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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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

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 ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦



ג oilitz 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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים 

מו"ה יונה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו בענין המשנה היומית והלכה יומית אשר נתקבל בעת טרדות דימים 

הנוראים וימי השמחה דזמן שמחתנו ועניניהם ואתו רב הסליחה על עכוב המענה עד עתה, כיון שהמענה 

אין נוגע בהפועל, ומובן אשר השתדלו לברר באופן המתאים באותן המקומות שמזכיר בסיום מכתבו.

אף כי בהנוגע לקו"ק או מכתב וכיו"ב בשמי, כבר בארתי טעמי ונמוקי בשלילת זה בעת בקורו 

של כת"ר בנויארק.

ויהי רצון שכיון שז"ע באנו מחדש תשרי הוא חדש השביעי המושבע בכל טוב כפירוש רז"ל 

בויקרא רבה וחדש כללי הוא לכל השנה וסיומו וחותמו שהכל הולך אחר החתום הוא זמן שמחתנו, 

ובסיום שלו שמחת התורה,

הנה יצליח כאו"א בתכ"י לעשות כל התלוי בו להגדיל תורה ולהאדירה מתוך בריאות ושמחה 

וטוב לבב וכדיוק רבותנו נשיאנו אשר כפל הלשון מורה על ריבוי השמחה, ויעוין ג"כ אסתר רבה בסופו.

בכבוד וברכה לבשו"ט בכל האמור.
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 מפתח  כללי

ב  ......................................  סדר הנחת תפילין  )א

ג  ...............................  קיד, מזמורי תהלים קיג)ב

   ויטע אשל בבאר שבעה"מאמר ד)ג

ה   ..................  ז"מתש'המרחשון  ף"כ ,ויראפרשת שבת 

ט  .....  א"נתש'ה, מרחשון ו"ט, ויראפ "ששיחת מ)ד

  ויראפרשת  –לקוטי שיחות )ה

יז  ................................................  הכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט)ו

כב  ..................  ל "צחק שניאורסאהן זצלוי י' המקובל ר

כד  ...............  ויראפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח )ז

כה  ........... ויראפרשת לשבוע שיעור יומי חומש )ח

פד  ................  ויראפרשת לשבוע שיעורי תהלים )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )י

פה  ......................................  ויראפרשת לשבוע  

צד  .............. ויראפרשת לשבוע " היום יום"לוח )יא

זצ  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב)יב

:קמהדורת חז –ם "שיעורי רמב

ק   ..............  ויראפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –)יג

כק   ...........  ויראפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –)יד

כהק  .............  ויראפרשת לשבוע ות צוספר המ –)טו

  נביאים וכתובים )טז

כחק  ......................  דקמתהלים פרק , גכ-בכפרק  במלכים 

  קינים/מידותמסכת  –משניות )יז

לק  ..................................................  ביאור קהתי

לטק  .........................................  מסכת יומא יעקבעין )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת )יט

מק  .............................................  להד דף ע טכמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים)כ

סחק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת)כא

סטק  ................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי )כב

עק  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה)כג

עגק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

עדק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"לתורת שמואל תר)כה

דעק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )כו

עהק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"פרת'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים )כז

ועק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים)כח

עזק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )כט

עחק  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פק  .................................  חומש לקריאה בציבור )ל

קצ  ........................  ויראפרשת לשבוע לוח זמנים )לא

קצא  .....  קודשת בשערב לת הדלקת נרות וצסדר מ)לב

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

s"k ,`xie zyxt zay .c"qa
f"nyz'd oeygxn

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
ÚhiÂ'הוי ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל «ƒ«ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עֹולם  ההּולדת'1אֿל  'יֹום ּבעל ּומביא . ִֵֵֶֶַַַָ

תר"ן  (ּדׁשנת זה ּפסּוק על ׁשּזכה 2ּבמאמרֹו ( ְְֲִֶֶַַַָָָָ

עֹוד  [ּכמֹו זֹו ׁשּבת לפני ויצאֿלאֹור ונדּפס ְְְְְִִֵֵַַָָָָּדֹורנּו

ּבֹו, ויצאּוֿלאֹור ּדֹורנּו ׁשּזכה חסידּות ספרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָּכּמה

זה  ׁשּבזמן מּכיון ּכי ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדיׁש

לחּוצה  חּוצה הּמעינֹות הפצת להיֹות ְְְְֲִִַַַָָָָָצריכה

להיֹות  צריכה לפיכ הימּנּו, מחּוץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָׁשאין

אֹור  ּגילּוי  עלֿידי מלמעלה ּכח נתינת זה ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹעל

ההילּולא  ּבדרּוׁשי וכּמבֹואר ׁשהּמל3חדׁש, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

וכּו', ּבהם הׁשּתּמׁש ולא ׁשאצר האֹוצרֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹמבזּבז

כּו'], החיל לאנׁשי החיל ּפקידי עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָונֹותנם

א' לחלק (ּבהׁשמטֹות ּבּזֹוהר ּתאֿחזי 4ּדאיתא ( ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּבּמׁשנה  (ּכדאיתא נטיעֹות נטיעֹות 5עׂשר עׂשר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ

עד  ׁשביעית ּבערב ּבׁשבילן כּו' לחרֹוׁש מּוּתר ְְְֲִִִִֶֶַַָָכּו'

ּדנציב  נטיעֹות עׂשר אינּון כּו' ראׁשֿהּׁשנה) ְְִִִֶֶֶֶַָָָֹערב

ּבההּוא  להֹון אחיד ּדהא ְְְְְִִַָָָקּודׁשאּֿברי ֿהּוא,

המׁשכת  הינּו ׁשביעית, ערב ּדאיּקרי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָאתרא

הּמלכּות  ספירת עם ספירֹות העׂשר ְְְְִִִִֶֶַַַָוחיּבּור

ׁשביעית). (וערב הּׁשביעית ׁשנה ענין ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָׁשהּוא

הּׁשביעית  ּדׁשנה ּבארּוּכה, ׁשם ּבּמאמר ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָוכּמבֹואר

ּבּמדרׁש [וכדאיתא ׁשּבת ּכמֹו היא 6(ׁשמיטה) ְְְְְִִִִִַַָָָָ

ההילּולא  ּבהמׁש חביבין 7(הּובא הּׁשביעין ּכל ( ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

חביב  ׁשביעי ּבּימים כּו' חביב ׁשביעי ּבּׁשנים ְְִִִִִִִִַַָָָָכּו'

ּכׁשם  ולכן ספירת כּו'], הּוא ענינּה ׁשּׁשּבת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
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לג.)1 כא, ב.)2פרשתנו תשסב, שם ואילך. ב תשנט, ד כרך וירא אוה"ת גם וראה ואילך. אשל ע' תרמ"וֿתר"ן סה"מ

ועוד. ואילך. א 132.)3תשסג, ע' תש"י ב.)4סה"מ מ"ו.)5רסא, פ"א יא.)6שביעית פכ"ט, 111.)7ויק"ר ע' שם סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚhiÂ עץ אבינו ‰ÈÂ'אברהם ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ Ú·L ¯‡·a ÏL‡ «ƒ«≈∆ƒ¿≈»««ƒ¿»»¿≈¬»»

ÌÏBÚ ÏŒ‡1'˙„Ïe‰‰ ÌBÈ' ÏÚa ‡È·Óe (האדמו"ר הרבי . הרש"ב ≈»≈ƒ«««∆∆
תרכ"א) (שנת מרחשון כ"ף ביום שנולד חב"ד) אדמו"רי בשושלת החמישי

B¯Ó‡Óa שלו חסידות ˙¯"Ôבמאמר ˙Lc) ‰Ê ˜eÒt ÏÚ2( ¿«¬»«»∆ƒ¿«
Òt„Â e¯Bc ‰ÎfL של המאמר ∆»»≈¿ƒ¿«

תר"נ  בשנת הרש"ב ««¿Œ‡ˆÈÂהרבי
„BÚ BÓk] BÊ ˙aL ÈÙÏ ¯B‡Ï»ƒ¿≈«»¿
‰ÎfL ˙e„ÈÒÁ È¯ÙÒ ‰nk«»ƒ¿≈¬ƒ∆»»
LÈc ,Ba ¯B‡ÏŒe‡ˆÈÂ e¯Bc≈¿»¿»¿≈

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ במשמעות ««≈»∆
רבים  חסידות וספרי שמאמרי העובדה

