ©¤¨¥©¤¨¥§¥¤£¦
.dpéî òîL§©¦¨

,leylya dfle dwixfl dfly xaeqy] ax lr dywn `xnbd
:[oixeq` mdipyøBaä úééìeç ,ïðzit z` da etiwdy dnc` ± §©§©©

,xeadòìqäå,xvgay,ïàkî úBçt ,úñtønì ,äøNò ïéäBáb ïäL §©¤©¤¥§¦£¨¨©¦§¤¤¨¦¨
.øöçì`idy ,diilrd ipa epiid ,'zqtxn'y ,zrk `xnbd zxaeqe ¤¨¥

dwixfa `ed xvgd ipal df itle ,daxd zqtxndn ddeaboeik]
zqtxnd ipale [dxyrn dlrnl mideab rlqde xead ziilegy
,[dxyrn xzei daeba miblten mdy oeik] leylya myeniy
dwixfa dfle leylya dfly lky gkene ,zqtxnd ipal mipzepe

.axl dywe ,leylyay dfl eze` mipzep
:`xnbd dgec,àðeä áø øîàepiid ,'zqtxnl'íéøcä ïúBàì ¨©©¨§¨©¨¦

,úñtønamyinyze .ynn zqtxnl mi`vei mdizeilr igzty ©¦§¤¤
xvgd ipal eli`e ,zgpa ,dxyr mideabd rlqde xead ziilega

.zqtxnl mze` mipzep okle ,iyewa myinyz
:`xnbd dywnçðéziabl [xacd ayein-]òìñdeab `ed m`y ¥©¤©

,eiab lr miynzyn ixdy ,zqtxnd ipal gep eyinyz ,dxyr
iabl la` .mdl dey edaebeøîéîì àkéà éàî øBa.xnel ozip dn ± ©¦¨§¥©

zegtl wenr xea mzqe ,ezirwxway min milecy eyinyzy
ly leyly jixv zqtxna mixcl s` ok m`e ,migth dxyr
dwixfa eyinyz xvgd ipaly oeiky gkene ,migth dxyr zegtl
miynzyny ,zqtxnd ipal xead z` mipzep ,[dilegd lrn]

.axk `le l`enyk epiide .leylya
:`xnbd zvxznäàìî øBáa àëä ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨§¥§©§¨¨¨§§¥¨

,ïðé÷ñò íéî,mind iptl zqtxnd oia dxyr ly yxtd oi`e ©¦©§¦¨
.zqtxnd ipal gep xead yinyze

:`xnbd dywnàøñç àäåici lr zaya mixqgp mind ixde ± §¨¨§¨
didi xead yinyz ,cxii mind daeb xy`ke ,xeadn milcpy

.ax itl ea mixeq` md df ote`ae ,zqtxnd ipal leylya
:uxzl dqpn `xnbdàéøL àéìî éëc ïåék±xead xy`ky oeik ¥¨§¦©§¨©§¨

,xzen ,`lnàéøL énð àøñç ék.xzen ,mind exqgi xy`k s` ± ¦¨§¨©¦©§¨
:`xnbd dgecàøéñà àøñç éëc ïåék ,äaøcàxy`ky oeik ± ©§©¨¥¨§¦¨§¨£¦¨

ok m` ,ea mixeq` zqtxnd ipa s` mind mixqgpénð àéìî ék¦©§¨©¦
àøéñà.mdilr xeq`l yi `ln xead xy`k mb ± £¦¨

:xg` ote`a zvxzn `xnbdäàéìî øBáa àëä ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¨¨§§¥¨
,ïðé÷ñò úBøét,mipeilrd zexitl zqtxnd oia dxyr yxtd oi`e ¥©§¦¨

:`xnbd dywn .zqtxnd ipal gep xead yinyzeéøñç àäåixde ± §¨¨§¥
.minl mdipia lcadd dne ,zaya mixqgp zeidl milelr zexitd

:`xnbd zvxznàìáéèaokle .lehlha xeq`y ,laha xaecn ± §¦§¨
.xeaa ynzydl zqtxnd ipa mixzen

:df uexizl zriiqn `xnbdéðz÷c énð à÷écdnn mb wiecn ok ± ©§¨©¦§¨¨¥
rnyne ,'rlqde xead ziileg' epipyyòìñc àéîecxead oipray ± §¨§¤©

,xqgp epi`e reaw `ed rlqy enky ,rlql dnecd ote`a xaecn
zexit `ln xeaa epiide ,xqgp epi`y ote`a xaecn xeaa mb ok

:`xnbd zniiqn .lahdpéî òîLrnyn ok` ±.ok §©¦¨
:`xnbd zl`eyàðúéîì él änìådpyna zepyl ±él änìå ,øBa §¨¨¦§¦§¨§¨¨¦

,òìñ àðúéîìeyinyz xeaa s`y oeik ,rlq wx xikfdl ic `ld §¦§¨¤©
.eiab lr

:`xnbd daiynïðéòîLà éàc .àëéøöiabl wx rinyn did m`y ± §¦¨§¦©§§¦¨
,òìñmeyn zqtxnd ipal xzen rlq `weecy mixne` epiid ¤©

øæâéîì àkéìc,dxifb meyl mewn dfa oi`y ±ìáàaøBazexit `ln §¥¨§¦§©£¨
lahøBæâéìc yygn ea ynzydl xeq`le xefbl yi ±àéìîc ïéðîæ ¦§¦§¦§©§¨

ïéðweúî úBøét,mipwezn zexita `ln xead didi minrtly ± ¥§¨¦
ynzydl zqtxnd ipal xzid oi` zaya milhip mdy oeiky

:`xnbd zniiqn .xeqi` icil e`eaie ,mdiab lrnàëéøöok` ± §¦¨
.mdipy z` zepyl jixv

,dwixfa dfle leylya dfly lky] axl di`x d`ian `xnbd
:[mixeq` mdipy,òîL àz,`ziixaa epipyøöç éLðàmiyp` ± ¨§©©§¥¨¥

,xvgl migeztd mizaa mixcdäéiìò éLðàåmixcd miyp` ± §©§¥£¦¨
,xvgd lrny zeilraeáøéò àìå eçëML,mdipiaøöç éLðà ¤¨§§Ÿ¥§©§¥¨¥

äøNòa ïéLnzLîmigth,íéðBzçzälzekdn hlea fif yiy oebk ¦§©§¦©£¨¨©©§¦
iyp` ,mipezgzd migth dxyr jezaynzydl mixzen xvgd

,ea ynzydl mixeq` diilrd iyp`e ,'gzt'k `ed mdiably ,ea
.'leyly'a eyinyz mdiably itläøNòa ïéLnzLî äéiìò éLðàå§©§¥£¦¨¦§©§¦©£¨¨

migth,íéðBéìòämigth dxyr jeza lzekdn hlead fif yi m`y ¨¤§¦
iyp` ,diilrl mikenqd migth dxyr jeza ,xnelk ,mipeilrd
,mdl jenq df mewny itl ,ea ynzydl mixzen diilrd
itl ,ea ynzydl mixeq` xvgd ipa eli`e ,'gzt'a ea myinyze

:`ziixad zx`an .dwixfa ea myinyzyæéæ ,ãöékdïî àöBé ¥©¦¥¦
,ìúBkä`edy lk,äøNòî ähîì`ed ixd,øöçì`edy lke ©¤§©¨¥£¨¨¤¨¥

äøNòî äìòîì`ed ixd.äéiìòìdxyr' `weecy ,rnyne §©§¨¥£¨¨¨£¦¨
ipal dfe xvgd ipal df] mixzen 'mipeilrd dxyr'e 'mipezgzd

,[diilrdéðéa éðéác àä'mipezgzd dxyr' oiay dn lk la` ± ¨§¥¥¥¥
diilrd ipale dwixfa xvgd ipal eyinyzy ,'mipeilrd dxyr'l

`ed ixd ,leylyaøeñà.ax ixack gkene .mdipyl ¨
:`xnbd dgecìúBëa àëä ,ïîçð áø øîàdeabøNò äòLzmigth ¨©©©§¨¨¨§¤¦§¨¨¨

.epnî àöBé æéæå ,ïðé÷ñòdxyr oiay mewn llk miiw epi` df ote`ae ©§¦¨§¦¥¦¤
iabl di`x mey `iadl ozip `le ,mipeilrd dxyr oial mipezgzd
dfly ote`a llk xaecn oi` ixdy ,l`enye ax ly zwelgnd

fifdyke .leylya dfle dwixfa eyinyz,äøNòî ähîì`ed ixd §©¨¥£¨¨
äæì[xvgd ipal-]äæìå çúôa[diilrd ipal-]ìLa,ìeLxy`ke ¨¤§¤©§¨¤§¦§

`ed,äøNòî äìòîì`ed ixdäæì[diilrd ipal-]äæìå çúôa §©§¨¥£¨¨¨¤§¤©§¨¤
[xvgd ipal-].ä÷éøæa¦§¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

עירובין. פרק שמיני - כיצד משתתפין דף פד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



eznyקכח ina cenr ct sc ± iyily wxtoiaexir
úåàøèæåæâ éúùon oihlea oifif ipy .mid on dlrnl `idy `xhfefb :`id oizipzn Ð

dpnn oi`lnn oi` :opze .`xhfefb `ide ,dfl dfn mixqp oiraewe ,mid zty lry diilrd

ok m` `l` .zilnxk mide ,daxd dagxe deaby cigid zeyx `xhfefbdy itl ,zaya

,xea it oirk drax` awp oiwwegy .dhnln oia dlrnln oia ,dxyr dvign dl eyr

,dhnl e` dlrnl eizeaiaq dvign oiyere

zeit eli`k aiyge .`lnne ilc lylyne

xn`ck ,medz cr oinzeqe oicxei dvignd

mina minkg eliwdy `ed lw :(`,ai) `nw wxta

.opiqxb `l oke :oda zxzn dielz dvignyéúù
åæî äìòîì åæ úåàøèæåæâlr ef zepeekn oi`e Ð

eyre drax` jeza ef cbpkn ef zekeyn `l` ,ef

.dpezgzl eyr `le ,dvignde awpd dpeilrl

lr odly ilc dpezgz ipa oiwxef zayae

jyene lylyne ,awpl cxeie ,dpeilrd zevign

.dlereïéøåñà ïäéúùiptn ,ze`lnl Ðzeyxy

dvign dze` eyry oebke .ea zehley odizy

:`nl` .onwl oiwxita dl opinwenck ,zetzeya

df ielin yinyz dpeilr ipal ,leylya dfl

dwixfa dpezgz ipale .mil lylyny ,leylya

dfl oky lke .zexeq` odizy :ipzwe ,leylye

.dcegl dwixfa dfle leylyaéðá ïéàáá
äðåúçúdpeilr jxc zenleqa oilere Ð

.leylya ediiexzlc ,ze`lnlåâá éîéé÷ã ïåâë
éããäã äøùòdpezgzn ddeab dpeilr oi`y Ð

dfle dywa dfl izk`c ab lr s`e ,dxyr

,leylyd mr dwixf zvwn yiy ,`ed zgpa

zgpl eze` oipzep dfn dfl zgp `edy yinyz lkc lirl l`eny xn`e,iywiz `l Ð

oiniiw iccdc dxyr ebac oeikc meyn `l` ,yinyz meyn e`l `kdc `nrhcoi` Ð

ike .odipia zeyx welg oi`y ,dwixfa dfle gzta dfl elit`e .ef `la efl ziyily zeyx

zgpa dfl zpzip dywa dfle zgpa dfl mizyl dkenqd ziyily zeyx opixn`ipd Ð

zexivg izy oebke ,diilre xvg oebk dxyr daeba zewelg zeieyxd izyc `kid ilin

.dxyr uixg e` ,odipia dxyr dvign e` ,ozirwxw daeba dxyr zelcaendàéòáéî àìå
øîà÷zeyx efl oi`c meyn `nrhe ,oiniiw dxyr jezae li`ed `niz ike :xnelk Ð

leylyay dfl eze` oipzep dwixfa dfle leylya dfl opirny`l `le ,ef `ladn Ð

.dpezgzl eyr il dn dpeilrl eyr iläðåúçúì åùò àéòáéî àì øîà÷ àéòáéî àì
äðåéìòì åùò àìå`dc .deyd yinyz meyn `xeqi`c `nrh inewe`l `ki`c Ð

inp ddaebe [.gt sc] onwl opinwenck ,migth drax` jeza lzekd jyna od zekenq

.iccdc dxyr eba'åë åìéôà àìà.leylye dwixf zvwna dfle ,leylya dfl iedc Ð

úçðá åùéîùúù äæì äéáúéì.dfn dfl yi iyew zvwne li`ed ,l`enyck Ðòîùî à÷
éããäà ïøñà 'åë ïåéëã ïì.yinyz mrh mey `la Ðíéáøä úåùøì êåîñä ââepi`y Ð

.dxyr deab bb mzqe miaxd zeyx cg` eciv `l` eiciv lkl xvg sweníìåñ êéøö
òåá÷mleq dil ciar i`c .bbl zqtxnd on lhlhl exizdl ,bbl diilrd on Ðilb Ð

.dia iyenzy`l dil `gip edi`e ,miaxd zeyx gkn bbl diwlqc dizrcéàøò íìåñÐ

.`ed dizilc o`nk dil wilqnc oeikàîòè éàîzeyx ipa yinyzl epi` df bb `d Ð

.llk miaxdíåùî åàìmiaxd zeyxn dxyr zqtxn ddiab `lc opiwqr ikdac Ð

iniiw iccdc dxyr eba miaxd zeyxe zqtxnc oeik ,ie`x epi` miaxd zeyx ipale .gztk zqtxnc ab lr s` :`nl` .dl `ed dxyrn zegte ,bbl oiler dpnnei`c .iccd` ixq` Ð

ikd e`lzeyxl zen` xyra dgzte ,dlrnl `id zttebn zqtxnc oebke ?edpip i`n `nrh Ðdxyr ddiab `lc oeik ,aiaq `id zttebn e`l i`c .miaxdmleqe ,`id zilnxk Ð

.cigid zeyxl zilnxkn lhlhn `wc ,dl ipdn `làøãåñå àúîåëáepi`y it lr s`e .dfk lw ie`ynl mdl `ed oebde dgep yinyze zxetrne oiraek lega eilr zzl oilibxy Ð

xn`ck ,cak ie`yn sezikl mdl ie`xze`ivi"ailin ipd `l dxyr la` ,sezkl efg dryz :(`,g zay) "zaydoitiir mc` ipayk .efg `xceqe `znekl ,edine .cak ie`ynl Ð

efle gzta efl zexivg izy oiay zeyxl enc `le dxyr eba zqtxn `niiw `l elit`e ediilr ixq` ,jkld oda gexd getiy cr odiy`xn oxceqe odiraek oilhep dngd zenia

dwixfadxyr lzek deab ike micak milka `l` ,milw miraek ipda dizyinyz e`l xvgc Ðmiaxd zeyx ipal la` .gztay dfl eze` oipzepe xvgc dizyinyzl ifg `l ÐÐ

miaxd zeyx lv` dxyr ddeab dpi`e drax` dagxy zeyx lkc .zilnxk dil ded ok m`c ,xyt` i`e .dxyrn zegt bba ongp axc `dl iwenc zi`e .ifgoeike ,`id zilnxk Ð

`ed ikdciccdc dxyr eba :izrny ip`e ?ipdn i`n mleq Ðexriy `le ,daeba `l` zayl dxyr minkg exriy `ly ,ok xnel xyt` i`e .dxyr miaxd zeyxn wegx epi`y Ð

.jyna `l` drax`
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àìdfle dwixfa dfl :opirny`l Ð 'ek dpeilrl eyr hwp axl `nlyac Ð xn`w `irain

dn ,dpeilrl eyr il dn Ð dxyr eba iniiwc ,`zyd `l` .mixeq` mdipy leylya

jxc dpezgz ipa oi`aa `nwe`c ,inp dad` xa `c` axle .i"yx yxit jk ?dpezgzl eyr il

mleqc (a,hp) "oixarn cvik" seqa xn`c ab lr s` ,`aeh ol rnyn `w Ð ze`lnl dpeilr

aygil oiprl ,`kd ,xq` `le ,eilr dvign zxez

,leylya dfle leylya dflk zgpa yinyz

.ixq`

ââqxhpewa yxit Ð miaxd zeyxl jenqd

cg` eciv `l` ,eiccv lka xvg swen epi`y

my yie dxyr deab bb mzqe ,miaxd zeyx

dpnne ,miaxd zeyxn dxyr ddeab `lc zqtxn

lr s` ,`nl` .dl `ed dxyrn zegte bbl oiler

ie`x epi` miaxd zeyx ipale ,gztk zqtxnlc ab

iccdc dxyr eba miaxd zeyxe zqtxnc oeik

i`n `nrh ikd e`l i`c .iccd` ixq` Ð iniiw

gezte ,dlrnl `id zttebn zqtxnc oebke ?ied

zttebn `l i`c .miaxd zeyxl zen` dxyra

,`id zilnxk Ð dxyr deab `lc oeik aiaq `id

zilnxkn lhlhn `wc ,da ipdn `l mleqe

yiyk cinrdl wgvi epiaxl dywe .cigid zeyxl

`kd xikfn epi`c ,bbl miaxd zeyx oia zqtxn

j`id Ð zttebn zqtxn i` :cere .llk zqtxn

i`e ?bbd lre dilr oixqe` miaxd zeyx ipa

dl uxtp bbde ,zilnxk dl `ied Ð itetib `kilc

jeza dbb i`we ,ixii` zqtxn `la i`e .dxyra

:wgvi epiax xne`e !zilnxk ied ok m` ,dxyr

uxtp epi`e dxyr deab epi`y itl ea miynzyn miaxdzeyx ipae zqtxn `la xity ixiinc

zeyxl gezte dwrn el yie dxyrn dhnl bbd lk e` dxyr deab bbd icivy oebke ,e`elna

ipa oi` Ð mleq `la la` ,exizdl reaw mleq jixvc opixn`we .zegta e` dxyra miaxd

milibx xvgedl ieyne ,oixeic zxez ynzydl elibxdy miaxd zeyx ipa epnn oilhane ea

xeq` ziaa ezayy milk ,inp oerny iaxle .opaxl xvgl epnn lhlhl xeq`e stxw (cg)

miaxd zeyxl migezty iean e` xvgl inc `le ,stxw dyrpc oeik ,bbl xvgn jiledl

ipal gk oi`e ,oixenb oixeic `ki` Ð mzdc eilr mixqe` miaxd zeyx ipa oi`c ,dxyra

zeyx ipa my gipdl oilibxc `xceqe `zneka `nlic :opixn` `we .mlhal miaxd zeyx

yinyze ,qxhpewa yxitck ,`ed lw ieynyÐdxyr deaby it lr s` ,oitiir mdyk miaxd

ea oiynzyn oi` xvgc Ð dwixfa dfle gzta dfl zexivg izy oiay zeyxl inc `le .zgp

jenpe miaxd zeyxl jenqd bb :xg` oipra yxtn mz epiaxe .micak milka `l` miraeka

x`yl inc `le ,`id cigid zeyx ekezc oeikc ,exizdl reaw mleq jixv Ð dxyr jeza

:wiice .`ilrn zilnxk ied `lc ,xvgay zilnxk gk hrnn xvgay reaw mleqe .zilnxk

ith zgp yinyz ied i`xr mleq ici lrc ab lr s` .`l Ð i`xr mleq ,oi` Ð reaw mleq

oeik ,ikd elit`e .i`xr mleq elit` miaxd zeyx ipal edl zilc ,miaxd zeyx ipan xvgl

Ð zgp yinyz `ki` inp miaxd zeyx ipalc :`tt ax igce .ixq` Ð iniiw dxyr jezac

xvg ipalk ,llk mleq `la zgpa eyinyz iede bbl jenq mc` ly ey`xc ,`xceqe `zneka

.cigid zeyx ekez iedc ,dfk rexb zilnxk xizdl reaw mleq jixv ikdle .mleqa
xea
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc oiaexir(iyiy meil)

òîL àzoldl dpyndn l`eny lr `iyew rnye `ea -(:ft) ¨§©
`xhfefbe ,xdpl e` mil jenq cner zia did m`y ,da epipyy
daxd ddeab `ide mind lrn ziad on zhlea daxd dagx
lr zelrdle midn min zaya ae`yl xeq` ,mind on dlrnl
xeq`e ,cigid zeyx `xhfefbde ,zilnxk `ed midy itl ,dab
dpnn ae`yl xizdl icke ,cigid zeyxl zilnxkn qipkdl
migth drax` lr drax` ea didiy xeg da wewgl jixv ,zaya
e` eilrn e` ,xegd aiaq e` `xhfefbd aiaq zevign dyrie
zecxeie zekynp od eli`k zevignd z` mi`exe ,[` xeiv] eizgzn
ilc lylyne ,cigid zeyx dyrp okezay dn lke ,medzl cr
.cigid zeyx jeza `lnn `vnpe ,`xhfefbl edlrne ep`lnne mil

eid m`e,Bfî äìòîì Bæ úBàøèæeæb ézLzia my eidy xnelk §¥§§§¨§©§¨¦
zhlea `xhfefb dzid mdn cg` lkle ,mixiic ipy ly diilre
zekeyn `l` ,ef lrn ef zepeekn ze`xhfefbd eid `le ,mind lrn

e ,migth drax` jeza ef cbpkn efì eNòd `xhfefbäðBéìòz` ¨©¤§¨
,dvignde xegdeNò àìåmze`,äðBzçzìipa elkeiy icke §Ÿ¨©©§¨

dmdly ilcd z` wexfl md mikixv ,zaya min ae`yl dpezgz
,[a xeiv] ae`yle minl elylyle ,dpeilrd jxcïäézLixiic - §¥¤

ze`xhfefbd izyúBøeñàmdipyly meyn ,zaya mind ielina ¨
ae`yl mixzen mpi`e ,xega yeniyd lr zelraeáøòiL ãòel` ©¤§¨§

ipay s`y dpyna x`eane .dpynd ixac o`k cr .el` mr
ipa eli`e ,cala leyly ici lr xega ynzydl mileki dpeilrd
`l ,leylye dwixfl miwwfp xega ynzydl icka dpezgzd
`l` ,dpezgzd ipa yinyzn gep dpeilrd ipa yinyz aygp
lw ok m`e .el` lr el` mixqe` eaxir `l m` okle ,miey mdipy
ea miynzyn zg` xvg ipay zexivg izy oiay oelgl xnege
aygp `ly ,cala dwixfa ea miynzyn dipy xvg ipae leylya
md eaxir `l m`e dwixfa yeniydn gep leylya yeniyd
yeniyd mipzepy ,xn`y l`eny lr dywe ,el` lr el` mixqe`
.dwixfa miynzyndn gep eyinyzy oeik leylya miynzynl

:`xnbd zvxzn,äáäà øa àcà áø øîà,zwqer dpyndïéàáa ¨©©©¨©©£¨§¨¦
äðBéìò Cøc äðBzçz éðampi` dpezgzd `xhfefbd ipay - §¥©§¨¤¤¤§¨

`xhfefbl zenleqa miler `l` ,dwixf jxc xega miynzyn
icka dpeilrdúBàlîìok m`e ,[b xeiv] xegl cran min myn §©§

md okle ,leyly jxc xega miynzyn ze`xhfefbd izy ixiic
.el` lr el` mixqe`

:xg` uexiz uxzn iia`éããäc äøNò CBúa ïéîéé÷c ïBâk ,øîà éiaà©©¥¨©§§¨§¦§£¨¨©£¨¥
jeza zg` ze`xhfefbd izy zecnery ote`a zwqer dpynd -
dxyr mdipia oi`e li`edy ,[c xeiv] dzxiag ly migth dxyr
dpeilrd ly dyeniyy s` jkitl ,zeieyx welig o`k oi` ,migth
dpezgzl yiy ,dywa dpezgzd lye ,cala leylya zgpa
o`kn oi`e ,df lr df md mixqe` ,leylyd mr dwixf zvwn
gep cg`d ly eyinyzy ote` lkay xaeqy l`eny lr `iyew
mrhd oky ,xzei gep eyinyzy dfl yeniyd z` mipzep exiagn
gep xega yeniyd aygpy iptn epi` df lr df mixqe` mdy
okzi `l ,mdipia zeyx welig oi`y oeikn `l` ,deya mdipyl
dfl yeniya xzen didiy mdipyl jenqd sqep mewn didiy
gzt ici lr cg`l ,`edd mewna yeniyd m` elit`e ,dfl xeq`e

lirl x`azpy dn lke .dwixf ici lr exiagle(:bt)zeyxy
zgpa da cg` ly eyeniyy ,zeieyx izyl dkenqd ziyily
zeieyxd izyyk wx `ed ,zgpay dfl dze` mipzep ,dywa cg`e
,diilre xvg enk ,migth dxyr ly daeb ici lr efn ef zewelg
,ozirwxw daeba migth dxyr efn ef zelcaend zexivg izy e`
wenry uixg e` odipia migth dxyr ly dvign dpyiy e`
df lr df mixqe` ,zeyx welig odipia oi`yk mle` ,migth dxyr

.oipr lka
`weeca `pzd hwp recn ,jl dywi m`e ,x`ane iia` jiynn
,jtidl `le] dpezgzl `le dpeilrl eyr zevignde xegd z`y
,oaen xacd ax zrcle ,[dpeilrl `le dpezgzl me`yry
dxyr ze`xhfefbd izy oia yiy ote`a xaecn epzpynay
xega yinyzd dpeilrly elit`y `pzd eprinyne ,migth

oi` ,leylye dwixfa yinyzd dpezgzl eli`e ,cala leylya
xaecny l`eny zrcl mle` ,dpeilrl xega yeniyd z` mipzep
mixqe`y mrhde ,migth dxyr ze`xhfefbd izy oia oi`y ote`a
hewpl `pzl did `l ,zeieyx welig mdipia oi`y iptn ,df lr df
mrhd oi` ixdy ,dpezgzl `le dpeilrl eyry ote`d `weec
oi`e ,zeyxa miaxerny iptn `l` mdiyeniy iptn mixeq`y

kl uexizd .dpezgzl e` dpeilrl eyr m` oia wlgl mewn,j
,enrha mireh epiid dpezgza xegdy hwep did eli`yåoklàì §Ÿ

øîà÷ àéòaéî,'xnel jixv oi`' jxca dpyna hwp `ed -àì ¦©§¨¨¨©Ÿ
àéòaéîm`y xnel jixv oi` -eNòdvigne xegàìå äðBzçzì ¦©§¨¨©©§¨§Ÿ

éøéñàc ,äðBéìòì eNòmda oi`y mrhd `la mby ,mixeq` mdy - ¨¨¤§¨©£¦¥
,df lr df mixqe` zeieyx weligïéîéé÷ éããäc äøNò Bâác ïåéëc- §¥¨¦§£¨¨©£¨¥¨§¦

efl efn migth dxyr jeza zecnere zekenq odizyy oeikny
,lzekd jyna efl efn migth drax` jeza mbe ,lzekd daeba
,leyly ici lr ea miynzyn mdipyy ,dey xega myeniy mbe

od okléããäà ïøñà,ef lr ef zexqe` -eléôà àlàm`eNòxeg ¨§¨©£¨¥¤¨£¦¨
dvigne,äðBzçzì eNò àìå äðBéìòìdf ote`ayCzòc à÷ìñ ¨¤§¨§Ÿ¨©©§¨©§¨©§¨

àðéîà,xnel jzrca dler did -äæìc ïåékdpeilra xcl - £¦¨¥¨§¨¤
yeniyd,úçða,leyly ici lräæìåyeniyd dpezgza xcl - §©©§¨¤

äL÷a,leylye dwixf zvwna -déáúéìyeniyd zekf z` ozip - §¨¤¥§¥
xega,úçða BLéîLzL äæìyinyze li`ed ,dpeilrl xnelk ¨¤¤©§¦§©©

,dpeilrd yinyzn zvwna dyw dpezgzdïì òîLî à÷jkl - ¨©§©¨
y ,`pzd eprinydïéîéé÷ äøNò Bâác ïåékodizye li`edy - ¥¨¦§£¨¨¨§¦

dxyr jeza zecner,efn ef migthéããäà ïøñàzexqe` od - ¨§¨©£¨¥
cvny s`e ,zg` zeyx ody meyn ef lr ef xega yeniyd

.ef lr ef xeq`l zeie`x eid `l yeniyd
:evexizl di`x `ian iia`àä ékenk -øîà ïîçð áø øîàc ¦¨§¨©©©§¨¨©

,íéaøä úeLøì Ceîqä âb ,ìàeîLlkn xvga swen did `ly §¥©©¨¦§¨©¦
bbde ,[8 d xeiv] miaxd zeyx zxaer ely cg` cva `l` ,eiciv
on z`vei zqtxn dzide ,miaxd zeyxn migth dxyr deab
dxyrn zegt bbl dpnn yie ,bbl miler eid dkxce ,diilrd

.miaxd zeyxl dpnn oke migthéøöCbbdòeá÷ íleñdlriy ¨¦¨¨©
,bbl zqtxndnBøézäì,eil` diilrd one diilrl epnn lhlhl §©¦

gepy mzrc diilrd ipa milbn ,reaw mleq zcnrd ici lry
zeyx ipa ly myeniyn bbd z` miwlqne ,bba ynzydl mdl

y ,l`eny ixacn rnyne .miaxdïéà ,òeá÷ íleñliren ok` - ¨¨©¥
la` ,xizdlàì ,éàøò íleñcner `ede li`edy ,xizdl liren ¨£©Ÿ

.wleqnk `ed ixd ewlqlàîòè éàîmleq `lay mrhd dn - ©©§¨
miynzyn md ixd ,bba ynzydl mi`yx diilrd ipa oi` reaw
ipa eli`e ,bbl dxyr jeza `idy zqtxnd ici lr ,zgpa bba
dxyr mdn deab `ed ixdy ,dywa ea miynzyn miaxd zeyx

diilrd ipa ly zeidl bba yeniyd zekf dkixve ,migth.åàì©
dfa mrhd oi` m`d -éîéé÷ éããäc äøNò CBúác ïåéëc íeMî¦§¥¨¦§£¨¨©£¨¥¨§¥

éããäà ïøñàmigth dxyr jeza `id zqtxndy xg`n - ¨§¨©£¨¥
,bbd iyeniy z` dilr miaxd zeyx ipa mixqe` ,miaxd zeyxl
,eppipra xnel epl yi ok enke ,zeyx welig odipia oi`y meyn
migth dxyr daeb jeza dpezgzd `xhfefbdy oeiky
`xhfefbd lr xega yeniyd zxqe` `id ,dpeilrd `xhfefbdn
dwixfa ef lye ,cala leylya ef ly dyeniyy s` ,dpeilrd

.leylye
:iia` ly ezii`x z` dgec `xnbdé÷úîdì ódywd -àtt áø ©§¦¨©¨¨

,iia` lràîìéãåz` mixqe` miaxd zeyx ipay mrhd `ny - §¦§¨
migth dxyr jeza zqtxndy meyn epi` ,diilrd ipa lr bbd

xaecny meyn `l` ,miaxd zeyxlåéìò ïéôzëî íéaøLk§¤©¦§©§¦¨¨
àøãeñå àúîeëagipdl legd zenia milibx miaxd zeyx ipay - §§¨§§¨

zngne ,gep yinyz df ixde ,mdixceqe mdiraek z` bbd lr
`l zgpa myinyz `lel la` ,bbd z` mixqe` md df myinyz
dxyr jeza miaxd zeyx ipay s` diilrd ipal xq`p bbd did

.zqtxnl migth
zeyxa zeynzyny zeieyx izy ly ote` d`ian `xnbd

:df lr df mixqe` mpi`e ziyily,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
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קכט ezny ina cenr ct sc ± iyily wxtoiaexir
úåàøèæåæâ éúùon oihlea oifif ipy .mid on dlrnl `idy `xhfefb :`id oizipzn Ð

dpnn oi`lnn oi` :opze .`xhfefb `ide ,dfl dfn mixqp oiraewe ,mid zty lry diilrd

ok m` `l` .zilnxk mide ,daxd dagxe deaby cigid zeyx `xhfefbdy itl ,zaya

,xea it oirk drax` awp oiwwegy .dhnln oia dlrnln oia ,dxyr dvign dl eyr

,dhnl e` dlrnl eizeaiaq dvign oiyere

zeit eli`k aiyge .`lnne ilc lylyne

xn`ck ,medz cr oinzeqe oicxei dvignd

mina minkg eliwdy `ed lw :(`,ai) `nw wxta

.opiqxb `l oke :oda zxzn dielz dvignyéúù
åæî äìòîì åæ úåàøèæåæâlr ef zepeekn oi`e Ð

eyre drax` jeza ef cbpkn ef zekeyn `l` ,ef

.dpezgzl eyr `le ,dvignde awpd dpeilrl

lr odly ilc dpezgz ipa oiwxef zayae

jyene lylyne ,awpl cxeie ,dpeilrd zevign

.dlereïéøåñà ïäéúùiptn ,ze`lnl Ðzeyxy

dvign dze` eyry oebke .ea zehley odizy

:`nl` .onwl oiwxita dl opinwenck ,zetzeya

df ielin yinyz dpeilr ipal ,leylya dfl

dwixfa dpezgz ipale .mil lylyny ,leylya

dfl oky lke .zexeq` odizy :ipzwe ,leylye

.dcegl dwixfa dfle leylyaéðá ïéàáá
äðåúçúdpeilr jxc zenleqa oilere Ð

.leylya ediiexzlc ,ze`lnlåâá éîéé÷ã ïåâë
éããäã äøùòdpezgzn ddeab dpeilr oi`y Ð

dfle dywa dfl izk`c ab lr s`e ,dxyr

,leylyd mr dwixf zvwn yiy ,`ed zgpa

zgpl eze` oipzep dfn dfl zgp `edy yinyz lkc lirl l`eny xn`e,iywiz `l Ð

oiniiw iccdc dxyr ebac oeikc meyn `l` ,yinyz meyn e`l `kdc `nrhcoi` Ð

ike .odipia zeyx welg oi`y ,dwixfa dfle gzta dfl elit`e .ef `la efl ziyily zeyx

zgpa dfl zpzip dywa dfle zgpa dfl mizyl dkenqd ziyily zeyx opixn`ipd Ð

zexivg izy oebke ,diilre xvg oebk dxyr daeba zewelg zeieyxd izyc `kid ilin

.dxyr uixg e` ,odipia dxyr dvign e` ,ozirwxw daeba dxyr zelcaendàéòáéî àìå
øîà÷zeyx efl oi`c meyn `nrhe ,oiniiw dxyr jezae li`ed `niz ike :xnelk Ð

leylyay dfl eze` oipzep dwixfa dfle leylya dfl opirny`l `le ,ef `ladn Ð

.dpezgzl eyr il dn dpeilrl eyr iläðåúçúì åùò àéòáéî àì øîà÷ àéòáéî àì
äðåéìòì åùò àìå`dc .deyd yinyz meyn `xeqi`c `nrh inewe`l `ki`c Ð

inp ddaebe [.gt sc] onwl opinwenck ,migth drax` jeza lzekd jyna od zekenq

.iccdc dxyr eba'åë åìéôà àìà.leylye dwixf zvwna dfle ,leylya dfl iedc Ð

úçðá åùéîùúù äæì äéáúéì.dfn dfl yi iyew zvwne li`ed ,l`enyck Ðòîùî à÷
éããäà ïøñà 'åë ïåéëã ïì.yinyz mrh mey `la Ðíéáøä úåùøì êåîñä ââepi`y Ð

.dxyr deab bb mzqe miaxd zeyx cg` eciv `l` eiciv lkl xvg sweníìåñ êéøö
òåá÷mleq dil ciar i`c .bbl zqtxnd on lhlhl exizdl ,bbl diilrd on Ðilb Ð

.dia iyenzy`l dil `gip edi`e ,miaxd zeyx gkn bbl diwlqc dizrcéàøò íìåñÐ

.`ed dizilc o`nk dil wilqnc oeikàîòè éàîzeyx ipa yinyzl epi` df bb `d Ð

.llk miaxdíåùî åàìmiaxd zeyxn dxyr zqtxn ddiab `lc opiwqr ikdac Ð

iniiw iccdc dxyr eba miaxd zeyxe zqtxnc oeik ,ie`x epi` miaxd zeyx ipale .gztk zqtxnc ab lr s` :`nl` .dl `ed dxyrn zegte ,bbl oiler dpnnei`c .iccd` ixq` Ð

ikd e`lzeyxl zen` xyra dgzte ,dlrnl `id zttebn zqtxnc oebke ?edpip i`n `nrh Ðdxyr ddiab `lc oeik ,aiaq `id zttebn e`l i`c .miaxdmleqe ,`id zilnxk Ð

.cigid zeyxl zilnxkn lhlhn `wc ,dl ipdn `làøãåñå àúîåëáepi`y it lr s`e .dfk lw ie`ynl mdl `ed oebde dgep yinyze zxetrne oiraek lega eilr zzl oilibxy Ð

xn`ck ,cak ie`yn sezikl mdl ie`xze`ivi"ailin ipd `l dxyr la` ,sezkl efg dryz :(`,g zay) "zaydoitiir mc` ipayk .efg `xceqe `znekl ,edine .cak ie`ynl Ð

efle gzta efl zexivg izy oiay zeyxl enc `le dxyr eba zqtxn `niiw `l elit`e ediilr ixq` ,jkld oda gexd getiy cr odiy`xn oxceqe odiraek oilhep dngd zenia

dwixfadxyr lzek deab ike micak milka `l` ,milw miraek ipda dizyinyz e`l xvgc Ðmiaxd zeyx ipal la` .gztay dfl eze` oipzepe xvgc dizyinyzl ifg `l ÐÐ

miaxd zeyx lv` dxyr ddeab dpi`e drax` dagxy zeyx lkc .zilnxk dil ded ok m`c ,xyt` i`e .dxyrn zegt bba ongp axc `dl iwenc zi`e .ifgoeike ,`id zilnxk Ð

`ed ikdciccdc dxyr eba :izrny ip`e ?ipdn i`n mleq Ðexriy `le ,daeba `l` zayl dxyr minkg exriy `ly ,ok xnel xyt` i`e .dxyr miaxd zeyxn wegx epi`y Ð

.jyna `l` drax`
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àìdfle dwixfa dfl :opirny`l Ð 'ek dpeilrl eyr hwp axl `nlyac Ð xn`w `irain

dn ,dpeilrl eyr il dn Ð dxyr eba iniiwc ,`zyd `l` .mixeq` mdipy leylya

jxc dpezgz ipa oi`aa `nwe`c ,inp dad` xa `c` axle .i"yx yxit jk ?dpezgzl eyr il

mleqc (a,hp) "oixarn cvik" seqa xn`c ab lr s` ,`aeh ol rnyn `w Ð ze`lnl dpeilr

aygil oiprl ,`kd ,xq` `le ,eilr dvign zxez

,leylya dfle leylya dflk zgpa yinyz

.ixq`

ââqxhpewa yxit Ð miaxd zeyxl jenqd

cg` eciv `l` ,eiccv lka xvg swen epi`y

my yie dxyr deab bb mzqe ,miaxd zeyx

dpnne ,miaxd zeyxn dxyr ddeab `lc zqtxn

lr s` ,`nl` .dl `ed dxyrn zegte bbl oiler

ie`x epi` miaxd zeyx ipale ,gztk zqtxnlc ab

iccdc dxyr eba miaxd zeyxe zqtxnc oeik

i`n `nrh ikd e`l i`c .iccd` ixq` Ð iniiw

gezte ,dlrnl `id zttebn zqtxnc oebke ?ied

zttebn `l i`c .miaxd zeyxl zen` dxyra

,`id zilnxk Ð dxyr deab `lc oeik aiaq `id

zilnxkn lhlhn `wc ,da ipdn `l mleqe

yiyk cinrdl wgvi epiaxl dywe .cigid zeyxl

`kd xikfn epi`c ,bbl miaxd zeyx oia zqtxn

j`id Ð zttebn zqtxn i` :cere .llk zqtxn

i`e ?bbd lre dilr oixqe` miaxd zeyx ipa

dl uxtp bbde ,zilnxk dl `ied Ð itetib `kilc

jeza dbb i`we ,ixii` zqtxn `la i`e .dxyra

:wgvi epiax xne`e !zilnxk ied ok m` ,dxyr

uxtp epi`e dxyr deab epi`y itl ea miynzyn miaxdzeyx ipae zqtxn `la xity ixiinc

zeyxl gezte dwrn el yie dxyrn dhnl bbd lk e` dxyr deab bbd icivy oebke ,e`elna

ipa oi` Ð mleq `la la` ,exizdl reaw mleq jixvc opixn`we .zegta e` dxyra miaxd

milibx xvgedl ieyne ,oixeic zxez ynzydl elibxdy miaxd zeyx ipa epnn oilhane ea

xeq` ziaa ezayy milk ,inp oerny iaxle .opaxl xvgl epnn lhlhl xeq`e stxw (cg)

miaxd zeyxl migezty iean e` xvgl inc `le ,stxw dyrpc oeik ,bbl xvgn jiledl

ipal gk oi`e ,oixenb oixeic `ki` Ð mzdc eilr mixqe` miaxd zeyx ipa oi`c ,dxyra

zeyx ipa my gipdl oilibxc `xceqe `zneka `nlic :opixn` `we .mlhal miaxd zeyx

yinyze ,qxhpewa yxitck ,`ed lw ieynyÐdxyr deaby it lr s` ,oitiir mdyk miaxd

ea oiynzyn oi` xvgc Ð dwixfa dfle gzta dfl zexivg izy oiay zeyxl inc `le .zgp

jenpe miaxd zeyxl jenqd bb :xg` oipra yxtn mz epiaxe .micak milka `l` miraeka

x`yl inc `le ,`id cigid zeyx ekezc oeikc ,exizdl reaw mleq jixv Ð dxyr jeza

:wiice .`ilrn zilnxk ied `lc ,xvgay zilnxk gk hrnn xvgay reaw mleqe .zilnxk

ith zgp yinyz ied i`xr mleq ici lrc ab lr s` .`l Ð i`xr mleq ,oi` Ð reaw mleq

oeik ,ikd elit`e .i`xr mleq elit` miaxd zeyx ipal edl zilc ,miaxd zeyx ipan xvgl

Ð zgp yinyz `ki` inp miaxd zeyx ipalc :`tt ax igce .ixq` Ð iniiw dxyr jezac

xvg ipalk ,llk mleq `la zgpa eyinyz iede bbl jenq mc` ly ey`xc ,`xceqe `zneka

.cigid zeyx ekez iedc ,dfk rexb zilnxk xizdl reaw mleq jixv ikdle .mleqa
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äðBzçz éða ïéàáa :äáäà øa àcà áø øîà !eáøòiL¤§¨§¨©©©¨©©£¨§¨¦§¥©§¨
CBúa ïéîéé÷c ïBâk :øîà ééaà .úBàìîì äðBéìò Cøc¤¤¤§¨§©§©©¥¨©§§¨§¦§
eNò àéòaéî àì ;øîà÷ àéòaéî àìå .éããäc äøNò£¨¨©£¨¥§¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¨

eNò àìå äðBzçzìäðBéìòì¯Bâác ïåéëc ,éøéñàc ©©§¨§Ÿ¨¨¤§¨©£¦¦§¥¨¦§
eNò eléôà àlà .éããäà ïøñà ïéîéi÷ éããäc äøNò£¨¨©£¨¥©¨¦¨§¨©£¨¥¤¨£¦¨
ïåék àðéîà Cúòc à÷ìñ ,äðBzçzì eNò àìå äðBéìòì̈¤§¨§Ÿ¨©©§¨¨§¨©£¨¨¦¨¥¨

äL÷a äæìå úçða äæìc¯BLéîLzL äæì déáúéì §¨¤§©©§¨¤§¨¤¥§¥¨¤¤©§¦
ïéîéi÷ äøNò Bâác ïåék :ïì òîLî à÷ ,úçða¯ïøñà §©©¨©§©¨¥¨¦§£¨¨©¨¦¨§¨

âb :ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàc àä ék .éããäà©£¨¥¦¨§¨©©©§¨¨©§¥©
íéaøä úeLøì Ceîqä¯éøö.Bøézäì òeá÷ íleñ C ©¨¦§¨©¦¨¦¨¨©§©¦

òeá÷ íleñ¯éàøò íleñ ,ïéà¯àîòè éàî .àì¯åàì ¨¨©¦¨£©¨©©§¨¨
?éããäà ïøñà éîéé÷ éããäc äøNò CBúác ïåéëc íeMî¦§¥¨¦§£¨¨©£¨¥¨§¦¨§¨©£¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc oiaexir(iyiy meil)

òîL àzoldl dpyndn l`eny lr `iyew rnye `ea -(:ft) ¨§©
`xhfefbe ,xdpl e` mil jenq cner zia did m`y ,da epipyy
daxd ddeab `ide mind lrn ziad on zhlea daxd dagx
lr zelrdle midn min zaya ae`yl xeq` ,mind on dlrnl
xeq`e ,cigid zeyx `xhfefbde ,zilnxk `ed midy itl ,dab
dpnn ae`yl xizdl icke ,cigid zeyxl zilnxkn qipkdl
migth drax` lr drax` ea didiy xeg da wewgl jixv ,zaya
e` eilrn e` ,xegd aiaq e` `xhfefbd aiaq zevign dyrie
zecxeie zekynp od eli`k zevignd z` mi`exe ,[` xeiv] eizgzn
ilc lylyne ,cigid zeyx dyrp okezay dn lke ,medzl cr
.cigid zeyx jeza `lnn `vnpe ,`xhfefbl edlrne ep`lnne mil

eid m`e,Bfî äìòîì Bæ úBàøèæeæb ézLzia my eidy xnelk §¥§§§¨§©§¨¦
zhlea `xhfefb dzid mdn cg` lkle ,mixiic ipy ly diilre
zekeyn `l` ,ef lrn ef zepeekn ze`xhfefbd eid `le ,mind lrn

e ,migth drax` jeza ef cbpkn efì eNòd `xhfefbäðBéìòz` ¨©¤§¨
,dvignde xegdeNò àìåmze`,äðBzçzìipa elkeiy icke §Ÿ¨©©§¨

dmdly ilcd z` wexfl md mikixv ,zaya min ae`yl dpezgz
,[a xeiv] ae`yle minl elylyle ,dpeilrd jxcïäézLixiic - §¥¤

ze`xhfefbd izyúBøeñàmdipyly meyn ,zaya mind ielina ¨
ae`yl mixzen mpi`e ,xega yeniyd lr zelraeáøòiL ãòel` ©¤§¨§

ipay s`y dpyna x`eane .dpynd ixac o`k cr .el` mr
ipa eli`e ,cala leyly ici lr xega ynzydl mileki dpeilrd
`l ,leylye dwixfl miwwfp xega ynzydl icka dpezgzd
`l` ,dpezgzd ipa yinyzn gep dpeilrd ipa yinyz aygp
lw ok m`e .el` lr el` mixqe` eaxir `l m` okle ,miey mdipy
ea miynzyn zg` xvg ipay zexivg izy oiay oelgl xnege
aygp `ly ,cala dwixfa ea miynzyn dipy xvg ipae leylya
md eaxir `l m`e dwixfa yeniydn gep leylya yeniyd
yeniyd mipzepy ,xn`y l`eny lr dywe ,el` lr el` mixqe`
.dwixfa miynzyndn gep eyinyzy oeik leylya miynzynl

:`xnbd zvxzn,äáäà øa àcà áø øîà,zwqer dpyndïéàáa ¨©©©¨©©£¨§¨¦
äðBéìò Cøc äðBzçz éðampi` dpezgzd `xhfefbd ipay - §¥©§¨¤¤¤§¨

`xhfefbl zenleqa miler `l` ,dwixf jxc xega miynzyn
icka dpeilrdúBàlîìok m`e ,[b xeiv] xegl cran min myn §©§

md okle ,leyly jxc xega miynzyn ze`xhfefbd izy ixiic
.el` lr el` mixqe`

:xg` uexiz uxzn iia`éããäc äøNò CBúa ïéîéé÷c ïBâk ,øîà éiaà©©¥¨©§§¨§¦§£¨¨©£¨¥
jeza zg` ze`xhfefbd izy zecnery ote`a zwqer dpynd -
dxyr mdipia oi`e li`edy ,[c xeiv] dzxiag ly migth dxyr
dpeilrd ly dyeniyy s` jkitl ,zeieyx welig o`k oi` ,migth
dpezgzl yiy ,dywa dpezgzd lye ,cala leylya zgpa
o`kn oi`e ,df lr df md mixqe` ,leylyd mr dwixf zvwn
gep cg`d ly eyinyzy ote` lkay xaeqy l`eny lr `iyew
mrhd oky ,xzei gep eyinyzy dfl yeniyd z` mipzep exiagn
gep xega yeniyd aygpy iptn epi` df lr df mixqe` mdy
okzi `l ,mdipia zeyx welig oi`y oeikn `l` ,deya mdipyl
dfl yeniya xzen didiy mdipyl jenqd sqep mewn didiy
gzt ici lr cg`l ,`edd mewna yeniyd m` elit`e ,dfl xeq`e

lirl x`azpy dn lke .dwixf ici lr exiagle(:bt)zeyxy
zgpa da cg` ly eyeniyy ,zeieyx izyl dkenqd ziyily
zeieyxd izyyk wx `ed ,zgpay dfl dze` mipzep ,dywa cg`e
,diilre xvg enk ,migth dxyr ly daeb ici lr efn ef zewelg
,ozirwxw daeba migth dxyr efn ef zelcaend zexivg izy e`
wenry uixg e` odipia migth dxyr ly dvign dpyiy e`
df lr df mixqe` ,zeyx welig odipia oi`yk mle` ,migth dxyr

.oipr lka
`weeca `pzd hwp recn ,jl dywi m`e ,x`ane iia` jiynn
,jtidl `le] dpezgzl `le dpeilrl eyr zevignde xegd z`y
,oaen xacd ax zrcle ,[dpeilrl `le dpezgzl me`yry
dxyr ze`xhfefbd izy oia yiy ote`a xaecn epzpynay
xega yinyzd dpeilrly elit`y `pzd eprinyne ,migth

oi` ,leylye dwixfa yinyzd dpezgzl eli`e ,cala leylya
xaecny l`eny zrcl mle` ,dpeilrl xega yeniyd z` mipzep
mixqe`y mrhde ,migth dxyr ze`xhfefbd izy oia oi`y ote`a
hewpl `pzl did `l ,zeieyx welig mdipia oi`y iptn ,df lr df
mrhd oi` ixdy ,dpezgzl `le dpeilrl eyry ote`d `weec
oi`e ,zeyxa miaxerny iptn `l` mdiyeniy iptn mixeq`y

kl uexizd .dpezgzl e` dpeilrl eyr m` oia wlgl mewn,j
,enrha mireh epiid dpezgza xegdy hwep did eli`yåoklàì §Ÿ

øîà÷ àéòaéî,'xnel jixv oi`' jxca dpyna hwp `ed -àì ¦©§¨¨¨©Ÿ
àéòaéîm`y xnel jixv oi` -eNòdvigne xegàìå äðBzçzì ¦©§¨¨©©§¨§Ÿ

éøéñàc ,äðBéìòì eNòmda oi`y mrhd `la mby ,mixeq` mdy - ¨¨¤§¨©£¦¥
,df lr df mixqe` zeieyx weligïéîéé÷ éããäc äøNò Bâác ïåéëc- §¥¨¦§£¨¨©£¨¥¨§¦

efl efn migth dxyr jeza zecnere zekenq odizyy oeikny
,lzekd jyna efl efn migth drax` jeza mbe ,lzekd daeba
,leyly ici lr ea miynzyn mdipyy ,dey xega myeniy mbe

od okléããäà ïøñà,ef lr ef zexqe` -eléôà àlàm`eNòxeg ¨§¨©£¨¥¤¨£¦¨
dvigne,äðBzçzì eNò àìå äðBéìòìdf ote`ayCzòc à÷ìñ ¨¤§¨§Ÿ¨©©§¨©§¨©§¨

àðéîà,xnel jzrca dler did -äæìc ïåékdpeilra xcl - £¦¨¥¨§¨¤
yeniyd,úçða,leyly ici lräæìåyeniyd dpezgza xcl - §©©§¨¤

