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ֵבר: א   לא. ר   ַמר ֶהח  בֶׁ שֶׁ הַּ ָקֵמץ וְּ הַּ ָחא וְּ תְּ פַּ ָבבֹות בַּ לְּ ָהָיה ָשמּור בַּ ִלי ָסֵפק שֶׁ ִמבְּ

ֵני   ת בְּ הֹורֹות אֶׁ ֲעבֹוָדה ּולְּ ָכם לַּ ֵני ָצרְּ ֲהִנים ִמפְּ כֹּ ֵלב הַּ ָעִמים. בְּ טְּ הַּ ָוא וְּ שְּ הַּ ִטָיה וְּ נְּ הַּ וְּ

טַּ  ִנצְּ ֵני שֶׁ ָלִכים ִמפְּ מְּ ֵלב הַּ ָרֵאל, ּובְּ ֵלב  ִישְּ ָייו’, ּובְּ ֵמי חַּ ָקָרא בֹו ָכל־יְּ ָתה ִעמֹו וְּ ָהיְּ ּוּו: ‘וְּ

ה  מַּ ם בְּ ָכם ֲאֵליהֶׁ ֵני ָצרְּ ִרין ִמפְּ דְּ הֶׁ נְּ סַּ ֵלב הַּ ָיִנים, ּובְּ דַּ ם בַּ ָכם ֲאֵליהֶׁ ֵני ָצרְּ ִטים ִמפְּ שֹופְּ הַּ

כֶׁם, ּו כֶׁם ּוִבינַּתְּ תְּ מַּ ם ִכי ִהיא ָחכְּ ם וֲַּעִשיתֶׁ תֶׁ רְּ מַּ ָכתּוב: ּושְּ ֵבל  שֶׁ קַּ ֵדי לְּ ֲחִסיִדים כְּ ֵלב הַּ בְּ

ָעִמים אֹותֹות   טְּ הַּ ָלִכים וְּ מְּ ת הַּ עַּ ָשמּו ִשבְּ ם. וְּ ֵדר ָבהֶׁ גַּ ִהתְּ נֶׁף לְּ חֹּ ֵשי הַּ נְּ ֵלב אַּ ָשָכר, ּובְּ

נּו   ר ִתקְּ ה ֲאשֶׁ ל ֵאלֶׁ ב עַּ ֲחשֹּ ה תַּ ה. ּומַּ ָבָלה ִממשֶׁ קַּ ִתיקּום בְּ עְּ ר הֶׁ כּונֹות ָהֵהם ֲאשֶׁ תְּ לַּ

ָרא ִמקְּ ל   הַּ ת עַּ רֶׁ ָמסֹּ ר ֵכן בַּ חַּ אַּ ָעִמים, וְּ ר ֵכן ִבטְּ חַּ אַּ ִנקּוד, וְּ ר ֵכן בְּ חַּ ִחָלה, אַּ סּוִקים תְּ ִבפְּ

תֹוָרה,   ָגחֹון ֲחִצי הַּ רּו ִכי ָוו דְּ יָה ּוֵברְּ ר ָמנּו אֹוִתיֹותֶׁ ד ֲאשֶׁ ָחֵסר, עַּ הֶׁ ָמֵלא וְּ ת הַּ ִמירַּ שְּ

ָתח וְּ  ִרי ִמָקֵמץ ּופַּ ת ָכל ָנכְּ ִמירַּ ם  ּושְּ ֲעֵשיהֶׁ מַּ ה שֶׁ אֶׁ ָקָשה. ֲהִתרְּ הַּ גֹול יֹוֵצא ִמן הַּ ֵציֵרי ּוסְּ

ר חֹוָבה.  בַּ לּות ִבדְּ דְּ תַּ ָטָלה, אֹו ִהשְּ בַּ  ָבזֶׁה ָלִריק ּולְּ

ִרי:  לב. ַמר ַהּכּוז  יֶׁה   א  ֹּא ִיהְּ ל תֹוָרה שֶׁ ת הַּ ִמירַּ ר חֹוָבה, ִעם שְּ בַּ לּות ִבדְּ דְּ תַּ ֲאָבל, ִהשְּ

נֹוָתּה,   שַּ ְך לְּ רֶׁ ר  דֶׁ ָעִמים ֵסדֶׁ טְּ הַּ ִנקּוד וְּ ִביעּות הַּ ה ִמקְּ אֶׁ ָלָאה, ִכי ִנרְּ פְּ מֻּ ָמה הַּ ָחכְּ ִעם הַּ