דווקא  לאור יצאו נדפסו, לא שבעבר

Ê‰בדורנו  ÔÓÊaL ÔÂÈkÓ Èkƒƒ≈»∆ƒ¿«∆
˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬»«««¿»
התורה  פנימיות החסידות, תורת של

‰ˆeÁ ֿ לבעל המשיח מלך (כמענה »
אתי  קא "אימתי שאלתו על שםֿטוב

"לכשיפוצו  - אדוני, יבוא מתי מר",

 ֿ הבעל תורת של (המעיינות מעיינותיך

עד  חוצה"), החסידות) תורת שםֿטוב,

ıeÁÓ ‰ˆeÁ ÔÈ‡L ‰ˆeÁÏ¿»∆≈»ƒ
,epÓÈ‰ ביותר הרחוק "חוצה" ≈∆

מקומות  היינו עצמם, מהמעיינות

נראים  שלכאורה וזמנים ואנשים

החסידות  מתורת ביותר רחוקים

CÎÈÙÏ את להפיץ השעה צורך בגלל ¿ƒ»
החסידות  זה מעיינות ל"חוצה" עד

‰Ê ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ הפצת על ¿ƒ»ƒ¿«∆
הפצה  של כזו ברמה המעיינות

Ák"חוצה" ˙È˙ מיוחדת ¿ƒ«…«
‰ÏÚÓÏÓהמיוחד מלמעלה והכוח ƒ¿«¿»

L„Áניתן  ¯B‡ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»»
היה  לא עתה שעד החסידות תורת של

ÈLe¯„aגלוי, ¯‡B·nÎÂ¿«¿»ƒ¿≈
‡ÏeÏÈ‰‰3 של החסידות מאמרי «ƒ»

לפרסום  עלֿידו שנמסרו הריי"צ הרבי

ליום  שהיה תש"י שבט יו"ד לקראת

הנצח  מידת לעניין כמשל הסתלקותו,

CÏn‰L במלחמה לנצח רצון מתוך ∆«∆∆
‡ÏÂ ¯ˆ‡L ˙B¯ˆB‡‰ ÊaÊ·Ó¿«¿≈»»∆»«¿…

Ì‰a LnzL‰ מעולם ‰ÏÈÁעדיין È„È˜t È„ÈŒÏÚ Ì˙BÂ ,'eÎÂ ƒ¿«≈»∆¿¿¿»«¿≈¿ƒ≈∆»ƒ
,'eÎ ÏÈÁ‰ ÈL‡Ï החסידות דברי של לאור וההוצאה הגילוי גם וכך ¿«¿≈∆»ƒ

היפך  של הכוחות את לנצח כדי האוצרות" "בזבוז בתור הם בדורנו דווקא

מביא  תר"נ מרחשון מכ"ף ובמאמרו השלימה], הגאולה את ולהביא הקדושה

הרש"ב  ‡'מובא È‡c˙‡הרבי ˜ÏÁÏ ˙BËÓL‰a) ¯‰Bfa4( ¿ƒ»««««¿»¿≈∆
ÈÊÁŒ‡z וראה (È‡„k˙‡בוא ˙BÚÈË ¯NÚ שמובא Lna5‰כפי »¬ƒ∆∆¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»

˙ÈÚÈ·L ·¯Úa ÔÏÈ·La 'eÎ LB¯ÁÏ ¯zeÓ 'eÎ ˙BÚÈË ¯NÚ∆∆¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒƒ
‰M‰ŒL‡¯ ·¯Ú „Ú,כלומר «∆∆…«»»

השביעית  בשנה הארץ עבודת איסור

השישית, השנה בסיום כבר מתחיל

עשר  בשדה יש שאם אומרת והמשנה

לחרוש  מותר צעירים) (שתילים נטיעות

ביתֿסאה  של שטח כך לשם שטח

שטח  אמה, חמישים על אמה (חמישים

עד  תבואה) של סאה לזרוע ניתן שבו

ואילו  – השמיטה שנת של השנה ראש

של  שטח לחרוש מותר וותיקים בעצים

שלושה  רק בו יש אם גם סאה בית

שם) במשניות כמבואר eÎ'עצים,
·Èˆc ˙BÚÈË ¯NÚ ÔeÈ‡ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ

,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ עשר הם ¿»¿ƒ
הוא  ברוך הקדוש שהעמיד הנטיעות

‡e‰‰a ÔB‰Ï „ÈÁ‡ ‡‰c¿»»ƒ¿¿«
,˙ÈÚÈ·L ·¯Ú È¯wÈ‡c ‡¯˙‡«¿»¿ƒ¿≈∆∆¿ƒƒ
המקום  באותו בהם אוחז הוא שהרי

שביעית  ערב וכוונת ‰eÈהנקרא «¿
על  היא הזוהר »«¿»‰ÎLÓ˙דברי

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ¯eaÈÁÂ¿ƒ»∆∆¿ƒ
להמשיך  בהעלם שנמצאות העליונות

גילוי  לידי אותן ולהביא אותן ולהוריד

הספירות  עשר את לחבר ÌÚƒכדי
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ להביא שעניינה ¿ƒ«««¿

הגילוי  אל מההעלם הספירות את

˙ÈÚÈ·M‰ ‰L ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ
.(˙ÈÚÈ·L ·¯ÚÂ)¿∆∆¿ƒƒ

ÌL ¯Ó‡na ¯‡B·nÎÂ¿«¿»««¬»»
˙ÈÚÈ·M‰ ‰Lc ,‰ke¯‡a«¬»¿»»«¿ƒƒ
˙aL BÓk ‡È‰ (‰ËÈÓL)¿ƒ»ƒ¿«»

‡˙È‡„ÎÂ] שמובא L¯„na6כפי ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
‡ÏeÏÈ‰‰ CLÓ‰a ‡·e‰)7 »¿∆¿≈«ƒ»

של  המאמרים תש"י,המשך  שבט יו"ד

האוצרות" "בזבוז לעניין לעיל )הנזכר
'eÎ ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ Ïk»«¿ƒƒ¬ƒƒ

'eÎ ·È·Á ÈÚÈ·L ÌÈMa השמיטה È·Á·שנת ÈÚÈ·L ÌÈÓia «»ƒ¿ƒƒ»ƒ«»ƒ¿ƒƒ»ƒ
'eÎ וכיוון השבת, מובן יום יחד, השבת ואת השמיטה את מזכיר שהמדרש

גם  ביניהם דמיון הפנימית שיש dÈÚבמשמעות ˙aML ÌLk ÔÎÏÂ ,[¿»≈¿≈∆«»ƒ¿»»
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ה

 מפתח  כללי

ב  ......................................  סדר הנחת תפילין  )א

ג  ...............................  קיד, מזמורי תהלים קיג)ב

   ויטע אשל בבאר שבעה"מאמר ד)ג

ה   ..................  ז"מתש'המרחשון  ף"כ ,ויראפרשת שבת 

ט  .....  א"נתש'ה, מרחשון ו"ט, ויראפ "ששיחת מ)ד

  ויראפרשת  –לקוטי שיחות )ה

יז  ................................................  הכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט)ו

כב  ..................  ל "צחק שניאורסאהן זצלוי י' המקובל ר

כד  ...............  ויראפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח )ז

כה  ........... ויראפרשת לשבוע שיעור יומי חומש )ח

פד  ................  ויראפרשת לשבוע שיעורי תהלים )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )י

פה  ......................................  ויראפרשת לשבוע  

צד  .............. ויראפרשת לשבוע " היום יום"לוח )יא

זצ  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב)יב

:קמהדורת חז –ם "שיעורי רמב

ק   ..............  ויראפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –)יג

כק   ...........  ויראפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –)יד

כהק  .............  ויראפרשת לשבוע ות צוספר המ –)טו

  נביאים וכתובים )טז

כחק  ......................  דקמתהלים פרק , גכ-בכפרק  במלכים 

  קינים/מידותמסכת  –משניות )יז

לק  ..................................................  ביאור קהתי

לטק  .........................................  מסכת יומא יעקבעין )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת )יט

מק  .............................................  להד דף ע טכמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים)כ

סחק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת)כא

סטק  ................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי )כב

עק  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה)כג

עגק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

עדק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"לתורת שמואל תר)כה

דעק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )כו

עהק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"פרת'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים )כז

ועק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים)כח

עזק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )כט

עחק  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פק  .................................  חומש לקריאה בציבור )ל