äL÷a,leylye dwixf zvwna -déáúéìyeniyd zekf z` ozip - §¨¤¥§¥
xega,úçða BLéîLzL äæìyinyze li`ed ,dpeilrl xnelk ¨¤¤©§¦§©©

,dpeilrd yinyzn zvwna dyw dpezgzdïì òîLî à÷jkl - ¨©§©¨
y ,`pzd eprinydïéîéé÷ äøNò Bâác ïåékodizye li`edy - ¥¨¦§£¨¨¨§¦

dxyr jeza zecner,efn ef migthéããäà ïøñàzexqe` od - ¨§¨©£¨¥
cvny s`e ,zg` zeyx ody meyn ef lr ef xega yeniyd

.ef lr ef xeq`l zeie`x eid `l yeniyd
:evexizl di`x `ian iia`àä ékenk -øîà ïîçð áø øîàc ¦¨§¨©©©§¨¨©

,íéaøä úeLøì Ceîqä âb ,ìàeîLlkn xvga swen did `ly §¥©©¨¦§¨©¦
bbde ,[8 d xeiv] miaxd zeyx zxaer ely cg` cva `l` ,eiciv
on z`vei zqtxn dzide ,miaxd zeyxn migth dxyr deab
dxyrn zegt bbl dpnn yie ,bbl miler eid dkxce ,diilrd

.miaxd zeyxl dpnn oke migthéøöCbbdòeá÷ íleñdlriy ¨¦¨¨©
,bbl zqtxndnBøézäì,eil` diilrd one diilrl epnn lhlhl §©¦

gepy mzrc diilrd ipa milbn ,reaw mleq zcnrd ici lry
zeyx ipa ly myeniyn bbd z` miwlqne ,bba ynzydl mdl

y ,l`eny ixacn rnyne .miaxdïéà ,òeá÷ íleñliren ok` - ¨¨©¥
la` ,xizdlàì ,éàøò íleñcner `ede li`edy ,xizdl liren ¨£©Ÿ

.wleqnk `ed ixd ewlqlàîòè éàîmleq `lay mrhd dn - ©©§¨
miynzyn md ixd ,bba ynzydl mi`yx diilrd ipa oi` reaw
ipa eli`e ,bbl dxyr jeza `idy zqtxnd ici lr ,zgpa bba
dxyr mdn deab `ed ixdy ,dywa ea miynzyn miaxd zeyx

diilrd ipa ly zeidl bba yeniyd zekf dkixve ,migth.åàì©
dfa mrhd oi` m`d -éîéé÷ éããäc äøNò CBúác ïåéëc íeMî¦§¥¨¦§£¨¨©£¨¥¨§¥

éããäà ïøñàmigth dxyr jeza `id zqtxndy xg`n - ¨§¨©£¨¥
,bbd iyeniy z` dilr miaxd zeyx ipa mixqe` ,miaxd zeyxl
,eppipra xnel epl yi ok enke ,zeyx welig odipia oi`y meyn
migth dxyr daeb jeza dpezgzd `xhfefbdy oeiky
`xhfefbd lr xega yeniyd zxqe` `id ,dpeilrd `xhfefbdn
dwixfa ef lye ,cala leylya ef ly dyeniyy s` ,dpeilrd

.leylye
:iia` ly ezii`x z` dgec `xnbdé÷úîdì ódywd -àtt áø ©§¦¨©¨¨

,iia` lràîìéãåz` mixqe` miaxd zeyx ipay mrhd `ny - §¦§¨
migth dxyr jeza zqtxndy meyn epi` ,diilrd ipa lr bbd

xaecny meyn `l` ,miaxd zeyxlåéìò ïéôzëî íéaøLk§¤©¦§©§¦¨¨
àøãeñå àúîeëagipdl legd zenia milibx miaxd zeyx ipay - §§¨§§¨

zngne ,gep yinyz df ixde ,mdixceqe mdiraek z` bbd lr
`l zgpa myinyz `lel la` ,bbd z` mixqe` md df myinyz
dxyr jeza miaxd zeyx ipay s` diilrd ipal xq`p bbd did

.zqtxnl migth
zeyxa zeynzyny zeieyx izy ly ote` d`ian `xnbd

:df lr df mixqe` mpi`e ziyily,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
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קל
ezny in` cenr dt sc ± iyily wxtoiaexir

úåøéöç éúù ïéáù øåáoixeic oi`e ,ohw iean oirk odipia wiqtne ,efn ef zecextd Ð

,bltenc ikd e`l i`c 'ek drax` df lzekn zblten .wqtd eze`a xeade .el oigeztied

zhley odipy zeyxy ef xvga divge ef xvga divg xeady enk iede ,zgpa eyinyz

zexivg izy oiay xea :oizipzna opze .dalr xqe` dfy ,zaya dpnid oi`lnn oi` Ð

dielz dvign eyriy cr e` eaxriy cr df

.wgvi epiax aiyd jk .xeaaìë æéæ àéöåî äæ
àåäù.epelg jxc `lnne ,xeal cr elzkn Ð

rax` zbltenc oeikc .df okedia ihly `l Ð

odipyl zeyx `diy meyne .df lr df xeq`l

`kil inp ieanaxvgl oigezt odixeic oi`y Ð

`l` jka ozyinyz oi`e ,lbxa `ale z`vl

`l` ,irail `l inp fifc `ed oicae .xie` jxc

zeyxa eynzyi `ly `nlra xkid meyn

aexir `la mipy ly zxg`ikd meyn Ð

zkqna xnz` dzeekce .`zxet `kd ipwzn

:xn` `ped ax ,dpitq ,(a,w) "wxefd" wxta zay

dl opinwene ,`lnne `edy lk fif dpnid `iven

iziil `lc `nlra xkid `l` epi`c mzd

mie .cigid zeyxl zxg` zilnxkn ilehlhl

`l` `id zilnxk e`lc dil `xiaq ielin iabl

`inc `xie` la` ,`zirwxwxeht mewn Ð

.enc edpzilc o`nk `inc ,`edàéð÷ åìéôàÐ

i`d ilek xkpin `lc.ixy Ðäãåäé áøã àäå
.`edy lk oewiz irac Ðàéä ìàåîùãÐ

.zvw oewiz jixvc dl xnb diax l`enynéàã
áøãdiax inp dedc Ð,dl xnb `l dipin Ð

blten yinyza exiag lr xqe` mc` oi` `dc

,migth drax` xie`a ilc wexfl jixvy dfk

.jixv `l `ipw elit`eàëéäî ìàåîùãåÐ

iia`c dizrc `wlq l`enyc `xnin efi`n

`wlq .dl xnb l`enyn dcedi axc rnynl

dcedi axc `dl iia` drny ikc `zyd jzrc

dcedi ax xn` :drny diytp itp`a `zlin Ð

o`kne o`kn drax` zblten zexivg izy oiay xea`lnne `edy lk dpw `iven df Ð

iia` drny `edy lk fifc l`enyc `dc dlr i`c l`enyc `d `icda drny `le 'eke

dcedi iaxc `dl`kidn l`enyc ol iraiz i`n Ð`icda l`eny opirny` `kd `d Ð

.oewiz iracíìåñ êéøöòåá÷`l i`e Ðoi`y xie` jxc dilr ixq` miaxd zeyx ipa Ð

itetg `ki` miaxd zeyx mzqc ,xac mey eilr oiwxef ok m` `l` oyinyzl ie`x df bb

.ogxk lr miwgxzne ,milzkl jenqàôô áøãë àîìéãodl `ed xenb yinyzy Ð

.`xceqe `zneka'åë àäî àìàikde .l`enyc dizlin` dcedi axcl drny iia`c Ð

`ipw dcedi iax irac `d :iia` xn`wopirny`l `z`e .oewiz irac dl xnb l`enyn Ð

xn` `edy lk fif `dc drax` fif ira `lc oeikc ,xn` `wec fif e`l diax l`enycÐ

.`ipwl oicd `edc dipin dcedi ax siliàëéäî áøãålr xqe` mc` oi`c opirny Ð

.xie` jxc exagäëåîñá àìàlzekd jyna dpezgzd cbpkn dkeyn dpeilr oi`y Ð

l :xn`c ,dinrhl ax .dxyr dpnn ddeabc ab lr s`e ,migth 'cdfle leylya df

dwixfazbltena la` .yinyz aiyg dwixfe leylyc yinyzc ,oixeq` odipy Ð

jyna blten yinyz `l` o`k dpezgzl oi`c oeik drax` dcbpkne`le ,xie` edf Ð

:oizipzna opzck ,dkyna `l` ddaba cenlza dbltd oeyl epivn `l .`ed yinyz

.'ek dkenqa mixen` mixac dnaàëä éðàùdaeb zwixfe xie` zwixfa dflc oeikc Ð

.mil ilc lylyny dicegl leylya dfle ,leylyeéîã ä÷éøæá äæìå çúôá äæìëÐ

dbltda oiey odipyc ,xea iab la`.ixq`c jl `ni` mlerl Ðïäéðéá úåáøåç ùìùåÐ

yie ,el`d mizad ipa `l` ,milra odl oi`e oixeic oda oi`e efl ef zevext zevign

.daxegl oigezt mizaa zepelgùîúùî äæici lr zepelg jxc el dkenqd daxega Ð

oelg `l` dl gezt gzt da el oi`y ,lega xenb yinyz da el oi`e li`ed ,dwixfÐ

jxc ynzydl leki epi` `ede .dleka ynzydl xzene ,zxqe` dvignd zvxit oi`

ef daxeg jez cr dvxita ely xie` jxc wxefy ,dwixfa lega da ynzyny it lr s`e ,eilr xqe` epi` exiage .dwixf ici lr `l` wegxnl oelg,xie` jxc exiag lr xqe` epi` Ð

exagl dkenqa la` .xie` ici lr `l` yinyz eilr el oi`y.epelgl jenq leylya gep yinyz da exagl yie li`ed ,dwixfa elit` ynzyi `l Ð
éòöîàå
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øåáizy oia yiy :qxhpewa yxit Ð 'ek drax` df lzekn zblten zexivg izy oiay

lk fif `iven df .wqtd eze`a xeade ,el oigezt oixeic oi`e ohw iean oirk zexivg

xeq`l dia ihly `l Ð drax` zbltenc oeikc .df oke ,epelg jxc `lnne xeal cr `edy

`ale z`vl el oigezt oixeic oi`y ,`kil inp ieana mdipyl zeyx `diy meyne ,df lr df

oicae .xie` jxc `l` ea oiynzyn oi`e ,lbxa

xkid meyn `l` ,iraip `l inp fif elit`c `ed

mipy ly zxg` zeyxa eynzyi `ly `nlra

axle .`zxet `kd ipwzn ikd meyn ,aexir `la

exiag lr xqe` mc` oi`c ,oewiz mey jixv `l

ipy iabc ,jenqa envra dywd i"yxe .xie` jxc

e ,xeq` irvn`c mdipia zeaxeg ylye mizaiwen

eleka irvn`c ikid ikc ,`aevg ik iniiwc edl

drax`a ynzyn cg` lky meyn mdipyl xeq`

df lr df exq`i inp ikd Ð xie` `la el mikenqd

ynzydl leki cg` lkc oeikc .ohw iean

Ð xeq` ieandy oeike .el mikenqd drax`a

jxc xvgl xead on ze`lnle lylyl leki j`id

eli`c ,inc `lc :uxize ?xeq`d ieand xie`

ieana `kd la` ,jenqa inp da oiynzyn daxeg

ici lr `ede ,ielin `l` yinyz mey `kil Ð

oebk :yxtn wgvi epiaxe .drax` xie` zbltd

oia wiqtne ,zexivgd jxe` lk jyen xead dfy

mikenqd drax`l ef xvgl mikenqd drax`

i` .diytpl `zeyx cg lk aiygc ,zxg` xvgl

oiay wqtd eze`y oebk :wgvi epiax xne` inp

cigid zeyx epi` my cner xeady zexivgd izy

xead zevigne ,zilnxk e` ,miaxd zeyx `l`

xvgl xead on mi`lnnykc .dxyr mideab

,xeht mewn iedc ,dxyrn dlrnln jxc oi`ian

zeyx iciv ipyn miza ipya oizrnya opixn`ck

.dfl dfn wexfl xzenc ,miaxd

àîìéã`xceqe `zneka Ð `tt axck

ixii`c dizrc `wlq `xwirn

oebk dwixf ici lr bba oiynzync ,milzkl axwzdl oilibx oi` oze`c ,micak ze`yna

wqtd yie ,bbd lr mitzkn szkl mivexyke ,mditzk lr zelwna ze`yn oiliytny mze`

,lzekl axwzdl oilibxe ,lw xac `edy ,`xceqe `zneka :ipyne .bble xie`d on drax`

.xie` jxc ied `le

éðùmizad ipa `l` milra zeaxegl oi`y :qxhpewa yxit Ð mdipia zeaxeg ylye miza

,mizad ipa lr milrad oze` oixqe`c Ð milra mdl yi m`c :xaqc rnyn .dl`d

ziac dcedi iaxk ol `niiwc ,mdl oigezty ieand z`e xvgd z` oixqe` mpi`c ab lr s`

dny `l Ð milra `la dxic :xn`c ,oerny iaxk opiwqt inp oiwxitae .xqe` epi` oazd

iab ,`icda ok yxit (`,cr) "xcd" seqae .lhlhl xeq` `din dkeza ,mewn lkn .dxic

,milra dl yiy ,`id zxg` zeyx ixde :yxit .daxegl mizac ip`n iwet`l iz` `nlic

Ð cala dxic mewn `l` zxqe` dpi` lirl `ipzck ,zxqe` dpi`y dtzzyp `l ieanae

yiy ab lr s` el jenqa ynzydl `kd opixyc `de .dpil mewn e` `zit mewn epiidc

mitzey mdipyc ,da wlg yi dfl mby oeik ,df lr xqe` epi` Ð da wlg ok enk exiagl

.dywa exiagle zgpa eyinyz dfl iedc oeik ,mikenqd z` df lr df oixqe` mpi`e ozylya

efb izyaez` oixqe` oi`e ,dpeilrn ediiytp ewliq Ð dpezgzl eyr oiwxt seqc ze`xhf

zeyrl wgvi epiaxl d`xp oi`e .da wlg mdl yie ,zetzeya dze` eyry it lr s` dpeilrd

opixn`c `dc :wgvi epiax xne`e .ekeza lhlhl xeq`l ,oi`vgl dxic milra `la dxic

,zial dgeztd daxega ixiin Ð daxegl mizac ip`n iwet`l iz` `nlic "xcd" seqa

meyn dxewe igla xzip ieand oi` jkle .ieana libx epi`e ,xg` cvl gezt zia eze`y ixiine

eda ixiic `lc oeike ,milra mdl yiy zeaxega `kd xity ixiine ,daxeg meyn `l` zia

.ixq` `l Ð
`nil
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äòaøà äæ ìúBkî úâìôeî ,úBøéöç ézL ïéaL øBa¤¥§¥£¥§¤¤¦¤¤©§¨¨
äòaøà äæ ìúBkîe¯,àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæ ¦¤¤©§¨¨¤¦¦¨¤§©¥

déãéc äãeäé áøå .àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæå§¤¦¦¨¤§©¥§©§¨¦¥
øì ééaà déì øîà .àéð÷ eléôà :øîàáøc àä :óñBé á ¨©£¦©§¨£©¥©©¥§©¥¨§©

äãeäé¯íãà ïéà :øîà àä áøc éàc .àéä ìàeîLc §¨¦§¥¦§¦§©¨¨©¥¨¨
àîéìéà ?àëéäî ìàeîLãå .øéåà Cøc Bøéáç ìò øñBà¥©£¥¤¤£¦§¦§¥¥¥¨¦¥¨
úeLøì Ceîqä âb :ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàc àäî¥¨§¨©©©§¨¨©§¥©©¨¦§

íéaøä¯éøö!àtt áøãk àîìéc .Bøézäì òeá÷ íleñ C ¨©¦¨¦¨¨©§©¦¦§¨¦§©©¨
àéöBî äæå ,àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæ :àäî àlà¤¨¥¨¤¦¦¨¤§©¥§¤¦

àîòè .àlîîe àeäL ìk æéæ¯÷étà àì àä ,÷étàc ¦¨¤§©¥©§¨§©¥¨¨©¥
¯áøãe .øéåà Cøc Bøéáç ìò øñBà íãà :ïðéøîà̈§¦©¨¨¥©£¥¤¤£¦§©

àäî àîéìéà ?àëéäî¯äìòîì Bæ úBàøèæeæb ézL ¥¥¨¦¥¨¥¨§¥§§§¨§©§¨
äðBzçzì ävéçî eNò àìå äðBéìòì ävéçî eNò ,Bfî¦¨§¦¨¨¤§¨§Ÿ¨§¦¨©©§¨

¯øîà ,àðeä áø øîàå .eáøòiL ãò úBøeñà ïäézL§¥¤£©¤§¨§§¨©©¨¨©
äòaøà úâìôeîa ìáà ,äëeîña àlà eðL àì :áø¯ ©Ÿ¨¤¨¦§¨£¨§§¤¤©§¨¨

,àëä éðàL àîìc .äøeñà äðBzçúå úøzeî äðBéìò¤§¨¤¤§©§¨£¨¦§¨¨¥¨¨
ìLå ä÷éøæa äæìc ïåéëcìLa äæìå ,ìeLdéãeçì ìeL¯ §¥¨§¨¤¦§¦¨§¦§§¨¤§¦§§¥

áø øîàc ,àäî àlà .éîc çúôa äæìå ä÷éøæa äæìk§¨¤¦§¦¨§¨¤§¤©¨¥¤¨¥¨§¨©©
ìLå íézá éðL :áø øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçðL ©§¨¨©©¨©£¨©©§¥¨¦§¨

íäéðéa úBaøeç¯éãé ìò BlL Ceîña LnzLî äæ §¥¥¤¤¦§©¥§¨¤©§¥
,ä÷éøæ éãé ìò BlL Ceîña LnzLî äæå ,ä÷éøæ§¦¨§¤¦§©¥§¨¤©§¥§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc oiaexir(ycew zay meil)

,úBøéöç ézL ïéaL øBadpia cixtny lzek xvg lkl yie ¤¥§¥£¥
er odipiae ,dzxiaglliayd rvn`ae [odizyl jiiyd] liay xa

xeadn ze`lnn ode ,liayl zexivgd ilzeka gzt oi`e ,min xea
xeade ,zexivgd izyn el migeztd zepelg jxcúâìôeî[wegx-] §¤¤

äæ ìúBkîef xvg lyäòaøà,migthäòaøà äæ ìúBkîe,migth ¦¤¤©§¨¨¦¤¤©§¨¨
ly xie` zbltda `l` xeaa ynzydl mileki mpi`y xg`ne
,df lr df mixqe` mpi`e yinyz aygp df oi` ,migth drax`

`l`àéöBî äæ,xeal cr xvgd lzeknæéæ[ur zkizg-],àeäL ìk ¤¦¦¨¤
àlîîe,epelg jxcàlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæå.[` xeiv] §©¥§¤¦¦¨¤§©¥

lwdl e`eai `ly ick ,cala xkidl `l` dpi` fifd z`vede
yeniy my miynzyny mipy ly zeyxa aexir `la ynzydle

.hren oewiz o`k mb ekixvd jkitle ,xenbdéãéc äãeäé áøå§©§¨¦¥
[envr-]àéð÷ eléôà ,øîàliren ,jk lk xkid ea oi`y ,dpw - ¨©£¦©§¨

.fif `weec jixv `le
:dcedi ax ly epic z` zx`an `xnbd,óñBé áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥

àéä ìàeîLc äãeäé áøc àäzexivgdy dcedi ax xn`y df - ¨§©§¨¦§¥¦
eaxn z`f cnl ,zaya xeadn zelcl ick hren oewiz zekixv

,l`enyáøc éàcdid mby] axn z`f cnly xnel dvxz m`y - §¦§©
c ,jk xnel lkez `l ,[eaxàäixdy -øîà,axìò øñBà íãà ïéà ¨¨©¥¨¨¥©

øéåà Cøc Bøéáçilc wexfl jixvy ,dfk blten yinyz jxc - £¥¤¤£¦
llk xkid jixv oi` ,ax zrcle ,migth drax` ly wgxnl xie`a

.dpw ly `l elit`e
epicn epic z` cnl dcedi axy ,iia` ixac z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`eny lyàëéäî ìàeîLãåly oic dfi`n - §¦§¥¥¥¨
.epic z` dcedi ax cnly xnel iia` ly ezrca dlr l`eny

àîéìéàecnly xn`p m` -àäî[dfn-]øîà ïîçð áø øîàc ¦¥¨¥¨§¨©©©§¨¨©
[mya-]íéaøä úeLøì Ceîqä âb ,ìàeîLlkn xvg swen epi`y - §¥©©¨¦§¨©¦

on z`vei `xhfefbe ,miaxd zeyx zxaer cg` ecivn `l` ,eiciv
,miaxd zeyx lrn eizgzy diilrdéøöCcinrdl diilrd lra ¨¦

òeá÷ íleñick ,bbl `xhfefbdnBøézäìepnn lhlhl bbd z` - ¨¨©§©¦
dlbn ,reaw mleq zcnrd ici lry ,eil` diilrd one diilrl
bbd z` wlqne ,bba ynzydl el gepy ezrc diilrd lra
mixqe` ,mleq zcnrd `la la` ,miaxd zeyx ipa ly myeniyn
epi` ea myeniyy s`e ,eilr bbd yeniy z` miaxd zeyx ipa

,xie` jxc `l`mzq oky ,wegxn mdivtg z` eilr miwxefy
mipa`e zeczi mdiptl miverp miaxd zeyxl mikenqd milzk
[mewifie milzka ekkgzi `le zepexwe zelbr mda ekkgziy ick]
l`eny xaeqy ixd ,mgxk lra mdn miwgxzn miaxd zeyx ipae
df oicny aiyp jk lr ,oewiz jixvn xie` ici lry yeniy mby

,zegcl yiy meyn ,epic z` cenll dcedi axl xyt` i`àîìéc¦§¨
`ed ,bbd xizdl oewiz jixvdy l`eny ly enrh `ny -áøãk¦§©

àtt`tt ax dgcy itk -(:ct lirl)miaxd zeyx ipay , ¨¨
yinyz df ixde ,mdixceqe mdiraek zgpdl bba miynzyn

.dwixf ici lr yinyz `le ,xenb
àlàlr epic z` xn` dcedi axy rny ok` iia` ,`xnbd zx`an ¤¨

ely epic z` cnl dcedi axy i`ceae ,l`eny ly epicàäî- ¥¨
xn`y l`eny ly df oicnäæå ,àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæ'¤¦¦¨¤§©¥§¤
,'àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî,jkn wiecny÷étàã àîòè`weec - ¦¦¨¤§©¥©£¨§©¦

,xead on zelcl `ed xzen fif `ivedy meyn÷étà àì àäla` - ¨¨©¦
,fif `ived `l m`ïðéøîà,mixne` ep` -øñBà íãàzeyxìò ¨§¦¨¨¨¥©

Bøéáçs`da eyeniy xy`k,øéåà Cøcon zelcl i`yx epi`e £¥¤¤£¦
zeyxa yeniy xizdl ickay xaeq l`enyy jkn gkene ,xead
ici lr oewiz zeyrl dcedi ax jixvd ezhiyae ,oewiz jixv efk
,l`eny ly epicn epic z` cnl dcedi axy iia` xn`yke .dpw
lr welgl `a `l dpwa xizny dcedi axy ,eprinydl `a
`weec oiekzp `ly ,eixac z` yxtl `l` ,fif jixvdy l`eny
agx didiy jixvd `le `edy lk fifa l`eny wtzqdy jkn ,fifl

.liren dpw mby rnyn ,migth drax`
jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy oipn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .xie`àëéäî áøãexaeq axy iia` xn`y dfe - §©¥¥¨
z`f cnl ax ly oic dfi`n ,xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`y

.iia`àîéìéàecnly xn`p m` -àäîepipyy df oicn -(:ft oldl), ¦¥¨¥¨

úBàøèæeæb ézL,mi lrn zecnerd ,mixiic ipy ly [zeqtxn-]Bæ §¥§§§¨
,Bfî äìòîì,o`kl efe o`kl ef zekeyn `l` ef lr ef zepeekn opi`e §©§¨¦

zeyrl jixv midn min `xhfefbd l` zelrdl xzen didiy icke
ze`xhfefbd izy ixiice ,dvign eaiaq cinrdle dztvixa xeg

eNòzetzeyaì ävéçîd `xhfefbay xegeNò àìå äðBéìòxeg ¨§¦¨©¤§¨§Ÿ¨
eì ävéçîd `xhfefb,äðBzçzae`yl dpezgzd ixiic elkeiy icke §¦¨©©§¨

,dpeilrd jxc mdly ilcd z` wexfl md mikixv ,zaya min
,ae`yle minl elylyleúBøeñà ïäézLze`xhfefbd izy ixiic - §¥¤£

oeikn ,dpeilrd `xhfefbay xegd jxc zaya min `lnl mixeq`
ede xega yeniyd lr zelra mdipyly,miyp` ipy ly xvgk `

eáøòiL ãò.zexivg aexir ze`xhfefbd izy ixiic ©¤§¨§
øîà àðeä áø øîàå[mya-]eðL àì ,áøs`y ,df oic dpyp `l - §¨©©¨¨©©Ÿ¨

dxyr dpezgzd `xhfefbdn ddeab `idy dpeilrd `xhfefbd ipa
ici lr ea miynzyn mdy s` xega yeniya mixeq` ,migth
zwixf ici lr ea miynzyn mipezgzd eli`e ,cala ilcd leyly

,eleylye dpeilrd `xhfefbd l` dlrnl ilcda àlàote` ¤¨§
dpezgzd `xhfefbdyäëeîñmigth drax` jeza dpeilrl §¨

dwixfd ici lr xega dpezgzd ixiic yeniy f`y ,lzekd jyna
,yinyz `ed s` aygpúâìôeîa ìáàdpezgzd dkeyne £¨§§¤¤

dpeilrdnäòaøà,migth,äøeñà äðBzçúå úøzeî äðBéìòitl ©§¨¨¤§¨¤¤§©§¨£¨
`xhfefbay xega yeniy oi` dpezgzd `xhfefbd ixiicly
xie` jyna dpeilrd `xhfefbl ilcd zwixf ici lr `l` dpeilrd
md oi`e ,yinyz aygp epi`e xie`a yeniy edf ,migth drax`
ax ixacne .xega ynzydl dpeilrd `xhfefbd ixiic lr mixqe`
,xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy cenll yi el`
xea oiprl mb ezrc jky el` eixacn cenll oi`y aiyp jk lr

,zegcl yiy meyn ,zexivg izy oiayàëä éðàL àîìc`ny - ¦§¨¨¥¨¨
,o`k xacd dpeyäæìc ïåéëc,dpezgzd `xhfefba mixcl - §¥¨§¨¤

`ed xega yeniydä÷éøæamigth drax` jynl xie`a ilcd ly ¦§¦¨
migth dxyr daebleìLåìeL,mil ilcdåeli`äæìmixcl - §¦§§¨¤

`ed xega yeniyd ,dpeilrd `xhfefbaìLadéãBçì ìeL[cala-] §¦§§¥
,llk dwixf `la mil ilcd lyéîc çúôa äæìå ä÷éøæa äæìk- §¨¤¦§¦¨§¨¤§¤©¨¥

eli`e ,gzt ici lr cg` xiicl ea yeniydy mewnl `ed dnec
z` mipzepy `ed oicdy ,dwixf ici lr ea yeniyd ipy xiicl
ea ynzyn dfy meyn ,gzt ici lr ynzyny dfl ea yeniyd
yeniyd ozil yi ,ze`xhfefb izya ok enke ,dywa dfe zgpa
dyinyzy dpezgzl `le zgpa dyinyzy dpeilrl xega
mynzyda miey mdipyy zexivg izy oiay xeaa mle` ,dywa
lr df mixqe` mdy ax xaeqy xyt` ,migth drax` zbltda ea

.df
jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy oipn `xnbd zpwqn

:xie`àlàjxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy gikedl yi ¤¨
,xie`àäî[dfn-],áø øîà deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàcm` ¥¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©©

yiìLå ,íéza éðL,íäéðéa úBaøeç Lzg` lk odn mizyy ote`a §¥¨¦§¨Ÿ§¥¥¤
zrvenn ziyilyd daxegd eli`e ,cala cg` zial dkenq
zevext zeaxegd ly odizevigne ,[b xeiv] mizad ipyl dkenqe
miza ilra `l` mixg` milra odl oi` mbe ,mda mixc oi`e ,efl ef

el`,zeaxegl migezty mizaa zepelg yie ,äæziad lra - ¤
oey`xdBlL Ceîqa LnzLîdpi`e] el dkenqd daxegd lka - ¦§©¥©¨¤

,wegxnl elit`e [exiag zial dkenqä÷éøæ éãé ìò,ezia oelg jxc ©§¥§¦¨
åokäæipyd ziad lra -BlL Ceîqa LnzLîdkenqd daxega - §¤¦§©¥©¨¤

,wegxnl elit`e [exiag zial dkenq dpi`e] elä÷éøæ éãé ìòjxc ©§¥§¦¨
ici lr ynzyi `l exiag zial dkenqd daxega la` ,ezia oelg
dkenqd daxegd jezl cr zeaxegd oiay dvxitl cran dwixf
gep yeniy el dkenqd daxega exiagl yie li`ed ,exiag zial
ynzyn cg` lk legd iniay s`e .leyly ici lr epelgl jenqa
cran xie` jxc wxefy ici lr exiag zial dkenqd daxega s`
exiag z` xqe` df eyeniy oi` ,zeaxegd oiay dvxitl
ici lr `l` yeniy ef daxega oi` wegxly oeikn ,da ynzydln
leki exiag okle ,xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`e ,xie`
oi`y wegxd dwlga s` ,ezial dkenqd daxegd lka ynzydl

.dwixf ici lr `l` yeniy ea el
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קלי ezny in` cenr dt sc ± iyily wxtoiaexir
úåøéöç éúù ïéáù øåáoixeic oi`e ,ohw iean oirk odipia wiqtne ,efn ef zecextd Ð

,bltenc ikd e`l i`c 'ek drax` df lzekn zblten .wqtd eze`a xeade .el oigeztied

zhley odipy zeyxy ef xvga divge ef xvga divg xeady enk iede ,zgpa eyinyz

zexivg izy oiay xea :oizipzna opze .dalr xqe` dfy ,zaya dpnid oi`lnn oi` Ð

dielz dvign eyriy cr e` eaxriy cr df

.wgvi epiax aiyd jk .xeaaìë æéæ àéöåî äæ
àåäù.epelg jxc `lnne ,xeal cr elzkn Ð

rax` zbltenc oeikc .df okedia ihly `l Ð

odipyl zeyx `diy meyne .df lr df xeq`l

`kil inp ieanaxvgl oigezt odixeic oi`y Ð

`l` jka ozyinyz oi`e ,lbxa `ale z`vl

`l` ,irail `l inp fifc `ed oicae .xie` jxc

zeyxa eynzyi `ly `nlra xkid meyn

aexir `la mipy ly zxg`ikd meyn Ð

zkqna xnz` dzeekce .`zxet `kd ipwzn

:xn` `ped ax ,dpitq ,(a,w) "wxefd" wxta zay

dl opinwene ,`lnne `edy lk fif dpnid `iven

iziil `lc `nlra xkid `l` epi`c mzd

mie .cigid zeyxl zxg` zilnxkn ilehlhl

`l` `id zilnxk e`lc dil `xiaq ielin iabl

`inc `xie` la` ,`zirwxwxeht mewn Ð

.enc edpzilc o`nk `inc ,`edàéð÷ åìéôàÐ

i`d ilek xkpin `lc.ixy Ðäãåäé áøã àäå
.`edy lk oewiz irac Ðàéä ìàåîùãÐ

.zvw oewiz jixvc dl xnb diax l`enynéàã
áøãdiax inp dedc Ð,dl xnb `l dipin Ð

blten yinyza exiag lr xqe` mc` oi` `dc

,migth drax` xie`a ilc wexfl jixvy dfk

.jixv `l `ipw elit`eàëéäî ìàåîùãåÐ

iia`c dizrc `wlq l`enyc `xnin efi`n

`wlq .dl xnb l`enyn dcedi axc rnynl

dcedi axc `dl iia` drny ikc `zyd jzrc

dcedi ax xn` :drny diytp itp`a `zlin Ð

o`kne o`kn drax` zblten zexivg izy oiay xea`lnne `edy lk dpw `iven df Ð

iia` drny `edy lk fifc l`enyc `dc dlr i`c l`enyc `d `icda drny `le 'eke

dcedi iaxc `dl`kidn l`enyc ol iraiz i`n Ð`icda l`eny opirny` `kd `d Ð

.oewiz iracíìåñ êéøöòåá÷`l i`e Ðoi`y xie` jxc dilr ixq` miaxd zeyx ipa Ð

itetg `ki` miaxd zeyx mzqc ,xac mey eilr oiwxef ok m` `l` oyinyzl ie`x df bb

.ogxk lr miwgxzne ,milzkl jenqàôô áøãë àîìéãodl `ed xenb yinyzy Ð

.`xceqe `zneka'åë àäî àìàikde .l`enyc dizlin` dcedi axcl drny iia`c Ð

`ipw dcedi iax irac `d :iia` xn`wopirny`l `z`e .oewiz irac dl xnb l`enyn Ð

xn` `edy lk fif `dc drax` fif ira `lc oeikc ,xn` `wec fif e`l diax l`enycÐ

.`ipwl oicd `edc dipin dcedi ax siliàëéäî áøãålr xqe` mc` oi`c opirny Ð

.xie` jxc exagäëåîñá àìàlzekd jyna dpezgzd cbpkn dkeyn dpeilr oi`y Ð

l :xn`c ,dinrhl ax .dxyr dpnn ddeabc ab lr s`e ,migth 'cdfle leylya df

dwixfazbltena la` .yinyz aiyg dwixfe leylyc yinyzc ,oixeq` odipy Ð

jyna blten yinyz `l` o`k dpezgzl oi`c oeik drax` dcbpkne`le ,xie` edf Ð

:oizipzna opzck ,dkyna `l` ddaba cenlza dbltd oeyl epivn `l .`ed yinyz

.'ek dkenqa mixen` mixac dnaàëä éðàùdaeb zwixfe xie` zwixfa dflc oeikc Ð

.mil ilc lylyny dicegl leylya dfle ,leylyeéîã ä÷éøæá äæìå çúôá äæìëÐ

dbltda oiey odipyc ,xea iab la`.ixq`c jl `ni` mlerl Ðïäéðéá úåáøåç ùìùåÐ

yie ,el`d mizad ipa `l` ,milra odl oi`e oixeic oda oi`e efl ef zevext zevign

.daxegl oigezt mizaa zepelgùîúùî äæici lr zepelg jxc el dkenqd daxega Ð

oelg `l` dl gezt gzt da el oi`y ,lega xenb yinyz da el oi`e li`ed ,dwixfÐ

jxc ynzydl leki epi` `ede .dleka ynzydl xzene ,zxqe` dvignd zvxit oi`

ef daxeg jez cr dvxita ely xie` jxc wxefy ,dwixfa lega da ynzyny it lr s`e ,eilr xqe` epi` exiage .dwixf ici lr `l` wegxnl oelg,xie` jxc exiag lr xqe` epi` Ð

exagl dkenqa la` .xie` ici lr `l` yinyz eilr el oi`y.epelgl jenq leylya gep yinyz da exagl yie li`ed ,dwixfa elit` ynzyi `l Ð
éòöîàå
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øåáizy oia yiy :qxhpewa yxit Ð 'ek drax` df lzekn zblten zexivg izy oiay

lk fif `iven df .wqtd eze`a xeade ,el oigezt oixeic oi`e ohw iean oirk zexivg

xeq`l dia ihly `l Ð drax` zbltenc oeikc .df oke ,epelg jxc `lnne xeal cr `edy

`ale z`vl el oigezt oixeic oi`y ,`kil inp ieana mdipyl zeyx `diy meyne ,df lr df

oicae .xie` jxc `l` ea oiynzyn oi`e ,lbxa

xkid meyn `l` ,iraip `l inp fif elit`c `ed

mipy ly zxg` zeyxa eynzyi `ly `nlra

axle .`zxet `kd ipwzn ikd meyn ,aexir `la

exiag lr xqe` mc` oi`c ,oewiz mey jixv `l

ipy iabc ,jenqa envra dywd i"yxe .xie` jxc

e ,xeq` irvn`c mdipia zeaxeg ylye mizaiwen

eleka irvn`c ikid ikc ,`aevg ik iniiwc edl

drax`a ynzyn cg` lky meyn mdipyl xeq`

df lr df exq`i inp ikd Ð xie` `la el mikenqd

ynzydl leki cg` lkc oeikc .ohw iean

Ð xeq` ieandy oeike .el mikenqd drax`a

jxc xvgl xead on ze`lnle lylyl leki j`id

eli`c ,inc `lc :uxize ?xeq`d ieand xie`

ieana `kd la` ,jenqa inp da oiynzyn daxeg

ici lr `ede ,ielin `l` yinyz mey `kil Ð

oebk :yxtn wgvi epiaxe .drax` xie` zbltd

oia wiqtne ,zexivgd jxe` lk jyen xead dfy

mikenqd drax`l ef xvgl mikenqd drax`

i` .diytpl `zeyx cg lk aiygc ,zxg` xvgl

oiay wqtd eze`y oebk :wgvi epiax xne` inp

cigid zeyx epi` my cner xeady zexivgd izy

xead zevigne ,zilnxk e` ,miaxd zeyx `l`

xvgl xead on mi`lnnykc .dxyr mideab

,xeht mewn iedc ,dxyrn dlrnln jxc oi`ian

zeyx iciv ipyn miza ipya oizrnya opixn`ck

.dfl dfn wexfl xzenc ,miaxd

àîìéã`xceqe `zneka Ð `tt axck

ixii`c dizrc `wlq `xwirn

oebk dwixf ici lr bba oiynzync ,milzkl axwzdl oilibx oi` oze`c ,micak ze`yna

wqtd yie ,bbd lr mitzkn szkl mivexyke ,mditzk lr zelwna ze`yn oiliytny mze`

,lzekl axwzdl oilibxe ,lw xac `edy ,`xceqe `zneka :ipyne .bble xie`d on drax`

.xie` jxc ied `le

éðùmizad ipa `l` milra zeaxegl oi`y :qxhpewa yxit Ð mdipia zeaxeg ylye miza

,mizad ipa lr milrad oze` oixqe`c Ð milra mdl yi m`c :xaqc rnyn .dl`d

ziac dcedi iaxk ol `niiwc ,mdl oigezty ieand z`e xvgd z` oixqe` mpi`c ab lr s`

dny `l Ð milra `la dxic :xn`c ,oerny iaxk opiwqt inp oiwxitae .xqe` epi` oazd

iab ,`icda ok yxit (`,cr) "xcd" seqae .lhlhl xeq` `din dkeza ,mewn lkn .dxic

,milra dl yiy ,`id zxg` zeyx ixde :yxit .daxegl mizac ip`n iwet`l iz` `nlic

Ð cala dxic mewn `l` zxqe` dpi` lirl `ipzck ,zxqe` dpi`y dtzzyp `l ieanae

yiy ab lr s` el jenqa ynzydl `kd opixyc `de .dpil mewn e` `zit mewn epiidc

mitzey mdipyc ,da wlg yi dfl mby oeik ,df lr xqe` epi` Ð da wlg ok enk exiagl

.dywa exiagle zgpa eyinyz dfl iedc oeik ,mikenqd z` df lr df oixqe` mpi`e ozylya

efb izyaez` oixqe` oi`e ,dpeilrn ediiytp ewliq Ð dpezgzl eyr oiwxt seqc ze`xhf

zeyrl wgvi epiaxl d`xp oi`e .da wlg mdl yie ,zetzeya dze` eyry it lr s` dpeilrd

opixn`c `dc :wgvi epiax xne`e .ekeza lhlhl xeq`l ,oi`vgl dxic milra `la dxic

,zial dgeztd daxega ixiin Ð daxegl mizac ip`n iwet`l iz` `nlic "xcd" seqa

meyn dxewe igla xzip ieand oi` jkle .ieana libx epi`e ,xg` cvl gezt zia eze`y ixiine

eda ixiic `lc oeike ,milra mdl yiy zeaxega `kd xity ixiine ,daxeg meyn `l` zia

.ixq` `l Ð
`nil
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äòaøà äæ ìúBkî úâìôeî ,úBøéöç ézL ïéaL øBa¤¥§¥£¥§¤¤¦¤¤©§¨¨
äòaøà äæ ìúBkîe¯,àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæ ¦¤¤©§¨¨¤¦¦¨¤§©¥

déãéc äãeäé áøå .àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæå§¤¦¦¨¤§©¥§©§¨¦¥
øì ééaà déì øîà .àéð÷ eléôà :øîàáøc àä :óñBé á ¨©£¦©§¨£©¥©©¥§©¥¨§©

äãeäé¯íãà ïéà :øîà àä áøc éàc .àéä ìàeîLc §¨¦§¥¦§¦§©¨¨©¥¨¨
àîéìéà ?àëéäî ìàeîLãå .øéåà Cøc Bøéáç ìò øñBà¥©£¥¤¤£¦§¦§¥¥¥¨¦¥¨
úeLøì Ceîqä âb :ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàc àäî¥¨§¨©©©§¨¨©§¥©©¨¦§

íéaøä¯éøö!àtt áøãk àîìéc .Bøézäì òeá÷ íleñ C ¨©¦¨¦¨¨©§©¦¦§¨¦§©©¨
àéöBî äæå ,àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæ :àäî àlà¤¨¥¨¤¦¦¨¤§©¥§¤¦

àîòè .àlîîe àeäL ìk æéæ¯÷étà àì àä ,÷étàc ¦¨¤§©¥©§¨§©¥¨¨©¥
¯áøãe .øéåà Cøc Bøéáç ìò øñBà íãà :ïðéøîà̈§¦©¨¨¥©£¥¤¤£¦§©

àäî àîéìéà ?àëéäî¯äìòîì Bæ úBàøèæeæb ézL ¥¥¨¦¥¨¥¨§¥§§§¨§©§¨
äðBzçzì ävéçî eNò àìå äðBéìòì ävéçî eNò ,Bfî¦¨§¦¨¨¤§¨§Ÿ¨§¦¨©©§¨

¯øîà ,àðeä áø øîàå .eáøòiL ãò úBøeñà ïäézL§¥¤£©¤§¨§§¨©©¨¨©
äòaøà úâìôeîa ìáà ,äëeîña àlà eðL àì :áø¯ ©Ÿ¨¤¨¦§¨£¨§§¤¤©§¨¨

,àëä éðàL àîìc .äøeñà äðBzçúå úøzeî äðBéìò¤§¨¤¤§©§¨£¨¦§¨¨¥¨¨
ìLå ä÷éøæa äæìc ïåéëcìLa äæìå ,ìeLdéãeçì ìeL¯ §¥¨§¨¤¦§¦¨§¦§§¨¤§¦§§¥

áø øîàc ,àäî àlà .éîc çúôa äæìå ä÷éøæa äæìk§¨¤¦§¦¨§¨¤§¤©¨¥¤¨¥¨§¨©©
ìLå íézá éðL :áø øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçðL ©§¨¨©©¨©£¨©©§¥¨¦§¨

íäéðéa úBaøeç¯éãé ìò BlL Ceîña LnzLî äæ §¥¥¤¤¦§©¥§¨¤©§¥
,ä÷éøæ éãé ìò BlL Ceîña LnzLî äæå ,ä÷éøæ§¦¨§¤¦§©¥§¨¤©§¥§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc oiaexir(ycew zay meil)

,úBøéöç ézL ïéaL øBadpia cixtny lzek xvg lkl yie ¤¥§¥£¥
er odipiae ,dzxiaglliayd rvn`ae [odizyl jiiyd] liay xa

xeadn ze`lnn ode ,liayl zexivgd ilzeka gzt oi`e ,min xea
xeade ,zexivgd izyn el migeztd zepelg jxcúâìôeî[wegx-] §¤¤

äæ ìúBkîef xvg lyäòaøà,migthäòaøà äæ ìúBkîe,migth ¦¤¤©§¨¨¦¤¤©§¨¨
ly xie` zbltda `l` xeaa ynzydl mileki mpi`y xg`ne
,df lr df mixqe` mpi`e yinyz aygp df oi` ,migth drax`

`l`àéöBî äæ,xeal cr xvgd lzeknæéæ[ur zkizg-],àeäL ìk ¤¦¦¨¤
àlîîe,epelg jxcàlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæå.[` xeiv] §©¥§¤¦¦¨¤§©¥

lwdl e`eai `ly ick ,cala xkidl `l` dpi` fifd z`vede
yeniy my miynzyny mipy ly zeyxa aexir `la ynzydle

.hren oewiz o`k mb ekixvd jkitle ,xenbdéãéc äãeäé áøå§©§¨¦¥
[envr-]àéð÷ eléôà ,øîàliren ,jk lk xkid ea oi`y ,dpw - ¨©£¦©§¨

.fif `weec jixv `le
:dcedi ax ly epic z` zx`an `xnbd,óñBé áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥

àéä ìàeîLc äãeäé áøc àäzexivgdy dcedi ax xn`y df - ¨§©§¨¦§¥¦
eaxn z`f cnl ,zaya xeadn zelcl ick hren oewiz zekixv

,l`enyáøc éàcdid mby] axn z`f cnly xnel dvxz m`y - §¦§©
c ,jk xnel lkez `l ,[eaxàäixdy -øîà,axìò øñBà íãà ïéà ¨¨©¥¨¨¥©

øéåà Cøc Bøéáçilc wexfl jixvy ,dfk blten yinyz jxc - £¥¤¤£¦
llk xkid jixv oi` ,ax zrcle ,migth drax` ly wgxnl xie`a

.dpw ly `l elit`e
epicn epic z` cnl dcedi axy ,iia` ixac z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`eny lyàëéäî ìàeîLãåly oic dfi`n - §¦§¥¥¥¨
.epic z` dcedi ax cnly xnel iia` ly ezrca dlr l`eny

àîéìéàecnly xn`p m` -àäî[dfn-]øîà ïîçð áø øîàc ¦¥¨¥¨§¨©©©§¨¨©
[mya-]íéaøä úeLøì Ceîqä âb ,ìàeîLlkn xvg swen epi`y - §¥©©¨¦§¨©¦

on z`vei `xhfefbe ,miaxd zeyx zxaer cg` ecivn `l` ,eiciv
,miaxd zeyx lrn eizgzy diilrdéøöCcinrdl diilrd lra ¨¦

òeá÷ íleñick ,bbl `xhfefbdnBøézäìepnn lhlhl bbd z` - ¨¨©§©¦
dlbn ,reaw mleq zcnrd ici lry ,eil` diilrd one diilrl
bbd z` wlqne ,bba ynzydl el gepy ezrc diilrd lra
mixqe` ,mleq zcnrd `la la` ,miaxd zeyx ipa ly myeniyn
epi` ea myeniyy s`e ,eilr bbd yeniy z` miaxd zeyx ipa

,xie` jxc `l`mzq oky ,wegxn mdivtg z` eilr miwxefy
mipa`e zeczi mdiptl miverp miaxd zeyxl mikenqd milzk
[mewifie milzka ekkgzi `le zepexwe zelbr mda ekkgziy ick]
l`eny xaeqy ixd ,mgxk lra mdn miwgxzn miaxd zeyx ipae
df oicny aiyp jk lr ,oewiz jixvn xie` ici lry yeniy mby

,zegcl yiy meyn ,epic z` cenll dcedi axl xyt` i`àîìéc¦§¨
`ed ,bbd xizdl oewiz jixvdy l`eny ly enrh `ny -áøãk¦§©

àtt`tt ax dgcy itk -(:ct lirl)miaxd zeyx ipay , ¨¨
yinyz df ixde ,mdixceqe mdiraek zgpdl bba miynzyn

.dwixf ici lr yinyz `le ,xenb
àlàlr epic z` xn` dcedi axy rny ok` iia` ,`xnbd zx`an ¤¨

ely epic z` cnl dcedi axy i`ceae ,l`eny ly epicàäî- ¥¨
xn`y l`eny ly df oicnäæå ,àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæ'¤¦¦¨¤§©¥§¤
,'àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî,jkn wiecny÷étàã àîòè`weec - ¦¦¨¤§©¥©£¨§©¦

,xead on zelcl `ed xzen fif `ivedy meyn÷étà àì àäla` - ¨¨©¦
,fif `ived `l m`ïðéøîà,mixne` ep` -øñBà íãàzeyxìò ¨§¦¨¨¨¥©

Bøéáçs`da eyeniy xy`k,øéåà Cøcon zelcl i`yx epi`e £¥¤¤£¦
zeyxa yeniy xizdl ickay xaeq l`enyy jkn gkene ,xead
ici lr oewiz zeyrl dcedi ax jixvd ezhiyae ,oewiz jixv efk
,l`eny ly epicn epic z` cnl dcedi axy iia` xn`yke .dpw
lr welgl `a `l dpwa xizny dcedi axy ,eprinydl `a
`weec oiekzp `ly ,eixac z` yxtl `l` ,fif jixvdy l`eny
agx didiy jixvd `le `edy lk fifa l`eny wtzqdy jkn ,fifl

.liren dpw mby rnyn ,migth drax`
jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy oipn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .xie`àëéäî áøãexaeq axy iia` xn`y dfe - §©¥¥¨
z`f cnl ax ly oic dfi`n ,xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`y

.iia`àîéìéàecnly xn`p m` -àäîepipyy df oicn -(:ft oldl), ¦¥¨¥¨

úBàøèæeæb ézL,mi lrn zecnerd ,mixiic ipy ly [zeqtxn-]Bæ §¥§§§¨
,Bfî äìòîì,o`kl efe o`kl ef zekeyn `l` ef lr ef zepeekn opi`e §©§¨¦

zeyrl jixv midn min `xhfefbd l` zelrdl xzen didiy icke
ze`xhfefbd izy ixiice ,dvign eaiaq cinrdle dztvixa xeg

eNòzetzeyaì ävéçîd `xhfefbay xegeNò àìå äðBéìòxeg ¨§¦¨©¤§¨§Ÿ¨
eì ävéçîd `xhfefb,äðBzçzae`yl dpezgzd ixiic elkeiy icke §¦¨©©§¨

,dpeilrd jxc mdly ilcd z` wexfl md mikixv ,zaya min
,ae`yle minl elylyleúBøeñà ïäézLze`xhfefbd izy ixiic - §¥¤£

oeikn ,dpeilrd `xhfefbay xegd jxc zaya min `lnl mixeq`
ede xega yeniyd lr zelra mdipyly,miyp` ipy ly xvgk `

eáøòiL ãò.zexivg aexir ze`xhfefbd izy ixiic ©¤§¨§
øîà àðeä áø øîàå[mya-]eðL àì ,áøs`y ,df oic dpyp `l - §¨©©¨¨©©Ÿ¨

dxyr dpezgzd `xhfefbdn ddeab `idy dpeilrd `xhfefbd ipa
ici lr ea miynzyn mdy s` xega yeniya mixeq` ,migth
zwixf ici lr ea miynzyn mipezgzd eli`e ,cala ilcd leyly

,eleylye dpeilrd `xhfefbd l` dlrnl ilcda àlàote` ¤¨§
dpezgzd `xhfefbdyäëeîñmigth drax` jeza dpeilrl §¨

dwixfd ici lr xega dpezgzd ixiic yeniy f`y ,lzekd jyna
,yinyz `ed s` aygpúâìôeîa ìáàdpezgzd dkeyne £¨§§¤¤

dpeilrdnäòaøà,migth,äøeñà äðBzçúå úøzeî äðBéìòitl ©§¨¨¤§¨¤¤§©§¨£¨
`xhfefbay xega yeniy oi` dpezgzd `xhfefbd ixiicly
xie` jyna dpeilrd `xhfefbl ilcd zwixf ici lr `l` dpeilrd
md oi`e ,yinyz aygp epi`e xie`a yeniy edf ,migth drax`
ax ixacne .xega ynzydl dpeilrd `xhfefbd ixiic lr mixqe`
,xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy cenll yi el`
xea oiprl mb ezrc jky el` eixacn cenll oi`y aiyp jk lr