ֹּא ִיָתֵכן   ל שּום ָפִנים, וְּ ָמֵתנּו בְּ ְך ָחכְּ ת, ֵאינֶָׁנה ֵמֵערֶׁ ֱעזֶׁרֶׁ ָמה נֶׁ ָלא ֵמָחכְּ יֶׁה אֶׁ ֹּא ִיהְּ ל שֶׁ

צּוִיים  ִבים רְּ ָלא ֵמרַּ ָהמֹון אֶׁ ל הֶׁ ָבל ֵאצֶׁ קֻּ יֶׁה מְּ ִיהְּ ֵבל  שֶׁ קַּ יְּ ֹּא ִיָתֵכן שֶׁ ל אֹו ִמָיִחיד ָרצּוי, וְּ

ֱעָזר,   ֵאינֶׁנּו נֶׁ ָחָכם שֶׁ ָין ָהֱאֹלִהי, ִכי הֶׁ יֶׁה ָנִביא אֹו נֱֶׁעָזר ָבִענְּ ָלא ִאם ִיהְּ ָהמֹון ִמָיִחיד אֶׁ הֶׁ

ֲעֵשהּו.  מַּ ה כְּ יֲַּעשֶׁ ָמתֹו שֶׁ ָחכְּ הּוא ָקרֹוב לֹו בְּ  טֹוֵען ִמי שֶׁ

ֵבר:  לג. ַמר ֶהח  ָבָלה ִאם  א  קַּ ה ִכי   – ֵכן, הַּ יֹודֶׁ ָכל ִמי שֶׁ ָיִבין ָבּה, וְּ ָקָרִאים חַּ הַּ נּו וְּ ֲאנַּחְּ

ה.  ת משֶׁ ֹּאת, ִהיא תֹורַּ ז כּוָנה הַּ תְּ ל הַּ ֵראת עַּ ִנקְּ ֵצאת, הַּ ִנמְּ ֹּאת הַּ ז תֹוָרה הַּ  הַּ

ִרי:  לד. ַמר ַהּכּוז  תֹו א  אּו הַּ ָמצְּ ר שֶׁ חַּ ָקָרִאים, ֲאָבל אַּ ִרים הַּ ֵלָמה ֵאיָנם  ֵכן אֹומְּ ָרה שְּ

ָבָלה.  קַּ ל הַּ ִריִכים אֶׁ  צְּ

ֵבר: לה.  ַמר ֶהח  ל   א  ִדבּור בֹו אֶׁ ִמלֹוָתיו ּובַּ נּו בְּ כְּ רַּ צְּ ָפשּוט הֻּ ה הַּ ר משֶׁ ִהֵנה זֶׁה ֵספֶׁ וְּ

ָמה   ת כַּ חַּ ל אַּ ת; עַּ רֶׁ ם, ּוִמָפסּוק, ּוִמָמסֹּ עַּ ִנקּוד, ּוִמטַּ ָבָלה, ִמן הַּ קַּ כַָּמה ִכתֹות ִמן הַּ

ם:   ר ָלהֶׁ ר ָאמַּ ֲאשֶׁ ה כַּ אֶׁ ִמלֹות. ֲהִתרְּ ָין ָרָחב ִמן הַּ ָיָניו, ִכי ָהִענְּ ִענְּ ִריִכים בְּ ָמה ָאנּו צְּ כַּ וְּ

ר:   ֵפק ָהָעם ִאם ָרָצה לֹומַּ תַּ ֹּא ִנסְּ יֹון, ל ִדמְּ ל הַּ ה ָלכֶׁם רֹּאש ֳחָדִשים, עַּ זֶׁ ש הַּ דֶׁ חֹּ הַּ

שֵ  ם, אֹו ָחדְּ ָהיּו ֵביֵניהֶׁ ִרים שֶׁ ִמצְּ ֵשי הַּ ִדים,  ָחדְּ אּור כַּשְּ ָרָהם בְּ בְּ ָהיּו ִעם אַּ ִדים שֶׁ כַּשְּ י הַּ

ֵני   ִכיֵמם ִעם שְּ בּולֹות יַּסְּ חְּ תַּ ָיֵרחַּ בְּ ֵני הַּ , אֹו שְּ ָיֵרחַּ ֵשי הַּ ש, אֹו ָחדְּ מֶׁ שֶׁ ֵשי הַּ אֹו ָרָצה ָחדְּ

ִשיבּוִני הַּ  יְּ ה שֶׁ ת ָהִעבּור. ָהִייִתי רֹוצֶׁ מַּ ָחכְּ ר בְּ ֲאשֶׁ ש, כַּ מֶׁ שֶׁ ת  הַּ קֶׁ פֶׁ סְּ שּוָבה מַּ ָקָרִאים תְּ