קצ  ........................  ויראפרשת לשבוע לוח זמנים )לא

קצא  .....  קודשת בשערב לת הדלקת נרות וצסדר מ)לב

s"k ,`xie zyxt zay .c"qa
f"nyz'd oeygxn

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
ÚhiÂ'הוי ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל «ƒ«ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עֹולם  ההּולדת'1אֿל  'יֹום ּבעל ּומביא . ִֵֵֶֶַַַָ

תר"ן  (ּדׁשנת זה ּפסּוק על ׁשּזכה 2ּבמאמרֹו ( ְְֲִֶֶַַַָָָָ

עֹוד  [ּכמֹו זֹו ׁשּבת לפני ויצאֿלאֹור ונדּפס ְְְְְִִֵֵַַָָָָּדֹורנּו

ּבֹו, ויצאּוֿלאֹור ּדֹורנּו ׁשּזכה חסידּות ספרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָּכּמה

זה  ׁשּבזמן מּכיון ּכי ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדיׁש

לחּוצה  חּוצה הּמעינֹות הפצת להיֹות ְְְְֲִִַַַָָָָָצריכה

להיֹות  צריכה לפיכ הימּנּו, מחּוץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָׁשאין

אֹור  ּגילּוי  עלֿידי מלמעלה ּכח נתינת זה ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹעל

ההילּולא  ּבדרּוׁשי וכּמבֹואר ׁשהּמל3חדׁש, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

וכּו', ּבהם הׁשּתּמׁש ולא ׁשאצר האֹוצרֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹמבזּבז

כּו'], החיל לאנׁשי החיל ּפקידי עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָונֹותנם

א' לחלק (ּבהׁשמטֹות ּבּזֹוהר ּתאֿחזי 4ּדאיתא ( ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּבּמׁשנה  (ּכדאיתא נטיעֹות נטיעֹות 5עׂשר עׂשר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ

עד  ׁשביעית ּבערב ּבׁשבילן כּו' לחרֹוׁש מּוּתר ְְְֲִִִִֶֶַַָָכּו'

ּדנציב  נטיעֹות עׂשר אינּון כּו' ראׁשֿהּׁשנה) ְְִִִֶֶֶֶַָָָֹערב

ּבההּוא  להֹון אחיד ּדהא ְְְְְִִַָָָקּודׁשאּֿברי ֿהּוא,

המׁשכת  הינּו ׁשביעית, ערב ּדאיּקרי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָאתרא

הּמלכּות  ספירת עם ספירֹות העׂשר ְְְְִִִִֶֶַַַָוחיּבּור

ׁשביעית). (וערב הּׁשביעית ׁשנה ענין ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָׁשהּוא

הּׁשביעית  ּדׁשנה ּבארּוּכה, ׁשם ּבּמאמר ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָוכּמבֹואר

ּבּמדרׁש [וכדאיתא ׁשּבת ּכמֹו היא 6(ׁשמיטה) ְְְְְִִִִִַַָָָָ

ההילּולא  ּבהמׁש חביבין 7(הּובא הּׁשביעין ּכל ( ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

חביב  ׁשביעי ּבּימים כּו' חביב ׁשביעי ּבּׁשנים ְְִִִִִִִִַַָָָָכּו'

ּכׁשם  ולכן ספירת כּו'], הּוא ענינּה ׁשּׁשּבת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
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לג.)1 כא, ב.)2פרשתנו תשסב, שם ואילך. ב תשנט, ד כרך וירא אוה"ת גם וראה ואילך. אשל ע' תרמ"וֿתר"ן סה"מ

ועוד. ואילך. א 132.)3תשסג, ע' תש"י ב.)4סה"מ מ"ו.)5רסא, פ"א יא.)6שביעית פכ"ט, 111.)7ויק"ר ע' שם סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚhiÂ עץ אבינו ‰ÈÂ'אברהם ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ Ú·L ¯‡·a ÏL‡ «ƒ«≈∆ƒ¿≈»««ƒ¿»»¿≈¬»»

ÌÏBÚ ÏŒ‡1'˙„Ïe‰‰ ÌBÈ' ÏÚa ‡È·Óe (האדמו"ר הרבי . הרש"ב ≈»≈ƒ«««∆∆
תרכ"א) (שנת מרחשון כ"ף ביום שנולד חב"ד) אדמו"רי בשושלת החמישי

B¯Ó‡Óa שלו חסידות ˙¯"Ôבמאמר ˙Lc) ‰Ê ˜eÒt ÏÚ2( ¿«¬»«»∆ƒ¿«
Òt„Â e¯Bc ‰ÎfL של המאמר ∆»»≈¿ƒ¿«

תר"נ  בשנת הרש"ב ««¿Œ‡ˆÈÂהרבי
„BÚ BÓk] BÊ ˙aL ÈÙÏ ¯B‡Ï»ƒ¿≈«»¿
‰ÎfL ˙e„ÈÒÁ È¯ÙÒ ‰nk«»ƒ¿≈¬ƒ∆»»
LÈc ,Ba ¯B‡ÏŒe‡ˆÈÂ e¯Bc≈¿»¿»¿≈

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ במשמעות ««≈»∆
רבים  חסידות וספרי שמאמרי העובדה

דווקא  לאור יצאו נדפסו, לא שבעבר

Ê‰בדורנו  ÔÓÊaL ÔÂÈkÓ Èkƒƒ≈»∆ƒ¿«∆
˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬»«««¿»
התורה  פנימיות החסידות, תורת של

‰ˆeÁ ֿ לבעל המשיח מלך (כמענה »
אתי  קא "אימתי שאלתו על שםֿטוב

"לכשיפוצו  - אדוני, יבוא מתי מר",

 ֿ הבעל תורת של (המעיינות מעיינותיך

עד  חוצה"), החסידות) תורת שםֿטוב,

ıeÁÓ ‰ˆeÁ ÔÈ‡L ‰ˆeÁÏ¿»∆≈»ƒ
,epÓÈ‰ ביותר הרחוק "חוצה" ≈∆

מקומות  היינו עצמם, מהמעיינות

נראים  שלכאורה וזמנים ואנשים

החסידות  מתורת ביותר רחוקים

CÎÈÙÏ את להפיץ השעה צורך בגלל ¿ƒ»
החסידות  זה מעיינות ל"חוצה" עד

‰Ê ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ הפצת על ¿ƒ»ƒ¿«∆
הפצה  של כזו ברמה המעיינות

Ák"חוצה" ˙È˙ מיוחדת ¿ƒ«…«
‰ÏÚÓÏÓהמיוחד מלמעלה והכוח ƒ¿«¿»

L„Áניתן  ¯B‡ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ»»
היה  לא עתה שעד החסידות תורת של

ÈLe¯„aגלוי, ¯‡B·nÎÂ¿«¿»ƒ¿≈
‡ÏeÏÈ‰‰3 של החסידות מאמרי «ƒ»

לפרסום  עלֿידו שנמסרו הריי"צ הרבי

ליום  שהיה תש"י שבט יו"ד לקראת

הנצח  מידת לעניין כמשל הסתלקותו,

CÏn‰L במלחמה לנצח רצון מתוך ∆«∆∆
‡ÏÂ ¯ˆ‡L ˙B¯ˆB‡‰ ÊaÊ·Ó¿«¿≈»»∆»«¿…

Ì‰a LnzL‰ מעולם ‰ÏÈÁעדיין È„È˜t È„ÈŒÏÚ Ì˙BÂ ,'eÎÂ ƒ¿«≈»∆¿¿¿»«¿≈¿ƒ≈∆»ƒ
,'eÎ ÏÈÁ‰ ÈL‡Ï החסידות דברי של לאור וההוצאה הגילוי גם וכך ¿«¿≈∆»ƒ

היפך  של הכוחות את לנצח כדי האוצרות" "בזבוז בתור הם בדורנו דווקא

מביא  תר"נ מרחשון מכ"ף ובמאמרו השלימה], הגאולה את ולהביא הקדושה

הרש"ב  ‡'מובא È‡c˙‡הרבי ˜ÏÁÏ ˙BËÓL‰a) ¯‰Bfa4( ¿ƒ»««««¿»¿≈∆
ÈÊÁŒ‡z וראה (È‡„k˙‡בוא ˙BÚÈË ¯NÚ שמובא Lna5‰כפי »¬ƒ∆∆¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»

˙ÈÚÈ·L ·¯Úa ÔÏÈ·La 'eÎ LB¯ÁÏ ¯zeÓ 'eÎ ˙BÚÈË ¯NÚ∆∆¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒƒ
‰M‰ŒL‡¯ ·¯Ú „Ú,כלומר «∆∆…«»»