,zegcl yiy meyn ,zexivg izy oiayàëä éðàL àîìc`ny - ¦§¨¨¥¨¨
,o`k xacd dpeyäæìc ïåéëc,dpezgzd `xhfefba mixcl - §¥¨§¨¤

`ed xega yeniydä÷éøæamigth drax` jynl xie`a ilcd ly ¦§¦¨
migth dxyr daebleìLåìeL,mil ilcdåeli`äæìmixcl - §¦§§¨¤

`ed xega yeniyd ,dpeilrd `xhfefbaìLadéãBçì ìeL[cala-] §¦§§¥
,llk dwixf `la mil ilcd lyéîc çúôa äæìå ä÷éøæa äæìk- §¨¤¦§¦¨§¨¤§¤©¨¥

eli`e ,gzt ici lr cg` xiicl ea yeniydy mewnl `ed dnec
z` mipzepy `ed oicdy ,dwixf ici lr ea yeniyd ipy xiicl
ea ynzyn dfy meyn ,gzt ici lr ynzyny dfl ea yeniyd
yeniyd ozil yi ,ze`xhfefb izya ok enke ,dywa dfe zgpa
dyinyzy dpezgzl `le zgpa dyinyzy dpeilrl xega
mynzyda miey mdipyy zexivg izy oiay xeaa mle` ,dywa
lr df mixqe` mdy ax xaeqy xyt` ,migth drax` zbltda ea

.df
jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy oipn `xnbd zpwqn

:xie`àlàjxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy gikedl yi ¤¨
,xie`àäî[dfn-],áø øîà deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàcm` ¥¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©©

yiìLå ,íéza éðL,íäéðéa úBaøeç Lzg` lk odn mizyy ote`a §¥¨¦§¨Ÿ§¥¥¤
zrvenn ziyilyd daxegd eli`e ,cala cg` zial dkenq
zevext zeaxegd ly odizevigne ,[b xeiv] mizad ipyl dkenqe
miza ilra `l` mixg` milra odl oi` mbe ,mda mixc oi`e ,efl ef

el`,zeaxegl migezty mizaa zepelg yie ,äæziad lra - ¤
oey`xdBlL Ceîqa LnzLîdpi`e] el dkenqd daxegd lka - ¦§©¥©¨¤

,wegxnl elit`e [exiag zial dkenqä÷éøæ éãé ìò,ezia oelg jxc ©§¥§¦¨
åokäæipyd ziad lra -BlL Ceîqa LnzLîdkenqd daxega - §¤¦§©¥©¨¤

,wegxnl elit`e [exiag zial dkenq dpi`e] elä÷éøæ éãé ìòjxc ©§¥§¦¨
ici lr ynzyi `l exiag zial dkenqd daxega la` ,ezia oelg
dkenqd daxegd jezl cr zeaxegd oiay dvxitl cran dwixf
gep yeniy el dkenqd daxega exiagl yie li`ed ,exiag zial
ynzyn cg` lk legd iniay s`e .leyly ici lr epelgl jenqa
cran xie` jxc wxefy ici lr exiag zial dkenqd daxega s`
exiag z` xqe` df eyeniy oi` ,zeaxegd oiay dvxitl
ici lr `l` yeniy ef daxega oi` wegxly oeikn ,da ynzydln
leki exiag okle ,xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`e ,xie`
oi`y wegxd dwlga s` ,ezial dkenqd daxegd lka ynzydl

.dwixf ici lr `l` yeniy ea el
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eznyקלב ina cenr dt sc ± iyily wxtoiaexir
øåñà éòöîàås`e .mikenq mizad mdipye ,daevgk `ciarc :`nrh yxtn dinwl Ð

xie`l oikenq mizad ipy ixdy ,irvn`l inc lirlc xeac iieyw`l `ki`c ab lr

cg` lkl epia drax` wqtd yiy meyn i`e .ieandllg lk wqtd `ki` inp `kd Ð

inp ieand llg iabe .zen` dnk dagx elit` dfle dfl dxeq` dleke ,zirvn`d daxeg

daxeg el`c ,iywiz `l !iccd` exqilÐ

oia jenqa oia ,daxd zeyinyz da oiynzyn

`kd la` .wegxa,ielin `l` yinyz `kil Ð

.`ed drax` xie` zbltd ici lr `eddeøîà
éëä áøxn`cn :xaq xfrl` iaxc .dinza Ð

xie` wqtd yiy it lr s`e xeq` irvn` ax

mizale epia daxegxqe` mc` :dpin rny Ð

oikenqc `nrhe .dil `xiaq xie` jxc exag lr

oixzen.mipevigl dyw oyinyzc meyn Ðàäå
'åë øîàã àåä øîleylyc ab lr s` :`nl` Ð

odn cg`l ynn epi`c li`ed ,dwixfn gep

gztk,inp `kde .ediipin cgl dil opixy `l Ð

ab lr s` ,dfl `le dfl `l gztk epi`c xg`n

dfn dfl zgpc.exqzil Ðéë éãéáòã úøáñ éî
äøåùoia zwqtn dpevigd `dzy ,ef lv` ef Ð

jxc xqe` mc` jzrc` wqizc ,irvn`le ziad

.exqzil inp oikenq :jl iywizc ,il `xiaq xie`

äáåöçë éãéáòã àì.mizal oikenq ozylye Ð

,owpwd ilbx dylyk mizyd cbpk irvn`d

oixzen oikenqd :jkldlr xqe` mc` oi`c Ð

xeq` irvn`de ,xie` jxc exagodipyc Ð

.`id mdipy zeyxe ,leylya da oiynzyn

irvn`l zevext zekenqd mizyc ab lr s`e

xqe`del oi`y mewna opax xeng` `l Ð

.uext meyn xeq` `diy xenb yinyzàîéì
ìàåîù.xie` jxc exag lr xqe` mc` xn`c Ð

éîéã áøã äéì úéìea oi`y mewn `dc Ð

mewn xeriy dia zilc oeik ,drax`dgpd Ð

.`nlra xie`k `ed ixde ,`id dgpd e`l dicic

z`ved l`enye .oewiz mey `la ,xzen xn`we

.ira fifúåéåùøïðáøã,cigid zeyx odipy Ð

.opaxcn `l` dfl dfn oixqe` oi`eáø øîà éî
éëä,dwixf ici lr el jenqa ynzyn df Ð

.xie` jxc eilr xqe` exiag oi`eíéúá éðùÐ

ibq ikc ab lr s`e wexfl xeq` cg` mc` ly

,ibq `w dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`a Ð

,miaxd zeyx ipa ly oxie` eilr xqe`c xn`we

.yinyz o`k mdl oi`y it lr s`ãç éìãéîã
ãç éúúéîåwexfi `ny ,jenp cg`e deab cg` Ð

.miaxd zeyxl letie ,ribi `le deabl jenpd on

xzen xn`c l`enyledicic `iyw `l Ð

xie` jxc exiag lr xqe` mc` :xn`c ,dicic`

:icen l`eny `ziixe`c zeieyxa :opixn` `dc

äðùîåáåøéò úà.zexivg iaexir Ðøãäå
íù.xvgay xry ziaa Ðøñåà åðéàlr Ð

ztd z` ozil jixv oi`e ,xvg lrae`lc Ð

.`id dxicíù øãäåziad lra li`yd m` Ð

my xecl xg`l ely oazd ziaeilr xqe` Ð

.xvgl gezte li`ed ,xvgaúñéôú íù ùé íà
úéáä ìòá ìù ãémewn ziad lral yiy Ð

.ripvdl eilk my ozepy df ly ezxicaåðéà
åéìò øñåà.ziaa enr xc eli`k ,`ed dicic xvgc `zeyx lkc Ðàøîâãéçéã øòù úéáî õåç.opiwqr miaxc xvgc xry ziaa oizipzne ,cigi ly xvgc Ðäøéã íåùî áåøéò

dxicl ifg `l i` ,jkld o`k oixc mizad ipa lk eli`k dxic izal edl axrnc Ðseziy la` .ixy ivn `l Ð,zexivg `l` dia ikiiy miza `l `dc .`ed dxic meyn e`l Ð

.`ed xnzyn e`l ieanc xie` la` xvg oebk xnzynd mewn `l` opira dxic e`l :jkldéëä éîð àéðú.seziy ea oigipnc Ðúéáá ïéáåñîopiqxb `l xhpin in :aexir meyn Ð

.`ed `zexihp meyn e`l `nrhcøöçáù úéáá.zxg` xvgay zia iwet`l Ðéåáîáù øöçá:el dgezt dpi`y xvg iwet`l Ðñééðåá ïá (ñééðåá)miza li`yne ,ded xiyr Ð

daxd milk el eid exyer jezny .oleka milk el eide ,mixg`l xvgay.äðî äàî ïáì íå÷î åðô.aeyg mewn :xnelk Ð
åðô
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àîéìizy oiay xeac `idd` i`wc ,xwir d`xp i"yx yexit Ð inic axc dil zil l`eny

yinyz `edy it lr s` xie` jxc exiag lr xqe` mc` l`eny xaqwc ,zexivg

zeyxn lhlhl `ai jk jezn `ny yginl `kile ,`ziixe`c zeieyx mzd :ipyne .rexb

Ð iccd` ixq`c e`l i`c ,`kd la` .rci rcin `ziixe`c `xeqi`c ,miaxd zeyxl cigid

mz epiaxe .xvgl xvgn lhlhi jk jezn `ny

.eyexit d`xp oi`e xg` oipra yxit

éîålr xqe` mc` oi`c :yexit Ð ikd ax xn`

.'ek miza ipy :xnz` `de ,xie` jxc exiag

meyn Ð wexfl xqe`c `nrh :jzrc `wlq `we

xn`we ,dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`a ibqc

it lr s` miaxd zeyx ipa ly oxie` eilr xqe`c

.qxhpewa yxit oke .yinyz o`k mdl oi`y

oi`c ,jxtinl ivn `l l`enyc` l`enycne

la` ,lirlc `iddk aiyg `kd xie`c yinyz

jixt `lc yxit i"yxe .oky lkn jixt axl

`ziixe`c zeieyxac meyn l`enyc` l`eny

.dcen

åàì"wxefd" wxt zaya Ð 'ek `pniwe` in

.izixg` `kxit meyn ikd dl iwen (`,fv)

.`pniwe` in e`le xn`w inp mzdc dyw zvwe

úéámy oi` elit`e Ð aexir df ixd 'ek oazd

`l` ira `l Ð aexir zgpd oiprlc .oaz

(a,ar) "xcd" wxta xn`wc `d la` .dxicl ifgc

,oaz my yiyk `wec epiid Ð xqe` oazd ziac

enkdxic mewn `l` xqe` epi` dcedi iaxly

`zit mewn opirac ,zaya my xcyk `wec epiide

xqe` my xcd :`kd ipzwc `de .dpil mewn e`

yi m`c ,oaz my ziad lral oi`y `weec Ð eilr

iaxl ziaa my enr xc eli`k ied Ð oaz my

wxta dxic mewnk oazd zia aiygc ,xi`n

.iccd` ixq` `le ,"xcd"

áåøéò:dyw Ð ied seziy `d ied `lc `ed

wxta seziyl aexir ixwc ogky`c

eipkyl szey didy ziad lra :(`,`r) "xcd"

onwle .axrl oikixv oi` Ð oiia dfle oiia dfl

Ð eaxir `l i`n :xn`w (a,`v) "zebb lk" wxta

.etzzyp `l
iaixrc

1
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éòöîàäå¯àäì øîà÷å àðeøa áø áéúé .øeñà §¨¤§¨¦¨¨¥©§¨§¨¨©§¨
øîà :áø éa øa øæòéìà éaø déì øîà .àúòîL§©£¨£©¥©¦¡¦¤¤©¥©£©
éåçà .déæétLeà éì éåçà .ïéà :déì øîà ?éëä áø©¨¦£©¥¦©£¥¦§¦¥©£¥
?éëä øî øîà :äéì øîà ,áøc dén÷ì àúà .déì¥£¨§©¥§©£©¥£©¨¨¦
äæì :øîàc àeä øî àäå :déì øîà .ïéà :déì øîà£©¥¦£©¥§¨¨©£©¨¤

ìLaä÷éøæa äæìå ìeL¯éî :déì øîà !ïéøeñà ïäéðL §¦§§¨¤¦§¦¨§¥¤£¦£©¥¦
déì øîà .äáeöçk éîéé÷c !àì ?äøeLk éîéé÷c zøáñ̈§©§§¨§¦©¨¨§¨§¦©£¨£©¥
éëc .éîéc áøc déì úéì ìàeîL àîéì :àáøì àtt áø©©¨§¨¨¥¨§¥¥¥§©¦¦§¦
òaøà Ba ïéàL íB÷î :ïðçBé éaø øîà ,éîéc áø àúà£¨©¦¦£©©¦¨¨¨¤¥©§©

òaøà ìò¯úeLø éðáìå íéaøä úeLø éðáì øzeî ©©§©¨¦§¥§¨©¦§¦§¥§
úBieLø íúä .eôéìçé àlL ãáìáe ,åéìò ózëì ãéçiä©¨¦§©¥¨¨¦§©¤Ÿ©£¦¨¨§
÷eféç eNò íéîëçå ,ïðaøc úBieLø àëä ,àúééøBàc§©§¨¨¨§§©¨©©£¨¦¨¦
:àáøì àðéáø déì øîà .äøBz ìMî øúBé íäéøáãì§¦§¥¤¥¦¤¨£©¥¨¦¨§¨¨
écéö éðMî íézá éðL ,øîzéà àäå ?éëä áø øîà éî¦¨©©¨¦§¨¦§©§¥¨¦¦§¥¦¥
øeñà :áø øîà àðeä áø øa äaø ,íéaøä úeLø§¨©¦©¨©©¨¨©©¨
!äæì äfî ÷Bøæì øzeî :øîà ìàeîLe .äæì äfî ÷Bøæì¦§¦¤¨¤§¥¨©¨¦§¦¤¨¤

àðîé÷Bà éî åàì :déì øîà¯,ãç ézzîe ãç éìãîc £©¥¨¦¦§¨§¦§¦©¦©¥©
.ééeúéàì éúàå ìéôðå øcðbîc ïéðîéæäðùîúà ïúBpä ¦§¦§¦©§©§¨¥§¨¥§¦¥©¥¤

úñtøîe ,äøãñëà ,øòL úéáa Báeøéò¯.áeøéò Bðéà ¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤¥¥
íL øcäå¯,ø÷aä úéáe ,ïázä úéa .åéìò øñBà Bðéà §©¨¨¥¥¨¨¥©¤¤¥©¨¨

úBøöBàä úéáe ,íéöòä úéáe¯øcäå ,áeøéò äæ éøä ¥¨¥¦¥¨¨£¥¤¥§©¨
ãé úñéôz íL Lé íà :øîBà äãeäé éaø ,øñBà íL̈¥©¦§¨¥¦¥¨§¦©¨

úéaä ìòa ìL¯.øñBà Bðéààøîâ,äãeäé áø øîà ¤©©©©¦¥¥¨©©§¨
øcä eøîàL íB÷î ìk :úìéL øa ìàeîL áøc déøa§¥§©§¥©¥©¨¨¤¨§©¨

øñBà Bðéà íL¯õeç ,áeøéò Bðéà Báeøéò úà ïúBpä ¨¥¥©¥¤¥¥¥
ïéà íéîëç eøîàL íB÷î ìëå .ãéçéc øòL úéaî¦¥©©§¨¦§¨¨¤¨§£¨¦¥

áeøéò Ba ïéçépî¯.éBáî øéåàî õeç ,óezéL Ba ïéçépî ©¦¦¥©¦¦¦¥£¦¨
úñtøîe ,äøãñëà ,øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî¯Bðéà ©¨©©¨¨¥¨©¥¤¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤¥

áeøéò .áeøéò¯óezéL àä ,éåä àìc àeä¯àëéøèöéà éBáîc øéåàå ãéçéc øòL úéa !éåä ¥¥§¨¨¥¨¦¨¥¥©©§¨¦©£¦§¨¦§§¦¨
øöçáe ,úñtøîe äøãñëà øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä :éëä éîð àéðz .ïðz àìc ,déì¥§¨§©©§¨©¦¨¦©¥¤¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤§¨¥

éBáîáe¯àì éBáîa óezéL .óezéL äæ éøä :àîéà !áeøéò äæ ïéà :ïðúäå .áeøéò äæ éøä §¨£¥¤¥§¨§©¥¤¥¥¨£¥¤¦¦§¨¨
ïéaeñî eéäL äøeáç éða :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .éBánaL øöça àîéà ?øèðéî¦§©¥¨¤¨¥¤©¨¨©©§¨¨©§¥§¥£¨¤¨§¦
.óezéL íeMî :dì éøîàå .áeøéò íeMî ïäéìò ïéëîBñ ïçìMä ìòL út ,íBiä ïäéìò Lã÷å§¨©£¥¤©©¤©©ª§¨§¦£¥¤¦¥§¨§¦¨¦¦

ïàk ;éâéìt àìå :äaø øîà¯ïàk ,úéaa ïéaeñîa¯ééaà déì øîà .øöça ïéaeñîa ¨©©¨§¨§¦¦¨¦§¦©©¦¨¦§¦¤¨¥£©¥©©¥
éáeøéò :da ïðéåäå .éBána úBàBáî éôezéLå ,øöça úBøéöç éáeøéò :Cì òéiñîc àéðz ,äaøì§©¨©§¨¦§©©¨¥¥£¥¤¨¥§¦¥§©¨§¨¥©¨¥¥
:àîéà !áeøéò Bðéà úñtøîe ,äøãñëà ,øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä :ïðúäå ?øöça úBøéöç£¥¤¨¥§¨§©©¥¤¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤¥¥¥¨

úBøéöç éáeøéò¯úBàBáî éôezéL ,øöçaL úéaa¯øîBà äãeäé éaø" .éBáîaL øöça ¥¥£¥©©¦¤¤¨¥¦¥§¤¨¥¤©¨©¦§¨¥
'åëå ãé úñéôz íL Lé íàñééðBa ïa .ñééðBa ìL Bøéöç ïBâk ?ãé úñéôz éîc éëéä ." ¦¥¨§¦©¨¥¦¨¥§¦©¨§£¥¤§¨¤§¨

:eäì øîà ,àðéøçà Léðéà àúà .äðî äàî ïáì íB÷î ept :eäì øîà ,éaøc dén÷ì àúà£¨§©¥§©¦£©§©¨§¤¥¨¨¤£¨¦¦©£¦¨£©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc oiaexir(ycew zay meil)

øeñà éòöîàäådkenqe mizad ipy oia zrvennd daxegde - §¨¤§¨¦¨
ilra ipyl yeniya dxeq` ,dil` migezt mdizepelge mdil`
df mixqe`e ,leyly ici lr da miynzyn mdy meyn ,mizad

.df lr
:`xnbd zxtqn .ax ixaca dpc `xnbdáéúéayi -,àðeøa áø §¥©§¨

àzòîL àäì øîà÷åz`f rnye ,ax ly ef ezreny z` xn`e - §¨£©§¨§©§¨
.xfril` iaxdéì øîà[el-]øæòéìà éaø,`pexa axláø éa øa- ¨©¥©¦¡¦¤¤©¥©

ike ,yxcnd zia cinlzéëä áø øîàzirvn`d daxegdy ,jk - ¨©©¨¥
zecner zeaxegd zylyy xeaq did xfril` iaxy .dxeq`
dlek zblten zirvn`d z`vnpe ,[` xeiv] ef xg` ef ,dxeya
zeaxegd ly xie` wqtd mizal dpia yiy ,mizad ipyn
xaeqy gken ,dxq` axy jkne ,[b ` zeaxeg-] mizal zekenqd
zekenqd zeaxegdy mrhde ,xie` jxc exiag lr xqe` mc`y
dyw odn zg` lk ly dyinyzy meyn ,zexzen mizad ipyl
jxc] wegxn dwixf jxc da ynzyny ,dpnn wgexnd zial
,dl jenqd zial yeniyd zekf z` mipzepe [zeaxegay zevxitd

.leyly jxca da ynzyny ,zgpa da eyeniyydéì øîàax ¨©¥
,xfril` iaxl `pexaïéàxn` .dxeq` zirvn`dy ax xn` ok` - ¦

,`pexa axl xfril` iax eldéæétLeà éì éåçàzia z` il d`xd - ©§¥¦§¦¥
.jk lr el`yl lke`y ,ax ly epelndéì éåçà`pexa ax d`xd - ©§¥¥

.xfril` iaxlàúàxfril` iax `a -áøc dén÷ìe ,ax iptl -øîà £¨§©¥§©¨©
déìike ,axléëä øî øîà.dxeq` zirvn`dy ,jk -déì øîàax ¥¨©©¨¥¨©¥

,xfril` iaxlïéà.ok - ¦
:axl dywn xfril` iaxdéì øîàxizn cvikd ,axl xfril` iax ¨©¥

,el dkenqd daxega ynzydl el` miza ilran cg` lkl xn
,wgexnd ziad lra ly yeniydn lw da eyeniyy meynàäå§¨

øîàc àeä øî(:bt lirl)ea yeniydy mewnyìLa äæìäæìe ìeL ©§¨©§¤§¦§§¤
ïéøeñà ïäéðL ,ä÷éøæaly eyeniyy it lr s`y ixd ,ea ynzydl ¦§¦¨§¥¤£¦

`l ,leylya ynzynd exiag lyn dyw dwixfa ynzynd df
el s`y oeik ,leylya ynzynl elit` yeniyd z` ea mixizn
it lr s` ,o`k ok enke ,gztak ynn zgpa my yeniyd oi`
itkn zgpa xzei da ynzyn daxegl jenqd ziad lray
da oi` mdipyly xg`n mle` ,wegxd ziad lra da ynzyny
.da ynzydl xq`idl mdipy mikixv ,gzta enk zgpa yeniy

:uxzn axdéì øîà,xfril` iaxl axäøeLk éîéé÷c zøáñ éî- ¨©¥¦§©§§§¨§¥§¨
,ef xg` ef dxeya zecner zeaxegd zylyy dz` xeaq ike
,zirvn`l mizad oia zewiqtn zepevigd zeaxegdy `vnpe
da miynzyn mdipye ,zirvn`l ziad oia dwiqtn dpevigd
lr xqe` mc`y xaeq ip`y jzrca dlr jk jezne ,xie` jxc

jxc exiag.exq`i zekenqd zeaxegd mby jl dywede ,xie`àìŸ
`l` ,jkäáeöçk éîéé÷coebk ,mizal zekenq ozyly eidy - §¨§¥©£¨

on mizyy ote`a ,owpw ilbx zylyk efl ef zekenq ozylyy
ziyilyde ,dil` cenvd zial dkenq odn zg` lk zeaxegd
mizad ipy ilzek cr dizevw miribn ,mizyd ly ociva `idy
leki wgexnd ziad lray iptn ,zexzen mizyd jkitl ,[a xeiv]
xqe` mc` oi`e ,xie` jxc wx exiagl dkenqd daxega ynzydl
mizad ipyy meyn ,dxeq` ziyilyde ,xie` jxc exiag lr
`id ixde ,mpelgl jenq ,leylya gep yinyz da miynzyn

.df lr df mixqe`e mdipy ly zeyx
lirl `aend l`eny ly epicl zxfeg `xnbd(`"r)jxc yeniyy

epiay xean exivgl min `lnl i`yx xvg lra oi`e xqe` xie`
zxxane ,fif z`ved ici lr xkidl oewiz ziiyr `ll exiag xvgl
oia cnerd drax` agx epi`y mewn lr sezik oica ezrc z`

:`xnbd zxxan .cigid zeyxl miaxd zeyxàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
àîéì ,àáøìy ,xn`p m`d -ìàeîLexiag lr xqe` mc`y xn`y §¨¨¥¨§¥

,xie` jxcéîéc áøc déì úéì.inic axk xaeq epi` -áø àúà éëã ¥¥§©¦¦§¦£¨©
éîéc,laal l`xyi ux`n inic ax `a xy`ky -øîàmyaéaø ¦¦¨©©¦

Ba ïéàL íB÷î ,ïðçBéagexäòaøà ìò äòaøàoia cnerd migth ¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨
,cigid zeyxl miaxd zeyxúeLø éðáìå íéaøä úeLø éðáì øzeî¨¦§¥§¨©¦§¦§¥§

åéìò ózëì ãéçiälr epwzl ick eilr m`yn z` gipdl - ©¨¦§©¥¨¨
,mditzkeôéìçé àlL ãáìáez` miaxd zeyx ipa elhi `ly - ¦§©¤Ÿ©£¦

`l cigid zeyx ipa oke ,cigid zeyx ipa my egipdy ze`ynd
zegt mewnl ixde .miaxd zeyx ipa my egipdy dn z` elhi
eilr dgpde ,mzq xie`k `ede 'mewn' xeriy oi` migth drax`n
ipale miaxd zeyx ipal xizd inic axe ,'dgpd' zaygp dpi`
,oewiz mey zeyrl `la m`yn eilr gipdl cigid zeyx
wleg xie` jxc exiag lr xqe` mc`y xn`y l`eny dxe`kle
ipal xYEiy ick fif z`ved ici lr oewiz jixvne ,inic ax lr©

.m`yn eilr gipdl cigid zeyxe miaxd zeyx
:`xnbd daiyníúäzeyxa xaecny inic ax ly epica my - ¨¨

od ,miaxd zeyxe cigidúBieLø`ed efl efn d`vedd xeqi`y §
àúééøBàceli`e ,dxezd on -àëäxaecny ,l`eny ly epica - §©§¨¨¨

od ,cigid zeieyxaúBieLøn `ed efl efn d`vedd xeqi`yïðaøc §§©¨¨
,calaíäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçåcigid zeyxn `ivedl xeq`y ©£¨¦¨¦§¦§¥¤

,cigid zeyxlî øúBéxeqi`l wefig eyry dnäøBz ìM`ivedl ¥¦¤¨
dxezd ly xeqi`dy oeik ,miaxd zeyxl cigid zeyxn qipkdle
`l okle ,reci miaxd zeyxl cigid zeyxn qipkdle `ivedl
drax`n zegt mewn lr szkl xzen didi m` ea lykidl e`eai
minkg ly xeqi`d la` ,cigid zeyxl miaxd zeyx oiay
m` okle ,jk lk reci epi` cigid zeyxl cigid zeyxn `ivedl
mey `ll exiag xvgl epiay xean exivgl min `lnl xzen didi
ely zeyxn `ivedl e`eai jk jezny yeygl yi ,xkidl oewiz

.exiag zeyxl
jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xn`y ax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .miaxd zeyx xie` oipra eixacn ,xie`déì øîà̈©¥
éëä áø øîà éî ,àáøì àðéáøynzydl i`yx zia lray ,jk - ¨¦¨§¨¨¦¨©©¨¥

eilr xqe` ipyd ziad lra oi`e dwixf jxca el dkenqd daxega
,xie` jxcøîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p -íéza éðLmc` ly §¨¦§©§¥¨¦

cg`øîà àðeä áø øa äaø ,íéaøä úeLø écéö éðMîmya,áø ¦§¥¦¥§¨©¦©¨©©¨¨©©
î ÷Bøæì øeñàzia.äæì äfî ÷Bøæì øzeî ,øîà ìàeîLe ,äæì äfixd ¨¦§¦¤§¤§¥¨©¨¦§¦¤§¤

`edy s` miaxd zeyx jxc zial zian xac wexfl xq`y axy
zeyx ipay xaeq ,migth dxyrn dlrnl miaxd zeyxa xaer
wxe ,ea yeniy mdl oi`y mbd ,dxie`a yeniyd mixqe` miaxd
,ztzeynd xvga ynzynk xacd aygp ,mdly xie`dy meyn
.xie` ici lr exiag ynzyny mewna xeq`l el yi ok enk

:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl `axéìãîc àðîé÷Bà éî åàì ¨©¥¨¦¦§¨§©§¥
ãç ézúîe ãçdeab cg` ziay ote`a df oic epcnrd `l ike - ©§©¥©

f`e ,deabl jenpd on wexfi `ny miyyege ,jenp ipydeïéðîéæ¦§¦
ìéôðå øcðbîcdeabd zial ribi `l wxfpd xacdy minrt - §¦©§¨§¨¥

,miaxd zeyxl letie lblbzieééBzéàì éúàå,e`iadl `eaie - §¨¥§©§¥
,cigid zeyxl eqipki e` miaxd zeyxa zen` rax` elhlhie
zeyxl lblbziy yyg oi` f`y ,dey mizad ipy daeb m` mle`
miaxd zeyx xie` oi`y meyn ,dfl dfn wexfl xzen ok` ,miaxd

.xqe`

äðùî
da yiy xvgy minkg exn`y ,zexivg iaexira zwqer dpynd
m` `l` ,xvgl mdizan qipkdle `ivedl mdl xeq` ,miza dnk
ziaa lkd egipie ,zt xvgd ipan cg` lk oziy ,aexir eyri ok
z` ea egipdy zia eze`a mixck mlek miaygp f`y ,cg`
mipic ipye .aexir oiprl zia aygp dn dpynd dpc dzre .aexird
,xvgd ipa lr xqe` epi` ,zia aygp epi`y lky .` :jka miielz
qipkdle `ivedl mdl xizdl ick aexirl zt zzl jixv epi`e
z` ea gipdl xyt` i` ,zia aygp epi`y lky .a .mdizan

.aexird
Báeøéò úà ïúBpä[xvgd iza lkn eaby zexivg iaexir-]úéáa ©¥¤¥§¥

øòLoke ,my ayei gztd xneyy ,xvgd xry iptly ohw zia ± ©©
a eaexir z` ozep m`äøãñëàgzt iptly dxewn xvg oirn - ©§©§¨
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קלג ezny ina cenr dt sc ± iyily wxtoiaexir
øåñà éòöîàås`e .mikenq mizad mdipye ,daevgk `ciarc :`nrh yxtn dinwl Ð

xie`l oikenq mizad ipy ixdy ,irvn`l inc lirlc xeac iieyw`l `ki`c ab lr

cg` lkl epia drax` wqtd yiy meyn i`e .ieandllg lk wqtd `ki` inp `kd Ð

inp ieand llg iabe .zen` dnk dagx elit` dfle dfl dxeq` dleke ,zirvn`d daxeg

daxeg el`c ,iywiz `l !iccd` exqilÐ

oia jenqa oia ,daxd zeyinyz da oiynzyn

`kd la` .wegxa,ielin `l` yinyz `kil Ð

.`ed drax` xie` zbltd ici lr `eddeøîà
éëä áøxn`cn :xaq xfrl` iaxc .dinza Ð

xie` wqtd yiy it lr s`e xeq` irvn` ax

mizale epia daxegxqe` mc` :dpin rny Ð

oikenqc `nrhe .dil `xiaq xie` jxc exag lr

oixzen.mipevigl dyw oyinyzc meyn Ðàäå
'åë øîàã àåä øîleylyc ab lr s` :`nl` Ð

odn cg`l ynn epi`c li`ed ,dwixfn gep

gztk,inp `kde .ediipin cgl dil opixy `l Ð

ab lr s` ,dfl `le dfl `l gztk epi`c xg`n

dfn dfl zgpc.exqzil Ðéë éãéáòã úøáñ éî
äøåùoia zwqtn dpevigd `dzy ,ef lv` ef Ð

jxc xqe` mc` jzrc` wqizc ,irvn`le ziad

.exqzil inp oikenq :jl iywizc ,il `xiaq xie`

äáåöçë éãéáòã àì.mizal oikenq ozylye Ð

,owpwd ilbx dylyk mizyd cbpk irvn`d

oixzen oikenqd :jkldlr xqe` mc` oi`c Ð

xeq` irvn`de ,xie` jxc exagodipyc Ð

.`id mdipy zeyxe ,leylya da oiynzyn

irvn`l zevext zekenqd mizyc ab lr s`e

xqe`del oi`y mewna opax xeng` `l Ð

.uext meyn xeq` `diy xenb yinyzàîéì
ìàåîù.xie` jxc exag lr xqe` mc` xn`c Ð

éîéã áøã äéì úéìea oi`y mewn `dc Ð

mewn xeriy dia zilc oeik ,drax`dgpd Ð

.`nlra xie`k `ed ixde ,`id dgpd e`l dicic

z`ved l`enye .oewiz mey `la ,xzen xn`we

.ira fifúåéåùøïðáøã,cigid zeyx odipy Ð

.opaxcn `l` dfl dfn oixqe` oi`eáø øîà éî
éëä,dwixf ici lr el jenqa ynzyn df Ð

.xie` jxc eilr xqe` exiag oi`eíéúá éðùÐ

ibq ikc ab lr s`e wexfl xeq` cg` mc` ly

,ibq `w dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`a Ð

,miaxd zeyx ipa ly oxie` eilr xqe`c xn`we

.yinyz o`k mdl oi`y it lr s`ãç éìãéîã
ãç éúúéîåwexfi `ny ,jenp cg`e deab cg` Ð

.miaxd zeyxl letie ,ribi `le deabl jenpd on

xzen xn`c l`enyledicic `iyw `l Ð

xie` jxc exiag lr xqe` mc` :xn`c ,dicic`

:icen l`eny `ziixe`c zeieyxa :opixn` `dc

äðùîåáåøéò úà.zexivg iaexir Ðøãäå
íù.xvgay xry ziaa Ðøñåà åðéàlr Ð

ztd z` ozil jixv oi`e ,xvg lrae`lc Ð

.`id dxicíù øãäåziad lra li`yd m` Ð

my xecl xg`l ely oazd ziaeilr xqe` Ð

.xvgl gezte li`ed ,xvgaúñéôú íù ùé íà
úéáä ìòá ìù ãémewn ziad lral yiy Ð

.ripvdl eilk my ozepy df ly ezxicaåðéà
åéìò øñåà.ziaa enr xc eli`k ,`ed dicic xvgc `zeyx lkc Ðàøîâãéçéã øòù úéáî õåç.opiwqr miaxc xvgc xry ziaa oizipzne ,cigi ly xvgc Ðäøéã íåùî áåøéò

dxicl ifg `l i` ,jkld o`k oixc mizad ipa lk eli`k dxic izal edl axrnc Ðseziy la` .ixy ivn `l Ð,zexivg `l` dia ikiiy miza `l `dc .`ed dxic meyn e`l Ð

.`ed xnzyn e`l ieanc xie` la` xvg oebk xnzynd mewn `l` opira dxic e`l :jkldéëä éîð àéðú.seziy ea oigipnc Ðúéáá ïéáåñîopiqxb `l xhpin in :aexir meyn Ð

.`ed `zexihp meyn e`l `nrhcøöçáù úéáá.zxg` xvgay zia iwet`l Ðéåáîáù øöçá:el dgezt dpi`y xvg iwet`l Ðñééðåá ïá (ñééðåá)miza li`yne ,ded xiyr Ð

daxd milk el eid exyer jezny .oleka milk el eide ,mixg`l xvgay.äðî äàî ïáì íå÷î åðô.aeyg mewn :xnelk Ð
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àîéìizy oiay xeac `idd` i`wc ,xwir d`xp i"yx yexit Ð inic axc dil zil l`eny

yinyz `edy it lr s` xie` jxc exiag lr xqe` mc` l`eny xaqwc ,zexivg

zeyxn lhlhl `ai jk jezn `ny yginl `kile ,`ziixe`c zeieyx mzd :ipyne .rexb

Ð iccd` ixq`c e`l i`c ,`kd la` .rci rcin `ziixe`c `xeqi`c ,miaxd zeyxl cigid

mz epiaxe .xvgl xvgn lhlhi jk jezn `ny

.eyexit d`xp oi`e xg` oipra yxit

éîålr xqe` mc` oi`c :yexit Ð ikd ax xn`

.'ek miza ipy :xnz` `de ,xie` jxc exiag

meyn Ð wexfl xqe`c `nrh :jzrc `wlq `we

xn`we ,dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`a ibqc

it lr s` miaxd zeyx ipa ly oxie` eilr xqe`c

.qxhpewa yxit oke .yinyz o`k mdl oi`y

oi`c ,jxtinl ivn `l l`enyc` l`enycne

la` ,lirlc `iddk aiyg `kd xie`c yinyz

jixt `lc yxit i"yxe .oky lkn jixt axl

`ziixe`c zeieyxac meyn l`enyc` l`eny

.dcen

åàì"wxefd" wxt zaya Ð 'ek `pniwe` in

.izixg` `kxit meyn ikd dl iwen (`,fv)

.`pniwe` in e`le xn`w inp mzdc dyw zvwe

úéámy oi` elit`e Ð aexir df ixd 'ek oazd

`l` ira `l Ð aexir zgpd oiprlc .oaz

(a,ar) "xcd" wxta xn`wc `d la` .dxicl ifgc

,oaz my yiyk `wec epiid Ð xqe` oazd ziac

enkdxic mewn `l` xqe` epi` dcedi iaxly

`zit mewn opirac ,zaya my xcyk `wec epiide

xqe` my xcd :`kd ipzwc `de .dpil mewn e`

yi m`c ,oaz my ziad lral oi`y `weec Ð eilr

iaxl ziaa my enr xc eli`k ied Ð oaz my

wxta dxic mewnk oazd zia aiygc ,xi`n

.iccd` ixq` `le ,"xcd"

áåøéò:dyw Ð ied seziy `d ied `lc `ed

wxta seziyl aexir ixwc ogky`c

eipkyl szey didy ziad lra :(`,`r) "xcd"

onwle .axrl oikixv oi` Ð oiia dfle oiia dfl

Ð eaxir `l i`n :xn`w (a,`v) "zebb lk" wxta

.etzzyp `l
iaixrc
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éòöîàäå¯àäì øîà÷å àðeøa áø áéúé .øeñà §¨¤§¨¦¨¨¥©§¨§¨¨©§¨
øîà :áø éa øa øæòéìà éaø déì øîà .àúòîL§©£¨£©¥©¦¡¦¤¤©¥©£©
éåçà .déæétLeà éì éåçà .ïéà :déì øîà ?éëä áø©¨¦£©¥¦©£¥¦§¦¥©£¥
?éëä øî øîà :äéì øîà ,áøc dén÷ì àúà .déì¥£¨§©¥§©£©¥£©¨¨¦
äæì :øîàc àeä øî àäå :déì øîà .ïéà :déì øîà£©¥¦£©¥§¨¨©£©¨¤

ìLaä÷éøæa äæìå ìeL¯éî :déì øîà !ïéøeñà ïäéðL §¦§§¨¤¦§¦¨§¥¤£¦£©¥¦
déì øîà .äáeöçk éîéé÷c !àì ?äøeLk éîéé÷c zøáñ̈§©§§¨§¦©¨¨§¨§¦©£¨£©¥
éëc .éîéc áøc déì úéì ìàeîL àîéì :àáøì àtt áø©©¨§¨¨¥¨§¥¥¥§©¦¦§¦
òaøà Ba ïéàL íB÷î :ïðçBé éaø øîà ,éîéc áø àúà£¨©¦¦£©©¦¨¨¨¤¥©§©

òaøà ìò¯úeLø éðáìå íéaøä úeLø éðáì øzeî ©©§©¨¦§¥§¨©¦§¦§¥§
úBieLø íúä .eôéìçé àlL ãáìáe ,åéìò ózëì ãéçiä©¨¦§©¥¨¨¦§©¤Ÿ©£¦¨¨§
÷eféç eNò íéîëçå ,ïðaøc úBieLø àëä ,àúééøBàc§©§¨¨¨§§©¨©©£¨¦¨¦
:àáøì àðéáø déì øîà .äøBz ìMî øúBé íäéøáãì§¦§¥¤¥¦¤¨£©¥¨¦¨§¨¨
écéö éðMî íézá éðL ,øîzéà àäå ?éëä áø øîà éî¦¨©©¨¦§¨¦§©§¥¨¦¦§¥¦¥
øeñà :áø øîà àðeä áø øa äaø ,íéaøä úeLø§¨©¦©¨©©¨¨©©¨
!äæì äfî ÷Bøæì øzeî :øîà ìàeîLe .äæì äfî ÷Bøæì¦§¦¤¨¤§¥¨©¨¦§¦¤¨¤

àðîé÷Bà éî åàì :déì øîà¯,ãç ézzîe ãç éìãîc £©¥¨¦¦§¨§¦§¦©¦©¥©
.ééeúéàì éúàå ìéôðå øcðbîc ïéðîéæäðùîúà ïúBpä ¦§¦§¦©§©§¨¥§¨¥§¦¥©¥¤

úñtøîe ,äøãñëà ,øòL úéáa Báeøéò¯.áeøéò Bðéà ¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤¥¥
íL øcäå¯,ø÷aä úéáe ,ïázä úéa .åéìò øñBà Bðéà §©¨¨¥¥¨¨¥©¤¤¥©¨¨

úBøöBàä úéáe ,íéöòä úéáe¯øcäå ,áeøéò äæ éøä ¥¨¥¦¥¨¨£¥¤¥§©¨
ãé úñéôz íL Lé íà :øîBà äãeäé éaø ,øñBà íL̈¥©¦§¨¥¦¥¨§¦©¨

úéaä ìòa ìL¯.øñBà Bðéààøîâ,äãeäé áø øîà ¤©©©©¦¥¥¨©©§¨
øcä eøîàL íB÷î ìk :úìéL øa ìàeîL áøc déøa§¥§©§¥©¥©¨¨¤¨§©¨

øñBà Bðéà íL¯õeç ,áeøéò Bðéà Báeøéò úà ïúBpä ¨¥¥©¥¤¥¥¥
ïéà íéîëç eøîàL íB÷î ìëå .ãéçéc øòL úéaî¦¥©©§¨¦§¨¨¤¨§£¨¦¥

áeøéò Ba ïéçépî¯.éBáî øéåàî õeç ,óezéL Ba ïéçépî ©¦¦¥©¦¦¦¥£¦¨
úñtøîe ,äøãñëà ,øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî¯Bðéà ©¨©©¨¨¥¨©¥¤¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤¥

áeøéò .áeøéò¯óezéL àä ,éåä àìc àeä¯àëéøèöéà éBáîc øéåàå ãéçéc øòL úéa !éåä ¥¥§¨¨¥¨¦¨¥¥©©§¨¦©£¦§¨¦§§¦¨
øöçáe ,úñtøîe äøãñëà øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä :éëä éîð àéðz .ïðz àìc ,déì¥§¨§©©§¨©¦¨¦©¥¤¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤§¨¥

éBáîáe¯àì éBáîa óezéL .óezéL äæ éøä :àîéà !áeøéò äæ ïéà :ïðúäå .áeøéò äæ éøä §¨£¥¤¥§¨§©¥¤¥¥¨£¥¤¦¦§¨¨
ïéaeñî eéäL äøeáç éða :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .éBánaL øöça àîéà ?øèðéî¦§©¥¨¤¨¥¤©¨¨©©§¨¨©§¥§¥£¨¤¨§¦
.óezéL íeMî :dì éøîàå .áeøéò íeMî ïäéìò ïéëîBñ ïçìMä ìòL út ,íBiä ïäéìò Lã÷å§¨©£¥¤©©¤©©ª§¨§¦£¥¤¦¥§¨§¦¨¦¦

ïàk ;éâéìt àìå :äaø øîà¯ïàk ,úéaa ïéaeñîa¯ééaà déì øîà .øöça ïéaeñîa ¨©©¨§¨§¦¦¨¦§¦©©¦¨¦§¦¤¨¥£©¥©©¥
éáeøéò :da ïðéåäå .éBána úBàBáî éôezéLå ,øöça úBøéöç éáeøéò :Cì òéiñîc àéðz ,äaøì§©¨©§¨¦§©©¨¥¥£¥¤¨¥§¦¥§©¨§¨¥©¨¥¥
:àîéà !áeøéò Bðéà úñtøîe ,äøãñëà ,øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä :ïðúäå ?øöça úBøéöç£¥¤¨¥§¨§©©¥¤¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤¥¥¥¨

úBøéöç éáeøéò¯úBàBáî éôezéL ,øöçaL úéaa¯øîBà äãeäé éaø" .éBáîaL øöça ¥¥£¥©©¦¤¤¨¥¦¥§¤¨¥¤©¨©¦§¨¥
'åëå ãé úñéôz íL Lé íàñééðBa ïa .ñééðBa ìL Bøéöç ïBâk ?ãé úñéôz éîc éëéä ." ¦¥¨§¦©¨¥¦¨¥§¦©¨§£¥¤§¨¤§¨

:eäì øîà ,àðéøçà Léðéà àúà .äðî äàî ïáì íB÷î ept :eäì øîà ,éaøc dén÷ì àúà£¨§©¥§©¦£©§©¨§¤¥¨¨¤£¨¦¦©£¦¨£©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc oiaexir(ycew zay meil)

øeñà éòöîàäådkenqe mizad ipy oia zrvennd daxegde - §¨¤§¨¦¨
ilra ipyl yeniya dxeq` ,dil` migezt mdizepelge mdil`
df mixqe`e ,leyly ici lr da miynzyn mdy meyn ,mizad

.df lr
:`xnbd zxtqn .ax ixaca dpc `xnbdáéúéayi -,àðeøa áø §¥©§¨

àzòîL àäì øîà÷åz`f rnye ,ax ly ef ezreny z` xn`e - §¨£©§¨§©§¨
.xfril` iaxdéì øîà[el-]øæòéìà éaø,`pexa axláø éa øa- ¨©¥©¦¡¦¤¤©¥©

ike ,yxcnd zia cinlzéëä áø øîàzirvn`d daxegdy ,jk - ¨©©¨¥
zecner zeaxegd zylyy xeaq did xfril` iaxy .dxeq`
dlek zblten zirvn`d z`vnpe ,[` xeiv] ef xg` ef ,dxeya
zeaxegd ly xie` wqtd mizal dpia yiy ,mizad ipyn
xaeqy gken ,dxq` axy jkne ,[b ` zeaxeg-] mizal zekenqd
zekenqd zeaxegdy mrhde ,xie` jxc exiag lr xqe` mc`y
dyw odn zg` lk ly dyinyzy meyn ,zexzen mizad ipyl
jxc] wegxn dwixf jxc da ynzyny ,dpnn wgexnd zial
,dl jenqd zial yeniyd zekf z` mipzepe [zeaxegay zevxitd

.leyly jxca da ynzyny ,zgpa da eyeniyydéì øîàax ¨©¥
,xfril` iaxl `pexaïéàxn` .dxeq` zirvn`dy ax xn` ok` - ¦

,`pexa axl xfril` iax eldéæétLeà éì éåçàzia z` il d`xd - ©§¥¦§¦¥
.jk lr el`yl lke`y ,ax ly epelndéì éåçà`pexa ax d`xd - ©§¥¥

.xfril` iaxlàúàxfril` iax `a -áøc dén÷ìe ,ax iptl -øîà £¨§©¥§©¨©
déìike ,axléëä øî øîà.dxeq` zirvn`dy ,jk -déì øîàax ¥¨©©¨¥¨©¥

,xfril` iaxlïéà.ok - ¦
:axl dywn xfril` iaxdéì øîàxizn cvikd ,axl xfril` iax ¨©¥

,el dkenqd daxega ynzydl el` miza ilran cg` lkl xn
,wgexnd ziad lra ly yeniydn lw da eyeniyy meynàäå§¨

øîàc àeä øî(:bt lirl)ea yeniydy mewnyìLa äæìäæìe ìeL ©§¨©§¤§¦§§¤
ïéøeñà ïäéðL ,ä÷éøæaly eyeniyy it lr s`y ixd ,ea ynzydl ¦§¦¨§¥¤£¦

`l ,leylya ynzynd exiag lyn dyw dwixfa ynzynd df
el s`y oeik ,leylya ynzynl elit` yeniyd z` ea mixizn
it lr s` ,o`k ok enke ,gztak ynn zgpa my yeniyd oi`
itkn zgpa xzei da ynzyn daxegl jenqd ziad lray
da oi` mdipyly xg`n mle` ,wegxd ziad lra da ynzyny
.da ynzydl xq`idl mdipy mikixv ,gzta enk zgpa yeniy

:uxzn axdéì øîà,xfril` iaxl axäøeLk éîéé÷c zøáñ éî- ¨©¥¦§©§§§¨§¥§¨
,ef xg` ef dxeya zecner zeaxegd zylyy dz` xeaq ike
,zirvn`l mizad oia zewiqtn zepevigd zeaxegdy `vnpe
da miynzyn mdipye ,zirvn`l ziad oia dwiqtn dpevigd
lr xqe` mc`y xaeq ip`y jzrca dlr jk jezne ,xie` jxc

jxc exiag.exq`i zekenqd zeaxegd mby jl dywede ,xie`àìŸ
`l` ,jkäáeöçk éîéé÷coebk ,mizal zekenq ozyly eidy - §¨§¥©£¨

on mizyy ote`a ,owpw ilbx zylyk efl ef zekenq ozylyy
ziyilyde ,dil` cenvd zial dkenq odn zg` lk zeaxegd
mizad ipy ilzek cr dizevw miribn ,mizyd ly ociva `idy
leki wgexnd ziad lray iptn ,zexzen mizyd jkitl ,[a xeiv]
xqe` mc` oi`e ,xie` jxc wx exiagl dkenqd daxega ynzydl
mizad ipyy meyn ,dxeq` ziyilyde ,xie` jxc exiag lr
`id ixde ,mpelgl jenq ,leylya gep yinyz da miynzyn

.df lr df mixqe`e mdipy ly zeyx
lirl `aend l`eny ly epicl zxfeg `xnbd(`"r)jxc yeniyy

epiay xean exivgl min `lnl i`yx xvg lra oi`e xqe` xie`
zxxane ,fif z`ved ici lr xkidl oewiz ziiyr `ll exiag xvgl
oia cnerd drax` agx epi`y mewn lr sezik oica ezrc z`

:`xnbd zxxan .cigid zeyxl miaxd zeyxàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
àîéì ,àáøìy ,xn`p m`d -ìàeîLexiag lr xqe` mc`y xn`y §¨¨¥¨§¥

,xie` jxcéîéc áøc déì úéì.inic axk xaeq epi` -áø àúà éëã ¥¥§©¦¦§¦£¨©
éîéc,laal l`xyi ux`n inic ax `a xy`ky -øîàmyaéaø ¦¦¨©©¦

Ba ïéàL íB÷î ,ïðçBéagexäòaøà ìò äòaøàoia cnerd migth ¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨
,cigid zeyxl miaxd zeyxúeLø éðáìå íéaøä úeLø éðáì øzeî¨¦§¥§¨©¦§¦§¥§

åéìò ózëì ãéçiälr epwzl ick eilr m`yn z` gipdl - ©¨¦§©¥¨¨
,mditzkeôéìçé àlL ãáìáez` miaxd zeyx ipa elhi `ly - ¦§©¤Ÿ©£¦

`l cigid zeyx ipa oke ,cigid zeyx ipa my egipdy ze`ynd
zegt mewnl ixde .miaxd zeyx ipa my egipdy dn z` elhi
eilr dgpde ,mzq xie`k `ede 'mewn' xeriy oi` migth drax`n
ipale miaxd zeyx ipal xizd inic axe ,'dgpd' zaygp dpi`
,oewiz mey zeyrl `la m`yn eilr gipdl cigid zeyx
wleg xie` jxc exiag lr xqe` mc`y xn`y l`eny dxe`kle
ipal xYEiy ick fif z`ved ici lr oewiz jixvne ,inic ax lr©

.m`yn eilr gipdl cigid zeyxe miaxd zeyx
:`xnbd daiyníúäzeyxa xaecny inic ax ly epica my - ¨¨

od ,miaxd zeyxe cigidúBieLø`ed efl efn d`vedd xeqi`y §
àúééøBàceli`e ,dxezd on -àëäxaecny ,l`eny ly epica - §©§¨¨¨

od ,cigid zeieyxaúBieLøn `ed efl efn d`vedd xeqi`yïðaøc §§©¨¨
,calaíäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçåcigid zeyxn `ivedl xeq`y ©£¨¦¨¦§¦§¥¤