ת   קֶׁ פֶׁ סְּ שּוָבה מַּ ִשיבּוִני תְּ יְּ שֶׁ ֵדל וְּ תַּ ִהשְּ צֹוִני לְּ ָתם, ִכי רְּ עְּ דַּ ָאשּוב לְּ ה לֹו, וְּ דֹומֶׁ הַּ ל זֶׁה וְּ עַּ

ִחיָרה   ָמא ִהיא נְּ שֶׁ ִביָחה, וְּ זְּ יַּן הַּ ל, ּוָמה ִענְּ ֱאכֹּ י לֶׁ יִַּתיר ָהחַּ ה שֶׁ ל מַּ ָאֵלם עַּ שְּ ר אֶׁ ֲאשֶׁ כַּ

ֵשטֹו   פְּ הֶׁ חֹו וְּ ֵיש ֵבין ָזבְּ ה הּוא שֶׁ ֵחי גֹוִים, ּומַּ רּו ִזבְּ סְּ ָלָמה נֶׁאֶׁ ֵמן, וְּ דַּ ר ִיזְּ ֲאשֶׁ ג כַּ רֶׁ אֹו הֶׁ
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ָתר   מֻּ הּוא ָדֵבק ִעם הַּ ב ָהָאסּור, וְּ ֵחלֶׁ ָבֵאר ִלי הַּ יְּ ה שֶׁ ָהִייִתי רֹוצֶׁ תֹו, וְּ אכְּ לַּ ָאר מְּ ּושְּ

ת זֶׁה מִ  זּולַּ ֵקיָבה, וְּ הַּ ִים וְּ ֵמעַּ ָתר  בַּ מֻּ ֵבין הַּ ָגֵדר שֶׁ י הַּ ר ֵאלַּ סֹּ ִימְּ שֶׁ ָבָשר, וְּ ִנקּור הַּ

ָלם, ֲהיֶׁש ָלּה   צְּ ָיה ָהֲאסּוָרה אֶׁ לְּ ֵכן ָהאַּ ֵהא ִחלּוף בֹו ִעם ֲחֵברֹו, וְּ ֹּא יְּ ל ֵדי שֶׁ ָהָאסּור, כְּ וְּ

ה  מֹו שֶׁ כַּף כְּ ָחד ָיִסיר הַּ אֶׁ ָזָנב וְּ ָצת הַּ ָחד ָיִסיר קְּ ָמא ָהאֶׁ שֶׁ ה  ָגֵדר? וְּ ָהִייִתי רֹוצֶׁ ּוא. וְּ

ן־יֹוָנה אֹו   ר: בֶׁ צֹוִני לֹומַּ ָסִמים, רְּ רְּ פֻּ מְּ ת הַּ ָטֵמא, זּולַּ ָטהֹור ִמן הַּ ָבֵאר ִלי ָהעֹוף הַּ יְּ שֶׁ

ֵמִאים.   טְּ ִכָיה ֵמהַּ רַּ בְּ לְּ אַּ קֹוֵרא וְּ הַּ ָּוז וְּ ָהאַּ ת וְּ לֶׁ גֹּ נְּ רְּ תַּ ֵאין הַּ ִין הּוא אֹוֵמר שֶׁ תֹור, ּוֵמאַּ

יִ  ה שֶׁ ָהִייִתי רֹוצֶׁ ָבת, ִאם הּוא ֵביתֹו אֹו  וְּ שַּ יֹום הַּ קֹומֹו’ בְּ ל ֵיֵצא ִאיש ִממְּ בּול ‘אַּ ן ִלי גְּ תֶׁ

ִדיָנתֹו, אֹו   כּוָנתֹו, אֹו מְּ בֹואֹו, אֹו שְּ ִבים, אֹו מְּ יּו לֹו ֲחֵצִרים רַּ שּותֹו, ִאם ִיהְּ ֲחֵצרֹו אֹו רְּ

יֹותֵ  ת זֶׁה וְּ לֶׁ ת ‘ָמקֹום’ סֹובֶׁ ֵתבַּ ר שֶׁ חַּ ש ִעירֹו, אַּ רַּ ה ִלי  ִמגְּ אֶׁ רְּ יַּ ה שֶׁ ָהִייִתי רֹוצֶׁ ה. וְּ ר ִמזֶׁ

ִגיּהַּ   הַּ ת לְּ סֶׁ קֶׁ הַּ מֹוס וְּ לְּ קֻּ מֹוֵנעַּ ֵמהַּ ה הּוא הַּ ָבת, ּומַּ שַּ ָלאָכה ָהֲאסּוָרה בַּ מְּ ר הַּ דֶׁ גֶׁ