השביעית  בשנה הארץ עבודת איסור

השישית, השנה בסיום כבר מתחיל

עשר  בשדה יש שאם אומרת והמשנה

לחרוש  מותר צעירים) (שתילים נטיעות

ביתֿסאה  של שטח כך לשם שטח

שטח  אמה, חמישים על אמה (חמישים

עד  תבואה) של סאה לזרוע ניתן שבו

ואילו  – השמיטה שנת של השנה ראש

של  שטח לחרוש מותר וותיקים בעצים

שלושה  רק בו יש אם גם סאה בית

שם) במשניות כמבואר eÎ'עצים,
·Èˆc ˙BÚÈË ¯NÚ ÔeÈ‡ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ

,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ עשר הם ¿»¿ƒ
הוא  ברוך הקדוש שהעמיד הנטיעות

‡e‰‰a ÔB‰Ï „ÈÁ‡ ‡‰c¿»»ƒ¿¿«
,˙ÈÚÈ·L ·¯Ú È¯wÈ‡c ‡¯˙‡«¿»¿ƒ¿≈∆∆¿ƒƒ
המקום  באותו בהם אוחז הוא שהרי

שביעית  ערב וכוונת ‰eÈהנקרא «¿
על  היא הזוהר »«¿»‰ÎLÓ˙דברי

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ¯eaÈÁÂ¿ƒ»∆∆¿ƒ
להמשיך  בהעלם שנמצאות העליונות

גילוי  לידי אותן ולהביא אותן ולהוריד

הספירות  עשר את לחבר ÌÚƒכדי
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ להביא שעניינה ¿ƒ«««¿

הגילוי  אל מההעלם הספירות את

˙ÈÚÈ·M‰ ‰L ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ
.(˙ÈÚÈ·L ·¯ÚÂ)¿∆∆¿ƒƒ

ÌL ¯Ó‡na ¯‡B·nÎÂ¿«¿»««¬»»
˙ÈÚÈ·M‰ ‰Lc ,‰ke¯‡a«¬»¿»»«¿ƒƒ
˙aL BÓk ‡È‰ (‰ËÈÓL)¿ƒ»ƒ¿«»

‡˙È‡„ÎÂ] שמובא L¯„na6כפי ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
‡ÏeÏÈ‰‰ CLÓ‰a ‡·e‰)7 »¿∆¿≈«ƒ»

של  המאמרים תש"י,המשך  שבט יו"ד

האוצרות" "בזבוז לעניין לעיל )הנזכר
'eÎ ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ Ïk»«¿ƒƒ¬ƒƒ

'eÎ ·È·Á ÈÚÈ·L ÌÈMa השמיטה È·Á·שנת ÈÚÈ·L ÌÈÓia «»ƒ¿ƒƒ»ƒ«»ƒ¿ƒƒ»ƒ
'eÎ וכיוון השבת, מובן יום יחד, השבת ואת השמיטה את מזכיר שהמדרש

גם  ביניהם דמיון הפנימית שיש dÈÚבמשמעות ˙aML ÌLk ÔÎÏÂ ,[¿»≈¿≈∆«»ƒ¿»»
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f"nyz'dו ,oeygxn s"k ,`xie t"y

הּׁשביעית. ּבּׁשנה הּוא עלּֿדרֿזה ְְִִֶֶֶַַַַַָָהּמלכּות,

היא  ּדבׁשּבת ּביניהם, הפרׁש יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּומּכלֿמקֹום

מּכל  היא הּׁשביתה אז ולכן העֹולמֹות, ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעלּית

היא  הּׁשביתה ּבׁשביעית מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּמלאכֹות,

רק  היא העלּיה ׁשאז מּׁשּום האדמה, מעבֹודת ֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָרק

עצם  ּבחינת היא ּדהאדמה הּמלכּות, ספירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָעד

עם  הּקׁשּורֹות נטיעֹות עׂשר ענין וזהּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַהּמלכּות.

ספירֹות  העׂשר המׁשכת הינּו הּׁשביעית, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה

המלכּות. ְְִִַַַּבספירת

e‰ÊÂ,ׁשבע ּבבאר אׁשל וּיּטע ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּנ"ל, נטיעֹות עׂשר ענין הּוא אׁשל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַוּיּטע

(ּכפרּוׁש אילן הּוא ּבפׁשטּות אׁשל ְְְִִֵֵֶַָּכי

על  ּדקאי הּמקרא), ּפׁשטני ועֹוד ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהאּבןֿעזרא

צֹומח  ּבחינת ׁשהּוא ּדאצילּות ְְְֲִִִֵֵֶַַַַזעירֿאנּפין 

ספירֹות 8ּדאצילּות  העׂשר ּכל ּכֹולל והּוא ְְֲִִֵֶֶַָָ

אׁשל  וּיּטע  ׁשּכתּוב [ּומה נטיעֹות  עׂשר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָּדאצילּות,

עֹולם  הּוא ׁשאצילּות מּׁשּום הּוא יחיד, ְֲִִִֶָָלׁשֹון

ּבּמאמר  ּכמבֹואר היא 9האחדּות, ׁשבע' ּו'באר ,[ ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ

ספירֹות  העׂשר המׁשכת והינּו הּמלכּות, ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָספירת

הּמלכּות. ְְִִַַַּבספירת

‰p‰Â איתא הּנ"ל הּפׁשּוט ּפירּוׁש על 10נֹוסף ¿ƒ≈ִֵַַַַָָָ

ּפירּוׁשים  ּב' עֹוד רׁש"י) ּבפירּוׁש ְְִִֵֵַָ(והּובא

ּפירֹות  ריּבּוי ּבֹו ׁשּיׁש ּפרּדס אמר חד זה. ְְִֵֵֵֶֶַַַָָּבפסּוק

לאכסניא  ּפּונדק אמר וחד ּבּמאמר), ְְְְְֲַַַַַַַָָָָָָֹ(ּכּמפרׁש

הּוא  ׁשאׁשל ּדלהּפירּוׁש ּפירֹות. מיני ּכל ְִִֵֵֵֵֶֶַָּובֹו

עׂשר  ענין ׁשּזהּו ּבּדרּוׁשים ּכן ּגם מבֹואר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּפרּדס,

ׁשהּוא  הּׁשני ּבּפירּוׁש אמנם הּנ"ל. ְְִִֵֵֶַַַַָָנטיעֹות
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,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰ חסד,המידה) העליונות מהמידות השביעית ¿ƒ«««¿

מלכות) יסוד, הוד, נצח, תפארת, Ma‰גבורה, ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«»»
˙ÈÚÈ·M‰ ספירת הוא השמיטה שנת של עניינה המלכות.שגם «¿ƒƒ

Ïk ˙iÏÚ ‡È‰ ˙aL·c ,Ì‰ÈÈa L¯Ù‰ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»≈∆¿≈≈≈∆ƒ¿«»ƒ¬ƒ«»
‰˙È·M‰ Ê‡ ÔÎÏÂ ,˙BÓÏBÚ‰»»¿»≈»«¿ƒ»
,˙BÎ‡Ïn‰ ÏkÓ ‡È‰ƒƒ»«¿»
˙ÈÚÈ·La ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
˙„B·ÚÓ ˜¯ ‡È‰ ‰˙È·M‰«¿ƒ»ƒ«≈¬«
‰iÏÚ‰ Ê‡L ÌeMÓ ,‰Ó„‡‰»¬»»ƒ∆»»¬ƒ»
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ „Ú ˜¯ ‡È‰ƒ««¿ƒ«««¿
ÌˆÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Ó„‡‰c¿»¬»»ƒ¿ƒ«∆∆