,cigid zeyxlî øúBéxeqi`l wefig eyry dnäøBz ìM`ivedl ¥¦¤¨
dxezd ly xeqi`dy oeik ,miaxd zeyxl cigid zeyxn qipkdle
`l okle ,reci miaxd zeyxl cigid zeyxn qipkdle `ivedl
drax`n zegt mewn lr szkl xzen didi m` ea lykidl e`eai
minkg ly xeqi`d la` ,cigid zeyxl miaxd zeyx oiay
m` okle ,jk lk reci epi` cigid zeyxl cigid zeyxn `ivedl
mey `ll exiag xvgl epiay xean exivgl min `lnl xzen didi
ely zeyxn `ivedl e`eai jk jezny yeygl yi ,xkidl oewiz

.exiag zeyxl
jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xn`y ax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .miaxd zeyx xie` oipra eixacn ,xie`déì øîà̈©¥
éëä áø øîà éî ,àáøì àðéáøynzydl i`yx zia lray ,jk - ¨¦¨§¨¨¦¨©©¨¥

eilr xqe` ipyd ziad lra oi`e dwixf jxca el dkenqd daxega
,xie` jxcøîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p -íéza éðLmc` ly §¨¦§©§¥¨¦

cg`øîà àðeä áø øa äaø ,íéaøä úeLø écéö éðMîmya,áø ¦§¥¦¥§¨©¦©¨©©¨¨©©
î ÷Bøæì øeñàzia.äæì äfî ÷Bøæì øzeî ,øîà ìàeîLe ,äæì äfixd ¨¦§¦¤§¤§¥¨©¨¦§¦¤§¤

`edy s` miaxd zeyx jxc zial zian xac wexfl xq`y axy
zeyx ipay xaeq ,migth dxyrn dlrnl miaxd zeyxa xaer
wxe ,ea yeniy mdl oi`y mbd ,dxie`a yeniyd mixqe` miaxd
,ztzeynd xvga ynzynk xacd aygp ,mdly xie`dy meyn
.xie` ici lr exiag ynzyny mewna xeq`l el yi ok enk

:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl `axéìãîc àðîé÷Bà éî åàì ¨©¥¨¦¦§¨§©§¥
ãç ézúîe ãçdeab cg` ziay ote`a df oic epcnrd `l ike - ©§©¥©

f`e ,deabl jenpd on wexfi `ny miyyege ,jenp ipydeïéðîéæ¦§¦
ìéôðå øcðbîcdeabd zial ribi `l wxfpd xacdy minrt - §¦©§¨§¨¥

,miaxd zeyxl letie lblbzieééBzéàì éúàå,e`iadl `eaie - §¨¥§©§¥
,cigid zeyxl eqipki e` miaxd zeyxa zen` rax` elhlhie
zeyxl lblbziy yyg oi` f`y ,dey mizad ipy daeb m` mle`
miaxd zeyx xie` oi`y meyn ,dfl dfn wexfl xzen ok` ,miaxd

.xqe`

äðùî
da yiy xvgy minkg exn`y ,zexivg iaexira zwqer dpynd
m` `l` ,xvgl mdizan qipkdle `ivedl mdl xeq` ,miza dnk
ziaa lkd egipie ,zt xvgd ipan cg` lk oziy ,aexir eyri ok
z` ea egipdy zia eze`a mixck mlek miaygp f`y ,cg`
mipic ipye .aexir oiprl zia aygp dn dpynd dpc dzre .aexird
,xvgd ipa lr xqe` epi` ,zia aygp epi`y lky .` :jka miielz
qipkdle `ivedl mdl xizdl ick aexirl zt zzl jixv epi`e
z` ea gipdl xyt` i` ,zia aygp epi`y lky .a .mdizan

.aexird
Báeøéò úà ïúBpä[xvgd iza lkn eaby zexivg iaexir-]úéáa ©¥¤¥§¥

øòLoke ,my ayei gztd xneyy ,xvgd xry iptly ohw zia ± ©©
a eaexir z` ozep m`äøãñëàgzt iptly dxewn xvg oirn - ©§©§¨
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המשך מעמוק דלו



קלד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oiaexir(ipy meil)

yi m` la` ,miaexn miaygp md mc` ipa dxyr dpeny my yi
ddnze ,'miaexn' miaygp mpi` ,dxyr dpenyn xzei my

wx ike :`xnbdäøNò äðBîLmiaexn miaygpàì eúåxzeie ± §¤¤§¥§Ÿ
ipa dxyr dpeny m` ixde ,miaexn llka mpi` dxyr dpenyn
.md miaexn i`ce dxyr dpenyn xzei ,miaexn miaygp mc`

:`xnbd zvxznàîéày ,l`eny ixaca yxtl yi ±äðBîMî ¥¨¦§¤
Cìéàå äøNò:`xnbd zl`ey .miaexn miaygp md ,d`lde ±éàîe ¤§¥§¥¨©

è÷ðc äøNò äðBîLdxyr dpenyn `weecy mrhd edne ± §¤¤§¥§¨©
:`xnbd daiyn .miaexn miaygp d`ldeáøc déøa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨§¥§©

àaàc dépéî éì àLøtéî éãéãì ,äãeäéyexit z` izrny ip` ± §¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©¨
m`y dxn`e ,d`a lwdl dpyndy ,[dcedi ax-] ia`n dpynd
,cg` lkl zxbexbk didiy jixv oi` ,zecerq izy oefn my yi

eB÷lçî eléàL ìk[ewlgi m`y-]ïéàå ïäéðéa úBãeòñ ézL ïBæîì ¨¤¦§©§¦§§¥§¥¥¤§¥
,ãçàå ãçà ìëì úøâBøb úòbîmdn cg` lk ozi m` df ote`ay ©©©§¤¤§¨¤¨§¤¨

,zecerq izy oefnn xzei my didi ,aexirl zxbexbkïéaeøî ïä ïä¥¥§¦
,dpynd dxn`yébñåmdl ice ±àì éàå ,úBãeòñ ézL ïBæîa± §©¦§¨§¥§§¦Ÿ

mdipia zecerq izy oefn ewlgi m`y mc` ipa ic my oi` m`e
my didi m` df ote`ay ,zxbexbkn zegt cg` lkl ribi

,zecerq izy oefnn zegt my didi oiicr cg` lkl zxbexbkïä¥
eäðéð ïéèòeî ïä.cg` lkl zxbexbk gipdl jixve ,[md-]åax ¥¨¦¦§§

,mc` ipa dxyr dpeny md miaexny l`eny mya xn`y dcedi
zecerq izy oefn mdl ewlgi m`y lk md miaexny yxit `le

,zxbexbk cg` lkl ribi `ldéçøBà ábàz` yxtl `ayk ± ©©§¥
ipa dxyr dpenyl dler df oeaygy ab` jxc xn` ,dpynd

e ,mc`ïì òîLî à÷,dfa eprinyde ±ïééåä úBãeòñ ézLc[md-] ¨©§©¨¦§¥§©§¨
ly xeriyaúBøâBøb äøNò äðBîL. §¤¤§¥§§

äðùî
:ieanl seziye xvgl aexir zeyrl xyt` dna zx`an dpynd

ïéáøòî ìka,zexivgaïéôzzLîe,ieana,çìnä ïîe íénä ïî õeç ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦¦©¤©
,oefn mpi`y,øîBà òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøácoi` xvga ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥

`l` ,xac lka miaxrnøkkmly,áeøéò àeäoi`y xnelk ¦¨¥
e ,dnily zta `l` miaxrnäàñ äôàî eléôàieyr `edy xkk ± £¦©£¥§¨

,gnw d`qnäñeøt àeäå,hrn epnn jzgpy ±,da ïéáøòî ïéà §§¨¥§¨§¦¨
la`økk`l` lecb epi`y s`øqéàk,[dphw rahn my-]àeäå ¦¨§¦¨§

,íìL,qxtp `lyBa ïéáøòî. ¨¥§¨§¦
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oiaexir(oey`x meil)

epiid ,o`kn oilik`n el`e o`kn oilik`näìæàå dtàa dì íéà÷c§¨¦¨§©¨§¨§¨
äìëàå`ide ,xg` mewnl jlz `ly dndad ipta `ed cnery ± §¨§¨

jk lk minkg exingd `ly ,zlke`e oaznl dnvrn zkled
.dcal oaznl zkled `idyk s` xeq`l mzxifba

zzle cia lehil xeq`y xn`y `ped ax ixac lr dywn `xnbd
lik`dl dtewl:`xnbd dywn .dndalïzé àìåzzl xeq` ike ± §Ÿ¦¥
ïáz Búte÷ CBúì,dndal lik`dleàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ± §¨¤¤§¨©§¨

L úéacner,úBøéöç ézL ïéamigezt zexivgd izyn mizae ©¦¤¥§¥£¥
,ekezlïáz eäàléîe,[i xeiv]ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî± ¦§¨¤¤§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨

,ef mr ef axrl zeleki opi`e ,dnvrl xvg lk zaxrnäælra ± ¤
,zg` xvgn zexivgd oiay zial gezty ziadïúBðoazCBúì ¥§

ìéëàéå ,Búte÷,ezndal eze`äæåoiay zial gezty ziad lrae ± ¨§©£¦§¤
,zxg`d xvgdn zexivgd.ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBðm`eèòîúð ¥§¨§©£¦¦§©¥

íäéðL ,íéçôè äøNòî ïázädf zial migezty mizad ipy ± ©¤¤¥£¨¨§¨¦§¥¤
íéøeñàxvgk `ed ixdy ,zia eze`l mdizan qipkdle `ivedl £¦

.daxir `le dl migezt miza izyyäNBò àeä ãöéklkl xizdl ¥©¤
,zexivgd izy oiay ziaa ynzydl mdn cg`l zegtdúà ìòBð¥¤

Búéa,zexivgd izy oiay zial geztdBúeLø úà ìháîeeze`ay ¥§©¥¤§
ziad,ezeyx z` lhiay xg`e ,àeä[lhand-]øeñà`ivedl ¨

lk ,ezeyx z` lhiay oeiky ,ely xvgl zia eze`n qipkdle
,exiag zeyxa cner ziad eze`øîBà äzà ïëå .øzeî Bøéáçå± ©£¥¨§¥©¨¥

zexivgd izya mixcl xzen zexivg izy oiay df ziaay myke
mb oicd `ed jk ,df ziaay oazdn dtewa ze`lnlïáz ìL áBâa§¤¤¤

,oaz ekeza qipkdl ieyry agx xea -Lcneréîeçú éðL ïéa ¤¥§¥§¥
,úaLmeiay ,zxg` xir megza eivge ,zg` xir megza eivg ©¨

oi`e ,mnegzay xead wlgn oazdn milhep xir lk ipa ,aeh
.dipyd xird megzay xead wlgn elhi `ny miyyeg

:`iyewd z` `xnbd zyxtneúäéî éðz÷epipy mewn lkn ± ¨¨¥¦©
,`ziixaaäædf cvny ziad lra ±äæå ,ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð ¤¥§¨§©£¦§¤

ipyd cvay ziad lrae ±,ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBðoi`y gkene ¥§¨§©£¦

dxyrn oazd hrnzi ,eztew jezl cg` lk `lni m`y miyyeg
xn` recn ok m`e ,hrnziy xg` s` my lhlhl ekiynie ,migth
jezl epnn ze`lnl xeq` zexivg izy oiay oazny `ped ax

:`xnbd zvxzn .eztewéøîàxzeny dnn ,daiyid ipa exn` ± ¨§¥
qtny oaza eztew jezl oaz oziljeza `vnpy zexivgd oia wi

dxyrn oazd hrnziy eyyg `ly mewn lkl cenll oi` ,zia
y meyn ,xvga lhlhl ekiynieàkéàc ïåék ,úéázial yiy ± ©¦¥¨§¦¨

úéçtéî ék ,äø÷z (úåöéçî),dxyrn oazd hrnznyk ±àøkðéî ¦§¨¦¦§¦¦§§¨
àúlî déì`le ,dxwzdn oazd wgxzdy d`exy ,xacd xkip ± ¥¦§¨

oazd hrnzi m` eyyg `l jk meyne ,my lhlhl jiyni
la` ,dxyrnàëährnzi m` ,zexivg izy oiay oazna ,o`k ± ¨¨

,migth dxyrn oazdàúlî déì àøkðéî àì,xkip xacd oi` ± Ÿ¦§§¨¥¦§¨
.oazd hrnziy xg` xvga lhlhl ekiyniy yeygl yie

:`ziixaa epipy .`ziixaa xen`d z` yxtl zxfeg `xnbd
ïázä èòîúðzexivgd izy oiay ziaayïäéðL ,íéçôè äøNòî ¦§©¥©¤¤¥£¨¨§¨¦§¥¤

ïéøeñàm` wxy :`ziixad ixacn `xnbd zwiicne .ziaa lhlhl £¦
,ziaa lhlhl mdl xeq` migth dxyrn oazd hrnzpàäla` ± ¨

deab oazd x`yp m`äøNò,migthéøLlhlhl mdl xzen ± £¨¨¨¥
,ziaaàáeè äø÷z àéìcéîc áb ìò óàådaxd dxwzd ddeaby ± §©©©§¦©§¨¦§¨¨

e ,oazdndpéî òîLs`y ,jkn gkene ±úBòébî ïéàL úBvéçî §©¦¨§¦¤¥©¦
ïîL ,äø÷zìl od zeaygp ±,úBvéçîaeqy in lr o`kn dywiex ©¦§¨§¨§¦

(.ar lirl)opi` dxwzl zeribn oi`y zevign lld zia zrcly
.zevign zeaygp

:`xnbd zvxznàëä ,éiaà øîà`ziixaa o`k ±úéáadeab `edy ¨©©©¥¨¨§©¦
ìLeäMî øñç øNò äLmigth xyr dylyn zegt hrn ±ïðé÷ñò §Ÿ¨¨¨¨¥©¤©§¦¨

,xaecn ±ïáúådeabäøNòwegx oazd oi`y `vnpe ,migth §¤¤£¨¨
mixne` migth dyly wegx epi`y lke ,migth dyly dxwzdn

.dxwzl zevignd zeribny enk df ixde ,ceal eadéøa àðeä áøå§©¨§¥
òLBäé áøce siqedàîéz eléôà ,øîàz` yxtl lkez dvxz m` ± §©§ª©¨©£¦¥¨

elit` `ziixadúéáawx deab `edyäøNòmigth §©¦£¨¨
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oiaexir(iying meil)

:`xnbd zvxznúéøBtéöc íìBòì,mivia raye miz`n da yiy §¨§¦¦
eeäééìò éãL àúìç éúééà.odilr siqeze dzlg xeriy `ade ± ©§¥©§¨§¥£©§

ztqeza zixetiv d`q dzid iax iptl d`aedy ef d`q ,xnelk
`ed dlg xeriye ,d`q lr cenrz dzlg elhiyke ,dzlg xeriy

.rax`e mixyrn cg`
:`xnbd dgecïééåä änk àúìçmiz`n ly dlg xeriy `ed dnk ± ©§¨©¨©§¨

miz`nn rax`e mixyr iwlg cg` `ed dnk epiidc] mivia raye
od ,[rayeéðîzlr dpeny siqezyke ,aexiwa mivia dpeny ± ©§¥

raye miz`ndéì øöa ézkàraye miz`nn zegt `ed oiicr ± ©©¦¨©¥
.iax oda xriyy mivia dxyr

xaecn oi` :xg` ote`a zvxzne mcewd uexizdn zxfeg `xnbd
ztqeza o`kdlg xeriyeäééìò éãL éaøc úBãBòå éúééà àlà± ¤¨©§¥§§©¦§¥£©§

mivia raye miz`n oipnay] dvia lk lr siqeze `iaz `l`
ephwzpy `vne iax xriyy ,'cere' ztqez [zixetiv d`qay
dvial dlceba dey xacnd xec ly dviady jk miviad
iwlg cg` `ed 'cere' xeriye ,'cere' ztqeza mi`pzd ztewzay

.dvia ly mixyr
:`xnbd dywnéôè déì éåä ,éëä éàxzei lkd jqa `vii - ¦¨¦¨¥¥§¥

lr siqedl jixvy ztqezd ixdy ,mivia dxyr raye miz`nn
xzei zvw od ,odn mixyr iwlg cg` `idy ,mivia raye miz`n
raye miz`n zixetiv d`qa yiy epxn`y dn mbe ,mivia xyrn
lkd jqa ok m`e ,xzei zvw da yi zn`ae ,wiecn df oi` ,mivia

.mivia dxyr raye miz`nn xzei ody `vei
:`xnbd zvxzndéì áéLç àì äöéák éåä àìc ïåékoi`y oeik ± ¥¨§Ÿ¨¥§¥¨Ÿ¨¦¥

iax dze` aiygd `l ,dnly dvia xeriy df yxtd ztqeza
.dxyr raye miz`n ody ,zenlyd miviad xtqn z` wx ayge
z` zxxane d`q ixeriya zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:dixacïðaø eðzlk elicbd milyexil l`xyi e`ayk ,`ziixaa ¨©¨¨
y jk zecindúeúL úéøaãî ìò äøéúé úéîìLeøé äàñ,ziyiy ± §¨§©§¦§¥¨©¦§¨¦§

qgiia zccnp ztqezdy ,xnelk ,['uegan'] 'xaln' ziyiy `ide
,zinlyexid d`qdn ziyiy epiide ,dtqedd xg`l xvepd oipnl
e`ayke ,ziying ly ztqez `id zixacnd d`ql qgiia la`

zipy zecind z` elicbde exfg ixetivlådcindìLd`qúéøBtéö §¤¦¦
úeúL úéîìLeøé ìò äøéúéziying `idy ,'uegan' ziyiy ± §¥¨©§©§¦§
.zinlyexid d`qd xeriynúéøaãî ìò äøéúé úéøBtö ìL úàöîð¦§¥¤¦¦§¥¨©¦§¨¦

.LéìL§¦
zixacn lr dxizi zixetiv z`vnp' epipyy dn :`xnbd zxxan

,'yilyïàîc LéìL.o`k zexkfendn dcin efi` ly ±àîéìéàm` ± §¦§©¦¥¨
`idy xn`zúéøaãîc LéìLxnel xyt` i` ,zixacn d`q ly ± §¦§¦§¨¦

,okéãkîixdy ±àéðîúe ïéòaøà ,éåä änk úéøaãîc LéìL± ¦§¥§¦§¦§¨¦©¨¨¥©§§¦§©§¨

mirax` d`n yi zixacn d`qa ixdy ,mivia dpenye mirax`
,mivia rax`eúìúe ïézéL àôãBò eléàåoia yxtdd eli`e ± §¦§¨¦¦§¨

zixetiv d`qa oky ,mivia ylye miyy `ed zixacnl zixetiv
`vnp ,rax`e mirax` d`n zixacnae mivia raye miz`n yi

.zixacn ly yilyn xzei `ed yxtddy
:xg` ote`a yxtl dqpn `xnbd.úéîìLeøéc LéìL àlàådgec §¤¨§¦¦©§¦

:`xnbdàzìéz éëð àéðîúe ïéLîç ,éåä änk dãéc LéìLmiyng ± §¦¦¨©¨¨¥©§¦§©§¨§¥¦§¨
d`n yi zinlyexi d`qa ixdy ,dvia yily zegt mivia dpenye

,mivia ylye mirayúìúe ïézL àôãBò eléàåoia yxtdd eli`e ± §¦§¨¦¦§¨
.mivia ylye miyy `ed zixacnl zixetiv

:xg` ote`a yxtl dqpn `xnbdàlàåyily.éøBtéöcdgec §¤¨§¦¦
:`xnbdàãç éëð ïéòáL ,éåä änk dãéc LéìL,cg` zegt miray ± §¦¦¨©¨¨¥¦§¦§¥£¨

miiz`n yi zixetiv d`qa ixdy ,mivia ryze miyy epiide
,mivia rayeàôãBò eléàåzixacnl zixetiv oia yxtdd eli`e ± §¦§¨

`edìLå íéMLL.mivia ¦¦§¨Ÿ
:ycg uexiz d`ian `xnbdøîà÷ éëä äéîøé éaø øîà àlàjk ± ¤¨¨©©¦¦§§¨¨¦¨¨©

,`pzd zpeek `idáBø÷ úéøaãî ìò äøéúé éøBtéö ìL äàñ úàöîð¦§¥§¨¤¦¦§¥¨©¦§¨¦¨
ì,dlL LéìLyxtdde ryze miyy `id zixetiv ly yilydy ¦§¦¤¨

,dfl aexw df ixde ,ylye miyy `ed zixacnl zixetiv oia
dlL LéìLeryze miyy `idyúéøaãîc äöçîì áBø÷`edy §¦¤¨¨§¤¡¨§¦§¨¦

mirax` d`n da yi zixacn d`q ixdy ,mivia mizye miray
.mivia rax`e

:xg` ote`a yxtne dywn `piaxé÷úîdì ódywd ±éãéî ,àðéáø ©§¦¨¨¦¨¦¦
éðz÷ áBø÷ áBø÷cr aexiwa exn`p dixacy `ziixaa epipy ike ± ¨¨¨¨¥

jk lk weic xqeg da x`eand oeayga yiy yxtl lkepy
.izernynøîà÷ éëä ,àðéáø øîà àlàz`vnp' dpyy dna `pzd ¤¨¨©¨¦¨¨¦¨¨©

,'yily zixacn lr dxizi zixetiv lyéøBtéö ìL LéìL úàöîð¦§¥§¦¤¦¦
åaéaø ìL úBiãBòztqeza zxreynd zixetiv d`q ly yily ± ¦§¦¤©¦

,mivia dxyr raye miz`na dze` xriyy ,iax da `vny 'cere'
dvia yilye mizye miray `id dly yilydeäöçî ìò äøéúé§¥¨©¤¡¨

ìLd`q,äöéa LéìL úéøaãîd`n `id zixacn d`q ixdy ¤¦§¨¦§¦¥¨
.mivia mizye miray od dzivgne mivia rax`e mirax`

dxeza xn`p(k ,hi eh xacna)EnixY ux`d mgNn mklk`A dide'§¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¨¦
oM oxB znExzM dnExz EnixY dNg mkzqxr ziW`x .'dl dnExz§¨©¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨¦§©Ÿ¤¥
`ede ,dqirdn wlg yixtdl dyr zevn `ide .'Dz` EnixŸ¦Ÿ¨
odkl zpzipy ,dixac lkl dnexzk `id dlgd .'dlg' `xwpd
,dxezd on xeriy el oi` yxtend wlgd .mixfl dlik`a dxeq`e
xeriy dl yi ok m` `l` dyxtda zaiigzn dpi` dqird la`
:dlga aiegnd xeriy zxxand `ziixa d`ian `xnbd .mieqn

ïðaø eðzxn`p ,`ziixaa(k eh xacna),'íëúñøò úéLàø' ¨©¨¨¥¦£¦Ÿ¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oiaexir(iriax meil)

éáéúéî,`ziixaa epipy ,iq` ax lr eywd -éøvL ïè÷Bnàì C ¥¦¥¨¨¤¨¦§¦
Lå ,Bnà áeøéòa àöBée zvw lcb xakéøö ïéààöBé ïéà ,Bnàì C ¥§¥¦§¤¥¨¦§¦¥¥

,Bnà áeøéòa.exear cxtp aexir gipdl jixv `l`énð ïðúe- §¥¦§©©¦
dpyna epipyeäkeñ éab(.gk dkeq)àðååb éàä ék,df oirk ±ïè÷ ©¥¨¦©©§¨¨¨

éøö ïéàLäkeqa áéiç Bnàì C.jepig oicnda ïðéeäåepiire ± ¤¥¨¦§¦©¨©¨§©¦¨¨
mi`xen`(:gk my),el`ye dpynd oicaéøö ïéàL ïè÷ eäæéàåC §¥¤¨¨¤¥¨¦

éác éøîà .Bnàì[ly eyxcn ziaa-],éàpé éaø'en`l jixv epi`' §¦¨§¥§¥©¦©©
epiidäðôpL ìk[eikxv dyery-]ïBòîL éaø ,Bzçp÷î Bnà ïéàå ¨¤¦§¤§¥¦§©©§©¦¦§

øBòépL ìk ,øîà Lé÷ì ïa'ànéà' àøB÷ Bðéàå [BúðLî]`eazy ick ¤¨¦¨©¨¤¥¦§¨§¥¥¦¨
`.eil

:ddnze `iyewd z` dwiqtn `xnbdCzòc à÷ìñ ànéàdlr ike ± ¦¨©§¨©§¨
jixv'k aygp ezpyn xeripyk '`ni`' `xewy lky jzrca

micli `ld ,'en`leø÷ énð íéìBãb'`ni`' mi`xew mizrl ok mb ± §¦©¦¨
.mzpyn mixxerznyk

:yiwl yix mya e`aedy mixacd z` ddibn `xnbdàîéà àlà¤¨¥¨
xen` `l` ±'ànéà ànéà' àøB÷ Bðéàå BúðMî øBòépL ìkepi`y ± ¨¤¥¦§¨§¥¥¦¨¦¨

.eil` d`a `idy cr dwqtd `ll '`ni` `ni`' wrev
i`pi iax ly mixeriyd miniiwzn ea ,libd edn zxxan `xnbd

:iq` ax lr `iyewd z` zniiqn dfae ,yiwl yixeänëådnk oae ± §©¨
'`ni` `ni`' `xew epi`e ezgpwn en` oi`e dptpy clid `ed

:`xnbd daiyn .xxerznykòaøà øáke`,Lîç øákcg` lk §©©§©§©¨¥
epi`' aygp i`ce yng oany mipt lk lr x`eane .ezetixg itl
iq` ax ixacl dxizq o`kne .en` aexira `vei epi`e 'en`l jixv

.en` aexira `vei yy oa ohwy xn`y
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קלה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oiaexir(ipy meil)

yi m` la` ,miaexn miaygp md mc` ipa dxyr dpeny my yi
ddnze ,'miaexn' miaygp mpi` ,dxyr dpenyn xzei my

wx ike :`xnbdäøNò äðBîLmiaexn miaygpàì eúåxzeie ± §¤¤§¥§Ÿ
ipa dxyr dpeny m` ixde ,miaexn llka mpi` dxyr dpenyn
.md miaexn i`ce dxyr dpenyn xzei ,miaexn miaygp mc`

:`xnbd zvxznàîéày ,l`eny ixaca yxtl yi ±äðBîMî ¥¨¦§¤
Cìéàå äøNò:`xnbd zl`ey .miaexn miaygp md ,d`lde ±éàîe ¤§¥§¥¨©

è÷ðc äøNò äðBîLdxyr dpenyn `weecy mrhd edne ± §¤¤§¥§¨©
:`xnbd daiyn .miaexn miaygp d`ldeáøc déøa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨§¥§©

àaàc dépéî éì àLøtéî éãéãì ,äãeäéyexit z` izrny ip` ± §¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©¨
m`y dxn`e ,d`a lwdl dpyndy ,[dcedi ax-] ia`n dpynd
,cg` lkl zxbexbk didiy jixv oi` ,zecerq izy oefn my yi

eB÷lçî eléàL ìk[ewlgi m`y-]ïéàå ïäéðéa úBãeòñ ézL ïBæîì ¨¤¦§©§¦§§¥§¥¥¤§¥
,ãçàå ãçà ìëì úøâBøb úòbîmdn cg` lk ozi m` df ote`ay ©©©§¤¤§¨¤¨§¤¨

,zecerq izy oefnn xzei my didi ,aexirl zxbexbkïéaeøî ïä ïä¥¥§¦
,dpynd dxn`yébñåmdl ice ±àì éàå ,úBãeòñ ézL ïBæîa± §©¦§¨§¥§§¦Ÿ

mdipia zecerq izy oefn ewlgi m`y mc` ipa ic my oi` m`e
my didi m` df ote`ay ,zxbexbkn zegt cg` lkl ribi

,zecerq izy oefnn zegt my didi oiicr cg` lkl zxbexbkïä¥
eäðéð ïéèòeî ïä.cg` lkl zxbexbk gipdl jixve ,[md-]åax ¥¨¦¦§§

,mc` ipa dxyr dpeny md miaexny l`eny mya xn`y dcedi
zecerq izy oefn mdl ewlgi m`y lk md miaexny yxit `le

,zxbexbk cg` lkl ribi `ldéçøBà ábàz` yxtl `ayk ± ©©§¥
ipa dxyr dpenyl dler df oeaygy ab` jxc xn` ,dpynd

e ,mc`ïì òîLî à÷,dfa eprinyde ±ïééåä úBãeòñ ézLc[md-] ¨©§©¨¦§¥§©§¨
ly xeriyaúBøâBøb äøNò äðBîL. §¤¤§¥§§

äðùî
:ieanl seziye xvgl aexir zeyrl xyt` dna zx`an dpynd

ïéáøòî ìka,zexivgaïéôzzLîe,ieana,çìnä ïîe íénä ïî õeç ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦¦©¤©
,oefn mpi`y,øîBà òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøácoi` xvga ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥

`l` ,xac lka miaxrnøkkmly,áeøéò àeäoi`y xnelk ¦¨¥
e ,dnily zta `l` miaxrnäàñ äôàî eléôàieyr `edy xkk ± £¦©£¥§¨

,gnw d`qnäñeøt àeäå,hrn epnn jzgpy ±,da ïéáøòî ïéà §§¨¥§¨§¦¨
la`økk`l` lecb epi`y s`øqéàk,[dphw rahn my-]àeäå ¦¨§¦¨§

,íìL,qxtp `lyBa ïéáøòî. ¨¥§¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oiaexir(oey`x meil)

epiid ,o`kn oilik`n el`e o`kn oilik`näìæàå dtàa dì íéà÷c§¨¦¨§©¨§¨§¨
äìëàå`ide ,xg` mewnl jlz `ly dndad ipta `ed cnery ± §¨§¨

jk lk minkg exingd `ly ,zlke`e oaznl dnvrn zkled
.dcal oaznl zkled `idyk s` xeq`l mzxifba

zzle cia lehil xeq`y xn`y `ped ax ixac lr dywn `xnbd
lik`dl dtewl:`xnbd dywn .dndalïzé àìåzzl xeq` ike ± §Ÿ¦¥
ïáz Búte÷ CBúì,dndal lik`dleàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ± §¨¤¤§¨©§¨

L úéacner,úBøéöç ézL ïéamigezt zexivgd izyn mizae ©¦¤¥§¥£¥
,ekezlïáz eäàléîe,[i xeiv]ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî± ¦§¨¤¤§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨

,ef mr ef axrl zeleki opi`e ,dnvrl xvg lk zaxrnäælra ± ¤
,zg` xvgn zexivgd oiay zial gezty ziadïúBðoazCBúì ¥§

ìéëàéå ,Búte÷,ezndal eze`äæåoiay zial gezty ziad lrae ± ¨§©£¦§¤
,zxg`d xvgdn zexivgd.ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBðm`eèòîúð ¥§¨§©£¦¦§©¥

íäéðL ,íéçôè äøNòî ïázädf zial migezty mizad ipy ± ©¤¤¥£¨¨§¨¦§¥¤
íéøeñàxvgk `ed ixdy ,zia eze`l mdizan qipkdle `ivedl £¦

.daxir `le dl migezt miza izyyäNBò àeä ãöéklkl xizdl ¥©¤
,zexivgd izy oiay ziaa ynzydl mdn cg`l zegtdúà ìòBð¥¤

Búéa,zexivgd izy oiay zial geztdBúeLø úà ìháîeeze`ay ¥§©¥¤§
ziad,ezeyx z` lhiay xg`e ,àeä[lhand-]øeñà`ivedl ¨

lk ,ezeyx z` lhiay oeiky ,ely xvgl zia eze`n qipkdle
,exiag zeyxa cner ziad eze`øîBà äzà ïëå .øzeî Bøéáçå± ©£¥¨§¥©¨¥

zexivgd izya mixcl xzen zexivg izy oiay df ziaay myke
mb oicd `ed jk ,df ziaay oazdn dtewa ze`lnlïáz ìL áBâa§¤¤¤

,oaz ekeza qipkdl ieyry agx xea -Lcneréîeçú éðL ïéa ¤¥§¥§¥
,úaLmeiay ,zxg` xir megza eivge ,zg` xir megza eivg ©¨

oi`e ,mnegzay xead wlgn oazdn milhep xir lk ipa ,aeh
.dipyd xird megzay xead wlgn elhi `ny miyyeg

:`iyewd z` `xnbd zyxtneúäéî éðz÷epipy mewn lkn ± ¨¨¥¦©
,`ziixaaäædf cvny ziad lra ±äæå ,ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð ¤¥§¨§©£¦§¤

ipyd cvay ziad lrae ±,ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBðoi`y gkene ¥§¨§©£¦

dxyrn oazd hrnzi ,eztew jezl cg` lk `lni m`y miyyeg
xn` recn ok m`e ,hrnziy xg` s` my lhlhl ekiynie ,migth
jezl epnn ze`lnl xeq` zexivg izy oiay oazny `ped ax

:`xnbd zvxzn .eztewéøîàxzeny dnn ,daiyid ipa exn` ± ¨§¥
qtny oaza eztew jezl oaz oziljeza `vnpy zexivgd oia wi

dxyrn oazd hrnziy eyyg `ly mewn lkl cenll oi` ,zia
y meyn ,xvga lhlhl ekiynieàkéàc ïåék ,úéázial yiy ± ©¦¥¨§¦¨

úéçtéî ék ,äø÷z (úåöéçî),dxyrn oazd hrnznyk ±àøkðéî ¦§¨¦¦§¦¦§§¨
àúlî déì`le ,dxwzdn oazd wgxzdy d`exy ,xacd xkip ± ¥¦§¨

oazd hrnzi m` eyyg `l jk meyne ,my lhlhl jiyni
la` ,dxyrnàëährnzi m` ,zexivg izy oiay oazna ,o`k ± ¨¨

,migth dxyrn oazdàúlî déì àøkðéî àì,xkip xacd oi` ± Ÿ¦§§¨¥¦§¨
.oazd hrnziy xg` xvga lhlhl ekiyniy yeygl yie

:`ziixaa epipy .`ziixaa xen`d z` yxtl zxfeg `xnbd
ïázä èòîúðzexivgd izy oiay ziaayïäéðL ,íéçôè äøNòî ¦§©¥©¤¤¥£¨¨§¨¦§¥¤

ïéøeñàm` wxy :`ziixad ixacn `xnbd zwiicne .ziaa lhlhl £¦
,ziaa lhlhl mdl xeq` migth dxyrn oazd hrnzpàäla` ± ¨

deab oazd x`yp m`äøNò,migthéøLlhlhl mdl xzen ± £¨¨¨¥
,ziaaàáeè äø÷z àéìcéîc áb ìò óàådaxd dxwzd ddeaby ± §©©©§¦©§¨¦§¨¨

e ,oazdndpéî òîLs`y ,jkn gkene ±úBòébî ïéàL úBvéçî §©¦¨§¦¤¥©¦
ïîL ,äø÷zìl od zeaygp ±,úBvéçîaeqy in lr o`kn dywiex ©¦§¨§¨§¦

(.ar lirl)opi` dxwzl zeribn oi`y zevign lld zia zrcly
.zevign zeaygp

:`xnbd zvxznàëä ,éiaà øîà`ziixaa o`k ±úéáadeab `edy ¨©©©¥¨¨§©¦
ìLeäMî øñç øNò äLmigth xyr dylyn zegt hrn ±ïðé÷ñò §Ÿ¨¨¨¨¥©¤©§¦¨

,xaecn ±ïáúådeabäøNòwegx oazd oi`y `vnpe ,migth §¤¤£¨¨
mixne` migth dyly wegx epi`y lke ,migth dyly dxwzdn

.dxwzl zevignd zeribny enk df ixde ,ceal eadéøa àðeä áøå§©¨§¥
òLBäé áøce siqedàîéz eléôà ,øîàz` yxtl lkez dvxz m` ± §©§ª©¨©£¦¥¨

elit` `ziixadúéáawx deab `edyäøNòmigth §©¦£¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oiaexir(iying meil)

:`xnbd zvxznúéøBtéöc íìBòì,mivia raye miz`n da yiy §¨§¦¦
eeäééìò éãL àúìç éúééà.odilr siqeze dzlg xeriy `ade ± ©§¥©§¨§¥£©§

ztqeza zixetiv d`q dzid iax iptl d`aedy ef d`q ,xnelk
`ed dlg xeriye ,d`q lr cenrz dzlg elhiyke ,dzlg xeriy

.rax`e mixyrn cg`
:`xnbd dgecïééåä änk àúìçmiz`n ly dlg xeriy `ed dnk ± ©§¨©¨©§¨

miz`nn rax`e mixyr iwlg cg` `ed dnk epiidc] mivia raye
od ,[rayeéðîzlr dpeny siqezyke ,aexiwa mivia dpeny ± ©§¥

raye miz`ndéì øöa ézkàraye miz`nn zegt `ed oiicr ± ©©¦¨©¥
.iax oda xriyy mivia dxyr

xaecn oi` :xg` ote`a zvxzne mcewd uexizdn zxfeg `xnbd
ztqeza o`kdlg xeriyeäééìò éãL éaøc úBãBòå éúééà àlà± ¤¨©§¥§§©¦§¥£©§

mivia raye miz`n oipnay] dvia lk lr siqeze `iaz `l`
ephwzpy `vne iax xriyy ,'cere' ztqez [zixetiv d`qay
dvial dlceba dey xacnd xec ly dviady jk miviad
iwlg cg` `ed 'cere' xeriye ,'cere' ztqeza mi`pzd ztewzay

.dvia ly mixyr
:`xnbd dywnéôè déì éåä ,éëä éàxzei lkd jqa `vii - ¦¨¦¨¥¥§¥

lr siqedl jixvy ztqezd ixdy ,mivia dxyr raye miz`nn
xzei zvw od ,odn mixyr iwlg cg` `idy ,mivia raye miz`n
raye miz`n zixetiv d`qa yiy epxn`y dn mbe ,mivia xyrn
lkd jqa ok m`e ,xzei zvw da yi zn`ae ,wiecn df oi` ,mivia

.mivia dxyr raye miz`nn xzei ody `vei
:`xnbd zvxzndéì áéLç àì äöéák éåä àìc ïåékoi`y oeik ± ¥¨§Ÿ¨¥§¥¨Ÿ¨¦¥

iax dze` aiygd `l ,dnly dvia xeriy df yxtd ztqeza
.dxyr raye miz`n ody ,zenlyd miviad xtqn z` wx ayge
z` zxxane d`q ixeriya zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:dixacïðaø eðzlk elicbd milyexil l`xyi e`ayk ,`ziixaa ¨©¨¨
y jk zecindúeúL úéøaãî ìò äøéúé úéîìLeøé äàñ,ziyiy ± §¨§©§¦§¥¨©¦§¨¦§

qgiia zccnp ztqezdy ,xnelk ,['uegan'] 'xaln' ziyiy `ide
,zinlyexid d`qdn ziyiy epiide ,dtqedd xg`l xvepd oipnl
e`ayke ,ziying ly ztqez `id zixacnd d`ql qgiia la`

zipy zecind z` elicbde exfg ixetivlådcindìLd`qúéøBtéö §¤¦¦
úeúL úéîìLeøé ìò äøéúéziying `idy ,'uegan' ziyiy ± §¥¨©§©§¦§
.zinlyexid d`qd xeriynúéøaãî ìò äøéúé úéøBtö ìL úàöîð¦§¥¤¦¦§¥¨©¦§¨¦

.LéìL§¦
zixacn lr dxizi zixetiv z`vnp' epipyy dn :`xnbd zxxan

,'yilyïàîc LéìL.o`k zexkfendn dcin efi` ly ±àîéìéàm` ± §¦§©¦¥¨
`idy xn`zúéøaãîc LéìLxnel xyt` i` ,zixacn d`q ly ± §¦§¦§¨¦

,okéãkîixdy ±àéðîúe ïéòaøà ,éåä änk úéøaãîc LéìL± ¦§¥§¦§¦§¨¦©¨¨¥©§§¦§©§¨

mirax` d`n yi zixacn d`qa ixdy ,mivia dpenye mirax`
,mivia rax`eúìúe ïézéL àôãBò eléàåoia yxtdd eli`e ± §¦§¨¦¦§¨

zixetiv d`qa oky ,mivia ylye miyy `ed zixacnl zixetiv
`vnp ,rax`e mirax` d`n zixacnae mivia raye miz`n yi

.zixacn ly yilyn xzei `ed yxtddy
:xg` ote`a yxtl dqpn `xnbd.úéîìLeøéc LéìL àlàådgec §¤¨§¦¦©§¦

:`xnbdàzìéz éëð àéðîúe ïéLîç ,éåä änk dãéc LéìLmiyng ± §¦¦¨©¨¨¥©§¦§©§¨§¥¦§¨
d`n yi zinlyexi d`qa ixdy ,dvia yily zegt mivia dpenye

,mivia ylye mirayúìúe ïézL àôãBò eléàåoia yxtdd eli`e ± §¦§¨¦¦§¨
.mivia ylye miyy `ed zixacnl zixetiv

:xg` ote`a yxtl dqpn `xnbdàlàåyily.éøBtéöcdgec §¤¨§¦¦
:`xnbdàãç éëð ïéòáL ,éåä änk dãéc LéìL,cg` zegt miray ± §¦¦¨©¨¨¥¦§¦§¥£¨

miiz`n yi zixetiv d`qa ixdy ,mivia ryze miyy epiide
,mivia rayeàôãBò eléàåzixacnl zixetiv oia yxtdd eli`e ± §¦§¨

`edìLå íéMLL.mivia ¦¦§¨Ÿ
:ycg uexiz d`ian `xnbdøîà÷ éëä äéîøé éaø øîà àlàjk ± ¤¨¨©©¦¦§§¨¨¦¨¨©

,`pzd zpeek `idáBø÷ úéøaãî ìò äøéúé éøBtéö ìL äàñ úàöîð¦§¥§¨¤¦¦§¥¨©¦§¨¦¨
ì,dlL LéìLyxtdde ryze miyy `id zixetiv ly yilydy ¦§¦¤¨

,dfl aexw df ixde ,ylye miyy `ed zixacnl zixetiv oia
dlL LéìLeryze miyy `idyúéøaãîc äöçîì áBø÷`edy §¦¤¨¨§¤¡¨§¦§¨¦

mirax` d`n da yi zixacn d`q ixdy ,mivia mizye miray
.mivia rax`e

:xg` ote`a yxtne dywn `piaxé÷úîdì ódywd ±éãéî ,àðéáø ©§¦¨¨¦¨¦¦
éðz÷ áBø÷ áBø÷cr aexiwa exn`p dixacy `ziixaa epipy ike ± ¨¨¨¨¥

jk lk weic xqeg da x`eand oeayga yiy yxtl lkepy
.izernynøîà÷ éëä ,àðéáø øîà àlàz`vnp' dpyy dna `pzd ¤¨¨©¨¦¨¨¦¨¨©

,'yily zixacn lr dxizi zixetiv lyéøBtéö ìL LéìL úàöîð¦§¥§¦¤¦¦
åaéaø ìL úBiãBòztqeza zxreynd zixetiv d`q ly yily ± ¦§¦¤©¦

,mivia dxyr raye miz`na dze` xriyy ,iax da `vny 'cere'
dvia yilye mizye miray `id dly yilydeäöçî ìò äøéúé§¥¨©¤¡¨

ìLd`q,äöéa LéìL úéøaãîd`n `id zixacn d`q ixdy ¤¦§¨¦§¦¥¨
.mivia mizye miray od dzivgne mivia rax`e mirax`

dxeza xn`p(k ,hi eh xacna)EnixY ux`d mgNn mklk`A dide'§¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¨¦
oM oxB znExzM dnExz EnixY dNg mkzqxr ziW`x .'dl dnExz§¨©¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨¦§©Ÿ¤¥
`ede ,dqirdn wlg yixtdl dyr zevn `ide .'Dz` EnixŸ¦Ÿ¨
odkl zpzipy ,dixac lkl dnexzk `id dlgd .'dlg' `xwpd
,dxezd on xeriy el oi` yxtend wlgd .mixfl dlik`a dxeq`e
xeriy dl yi ok m` `l` dyxtda zaiigzn dpi` dqird la`
:dlga aiegnd xeriy zxxand `ziixa d`ian `xnbd .mieqn

ïðaø eðzxn`p ,`ziixaa(k eh xacna),'íëúñøò úéLàø' ¨©¨¨¥¦£¦Ÿ¥¤
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המשך ביאור למס' עירובין ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oiaexir(iriax meil)

éáéúéî,`ziixaa epipy ,iq` ax lr eywd -éøvL ïè÷Bnàì C ¥¦¥¨¨¤¨¦§¦
Lå ,Bnà áeøéòa àöBée zvw lcb xakéøö ïéààöBé ïéà ,Bnàì C ¥§¥¦§¤¥¨¦§¦¥¥

,Bnà áeøéòa.exear cxtp aexir gipdl jixv `l`énð ïðúe- §¥¦§©©¦
dpyna epipyeäkeñ éab(.gk dkeq)àðååb éàä ék,df oirk ±ïè÷ ©¥¨¦©©§¨¨¨

éøö ïéàLäkeqa áéiç Bnàì C.jepig oicnda ïðéeäåepiire ± ¤¥¨¦§¦©¨©¨§©¦¨¨
mi`xen`(:gk my),el`ye dpynd oicaéøö ïéàL ïè÷ eäæéàåC §¥¤¨¨¤¥¨¦

éác éøîà .Bnàì[ly eyxcn ziaa-],éàpé éaø'en`l jixv epi`' §¦¨§¥§¥©¦©©
epiidäðôpL ìk[eikxv dyery-]ïBòîL éaø ,Bzçp÷î Bnà ïéàå ¨¤¦§¤§¥¦§©©§©¦¦§

øBòépL ìk ,øîà Lé÷ì ïa'ànéà' àøB÷ Bðéàå [BúðLî]`eazy ick ¤¨¦¨©¨¤¥¦§¨§¥¥¦¨
`.eil

:ddnze `iyewd z` dwiqtn `xnbdCzòc à÷ìñ ànéàdlr ike ± ¦¨©§¨©§¨
jixv'k aygp ezpyn xeripyk '`ni`' `xewy lky jzrca

micli `ld ,'en`leø÷ énð íéìBãb'`ni`' mi`xew mizrl ok mb ± §¦©¦¨
.mzpyn mixxerznyk

:yiwl yix mya e`aedy mixacd z` ddibn `xnbdàîéà àlà¤¨¥¨
xen` `l` ±'ànéà ànéà' àøB÷ Bðéàå BúðMî øBòépL ìkepi`y ± ¨¤¥¦§¨§¥¥¦¨¦¨

.eil` d`a `idy cr dwqtd `ll '`ni` `ni`' wrev
i`pi iax ly mixeriyd miniiwzn ea ,libd edn zxxan `xnbd

:iq` ax lr `iyewd z` zniiqn dfae ,yiwl yixeänëådnk oae ± §©¨
'`ni` `ni`' `xew epi`e ezgpwn en` oi`e dptpy clid `ed

:`xnbd daiyn .xxerznykòaøà øáke`,Lîç øákcg` lk §©©§©§©¨¥
epi`' aygp i`ce yng oany mipt lk lr x`eane .ezetixg itl
iq` ax ixacl dxizq o`kne .en` aexira `vei epi`e 'en`l jixv

.en` aexira `vei yy oa ohwy xn`y
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קלו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc oiaexir(ycew zay meil)

,ziadúñtøîedaxd migzt dae ,xvga zcnerd dkex` diilr - ¦§¤¤
iptl dkex` zg` zqtxn miyer eidy ,diilray mixeicd lkl
zqtxnd jxce ,zqtxnl cg` mleqa miler mleke ,diilrd igzt

,diilray mizal miqpkp,áeøéò Bðéàmpi`y zenewn mdy oeik ¥¥
.dxicl miie`xíL øcäå,zqtxne dxcqk` xry ziaa -Bðéà §©¨¨¥

åéìò øñBàla` .xvga lhlhl xvga xcd lr ±ïázä úéazia - ¥¨¨¥©¤¤
,oaz my mipzepyø÷aä úéáe,xwa my micnery zia -úéáe ¥©¨¨¥

íéöòä,mivr my mipzepy zia -úBøöBàä úéáemipzepy zia - ¨¥¦¥¨¨
,aexird ly ztd z` my ozp m` ,xvga mi`vnpy ,d`eaz my

å .áeøéò äæ éøä,mda xebl xg`l ziad lra mli`yd m`,íL øcä £¥¤¥§©¨¨
øñBà.xvga lhlhl ziad lra lr ¥

íL Lé íà ,øîBà äãeäé éaø[xvga xg`l li`ydy ziaa-] ©¦§¨¥¦¥¨
úéaä ìòa ìL ãé úñéôzmy gipdl ziad lral cgein mewn ± §¦©¨¤©©©©¦

,mixacøñBà Bðéàlhlhl ziad lra lr xqe` xkeyd oi` ± ¥¥
enr xb `edy enk aygp ziad lra ly eci zqitzy iptn ,xvga

.ziad lra ly `id xvgd lke ,cg` ziaa

àøîâ
seziye zexivg aexir zgpd mewn oipra `xnin d`ian `xnbd

:epzpyna iepy xak df xacy jk lr zl`eye ,ieanäãeäé áø øîà̈©©§¨
eøîàL íB÷î ìk ,úìéL øa ìàeîL áøc déøayøñBà Bðéà íL øcä §¥§©§¥©¦©¨¨¤¨§©¨¨¥¥

,xvga lhlhl xvgd ipa x`y lrïúBpämyBðéà ,Báeøéò úà ©¥¤¥¥
,áeøéòaygp epi` ,xeq`l zeyxe mewn aeyg epi` df mewn m`y ¥

,ea aexird zgpdl s` mewnãéçéc øòL úéaî õeçly xry zia ± ¦¥©©§¨¦
my gipdl xyt` ,xqe` epi` my xcdy s`y ,cigil zkiiyd xvg

.aexird z`,áeøéò Ba ïéçépî ïéà íéîëç eøîàL íB÷î ìëåaexir §¨¨¤¨§£¨¦¥©¦¦¥
la` ,ea oigipn oi` cala zexivgóezéL Ba ïéçépîiteziy-] ©¦¦¦

,[ieana lhlhl zexivgd ipal xizdl ick mipzepy ,ze`eanõeç
éBáî øéåàîoi` s`y ,[zexivgd zg`a `ly envr ieana-] ¥£¦¨

a migipn.my xnzyn epi` enr mitzyny xacdy oeik ,seziy e
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîaxc dixa dcedi ax `a dn ± ©¨©§©¨

oi`y mewna s`y xn`y dna ,eprinydl zliy xa l`eny
,seziy migipn ,aexir migipnàðéðzdnn df oic mircei ep` ixd ± §¦¨

,dpyna epipyyúñtøîe äøãñëà øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä©¥¤¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤
,áeøéò Bðéày ,dpyna rnyneéåä àìc àeä áeøéòegipd m` wxy ± ¥¥¥§Ÿ¨¥

,aexir epi` ,aexir myóezéL àä,seziy my egipd m` la` ±éåä ¨¦¨¥
ly mipicd z` :`xnbd daiyn .seziy df ixd ±ãéçéc øòL úéa¥©©§¨¦

,aexir my gipdl xyt`yålyéBáîc øéåàmy mipzep oi`y §£¦§¨
,seziydéì àëéøèöéàxa l`eny axc dixa dcedi ax jxved ± ¦§§¦¨¥

,eprinydl zliyïðz àìc.dpyna mix`ean mpi` el` mipicy ± §Ÿ§©
:`xnbd zxne`éëä énð àéðzepwiicy enk `ziixaa epipy oke ± ©§¨©¦¨¦

,`ziixaa epipyy ,dpynd ixacn,øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä©¥¤¥§¥©©
å ,áeøéò äæ éøä ,éBánáe ,øöçáe ,úñtøîe ,äøãñëà`ziixad ixac ©§©§¨¦§¤¤¤¨¥©¨£¥¤¥§

ixdy ,md miywïðúä` ozepdy ,dpyna epipy -ziaa eaexir z ¨§©

zqtxne dxcqk` xry,áeøéò äæ ïéà`l`àîéàjixv i`ce ± ¥¤¥¥¨
`l` 'aexir' df ixd ,`ziixad dxn` `ly ,xnel dz`äæ éøä£¥¤