ת   דַּ עֻּ ֲאָכִלים ּוסְּ מַּ ָאר הַּ ָחן ּושְּ לְּ שֻּ הַּ ָגדֹול וְּ ר הַּ ֵספֶׁ ֵטל הַּ לְּ טַּ ִתיר לֹו לְּ מַּ הַּ תֹוָרה, וְּ הַּ

הּוא ִביִגיָעה,  ָהאֹורְּ  נּוָחה וְּ ֵהם ִבמְּ ָחיו, וְּ אֹורְּ ח ָהָאָדם לְּ רַּ ִיטְּ ה שֶׁ ָכל מַּ חַּ בְּ רֹּ ִלטְּ ִחים, וְּ

ָלָמה  ָך ָכמֹוָך. וְּ ָך וֲַּאָמתְּ דְּ בְּ ן ָינּוחַּ עַּ עַּ מַּ ר: לְּ ָבר נֱֶׁאמַּ ָנָשיו, ּוכְּ ה ֲעָבָדיו וְּ יֹוֵתר ִמזֶׁ וְּ

שַּ  גֹוִיים בַּ ֲהמֹות הַּ ת בַּ ִכיבַּ ָרה רְּ סְּ ה  נֶׁאֶׁ ָהִייִתי רֹוצֶׁ חֹוָרה. וְּ סְּ ָרה הַּ סְּ ָלָמה זֶׁה נֶׁאֶׁ ָבת, וְּ

תֹוָרה   בַּ ָפשּוט שֶׁ הַּ ’ִכי ֵתֵצא'. וְּ ָפִטים’ וְּ ִמשְּ ה הַּ ֵאלֶׁ ר ‘וְּ ֲעֵלי ִדיִנין ִמֵסדֶׁ ֵני בַּ ָיִדין ֵבין שְּ שֶׁ

תֹו  ל הַּ ָלא עַּ ִכים אֶׁ ֹּא ָהיּו סֹומְּ ָסתּום, ִכי ל ֵכן הַּ ה.  הּוא ָסתּום, ָכל שֶׁ ל פֶׁ עַּ בְּ ָרה שֶׁ

ָחד, אֹו   ָלפְּ נֹות צְּ ת בְּ שַּ רְּ שֹות ִמפַּ רֻּ יְּ ָכל הַּ ָפָטיו בְּ ה ִדיָניו ּוִמשְּ אֶׁ רְּ אֶׁ ה שֶׁ ָהִייִתי רֹוצֶׁ וְּ

ִין הּוא   ִפָלה ָלֵאל. ּוֵמאַּ ָיב ִבתְּ ִין הּוא חַּ ָכה. ִויָבֵאר ִלי ֵמאַּ סֻּ הַּ ִציִצית וְּ הַּ ִמיָלה וְּ ֵאיכּות הַּ

ֵיש ֲאִמין שֶׁ ֹות  מַּ ִמצְּ ֵאיְך ֵהם ָדִנין בַּ ִמיָתה. וְּ ר הַּ חַּ נֶׁש אַּ עֹּ מּול וְּ י ּוגְּ ָכל חַּ  ֵבית מֹוֵעד לְּ

ֵני ִמי,   ָחה ִמפְּ ָבת, ִמי ִנדְּ שַּ ח ִעם הַּ סַּ פֶׁ הַּ ָבת וְּ שַּ ִמיָלה ִעם הַּ ת זֹו, כַּ דֹוחֹות זֹו אֶׁ הַּ

כֵ  ָלָליו ָכל שֶׁ ְך ִספּור כְּ ֱארַּ יֶׁ ה שֶׁ ת זֶׁה ִממַּ זּולַּ ל ִחבּור  וְּ ְך כּוָזר, עַּ לֶׁ ָת, מֶׁ עְּ ָרָטיו. ֲהָשמַּ ן פְּ

ת,   ֲחֹלקֶׁ ם מַּ ֵאין בֹו ֵביֵניהֶׁ ָבָלה, שֶׁ קַּ ְך אֹו בְּ מֶׁ סֶׁ ָך, בְּ ִתי לְּ רְּ ָזכַּ ה שֶׁ ָדָבר ִממַּ ָקָרִאים בְּ לַּ

ֵתר אֹו ִמִדיִנין.  הֶׁ ָעִמים אֹו ֵמִאסּור וְּ ת אֹו ִמִנקּוד אֹו ִמטְּ רֶׁ  ִמָמסֹּ

 