.˙eÎÏn‰««¿
מבואר  בשבת העולמות עליית עניין

לשון  וזה החסידות, בתורת בהרחבה

מצותיך, (דרך צדק' ה'צמח אדמו"ר

בשייכות  זה בעניין שביעית) מצוות

בשבת להבדל  העולמות עליית בין

השמיטה: בשנת העולמות לעליית

הכמוס  האריז"ל "הסוד לנו גילה אשר

למקורם  העולמות עליות ענין והוא

הם  בחי' הירידה,ששישה משך

הן  בימים הן העולה היא והשביעית

סדר  הייתה שכך לפי המשכות בשנים,

ימי  בששת יתברך ממנו החיות

וכמו  שבת השביעי וביום בראשית

עשה  אשר כל את אלוקים וירא שכתוב

והארץ  השמים ויכולו מאד, טוב והנה

מאד  ית' לו שהוטב פירוש צבאם, וכל

פירוש  והארץ, השמים שויכולו מה

כלומר  נפשי, כלתה מלשון ויכולו

חוזרים  שהם באופן העולמות שנעשו

אשר  ההקף ימי בכל אחרֿכך לעלות

למעלה  הנפש בכלות ועולים ה', קצב

זה  יתברך לו והוטב ומקורם לשורשם

הם  זו עלייה שעלֿידי לפי מאד

החיים  חיי ממקור וחיות אור מקבלים

בימי  אחרֿכך להשפיע ברוךֿהוא

עד  חלילה חוזרים הם וכך הירידה,

הוא  כך העלייה אופן לפי והנה העולמים. לחיי מנוחה יהיה לבוא שלעתיד

מלאכה  בכל אסור לכן גדולה יותר העלייה בשבת כמו היום, קדושת

מלאכת  אפילו המועד ובחול נפש אוכל מלאכת הותר ביוםֿטוב מהֿשאיןֿכן

הקרקע...". עבודת אם כי אסור אינו ובשביעית האבד בדבר עבודה

,˙ÈÚÈ·M‰ ‰M‰ ÌÚ ˙B¯eLw‰ ˙BÚÈË ¯NÚ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«∆∆¿ƒ«¿ƒ«»»«¿ƒƒ
לעיל, שהובאו המשנה ‰ÎLÓ˙כדברי eÈ‰ והתגלות˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ «¿«¿»«»∆∆¿ƒ

.˙eÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ אבינו Ú·L,באברהם ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂ ¿∆««∆»«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«

˙eËLÙa ÏL‡ Èk ,Ï"p‰ ˙BÚÈË ¯NÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÏL‡ ÚhiÂ«ƒ«≈∆ƒ¿«∆∆¿ƒ««ƒ≈∆¿«¿
,(‡¯˜n‰ ÈËLt „BÚÂ ‡¯ÊÚŒÔa‡‰ Le¯Ùk) ÔÏÈ‡ ‡e‰ƒ»¿≈»ƒ¿∆¿»¿«¿»≈«ƒ¿»

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ÏÚ È‡˜c המידות ¿»≈«¿≈«¿ƒ
כי  קטנות", "פנים (המכונות העליונות

לאור  ביחס מועט אור בהן יש

שלמעלה  לאור וביחס שבמוחין

פנים  אנפין", "אריך הנקרא מהספירות

של eÏÈˆ‡c˙ארוכות) המידות «¬ƒ
האצילות  ÈÁa˙עולם ‡e‰L∆¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡c ÁÓBˆ8 המידות כמו ≈««¬ƒ
מקטנות  שצומחות האדם שבנפש

מתפתחת  קטנה והתפעלות לגדלות

וכשם  גדולה, להתלהבות וצומחת

המידות  כך מהארץ גדל שהצומח

גם  ועלֿדרךֿזה מהשכל, צומחות

למעלה  המידות התגלות לעניין

באות  והן 'צמיחה' בהן שיש באלוקות

העליונים  המוחין גילוי ¿e‰Â‡לידי
אף ה"אשל" דאצילות, המידות של

המידות  ‰NÚ¯שעיקרו Ïk ÏÏBk≈»»∆∆
,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ המוחין גם ¿ƒ«¬ƒ

למידות  המקור BÚÈË˙שהם ¯NÚ∆∆¿ƒ
ÏL‡ ÚhiÂ ·e˙kL ‰Óe]«∆»«ƒ«≈∆

,„ÈÁÈ ÔBLÏ זה לעניין נזכר ולא ¿»ƒ
עשר  ÌeMÓהמספר ‡e‰ƒ

ÌÏBÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡L∆¬ƒ»
,˙e„Á‡‰ בטלות הספירות כל שבו »«¿

ואין  היחידה המציאות שהיא לאלוקות

נפרדת  מציאות «¿»B·Ók‡¯להם
¯Ó‡na9'Ú·L ¯‡·'e המקום ], ««¬»¿≈∆«

האשל שבו  את נטע אבינו אברהם

eÈ‰Â ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ƒ¿ƒ«««¿¿«¿
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ˙ÎLÓ‰ לרדת «¿»«»∆∆¿ƒ

גילוי  לידי »ÈÙÒaƒ¿ƒ¯˙ולבוא
.˙eÎÏn‰««¿

ËeLt‰ Le¯Èt ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â¿ƒ≈»«≈«»
Ï"p‰ אילן הוא ¯È"L)מובא È‡10˙‡ש"אשל" Le¯ÈÙa ‡·e‰Â) ««ƒ»¿»¿≈«ƒ

¯Ó‡ „Á .‰Ê ˜eÒÙa ÌÈLe¯Èt 'a „BÚ"ש"אשל ופירש אמר אחד ≈ƒ¿»∆«»«
ÁÂ„הוא  ,(¯Ó‡na L¯Ùnk) ˙B¯Èt ÈeaÈ¯ Ba LiL Òc¯t«¿≈∆≈ƒ≈«¿…»««¬»¿«

¯Ó‡ הוא ÈÒÎ‡Ï‡ש"אשל" ˜„et מלון ÈÈÓבית Ïk B·e »«¿»»«¿«¿»»ƒ≈
Òc¯t ‡e‰ ÏL‡L Le¯Èt‰Ïc .˙B¯Èt רבים,של B·Ó‡¯עצים ≈ƒ¿«≈∆≈∆«¿≈¿»

ÌÓ‡ .Ï"p‰ ˙BÚÈË ¯NÚ ÔÈÚ e‰fL ÌÈLe¯ca Ôk Ìb«≈«¿ƒ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ««»¿»
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ּדׁשנת  זה ּבּדּבּורֿהּמתחיל מבֹואר ְְְְְִִִֶַַַָָּפּונדק,

ּדׁשנת 11תר"ל  ההּולדת' 'יֹום ּבעל ׁשל ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָ(ׁשהּמאמר

הנ"ל  ּבספר ּכן גם (ׁשנדפס מיּוסד 12תרמ"ח ( ְְְִֵֵֶֶַַַָָ

הראׁשיּֿתיבֹות  ּבבאּור אכילה 13עליו) אׁשל, ְֲִֵֵֵֵֶָָָָָ

הּוא  אחד סּוג סּוגים. ּב' ּבזה ּדיׁש לויה, ְְְִִֵֶֶָָָָָׁשתּיה

והּסּוג  ּפנימּיים. ענינים ׁשהם ּוׁשתּיה, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָאכילה

ּכׁשּיֹוצא  ּדגם מּקיף, ענין ׁשּזהּו לויה הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשני

ּבאֹופן  אֹותֹו מלּוה הּוא הרי מּכלֿמקֹום ְְֲִֵֶֶַַָָלחּוץ,

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר מּקיף, גֹו',14ׁשל צּל הוי' ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

הּנה  האדם, ּובעב ֹודת עליו. וׁשֹומר אֹותֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמלּוה

ּדהינּו ּומצֹות הּתֹורה עבֹודת היא ּוׁשתּיה ְְְְֲֲִִִִַַַָָָאכילה

ּדמּקיפים  העבֹודה היא ּולויה ּפנימית, ְְְֲֲִִִִִַָָָָָעבֹודה

ּב' יׁש ּגּופא ׁשּבזה ּבזה, עֹוד להֹוסיף ויׁש ְְִֵֵֶֶֶָָָכּו'.

הּוא  אׁשל ּדתבת הל' אחד, אֹופן ּדלפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאֹופּנים.

לינה  ּובית 15ראׁשּֿתבת לפּונדק ׁשּי ׁשּגם , ְְִִֵֶַַַַָָָֹ

מּקיף  זה הרי מּכלֿמקֹום אבל מּקיף, ֲֲִִִֵֶֶַַָָָׁשהּוא

 ֿ ראׁש הּוא ּדל' האֹופן לפי מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֶֶַַָֹּדבית.

הוי' ּבחינת ּדמּקיף, מּקיף זה הרי לויה, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתבת

ּבׁשביל  ׁשּצריכים מיּוחד מּקיף ׁשּזהּו ,ְְְְִִִִִִֶֶֶַָצּל

ּבחּוץ. ֲַָָהעבֹודה

‰p‰Â ּדעה עֹוד ׁשּיׁש מסים ׁשם ּדתר"ן ּבּמאמר ¿ƒ≈ְְֲֵֵֵֶַַַָָָ

רּבה  מה 16ּבמדרׁש עלּֿפי אׁשל, ּבענין ְְְְִִִֵֶַַַַַָ

לסֹופֹו קרֹוב א' ּבׁשמּואל יֹוׁשב 17ּׁשּכתּוב וׁשאּול ְְְִֵֵֶָָָ

קאי  ּברמה ּדבחינת ּברמה, האׁשל ּתחת ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבּגבעה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יֹומין', 'עּתיק קרני 18על רמה ְְִִִֶַַַָָָ

הּתֹורה' ּב'אֹור יׁש19(ּכמבֹואר ועלּֿפיֿזה .( ְְְִֵֶַַַָָ

ּבׁשם  ׁשם וּיקרא הּכתּוב סּיּום עם ּגם זה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלקּׁשר

ּבּגמרא  איתא ּדהּנה עֹולם. אֿל ּדמה 20הוי' ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ

ׁשהיא  ּדוד מלכּות על קאי קרני, רמה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּׁשּכתּוב

ּגם  וזה ּו ּבקרן. ׁשּנמׁשח מּׁשּום נצחית ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַמלכּות
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הּׁשביעית. ּבּׁשנה הּוא עלּֿדרֿזה ְְִִֶֶֶַַַַַָָהּמלכּות,

היא  ּדבׁשּבת ּביניהם, הפרׁש יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּומּכלֿמקֹום

מּכל  היא הּׁשביתה אז ולכן העֹולמֹות, ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעלּית

היא  הּׁשביתה ּבׁשביעית מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּמלאכֹות,

רק  היא העלּיה ׁשאז מּׁשּום האדמה, מעבֹודת ֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָרק

עצם  ּבחינת היא ּדהאדמה הּמלכּות, ספירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָעד

עם  הּקׁשּורֹות נטיעֹות עׂשר ענין וזהּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַהּמלכּות.

ספירֹות  העׂשר המׁשכת הינּו הּׁשביעית, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה

המלכּות. ְְִִַַַּבספירת

e‰ÊÂ,ׁשבע ּבבאר אׁשל וּיּטע ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּנ"ל, נטיעֹות עׂשר ענין הּוא אׁשל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַוּיּטע

(ּכפרּוׁש אילן הּוא ּבפׁשטּות אׁשל ְְְִִֵֵֶַָּכי

על  ּדקאי הּמקרא), ּפׁשטני ועֹוד ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהאּבןֿעזרא

צֹומח  ּבחינת ׁשהּוא ּדאצילּות ְְְֲִִִֵֵֶַַַַזעירֿאנּפין 

ספירֹות 8ּדאצילּות  העׂשר ּכל ּכֹולל והּוא ְְֲִִֵֶֶַָָ

אׁשל  וּיּטע  ׁשּכתּוב [ּומה נטיעֹות  עׂשר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָּדאצילּות,

עֹולם  הּוא ׁשאצילּות מּׁשּום הּוא יחיד, ְֲִִִֶָָלׁשֹון

ּבּמאמר  ּכמבֹואר היא 9האחדּות, ׁשבע' ּו'באר ,[ ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ

ספירֹות  העׂשר המׁשכת והינּו הּמלכּות, ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָספירת

הּמלכּות. ְְִִַַַּבספירת

‰p‰Â איתא הּנ"ל הּפׁשּוט ּפירּוׁש על 10נֹוסף ¿ƒ≈ִֵַַַַָָָ

ּפירּוׁשים  ּב' עֹוד רׁש"י) ּבפירּוׁש ְְִִֵֵַָ(והּובא

ּפירֹות  ריּבּוי ּבֹו ׁשּיׁש ּפרּדס אמר חד זה. ְְִֵֵֵֶֶַַַָָּבפסּוק

לאכסניא  ּפּונדק אמר וחד ּבּמאמר), ְְְְְֲַַַַַַַָָָָָָֹ(ּכּמפרׁש

הּוא  ׁשאׁשל ּדלהּפירּוׁש ּפירֹות. מיני ּכל ְִִֵֵֵֵֶֶַָּובֹו

עׂשר  ענין ׁשּזהּו ּבּדרּוׁשים ּכן ּגם מבֹואר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּפרּדס,

ׁשהּוא  הּׁשני ּבּפירּוׁש אמנם הּנ"ל. ְְִִֵֵֶַַַַָָנטיעֹות
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ובכ"מ.)8 ואילך. סע"א ד, ספנ"ד.)10שם.)9תו"א ב"ר סע"א. י' סוטה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰ חסד,המידה) העליונות מהמידות השביעית ¿ƒ«««¿

מלכות) יסוד, הוד, נצח, תפארת, Ma‰גבורה, ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«»»
˙ÈÚÈ·M‰ ספירת הוא השמיטה שנת של עניינה המלכות.שגם «¿ƒƒ

Ïk ˙iÏÚ ‡È‰ ˙aL·c ,Ì‰ÈÈa L¯Ù‰ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»≈∆¿≈≈≈∆ƒ¿«»ƒ¬ƒ«»
‰˙È·M‰ Ê‡ ÔÎÏÂ ,˙BÓÏBÚ‰»»¿»≈»«¿ƒ»
,˙BÎ‡Ïn‰ ÏkÓ ‡È‰ƒƒ»«¿»
˙ÈÚÈ·La ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
˙„B·ÚÓ ˜¯ ‡È‰ ‰˙È·M‰«¿ƒ»ƒ«≈¬«
‰iÏÚ‰ Ê‡L ÌeMÓ ,‰Ó„‡‰»¬»»ƒ∆»»¬ƒ»
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ „Ú ˜¯ ‡È‰ƒ««¿ƒ«««¿
ÌˆÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Ó„‡‰c¿»¬»»ƒ¿ƒ«∆∆

.˙eÎÏn‰««¿
מבואר  בשבת העולמות עליית עניין

לשון  וזה החסידות, בתורת בהרחבה

מצותיך, (דרך צדק' ה'צמח אדמו"ר

בשייכות  זה בעניין שביעית) מצוות

בשבת להבדל  העולמות עליית בין

השמיטה: בשנת העולמות לעליית

הכמוס  האריז"ל "הסוד לנו גילה אשר

למקורם  העולמות עליות ענין והוא

הם  בחי' הירידה,ששישה משך

הן  בימים הן העולה היא והשביעית

סדר  הייתה שכך לפי המשכות בשנים,

ימי  בששת יתברך ממנו החיות

וכמו  שבת השביעי וביום בראשית

עשה  אשר כל את אלוקים וירא שכתוב

והארץ  השמים ויכולו מאד, טוב והנה

מאד  ית' לו שהוטב פירוש צבאם, וכל

פירוש  והארץ, השמים שויכולו מה

כלומר  נפשי, כלתה מלשון ויכולו

חוזרים  שהם באופן העולמות שנעשו

אשר  ההקף ימי בכל אחרֿכך לעלות

למעלה  הנפש בכלות ועולים ה', קצב

זה  יתברך לו והוטב ומקורם לשורשם

הם  זו עלייה שעלֿידי לפי מאד

החיים  חיי ממקור וחיות אור מקבלים

בימי  אחרֿכך להשפיע ברוךֿהוא

עד  חלילה חוזרים הם וכך הירידה,

הוא  כך העלייה אופן לפי והנה העולמים. לחיי מנוחה יהיה לבוא שלעתיד

מלאכה  בכל אסור לכן גדולה יותר העלייה בשבת כמו היום, קדושת

מלאכת  אפילו המועד ובחול נפש אוכל מלאכת הותר ביוםֿטוב מהֿשאיןֿכן

הקרקע...". עבודת אם כי אסור אינו ובשביעית האבד בדבר עבודה

,˙ÈÚÈ·M‰ ‰M‰ ÌÚ ˙B¯eLw‰ ˙BÚÈË ¯NÚ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«∆∆¿ƒ«¿ƒ«»»«¿ƒƒ
לעיל, שהובאו המשנה ‰ÎLÓ˙כדברי eÈ‰ והתגלות˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ «¿«¿»«»∆∆¿ƒ

.˙eÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ אבינו Ú·L,באברהם ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂ ¿∆««∆»«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«