,'óezéL',zqtxne dxcqk` xry ziay ,`ziixaa x`ean ok m`e ¦
:`xnbd zl`ey .seziy my mipzep ,aexir my mipzep oi`y s`

ixde ,ieana seziy gipdl xyt`y `ziixad dxn` ji`óezéL¦
øèðéî àì éBáîa:`xnbd daiyn .xnyp epi` ±àîéàjl yi ± §¨Ÿ¦§©¥¨

eaexir z` ozepdy ,`ziixaa xneléBánaL øöça.seziy df ixd ¤¨¥¤©¨
:ef dkldn xfbpy oic d`ian `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

ïéaeñî eéäL äøeáç éða,zay axra ,dcerqa cgi miayei ±Lã÷å §¥£¨¤¨§¦§¨©
íBiä ïäéìòd ,zay dyrpe jiygd milke` mdy cerae ±ìòL út £¥¤©©¤©

[äéìò] (ïäéìò) ïéëîBñ ïçìMäs`áeøéò íeMî,aexirl didzy ± ©ª§¨§¦¨¤¦¥
oky lke ,xg` aexir egipd `l m` s` ,xvga lhlhl mixzene

.ieanl seziy mewna dlirenydì éøîàåixaca exn`y yie ± §¨§¦¨
ztd lr mikneqy ,l`enyóezéL íeMî,ieanl seziyl didzy ± ¦¦

mewna zeidl dliren ztd oi` la` ,ieana lhlhl mixzene
hlha mixeq` oiicre ,aexir.zexivgl mizad on leàìå ,äaø øîà̈©©¨§Ÿ

éâéìt`l` ,df lr df miwleg mpi` ,l`eny ixaca zepeyld ipy ± §¦¦
ïàk`ed ,aexir mewna dliren ztdy exn`y dn ±ïéaeñîa± ¨¦§¦

dxeagd ipa miayeiyk,úéaaeïàkdliren ztdy exn`y dne ± ©©¦¨
`ed ,seziy mewna wx,øöça ïéaeñîazlren ztd oi` f`y ¦§¦¤¨¥

ziaa `weec aexird z` gipdl jixvy oeik ,aexir mewna zeidl
.dxic mewn dpi` xvgy ,xvga `leàéðz ,äaøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¨©§¨

Cì òéiñîciean seziyy ,`ziixan jixacl di`x `iadl yi ± ¦§©©¨
,epipyy ,xvga mb migipnúBàBáî éôezéLå ,øöça úBøéöç éáeøéò¥¥£¥¤¨¥§¦¥§

da ïðéåäå ,éBánaike ,epl`ye ,ef `ziixa ixaca epzpe ep`ype ± ©¨©£¦©¨
mipzepïðúäå ,øöça úBøéöç éáeøéò,dpyna epipy ixde ±ïúBpä ¥¥£¥¤¨¥§¨§©©¥

,áeøéò Bðéà úñtøîe äøãñëà øòL úéáa Báeøéò úàm`y ixd ¤¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤¥¥
,epayiie ,aexir epi` ,dxic ziaa `ly aexird z` mipzepàîéà± ¥¨

y ,`ziixad ixaca xnel jl yiúBøéöç éáeøéò`weec mipzepúéáa ¥¥£¥§©¦
aLdze`øöç,zxg` xvgay ziaa `le ,dze` miaxrny ¤¤¨¥

eúBàBáî éôezéLs` gipdl xyt`aL øöçaeze`éBán ¦¥§§¨¥¤¤¨
xvga `l la` ,ziaa `weec gipdl jixv oi`e ,ea mitzzyny

.xg` ieanay
:dpyna epipy'åëå ãé úñéôz íL Lé íà øîBà äãeäé éaølra ly ©¦§¨¥¦¥¨§¦©¨

:`xnbd zl`ey .xqe` epi` ziadéîc éëéäedn -.ãé úñéôz ¥¦¨¥§¦©¨
:`xnbd daiynìL Bøéöç ïBâk`xwpd mc`,ñééðea [ïa]didy §£¥¤¤§¨

el eid exyer jezne ,mixg`l exivgay miza li`yne ,xiyr
.xvgay mizad lka milk el eide ,milk daxd

:`xnbd zxtqnñééðea ïa,did iax ly ecinlzéaøc dén÷ì àúà ¤§¨£¨§©¥§©¦
,yxcnd zial iax iptl `a ±eäì øîà,eiptl miayeil iaxept ¨©§©

äðî äàî ïáì íB÷îmewn el ept xnelk ,dpn d`n el yiy mc`l ± ¨§¤¥¨¨¤
.`ed xiyry aeygàðéøçà Léðéà àúà,xg` mc` iax iptl `a ± £¨¦¦©£¦¨

eäì øîà,eiptl miayeil iax ¨©§
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת דוקש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oiaexir(iyily meil)

mc`d z`v illba `ide ly weqtd zligz z` zx`an `xnbd
:zl`eye ,'ebeéàîl`wfgil xn`py dna yexitd dn ±(my)úbòå' ©§ª©

'äpìëàz íéøòN.[lirl zxkfend zt dze`l]àcñç áø øîà §Ÿ¦Ÿ§¤¨¨©©¦§¨
dplk`iy l`wfgil 'd xn`yì,íéøeòéLdpnn lk`i `ly ,xnelk §¦¦

milke`y jxck lwyna hrn hrn dpnn lk`i `l` ,raeya
.arxa,øîà àtt áøz`y ,l`wfgil 'd xn`ydúáéøòzkixr ± ©¨¨¨©£¦¨¨

dyri ,ztdíéøBòN úáéøòk,mixery zt mikxery jxck ± ©£¦©§¦
dze` miyer `l` ,dti dkxerl micitwn oi`e daeyg dpi`y

,dpebníéhç úáéøòk àìå`idy ,mihig zt mikxery jxck `le ± §Ÿ©£¦©¦¦
.d`pe dlebr didzy dze` mipwzne mitiine daeyg

äðùî
`ed izne ,ezrcn `ly mc`l axrl xyt` m` dpc dpynd

:ezrcl aygpíãà ïúBðzzl mc` leki ±éðåðçì äòî`edy ¥¨¨¨¨§¤§¨¦
,ieana enr xc `ede ,oii xkeníBzçðìe`ede ,zexkk xken `edy §©§

,xvga enr xcL éãkzeyrl oii epnn gwil ieand ipa e`eai m` §¥¤
,xvgl aexir zeyrl zt gwil xvgd ipa e` ,ieanl seziyäkæi§©¤

Bìa wlgáeøéò,eiykr el ozep `edy drnd zxenzéaø éøác ¥¦§¥©¦
,åéúBòî Bì eëæ àì ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà`la oipwd lg `ly ¡¦¤¤©£¨¦§¦Ÿ¨¨¨

oeik ,aexird lg `l ,xg` ici lr ipepgd el dkif m` s`e ,dkiyn
diepw drnd oi`e ,drnd zxenz el zepwdl `id ipepgd zrcy
oi` ,gweld jeyniy cr ea xefgl xkend lekiy oeiky ,xkenl
`vnpe ,drnd z` el dpwn epi`e ,xkend lr jneq gweld
gweld zrca oi`y s` ,ozpy drna gweld xear axrn xkendy
drn epnn lhep xvgd ipan cg`y enk df ixde ,drna el axriy

.aexirl zt exear da zepwl ick ezrcn `ly
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xcde"המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oiaexir(iriax meil)

dééöçxeriy `ed xkik ly,òâeðnä úéaìziaa mc` ddy m`y ¤§¨©©¦©§¨
zlik`l witqnd onf xeriy rbepndeilry micbad ,xkik ivg

,mi`nhpdéöç éöçåxeriy `ed xkik lyäéiåbä úà ìBñôì ©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨
xeriya e`nhpy milk`n lke`d mc`y minkg exfby ,[sebd-]

.leahiy cr dnexzl eteb lqtp ,dcerq ivg

àøîâ
iax itl zeipepia zecerq izy ly xeriyd edn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .dcedi iaxe xi`nänëå`edúBãeòñ ézL ïBæî §©¨¨§¥§
.dcedi iaxe xi`n iax zhiyl zeipepia,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

àúééøëéà àzôéø ézøzicaer mdy ,mixki` ly mingl ipy ± ©§¥¦§¨¦¨¦¨¨
milibx dcyl mzcearl mikledyke ,mixeeya dyixga dnc`d
izy oefn md dl`k mingl ipye ,mieqn lceba mingl mnr zgwl

.aexir oiprl zecerqøäð àzôéø ézøz ,øîà äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨¨©©§¥¦§¨§©
àúétt.`tt xdp mya mewna zet`l milibxy mingl ipy ± ©©§¨

:dcedi iaxk e` xi`n iaxk dkldd m`d zxxan `xnbddéì øîà̈©¥
Ceáà ,àáøc déøa óñBé áøì óñBé áø[jia`-]ïàîk[dhiy efi`k-] ©¥§©¥§¥§¨¨£§©

,déì àøéáñepicia `id dkldy ,dcedi iaxk e` xi`n iaxk §¦¨¥
xryl mc` `a m`e ,epefn itk cg` lkl mixryny aexira

.leg lya e` zay lya ,xryi dcerq efi`a ,envra
ia` ,`ax ly epa sqei ax xn`,déì àøéáñ øéàî éaøkmixryny §©¦¥¦§¦¨¥

.zay lyn xzei dphw dcerq `idy ,leg mei zcerq itl
,sqei ax xn`énð àðàok mb ip` ±,éì àøéáñ øéàî éaøkzcerqy £¨©¦§©¦¥¦§¦¨¦

,aexird oefn mixryn dae zay lyn xzei dphw legéàc± §¦
m` ixdyäãeäé éaøk,xzei dphw dcerq `id zay zcerqy §©¦§¨

éLðéà éøîàc àä àéL÷xnel miyp`d milibxy dnn dyw ± ©§¨¨§¨§¥¦§¥
çéëL àîéñáì àçååøxacl mewn zeptl migeexzn miirnd ± ©§¨¦§¦¨§¦©

`edy i`ce ,miaxr milk`n mc`l yi zayay oeike ,wezn
milk`n lke` `ed f`y leg meia xy`n xzei ezlik`a daxn

.miheyt
:epzpyna epipy,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaørax`n oeicpeta xkkn ©¦¨¨¤§¨¥

.awl ylyn xkkl zeci izy xne` oerny iax ,rlqa oi`q
:epzpyn ixacl zqgiiznd `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

ïäéøác íéáBø÷eoerny iaxe dwexa oa opgei iax ly.ïéåL úBéäì §¦¦§¥¤¦§¨¦
:ddnz `xnbdéîc éîitl `lde ,mdixac oia oeinc yi ike ± ¦¨¥

xeriydïðçBé éaøcyieòñ òaøààa÷ì àúãitle ,awl zecerq ± §©¦¨¨©§©§¨¨§©¨
xeriydïBòîL éaøcyiàa÷ì àúãeòñ òLz.awl zecerq ± §©¦¦§¥©§¨¨§©¨

:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàxn` `l dwexa oa opgei iax ¨©©¦§¨
`idy `l` ,aw ivg `ed [zecerq izy da yiy] xkikd xeriyy
mihg ly mi`q rax`y onfa oeicpeta ipeepgd on zipwipd xkik
`ed mihg aw ivg ly xignd df oeayg itl mpn`e ,rlqa mixknp
la` ,mihg aw ivg xear ipeepgd mliyy xignd edf j` ,oeicpet
dgxihd xky df xign lr sqep ,mgl zexkik xken `edyk
mihg dnk xryl z`a m` xac ly eteqay jk ,diit`e dpigha

oeicpeta zxknpd xkika yiéðåðçì LéìL ïäî àöivgn `ivez ± ¥¥¤§¦©¤§¨¦
`edy `vnpe ,exkyk yily ,oeicpeta ipeepgd dpwy ,mihg aw
.aw yily edfy aw ivg iyily ipyn dieyrd xkik oeicpeta xken

:`xnbd dywnézkàåoa opgei iaxe oerny iax ixac oi` oiicre ± §©©¦
c ,dfl df miaexw dwexaøîìyi oerny iaxly ±äòLzzecerq §©¦§¨

awlúéL øîìe.awl zecerq yy dwexa oa opgei iaxle ± §©¦
:xg` ote`a zvxzn `xnbdàlà]xnel jixvCãéàk`xnink ± ¤¨§¦¨

zxg`,àcñç áøc [éðåðçì äöçî ïäî àö ,øîàcaw ivgn `ivez ± §©¦§¨§¨©¥¥¤¤¡¨©¤§¨¦
xkeny `vnpe ,exkyl mzivgn oeicpeta ipeepg dpwy mihg

.mihg aw raxn dieyrd xkik oeicpeta
:`xnbd zl`eyézkàåoiicre ±øîìyi oerny iaxl ±òLz §©©¦§©¥©

awl zecerqéðîz øîìezecerq dpeny yi dwexa oa opgei iaxle ± §©©§¥
.awl

:`xnbd daiynøîà÷c eðééä,`ziixaaúBéäì íäéøác íéáBø÷e ©§§¨¨©§¦¦§¥¤¦§
,ïéåL.mdipia hren lcad yiy s` miaexw mdixeriyy ¨¦

lk lr :`cqg ax ly zexnind izy oia dxizq dywn `xnbd
miptàcñç áøcà àcñç áøc àéL÷`cqg ax ly zexnind izy ± ©§¨§©¦§¨©§©¦§¨

odn `v' ,xn` dpey`xay ,dipyd lr zg` zeyw lirl e`aedy
.'ipeepgl dvgn odn `v' ,xn` dipyae ,'ipeepgl yily

:`xnbd zvxznéáéö úéaä ìòa áéäé à÷c àä ,àéL÷ àì± Ÿ©§¨¨§¨¨¦©©©©¦¦¥
zwqdl mivr ipeepgl ozep ziad lray xaecn dpey`xd `xnina

,yily `l` xkzyn ipeepgd oi` f`y ,diit`d jxevl xepzdàä̈
éáéö úéaä ìòa áéäé àìclrad oi`y xaecn dipyd `xninae ± §Ÿ¨¦©©©©¦¦¥

xkzyn f`e ,ely mivra ynzyn ipeepgde ,mivr ozep ziad
.dvgn

:epzpyna epipy.äéiåbä úà ìBñôì dééöç éöçå òâeðnä úéaì déöç¤§¨©©¦©§¨©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69



קלז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc oiaexir(ycew zay meil)

,ziadúñtøîedaxd migzt dae ,xvga zcnerd dkex` diilr - ¦§¤¤
iptl dkex` zg` zqtxn miyer eidy ,diilray mixeicd lkl
zqtxnd jxce ,zqtxnl cg` mleqa miler mleke ,diilrd igzt

,diilray mizal miqpkp,áeøéò Bðéàmpi`y zenewn mdy oeik ¥¥
.dxicl miie`xíL øcäå,zqtxne dxcqk` xry ziaa -Bðéà §©¨¨¥

åéìò øñBàla` .xvga lhlhl xvga xcd lr ±ïázä úéazia - ¥¨¨¥©¤¤
,oaz my mipzepyø÷aä úéáe,xwa my micnery zia -úéáe ¥©¨¨¥

íéöòä,mivr my mipzepy zia -úBøöBàä úéáemipzepy zia - ¨¥¦¥¨¨
,aexird ly ztd z` my ozp m` ,xvga mi`vnpy ,d`eaz my

å .áeøéò äæ éøä,mda xebl xg`l ziad lra mli`yd m`,íL øcä £¥¤¥§©¨¨
øñBà.xvga lhlhl ziad lra lr ¥

íL Lé íà ,øîBà äãeäé éaø[xvga xg`l li`ydy ziaa-] ©¦§¨¥¦¥¨
úéaä ìòa ìL ãé úñéôzmy gipdl ziad lral cgein mewn ± §¦©¨¤©©©©¦

,mixacøñBà Bðéàlhlhl ziad lra lr xqe` xkeyd oi` ± ¥¥
enr xb `edy enk aygp ziad lra ly eci zqitzy iptn ,xvga

.ziad lra ly `id xvgd lke ,cg` ziaa

àøîâ
seziye zexivg aexir zgpd mewn oipra `xnin d`ian `xnbd

:epzpyna iepy xak df xacy jk lr zl`eye ,ieanäãeäé áø øîà̈©©§¨
eøîàL íB÷î ìk ,úìéL øa ìàeîL áøc déøayøñBà Bðéà íL øcä §¥§©§¥©¦©¨¨¤¨§©¨¨¥¥

,xvga lhlhl xvgd ipa x`y lrïúBpämyBðéà ,Báeøéò úà ©¥¤¥¥
,áeøéòaygp epi` ,xeq`l zeyxe mewn aeyg epi` df mewn m`y ¥

,ea aexird zgpdl s` mewnãéçéc øòL úéaî õeçly xry zia ± ¦¥©©§¨¦
my gipdl xyt` ,xqe` epi` my xcdy s`y ,cigil zkiiyd xvg

.aexird z`,áeøéò Ba ïéçépî ïéà íéîëç eøîàL íB÷î ìëåaexir §¨¨¤¨§£¨¦¥©¦¦¥
la` ,ea oigipn oi` cala zexivgóezéL Ba ïéçépîiteziy-] ©¦¦¦

,[ieana lhlhl zexivgd ipal xizdl ick mipzepy ,ze`eanõeç
éBáî øéåàîoi` s`y ,[zexivgd zg`a `ly envr ieana-] ¥£¦¨

a migipn.my xnzyn epi` enr mitzyny xacdy oeik ,seziy e
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîaxc dixa dcedi ax `a dn ± ©¨©§©¨

oi`y mewna s`y xn`y dna ,eprinydl zliy xa l`eny
,seziy migipn ,aexir migipnàðéðzdnn df oic mircei ep` ixd ± §¦¨

,dpyna epipyyúñtøîe äøãñëà øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä©¥¤¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤
,áeøéò Bðéày ,dpyna rnyneéåä àìc àeä áeøéòegipd m` wxy ± ¥¥¥§Ÿ¨¥

,aexir epi` ,aexir myóezéL àä,seziy my egipd m` la` ±éåä ¨¦¨¥
ly mipicd z` :`xnbd daiyn .seziy df ixd ±ãéçéc øòL úéa¥©©§¨¦

,aexir my gipdl xyt`yålyéBáîc øéåàmy mipzep oi`y §£¦§¨
,seziydéì àëéøèöéàxa l`eny axc dixa dcedi ax jxved ± ¦§§¦¨¥

,eprinydl zliyïðz àìc.dpyna mix`ean mpi` el` mipicy ± §Ÿ§©
:`xnbd zxne`éëä énð àéðzepwiicy enk `ziixaa epipy oke ± ©§¨©¦¨¦

,`ziixaa epipyy ,dpynd ixacn,øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä©¥¤¥§¥©©
å ,áeøéò äæ éøä ,éBánáe ,øöçáe ,úñtøîe ,äøãñëà`ziixad ixac ©§©§¨¦§¤¤¤¨¥©¨£¥¤¥§

ixdy ,md miywïðúä` ozepdy ,dpyna epipy -ziaa eaexir z ¨§©

zqtxne dxcqk` xry,áeøéò äæ ïéà`l`àîéàjixv i`ce ± ¥¤¥¥¨
`l` 'aexir' df ixd ,`ziixad dxn` `ly ,xnel dz`äæ éøä£¥¤

,'óezéL',zqtxne dxcqk` xry ziay ,`ziixaa x`ean ok m`e ¦
:`xnbd zl`ey .seziy my mipzep ,aexir my mipzep oi`y s`

ixde ,ieana seziy gipdl xyt`y `ziixad dxn` ji`óezéL¦
øèðéî àì éBáîa:`xnbd daiyn .xnyp epi` ±àîéàjl yi ± §¨Ÿ¦§©¥¨

eaexir z` ozepdy ,`ziixaa xneléBánaL øöça.seziy df ixd ¤¨¥¤©¨
:ef dkldn xfbpy oic d`ian `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

ïéaeñî eéäL äøeáç éða,zay axra ,dcerqa cgi miayei ±Lã÷å §¥£¨¤¨§¦§¨©
íBiä ïäéìòd ,zay dyrpe jiygd milke` mdy cerae ±ìòL út £¥¤©©¤©

[äéìò] (ïäéìò) ïéëîBñ ïçìMäs`áeøéò íeMî,aexirl didzy ± ©ª§¨§¦¨¤¦¥
oky lke ,xg` aexir egipd `l m` s` ,xvga lhlhl mixzene

.ieanl seziy mewna dlirenydì éøîàåixaca exn`y yie ± §¨§¦¨
ztd lr mikneqy ,l`enyóezéL íeMî,ieanl seziyl didzy ± ¦¦

mewna zeidl dliren ztd oi` la` ,ieana lhlhl mixzene
hlha mixeq` oiicre ,aexir.zexivgl mizad on leàìå ,äaø øîà̈©©¨§Ÿ

éâéìt`l` ,df lr df miwleg mpi` ,l`eny ixaca zepeyld ipy ± §¦¦
ïàk`ed ,aexir mewna dliren ztdy exn`y dn ±ïéaeñîa± ¨¦§¦

dxeagd ipa miayeiyk,úéaaeïàkdliren ztdy exn`y dne ± ©©¦¨
`ed ,seziy mewna wx,øöça ïéaeñîazlren ztd oi` f`y ¦§¦¤¨¥

ziaa `weec aexird z` gipdl jixvy oeik ,aexir mewna zeidl
.dxic mewn dpi` xvgy ,xvga `leàéðz ,äaøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¨©§¨

Cì òéiñîciean seziyy ,`ziixan jixacl di`x `iadl yi ± ¦§©©¨
,epipyy ,xvga mb migipnúBàBáî éôezéLå ,øöça úBøéöç éáeøéò¥¥£¥¤¨¥§¦¥§

da ïðéåäå ,éBánaike ,epl`ye ,ef `ziixa ixaca epzpe ep`ype ± ©¨©£¦©¨
mipzepïðúäå ,øöça úBøéöç éáeøéò,dpyna epipy ixde ±ïúBpä ¥¥£¥¤¨¥§¨§©©¥

,áeøéò Bðéà úñtøîe äøãñëà øòL úéáa Báeøéò úàm`y ixd ¤¥§¥©©©§©§¨¦§¤¤¥¥
,epayiie ,aexir epi` ,dxic ziaa `ly aexird z` mipzepàîéà± ¥¨

y ,`ziixad ixaca xnel jl yiúBøéöç éáeøéò`weec mipzepúéáa ¥¥£¥§©¦
aLdze`øöç,zxg` xvgay ziaa `le ,dze` miaxrny ¤¤¨¥

eúBàBáî éôezéLs` gipdl xyt`aL øöçaeze`éBán ¦¥§§¨¥¤¤¨
xvga `l la` ,ziaa `weec gipdl jixv oi`e ,ea mitzzyny

.xg` ieanay
:dpyna epipy'åëå ãé úñéôz íL Lé íà øîBà äãeäé éaølra ly ©¦§¨¥¦¥¨§¦©¨

:`xnbd zl`ey .xqe` epi` ziadéîc éëéäedn -.ãé úñéôz ¥¦¨¥§¦©¨
:`xnbd daiynìL Bøéöç ïBâk`xwpd mc`,ñééðea [ïa]didy §£¥¤¤§¨

el eid exyer jezne ,mixg`l exivgay miza li`yne ,xiyr
.xvgay mizad lka milk el eide ,milk daxd

:`xnbd zxtqnñééðea ïa,did iax ly ecinlzéaøc dén÷ì àúà ¤§¨£¨§©¥§©¦
,yxcnd zial iax iptl `a ±eäì øîà,eiptl miayeil iaxept ¨©§©

äðî äàî ïáì íB÷îmewn el ept xnelk ,dpn d`n el yiy mc`l ± ¨§¤¥¨¨¤
.`ed xiyry aeygàðéøçà Léðéà àúà,xg` mc` iax iptl `a ± £¨¦¦©£¦¨

eäì øîà,eiptl miayeil iax ¨©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oiaexir(iyily meil)

mc`d z`v illba `ide ly weqtd zligz z` zx`an `xnbd
:zl`eye ,'ebeéàîl`wfgil xn`py dna yexitd dn ±(my)úbòå' ©§ª©

'äpìëàz íéøòN.[lirl zxkfend zt dze`l]àcñç áø øîà §Ÿ¦Ÿ§¤¨¨©©¦§¨
dplk`iy l`wfgil 'd xn`yì,íéøeòéLdpnn lk`i `ly ,xnelk §¦¦

milke`y jxck lwyna hrn hrn dpnn lk`i `l` ,raeya
.arxa,øîà àtt áøz`y ,l`wfgil 'd xn`ydúáéøòzkixr ± ©¨¨¨©£¦¨¨

dyri ,ztdíéøBòN úáéøòk,mixery zt mikxery jxck ± ©£¦©§¦
dze` miyer `l` ,dti dkxerl micitwn oi`e daeyg dpi`y

,dpebníéhç úáéøòk àìå`idy ,mihig zt mikxery jxck `le ± §Ÿ©£¦©¦¦
.d`pe dlebr didzy dze` mipwzne mitiine daeyg

äðùî
`ed izne ,ezrcn `ly mc`l axrl xyt` m` dpc dpynd

:ezrcl aygpíãà ïúBðzzl mc` leki ±éðåðçì äòî`edy ¥¨¨¨¨§¤§¨¦
,ieana enr xc `ede ,oii xkeníBzçðìe`ede ,zexkk xken `edy §©§

,xvga enr xcL éãkzeyrl oii epnn gwil ieand ipa e`eai m` §¥¤
,xvgl aexir zeyrl zt gwil xvgd ipa e` ,ieanl seziyäkæi§©¤

Bìa wlgáeøéò,eiykr el ozep `edy drnd zxenzéaø éøác ¥¦§¥©¦
,åéúBòî Bì eëæ àì ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà`la oipwd lg `ly ¡¦¤¤©£¨¦§¦Ÿ¨¨¨

oeik ,aexird lg `l ,xg` ici lr ipepgd el dkif m` s`e ,dkiyn
diepw drnd oi`e ,drnd zxenz el zepwdl `id ipepgd zrcy
oi` ,gweld jeyniy cr ea xefgl xkend lekiy oeiky ,xkenl
`vnpe ,drnd z` el dpwn epi`e ,xkend lr jneq gweld
gweld zrca oi`y s` ,ozpy drna gweld xear axrn xkendy
drn epnn lhep xvgd ipan cg`y enk df ixde ,drna el axriy

.aexirl zt exear da zepwl ick ezrcn `ly
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oiaexir(iriax meil)

dééöçxeriy `ed xkik ly,òâeðnä úéaìziaa mc` ddy m`y ¤§¨©©¦©§¨
zlik`l witqnd onf xeriy rbepndeilry micbad ,xkik ivg

,mi`nhpdéöç éöçåxeriy `ed xkik lyäéiåbä úà ìBñôì ©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨
xeriya e`nhpy milk`n lke`d mc`y minkg exfby ,[sebd-]

.leahiy cr dnexzl eteb lqtp ,dcerq ivg

àøîâ
iax itl zeipepia zecerq izy ly xeriyd edn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .dcedi iaxe xi`nänëå`edúBãeòñ ézL ïBæî §©¨¨§¥§
.dcedi iaxe xi`n iax zhiyl zeipepia,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

àúééøëéà àzôéø ézøzicaer mdy ,mixki` ly mingl ipy ± ©§¥¦§¨¦¨¦¨¨
milibx dcyl mzcearl mikledyke ,mixeeya dyixga dnc`d
izy oefn md dl`k mingl ipye ,mieqn lceba mingl mnr zgwl

.aexir oiprl zecerqøäð àzôéø ézøz ,øîà äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨¨©©§¥¦§¨§©
àúétt.`tt xdp mya mewna zet`l milibxy mingl ipy ± ©©§¨

:dcedi iaxk e` xi`n iaxk dkldd m`d zxxan `xnbddéì øîà̈©¥
Ceáà ,àáøc déøa óñBé áøì óñBé áø[jia`-]ïàîk[dhiy efi`k-] ©¥§©¥§¥§¨¨£§©

,déì àøéáñepicia `id dkldy ,dcedi iaxk e` xi`n iaxk §¦¨¥
xryl mc` `a m`e ,epefn itk cg` lkl mixryny aexira

.leg lya e` zay lya ,xryi dcerq efi`a ,envra
ia` ,`ax ly epa sqei ax xn`,déì àøéáñ øéàî éaøkmixryny §©¦¥¦§¦¨¥

.zay lyn xzei dphw dcerq `idy ,leg mei zcerq itl
,sqei ax xn`énð àðàok mb ip` ±,éì àøéáñ øéàî éaøkzcerqy £¨©¦§©¦¥¦§¦¨¦

,aexird oefn mixryn dae zay lyn xzei dphw legéàc± §¦
m` ixdyäãeäé éaøk,xzei dphw dcerq `id zay zcerqy §©¦§¨

éLðéà éøîàc àä àéL÷xnel miyp`d milibxy dnn dyw ± ©§¨¨§¨§¥¦§¥
çéëL àîéñáì àçååøxacl mewn zeptl migeexzn miirnd ± ©§¨¦§¦¨§¦©

`edy i`ce ,miaxr milk`n mc`l yi zayay oeike ,wezn
milk`n lke` `ed f`y leg meia xy`n xzei ezlik`a daxn

.miheyt
:epzpyna epipy,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaørax`n oeicpeta xkkn ©¦¨¨¤§¨¥

.awl ylyn xkkl zeci izy xne` oerny iax ,rlqa oi`q
:epzpyn ixacl zqgiiznd `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

ïäéøác íéáBø÷eoerny iaxe dwexa oa opgei iax ly.ïéåL úBéäì §¦¦§¥¤¦§¨¦
:ddnz `xnbdéîc éîitl `lde ,mdixac oia oeinc yi ike ± ¦¨¥

xeriydïðçBé éaøcyieòñ òaøààa÷ì àúãitle ,awl zecerq ± §©¦¨¨©§©§¨¨§©¨
xeriydïBòîL éaøcyiàa÷ì àúãeòñ òLz.awl zecerq ± §©¦¦§¥©§¨¨§©¨

:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàxn` `l dwexa oa opgei iax ¨©©¦§¨
`idy `l` ,aw ivg `ed [zecerq izy da yiy] xkikd xeriyy
mihg ly mi`q rax`y onfa oeicpeta ipeepgd on zipwipd xkik
`ed mihg aw ivg ly xignd df oeayg itl mpn`e ,rlqa mixknp
la` ,mihg aw ivg xear ipeepgd mliyy xignd edf j` ,oeicpet
dgxihd xky df xign lr sqep ,mgl zexkik xken `edyk
mihg dnk xryl z`a m` xac ly eteqay jk ,diit`e dpigha

oeicpeta zxknpd xkika yiéðåðçì LéìL ïäî àöivgn `ivez ± ¥¥¤§¦©¤§¨¦
`edy `vnpe ,exkyk yily ,oeicpeta ipeepgd dpwy ,mihg aw
.aw yily edfy aw ivg iyily ipyn dieyrd xkik oeicpeta xken

:`xnbd dywnézkàåoa opgei iaxe oerny iax ixac oi` oiicre ± §©©¦
c ,dfl df miaexw dwexaøîìyi oerny iaxly ±äòLzzecerq §©¦§¨

awlúéL øîìe.awl zecerq yy dwexa oa opgei iaxle ± §©¦
:xg` ote`a zvxzn `xnbdàlà]xnel jixvCãéàk`xnink ± ¤¨§¦¨

zxg`,àcñç áøc [éðåðçì äöçî ïäî àö ,øîàcaw ivgn `ivez ± §©¦§¨§¨©¥¥¤¤¡¨©¤§¨¦
xkeny `vnpe ,exkyl mzivgn oeicpeta ipeepg dpwy mihg

.mihg aw raxn dieyrd xkik oeicpeta
:`xnbd zl`eyézkàåoiicre ±øîìyi oerny iaxl ±òLz §©©¦§©¥©

awl zecerqéðîz øîìezecerq dpeny yi dwexa oa opgei iaxle ± §©©§¥
.awl

:`xnbd daiynøîà÷c eðééä,`ziixaaúBéäì íäéøác íéáBø÷e ©§§¨¨©§¦¦§¥¤¦§
,ïéåL.mdipia hren lcad yiy s` miaexw mdixeriyy ¨¦

lk lr :`cqg ax ly zexnind izy oia dxizq dywn `xnbd
miptàcñç áøcà àcñç áøc àéL÷`cqg ax ly zexnind izy ± ©§¨§©¦§¨©§©¦§¨

odn `v' ,xn` dpey`xay ,dipyd lr zg` zeyw lirl e`aedy
.'ipeepgl dvgn odn `v' ,xn` dipyae ,'ipeepgl yily

:`xnbd zvxznéáéö úéaä ìòa áéäé à÷c àä ,àéL÷ àì± Ÿ©§¨¨§¨¨¦©©©©¦¦¥
zwqdl mivr ipeepgl ozep ziad lray xaecn dpey`xd `xnina

,yily `l` xkzyn ipeepgd oi` f`y ,diit`d jxevl xepzdàä̈
éáéö úéaä ìòa áéäé àìclrad oi`y xaecn dipyd `xninae ± §Ÿ¨¦©©©©¦¦¥

xkzyn f`e ,ely mivra ynzyn ipeepgde ,mivr ozep ziad
.dvgn

:epzpyna epipy.äéiåbä úà ìBñôì dééöç éöçå òâeðnä úéaì déöç¤§¨©©¦©§¨©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨
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המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מעש"ק בהעלותך.

ויהי רצון אשר מתאים לתאריך מכתבו בפרשת השבוע בה נאמר, דבר אל אהרן גו' בהעלותך 

את הנרות, ופירשו רז"ל עד שתהא שלהבת עולה מאלי'.

באופנו,  וגוי קדוש(  כהנים  הוא חלק מממלכת  מבנ"י  )שכאו"א  הוא תפקידו  גם  ימלא  הנה 

להדליק נר ה' נשמת אדם בבנ"י שבא עמהם במגע, פעם אחר פעם, עד שתהא שלהבת עולה מאלי'.
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.ãéøö Bðéà éøëpä ìL íéöòä Bà øpä íà ìáàBa úBçîì C28Bîöò úòcî äNBòLkbiàlL ét ìò óà £¨¦©¥¨¥¦¤©¨§¦¥¨¦¦§§¤¤¦©©©§©©¦¤Ÿ
íL øàaúpL íòhî øëN Bì õö÷30äëàìnäLk ïéòä úéàøîì íéLLBç ïéà ìàøNé úéa CBúa elôàå ¨©¨¨¦©©¤¦§¨¥¨©£¦§©¦¦§¨¥¥§¦§©§¦¨©¦§¤©§¨¨

ä"ëù ïîéña øàaúiL íòhî éøëð ìL íéöôça úéNòð31: ©£¥©£¨¦¤¨§¦¦©©¤¦§¨¥§¦¨
ד  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
åîöò úòãî [âé זו מלאכה על ציווהו שלא אלא השנה, כל במשך בקבלנות המשרתו נכרי שהוא אף -29.

zetqede mipeiv
בכל 28) בתרא, במהדורא שלביאור ,27 הערה לעיל עיין

המחאה. חובת גם ישנה הנאה איסור שיש מקום
ג.29) סעיף כנ"ל
Ë"Òראה30) ·¯ ÔÓÈÒ כלום לו נתן לא הישראל אם אבל :

מחוטין  בגד ואורג שלו מעורות מנעלים תופר הנכרי אלא
אינו  בשבת אותה ועושה שרואה פי על אף שלו בבית שלו
עושה  אינו אם שכר לו קצץ שלא אע"פ כלום לו לומר צריך

בפרהסיא.
אבל 31) ישראל של בחפצים אמורים דברים במה ג: סעיף

על  לו כנותן שנראה שאף לו ליתנם מותר נכרי של חפצים
בשביל  מוציא שאינו כיון כלום בכך אין להוציא מנת

ואפילו  ישראל של אינו והחפץ עצמו בשביל אלא הישראל
כמו  מותר שלך בחפצים מלאכתך עשה בפירוש לומר

ע"כ. שם. שנתבאר
דעושה  אע"ג העין, למראית בזה חוששים שאין והטעם
כאן  אין מעצמו עושה דכשהנכרי ובביתו. ישראל בשביל
דאדעתא  יודע מאליה עושה אותה הרואה שכל העין מראית
חוששים  ואין תפסיד, שלא שיודעת קעבדא, דנפשיה
המלאכה  לו נתן שהוא הוא כשהאמת אלא העין למראית
להם  יתברר שמא לחוש יש שאז לעשותה, לו אמר או
שמא  או בשבת, לו אמר שמא ויחשדוהו לו שאמר האמת

והאמת). ד"ה ה רנב, (קו"א יום שכיר הוא

•
zay zekld - jexr ogley

Ê עגול תכשיט שהוא אומרים יש זהב של בעיר תצא לא
שבו  באמצעו לשון בו ויש ירושלים צורת בו ומציירין
על  עטרה כעין שהוא אומרים ויש למלבוש אותו מחברין
בדבר  אין הלכה (ולענין ירושלים צורת בו ומציירין הראש
לשלפו  לה שאפשר תכשיט כל הכל שלדברי כלל מחלוקת
שהוא  בין ראשה על שהוא בין בו לצאת אסורה ולהראותו
בהווה  חכמים שדברו אלא מצוייר אינה ואפילו במלבושה

בימיהם): שהיו התכשיטים כל ופרטו בימיהם

Á בה יוצאה שאין בראשה זהב של בכליל אשה יוצאת
לא  ולכן ולהראות לשלף דרכה שאין חשובה אשה אלא
חרוזות  זהב של מחתיכות עשוי שהוא בין זה כליל על גזרו
אותן  אבל במטלית קבועות חתיכות שאותן בין בחוט
עליהם  גזרו בהם רגילות (עשירות) הנשים שכל תכשיטין
אשה  בין אחד בתכשיט לחלק רצו שלא חשובה לאשה אף

לאשה:

Ë רצועות בה יש אם רחבה מעיל חתיכת דהיינו רסוקיא
סביבותיה  ולהדקה בהן לקשרה בה תלויות קצרות
שמא  חוששין ואין יפה מהודק שהוא כיון בו לצאת מותרת
אסורה  רצועות בה אין אם אבל מעליה ותפול הקשר יותר

בידה: ותביאנו ותשכח מעליה תפול שמא בה לצאת

È יוצאת אבל להראותם תשלפם שמא האף בנזמי תצא לא
הוא  וטורח בקישוריה מכוסות שאזניה מפני האוזן בנזמי
ובמקומות  להראותן הנזמים מהן לשלוף לגלותן לה
ולכן  האוזן בנזמי גם לצאת אסורה האזנים לגלות שנוהגין

בנזמים: לצאת אסורות מגולות שאזניהן הבתולות

‡È מפתחי כגון במחטין קישוריהן להעמיד הנשים דרך
זו  במחט לצאת ומותרת בהן וכיוצא וצעיפה חלוקה
שכיון  כלל ומלבוש תכשיט שם עליה שאין אע"פ התורה מן
יד  כבית היא הרי לבישה לצורך לה משמשת שהיא

להמלבושים.

נקובה  מחט אבל נקובה שאינה במחט אמורים דברים במה
גמור  משוי היא והרי קישוריהן בה להעמיד הנשים דרך אין
אותה  שהוציאה (ואע"פ חייבת יצאת ואם בה תצא לא ולכן
מטעם  כדרכה שלא הוצאה זו אין בידה ולא קישוריה ע"י

ש"א). בסי' שנתבאר

כעין  ועשוי עב אחד שראשה נקובה שאינה מחט ואף
משום  קישוריה בה להעמיד סופרים מדברי אסורה תכשיט
במחט  להקל נהגו ועכשיו להראותה תשלפנו שמא גזרה
כעין  עשוי שאינו מפני עב אחד שראשה נקובה שאינה

תכשיט.
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בה  מעמדת אינה אם אבל קישוריה בה שמעמדת והוא
לחלוק  כגון שיהיה צורך לאיזה לה שצריכה אף קישוריה
לצורך  לה משמשת שאינה כיון בהן וכיוצא שערה בה
כעין  עשוי העב ראשה כשאין גמור משוי היא הרי לבישה

לו תכש  הצריכים החפצים בכל לצאת יכול אדם שאין יט
תכשיט  כעין עשוי הוא ואם תכשיט ולא מלבוש לא כשאינן

גזירה: משום סופרים מדברי אסור

·È משוי אלא לאשה תכשיט אינה חותם עליה שיש טבעת
כשאין  אלא בטבעת להתקשט הנשים דרך שאין גמור
שלא  הוצאה זו ואין חייבת בה יצאה ואם חותם עליה
טבעתו  לאשתו בחול האיש נותן שלפעמים מפני כדרכה
משימה  והיא להצניעה לבית להוליכה חותם עליה שיש

היא  הוצאה שדרך ונמצא לביתה שמגעת עד באצבעה אותה
עליה  שיש טבעת באצבעה להוציא לפעמים לאשה אף
כשהוציאה  עליה חייבת לה תכשיט שאינה וכיון חותם
אבל  פטורה חותם עליה שאין בטבעת כשיצאת אבל בשבת
מאצבעה  תשלפנה שמא גזירה משום סופרים מדברי אסורה

להראותה:

‚È מפתחי בו שקושרת תכשיט והוא בכוליאר תצא לא
בושם  בה שקשור קשר והוא בכובלת ולא חלוקה
אסורה  ובשבת עליה טוענתו רע שריחה ואשה טוב שריחו

להראותו: מעליה תשלפם שמא גזרה משום בו לצאת

זֿיג  סעיפים אשה תכשיטי דיני שג סימן ב חלק
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" של ענינה נתבאר כאן רבה [עד (בחינת אהבה "

ה'"זכר " באהבת יותר הנמוכה המדריגה יבאר ועתה - (

" זוטא - ""אהבה בחינת שהיא :]"נקבה ,

äáäà úðéçá åäæ äá÷ð úãìåé úðéçá ë"àùî
ïâá ñøô ìá÷ì úðî ìò àéä äáäàäù ,àèåæ
,åá ä÷áãìå íéäìà úáø÷ õôçù åðééäã ,ïãò
àéäù åîë ùôðä úåäîå úåîöò øàùúù åðééäã

.ïãò ïâá 'úé åá ä÷åáã
ונהנית  ממש במהותה נשארת עדן בגן הנשמה
כמ"ש  "יש", עדן גן נקרא ולפיכך אלקות, מהשגת

יש. אוהבי להנחיל

ééçì äåàúîä íãàë ,êéúéåà éùôð úðéçá åäæå
àåäù ñøôä úðéçáá øúåé øçåá ïëìå ,'åë åùôð
ìò øàùéì éãë ,'åë àøáð ã"åéá ,äøàäå åéæ ÷ø
õôç åðéàå ,ùôðä ìù åúåîöòå åúåäî
ä÷åáàá øð úåììëúäë ìèáéìå àáàúùàì

.ä"á óåñ ïéà øåà úåéîöòá
אויתיך  "נפשי בכתוב הפשוט הפירוש לפי
לה'), תאב (שהוא האדם על קאי ד"נפשי" בלילה",
"אויתיך" שהרי לשון, כפל הוא אויתיך" "נפשי
(או  איותך" "נפשי והל"ל לך", תאב "אני פירושו
קאי  ד"נפשי" הזקן אדמו"ר ומפרש "אויתיך"). רק
שאתה  מפני כלומר, אויתיך, "נפשי - הקב"ה על
פירוש, אויתיך, לפיכך האמיתיים, וחיי נפשי ה'
נפשו, לחיי המתאוה כאדם לך, ותאב מתאוה שאני
נפשו  שתשוב ותאב מתאוה ומעונה חלש וכשהוא

כו'". אליו

אהבת - הוא זו אהבה דזה עצמו שגדר ,
שרוצה  מפני הוא לאלקות להתקרב שמשתוקק
שהקב"ה  בכך שמכיר ומאחר נפשו, לחיי ומתאוה

לאלקות. תאב לכך האמיתיים" וחיי "נפשי הוא

äúòãù ,äá÷ð íùá åæ àèåæ äáäà úðéçá '÷ðå
î"ò åðééäã ,ø÷éò ìôèä úà äùåòù ,äì÷

.åìù äéîøâìä ìéáùá ñøô ìá÷ì
בזיו  אלקים בקרבת יותר בוחר כן "ועל
הארה  שהוא הגם הבא, ועולם עדן בגן השכינה
שיהנה  מאחר יתברך, ועצמותו מהותו לגבי בעלמא
ובלבד  מברובה יותר במועט מסתפק ויתענג, הוא

הוא". שיהנה

'÷ð åæ äáäà úðéçáù ,äìéìá êéúéåà éùôð åäæå
.'åë êùåç ìù äáäà àéä ,äìéì ïééãò

ה"לגרמי'" הוא זו אהבה שיסוד מאחר
האדם  עדיין הענין בדקות א"כ עצמו), (מציאות

"לילה". רוחני, חושך של במצב

[לסיכום:

להגיע  הוא ה' עבודת ענין עיקר חסידות, פי על

להקב  גמורה התבטלות מהותו "לידי שמצד דהיות ה,

בלעדו, מציאות לאיזו מקום שום אין יתברך ועצמותו

שום  מרגיש אינו באמת יתברך בו דבוק כשאדם הרי

" ופני' ישות של ."לגרמי'רגש

יותר: פשוטות במלים

של  רגש (בלי לה' ביטול להיות שצריך זה

פשוטות "לגרמי'" פניות רק לשלול בזה הכוונה אין ,(
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`zax `zkld
åîöò úòãî [âé זו מלאכה על ציווהו שלא אלא השנה, כל במשך בקבלנות המשרתו נכרי שהוא אף -29.

zetqede mipeiv
בכל 28) בתרא, במהדורא שלביאור ,27 הערה לעיל עיין

המחאה. חובת גם ישנה הנאה איסור שיש מקום
ג.29) סעיף כנ"ל
Ë"Òראה30) ·¯ ÔÓÈÒ כלום לו נתן לא הישראל אם אבל :

מחוטין  בגד ואורג שלו מעורות מנעלים תופר הנכרי אלא
אינו  בשבת אותה ועושה שרואה פי על אף שלו בבית שלו
עושה  אינו אם שכר לו קצץ שלא אע"פ כלום לו לומר צריך

בפרהסיא.
אבל 31) ישראל של בחפצים אמורים דברים במה ג: סעיף

על  לו כנותן שנראה שאף לו ליתנם מותר נכרי של חפצים
בשביל  מוציא שאינו כיון כלום בכך אין להוציא מנת

ואפילו  ישראל של אינו והחפץ עצמו בשביל אלא הישראל
כמו  מותר שלך בחפצים מלאכתך עשה בפירוש לומר

ע"כ. שם. שנתבאר
דעושה  אע"ג העין, למראית בזה חוששים שאין והטעם
כאן  אין מעצמו עושה דכשהנכרי ובביתו. ישראל בשביל
דאדעתא  יודע מאליה עושה אותה הרואה שכל העין מראית
חוששים  ואין תפסיד, שלא שיודעת קעבדא, דנפשיה
המלאכה  לו נתן שהוא הוא כשהאמת אלא העין למראית
להם  יתברר שמא לחוש יש שאז לעשותה, לו אמר או
שמא  או בשבת, לו אמר שמא ויחשדוהו לו שאמר האמת

והאמת). ד"ה ה רנב, (קו"א יום שכיר הוא

•
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Ê עגול תכשיט שהוא אומרים יש זהב של בעיר תצא לא
שבו  באמצעו לשון בו ויש ירושלים צורת בו ומציירין
על  עטרה כעין שהוא אומרים ויש למלבוש אותו מחברין
בדבר  אין הלכה (ולענין ירושלים צורת בו ומציירין הראש
לשלפו  לה שאפשר תכשיט כל הכל שלדברי כלל מחלוקת
שהוא  בין ראשה על שהוא בין בו לצאת אסורה ולהראותו
בהווה  חכמים שדברו אלא מצוייר אינה ואפילו במלבושה

בימיהם): שהיו התכשיטים כל ופרטו בימיהם

Á בה יוצאה שאין בראשה זהב של בכליל אשה יוצאת
לא  ולכן ולהראות לשלף דרכה שאין חשובה אשה אלא
חרוזות  זהב של מחתיכות עשוי שהוא בין זה כליל על גזרו
אותן  אבל במטלית קבועות חתיכות שאותן בין בחוט
עליהם  גזרו בהם רגילות (עשירות) הנשים שכל תכשיטין
אשה  בין אחד בתכשיט לחלק רצו שלא חשובה לאשה אף

לאשה:

Ë רצועות בה יש אם רחבה מעיל חתיכת דהיינו רסוקיא
סביבותיה  ולהדקה בהן לקשרה בה תלויות קצרות
שמא  חוששין ואין יפה מהודק שהוא כיון בו לצאת מותרת
אסורה  רצועות בה אין אם אבל מעליה ותפול הקשר יותר

בידה: ותביאנו ותשכח מעליה תפול שמא בה לצאת

È יוצאת אבל להראותם תשלפם שמא האף בנזמי תצא לא
הוא  וטורח בקישוריה מכוסות שאזניה מפני האוזן בנזמי
ובמקומות  להראותן הנזמים מהן לשלוף לגלותן לה
ולכן  האוזן בנזמי גם לצאת אסורה האזנים לגלות שנוהגין

בנזמים: לצאת אסורות מגולות שאזניהן הבתולות

‡È מפתחי כגון במחטין קישוריהן להעמיד הנשים דרך
זו  במחט לצאת ומותרת בהן וכיוצא וצעיפה חלוקה
שכיון  כלל ומלבוש תכשיט שם עליה שאין אע"פ התורה מן
יד  כבית היא הרי לבישה לצורך לה משמשת שהיא

להמלבושים.