˙eËLÙa ÏL‡ Èk ,Ï"p‰ ˙BÚÈË ¯NÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÏL‡ ÚhiÂ«ƒ«≈∆ƒ¿«∆∆¿ƒ««ƒ≈∆¿«¿
,(‡¯˜n‰ ÈËLt „BÚÂ ‡¯ÊÚŒÔa‡‰ Le¯Ùk) ÔÏÈ‡ ‡e‰ƒ»¿≈»ƒ¿∆¿»¿«¿»≈«ƒ¿»

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ÏÚ È‡˜c המידות ¿»≈«¿≈«¿ƒ
כי  קטנות", "פנים (המכונות העליונות

לאור  ביחס מועט אור בהן יש

שלמעלה  לאור וביחס שבמוחין

פנים  אנפין", "אריך הנקרא מהספירות

של eÏÈˆ‡c˙ארוכות) המידות «¬ƒ
האצילות  ÈÁa˙עולם ‡e‰L∆¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡c ÁÓBˆ8 המידות כמו ≈««¬ƒ
מקטנות  שצומחות האדם שבנפש

מתפתחת  קטנה והתפעלות לגדלות

וכשם  גדולה, להתלהבות וצומחת

המידות  כך מהארץ גדל שהצומח

גם  ועלֿדרךֿזה מהשכל, צומחות

למעלה  המידות התגלות לעניין

באות  והן 'צמיחה' בהן שיש באלוקות

העליונים  המוחין גילוי ¿e‰Â‡לידי
אף ה"אשל" דאצילות, המידות של

המידות  ‰NÚ¯שעיקרו Ïk ÏÏBk≈»»∆∆
,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ המוחין גם ¿ƒ«¬ƒ

למידות  המקור BÚÈË˙שהם ¯NÚ∆∆¿ƒ
ÏL‡ ÚhiÂ ·e˙kL ‰Óe]«∆»«ƒ«≈∆

,„ÈÁÈ ÔBLÏ זה לעניין נזכר ולא ¿»ƒ
עשר  ÌeMÓהמספר ‡e‰ƒ

ÌÏBÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡L∆¬ƒ»
,˙e„Á‡‰ בטלות הספירות כל שבו »«¿

ואין  היחידה המציאות שהיא לאלוקות

נפרדת  מציאות «¿»B·Ók‡¯להם
¯Ó‡na9'Ú·L ¯‡·'e המקום ], ««¬»¿≈∆«

האשל שבו  את נטע אבינו אברהם

eÈ‰Â ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ƒ¿ƒ«««¿¿«¿
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ˙ÎLÓ‰ לרדת «¿»«»∆∆¿ƒ

גילוי  לידי »ÈÙÒaƒ¿ƒ¯˙ולבוא
.˙eÎÏn‰««¿

ËeLt‰ Le¯Èt ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â¿ƒ≈»«≈«»
Ï"p‰ אילן הוא ¯È"L)מובא È‡10˙‡ש"אשל" Le¯ÈÙa ‡·e‰Â) ««ƒ»¿»¿≈«ƒ

¯Ó‡ „Á .‰Ê ˜eÒÙa ÌÈLe¯Èt 'a „BÚ"ש"אשל ופירש אמר אחד ≈ƒ¿»∆«»«
ÁÂ„הוא  ,(¯Ó‡na L¯Ùnk) ˙B¯Èt ÈeaÈ¯ Ba LiL Òc¯t«¿≈∆≈ƒ≈«¿…»««¬»¿«

¯Ó‡ הוא ÈÒÎ‡Ï‡ש"אשל" ˜„et מלון ÈÈÓבית Ïk B·e »«¿»»«¿«¿»»ƒ≈
Òc¯t ‡e‰ ÏL‡L Le¯Èt‰Ïc .˙B¯Èt רבים,של B·Ó‡¯עצים ≈ƒ¿«≈∆≈∆«¿≈¿»

ÌÓ‡ .Ï"p‰ ˙BÚÈË ¯NÚ ÔÈÚ e‰fL ÌÈLe¯ca Ôk Ìb«≈«¿ƒ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ««»¿»
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ּדׁשנת  זה ּבּדּבּורֿהּמתחיל מבֹואר ְְְְְִִִֶַַַָָּפּונדק,

ּדׁשנת 11תר"ל  ההּולדת' 'יֹום ּבעל ׁשל ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָ(ׁשהּמאמר

הנ"ל  ּבספר ּכן גם (ׁשנדפס מיּוסד 12תרמ"ח ( ְְְִֵֵֶֶַַַָָ

הראׁשיּֿתיבֹות  ּבבאּור אכילה 13עליו) אׁשל, ְֲִֵֵֵֵֶָָָָָ

הּוא  אחד סּוג סּוגים. ּב' ּבזה ּדיׁש לויה, ְְְִִֵֶֶָָָָָׁשתּיה

והּסּוג  ּפנימּיים. ענינים ׁשהם ּוׁשתּיה, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָאכילה

ּכׁשּיֹוצא  ּדגם מּקיף, ענין ׁשּזהּו לויה הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשני

ּבאֹופן  אֹותֹו מלּוה הּוא הרי מּכלֿמקֹום ְְֲִֵֶֶַַָָלחּוץ,

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר מּקיף, גֹו',14ׁשל צּל הוי' ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

הּנה  האדם, ּובעב ֹודת עליו. וׁשֹומר אֹותֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמלּוה

ּדהינּו ּומצֹות הּתֹורה עבֹודת היא ּוׁשתּיה ְְְְֲֲִִִִַַַָָָאכילה

ּדמּקיפים  העבֹודה היא ּולויה ּפנימית, ְְְֲֲִִִִִַָָָָָעבֹודה

ּב' יׁש ּגּופא ׁשּבזה ּבזה, עֹוד להֹוסיף ויׁש ְְִֵֵֶֶֶָָָכּו'.

הּוא  אׁשל ּדתבת הל' אחד, אֹופן ּדלפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאֹופּנים.

לינה  ּובית 15ראׁשּֿתבת לפּונדק ׁשּי ׁשּגם , ְְִִֵֶַַַַָָָֹ

מּקיף  זה הרי מּכלֿמקֹום אבל מּקיף, ֲֲִִִֵֶֶַַָָָׁשהּוא

 ֿ ראׁש הּוא ּדל' האֹופן לפי מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֶֶַַָֹּדבית.

הוי' ּבחינת ּדמּקיף, מּקיף זה הרי לויה, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתבת

ּבׁשביל  ׁשּצריכים מיּוחד מּקיף ׁשּזהּו ,ְְְְִִִִִִֶֶֶַָצּל

ּבחּוץ. ֲַָָהעבֹודה

‰p‰Â ּדעה עֹוד ׁשּיׁש מסים ׁשם ּדתר"ן ּבּמאמר ¿ƒ≈ְְֲֵֵֵֶַַַָָָ

רּבה  מה 16ּבמדרׁש עלּֿפי אׁשל, ּבענין ְְְְִִִֵֶַַַַַָ

לסֹופֹו קרֹוב א' ּבׁשמּואל יֹוׁשב 17ּׁשּכתּוב וׁשאּול ְְְִֵֵֶָָָ

קאי  ּברמה ּדבחינת ּברמה, האׁשל ּתחת ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבּגבעה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יֹומין', 'עּתיק קרני 18על רמה ְְִִִֶַַַָָָ

הּתֹורה' ּב'אֹור יׁש19(ּכמבֹואר ועלּֿפיֿזה .( ְְְִֵֶַַַָָ

ּבׁשם  ׁשם וּיקרא הּכתּוב סּיּום עם ּגם זה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלקּׁשר

ּבּגמרא  איתא ּדהּנה עֹולם. אֿל ּדמה 20הוי' ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ

ׁשהיא  ּדוד מלכּות על קאי קרני, רמה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּׁשּכתּוב

ּגם  וזה ּו ּבקרן. ׁשּנמׁשח מּׁשּום נצחית ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַמלכּות
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ואילך.)11 טז ע' תר"ל קצה.)12סה"מ ב.)13ע'מ ח, כתובות פרש"י קי. מזמור תהלים ה.)14מדרש קכא, ראה )15תהלים

וש"נ. .501 ס"ע חט"ו שם.)16לקו"ש ו.)17ב"ר א.)18כב, ב, א ב.)19שמואל תשסד, הובא )20שם א. ו, כריתות

שם. באוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eaca ¯‡B·Ó ,˜„et ‡e‰L ÈM‰ Le¯Èta במאמר «≈«≈ƒ∆¿»¿»¿ƒ««¿ƒ