נקובה  מחט אבל נקובה שאינה במחט אמורים דברים במה
גמור  משוי היא והרי קישוריהן בה להעמיד הנשים דרך אין
אותה  שהוציאה (ואע"פ חייבת יצאת ואם בה תצא לא ולכן
מטעם  כדרכה שלא הוצאה זו אין בידה ולא קישוריה ע"י

ש"א). בסי' שנתבאר

כעין  ועשוי עב אחד שראשה נקובה שאינה מחט ואף
משום  קישוריה בה להעמיד סופרים מדברי אסורה תכשיט
במחט  להקל נהגו ועכשיו להראותה תשלפנו שמא גזרה
כעין  עשוי שאינו מפני עב אחד שראשה נקובה שאינה

תכשיט.
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בה  מעמדת אינה אם אבל קישוריה בה שמעמדת והוא
לחלוק  כגון שיהיה צורך לאיזה לה שצריכה אף קישוריה
לצורך  לה משמשת שאינה כיון בהן וכיוצא שערה בה
כעין  עשוי העב ראשה כשאין גמור משוי היא הרי לבישה

לו תכש  הצריכים החפצים בכל לצאת יכול אדם שאין יט
תכשיט  כעין עשוי הוא ואם תכשיט ולא מלבוש לא כשאינן

גזירה: משום סופרים מדברי אסור

·È משוי אלא לאשה תכשיט אינה חותם עליה שיש טבעת
כשאין  אלא בטבעת להתקשט הנשים דרך שאין גמור
שלא  הוצאה זו ואין חייבת בה יצאה ואם חותם עליה
טבעתו  לאשתו בחול האיש נותן שלפעמים מפני כדרכה
משימה  והיא להצניעה לבית להוליכה חותם עליה שיש

היא  הוצאה שדרך ונמצא לביתה שמגעת עד באצבעה אותה
עליה  שיש טבעת באצבעה להוציא לפעמים לאשה אף
כשהוציאה  עליה חייבת לה תכשיט שאינה וכיון חותם
אבל  פטורה חותם עליה שאין בטבעת כשיצאת אבל בשבת
מאצבעה  תשלפנה שמא גזירה משום סופרים מדברי אסורה

להראותה:

‚È מפתחי בו שקושרת תכשיט והוא בכוליאר תצא לא
בושם  בה שקשור קשר והוא בכובלת ולא חלוקה
אסורה  ובשבת עליה טוענתו רע שריחה ואשה טוב שריחו

להראותו: מעליה תשלפם שמא גזרה משום בו לצאת

זֿיג  סעיפים אשה תכשיטי דיני שג סימן ב חלק
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" של ענינה נתבאר כאן רבה [עד (בחינת אהבה "

ה'"זכר " באהבת יותר הנמוכה המדריגה יבאר ועתה - (

" זוטא - ""אהבה בחינת שהיא :]"נקבה ,

äáäà úðéçá åäæ äá÷ð úãìåé úðéçá ë"àùî
ïâá ñøô ìá÷ì úðî ìò àéä äáäàäù ,àèåæ
,åá ä÷áãìå íéäìà úáø÷ õôçù åðééäã ,ïãò
àéäù åîë ùôðä úåäîå úåîöò øàùúù åðééäã

.ïãò ïâá 'úé åá ä÷åáã
ונהנית  ממש במהותה נשארת עדן בגן הנשמה
כמ"ש  "יש", עדן גן נקרא ולפיכך אלקות, מהשגת

יש. אוהבי להנחיל

ééçì äåàúîä íãàë ,êéúéåà éùôð úðéçá åäæå
àåäù ñøôä úðéçáá øúåé øçåá ïëìå ,'åë åùôð
ìò øàùéì éãë ,'åë àøáð ã"åéá ,äøàäå åéæ ÷ø
õôç åðéàå ,ùôðä ìù åúåîöòå åúåäî
ä÷åáàá øð úåììëúäë ìèáéìå àáàúùàì

.ä"á óåñ ïéà øåà úåéîöòá
אויתיך  "נפשי בכתוב הפשוט הפירוש לפי
לה'), תאב (שהוא האדם על קאי ד"נפשי" בלילה",
"אויתיך" שהרי לשון, כפל הוא אויתיך" "נפשי
(או  איותך" "נפשי והל"ל לך", תאב "אני פירושו
קאי  ד"נפשי" הזקן אדמו"ר ומפרש "אויתיך"). רק
שאתה  מפני כלומר, אויתיך, "נפשי - הקב"ה על
פירוש, אויתיך, לפיכך האמיתיים, וחיי נפשי ה'
נפשו, לחיי המתאוה כאדם לך, ותאב מתאוה שאני
נפשו  שתשוב ותאב מתאוה ומעונה חלש וכשהוא

כו'". אליו

אהבת - הוא זו אהבה דזה עצמו שגדר ,
שרוצה  מפני הוא לאלקות להתקרב שמשתוקק
שהקב"ה  בכך שמכיר ומאחר נפשו, לחיי ומתאוה

לאלקות. תאב לכך האמיתיים" וחיי "נפשי הוא

äúòãù ,äá÷ð íùá åæ àèåæ äáäà úðéçá '÷ðå
î"ò åðééäã ,ø÷éò ìôèä úà äùåòù ,äì÷

.åìù äéîøâìä ìéáùá ñøô ìá÷ì
בזיו  אלקים בקרבת יותר בוחר כן "ועל
הארה  שהוא הגם הבא, ועולם עדן בגן השכינה
שיהנה  מאחר יתברך, ועצמותו מהותו לגבי בעלמא
ובלבד  מברובה יותר במועט מסתפק ויתענג, הוא

הוא". שיהנה

'÷ð åæ äáäà úðéçáù ,äìéìá êéúéåà éùôð åäæå
.'åë êùåç ìù äáäà àéä ,äìéì ïééãò

ה"לגרמי'" הוא זו אהבה שיסוד מאחר
האדם  עדיין הענין בדקות א"כ עצמו), (מציאות

"לילה". רוחני, חושך של במצב

[לסיכום:

להגיע  הוא ה' עבודת ענין עיקר חסידות, פי על

להקב  גמורה התבטלות מהותו "לידי שמצד דהיות ה,

בלעדו, מציאות לאיזו מקום שום אין יתברך ועצמותו

שום  מרגיש אינו באמת יתברך בו דבוק כשאדם הרי

" ופני' ישות של ."לגרמי'רגש

יותר: פשוטות במלים

של  רגש (בלי לה' ביטול להיות שצריך זה

פשוטות "לגרמי'" פניות רק לשלול בזה הכוונה אין ,(
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למלא  ירצה שלא - הבהמית) והנפש הרע היצר (שמצד

גופניים  בתענוגים הבהמית ונפשו גופו רצונות

ה' בעבודת רק יהי' עיסוקו וכל הזה, עולם ותענוגי

שגם אלא - המצוות וקיום התורה עבודתו בלימוד

שלימות,יתברך  קניית כמו עצמו, תועלת בשביל אינה

מדות  וקנין התורה בידיעת חיל אל מחיל ועלי' שגשוג

" להיות כדי השלם טובות, עבודתו "אדם כל אם כי ,

הקב  של רצונו מילוי רק רוח "היא נחת ולעשות ה

העליון, רצון וימולא שיתקיים רק לו שנוגע ועד לקונו,

על  ולא אחרים ידי על שיתקיים אפילו לו איכפת ולא

הקב  - יחיד דבר רק קיים אצלו כי ורצונותיו "ידו, ה

במציאות). קיים אינו הוא (כאילו

כ  אדמו "ובסגנון מהר "ק ("ר רז ש מאמר ל "בפירוש

הזה " בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה

הבא  העולם חיי רק מכל הם הבא העולם שחיי - "

הנברא " רוח "תענוג ונחת עונג מקבל שהאדם מה ,

בעולם  טובים ומעשים תשובה ידי על ואילו מאלקות,

רוח נחת עושים רז לבורא הזה ""(כמאמר רוח ל נחת

רצוני  ונעשה שאמרתי )."לפני

כשהיא  ה', בעבודת העילוי תכלית וזוהי

" במשנה) פרס (כהגירסא לקבל שלא מנת רק על (ולא "

פרס " לקבל מנת על במה "שלא לו די שלא היינו ,(

רוצה  שאינו אלא שכר, תשלום פניית בלא שעובד

בשביל  אפילו אינה שעבודתו עד כלל. שכר בתשלום

ליוצרו  רוח נחת לעשות יכול שהוא גופא מזה העונג

לאיש  רוח קורת לגרום לו שנזדמן פשוט איש (כמשל

אצלו  יחשב זה שדבר ביראה, ומפורסם גדול חכם

ודברים  המאכלים עונג מכל יותר הרבה נפלא לעונג

כל  אלא - עליו) האהבה הערבים מצד רק היא עבודתו

לאלקות. והיראה

מקום  מכל - ביותר גבוהה מדריגה שזוהי ואף

לכאו  שייך מנהו ""שמץ כי מישראל, שאמר א ידי על

""אדמו  הזקן אליין ר דיך אז ניט מער וויל ובפרט "איך ,

הכח  ניתן צדק', ה'צמח ידי על זה שנתפרסם לאחרי

לכאו  יותר) ריבוי "(עוד לו שיש דהגם מישראל, א

מקום  מכל הבהמית, נפשו שמצד לרצונות ועד רצונות

יהי' רצונו ועיקר ולב, לב בלא יהיו שלו הרצונות

דירה  יתברך לו לעשות יתברך עצמותו כוונת להשלים

אדמו  אצל שהי' ומעין דרך על הזקן "בתחתונים, ר

אליין  דיך אז ניט מער רצה ]."שלא

à ÷øô øåöé÷
הקשר  להבין וצריך העקרה, ותגל תשיש שוש
ששה, עצמה שהעקרה א', בזה, הפירושים שני בין
ותו, בששון. שתהי' העקרה על פועל שהקב"ה ב',
בנים. לה מאין עקרה היא דאם סיפא, רישא לאו
"איש  רז"ל במאמר הפנימי הפירוש בהקדם ויובן
תחילה  מזרעת אשה נקבה יולדת תחילה מזריע
וכנסת  הקב"ה הם ואשה דאיש זכר", יולדת
נולדת  ישראל וכנסת הקב"ה יחוד ידי שעל ישראל,
באהבת  בחינות שתי ויש לה', אהבה ישראל בלב
זוטא  ואהבה "זכר" בחינת שהיא רבה אהבה ה',
רבה  אהבה הענין: וביאור "נקבה". בחינת שהיא
האדם  שאין חפצתי", לא "ועמך כמ"ש היא לה'
שיגרמו  אף אלקות, של וגילויים אורות שום רוצה
ליכלל  רק הוא חפצו כל אלא נפלא, עונג לו
והגילויים  האורות כי יתברך, ועצמותו במהותו
מקור  עמך "כי (בחינת בעלמא" "הארה אלא אינם
בחינת  היא זו רבה אהבה ובטל). טפל דבר חיים",
יתברך  ועצמותו במהותו שהדביקות לפי "זכר",
ביטול  אדרבה, אלא לאדם, תענוג גורמת אינה
חזקה  דעת בו שיש מי ורק וכל, מכל במציאות
בשביל  ותענוגו הנאתו על יוותר זכר) (בחינת
היא  זוטא אהבה משא"כ בהקב"ה. הדביקות
ולכן  חייו מקור יתברך שהוא לפי לה' האהבה
אהבה  שיסוד נפשו, לחיי התאב כאדם ה' את אוהב
עצמו, את שאוהב האדם, של ה"לגרמי'" היא זו
באה  שהיא לפי "נקבה" בחינת היא זו ואהבה
רצונו  שאין מחמת בהטפל שבוחר הדעת, מחסרון
ה' עבודת הנקראת והיא מאלקות. הנאתו על לוותר
לשון  ב"פרס", שמסתפק פרס, לקבל מנת על
שהם  אלקות של והגילויים האורות היינו פרוסה,

בעלמא". "הארה

:äæ ÷øôá åøàáúðù íéâùåî דלתתא אתערותא
והמשכת  נוקבין מיין העלאת דלעילא. ואתערותא

דכורין. מיין
השכינה. זיו זוטא. ואהבה רבה אהבה

דמלכא. בגופא בפני לאשתאבא נר התכללות
האבוקה.
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אותיות ‰Â‰(יח) עד"מ כמו אותיות מיני הרבה יש
בחי' סוסים שנק' אותיות הן השכל
למטה  ידן על ונמשך שיורד השכל הארת לגבי מרכבה
להיות  אחרים אותיות והן המחשבה אותיות ויש כו'
גדול  הפרש יש ובודאי כו' להורידה המח' לגבי מרכבה
שהמח' לאותיות בהן מורכב שהשכל אותיות בין
המבטא  אותיות שהן הדבור אותיות ויש בהן מורכבת
ממללא  דרוח הרוחני שהדבור כו' מהגרון אחה"ע
בה' האותיות צירופי נמצאו שלא ועד בהן מורכב
שרוחו  הגם מאומ' לדבר יכול התינוק אין הפה מוצאות
סוס  בלא אדם ירכב שלא כמו כו' ממללא רוח בחי'
רבים  ל' מרכבותיך סוסיך על תרכב כי כתיב לכן כו'

מ"ת  שבשעת דתורה דח"ע אותיות צירופי בחי' שהן
גם  הוא שרשן כי נעלים היותר וסוסים אותיות שהן
כמ"ש  החכמה לבחי' ידו על לבא החכמה מן בלמעלה
שנק' השכל מקדמת מאין פי' תמצא מאין והחכמה
מאין  שיומשך וכדי הקדומה חכמה או החכמה מקור
הקדומה  דחכמה אותיות בחי' ע"י היינו השכל דקדמות
המעלות  רום עד עד"ז וכן החכמה קדמות בהן שמורכב
ששייך  אותיות בחי' יש והתענוג הרצון בבחי' גם
בגלוי  יומשכו ידן ועל בהן מורכבים שהן אליהם
כתר  שנק' הפשוט והתענוג הרצון וגם כו' למטה
ג"כ  מל' כתר בחי' כו' לו שעטרה מ"ש שזהו שבכתר

וד"ל: כו' בהן שמורכב אותיות בחי' לו יש
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Í‡ עשיית והו"ע מעשה ע"י הוא ההמשכה עיקר
יותר  שגבוה מה שכל וכידוע דוקא, בפו"מ המצות
האבן  שעל מחותם ועד"מ דוקא למטה בגילוי בא הוא
רק  האותיות שם ניכרים אין האבן הברקת מצד טוב
ולכן  האותיות, ניכרים שם דוקא השעוה על כשחותמין
שזורעין  עד"מ וזריעה (פירות) בשם המצות נקראים
ממנו  שיצמח הפרי כח כל כלול שבגרעין בארץ גרעין
עי"ז  בארץ אותו וכשזורעין בהעלם שהוא רק אח"כ
גילוי  לידי מהעלם מביא שהוא שבארץ הצומח כח
המצות  הו"ע כמו"כ וריבוי, בתוס' ממנו שיצמח אח"כ
וכו' לצדקה לכם זרעו וכמ"ש זריעה בשם שנקראים
עכ"ז  בעשיי' למטה נמשכו שהמה שגם צדקות, זורע
שמרומזים  עליונים אורות כל בהעלם בהם יש הרי
וכן  מוחין ד' על שמורים דתפילין בתים ד' וכמו בהם
למטה  שנמשכו רק נ"ח ל"ב הוא שרשם ציצית ל"ב
עי"ז  אך בארץ, שזורעין הגרעין דוגמת וה"ז בגשמיות
מצמיח  וכמ"ש וריבוי בתוס' הצמיחה מהם יהי' אח"כ
אח"כ  שיהי' עליונים אורות הצמיחת והו"ע ישועות
וכמו  הפנה ל' ישועות ופי' לצדיק, זרוע אור וכמ"ש

עליונים  אורות גילוי אח"כ שיומשך כו' ה' וישע
דעכשיו  המצות מעשה ע"י ודוקא התומ"צ. משרש
תבואה  בשם המצות נקראים ולכן הנ"ל מזריעה וכמשל
דזריעה  מהמשל הנה אך וכנ"ל. מצוה פירי מאי ופרי
שזורעין  הארץ ע"י דוקא הצמיחה שעיקר יובן הנ"ל
ג"כ  הענין וכן ברכה, בתוס' צמיחה יהי' אז הגרעין בו
מצמיח  צדקות זורע אח"כ צמיחתם ענין שעיקר במצות
שמביא  שבו הצומח כח שע"י הארץ ע"י הוא ישועות
ארץ  בשם שנקראים נש"י והו"ע גילוי לידי מהעלם
שהוא  מה הוא חפץ ופי' חפץ ארץ לי תהיו כי וכמ"ש
מה  ג"כ נקרא רצון ורצון, חפץ יש כי המכוון, עיקר
והרצון  הכוונה עיקר שהוא אחר לרצון רצון שהוא
פנימי' שהוא מה נקרא וחפץ אגב, דרך רק הוא הקדום
הם  שישראל חפץ ארץ לי תהיו ואתם וזהו הכוונה,
וחפץ  הוי' חשק באבותיכם רק וכמ"ש הכוונה עיקר
נק' חבה של לשונות בג' וכמ"ש א', ענין הוא וחשק
ישראל  וע"י כו', וחפיצה ודביקה בחשיקה ישראל
צמיחת  סיבת עיקר יהי' דוקא ידם על חפץ ארץ שנק'

לע"ל. המצות

awri yxyi mi`ad

w"tl g"xfz zeny 't w"y mei ,c"qa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

למלא  ירצה שלא - הבהמית) והנפש הרע היצר (שמצד

גופניים  בתענוגים הבהמית ונפשו גופו רצונות

ה' בעבודת רק יהי' עיסוקו וכל הזה, עולם ותענוגי

שגם אלא - המצוות וקיום התורה עבודתו בלימוד

שלימות,יתברך  קניית כמו עצמו, תועלת בשביל אינה

מדות  וקנין התורה בידיעת חיל אל מחיל ועלי' שגשוג

" להיות כדי השלם טובות, עבודתו "אדם כל אם כי ,

הקב  של רצונו מילוי רק רוח "היא נחת ולעשות ה

העליון, רצון וימולא שיתקיים רק לו שנוגע ועד לקונו,

על  ולא אחרים ידי על שיתקיים אפילו לו איכפת ולא

הקב  - יחיד דבר רק קיים אצלו כי ורצונותיו "ידו, ה

במציאות). קיים אינו הוא (כאילו

כ  אדמו "ובסגנון מהר "ק ("ר רז ש מאמר ל "בפירוש

הזה " בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה

הבא  העולם חיי רק מכל הם הבא העולם שחיי - "

הנברא " רוח "תענוג ונחת עונג מקבל שהאדם מה ,

בעולם  טובים ומעשים תשובה ידי על ואילו מאלקות,

רוח נחת עושים רז לבורא הזה ""(כמאמר רוח ל נחת

רצוני  ונעשה שאמרתי )."לפני

כשהיא  ה', בעבודת העילוי תכלית וזוהי

" במשנה) פרס (כהגירסא לקבל שלא מנת רק על (ולא "

פרס " לקבל מנת על במה "שלא לו די שלא היינו ,(

רוצה  שאינו אלא שכר, תשלום פניית בלא שעובד

בשביל  אפילו אינה שעבודתו עד כלל. שכר בתשלום

ליוצרו  רוח נחת לעשות יכול שהוא גופא מזה העונג

לאיש  רוח קורת לגרום לו שנזדמן פשוט איש (כמשל

אצלו  יחשב זה שדבר ביראה, ומפורסם גדול חכם

ודברים  המאכלים עונג מכל יותר הרבה נפלא לעונג

כל  אלא - עליו) האהבה הערבים מצד רק היא עבודתו

לאלקות. והיראה

מקום  מכל - ביותר גבוהה מדריגה שזוהי ואף

לכאו  שייך מנהו ""שמץ כי מישראל, שאמר א ידי על

""אדמו  הזקן אליין ר דיך אז ניט מער וויל ובפרט "איך ,

הכח  ניתן צדק', ה'צמח ידי על זה שנתפרסם לאחרי

לכאו  יותר) ריבוי "(עוד לו שיש דהגם מישראל, א

מקום  מכל הבהמית, נפשו שמצד לרצונות ועד רצונות

יהי' רצונו ועיקר ולב, לב בלא יהיו שלו הרצונות

דירה  יתברך לו לעשות יתברך עצמותו כוונת להשלים

אדמו  אצל שהי' ומעין דרך על הזקן "בתחתונים, ר

אליין  דיך אז ניט מער רצה ]."שלא

à ÷øô øåöé÷
הקשר  להבין וצריך העקרה, ותגל תשיש שוש
ששה, עצמה שהעקרה א', בזה, הפירושים שני בין
ותו, בששון. שתהי' העקרה על פועל שהקב"ה ב',
בנים. לה מאין עקרה היא דאם סיפא, רישא לאו
"איש  רז"ל במאמר הפנימי הפירוש בהקדם ויובן
תחילה  מזרעת אשה נקבה יולדת תחילה מזריע
וכנסת  הקב"ה הם ואשה דאיש זכר", יולדת
נולדת  ישראל וכנסת הקב"ה יחוד ידי שעל ישראל,
באהבת  בחינות שתי ויש לה', אהבה ישראל בלב
זוטא  ואהבה "זכר" בחינת שהיא רבה אהבה ה',
רבה  אהבה הענין: וביאור "נקבה". בחינת שהיא
האדם  שאין חפצתי", לא "ועמך כמ"ש היא לה'
שיגרמו  אף אלקות, של וגילויים אורות שום רוצה
ליכלל  רק הוא חפצו כל אלא נפלא, עונג לו
והגילויים  האורות כי יתברך, ועצמותו במהותו
מקור  עמך "כי (בחינת בעלמא" "הארה אלא אינם
בחינת  היא זו רבה אהבה ובטל). טפל דבר חיים",
יתברך  ועצמותו במהותו שהדביקות לפי "זכר",
ביטול  אדרבה, אלא לאדם, תענוג גורמת אינה
חזקה  דעת בו שיש מי ורק וכל, מכל במציאות
בשביל  ותענוגו הנאתו על יוותר זכר) (בחינת
היא  זוטא אהבה משא"כ בהקב"ה. הדביקות
ולכן  חייו מקור יתברך שהוא לפי לה' האהבה
אהבה  שיסוד נפשו, לחיי התאב כאדם ה' את אוהב
עצמו, את שאוהב האדם, של ה"לגרמי'" היא זו
באה  שהיא לפי "נקבה" בחינת היא זו ואהבה
רצונו  שאין מחמת בהטפל שבוחר הדעת, מחסרון
ה' עבודת הנקראת והיא מאלקות. הנאתו על לוותר
לשון  ב"פרס", שמסתפק פרס, לקבל מנת על
שהם  אלקות של והגילויים האורות היינו פרוסה,

בעלמא". "הארה

:äæ ÷øôá åøàáúðù íéâùåî דלתתא אתערותא
והמשכת  נוקבין מיין העלאת דלעילא. ואתערותא

דכורין. מיין
השכינה. זיו זוטא. ואהבה רבה אהבה

דמלכא. בגופא בפני לאשתאבא נר התכללות
האבוקה.
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אותיות ‰Â‰(יח) עד"מ כמו אותיות מיני הרבה יש
בחי' סוסים שנק' אותיות הן השכל
למטה  ידן על ונמשך שיורד השכל הארת לגבי מרכבה
להיות  אחרים אותיות והן המחשבה אותיות ויש כו'
גדול  הפרש יש ובודאי כו' להורידה המח' לגבי מרכבה
שהמח' לאותיות בהן מורכב שהשכל אותיות בין
המבטא  אותיות שהן הדבור אותיות ויש בהן מורכבת
ממללא  דרוח הרוחני שהדבור כו' מהגרון אחה"ע
בה' האותיות צירופי נמצאו שלא ועד בהן מורכב
שרוחו  הגם מאומ' לדבר יכול התינוק אין הפה מוצאות
סוס  בלא אדם ירכב שלא כמו כו' ממללא רוח בחי'
רבים  ל' מרכבותיך סוסיך על תרכב כי כתיב לכן כו'

מ"ת  שבשעת דתורה דח"ע אותיות צירופי בחי' שהן
גם  הוא שרשן כי נעלים היותר וסוסים אותיות שהן
כמ"ש  החכמה לבחי' ידו על לבא החכמה מן בלמעלה
שנק' השכל מקדמת מאין פי' תמצא מאין והחכמה
מאין  שיומשך וכדי הקדומה חכמה או החכמה מקור
הקדומה  דחכמה אותיות בחי' ע"י היינו השכל דקדמות
המעלות  רום עד עד"ז וכן החכמה קדמות בהן שמורכב
ששייך  אותיות בחי' יש והתענוג הרצון בבחי' גם
בגלוי  יומשכו ידן ועל בהן מורכבים שהן אליהם
כתר  שנק' הפשוט והתענוג הרצון וגם כו' למטה
ג"כ  מל' כתר בחי' כו' לו שעטרה מ"ש שזהו שבכתר

וד"ל: כו' בהן שמורכב אותיות בחי' לו יש
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Í‡ עשיית והו"ע מעשה ע"י הוא ההמשכה עיקר
יותר  שגבוה מה שכל וכידוע דוקא, בפו"מ המצות
האבן  שעל מחותם ועד"מ דוקא למטה בגילוי בא הוא
רק  האותיות שם ניכרים אין האבן הברקת מצד טוב
ולכן  האותיות, ניכרים שם דוקא השעוה על כשחותמין
שזורעין  עד"מ וזריעה (פירות) בשם המצות נקראים
ממנו  שיצמח הפרי כח כל כלול שבגרעין בארץ גרעין
עי"ז  בארץ אותו וכשזורעין בהעלם שהוא רק אח"כ
גילוי  לידי מהעלם מביא שהוא שבארץ הצומח כח
המצות  הו"ע כמו"כ וריבוי, בתוס' ממנו שיצמח אח"כ
וכו' לצדקה לכם זרעו וכמ"ש זריעה בשם שנקראים
עכ"ז  בעשיי' למטה נמשכו שהמה שגם צדקות, זורע
שמרומזים  עליונים אורות כל בהעלם בהם יש הרי
וכן  מוחין ד' על שמורים דתפילין בתים ד' וכמו בהם
למטה  שנמשכו רק נ"ח ל"ב הוא שרשם ציצית ל"ב
עי"ז  אך בארץ, שזורעין הגרעין דוגמת וה"ז בגשמיות
מצמיח  וכמ"ש וריבוי בתוס' הצמיחה מהם יהי' אח"כ
אח"כ  שיהי' עליונים אורות הצמיחת והו"ע ישועות
וכמו  הפנה ל' ישועות ופי' לצדיק, זרוע אור וכמ"ש

עליונים  אורות גילוי אח"כ שיומשך כו' ה' וישע
דעכשיו  המצות מעשה ע"י ודוקא התומ"צ. משרש
תבואה  בשם המצות נקראים ולכן הנ"ל מזריעה וכמשל
דזריעה  מהמשל הנה אך וכנ"ל. מצוה פירי מאי ופרי
שזורעין  הארץ ע"י דוקא הצמיחה שעיקר יובן הנ"ל
ג"כ  הענין וכן ברכה, בתוס' צמיחה יהי' אז הגרעין בו
מצמיח  צדקות זורע אח"כ צמיחתם ענין שעיקר במצות
שמביא  שבו הצומח כח שע"י הארץ ע"י הוא ישועות
ארץ  בשם שנקראים נש"י והו"ע גילוי לידי מהעלם
שהוא  מה הוא חפץ ופי' חפץ ארץ לי תהיו כי וכמ"ש
מה  ג"כ נקרא רצון ורצון, חפץ יש כי המכוון, עיקר
והרצון  הכוונה עיקר שהוא אחר לרצון רצון שהוא
פנימי' שהוא מה נקרא וחפץ אגב, דרך רק הוא הקדום
הם  שישראל חפץ ארץ לי תהיו ואתם וזהו הכוונה,
וחפץ  הוי' חשק באבותיכם רק וכמ"ש הכוונה עיקר
נק' חבה של לשונות בג' וכמ"ש א', ענין הוא וחשק
ישראל  וע"י כו', וחפיצה ודביקה בחשיקה ישראל
צמיחת  סיבת עיקר יהי' דוקא ידם על חפץ ארץ שנק'

לע"ל. המצות
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a"lxz - l`eny zxez

¯˘Â הוא הוורידין והנה וורידים, בחי' הוא הטבחים
רתיחת  ענין והוא מהלב, הדם עולה שבהם
בחי' כי אש, ברשפי אהבה בחי' שהוא דקדושה הדמים
בתענוגים, אהבה כמים הנמשכת אהבה בחי' הוא קנה

וע"י ושר  כו', אש כרשפי אהבה בחי' הוא הטבחים
אש  בחי' אש אוכלה אש עי"ז דקדושה אש בחי'
שר  על שת"א וזהו כו', זרות תאוות בחי' דלעו"ז
יכבדנני  תודה זובח כמ"ש והיינו קטוליא, רב הטבחי'
והנה  כו'), עולמות שני ונוחל (זוכה יצרו את הזובח כל
ריבוי  ע"י שהוא הא' מאופן היניקה מכרית עי"ז
רוח  מבחי' נמשך הצמצומי' שריבוי לפי כו' הצמצומי'
גשמי', בתאוות א"ע שמשפיל למטה היורדת הבהמה
התאוות  כל את ומכלה ששורף הטבחי' שר ע"י אבל
ושר  יניקה. מזה לקבל יוכלו לא לכן זרות, ורצונות
ך"ב  חטה נק' התורה כי תורה בחי' הוא האופים
צריך  לחם חטה מבחי' שיהי' וכדי דאורייתא, אותיות
פי' אחד בתנור לחמכם נשים עשר ואפו וכמ"ש אפי'
בחמימות  פי' אחד בתנור התורה שהוא לחמכם ואפו
עולם, של יחידו אחד של מהתבוננות הבאה האהבה
לעיל  שנת' והגם כו', תורה בחי' שהוא האופי' שר וזהו
קנה, בחי' הוא התורה עיון זהו תורה בחי' הוא שהקנה
התורה  והנה כו'. האופים שר נק' תורה סתם אבל
אשר  ודברי וכמ"ש פיות שתי של חרב ג"כ נק' עצמה
התחתון, ופה העליון פה בחי' שני שיש בפיך, שמתי
ושונה  הקורא כל ממש, דברי בחי' היא שהתורה

כו'. פיות שתי וזהו כו', כנגדו ושונה קורא הקב"ה
Â‰ÊÂ בגרונם אל רוממות שע"י בידם פפיות וחרב

שע"י  כו' פפיות חרב יציאת נעשה עי"ז וכנ"ל

הגרון  מיצר בחי' שהוא מצרי' יציאת נעשה עי"ז הגרון
שרי  בחי' ג' שהוא בחי' ג' ג"כ יש שבלעו"ז דלעו"ז.
שר  שנק' גשמי' התענוגי' בחי' הוא המשקי' שר פרעה,
אדוניו  אשת ותשא עיניו, את לוט וישא וכמ"ש המשקי'
מאהביי  אחר אלכה וכמ"ש משקה, כולה כי עיניה, את
בחי' שהוא והיינו ושיקויי, שמני ופשתי צמרי נותני
כו' איסור בתאוות והן היתר בתאוות הן גשמי' תענוגי'
אחר  שהלכו מאד וחטאים רעים שהיו סדום אנשי וכמו
משקה  כלה כי איתא ברבות והנה כו', ליבם תאוות
והיינו  המאררים, המרים מי את האשה את והשקה ע"ש
נופת  וכמ"ש מר וסופן מתוק תחלתן גשמיי' תענוגי' כי
ענין  וזהו כו', כלענה מרה ואחריתה זרה שפתי תטופנה
רתיחת  בחי' הוא הטבחים ושר דקליפה. המשקי' שר
טורף  וכמ"ש קטוליא רב שנק' כעס בחי' שהוא הדמים
ושר  כו'). טרפה הנפש את (שעושה כו' באפו נפשו
כתנור  בוער היום וכל וכמ"ש בלעו"ז ג"כ יש האופים
וחרב  נעשה עי"ז בגרונם אל רוממות ע"י אך כו'.
לקבל  יוכלו שלא היניקה ממילא שמכרית בידם פיפיות
וכיון  כתי', החרבה ואמלאה זלעו"ז את כי יניקה
ממילא  בקדושה שיש בחי' ג' ע"י בגרונם אל שרוממו'

כי בידם, פפיות וחרב נעשה וזהו עי"ז חשך, דוחה אור
יניקת  שמכרית דהיינו חרב, נק' הוי' ששם ג"כ
נאום  אורידך משם כנשר תגביה אם וכמ"ש החיצונים
וזהו  יניקה, לקבל יכולים אינם הוי' שם שמבחי' הוי',
תיבין  רמ"ח שע"י רמח וגם כו', פפיות חרב נק' שק"ש
משם, החיות את להוציא וחרב רמח נעשה דק"ש
אתכם  הוצאתי אשר אלקיכם הוי' אני בק"ש וכמ"ש

כו'. יצי"מ נעשה ק"ש שע"י מצרים מארץ
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ליישוב שכלי  הסבר קצת  נ"ע הרבי  לנו  נותן בסוגריים
זו: ø÷סתירה àåä úåéëôää ïéðòã øîåì øùôàå)

àåä éøäå ìáâåî øåéö úðéçáá àáù øáãä úåèùôúäá
øåéöá ïééãò àá åðéàù íöòä ìáà ,åúìåæ øåéöî éëôä

.úåéëôää ïéðò íù ïéàאת יש  ספירה  כל כלומר -

מסוים. בציור וגילוייה  התפשטותה את ויש עצמיותה
שהיא כפי רק זה לשניה  מנגדת אחת שספירה מה וכל
הספירה להתגלות סותר שהוא  מסוים  בציור מתגלית
אינה בעצמיותה שהיא כפי  אבל אחר , בציור האחרת

השניה. הספירה  לעצמיות סותרת
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åîëåשל לזה íéîåהמשל ùà, לשני אחד שמנגדים
øùôà éàå äæî äæ íéëôä íä éøä ø÷ íéîäå íç ùàäù

áøòúäì íäìיחדíéøáâúî íä éøä íéáøòúî øùàëå
úà ïéáëî íéîä åà íéîä úëçåì ùàäù åà äæ ìò äæ

.'åë ùàäבאופן כ רק להיות יכולה יחד הימצאותן לומר
שהם כמו המים אך השני , על האחד התגברות של

יחד. לשכון יכולים לא שהיא כמו והאש 
åäæåרק,ø÷å íç øåéöá ïäù íéîäå ùàä úåèùôúäá

úåãåñéä íöòá ìáàאש יסודות, ארבעה שיש כידוע  -
שהם כפי לא הם  אלו יסודות וארבעה ועפר, מים רוח
באופן  הם במקורם היסודות  אלא שלנו, בעולם מתגלים

ש לגמרי , òãåðאחר éøä16éãåñéä ùàäãלא) כלומר -
ביסוד שהיא כפי  אלא) שלנו , בעולם מתגלית שהיא  איך

הירח גלגל תחת למעלה éøäùהאש íç åðéàהיה אילו
חם האש  íéîäיסוד ïë åîëå ,'åë íìåòä úà óøåù äéä

.'åë ø÷ åðéà éãåñéä
ïäù úåéä íò ïë ìòåביסודות שהם כפי והאש  המים -

íéëùîðשלהם åéä íàå íééîöò שלנו (úåéäìלעולם
íöòá ïäù åîë (úåàéöî úðéçáá היו אם כלומר -

שהן  כפי  עוצמה באותה בציורם לעולם נמשכים
מצומצם, באופן  ולהתגלות להיחלש  מבלי  בעצמיותם,

íäáהרי äéä àìå øúåéá øå÷äå íåçä ó÷åú íäá äéä
'åë ììëå ììë úåøáçúäוהמים האש של העוצמה  כי  -

גדול מאוד בתוקף היא שלהם ביסודות שהם ìëîכפי  ,
ììë øå÷å íåç íäá ïéà éøä ïúåîöòá ïäù åîë íå÷î

.'åë äæ íò äæ åáøòúéå åøáçúéù øùôà ïë ìòå,כלומר
האש של עצמיות תכונות אינן והחום שהקור כיון
לשכון  יכולים היסודות  בעצמיות שהם כפי  הרי  והמים,

יחד.
äæ ïéà úåáøòúää ïéðòåהפירושäæî äæ ïéìåìë ïäù

ההתערבות אלא  שונות, מהויות ב' עדיין הם אלא
äîöòבזהø÷מתבטאת  éðôá ùàä ïéàù ãçé åðëùéù

,'åë íîöò éðôá íéîäå.יחד ושוכנים
åðéúòéãéå åðéúâùä éôì åäæ êàהמוגבלתíéòãåé åðàù

äæ íéììåù åðàå øå÷å íåçá ÷ø íéîå ùàã úåéëôää
.'åë íééîöòä úåçëäîבכוחות כי לנו  מובן  ולכן 

הפ אינם  הם ישנםהעצמיים כי  שיתכן אלא לזה, זה כים
שאנו  הפכים, הם ומים אש  שבגללם אחרים עניינים עוד

עליהם. יודעים  לא כלל
å- àåäלכן ïéðòä ø÷éò,וקור חום של הגדרים מצד לא

øáãäאלא úåèùôúäá ÷ø àåä úåéëôää ïéðòã øîàðù
øåéö ìëî ììùåî åúåéäá íöòäå ,øáãä øåéö åäæùכל -

הם שם ולכן  בעצם לא אך בגילוי  רק נמצאת ההפכיות
רק היא הסתירה כי סתירה , ללא יחד לשכון  יכולים

הדבר, íéîäבהתפשטות çë äæå ùàä çë äæù úåéä íò
,('åë ãçé ïåëùì íéìåëé

של 'אותיות קצת יש  שבהן הסוגריים מסתיימים כאן
ובעצמיותם בשרשם שהם  כפי שכוחות לזה הסברה '
בציור  מתגלים שהם כפי  רק זה , את זה סותרים אינם

מזה. זה  הפכים הם שלהם ובהתפשטות שלהם
לפני לבאר שהתחיל למה נ"ע הרבי  חוזר כעת
הספירות עשר נמצאות סוף אין שבאור הסוגריים,

מוחלטת. והתאחדות עירוב  של באופן הגנוזות
זה: ענין  ÷ïåîãומוכיח íãà úðéçáá íâ éøäùשהוא -

הצמצום, לאחר הראשון íéãå÷òהעולם úðéçáá íâå-
קדמון, מאדם שלמטה העולם íìåëשהוא éøäכל -

ïéàהספירות , øåàá ïëù ìëå ,'åë ãçà éìëá íéãå÷ò
.'åë íåöîöä éðôìù óåñבהתאחדות כולן ששם 

והתכללות.
ø÷éòäåשם שהספירות לזה העיקרית  הסיבה כלומר -

ובהתכללות , úðéçááבהתאחדות íù íðéàù éôì àåä
'åë úåàéöîרק זה הספירות של ה'מציאות' כי  -

בעצמיותן. שהן  כפי  ולא שלהם ובגילוי  בהתפשטות
הן  הרי  ומציאות מגדר למעלה הן  ששם והיות

זו. את זו סותרות שאינן בהתאחדות,
לזה: נוסף משל בסוגריים נ"ע הרבי  øåàומוסיף åîëå)

,åðîî éëôä ìëù øåà íò áøòúäì ìëåéù èùôåî ìëù
ההבדל ניכר לא ובעומקו בהפשטתו  שהוא שכפי  כיון

ההפכית. הסברא לבין בינו
êë ïôåàá äæ ãçà ìëù øåà íéñôåúù íéîëç éðù åîëå
êøò éôì ìëùä úà íéøîåà øùàë äðä ,øçà ïôåàá äæå
ïéðòä ÷îåòáå äèùôä úðéçáá àáù éîöòä íúîëç çë
íéìåëéå äæî äæ íé÷ìåçî ïäù äîá ïééãò øëéð åðéà

ãçé íáøòì,ביניהם ההבדלים ניכרים תמיד לא שלכן
אחד. דבר אומרים ששניהם נראה מבחוץ אדם וכלפי

å)אמנםåúåéîéðôå ïéðòä ÷îåò íéòãåéù ïîöò íéîëçä
úåìâúäá ìáà ,äæî äæ íéìãáåîå íé÷ìåçî íä éøäעל

הדיבור íäéðéáùידי  ìãáää ïééãò øëéð åðéàבגלל כי  -
ממש דבר אותו נראים הם וההפשטה íéìåëéåהעומק

,('åë áøòúäì,רבות פעמים זה ענין לראות אפשר -
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עמוד 16. ח"א תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי לדוגמא ראה
l`שצז: k"itr`e minyd zgz `edy ininyd iceqid y`d n"cr enke

jeyg mvr `"k xi`ne xida epi` y`d ceqi mvry iptn epiide dlild x`i
zaiq cvn xi`ne wixan f` mivra e` dlizta ilka fg`pyk izlef

xe`d zehytzde ielibd zaiq znxeb ilkdy ilkda dfig`de zehytzd
e` dliztde onyd zelka la` da hytzpy iceqid y`d mvrn xi`nd
mvr `edy ininyd y`d ceqid mvr exewnl xe`d wlzqn f` mivrd

.'ek ilkdn excrd cvn jeyg



קמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯˘Â הוא הוורידין והנה וורידים, בחי' הוא הטבחים
רתיחת  ענין והוא מהלב, הדם עולה שבהם
בחי' כי אש, ברשפי אהבה בחי' שהוא דקדושה הדמים
בתענוגים, אהבה כמים הנמשכת אהבה בחי' הוא קנה

וע"י ושר  כו', אש כרשפי אהבה בחי' הוא הטבחים
אש  בחי' אש אוכלה אש עי"ז דקדושה אש בחי'
שר  על שת"א וזהו כו', זרות תאוות בחי' דלעו"ז
יכבדנני  תודה זובח כמ"ש והיינו קטוליא, רב הטבחי'
והנה  כו'), עולמות שני ונוחל (זוכה יצרו את הזובח כל
ריבוי  ע"י שהוא הא' מאופן היניקה מכרית עי"ז
רוח  מבחי' נמשך הצמצומי' שריבוי לפי כו' הצמצומי'
גשמי', בתאוות א"ע שמשפיל למטה היורדת הבהמה
התאוות  כל את ומכלה ששורף הטבחי' שר ע"י אבל
ושר  יניקה. מזה לקבל יוכלו לא לכן זרות, ורצונות
ך"ב  חטה נק' התורה כי תורה בחי' הוא האופים
צריך  לחם חטה מבחי' שיהי' וכדי דאורייתא, אותיות
פי' אחד בתנור לחמכם נשים עשר ואפו וכמ"ש אפי'
בחמימות  פי' אחד בתנור התורה שהוא לחמכם ואפו
עולם, של יחידו אחד של מהתבוננות הבאה האהבה
לעיל  שנת' והגם כו', תורה בחי' שהוא האופי' שר וזהו
קנה, בחי' הוא התורה עיון זהו תורה בחי' הוא שהקנה
התורה  והנה כו'. האופים שר נק' תורה סתם אבל
אשר  ודברי וכמ"ש פיות שתי של חרב ג"כ נק' עצמה
התחתון, ופה העליון פה בחי' שני שיש בפיך, שמתי
ושונה  הקורא כל ממש, דברי בחי' היא שהתורה

כו'. פיות שתי וזהו כו', כנגדו ושונה קורא הקב"ה
Â‰ÊÂ בגרונם אל רוממות שע"י בידם פפיות וחרב

שע"י  כו' פפיות חרב יציאת נעשה עי"ז וכנ"ל

הגרון  מיצר בחי' שהוא מצרי' יציאת נעשה עי"ז הגרון
שרי  בחי' ג' שהוא בחי' ג' ג"כ יש שבלעו"ז דלעו"ז.
שר  שנק' גשמי' התענוגי' בחי' הוא המשקי' שר פרעה,
אדוניו  אשת ותשא עיניו, את לוט וישא וכמ"ש המשקי'
מאהביי  אחר אלכה וכמ"ש משקה, כולה כי עיניה, את
בחי' שהוא והיינו ושיקויי, שמני ופשתי צמרי נותני
כו' איסור בתאוות והן היתר בתאוות הן גשמי' תענוגי'
אחר  שהלכו מאד וחטאים רעים שהיו סדום אנשי וכמו
משקה  כלה כי איתא ברבות והנה כו', ליבם תאוות
והיינו  המאררים, המרים מי את האשה את והשקה ע"ש
נופת  וכמ"ש מר וסופן מתוק תחלתן גשמיי' תענוגי' כי
ענין  וזהו כו', כלענה מרה ואחריתה זרה שפתי תטופנה
רתיחת  בחי' הוא הטבחים ושר דקליפה. המשקי' שר
טורף  וכמ"ש קטוליא רב שנק' כעס בחי' שהוא הדמים
ושר  כו'). טרפה הנפש את (שעושה כו' באפו נפשו
כתנור  בוער היום וכל וכמ"ש בלעו"ז ג"כ יש האופים
וחרב  נעשה עי"ז בגרונם אל רוממות ע"י אך כו'.
לקבל  יוכלו שלא היניקה ממילא שמכרית בידם פיפיות
וכיון  כתי', החרבה ואמלאה זלעו"ז את כי יניקה
ממילא  בקדושה שיש בחי' ג' ע"י בגרונם אל שרוממו'

כי בידם, פפיות וחרב נעשה וזהו עי"ז חשך, דוחה אור
יניקת  שמכרית דהיינו חרב, נק' הוי' ששם ג"כ
נאום  אורידך משם כנשר תגביה אם וכמ"ש החיצונים
וזהו  יניקה, לקבל יכולים אינם הוי' שם שמבחי' הוי',
תיבין  רמ"ח שע"י רמח וגם כו', פפיות חרב נק' שק"ש
משם, החיות את להוציא וחרב רמח נעשה דק"ש
אתכם  הוצאתי אשר אלקיכם הוי' אני בק"ש וכמ"ש

כו'. יצי"מ נעשה ק"ש שע"י מצרים מארץ
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ליישוב שכלי  הסבר קצת  נ"ע הרבי  לנו  נותן בסוגריים
זו: ø÷סתירה àåä úåéëôää ïéðòã øîåì øùôàå)

àåä éøäå ìáâåî øåéö úðéçáá àáù øáãä úåèùôúäá
øåéöá ïééãò àá åðéàù íöòä ìáà ,åúìåæ øåéöî éëôä

.úåéëôää ïéðò íù ïéàאת יש  ספירה  כל כלומר -

מסוים. בציור וגילוייה  התפשטותה את ויש עצמיותה
שהיא כפי רק זה לשניה  מנגדת אחת שספירה מה וכל
הספירה להתגלות סותר שהוא  מסוים  בציור מתגלית
אינה בעצמיותה שהיא כפי  אבל אחר , בציור האחרת

השניה. הספירה  לעצמיות סותרת
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

åîëåשל לזה íéîåהמשל ùà, לשני אחד שמנגדים
øùôà éàå äæî äæ íéëôä íä éøä ø÷ íéîäå íç ùàäù

áøòúäì íäìיחדíéøáâúî íä éøä íéáøòúî øùàëå
úà ïéáëî íéîä åà íéîä úëçåì ùàäù åà äæ ìò äæ

.'åë ùàäבאופן כ רק להיות יכולה יחד הימצאותן לומר
שהם כמו המים אך השני , על האחד התגברות של

יחד. לשכון יכולים לא שהיא כמו והאש 
åäæåרק,ø÷å íç øåéöá ïäù íéîäå ùàä úåèùôúäá

úåãåñéä íöòá ìáàאש יסודות, ארבעה שיש כידוע  -
שהם כפי לא הם  אלו יסודות וארבעה ועפר, מים רוח
באופן  הם במקורם היסודות  אלא שלנו, בעולם מתגלים

ש לגמרי , òãåðאחר éøä16éãåñéä ùàäãלא) כלומר -
ביסוד שהיא כפי  אלא) שלנו , בעולם מתגלית שהיא  איך

הירח גלגל תחת למעלה éøäùהאש íç åðéàהיה אילו
חם האש  íéîäיסוד ïë åîëå ,'åë íìåòä úà óøåù äéä

.'åë ø÷ åðéà éãåñéä
ïäù úåéä íò ïë ìòåביסודות שהם כפי והאש  המים -

íéëùîðשלהם åéä íàå íééîöò שלנו (úåéäìלעולם
íöòá ïäù åîë (úåàéöî úðéçáá היו אם כלומר -

שהן  כפי  עוצמה באותה בציורם לעולם נמשכים
מצומצם, באופן  ולהתגלות להיחלש  מבלי  בעצמיותם,

íäáהרי äéä àìå øúåéá øå÷äå íåçä ó÷åú íäá äéä
'åë ììëå ììë úåøáçúäוהמים האש של העוצמה  כי  -

גדול מאוד בתוקף היא שלהם ביסודות שהם ìëîכפי  ,
ììë øå÷å íåç íäá ïéà éøä ïúåîöòá ïäù åîë íå÷î

.'åë äæ íò äæ åáøòúéå åøáçúéù øùôà ïë ìòå,כלומר
האש של עצמיות תכונות אינן והחום שהקור כיון
לשכון  יכולים היסודות  בעצמיות שהם כפי  הרי  והמים,

יחד.
äæ ïéà úåáøòúää ïéðòåהפירושäæî äæ ïéìåìë ïäù

ההתערבות אלא  שונות, מהויות ב' עדיין הם אלא
äîöòבזהø÷מתבטאת  éðôá ùàä ïéàù ãçé åðëùéù

,'åë íîöò éðôá íéîäå.יחד ושוכנים
åðéúòéãéå åðéúâùä éôì åäæ êàהמוגבלתíéòãåé åðàù

äæ íéììåù åðàå øå÷å íåçá ÷ø íéîå ùàã úåéëôää
.'åë íééîöòä úåçëäîבכוחות כי לנו  מובן  ולכן 

הפ אינם  הם ישנםהעצמיים כי  שיתכן אלא לזה, זה כים
שאנו  הפכים, הם ומים אש  שבגללם אחרים עניינים עוד

עליהם. יודעים  לא כלל
å- àåäלכן ïéðòä ø÷éò,וקור חום של הגדרים מצד לא

øáãäאלא úåèùôúäá ÷ø àåä úåéëôää ïéðòã øîàðù
øåéö ìëî ììùåî åúåéäá íöòäå ,øáãä øåéö åäæùכל -

הם שם ולכן  בעצם לא אך בגילוי  רק נמצאת ההפכיות
רק היא הסתירה כי סתירה , ללא יחד לשכון  יכולים

הדבר, íéîäבהתפשטות çë äæå ùàä çë äæù úåéä íò
,('åë ãçé ïåëùì íéìåëé

של 'אותיות קצת יש  שבהן הסוגריים מסתיימים כאן
ובעצמיותם בשרשם שהם  כפי שכוחות לזה הסברה '
בציור  מתגלים שהם כפי  רק זה , את זה סותרים אינם

מזה. זה  הפכים הם שלהם ובהתפשטות שלהם
לפני לבאר שהתחיל למה נ"ע הרבי  חוזר כעת
הספירות עשר נמצאות סוף אין שבאור הסוגריים,

מוחלטת. והתאחדות עירוב  של באופן הגנוזות
זה: ענין  ÷ïåîãומוכיח íãà úðéçáá íâ éøäùשהוא -

הצמצום, לאחר הראשון íéãå÷òהעולם úðéçáá íâå-
קדמון, מאדם שלמטה העולם íìåëשהוא éøäכל -

ïéàהספירות , øåàá ïëù ìëå ,'åë ãçà éìëá íéãå÷ò
.'åë íåöîöä éðôìù óåñבהתאחדות כולן ששם 

והתכללות.
ø÷éòäåשם שהספירות לזה העיקרית  הסיבה כלומר -

ובהתכללות , úðéçááבהתאחדות íù íðéàù éôì àåä
'åë úåàéöîרק זה הספירות של ה'מציאות' כי  -

בעצמיותן. שהן  כפי  ולא שלהם ובגילוי  בהתפשטות
הן  הרי  ומציאות מגדר למעלה הן  ששם והיות

זו. את זו סותרות שאינן בהתאחדות,
לזה: נוסף משל בסוגריים נ"ע הרבי  øåàומוסיף åîëå)

,åðîî éëôä ìëù øåà íò áøòúäì ìëåéù èùôåî ìëù
ההבדל ניכר לא ובעומקו בהפשטתו  שהוא שכפי  כיון

ההפכית. הסברא לבין בינו
êë ïôåàá äæ ãçà ìëù øåà íéñôåúù íéîëç éðù åîëå
êøò éôì ìëùä úà íéøîåà øùàë äðä ,øçà ïôåàá äæå
ïéðòä ÷îåòáå äèùôä úðéçáá àáù éîöòä íúîëç çë
íéìåëéå äæî äæ íé÷ìåçî ïäù äîá ïééãò øëéð åðéà

ãçé íáøòì,ביניהם ההבדלים ניכרים תמיד לא שלכן
אחד. דבר אומרים ששניהם נראה מבחוץ אדם וכלפי

å)אמנםåúåéîéðôå ïéðòä ÷îåò íéòãåéù ïîöò íéîëçä
úåìâúäá ìáà ,äæî äæ íéìãáåîå íé÷ìåçî íä éøäעל

הדיבור íäéðéáùידי  ìãáää ïééãò øëéð åðéàבגלל כי  -
ממש דבר אותו נראים הם וההפשטה íéìåëéåהעומק

,('åë áøòúäì,רבות פעמים זה ענין לראות אפשר -
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עמוד 16. ח"א תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי לדוגמא ראה
l`שצז: k"itr`e minyd zgz `edy ininyd iceqid y`d n"cr enke

jeyg mvr `"k xi`ne xida epi` y`d ceqi mvry iptn epiide dlild x`i
zaiq cvn xi`ne wixan f` mivra e` dlizta ilka fg`pyk izlef

xe`d zehytzde ielibd zaiq znxeb ilkdy ilkda dfig`de zehytzd
e` dliztde onyd zelka la` da hytzpy iceqid y`d mvrn xi`nd
mvr `edy ininyd y`d ceqid mvr exewnl xe`d wlzqn f` mivrd

.'ek ilkdn excrd cvn jeyg



c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

של באופן  הלימוד בסגנון לעיון, הגמרא בלימוד
ענין  מצד הוא מסויים דין  האם כשחוקרים - 'חקירה'
דקים, מאוד לעיתים  ההבדלים הנה אחר, ענין או  כזה
את מבין המדובר הענין  בתוך בעמקות שמונח  מי  ורק
נראה מבחוץ, הענין על שמסתכל מי  ואילו ההבדלים,
לא ביניהם וההבדל דבר אותו אומרים ששניהם לו

משמעותי .
äâùä éùåáìá íìëù øåà àá øùàëåלמשל וכמו -

בדרגה הנמצאים השומעים לתלמידים  להסביר שצריכים
יותר  äæùנמוכה  äæî äæ íé÷ìåçî ïäù êéà øëéð æà

êë äæå êë ïéðòä ñôåú,'åë
éìåéä ìëù øåà åîëå במקורו שהוא כפי  שכל כלומר -

הנפש, åîëåבעצם ,'åë úåðåù úåâùäá àåáì ìëåéù
áøî íäéðù åìáé÷ù ììäå éàîù ïéðòá ìéòì øàáúðù

.'åë ãçàולמרות ואבטליון, משמעיה קבלו שניהם -
כפי שהסברא אף אחר, באופן  הבין אחד כל זאת
אלא השומעים, לאוזן אחת סברא נשמעה רבם שאמרה
ב' את שם כבר זיהו  העמוקה בדרגתם והלל ששמאי 

סברא. באותה שכפיהאופנים  זה ממשל רואים כן, אם
בו  ניכרים ולא מופשט הוא הרי  ברוממותו שהענין
נמוכים השגה בלבושי  שמתגלה אחרי ורק ההבדלים,

בסברא. הטמונים הקצוות ב' את רואים הרי יותר
íòã àåä êåøá óåñ ïéà øåàá àîâåãä ïáåé äæ ìëîå

'åë äøåáâå ãñçå äðéáå äîëç úðéçá íù ùéù úåéäשזה
עשר של סוףהענין  אין  באור הגנוזות ìëîהספירות ,

íéáøåòî íä éøä íäìù úåàéöîä øãòä ãöî íå÷î
.('åë äæ íò äæ íéãçåéîå

הספירות כיצד באמת להבין אפשר שאי  למרות לסיכום ,
הרבי לזה מביא סוף, אין באור במקורן יחד מעורבות

זה: ענין הממחישות דוגמאות שתי  נ "ע
שאינם שלהם העצמיים ביסודות שהם כפי  ומים אש א.
עניינים ושאר וחום קור שם ואין מאחר לזה, זה  סותרים

הפכיים.
בהפשטתן  שהם שכפי הפכיות, שכליות  סברות שתי ב.
ההבדלים ניכרים  לא הרי  והשגה  בהסברה שבאו  לפני

ביניהן.
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וצ"ל  התוכחה, אופן באריכות מבאר גדולים. חטאים מרפא לעולם, רפואה – תשובה
נותן  ואז עכ"פ, בדקות כזה ענין בו גם שיש על נפשו במר ויבכה המוכיח, לב הכנעת

העוון  לתקן הדור לאנשי כח

‰p‰Â"ּגדֹולים חטאים יּניח מרּפא "ּכי יֹותר, ּבעמק ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
לׁשֹון  הּוא ּדמרּפא היֹות ּדעם הּׁשני, ּבּפרּוׁש ְְְְֱִִֵֵֵַַַָיּובן
מרּפא", "ּכי ּופרּוׁש רפּואה, לׁשֹון הּוא עּקרֹו הלא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹרפיֹון,
ׁשל  ּגדֹולים החטאים לרּפאת רפּואה עֹוׂשה הּדֹור ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹּדגדֹול
מּדרכי  היא הענוה מּדת ּדהּנה הּוא, והענין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהּדֹור.
רפּואה  היא זֹו ּותׁשּובה הרמּב"ם, ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָהּתׁשּובה,
אל  רפּואה היא ּותׁשּובה העלם, הּוא ּדעֹולם ְְְְִֵֶֶָָָָָלעֹולם,
ׁשּמביאה  ּתׁשּובה "ּגדֹולה ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָההעלם,
ׁשהיא  ּדתׁשּובה זֹו רפּואה ידי ּדעל לעֹולם", ְְְְְִִֵֶַָָָָָרפּואה
על  ּגם סֹולחים ׁשאז ּגדֹולים, חטאים יּניח עֹונֹות ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָסליחת
נקרא  עלּבֹונֹו על ּומֹוחל ענו ׁשהּוא ּדמי ּגדֹולים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָחטאים

נאמר ׁשעליו אּפים", אר לב)"איׁש טז, טֹוב (מׁשלי ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא  אנּפין מארי הּוא והרפּואה מּגּבֹור, אּפים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאר
ׁשּמבאר  ּוכמֹו הענוה, מקֹום הּוא ּדׁשם ּכתר ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָּבחינת
עׂשרה  ּדׁשלׁש א, ּפרק הענוה ׁשער חכמה" ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּב"ראׁשית

ׁשּגדֹול  ידי על ולכן הענוה, על מֹורים הרחמים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמּדֹות
ּדֹורֹו, ׁשל ּגדֹולים החטאים מרּפא הּוא ענו הּוא ְְֲִִֵֶַַַָָָהּדֹור
ּגדֹולי  אׁשר הּמּוסר מּדרכי הּוא רּבה הּמדרׁש ּפרּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדלפי
אלפי  מראׁשי אני לאמר, הּצּבּור על יׂשּתררּו לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹיׂשראל

ּכהא  לפי ד יׂשראל, העם מּכל ּגדֹול עצמֹו ׁשראה ּדזכריה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
לדּבר  והתחיל ודּין, ונביא ּגדֹול וכהן הּמל חתן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיה

עברים אּתם "לּמה תצליחּו"[את]ּגדֹולֹות, ולא ה' מצֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ
הלא  להבין, צרי אמנם הענׁש. ּבהפלגת ׁשהֹוכיחם ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹכּו',

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּתֹוכחה, ענין הּוא ּכן יט,לכאֹורה (וּיקרא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ז"ליז) רּבֹותינּו ואמרּו ,"עמית את ּתֹוכיח (ּבּבא "ה ֹוכח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

א) לא, ּובערכיןמציעא ּפעמים", מאה טז "אפּלּו (ּדף ְְֲֲִִִִֵַַָָָָ

ב) הּכאה",עּמּוד עד אמר רב ּתֹוכחה, היכן "עד איתא ִֵֵַַַַַַָָָָָָ
עד  חברֹו, את להֹוכיח חּיב אדם היכן "עד רׁש"י: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּופרׁש
היא  ּכן אםּֿכן  הּמֹוכיח", את ויּכה זה ׁשּיקצף עד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכאה,

רב ּבמּוסר ליּסרֹו הֹוכחה ּברּבים,מצות לבּיׁשֹו ׁשּלא (ורק ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ
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ּבזה  ּולבּיׁשֹו ּדרּכֹו ׁשרע לֹו לֹומר יכֹול עצמֹו לבין ּבינֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָאבל

ּדעת  ּובלי ּבהמה ּכמעׂשה הם ׁשּמעׂשיו האמת לֹו ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאֹומר

ּכלל) ׁשּלא אדם לזכריה לחטא זה נחׁשב לּמה ּכן ואם , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּתֹוכיח  "הֹוכח ענין ּדהּנה הּוא, הענין א ּכנכֹון. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָעׂשה
אי הּׁשֹומעים לב על ׁשּידּבר היא הּכּונה ,"עמית ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאת
הּמלכים  מלכי מל מּמצות אחת על לעבר לּבם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹמלאם
ּבהעּדר  אֹו לעׂשֹות, ׁשּלא צּוה אׁשר הּוא ּברּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹהּקדֹוׁש
הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל צּוה אׁשר עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחת
וצרי הּמֹוכיח יכֹול הּתֹוכחה ּובעת לעׂשֹותּה, הּוא ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּברּו
הּנה  ּדלפעמים ׁשּבזה, הענׁש את ׁשּמֹוכיח למי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלבאר
לזה  הרּבה ּגֹורם עברה הּדבר ענין ּבחמר הידיעה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהעּדר
ּולהסּביר  לבאר הּמֹוכיח צרי ולכן נזהרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאין
ּבזה  הּדבר על ּולעֹוררם ׁשּבזה, החמר ּגדל ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלהּׁשֹומעים

להם  זיי)ׁשּמראה ווייזט וחמרּיּותם (ער ּגּסּותם ׁשּמּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכזה, חמּור מּדבר להתּפעל מּבלי הּקרירּות, ּבהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשה

ניט  זיי ארט הּקרירּות,ה עס מּצד ּבא ּדזה וׁשלֹום, חס ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
מגּׁשם  ּדלהיֹותֹו והחמרּיּות, הּגּסּות מּצד ּבאה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֻוהּקרירּות
אינֹו והּגׁשמּיים, החמרּיים לעניניו ּומקּׁשר ּומלּבׁש ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֻֻמאד
ּדאס  לֹו, נֹוגע ּׁשאינֹו מה יֹותר ועֹוד החטא, ּגדל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמרּגיׁש

ניט  אים נעמט ׁשּכל ,ו ּדער מּמׁש, ּכבהמה הּוא ּבזה (אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ניט  ּבהמה א ווערט ׂשכל פּון כּו', ולׁשּתֹות לאכל הּוא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹענינּה

ּבהמה  א ווערט מגּנה אֹו נאה ּדבר א פּון כן ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻנתּפעל,

אכילה  פּון נאר נתּפעל ווערט ּבהמה א נתּפעל, ניט ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹוי

,אֹוי ער איז כן ּכמֹו ּבהמה, א צּו ׁשּי ניט איז ׂשכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּוׁשתּיה,

ניט  אים נעמט ׂשכל עד וכּו')ז אז ּבזה אּתֹו לדּבר וירּבה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ההֹוכחה  ּבעת אׁשר הּוא העּקר אמנם עליו, יפעל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאׁשר
נתּפס  הּדֹור ּדגדֹול זאת ּדלבד הּמֹוכיח, לב הכנעת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹּתהיה
ּגדֹול  הּוא הרי זּולתֹו את מֹוכיח הּוא וכאׁשר הּדֹור, ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָּבעֹון

כּו')מּמּנּו למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּבענין הּוא (וכּנ"ל ּגם הרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבֹו ּדגם היא הּתפיסא ּבענין והּכּונה הּדֹור, ּבעֹון ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָנתּפס
ּכל  על אבל ּדדּקּות, ּבדּקּות אֹו ּבדּקּות אם זה ענין ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָיׁש
ענין  חמר יֹודע הרי ּגדֹול ולהיֹותֹו זה, ּבֹו יׁש הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּפנים
הרי  ּובמילא ּדדּקּות, ודּקּות ּבדּקּות ׁשהּוא ּכמֹו ּגם ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָזה

זֹו ּדדּקּות)ידיעה ּבדּקּות ּבעצמֹו זה ענין ּׁשּמֹוצא ּגֹורם (ּומה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּדלּבא  מעּומקא ּגדֹולה ּתׁשּובה לעׂשֹות יבּכה ח לֹו ּובכה , ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

ׁשהיּו הּדֹור ּגדֹולי ּבכּמה ּדמצינּו ּוכהא זה, על נפׁשֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּבמר
ּבסּגּופים  ּדתׁשּובה ּגדֹולה ּובעבֹודה ּגדֹול ְְְְֲִִִַַַָָָָּבצער
ּכלל  ערּכם לפי ׁשאינם עבֹודה ּבעניני וכּדֹומה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָותעניתים
מדרגה  ּובעלי לּצּדיקים ׁשּיכים אינם הּסּגּופים עניני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ(ּדכל

רק ּכּנֹודע) היתה זאת עבֹודתם ׁשּכל הּוא הּדבר וטעם , ְְֲֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הינּו הּדֹור, ּבעֹון נתּפס הרי הּדֹור ּוגדֹול הּדֹור, עֹון ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָמּפני

ּדדּקּות ּבדּקּות זה מענין ּבעצמֹו (ּוכהּמעׂשה ׁשּמֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָ

מּפני הּידּוע) וכּו' הּסּגּופים ּבעבֹודת עֹוסקים היּו ולכן , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
הכנעת  להיֹות צריכה הּנה זאת לבד והּנה ּדֹורם. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹחטא

טֹוב לא ׁשּנמצא מּזה הּמֹוכיח פאראן לב איז עם (וואס ְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּגּוט) הּוא ניט מֹוכיח ׁשהּוא מי ּדהּזּולת ׁשּמאחר ּכזה, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
הכנעת  להיֹות צריכה ּבמאד, ּפחּותה ּבמדרגה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹעֹומד
ּכעין  וזהּו ּכזה, טֹוב לא ענין ּבדֹורֹו יהיה מּדּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹלּבֹו,
ּדוּדאי  לּקהל, עצמֹו ּדהׁשוה הּקהל, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָיחזיאל
ּכלל  ּבאיןֿערֹו יֹותר ּגבּה היה יחזיאל אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּדבר

על ּפרנס מעמידין אין ׁשהלא העם, המֹון הּצּבּור לעּמת ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּומּכל  לפרנס, הּדרּוׁשים הּיתרֹונֹות ּבֹו יׁש ּכן אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאּלא
היה  מקֹום ּומּכל ה', רּוח עליו ׁשהיתה יחזיאל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּכן
ּבחינת  ּבֹו ׁשהיתה לּקהל, עצמֹו ׁשהׁשוה הּקהל, ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּבתֹו
ׁשהיה  זכריה ּכן ּׁשאין מה לּקהל, עצמֹו להׁשוֹות ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָענוה
מּכל  ּגדֹול עצמֹו וראה ודּין, נביא ּגדֹול וכהן הּמל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹחתן
עצמֹו ּכלל ׁשּלא זה ּדהּנה הענׁש, ּבהפלגת והֹוכיחם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהעם
ּבמׁשה  ּכן מצינּו ׁשהרי ,ּכ ּכל חטא זה אין העם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּבתֹו
העּקר  אּלא כּו', עּמהם עצמֹו ּכלל ולא ליׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהֹוכיח
הּצער  לֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּוכאּלּו הענׁש, ּבהפלגת ׁשּדּבר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּוא
נחׁשב  ולכן ה', מצוֹות על העֹוברים אּלּו ּׁשּנמצאים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּמה
הּדֹור, ּגדֹול ׁשהיה זכריה ּכמֹו ּכזה ּגדֹול לאיׁש לחטא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָזה
ּובמילא  הּדֹור, ּבעֹון נתּפס ׁשהּוא ּבעצמֹו למצא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּצרי
זאת, ועֹוד ׁשּלֹו. הּתׁשּובה ידי על זאת יתּקן אז ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָֹֹהרי
ׁשאמר  וזהּו הּדֹור. עֹון לתּקן ּדֹורֹו לאנׁשי ּכח נֹותן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבזה
ענותנּותֹו הּמּניח ׁשּכל ללּמד" הּנ"ל רּבה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָּבמדרׁש

ּכדבעי הּברּור ועׂשה ּפעל ׁשּלא כּו', ׁשהּוא ּגֹורם" (ּדמי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

זה  על ּכחֹות לֹו יׁש הרי לפעל אֹו למחֹות ּובידֹו הּדֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹּגדֹול

ּכן, עֹוׂשה אינֹו ׁשּתהיה סּבה מאיזֹו ואם ּכן, לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוצרי

ּכדבעי) ׁשּלא והעבֹודה הּברּור ּופֹועל עׂשה לא אז ויׁשהלא , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹ
ּׁשּלא  מה זאת ּדלבד לדֹורֹו", "וחֹוטא אמרם ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר
ׁשהּוא  זאת עֹוד הּנה כּו', לברר לֹו ּׁשהיה מה והעלה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּברר
ּׁשאמרּו ּומה הּדֹור. עֹון ּתּקן ׁשּלא ּבזה לדֹורֹו חֹוטא ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹעֹוד

לעצמֹו" מיתה וׁשלֹום)"ּגֹורם ּדעבֹודת (חס ּבזה הענין , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו חּיים, ּבׁשם נקראת ג)הּברּורים ח, (ּדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ּברּור  והּוא האדם", יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ"ּכי
ּדהעלאת  ּברּור ׁשל ענין ּבכל וכן ׁשּבּמאכל, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּניצֹוץ
מיתה, ּבׁשם נקרא וההעּדר חּיים ּבׁשם נקרא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּניצֹוץ
ּתּקּון  לגרם ּבמלאכּתֹו עֹוסק אינֹו הּדֹור ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַֹוכאׁשר
ׁשּלֹו, הּברּורים ּבעבֹודת ּתפקידֹו ממּלא אינֹו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַהּדֹור,

ּגֹורם הּוא וׁשלֹום)ולכן חֹוטא (חס ועֹוד לעצמֹו, מיתה ְְְְְִֵֵֵַַָָָ
כּו'. ְלדֹורֹו
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להם.ה. איכפת אליו).ו.לא "מדבר" לא (זה אותו "תופס" לא נאה ז.זה מדבר וכן שכל, מ(דבר) מתפעלת אינה בהמה
ששכל  הוא, גם כן כמו לבהמה. שייך אינו שכל ושתיה, מאכילה רק מתפעלת הבהמה מתפעלת. אינה הבהמה מגונה, או

אותו. תופס אינו
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של באופן  הלימוד בסגנון לעיון, הגמרא בלימוד
ענין  מצד הוא מסויים דין  האם כשחוקרים - 'חקירה'
דקים, מאוד לעיתים  ההבדלים הנה אחר, ענין או  כזה
את מבין המדובר הענין  בתוך בעמקות שמונח  מי  ורק
נראה מבחוץ, הענין על שמסתכל מי  ואילו ההבדלים,
לא ביניהם וההבדל דבר אותו אומרים ששניהם לו

משמעותי .
äâùä éùåáìá íìëù øåà àá øùàëåלמשל וכמו -

בדרגה הנמצאים השומעים לתלמידים  להסביר שצריכים
יותר  äæùנמוכה  äæî äæ íé÷ìåçî ïäù êéà øëéð æà

êë äæå êë ïéðòä ñôåú,'åë
éìåéä ìëù øåà åîëå במקורו שהוא כפי  שכל כלומר -

הנפש, åîëåבעצם ,'åë úåðåù úåâùäá àåáì ìëåéù
áøî íäéðù åìáé÷ù ììäå éàîù ïéðòá ìéòì øàáúðù

.'åë ãçàולמרות ואבטליון, משמעיה קבלו שניהם -
כפי שהסברא אף אחר, באופן  הבין אחד כל זאת
אלא השומעים, לאוזן אחת סברא נשמעה רבם שאמרה
ב' את שם כבר זיהו  העמוקה בדרגתם והלל ששמאי 

סברא. באותה שכפיהאופנים  זה ממשל רואים כן, אם
בו  ניכרים ולא מופשט הוא הרי  ברוממותו שהענין
נמוכים השגה בלבושי  שמתגלה אחרי ורק ההבדלים,

בסברא. הטמונים הקצוות ב' את רואים הרי יותר
íòã àåä êåøá óåñ ïéà øåàá àîâåãä ïáåé äæ ìëîå

'åë äøåáâå ãñçå äðéáå äîëç úðéçá íù ùéù úåéäשזה
עשר של סוףהענין  אין  באור הגנוזות ìëîהספירות ,

íéáøåòî íä éøä íäìù úåàéöîä øãòä ãöî íå÷î
.('åë äæ íò äæ íéãçåéîå

הספירות כיצד באמת להבין אפשר שאי  למרות לסיכום ,
הרבי לזה מביא סוף, אין באור במקורן יחד מעורבות

זה: ענין הממחישות דוגמאות שתי  נ "ע
שאינם שלהם העצמיים ביסודות שהם כפי  ומים אש א.
עניינים ושאר וחום קור שם ואין מאחר לזה, זה  סותרים

הפכיים.
בהפשטתן  שהם שכפי הפכיות, שכליות  סברות שתי ב.
ההבדלים ניכרים  לא הרי  והשגה  בהסברה שבאו  לפני

ביניהן.
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וצ"ל  התוכחה, אופן באריכות מבאר גדולים. חטאים מרפא לעולם, רפואה – תשובה
נותן  ואז עכ"פ, בדקות כזה ענין בו גם שיש על נפשו במר ויבכה המוכיח, לב הכנעת

העוון  לתקן הדור לאנשי כח

‰p‰Â"ּגדֹולים חטאים יּניח מרּפא "ּכי יֹותר, ּבעמק ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
לׁשֹון  הּוא ּדמרּפא היֹות ּדעם הּׁשני, ּבּפרּוׁש ְְְְֱִִֵֵֵַַַָיּובן
מרּפא", "ּכי ּופרּוׁש רפּואה, לׁשֹון הּוא עּקרֹו הלא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹרפיֹון,
ׁשל  ּגדֹולים החטאים לרּפאת רפּואה עֹוׂשה הּדֹור ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹּדגדֹול
מּדרכי  היא הענוה מּדת ּדהּנה הּוא, והענין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהּדֹור.
רפּואה  היא זֹו ּותׁשּובה הרמּב"ם, ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָהּתׁשּובה,
אל  רפּואה היא ּותׁשּובה העלם, הּוא ּדעֹולם ְְְְִֵֶֶָָָָָלעֹולם,
ׁשּמביאה  ּתׁשּובה "ּגדֹולה ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָההעלם,
ׁשהיא  ּדתׁשּובה זֹו רפּואה ידי ּדעל לעֹולם", ְְְְְִִֵֶַָָָָָרפּואה
על  ּגם סֹולחים ׁשאז ּגדֹולים, חטאים יּניח עֹונֹות ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָסליחת
נקרא  עלּבֹונֹו על ּומֹוחל ענו ׁשהּוא ּדמי ּגדֹולים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָחטאים

נאמר ׁשעליו אּפים", אר לב)"איׁש טז, טֹוב (מׁשלי ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא  אנּפין מארי הּוא והרפּואה מּגּבֹור, אּפים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאר
ׁשּמבאר  ּוכמֹו הענוה, מקֹום הּוא ּדׁשם ּכתר ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָּבחינת
עׂשרה  ּדׁשלׁש א, ּפרק הענוה ׁשער חכמה" ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּב"ראׁשית

ׁשּגדֹול  ידי על ולכן הענוה, על מֹורים הרחמים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמּדֹות
ּדֹורֹו, ׁשל ּגדֹולים החטאים מרּפא הּוא ענו הּוא ְְֲִִֵֶַַַָָָהּדֹור
ּגדֹולי  אׁשר הּמּוסר מּדרכי הּוא רּבה הּמדרׁש ּפרּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדלפי
אלפי  מראׁשי אני לאמר, הּצּבּור על יׂשּתררּו לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹיׂשראל

ּכהא  לפי ד יׂשראל, העם מּכל ּגדֹול עצמֹו ׁשראה ּדזכריה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
לדּבר  והתחיל ודּין, ונביא ּגדֹול וכהן הּמל חתן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיה

עברים אּתם "לּמה תצליחּו"[את]ּגדֹולֹות, ולא ה' מצֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ
הלא  להבין, צרי אמנם הענׁש. ּבהפלגת ׁשהֹוכיחם ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹכּו',

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּתֹוכחה, ענין הּוא ּכן יט,לכאֹורה (וּיקרא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ז"ליז) רּבֹותינּו ואמרּו ,"עמית את ּתֹוכיח (ּבּבא "ה ֹוכח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

א) לא, ּובערכיןמציעא ּפעמים", מאה טז "אפּלּו (ּדף ְְֲֲִִִִֵַַָָָָ

ב) הּכאה",עּמּוד עד אמר רב ּתֹוכחה, היכן "עד איתא ִֵֵַַַַַַָָָָָָ
עד  חברֹו, את להֹוכיח חּיב אדם היכן "עד רׁש"י: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּופרׁש
היא  ּכן אםּֿכן  הּמֹוכיח", את ויּכה זה ׁשּיקצף עד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכאה,

רב ּבמּוסר ליּסרֹו הֹוכחה ּברּבים,מצות לבּיׁשֹו ׁשּלא (ורק ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ
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ּבזה  ּולבּיׁשֹו ּדרּכֹו ׁשרע לֹו לֹומר יכֹול עצמֹו לבין ּבינֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָאבל

ּדעת  ּובלי ּבהמה ּכמעׂשה הם ׁשּמעׂשיו האמת לֹו ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאֹומר

ּכלל) ׁשּלא אדם לזכריה לחטא זה נחׁשב לּמה ּכן ואם , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּתֹוכיח  "הֹוכח ענין ּדהּנה הּוא, הענין א ּכנכֹון. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָעׂשה
אי הּׁשֹומעים לב על ׁשּידּבר היא הּכּונה ,"עמית ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאת
הּמלכים  מלכי מל מּמצות אחת על לעבר לּבם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹמלאם
ּבהעּדר  אֹו לעׂשֹות, ׁשּלא צּוה אׁשר הּוא ּברּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹהּקדֹוׁש
הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל צּוה אׁשר עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחת
וצרי הּמֹוכיח יכֹול הּתֹוכחה ּובעת לעׂשֹותּה, הּוא ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּברּו
הּנה  ּדלפעמים ׁשּבזה, הענׁש את ׁשּמֹוכיח למי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלבאר
לזה  הרּבה ּגֹורם עברה הּדבר ענין ּבחמר הידיעה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהעּדר
ּולהסּביר  לבאר הּמֹוכיח צרי ולכן נזהרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאין
ּבזה  הּדבר על ּולעֹוררם ׁשּבזה, החמר ּגדל ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלהּׁשֹומעים

להם  זיי)ׁשּמראה ווייזט וחמרּיּותם (ער ּגּסּותם ׁשּמּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכזה, חמּור מּדבר להתּפעל מּבלי הּקרירּות, ּבהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשה

ניט  זיי ארט הּקרירּות,ה עס מּצד ּבא ּדזה וׁשלֹום, חס ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
מגּׁשם  ּדלהיֹותֹו והחמרּיּות, הּגּסּות מּצד ּבאה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֻוהּקרירּות
אינֹו והּגׁשמּיים, החמרּיים לעניניו ּומקּׁשר ּומלּבׁש ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֻֻמאד
ּדאס  לֹו, נֹוגע ּׁשאינֹו מה יֹותר ועֹוד החטא, ּגדל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמרּגיׁש

ניט  אים נעמט ׁשּכל ,ו ּדער מּמׁש, ּכבהמה הּוא ּבזה (אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ניט  ּבהמה א ווערט ׂשכל פּון כּו', ולׁשּתֹות לאכל הּוא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹענינּה

ּבהמה  א ווערט מגּנה אֹו נאה ּדבר א פּון כן ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻנתּפעל,

אכילה  פּון נאר נתּפעל ווערט ּבהמה א נתּפעל, ניט ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹוי

,אֹוי ער איז כן ּכמֹו ּבהמה, א צּו ׁשּי ניט איז ׂשכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּוׁשתּיה,

ניט  אים נעמט ׂשכל עד וכּו')ז אז ּבזה אּתֹו לדּבר וירּבה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ההֹוכחה  ּבעת אׁשר הּוא העּקר אמנם עליו, יפעל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאׁשר
נתּפס  הּדֹור ּדגדֹול זאת ּדלבד הּמֹוכיח, לב הכנעת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹּתהיה
ּגדֹול  הּוא הרי זּולתֹו את מֹוכיח הּוא וכאׁשר הּדֹור, ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָּבעֹון

כּו')מּמּנּו למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּבענין הּוא (וכּנ"ל ּגם הרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבֹו ּדגם היא הּתפיסא ּבענין והּכּונה הּדֹור, ּבעֹון ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָנתּפס
ּכל  על אבל ּדדּקּות, ּבדּקּות אֹו ּבדּקּות אם זה ענין ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָיׁש
ענין  חמר יֹודע הרי ּגדֹול ולהיֹותֹו זה, ּבֹו יׁש הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּפנים
הרי  ּובמילא ּדדּקּות, ודּקּות ּבדּקּות ׁשהּוא ּכמֹו ּגם ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָזה

זֹו ּדדּקּות)ידיעה ּבדּקּות ּבעצמֹו זה ענין ּׁשּמֹוצא ּגֹורם (ּומה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּדלּבא  מעּומקא ּגדֹולה ּתׁשּובה לעׂשֹות יבּכה ח לֹו ּובכה , ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

ׁשהיּו הּדֹור ּגדֹולי ּבכּמה ּדמצינּו ּוכהא זה, על נפׁשֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּבמר
ּבסּגּופים  ּדתׁשּובה ּגדֹולה ּובעבֹודה ּגדֹול ְְְְֲִִִַַַָָָָּבצער
ּכלל  ערּכם לפי ׁשאינם עבֹודה ּבעניני וכּדֹומה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָותעניתים
מדרגה  ּובעלי לּצּדיקים ׁשּיכים אינם הּסּגּופים עניני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ(ּדכל

רק ּכּנֹודע) היתה זאת עבֹודתם ׁשּכל הּוא הּדבר וטעם , ְְֲֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הינּו הּדֹור, ּבעֹון נתּפס הרי הּדֹור ּוגדֹול הּדֹור, עֹון ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָמּפני

ּדדּקּות ּבדּקּות זה מענין ּבעצמֹו (ּוכהּמעׂשה ׁשּמֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָ

מּפני הּידּוע) וכּו' הּסּגּופים ּבעבֹודת עֹוסקים היּו ולכן , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
הכנעת  להיֹות צריכה הּנה זאת לבד והּנה ּדֹורם. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹחטא

טֹוב לא ׁשּנמצא מּזה הּמֹוכיח פאראן לב איז עם (וואס ְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּגּוט) הּוא ניט מֹוכיח ׁשהּוא מי ּדהּזּולת ׁשּמאחר ּכזה, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
הכנעת  להיֹות צריכה ּבמאד, ּפחּותה ּבמדרגה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹעֹומד
ּכעין  וזהּו ּכזה, טֹוב לא ענין ּבדֹורֹו יהיה מּדּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹלּבֹו,
ּדוּדאי  לּקהל, עצמֹו ּדהׁשוה הּקהל, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָיחזיאל
ּכלל  ּבאיןֿערֹו יֹותר ּגבּה היה יחזיאל אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּדבר

על ּפרנס מעמידין אין ׁשהלא העם, המֹון הּצּבּור לעּמת ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּומּכל  לפרנס, הּדרּוׁשים הּיתרֹונֹות ּבֹו יׁש ּכן אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאּלא
היה  מקֹום ּומּכל ה', רּוח עליו ׁשהיתה יחזיאל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּכן
ּבחינת  ּבֹו ׁשהיתה לּקהל, עצמֹו ׁשהׁשוה הּקהל, ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּבתֹו
ׁשהיה  זכריה ּכן ּׁשאין מה לּקהל, עצמֹו להׁשוֹות ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָענוה
מּכל  ּגדֹול עצמֹו וראה ודּין, נביא ּגדֹול וכהן הּמל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹחתן
עצמֹו ּכלל ׁשּלא זה ּדהּנה הענׁש, ּבהפלגת והֹוכיחם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהעם
ּבמׁשה  ּכן מצינּו ׁשהרי ,ּכ ּכל חטא זה אין העם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּבתֹו
העּקר  אּלא כּו', עּמהם עצמֹו ּכלל ולא ליׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהֹוכיח
הּצער  לֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּוכאּלּו הענׁש, ּבהפלגת ׁשּדּבר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּוא
נחׁשב  ולכן ה', מצוֹות על העֹוברים אּלּו ּׁשּנמצאים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּמה
הּדֹור, ּגדֹול ׁשהיה זכריה ּכמֹו ּכזה ּגדֹול לאיׁש לחטא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָזה
ּובמילא  הּדֹור, ּבעֹון נתּפס ׁשהּוא ּבעצמֹו למצא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּצרי
זאת, ועֹוד ׁשּלֹו. הּתׁשּובה ידי על זאת יתּקן אז ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָֹֹהרי
ׁשאמר  וזהּו הּדֹור. עֹון לתּקן ּדֹורֹו לאנׁשי ּכח נֹותן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבזה
ענותנּותֹו הּמּניח ׁשּכל ללּמד" הּנ"ל רּבה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָּבמדרׁש

ּכדבעי הּברּור ועׂשה ּפעל ׁשּלא כּו', ׁשהּוא ּגֹורם" (ּדמי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

זה  על ּכחֹות לֹו יׁש הרי לפעל אֹו למחֹות ּובידֹו הּדֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹּגדֹול

ּכן, עֹוׂשה אינֹו ׁשּתהיה סּבה מאיזֹו ואם ּכן, לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוצרי

ּכדבעי) ׁשּלא והעבֹודה הּברּור ּופֹועל עׂשה לא אז ויׁשהלא , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹ
ּׁשּלא  מה זאת ּדלבד לדֹורֹו", "וחֹוטא אמרם ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר
ׁשהּוא  זאת עֹוד הּנה כּו', לברר לֹו ּׁשהיה מה והעלה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּברר
ּׁשאמרּו ּומה הּדֹור. עֹון ּתּקן ׁשּלא ּבזה לדֹורֹו חֹוטא ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹעֹוד

לעצמֹו" מיתה וׁשלֹום)"ּגֹורם ּדעבֹודת (חס ּבזה הענין , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו חּיים, ּבׁשם נקראת ג)הּברּורים ח, (ּדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ּברּור  והּוא האדם", יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ"ּכי
ּדהעלאת  ּברּור ׁשל ענין ּבכל וכן ׁשּבּמאכל, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּניצֹוץ
מיתה, ּבׁשם נקרא וההעּדר חּיים ּבׁשם נקרא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּניצֹוץ
ּתּקּון  לגרם ּבמלאכּתֹו עֹוסק אינֹו הּדֹור ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַֹוכאׁשר
ׁשּלֹו, הּברּורים ּבעבֹודת ּתפקידֹו ממּלא אינֹו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַהּדֹור,

ּגֹורם הּוא וׁשלֹום)ולכן חֹוטא (חס ועֹוד לעצמֹו, מיתה ְְְְְִֵֵֵַַָָָ
כּו'. ְלדֹורֹו
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להם.ה. איכפת אליו).ו.לא "מדבר" לא (זה אותו "תופס" לא נאה ז.זה מדבר וכן שכל, מ(דבר) מתפעלת אינה בהמה
ששכל  הוא, גם כן כמו לבהמה. שייך אינו שכל ושתיה, מאכילה רק מתפעלת הבהמה מתפעלת. אינה הבהמה מגונה, או

אותו. תופס אינו
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השי"ת  חנן בו ישראל, ואהבת שמים ביראת תורה
שסיפרתי  כפי לדורותיהם, הרביים וכל הזקן רבנו את
מוגבלות  והבלתי הגדולות הפעולות על והסברתי
שהרביים  ישראל, ובאהבת והמצוות התורה בחיבת
היא  זו נפש מסירות  בחסידים נטעו הקדושים

ליובאוויטש". תמימים "תומכי ישיבת של היסוד
התורה  לימוד חיבת על זו נפש מסירות לבצע כדי
ישראל  ואהבת שבלב  עבודה ידי על המצוות וקיום
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד יסד  ונרחב כללי במושג
תמימים" "תומכי ישיבת את זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה
בכל  לישראל אורה יצאה שממנה בליובאוויטש,
של  נפשם מסירות ידי על מושבותיהם, מקומות

יחיו. עליהם ה' ה"תמימים" תלמידי
והודיה  שבח לתת המדינות בכל ישראל כלל על
"תומכי  ישיבת התייסדות עבור להשי"ת מיוחדים
בעלי  תלמידיה שמאות ליובאוויטש", תמימים
מדינה  עילאית בגבורה בעזהי"ת הצילו הנפש מסירות

היהודית. הדת מבחינת שלימה
תולדות  את זמן כעבור יקראו ישראל כשבני
על  עילאי כוח באיזה ה"תמימים", תלמידי גיבורי
בעבודת  ה"תמימים" תלמידי עצמם הכניסו אנושי
מה  יבינו אז ורק ישתוממו,  והמצוות התורה הצלת
לקיום  תמימים" "תומכי של וההדרכה החינוך הביא

העולם. בכל ישראל כלל
מרכז ·. זכה  הברית ארצות  זו במדינה גם

לזכותו  לרשום ליובאוויטש" תמימים "תומכי ישיבות
חוגי  שכל שמים, ביראת התורה בשדה רבות הצלחות
ורנן, שבח בדברי זאת משבחים ומצוות תורה יהודי
מאשר  יותר בדיבור מתבטא זה לדאבוני אבל

במעשה.
באמריקה, יחיו, עליהם ה' ישראל, עדת קהל
"תומכי  לישיבות חובו את חלשה בצורה פורע
שתלמידי  מה עבור רק לא ליובאוויטש, תמימים
גם  אם כי המדינות, בשאר ופעלו עשו ה"תמימים"

בשטח עבו  זו מדינה לטובת ועושים עשו שהם מה ר
שמים. ביראת התורה

גדולות  ובתרומות בחמימות היענו אמריקה! יהודי
אל  ליובאוויטש", תמימים "תומכי ישיבות לטובת
תשלום  אי של החרפה רבב עליכם שיפול תרשו

התורתית  החובה ביצוע אי ושל לשלם, שיש החוב
לבצע. שיש והיהודית

אבותינו  כ"ק הוד ובזכות השי"ת בחסדי אני בטוח
שסכום  זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים רבותינו
תמימים  "תומכי ישיבות מרכז לניהול הנצרך הכסף
אלה  על אני מרחם אך בודאי, יושג ליובאוויטש"
הזכות  איבוד על ההחזקה, בעול נושאים שאינם
תמימים  "תומכי של התורה למוסדות לעזור הגדולה
ויחדירו  אמריקה את בעזה"י שיאירו ליובאוויטש"

היהודי. הגאון את שבאמריקה ישראל עדת בקהל
העבודה ‚. לביצוע ידו הנותן האיש אשרי

הרוחני  והלכלוך העםהארצות את לשרש הקדושה
מוחותיהם  וטימאו היהודי בבית החדירו שהכופרים
שהכופרים  החורבה מקומות ועל ישראל ילדי של
"תומכי  ישיבת תקים שלהם, הטריפה בחינוך עשו
הכשר  החינוך את בעזה"י ליובאוויטש" תמימים
שיעזרו  אלה יהיו מאושרים ומה הנרחבים, בממדיו

בכך. לנו
באמריקה  ישראל בני אחינו כל אל בכך פונה אני
עמוקה: לבבית בבקשה ונשים, אנשים וקנדה,
"תומכי  ישיבות הקמת של העזרה לעבודת הצטרפו
בניכם  את הביאו המדינה! בכל ליובאוויטש" תמימים
תמימים  "תומכי מרכז לישיבות ונכדיכם
הספר  לבתי ונכדותיכם בנותיכם ואת ליובאוויטש"
חינוך" לעניני שה"מרכז רבקה" ו"בית שרה" "בית
של  הקודש בעבודת ולעוזריי לי עזרו מקים! שלי
לכם  יביא והשי"ת  הכשר, וחינוך שמים ביראת תורה

בהרחבה. ובפרנסה בבריאות אושר ולמשפחותיכם
אנשים, חמשה או שלשה להקים יכלו המשכן את

רבנו  למשה אמר שהקב"ה בני 1אלא אל "דבר
האנשים  ישראל, כל שעל תרומה", לי ויקחו ישראל

צבאות. ה' משכן בבנין להשתתף והנשים,
צריכים  ונשים, אנשים הכלל, מן יוצא בלי כולם,
תמימים  "תומכי ישיבת בהחזקת חלק לקחת
בעזה"י  שנוכל האפשרות לנו לתת ליובאוויטש",

הכשר. והחינוך שלנו הקודש עבודת את להרחיב 
על  הבט מבלי שבעזהי"ת, היא, הנחושה החלטתי
עליהם  ה' עוזריי, עם יחד אצליח הכספיים, הקושיים
התורה, בשדה שלי הקודש בעבודת להמשיך יחיו,
הוי' לברכת מצפה ואני היהדות, והחזקת החינוך
ומצוות  תורה אור יהיה ישראל בני שלכל והצלחתו

ממש. בקרוב שלימה לגאולה ונזכה במושבותם
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ב.1) כה, שמות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

v"iixden x"enc` w"k onei

מטשאשניק  אבא ר' בין י החסיד כתוב נמצא ורשימותיו כתביו ובין אז נוכח הי' שהוא סיפר ַ
– בעומר מל"ג ואחד אמור דפ' שלשה – המאמרים ארבעה של הנחות גם ששמע המאמרים

דובראוונער  משה פייווש ר' החסיד אודות אדמו"ר כ"ק סיפר אשר הסיפור יוסף יא וכן ר' אבי ָ
והסיפורים  בעומר ל"ג בליל בההתועדות החסידים זקני בין שחלפו הדיבורים על נוסף מיכאל,

ספרו אש  .יב ר

אדמו"ר  כ"ק סיפר אשר את נזכרתי הנה  כן כן וא' הרח"ה, של זכרונו  את עוררו הר"א ספורי
מגדולי  והי' סלוצק נכבדי מבחירי אחד הי' מתחלה כי ישוב'ניק, דעם משה פייווש אודות
סמוך  בכפר ויתיישב סלוצק את עזב ידועה בלתי לסבה ואח"כ נ"ע הבעש"ט על המנגדים

מיכאל. יוסף ר' יחידו בנו לו נולד ושם נ"ע הבעש"ט של נלהב לחסיד ויהי ָלדובראוונא

* * *

הרשב"ץ  בשדה 22מורי בעומר ל"ג חג לחגיגת האחרונה הפעם הי' תר"ט בשנת אשר סיפר
אדמו"ר. כ"ק השתתף שבה להאנאראווא, ַָָָהקרובה

כל  הלכו שחרית תפלת אחר הרביעי ביום החמישי. ביום בעומר ל"ג חל ההיא בשנה
אחר  עד ונשארו העבר אחו"ק פ' שבת על שבאו והאורחים הישיבה ותלמידי היושבים האברכים
חג  את לחוג הזמנתו ע"פ שלמה ר' להחסיד בעומר, ל"ג על שבאו החדשים והאורחים החג

אדמו"ר  כ"ק התיישב מאז שנה בכל כנהוג בעומר תקע"ד ט הל"ג בשנת בליובאוויטש.23– –ַ

ואנחנו  קטנים בטליתים רקדו בהם זרקה ששיבה הזקנים לנו, ההוא היום הי' וחינגא הילולא
הגה  לכל הקשבנו פתוחות ובפיות נטויות באזנים כאילים, רקדנו הישיבה תלמידי האברכים

החסידים. זקני מפי היוצא

חסידות  מאמר ויאמר אדמו"ר כ"ק בא היום חצות אחר לערך הרביעית בשעה בעומר בל"ג
המאמר  על ביאור והוא  לנאצלים המאציל סוף אין אור בין ממוצע שהוא הכתר ענין להבין ד"ה

אחו"ק  פ' בש"ק שאמרו אני שעות.יג שחורה כשלש ויתעכב .

הידוע  הבבות ארבעת בעל ניגון הזקן, אדמו"ר רבינו כ"ק ניגון את לנגן צוה נסעו יד וטרם 

מלא  עמד לנגן וכשגמרו  לחיו על ודמעות עצומות בעינים גדולה בדביקות ישב אדמו"ר כ"ק
הפרטי  הכלל ועל ישראל בני אחינו כלל על יגן ההילולא בעל של זכותו ויאמר: .טו קומתו

מו"ח  כ"ק של יומנו – עיי"ש). .[190 ע' תש"ח השיחות [ספר נו בקונטרס – תש"ח ניסן ב' (שיחת והשכלה הבנה בעל טיפער א ַי)
תרנ"ד. דשנת שליט"א אדמו"ר

תרנ"ג. יומן יא)

כ"ה. ספר מטשאשניק, ר"א כתבי ַיב)
ואילך]. ד ז, ואילך. ג ו, שה"ש לקו"ת [ראה לקו"ת – תרנ"ג. יומן יג)

א. ניגון הניגונים ספר ראה אודותו בפרטיות יד)

חב"ד. חסידי עדת – הכוונה טו)
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וש"נ. .000 ע' לעיל אודותו ראה (22
ב', ביום ליובאוויטש בעיר דירתו קבע האמצעי אדמו"ר (23ַ
היתה  בקביעות ההתיישבות תקע"ג. אלול י"ח נצביםֿוילך, פרשת

כסלו  י"ט שיחת בפרטיות (ראה תקע"ד שנת מרֿחשון בחודש
ע' (לקמן זו שנה סיון כד רבינו של היומן ס"ח.רשימת תרצ"ג
"אופן  רבינו רשימת ואילך). תקב ע' ח"ג אגרותֿקודש .000
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על ‡. נפש מסירות של הגדול האלוקי הכוח

השי"ת  חנן בו ישראל, ואהבת שמים ביראת תורה
שסיפרתי  כפי לדורותיהם, הרביים וכל הזקן רבנו את
מוגבלות  והבלתי הגדולות הפעולות על והסברתי
שהרביים  ישראל, ובאהבת והמצוות התורה בחיבת
היא  זו נפש מסירות  בחסידים נטעו הקדושים

ליובאוויטש". תמימים "תומכי ישיבת של היסוד
התורה  לימוד חיבת על זו נפש מסירות לבצע כדי
ישראל  ואהבת שבלב  עבודה ידי על המצוות וקיום
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד יסד  ונרחב כללי במושג
תמימים" "תומכי ישיבת את זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה
בכל  לישראל אורה יצאה שממנה בליובאוויטש,
של  נפשם מסירות ידי על מושבותיהם, מקומות

יחיו. עליהם ה' ה"תמימים" תלמידי
והודיה  שבח לתת המדינות בכל ישראל כלל על
"תומכי  ישיבת התייסדות עבור להשי"ת מיוחדים
בעלי  תלמידיה שמאות ליובאוויטש", תמימים
מדינה  עילאית בגבורה בעזהי"ת הצילו הנפש מסירות

היהודית. הדת מבחינת שלימה
תולדות  את זמן כעבור יקראו ישראל כשבני
על  עילאי כוח באיזה ה"תמימים", תלמידי גיבורי
בעבודת  ה"תמימים" תלמידי עצמם הכניסו אנושי
מה  יבינו אז ורק ישתוממו,  והמצוות התורה הצלת
לקיום  תמימים" "תומכי של וההדרכה החינוך הביא

העולם. בכל ישראל כלל
מרכז ·. זכה  הברית ארצות  זו במדינה גם

לזכותו  לרשום ליובאוויטש" תמימים "תומכי ישיבות
חוגי  שכל שמים, ביראת התורה בשדה רבות הצלחות
ורנן, שבח בדברי זאת משבחים ומצוות תורה יהודי
מאשר  יותר בדיבור מתבטא זה לדאבוני אבל

במעשה.
באמריקה, יחיו, עליהם ה' ישראל, עדת קהל
"תומכי  לישיבות חובו את חלשה בצורה פורע
שתלמידי  מה עבור רק לא ליובאוויטש, תמימים
גם  אם כי המדינות, בשאר ופעלו עשו ה"תמימים"

בשטח עבו  זו מדינה לטובת ועושים עשו שהם מה ר
שמים. ביראת התורה

גדולות  ובתרומות בחמימות היענו אמריקה! יהודי
אל  ליובאוויטש", תמימים "תומכי ישיבות לטובת
תשלום  אי של החרפה רבב עליכם שיפול תרשו

התורתית  החובה ביצוע אי ושל לשלם, שיש החוב
לבצע. שיש והיהודית

אבותינו  כ"ק הוד ובזכות השי"ת בחסדי אני בטוח
שסכום  זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים רבותינו
תמימים  "תומכי ישיבות מרכז לניהול הנצרך הכסף
אלה  על אני מרחם אך בודאי, יושג ליובאוויטש"
הזכות  איבוד על ההחזקה, בעול נושאים שאינם
תמימים  "תומכי של התורה למוסדות לעזור הגדולה
ויחדירו  אמריקה את בעזה"י שיאירו ליובאוויטש"

היהודי. הגאון את שבאמריקה ישראל עדת בקהל
העבודה ‚. לביצוע ידו הנותן האיש אשרי

הרוחני  והלכלוך העםהארצות את לשרש הקדושה
מוחותיהם  וטימאו היהודי בבית החדירו שהכופרים
שהכופרים  החורבה מקומות ועל ישראל ילדי של
"תומכי  ישיבת תקים שלהם, הטריפה בחינוך עשו
הכשר  החינוך את בעזה"י ליובאוויטש" תמימים
שיעזרו  אלה יהיו מאושרים ומה הנרחבים, בממדיו

בכך. לנו
באמריקה  ישראל בני אחינו כל אל בכך פונה אני
עמוקה: לבבית בבקשה ונשים, אנשים וקנדה,
"תומכי  ישיבות הקמת של העזרה לעבודת הצטרפו
בניכם  את הביאו המדינה! בכל ליובאוויטש" תמימים
תמימים  "תומכי מרכז לישיבות ונכדיכם
הספר  לבתי ונכדותיכם בנותיכם ואת ליובאוויטש"
חינוך" לעניני שה"מרכז רבקה" ו"בית שרה" "בית
של  הקודש בעבודת ולעוזריי לי עזרו מקים! שלי
לכם  יביא והשי"ת  הכשר, וחינוך שמים ביראת תורה

בהרחבה. ובפרנסה בבריאות אושר ולמשפחותיכם
אנשים, חמשה או שלשה להקים יכלו המשכן את

רבנו  למשה אמר שהקב"ה בני 1אלא אל "דבר
האנשים  ישראל, כל שעל תרומה", לי ויקחו ישראל

צבאות. ה' משכן בבנין להשתתף והנשים,
צריכים  ונשים, אנשים הכלל, מן יוצא בלי כולם,
תמימים  "תומכי ישיבת בהחזקת חלק לקחת
בעזה"י  שנוכל האפשרות לנו לתת ליובאוויטש",

הכשר. והחינוך שלנו הקודש עבודת את להרחיב 
על  הבט מבלי שבעזהי"ת, היא, הנחושה החלטתי
עליהם  ה' עוזריי, עם יחד אצליח הכספיים, הקושיים
התורה, בשדה שלי הקודש בעבודת להמשיך יחיו,
הוי' לברכת מצפה ואני היהדות, והחזקת החינוך
ומצוות  תורה אור יהיה ישראל בני שלכל והצלחתו

ממש. בקרוב שלימה לגאולה ונזכה במושבותם
c"yz'd ,elqk h"i
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v"iixden x"enc` w"k onei

מטשאשניק  אבא ר' בין י החסיד כתוב נמצא ורשימותיו כתביו ובין אז נוכח הי' שהוא סיפר ַ
– בעומר מל"ג ואחד אמור דפ' שלשה – המאמרים ארבעה של הנחות גם ששמע המאמרים

דובראוונער  משה פייווש ר' החסיד אודות אדמו"ר כ"ק סיפר אשר הסיפור יוסף יא וכן ר' אבי ָ
והסיפורים  בעומר ל"ג בליל בההתועדות החסידים זקני בין שחלפו הדיבורים על נוסף מיכאל,

ספרו אש  .יב ר

אדמו"ר  כ"ק סיפר אשר את נזכרתי הנה  כן כן וא' הרח"ה, של זכרונו  את עוררו הר"א ספורי
מגדולי  והי' סלוצק נכבדי מבחירי אחד הי' מתחלה כי ישוב'ניק, דעם משה פייווש אודות
סמוך  בכפר ויתיישב סלוצק את עזב ידועה בלתי לסבה ואח"כ נ"ע הבעש"ט על המנגדים

מיכאל. יוסף ר' יחידו בנו לו נולד ושם נ"ע הבעש"ט של נלהב לחסיד ויהי ָלדובראוונא

* * *

הרשב"ץ  בשדה 22מורי בעומר ל"ג חג לחגיגת האחרונה הפעם הי' תר"ט בשנת אשר סיפר
אדמו"ר. כ"ק השתתף שבה להאנאראווא, ַָָָהקרובה

כל  הלכו שחרית תפלת אחר הרביעי ביום החמישי. ביום בעומר ל"ג חל ההיא בשנה
אחר  עד ונשארו העבר אחו"ק פ' שבת על שבאו והאורחים הישיבה ותלמידי היושבים האברכים
חג  את לחוג הזמנתו ע"פ שלמה ר' להחסיד בעומר, ל"ג על שבאו החדשים והאורחים החג

אדמו"ר  כ"ק התיישב מאז שנה בכל כנהוג בעומר תקע"ד ט הל"ג בשנת בליובאוויטש.23– –ַ

ואנחנו  קטנים בטליתים רקדו בהם זרקה ששיבה הזקנים לנו, ההוא היום הי' וחינגא הילולא
הגה  לכל הקשבנו פתוחות ובפיות נטויות באזנים כאילים, רקדנו הישיבה תלמידי האברכים

החסידים. זקני מפי היוצא

חסידות  מאמר ויאמר אדמו"ר כ"ק בא היום חצות אחר לערך הרביעית בשעה בעומר בל"ג
המאמר  על ביאור והוא  לנאצלים המאציל סוף אין אור בין ממוצע שהוא הכתר ענין להבין ד"ה

אחו"ק  פ' בש"ק שאמרו אני שעות.יג שחורה כשלש ויתעכב .

הידוע  הבבות ארבעת בעל ניגון הזקן, אדמו"ר רבינו כ"ק ניגון את לנגן צוה נסעו יד וטרם 

מלא  עמד לנגן וכשגמרו  לחיו על ודמעות עצומות בעינים גדולה בדביקות ישב אדמו"ר כ"ק
הפרטי  הכלל ועל ישראל בני אחינו כלל על יגן ההילולא בעל של זכותו ויאמר: .טו קומתו

מו"ח  כ"ק של יומנו – עיי"ש). .[190 ע' תש"ח השיחות [ספר נו בקונטרס – תש"ח ניסן ב' (שיחת והשכלה הבנה בעל טיפער א ַי)
תרנ"ד. דשנת שליט"א אדמו"ר

תרנ"ג. יומן יא)

כ"ה. ספר מטשאשניק, ר"א כתבי ַיב)
ואילך]. ד ז, ואילך. ג ו, שה"ש לקו"ת [ראה לקו"ת – תרנ"ג. יומן יג)

א. ניגון הניגונים ספר ראה אודותו בפרטיות יד)

חב"ד. חסידי עדת – הכוונה טו)

1
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וש"נ. .000 ע' לעיל אודותו ראה (22
ב', ביום ליובאוויטש בעיר דירתו קבע האמצעי אדמו"ר (23ַ
היתה  בקביעות ההתיישבות תקע"ג. אלול י"ח נצביםֿוילך, פרשת

כסלו  י"ט שיחת בפרטיות (ראה תקע"ד שנת מרֿחשון בחודש
ע' (לקמן זו שנה סיון כד רבינו של היומן ס"ח.רשימת תרצ"ג
"אופן  רבינו רשימת ואילך). תקב ע' ח"ג אגרותֿקודש .000
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"אמן". עצומה קריאה כולנו מלב התפרצה הכנה שום מבלי הנה אלה דבריו את כשגמר

רצון. יהי כן אמן ויאמר: קדשו פני על עבר קל שחוק

את  ויחזרו בראשם הלל ר' והרה"ח החסידים זקני נתאספו לביתו אדמו"ר כ"ק כשנסע
רבינו  כ"ק של ניגונו את לנגן כ"ק צוה אשר על ויתפלאו אדמו"ר כ"ק הוד אמר אשר המאמר

האחרונים. כ"ק דברי על מאד וידאגו הזקן

מאת  מכתב ויביא זיטאמיר מעיר – שטאפעט – מהיר רוכב בא אמור ש"ק אחר השני ַָביום
ספר  הדפסת אודות ויחקרו והבולשת – פוליציי – מהמשטרה באו השני ביום אשר המדפיסים

תורה  אכסמפלרים 24הלקוטי כמה ושמונים 25, מאות וכשתי נשלחו, ערים ולאיזה נדפסו
הרביעי  ביום להתייצב צו ויתנו בחותמה המשטרה חתמה הדפוס בבית עוד שנמצאו אכסמפלרים

קיוב. בעיר הבולשת לפני

כמו  הדבר את לשמוע אליו באו אדמו"ר כ"ק בני וכ"ק בעיר, השמועה נתפשטה מהר חיש
זה. בנדון ושקרים גוזמאות  לספר העיר בני הספיקו כבר אחת בשעה כי שהוא,

מהרי"ל  כ"ק בשם סופר אשר הר' הרה"ח בשם שמענו ערב לעת ביום כ"ק טז בו אשר ,
ולאחיו  לו אמר הרש"ז 26אדמו"ר דינא יז כ"ק בטל דינא בת .27כי

דאברי  הגביר מאת מכתב ובידו מקיוב – שטאפעט – מהיר רוכב בא ערב לעת החמישי ַָביום
קשות  אתו דברו בקיוב הבולשת לפני מזיטאמיר המדפיס שפירא הרב כשהתיצב הרביעי ביום ָכי
לעת  ביום ובו למאסר הושב החקירה ואחר החוקר לפני הובא בוקר החמישי וביום ויאסרוהו,
להסיר  דזיטאמיר להבולשת דקיוב הבולשת כתבה הששי ביום ולמחרתו לו, ניתנה חופשה ָערב

מסודר. והענין תורה לקוטי מספר החותמות

פמ"ו. תרל"ז וככה המשך ג"כ ראה פ"ח. ח"ג רבי בית אודותו: תרכ"ז. חשון ג' – (בערך) תקע"א טז)

שם. רבי בית ראה תר"ם. טבת ד' – (בערך) תקע"ד יז)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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14
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17

18

19

שני" דור ראשון דור חב"ד חסידות בהתייסדות ההשתלשלות
תש"ט  .95 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר סל"ט. תשס"ט) (קה"ת,

וש"נ). .322 ע'
ח"ד  אגרותֿקודש – ולקו"ת התו"א הדפסת ע"ד – ראה (24

ואילך. תקס ע'
עותקים. (25

האחים  ובהוצאות במצות הדפוס לבית "הובא הלקו"ת  (26
בני  נ"י זלמן שניאור חיים ומהו' נ"י ליב יהודה מהו' כבוד . .
השער  נוסח – הצ"צ]" אדמו"ר [כ"ק נ"י מענדיל מנחם מוה' הרב

מלקו"ת. ראשונה דהוצאה
א. צה, סנהדרין (27

•
ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [אמצע

ב"ה 

שי' יהודא שלום ר'

וברכה. שלום

הנה  הטוב. משלומך נודעתי שי' הרב חותנך כבוד ע"י

השני  הראשון הכללי מכתב שלחתי כאשר העברה בשנה

גם  שלחתי שי' אנ"ש וידידינו שי' התמימים לכל והשלישי

אדרעסא  כי הפאסט בהודעת חזרה, הכל וקבלתי אליך,

ברור. אדרעס ידעתי לא באשר הוא ובטח אין, כזו

כעם  אתך, לדבר חפצי ברור אדרעס אדע כאשר ועתה

הוא  זאת אשר יחיו, התמימים מתלמידינו אחד כל

בעתים  בכתובי' ולבוא להתרועע אדמות עלי תעודתינו

אחד  בכל הפרט תועלת מהם יגיע אשר בענינים קרובים,

לרגלם  אשר כולו, ובהכלל יחיו התמימים מחיי ואחד

זה  שהם, מקום בכל הרוחניים, הציבור עניני כל יתברכו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אגדה, וזה גמרא שיעור אומר זה ישיבה, וזה חדר מיסד

לפי  מקום בכל אבות, פרקי לומד וזה דא"ח חוזר זה

וא' א' כל על הוא גברא חובת כי מקומו, אנשי וערך ערכו,

ע"י  לנו האמור הוי' לרצון המקושרים שי' מהתמימים

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הקדוש עבדו

באגרת  ופקודתו והזהרתו ואגרותיו בקונטרסיו זי"ע

סוחר  ובין שו"ב ובין רב בין ואחד אחד כל אשר הצוואה,

בהנוגע  גם לעשות החובה עליו והדומה בקנין ועוסק

ואשר  בעירו, ות"ת חדר בדבר להשתדל היינו לזולתו

במה  אחד כל ובש"ק, בחול יחדיו וילמדו יתאספו

הקדש  וחיבת התורה על קדשינו עם לב ולעורר שיכולתו,

באוסף  וכן והדומה, מקוה כמו הציבוריים בעניני'

קופת  וכן דתו"ת, התורה והחזקת רמב"ן, לקופת התרומה

הכוללי' המכ' בא' מבואר (שמטרתה יסדתי אשר רבינו

אאמו"ר  כ"ק הוד ציוה אשר את הפועל אל להביא והוא

לחזור  משפיעי' לשלוח זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

עניני' ושארי ישיבות חדרים, החזקת על ולעזור דא"ח,

עוסקים  שי' התמימים תלמידינו כל ות"ל כו'), כוללים

אנחנו  ועומדים מכתבים מרובם וקבלתי במקומותם, בזה

בינינו. מחליפות וידיעות אהבה, בהתקשרות

ידעתי  ולא הזאת, עת בכל דבר נשמע לא ממך אמנם

מריגא  שי' אחיך לך כתבו הלא בטח כן. הוא מדוע

דברים, בקשורי עמהם עומד בטח ועתה ומקרעמענטשוג,

בגו"ר. אתך מהנעשה העת משך בכל אלי כתבת לא ולמה

וכמאמר  ממש, הרוחניות כמו נוגע שלכם הגשמיות כי

אאמו"ר  כ"ק מהוד לשמוע זכינו (אשר הגדול רבינו

בש"ת  החג מימי באחד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

אתה  בטח מעמד, באותו היית ואפשר כסלו, בי"ט או

געבין  זאל השי"ת רוחניות. איז גשמיות אידעשע זוכר),

ג  ופעם אידין רוחניות. מגשמיות מאכין זייא ועלין שמיות

לאמר  אחדים דברים בהוספת עצמו זה מאמר שמענו

האלקית  ההשפעה כי רוחניות, מגשמיות מאכין זיי ועלין

הבורא  והסתר בהעלם ולהחיות להוות ליש, מאין היא

היש, קיום בשביל הוא עצמו זה והסתר דהעלם מהנברא,

נש"י  ועבודת המתהווה, מהיש בסוד הוא המהווה והאין

שעושים  ע"י והוא לאין, היש ביטול והוא הסוד, לגלות

נעשה  הוא כאשר והיינו לאלקות, כלי ממש הגשמי את

תפלה. זו הלב עבודת עפ"י ובפרט התורה עפ"י
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"אמן". עצומה קריאה כולנו מלב התפרצה הכנה שום מבלי הנה אלה דבריו את כשגמר

רצון. יהי כן אמן ויאמר: קדשו פני על עבר קל שחוק

את  ויחזרו בראשם הלל ר' והרה"ח החסידים זקני נתאספו לביתו אדמו"ר כ"ק כשנסע
רבינו  כ"ק של ניגונו את לנגן כ"ק צוה אשר על ויתפלאו אדמו"ר כ"ק הוד אמר אשר המאמר

האחרונים. כ"ק דברי על מאד וידאגו הזקן

מאת  מכתב ויביא זיטאמיר מעיר – שטאפעט – מהיר רוכב בא אמור ש"ק אחר השני ַָביום
ספר  הדפסת אודות ויחקרו והבולשת – פוליציי – מהמשטרה באו השני ביום אשר המדפיסים

תורה  אכסמפלרים 24הלקוטי כמה ושמונים 25, מאות וכשתי נשלחו, ערים ולאיזה נדפסו
הרביעי  ביום להתייצב צו ויתנו בחותמה המשטרה חתמה הדפוס בבית עוד שנמצאו אכסמפלרים

קיוב. בעיר הבולשת לפני

כמו  הדבר את לשמוע אליו באו אדמו"ר כ"ק בני וכ"ק בעיר, השמועה נתפשטה מהר חיש
זה. בנדון ושקרים גוזמאות  לספר העיר בני הספיקו כבר אחת בשעה כי שהוא,

מהרי"ל  כ"ק בשם סופר אשר הר' הרה"ח בשם שמענו ערב לעת ביום כ"ק טז בו אשר ,
ולאחיו  לו אמר הרש"ז 26אדמו"ר דינא יז כ"ק בטל דינא בת .27כי

דאברי  הגביר מאת מכתב ובידו מקיוב – שטאפעט – מהיר רוכב בא ערב לעת החמישי ַָביום
קשות  אתו דברו בקיוב הבולשת לפני מזיטאמיר המדפיס שפירא הרב כשהתיצב הרביעי ביום ָכי
לעת  ביום ובו למאסר הושב החקירה ואחר החוקר לפני הובא בוקר החמישי וביום ויאסרוהו,
להסיר  דזיטאמיר להבולשת דקיוב הבולשת כתבה הששי ביום ולמחרתו לו, ניתנה חופשה ָערב

מסודר. והענין תורה לקוטי מספר החותמות

פמ"ו. תרל"ז וככה המשך ג"כ ראה פ"ח. ח"ג רבי בית אודותו: תרכ"ז. חשון ג' – (בערך) תקע"א טז)

שם. רבי בית ראה תר"ם. טבת ד' – (בערך) תקע"ד יז)
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שני" דור ראשון דור חב"ד חסידות בהתייסדות ההשתלשלות
תש"ט  .95 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר סל"ט. תשס"ט) (קה"ת,

וש"נ). .322 ע'
ח"ד  אגרותֿקודש – ולקו"ת התו"א הדפסת ע"ד – ראה (24

ואילך. תקס ע'
עותקים. (25

האחים  ובהוצאות במצות הדפוס לבית "הובא הלקו"ת  (26
בני  נ"י זלמן שניאור חיים ומהו' נ"י ליב יהודה מהו' כבוד . .
השער  נוסח – הצ"צ]" אדמו"ר [כ"ק נ"י מענדיל מנחם מוה' הרב

מלקו"ת. ראשונה דהוצאה
א. צה, סנהדרין (27

•
ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [אמצע

ב"ה 

שי' יהודא שלום ר'

וברכה. שלום

הנה  הטוב. משלומך נודעתי שי' הרב חותנך כבוד ע"י

השני  הראשון הכללי מכתב שלחתי כאשר העברה בשנה

גם  שלחתי שי' אנ"ש וידידינו שי' התמימים לכל והשלישי

אדרעסא  כי הפאסט בהודעת חזרה, הכל וקבלתי אליך,

ברור. אדרעס ידעתי לא באשר הוא ובטח אין, כזו

כעם  אתך, לדבר חפצי ברור אדרעס אדע כאשר ועתה

הוא  זאת אשר יחיו, התמימים מתלמידינו אחד כל

בעתים  בכתובי' ולבוא להתרועע אדמות עלי תעודתינו

אחד  בכל הפרט תועלת מהם יגיע אשר בענינים קרובים,

לרגלם  אשר כולו, ובהכלל יחיו התמימים מחיי ואחד

זה  שהם, מקום בכל הרוחניים, הציבור עניני כל יתברכו
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אגדה, וזה גמרא שיעור אומר זה ישיבה, וזה חדר מיסד

לפי  מקום בכל אבות, פרקי לומד וזה דא"ח חוזר זה

וא' א' כל על הוא גברא חובת כי מקומו, אנשי וערך ערכו,

ע"י  לנו האמור הוי' לרצון המקושרים שי' מהתמימים

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הקדוש עבדו

באגרת  ופקודתו והזהרתו ואגרותיו בקונטרסיו זי"ע

סוחר  ובין שו"ב ובין רב בין ואחד אחד כל אשר הצוואה,

בהנוגע  גם לעשות החובה עליו והדומה בקנין ועוסק

ואשר  בעירו, ות"ת חדר בדבר להשתדל היינו לזולתו

במה  אחד כל ובש"ק, בחול יחדיו וילמדו יתאספו

הקדש  וחיבת התורה על קדשינו עם לב ולעורר שיכולתו,

באוסף  וכן והדומה, מקוה כמו הציבוריים בעניני'

קופת  וכן דתו"ת, התורה והחזקת רמב"ן, לקופת התרומה

הכוללי' המכ' בא' מבואר (שמטרתה יסדתי אשר רבינו

אאמו"ר  כ"ק הוד ציוה אשר את הפועל אל להביא והוא

לחזור  משפיעי' לשלוח זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

עניני' ושארי ישיבות חדרים, החזקת על ולעזור דא"ח,

עוסקים  שי' התמימים תלמידינו כל ות"ל כו'), כוללים

אנחנו  ועומדים מכתבים מרובם וקבלתי במקומותם, בזה

בינינו. מחליפות וידיעות אהבה, בהתקשרות

ידעתי  ולא הזאת, עת בכל דבר נשמע לא ממך אמנם

מריגא  שי' אחיך לך כתבו הלא בטח כן. הוא מדוע

דברים, בקשורי עמהם עומד בטח ועתה ומקרעמענטשוג,

בגו"ר. אתך מהנעשה העת משך בכל אלי כתבת לא ולמה

וכמאמר  ממש, הרוחניות כמו נוגע שלכם הגשמיות כי

אאמו"ר  כ"ק מהוד לשמוע זכינו (אשר הגדול רבינו

בש"ת  החג מימי באחד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

אתה  בטח מעמד, באותו היית ואפשר כסלו, בי"ט או

געבין  זאל השי"ת רוחניות. איז גשמיות אידעשע זוכר),

ג  ופעם אידין רוחניות. מגשמיות מאכין זייא ועלין שמיות

לאמר  אחדים דברים בהוספת עצמו זה מאמר שמענו

האלקית  ההשפעה כי רוחניות, מגשמיות מאכין זיי ועלין

הבורא  והסתר בהעלם ולהחיות להוות ליש, מאין היא

היש, קיום בשביל הוא עצמו זה והסתר דהעלם מהנברא,

נש"י  ועבודת המתהווה, מהיש בסוד הוא המהווה והאין

שעושים  ע"י והוא לאין, היש ביטול והוא הסוד, לגלות

נעשה  הוא כאשר והיינו לאלקות, כלי ממש הגשמי את

תפלה. זו הלב עבודת עפ"י ובפרט התורה עפ"י
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ycew zegiyn zecewp
בקרב  אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה 1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על  הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
שיושבים  בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה? ועוסקים

השראת  דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
רק  בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
לכללות  במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה המספרים

(כדלקמן). העולם מציאות

העולם"עשרה  נברא מאמרות "בעשרה שייך 2– זה וענין .
כמארז"ל  ומספר 3לתורה, עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה  כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא זה
בעדת  נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

אל".

עומד"שלשה  העולם דברים שלשה "על והשייכות 4– .
רז"ל  מאמר פי על הפסוק 5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

ובעבודת  העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
נאמר  זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל בני

ישפוט". אלקים "בקרב

שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם ואחד)

לעשרה)חמשה  (ביחס בלבד דבר חצי הוא -שנים .7-
בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו הי' שלא בעולמו, .10יחידי

‰¯Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈ·LBiL ‰¯NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 
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:íéáðr éøeka éîé íéîiäå§©̧¨¦½§¥−¦¥¬£¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz gly t"y w"yven zgiy)

ı¯‡‰ È¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â(כ (יג, ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»»∆
ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ

יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם הּׁשּייכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלּפרֹות

לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

éðùàë-ãr ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìriå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©
:úîç àáì áçøáëïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå §−Ÿ§¬Ÿ£¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼

ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À
:íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðL òáLâëeàáiå ¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ

ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−

:íéðàzä-ïîeãëìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì ¦©§¥¦«©¨´©½¨−̈©´©¤§®
éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä úBãà ìr©µŸ́¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬

:ìàøNéäëíéraøà õwî õøàä øezî eáLiå ¦§¨¥«©¨ª−¦´¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬
:íBéåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå-ìàå ï «©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤

:õøàä éøtæëõøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå §¦¬¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤
-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤

:déøtçëíéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà ¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîr£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéìäLî-ìà írä-úà áìk ñäiå ©¬©©§¥«©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®
ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrð äìr øîàiå©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−

:dìàììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå ¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìáìeàéöiå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«©Ÿ¦¹

ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
õøà dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëàŸ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìíéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²
ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬

:íäéðéra eðééäãéàä-ìk àOzåeðziå äãr ¨¦−§¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−
:àeää äìéla írä ekáiå íìB÷-úàáeðliå ¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ

eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²

:eðúî-eì äfä øaãnaâeðúà àéáî äåäé äîìå ©¦§¨¬©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈



קני zea` iwxtl mixe`ia

e dpyn b wxt
,íäéðéá äéeøL äðéëL ,äøBza ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò ,øîBà äéððç øôk Léà àñBc ïá àzôìç éaø©¦£©§¨¤¨¦§©£©§¨¥£¨¨¤§¦§§¦©¨§¦¨§¨¥¥¤

ìL elôà ïépîe .dãñé õøà ìò Búcâàå :øîàpL ,äMîç elôà ïépîe .ìà úãòa ávð íéäìà :øîàpL,äL ¤¤¡©¡¦¦¨©£©¥¦©¦£¦£¦¨¤¤¡©©£ª¨©¤¤§¨¨¦©¦£¦§Ÿ¨
'ä áL÷iå eäòø ìà Léà 'ä éàøé eøaãð æà :øîàpL ,íéðL elôà ïépîe .ètLé íéäìà áø÷a :øîàpL¤¤¡©§¤¤¡¦¦§¦©¦£¦§©¦¤¤¡©¨¦§§¦§¥¦¤¥¥©©§¥

éìà àBáà éîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa :øîàpL ,ãçà elôà ïépîe .'Bâå òîLiåézëøáe E:E ©¦§¨§¦©¦£¦¤¨¤¤¡©§¨©¨£¤©§¦¤§¦¨¥¤¥©§¦

ycew zegiyn zecewp
בקרב  אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה 1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על  הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
שיושבים  בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה? ועוסקים

השראת  דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
רק  בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
לכללות  במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה המספרים

(כדלקמן). העולם מציאות

העולם"עשרה  נברא מאמרות "בעשרה שייך 2– זה וענין .
כמארז"ל  ומספר 3לתורה, עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה  כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא זה
בעדת  נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

אל".

עומד"שלשה  העולם דברים שלשה "על והשייכות 4– .
רז"ל  מאמר פי על הפסוק 5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

ובעבודת  העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
נאמר  זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל בני

ישפוט". אלקים "בקרב

שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם ואחד)

לעשרה)חמשה  (ביחס בלבד דבר חצי הוא -שנים .7-
בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו הי' שלא בעולמו, .10יחידי

‰¯Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈ·LBiL ‰¯NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ראה8.8.8.8.ארץ.
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ב"ר9.9.9.9.ספר

ח. רשימת10.10.10.10.פ"ג, פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ג.11.11.11.11.השומעים אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה ב"ח13.13.13.13.פ"ו
ונוסחא). (ד"ה סמ"ז רנח.14.14.14.14.או"ח עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15.15.15.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ מחוטב16.16.16.16.ראה גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ מימיך שואב עד ברכות17.17.17.17.עציך הלכות רמב"ם

ה"ד. אחד18.18.18.18.פ"ה בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו
ב). יט, יתרו א.19.19.19.19.(רש"י נח, ברכות כא,20.20.20.20.ראה ברכות ראה

21.21.21.21.271.ב. עמ' חכ"ח לקו"ש
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çìù úùøô
âéà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáEì-çìLïåùàø ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©§´

ïúð éðà-øLà ïrðk õøà-úà eøúéå íéLðà£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬Ÿ¥−
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáàâíúà çìLiå £Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«©¦§©̧Ÿ¨¬
íéLðà ílk äåäé ét-ìr ïøàt øaãnî äLî¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®ª¨´£¨¦½

:änä ìàøNé-éðá éLàø(éåì)ãíúBîL älàå ¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨§¥−¤§®̈
:øekæ-ïa renL ïáeàø ähîìäïBòîL ähîì §©¥´§¥½©−©¤©«§©¥´¦§½

:éøBç-ïa èôLå:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì ¨−̈¤¦«§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«
æ:óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîìçíéøôà ähîì §©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«§©¥¬¤§−̈¦

:ïeð-ïa rLBäè:àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì ¥¬©¦«§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«
é:éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîìàéähîìóñBé §©¥´§ª½©¦¥−¤¦«§©¥¬¥−

:éñeñ-ïa écb äMðî ähîìáéìàénr ïã ähîì §©¥´§©¤®©¦−¤¦«§©¥´½̈©¦¥−
:élîb-ïaâé:ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì ¤§©¦«§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

ãé:éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîìåèãâ ähîì §©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«§©¥´½̈
:éëî-ïa ìàeàbæè-øLà íéLðàä úBîL älà §¥−¤¨¦«¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤

äLî àø÷iå õøàä-úà øeúì äLî çìL̈©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²
rLBäé ïeð-ïa rLBäì:(ìàøùé)æéäLî íúà çìLiå §¥¬©¦−§ª«©©¦§©³Ÿ¨Æ¤½

áâpa äæ eìr íäìà øîàiå ïrðk õøà-úà øeúì̈−¤¤´¤§®̈©©´Ÿ¤£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤
:øää-úà íúéìråçé-äî õøàä-úà íúéàøe ©«£¦¤−¤¨¨«§¦¤¬¤¨−̈¤©

äôøä àeä ÷æçä äéìr áLiä írä-úàå àåä¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½
:áø-íà àeä èrîäèéàeä-øLà õøàä äîe ©§©¬−¦¨«¨´¨À̈¤£¤Æ

äîe ärø-íà àåä äáBèä da áLéíéørä ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®¨´¤«¨¦À
-øLà:íéøöáîa íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä £¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«

ëõr da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤

:íéáðr éøeka éîé íéîiäå§©̧¨¦½§¥−¦¥¬£¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz gly t"y w"yven zgiy)

ı¯‡‰ È¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â(כ (יג, ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»»∆
ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ

יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם הּׁשּייכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלּפרֹות

לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

éðùàë-ãr ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìriå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©
:úîç àáì áçøáëïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå §−Ÿ§¬Ÿ£¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼

ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À
:íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðL òáLâëeàáiå ¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ

ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−

:íéðàzä-ïîeãëìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì ¦©§¥¦«©¨´©½¨−̈©´©¤§®
éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä úBãà ìr©µŸ́¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬

:ìàøNéäëíéraøà õwî õøàä øezî eáLiå ¦§¨¥«©¨ª−¦´¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬
:íBéåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå-ìàå ï «©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤

:õøàä éøtæëõøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå §¦¬¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤
-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤

:déøtçëíéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà ¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîr£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéìäLî-ìà írä-úà áìk ñäiå ©¬©©§¥«©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®
ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrð äìr øîàiå©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−

:dìàììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå ¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìáìeàéöiå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«©Ÿ¦¹

ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
õøà dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëàŸ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìíéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²
ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬

:íäéðéra eðééäãéàä-ìk àOzåeðziå äãr ¨¦−§¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−
:àeää äìéla írä ekáiå íìB÷-úàáeðliå ¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ

eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²

:eðúî-eì äfä øaãnaâeðúà àéáî äåäé äîìå ©¦§¨¬©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈



iriaxקנב ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ּכ ואחר הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל מנת על עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´

:íàøéz-ìà eðzà äåäéå íäéìrî ílöéeøîàiå ¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«©«Ÿ§Æ
äåäé ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk̈¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´§Ÿ̈À

:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøðô ¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«
àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´

úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬
:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ

:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−
-úà Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²¤

:Baøwî äfä íräãéõøàä áLBé-ìà eøîàå ¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»¨¨´¤
äfä írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®

ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLàãîò E £¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´
íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈

:äìéì Là ãenráeåèäfä írä-úà äzîäå §©¬¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−

-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤
:øîàì ErîLæèàéáäì äåäé úìëé ézìaî ¦§£−¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ

íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®
:øaãna íèçLiåæéäzråééðãà çk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ®̈

:øîàì zøac øLàkçé-áøå íétà Cøà äåäé ©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©
ïår ã÷t äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ

lL-ìr íéða-ìr úBáà:íéraø-ìrå íéL ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«
èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³

:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬

:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§®̈©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìåâëøLà õøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

ãëBnr úøçà çeø äúéä á÷r áìë écárå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´

:äpLøBé Bòøæå änLäëáLBé éðrðkäå é÷ìîräå ½̈¨§©§−«¦¤«¨§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îrä¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

מּלׁשֹון  ּתכסף ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ידי  על רק לכן, ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּתענּוג,

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַָֹעבֹודה

ְְַָלמעלה.

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨
:ézrîL éìr íéðélîçëéðà-éç íäìà øîà ©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ

ïk éðæàa ízøac øLàk àì-íà äåäé-íàð§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−

iying - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìäéäé æáì ízøîà øLà íëtèåéúàéáäå §©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac äåäé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
eáLiåáéúëåðåìéåéø÷äãrä-ìk-úà åéìr eðéliå ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈

:õøàä-ìr äaã àéöBäìæìíéLðàä eúîiå §¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:äåäé éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çìíéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íääèìäLî øaãéå ¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ

øácä-úàìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåîeìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬

íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²
:eðàèç ék äåäé øîà-øLààîänì äLî øîàiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨

:çìöú àì àåäå äåäé ét-úà íéøár ízà äf¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«
áîeôâpz àìå íëaø÷a äåäé ïéà ék eìrz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½

:íëéáéà éðôìâîíL éðrðkäå é÷ìîrä ék ¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
éøçàî ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤®̈¤¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´

:íënr äåäé äéäé-àìå äåäéãîúBìrì eìtriå §Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾©«£−
eLî-àì äLîe äåäé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà¤´Ÿ¨®̈©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈

:äðçnä áøwîäîáLiä éðrðkäå é÷ìîrä ãøiå ¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−

:äîøçä-ãr íeúkiå íekiå àeää øäaô ¨¨´©®©©¬©©§−©©«¨§¨«
åèà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤

õøà-ìà eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ¤¤̧¤Æ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBîâäMà íúéNrå «§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«©«£¦¤̧¦¤³

Bà äáãðá Bà øãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈−
Bà ø÷aä-ïî äåäéì ççéð çéø úBNrì íëéãrîa§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬

:ïàvä-ïîãäåäéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå ¦©«Ÿ§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®
ïéää úéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî:ïîL ¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

äBà äìòä-ìr äNrz ïéää úéréáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfìåäçðî äNrz ìéàì Bà ©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈

ìL ïîMá äìeìa íéðøNr éðL úìñ:ïéää úéL −Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬©¤−¤§¦¦¬©¦«
æìL Cñpì ïééåççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©

:äåäéì©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מעדה זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה' ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:äåäéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:äåäéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ



קנג iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ּכ ואחר הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל מנת על עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´

:íàøéz-ìà eðzà äåäéå íäéìrî ílöéeøîàiå ¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«©«Ÿ§Æ
äåäé ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk̈¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´§Ÿ̈À

:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøðô ¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«
àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´

úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬
:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ

:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−
-úà Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²¤

:Baøwî äfä íräãéõøàä áLBé-ìà eøîàå ¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»¨¨´¤
äfä írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®

ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLàãîò E £¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´
íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈

:äìéì Là ãenráeåèäfä írä-úà äzîäå §©¬¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−

-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤
:øîàì ErîLæèàéáäì äåäé úìëé ézìaî ¦§£−¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ

íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®
:øaãna íèçLiåæéäzråééðãà çk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ®̈

:øîàì zøac øLàkçé-áøå íétà Cøà äåäé ©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©
ïår ã÷t äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ

lL-ìr íéða-ìr úBáà:íéraø-ìrå íéL ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«
èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³

:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬

:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§®̈©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìåâëøLà õøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

ãëBnr úøçà çeø äúéä á÷r áìë écárå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´

:äpLøBé Bòøæå änLäëáLBé éðrðkäå é÷ìîräå ½̈¨§©§−«¦¤«¨§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îrä¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

מּלׁשֹון  ּתכסף ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ידי  על רק לכן, ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּתענּוג,

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַָֹעבֹודה

ְְַָלמעלה.

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨
:ézrîL éìr íéðélîçëéðà-éç íäìà øîà ©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ

ïk éðæàa ízøac øLàk àì-íà äåäé-íàð§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−

iying - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìäéäé æáì ízøîà øLà íëtèåéúàéáäå §©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac äåäé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
eáLiåáéúëåðåìéåéø÷äãrä-ìk-úà åéìr eðéliå ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈

:õøàä-ìr äaã àéöBäìæìíéLðàä eúîiå §¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:äåäé éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çìíéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íääèìäLî øaãéå ¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ

øácä-úàìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåîeìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬

íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²
:eðàèç ék äåäé øîà-øLààîänì äLî øîàiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨

:çìöú àì àåäå äåäé ét-úà íéøár ízà äf¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«
áîeôâpz àìå íëaø÷a äåäé ïéà ék eìrz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½

:íëéáéà éðôìâîíL éðrðkäå é÷ìîrä ék ¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
éøçàî ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤®̈¤¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´

:íënr äåäé äéäé-àìå äåäéãîúBìrì eìtriå §Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾©«£−
eLî-àì äLîe äåäé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà¤´Ÿ¨®̈©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈

:äðçnä áøwîäîáLiä éðrðkäå é÷ìîrä ãøiå ¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−

:äîøçä-ãr íeúkiå íekiå àeää øäaô ¨¨´©®©©¬©©§−©©«¨§¨«
åèà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤

õøà-ìà eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ¤¤̧¤Æ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBîâäMà íúéNrå «§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«©«£¦¤̧¦¤³

Bà äáãðá Bà øãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈−
Bà ø÷aä-ïî äåäéì ççéð çéø úBNrì íëéãrîa§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬

:ïàvä-ïîãäåäéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå ¦©«Ÿ§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®
ïéää úéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî:ïîL ¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

äBà äìòä-ìr äNrz ïéää úéréáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfìåäçðî äNrz ìéàì Bà ©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈

ìL ïîMá äìeìa íéðøNr éðL úìñ:ïéää úéL −Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬©¤−¤§¦¦¬©¦«
æìL Cñpì ïééåççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©

:äåäéì©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מעדה זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה' ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:äåäéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:äåäéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ



iriayקנד ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«

éùùæé:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬

:änL íëúà àéáî éðàèéíçlî íëìëàa äéäå £¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:äåäéì äîeøú eîéøz õøàäëíëúñør úéLàø ¨®̈¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½

eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç©−̈¨¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬
:dúààëäåäéì eðzz íëéúñør úéLàøî Ÿ¨«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−

:íëéúøãì äîeøzñáëeNrú àìå ebLú éëå §¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½
-ìà äåäé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤

:äLîâë-ãéa íëéìà äåäé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©
äàìäå äåäé äeö øLà íBiä-ïî äLî¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

:íëéúøãìãëäúNrð äãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìäìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈

ètLnk Bkñðå Búçðîe äåäéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®
:úhçì ãçà íéfr-øérNeäë-ìr ïäkä øtëå §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©

àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk̈£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
íúàhçå äåäéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²

:íúââL-ìr äåäé éðôìåëéða úãr-ìëì çìñðå ¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañ
éòéáù,éùéù

¦§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»
ּבּטל  ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאיתא

הּוא  זרה עבֹודה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש זרה. ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה

החֹוצב  ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ׁשּכֹוכבים האמּונה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

חּלה  ּומצות עצמית. והׁשּפעה ׁשליטה ּבעלי הם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,

מצהיר  הּמצוה את הּמקּים האדם ׁשהרי זֹו, אמּונה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמבּטלת

ּבעצם  ּבאה הּטבע, ּכחֹות ּבאמצעּות ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ

ֵַָָמהּקּב"ה.

éòéáùæëäáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨
:úàhçì dúðL-úa ærçëLôpä-ìr ïäkä øtëå ¥¬©§¨−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤

åéìr øtëì äåäé éðôì äââLá äàèça úââMä©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈
:Bì çìñðåèëøbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä §¦§©¬«¨«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´

:äââLa äNòì íëì äéäé úçà äøBz íëBúa§¨®¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«
ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äNrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ

Lôpä äúøëðå ócâî àeä äåäé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:dnr áøwî àåääàì-úàå äæa äåäé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤

ä Búåöîäðår àåää Lôpä úøkz | úøkä øô ¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬
:dáôáìLéà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå ¨«©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²

:úaMä íBéa íéör LL÷îâìBúà eáéø÷iå §¥¬¥¦−§¬©©¨«©©§¦´Ÿ½
-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î Búà íéàönä©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ§¤

:äãrä-ìk ìàå ïøäàãìék øîLna Búà eçépiå ©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§®̈¦µ
:Bì äNri-äî Løô àìñäìäåäé øîàiå ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ
:äðçnì õeçî äãrä-ìkåì-ìk Búà eàéöiå ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨

íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãrä̈«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−
:äLî-úà äåäé äeö øLàk úîiåôæìøîàiå ©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬Ÿ¤

:øîàl äLî-ìà äåäéçììàøNé éða-ìà øac §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ
éôðk-ìr úöéö íäì eNrå íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²©©§¥¬

ðkä úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâáìéút ó ¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬
:úìëzèìBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ

íúà íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà ízøëæe§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®
-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤

:íäéøçà íéðæ ízàîíúéNrå eøkæz ïrîì ©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ®̈¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«

àîíëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ
äåäé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬

ôôô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ncy 'nr hi ycw zexb`)

ÌÎÈÈÚ È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ(לט (טו, ¿…»«¬≈≈≈∆

הּתכלית  הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ועֹוד ׁשּבׁשב  ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים נבראּו ילּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו והרי .מּכ ְְֲִֵֵַַַַָָָָָּגרּוע

BBBBBBBBBBBB

xihtn - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæì:øîàl äLî-ìà äåäé øîàiåçìøac ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º

úöéö íäì eNrå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²
ðkä úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìró ©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ®̈§¨«§²©¦¦¬©¨−̈

:úìëz ìéútèìBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ
íúà íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà ízøëæe§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®
-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤

:íäéøçà íéðæ ízàîíúéNrå eøkæz ïrîì ©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ®̈¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«

àîíëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ
äåäé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬

ôôô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
סימן. פל"ט פסוקים, קי"ט

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



קנה iriay ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«

éùùæé:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬

:änL íëúà àéáî éðàèéíçlî íëìëàa äéäå £¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:äåäéì äîeøú eîéøz õøàäëíëúñør úéLàø ¨®̈¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½

eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç©−̈¨¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬
:dúààëäåäéì eðzz íëéúñør úéLàøî Ÿ¨«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−

:íëéúøãì äîeøzñáëeNrú àìå ebLú éëå §¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½
-ìà äåäé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤

:äLîâë-ãéa íëéìà äåäé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©
äàìäå äåäé äeö øLà íBiä-ïî äLî¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

:íëéúøãìãëäúNrð äãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìäìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈

ètLnk Bkñðå Búçðîe äåäéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®
:úhçì ãçà íéfr-øérNeäë-ìr ïäkä øtëå §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©

àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk̈£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
íúàhçå äåäéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²

:íúââL-ìr äåäé éðôìåëéða úãr-ìëì çìñðå ¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañ
éòéáù,éùéù

¦§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»
ּבּטל  ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאיתא

הּוא  זרה עבֹודה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש זרה. ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה

החֹוצב  ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ׁשּכֹוכבים האמּונה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

חּלה  ּומצות עצמית. והׁשּפעה ׁשליטה ּבעלי הם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,

מצהיר  הּמצוה את הּמקּים האדם ׁשהרי זֹו, אמּונה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמבּטלת

ּבעצם  ּבאה הּטבע, ּכחֹות ּבאמצעּות ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ

ֵַָָמהּקּב"ה.

éòéáùæëäáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨
:úàhçì dúðL-úa ærçëLôpä-ìr ïäkä øtëå ¥¬©§¨−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤

åéìr øtëì äåäé éðôì äââLá äàèça úââMä©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈
:Bì çìñðåèëøbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä §¦§©¬«¨«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´

:äââLa äNòì íëì äéäé úçà äøBz íëBúa§¨®¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«
ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äNrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ

Lôpä äúøëðå ócâî àeä äåäé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:dnr áøwî àåääàì-úàå äæa äåäé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤

ä Búåöîäðår àåää Lôpä úøkz | úøkä øô ¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬
:dáôáìLéà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå ¨«©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²

:úaMä íBéa íéör LL÷îâìBúà eáéø÷iå §¥¬¥¦−§¬©©¨«©©§¦´Ÿ½
-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î Búà íéàönä©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ§¤

:äãrä-ìk ìàå ïøäàãìék øîLna Búà eçépiå ©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§®̈¦µ
:Bì äNri-äî Løô àìñäìäåäé øîàiå ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ
:äðçnì õeçî äãrä-ìkåì-ìk Búà eàéöiå ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨

íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãrä̈«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−
:äLî-úà äåäé äeö øLàk úîiåôæìøîàiå ©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬Ÿ¤

:øîàl äLî-ìà äåäéçììàøNé éða-ìà øac §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ
éôðk-ìr úöéö íäì eNrå íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²©©§¥¬

ðkä úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâáìéút ó ¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬
:úìëzèìBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ

íúà íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà ízøëæe§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®
-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤

:íäéøçà íéðæ ízàîíúéNrå eøkæz ïrîì ©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ®̈¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«

àîíëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ
äåäé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬

ôôô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ncy 'nr hi ycw zexb`)

ÌÎÈÈÚ È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ(לט (טו, ¿…»«¬≈≈≈∆

הּתכלית  הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ועֹוד ׁשּבׁשב  ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים נבראּו ילּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו והרי .מּכ ְְֲִֵֵַַַַָָָָָּגרּוע

BBBBBBBBBBBB

xihtn - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæì:øîàl äLî-ìà äåäé øîàiåçìøac ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º

úöéö íäì eNrå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²
ðkä úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìró ©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ®̈§¨«§²©¦¦¬©¨−̈

:úìëz ìéútèìBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ
íúà íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà ízøëæe§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®
-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤

:íäéøçà íéðæ ízàîíúéNrå eøkæz ïrîì ©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ®̈¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«

àîíëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ
äåäé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬

ôôô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
סימן. פל"ט פסוקים, קי"ט

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם קנח
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4:584:548:228:208:538:5110:1310:1220:4520:5121:2221:2820:3221:49אוסטריה, וינה )ק(

7:197:239:149:169:469:4810:3610:3817:1517:1317:4317:4116:5517:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:095:058:288:269:008:5810:1810:1720:3920:4521:1421:2020:2621:24אוקראינה, אודסה )ק(

4:344:297:567:548:288:269:479:4620:1820:2420:5421:0120:0521:05אוקראינה, דונייצק )ק(

4:444:398:078:058:388:369:589:5720:3020:3721:0721:1420:1821:18אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:034:578:288:269:018:5810:2110:2021:0321:0921:4121:4920:5021:53אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:534:488:208:188:528:5010:1310:1220:5721:0421:3621:4420:4521:48אוקראינה, קייב )ק(

5:385:348:568:549:279:2610:4510:4421:0221:0821:3621:4220:4922:01איטליה, מילאנו )ק(

6:006:008:348:349:039:0410:0610:0718:2218:2318:4418:4518:0518:49אקוואדור, קיטו )ח(

7:467:499:439:4610:1610:1811:0711:0917:5517:5318:2118:2017:3518:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:508:5410:4310:4611:1411:1712:0312:0518:3418:3119:0319:0018:1319:04ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:425:398:488:479:219:2010:3510:3520:2520:3020:5521:0020:1121:04ארה"ב, בולטימור )ק(

5:265:238:368:359:089:0610:2310:2220:2120:2520:5120:5620:0621:11ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:275:248:368:359:089:0710:2310:2320:2020:2520:5020:5520:0621:11ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:575:549:109:089:419:4010:5710:5721:0221:0721:3321:3920:4821:54ארה"ב, דטרויט )ק(

6:206:189:159:149:479:4710:5810:5820:1720:2120:4320:4720:0220:58ארה"ב, היוסטן )ק(
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5:225:188:318:299:039:0210:1910:1820:1620:2120:4720:5220:0221:09ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:165:128:298:279:008:5810:1610:1520:2020:2520:5120:5720:0621:11ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:426:449:059:079:349:3510:3210:3418:1718:1618:4018:3917:5818:43בוליביה, לה-פס )ח(

5:355:299:039:019:359:3310:5710:5521:4421:5122:2422:3221:3222:59בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:355:309:049:029:369:3310:5710:5621:4421:5122:2422:3121:3222:56בלגיה, בריסל )ק(
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6:186:218:318:339:029:049:589:5917:2117:2017:4517:4417:0217:51ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:504:448:208:188:528:4910:1410:1221:0621:1321:4621:5420:5422:19בריטניה, לונדון )ק(

4:494:428:248:218:558:5310:1910:1721:2421:3222:0822:1721:1322:47בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:524:468:248:218:568:5310:1810:1721:1621:2321:5822:0621:0422:10גרמניה, ברלין )ק(
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6:376:408:498:519:199:2110:1410:1617:3217:3117:5617:5517:1317:59דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

5:595:588:438:439:159:1510:2210:2219:1219:1519:3619:3818:5619:42הודו, בומביי )ח(

5:545:538:398:399:119:1110:1810:1819:0919:1119:3319:3518:5319:39הודו, פונה )ח(

4:524:478:128:108:448:4210:0310:0220:3020:3621:0621:1320:1821:17הונגריה, בודפשט )ק(

5:345:318:448:429:169:1510:3110:3020:2820:3320:5921:0420:1421:08טורקיה, איסטנבול )ק(

6:046:019:099:089:419:4010:5510:5420:4120:4521:1021:1420:2621:18יוון, אתונה )ק(

5:155:118:348:329:079:0510:2510:2420:4820:5421:2321:3020:3521:34מולדובה, קישינב )ק(
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4:214:157:547:528:258:239:489:4620:4520:5321:2721:3520:3321:39פולין, ורשא )ק(

6:186:208:378:389:109:1110:0810:0917:5217:5218:1518:1517:3418:19פרו, לימה )ח(
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5:355:368:128:138:428:439:469:4718:1218:1318:3418:3517:5518:39קולומביה, בוגוטה )ח(

5:385:348:538:519:249:2310:4110:4020:5120:5721:2421:3020:3821:46קנדה, טורונטו )ק(

5:095:058:268:258:588:5610:1610:1520:3420:4021:0821:1420:2121:32קנדה, מונטריאול )ק(

5:345:328:338:329:069:0610:1810:1819:5119:5520:1920:2319:3620:27קפריסין, לרנקה )ק(

5:285:219:079:049:399:3511:0411:0222:1922:2723:0523:1522:0823:19רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:544:468:388:359:089:0510:3410:3222:0022:0922:4923:0021:5023:35רוסיה, מוסקבה )ח(

5:315:268:508:489:229:2110:4110:4021:0621:1221:4121:4820:5321:52רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:325:278:558:539:269:2410:4510:4421:1421:2021:5021:5621:0122:15שווייץ, ציריך )ק(

5:475:468:268:278:598:5910:0410:0518:4318:4519:0619:0818:2719:12תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:365:348:338:329:059:0410:1610:1619:4019:4420:0620:1019:2320:22באר שבע )ק(

5:315:298:308:309:029:0110:1410:1419:4319:4720:1020:1419:1620:25חיפה )ק(

5:315:298:308:309:029:0110:1310:1319:4119:4520:0820:1219:0420:21ירושלים )ק(

5:355:338:328:319:059:0410:1610:1619:4119:4520:0820:1219:2420:24תל אביב )ק(

4:584:548:228:208:538:5110:1310:1220:4520:5121:2221:2820:3221:49אוסטריה, וינה )ק(

7:197:239:149:169:469:4810:3610:3817:1517:1317:4317:4116:5517:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:095:058:288:269:008:5810:1810:1720:3920:4521:1421:2020:2621:24אוקראינה, אודסה )ק(

4:344:297:567:548:288:269:479:4620:1820:2420:5421:0120:0521:05אוקראינה, דונייצק )ק(

4:444:398:078:058:388:369:589:5720:3020:3721:0721:1420:1821:18אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:034:578:288:269:018:5810:2110:2021:0321:0921:4121:4920:5021:53אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:534:488:208:188:528:5010:1310:1220:5721:0421:3621:4420:4521:48אוקראינה, קייב )ק(

5:385:348:568:549:279:2610:4510:4421:0221:0821:3621:4220:4922:01איטליה, מילאנו )ק(

6:006:008:348:349:039:0410:0610:0718:2218:2318:4418:4518:0518:49אקוואדור, קיטו )ח(

7:467:499:439:4610:1610:1811:0711:0917:5517:5318:2118:2017:3518:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:508:5410:4310:4611:1411:1712:0312:0518:3418:3119:0319:0018:1319:04ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:425:398:488:479:219:2010:3510:3520:2520:3020:5521:0020:1121:04ארה"ב, בולטימור )ק(

5:265:238:368:359:089:0610:2310:2220:2120:2520:5120:5620:0621:11ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:275:248:368:359:089:0710:2310:2320:2020:2520:5020:5520:0621:11ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:575:549:109:089:419:4010:5710:5721:0221:0721:3321:3920:4821:54ארה"ב, דטרויט )ק(

6:206:189:159:149:479:4710:5810:5820:1720:2120:4320:4720:0220:58ארה"ב, היוסטן )ק(

5:405:388:428:419:139:1310:2610:2520:0020:0420:2720:3119:4520:43ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:286:279:189:189:519:5111:0011:0020:0820:1120:3320:3619:5220:47ארה"ב, מיאמי )ק(

5:225:188:318:299:039:0210:1910:1820:1620:2120:4720:5220:0221:09ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:165:128:298:279:008:5810:1610:1520:2020:2520:5120:5720:0621:11ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:426:449:059:079:349:3510:3210:3418:1718:1618:4018:3917:5818:43בוליביה, לה-פס )ח(

5:355:299:039:019:359:3310:5710:5521:4421:5122:2422:3221:3222:59בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:355:309:049:029:369:3310:5710:5621:4421:5122:2422:3121:3222:56בלגיה, בריסל )ק(

6:336:368:458:479:169:1810:1210:1417:3317:3217:5717:5617:1518:04ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:186:218:318:339:029:049:589:5917:2117:2017:4517:4417:0217:51ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:504:448:208:188:528:4910:1410:1221:0621:1321:4621:5420:5422:19בריטניה, לונדון )ק(

4:494:428:248:218:558:5310:1910:1721:2421:3222:0822:1721:1322:47בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:524:468:248:218:568:5310:1810:1721:1621:2321:5822:0621:0422:10גרמניה, ברלין )ק(

5:205:158:488:469:199:1710:4110:3921:2521:3122:0322:1121:1222:15גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:376:408:498:519:199:2110:1410:1617:3217:3117:5617:5517:1317:59דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

5:595:588:438:439:159:1510:2210:2219:1219:1519:3619:3818:5619:42הודו, בומביי )ח(

5:545:538:398:399:119:1110:1810:1819:0919:1119:3319:3518:5319:39הודו, פונה )ח(

4:524:478:128:108:448:4210:0310:0220:3020:3621:0621:1320:1821:17הונגריה, בודפשט )ק(

5:345:318:448:429:169:1510:3110:3020:2820:3320:5921:0420:1421:08טורקיה, איסטנבול )ק(

6:046:019:099:089:419:4010:5510:5420:4120:4521:1021:1420:2621:18יוון, אתונה )ק(

5:155:118:348:329:079:0510:2510:2420:4820:5421:2321:3020:3521:34מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:506:509:409:4010:1010:1011:1811:1820:1720:1920:4120:4320:0120:47מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:467:519:319:3410:0410:0710:5210:5417:0717:0317:3717:3416:5017:38ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:035:028:007:598:308:309:409:4018:5819:0119:2419:2718:4319:31נפאל, קטמנדו )ח(

6:536:549:239:249:559:5610:5810:5819:1019:1119:3219:3318:5219:37סינגפור, סינגפור )ח(

4:214:157:547:528:258:239:489:4620:4520:5321:2721:3520:3321:39פולין, ורשא )ק(

6:186:208:378:389:109:1110:0810:0917:5217:5218:1518:1517:3418:19פרו, לימה )ח(

5:545:509:129:119:449:4211:0211:0121:2221:2721:5622:0221:0822:20צרפת, ליאון )ק(

5:525:479:169:149:489:4611:0811:0721:4421:5022:2122:2821:3122:49צרפת, פריז )ק(

5:355:368:128:138:428:439:469:4718:1218:1318:3418:3517:5518:39קולומביה, בוגוטה )ח(

5:385:348:538:519:249:2310:4110:4020:5120:5721:2421:3020:3821:46קנדה, טורונטו )ק(

5:095:058:268:258:588:5610:1610:1520:3420:4021:0821:1420:2121:32קנדה, מונטריאול )ק(

5:345:328:338:329:069:0610:1810:1819:5119:5520:1920:2319:3620:27קפריסין, לרנקה )ק(

5:285:219:079:049:399:3511:0411:0222:1922:2723:0523:1522:0823:19רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:544:468:388:359:089:0510:3410:3222:0022:0922:4923:0021:5023:35רוסיה, מוסקבה )ח(

5:315:268:508:489:229:2110:4110:4021:0621:1221:4121:4820:5321:52רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:325:278:558:539:269:2410:4510:4421:1421:2021:5021:5621:0122:15שווייץ, ציריך )ק(

5:475:468:268:278:598:5910:0410:0518:4318:4519:0619:0818:2719:12תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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