ההולדת) יום בעל הרש"ב הרבי של אביו מהר"ש, אדמו"ר (של חסידות

בפסוק  ˙¯"Ïהפותח ˙Lc ‰Ê11ÌBÈ' ÏÚa ÏL ¯Ó‡n‰L) ∆ƒ¿«∆««¬»∆««
Ï"‰ ¯ÙÒa Ôk Ì‚ ÒÙ„L) Á"Ó¯˙ ˙Lc '˙„Ïe‰‰12 היינו «∆∆ƒ¿«∆ƒ¿»«≈¿≈∆««

תר"ל  המאמרים ÒeÈÓ„ספר מבוסס ) ¿»
ŒÈL‡¯‰ ¯e‡·a (ÂÈÏÚ»»¿≈»»≈

˙B·Èz13‰i˙L ‰ÏÈÎ‡ ,ÏL‡ ≈≈∆¬ƒ»¿ƒ»
ÌÈ‚eÒ 'a ‰Êa LÈc ,‰ÈÂÏ¿»»¿≈»∆ƒ
לשני  מתחלקים הללו העניינים שלושת

שונים. ‰e‡סוגים „Á‡ ‚eÒ∆»
ÌÈÈÚ Ì‰L ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓÈt האדם לפנימיות שחודרים ¿ƒƒƒ
פנימית. השפעה עליו ומשפיעים

e‰fL ‰ÈÂÏ ‡e‰ ÈM‰ ‚eq‰Â¿««≈ƒ¿»»∆∆
ÛÈwÓ ÔÈÚ באדם חודר שלא ƒ¿»«ƒ

ıeÁÏ,בפנימיות, ‡ˆBiLk Ì‚c¿«¿∆≈«
אלא ולא  הרגיל הטבעי במקומו נמצא

ממנו, ‰e‡חוץ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
המקיף  ‡B˙Bמעליו העניין ‰eÏÓ¿«∆

בו  קשור ÛÈwÓ,ועדיין ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«ƒ
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ14'ÈÂ‰ ¿«∆∆«∆»¬»»

B˙B‡ ‰eÏnL ,'B‚ Elƒ̂¿∆¿«∆
ÂÈÏÚ ¯ÓBLÂ.מקיף היותו עם ¿≈»»

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e'ה עבודת «¬«»»»
(שהרי  ואחד אחד כל של הרוחנית

רק  אינם האבות על התורה דברי

בכל  ה' בעבודת הוראות אלא סיפורים

מקום) ובכל ‡ÏÈÎ‰זמן ‰p‰ƒ≈¬ƒ»
‰¯Bz‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ‰i˙Le¿ƒ»ƒ¬««»
,˙ÈÓÈt ‰„B·Ú eÈ‰c ˙BˆÓeƒ¿¿«¿¬»¿ƒƒ
באדם  חודרים והמצוות התורה כי

השפעה  נפשו על ומשפיעים בפנימיות

עמוקה ‰È‡פנימית ‰ÈÂÏe¿»»ƒ
'eÎ ÌÈÙÈwÓc ‰„B·Ú‰ ענייני »¬»¿«ƒƒ

'מקיף' באופן שהם ה' עבודת

בשני  להיות צריכה והעבודה מלמעלה,

'מקיף'. וגם 'פנימי' גם האופנים

‰ÊaL ,‰Êa „BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆»∆
‡Ùeb שהיא כפי ה' עבודת בעניין »

"אשל" בראשיֿתיבות a'נרמזת LÈ≈
ÌÈpÙB‡ שוניםÔÙB‡ ÈÙÏc . «ƒƒ¿ƒ∆

‰ÈÏ ˙·zŒL‡¯ ‡e‰ ÏL‡ ˙·˙c 'Ï‰ ,„Á‡15CiL ÌbL , ∆»«¿≈«≈∆…≈«ƒ»∆««»

˙È·e ˜„eÙÏהאדם של הלינה מקומות ÛÈwÓשהם ‡e‰L ודבר ¿¿»«ƒ∆«ƒ
(תורה  פנימי עניין שהם ושתיה לאכילה ולא עצמו לאדם ביחס חיצוני

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óומצוות) .˙È·c ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡ ,¬»ƒ»»¬≈∆«ƒ¿«ƒ«∆≈≈
ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ ,‰ÈÂÏ ˙·zŒL‡¯ ‡e‰ 'Ïc ÔÙB‡‰ ÈÙÏ¿ƒ»∆¿…≈«¿»»¬≈∆«ƒ

,ÛÈwÓc ונעלה רחוק 'מקיף' היינו ¿«ƒ
שהם  ופונדק בית מאשר יותר עוד

שנרמז  וה'מקיף' יחסית, קרוב 'מקיף'

הוא  הלוויה ‰ÈÂ'בעניין ˙ÈÁa¿ƒ«¬»»
,Elˆ המיוחדת והשמירה הליווי ƒ¿

מחוץ  כשהוא מקבל שהאדם מלמעלה

ÁeÈÓ„לביתו ÛÈwÓ e‰fL ונתינת ∆∆«ƒ¿»
יותר  נעלה ממקור ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒכוח

ıeÁa ‰„B·Ú‰ ÏÈ·La שהיא ƒ¿ƒ»¬»«
העבודה  מאשר יותר קשה עבודה

כוח  נתינת תוספת דורשת ולכן .בפנים
ÌL Ô"¯˙c ¯Ó‡na ‰p‰Â¿ƒ≈««¬»¿»

ÌÈÒÓ הרש"ב BÚ„הרבי LiL ¿«≈∆≈
‰a¯ L¯„Óa ‰Úc16ÔÈÚa ≈»¿ƒ¿««»¿ƒ¿«

·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ,ÏL‡≈∆«ƒ«∆»
BÙBÒÏ ·B¯˜ '‡ Ï‡eÓLa17 ƒ¿≈»¿

˙Áz ‰Ú·ba ·LBÈ Ïe‡LÂ¿»≈«ƒ¿»««
,‰Ó¯a ÏL‡‰ גבוה כ במקום לומר »≈∆»»»

È‡˜ ‰Ó¯a ˙ÈÁ·c מכווןÏÚ ƒ¿ƒ«»»»»≈«
,'ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ' נעלה עניין «ƒƒ

שהוא  שם על כך שנקראת באלוקות

בחינה  והוא וגילוי מ'יום' ונבדל נעתק

מהספירות  שלמעלה עליון' ב'כתר

·e˙kL BÓk18‰Ó¯ התעלה ¿∆»»»
B‡'a¯והתנשא  ¯‡B·Ók) È¯«̃¿ƒ«¿»¿

'‰¯Bz‰19("רמה" שהביטוי הרי «»
נעלה. ועניין גבהות על מורה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הזה לפי הביאור ¿«ƒ∆
כמו  ברמה, לאשל שהכוונה ב"אשל"

קרני" Ìb"רמה ‰Ê ¯M˜Ï LÈ≈¿«≈∆«
·e˙k‰ ÌeiÒ ÌÚ"אשל "ויטע ƒƒ«»

ÌL ‡¯˜iÂ שנטע באשל אברהם «ƒ¿»»
‰p‰c .ÌÏBÚ ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»≈»¿ƒ≈

‡˙È‡מובא‡¯Óba20‰Óc ƒ»«¿»»¿«
È‡˜ ,È¯˜ ‰Ó¯ ·e˙kM מכוון ∆»»»«¿ƒ»≈

˙eÎÏÓ ‡È‰L „Âc ˙eÎÏÓ ÏÚ««¿»ƒ∆ƒ«¿
ÁLÓpL ÌeMÓ ˙ÈÁˆ בשמן ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«

Ô¯˜a שמואל בספר e‰ÊÂכמסופר . ¿∆∆¿∆
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ח

.`"ypz'd oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiyn .c"qa
מאידית  תרגום

יום ‡. מרחשון, וכ"ף וירא פרשת עם בקשר
נשמתוֿעדן  (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק -1הולדת

הזה  השבת מיום שסיפר 2שמתברך הסיפור ידוע -
אדמו"ר  מו"ח אביו,3כ"ק אודות להדפיסו) (וציוה

ההולדת': 'יום בעל
או  ארבע (בן ילד נשמתוֿעדן הרבי היה כאשר
ה'צמח  אדמו"ר כ"ק סבו אל נכנס שנים) חמש
יום  עם בשייכות ברכתו את לקבל (כדי צדק'

שלמד 4הולדתו) באמרו: לבכות, החל ובכניסתו ,
שהקב"ה  כך על בוכה והוא ה'", אליו "וירא בחדר
הוא  אין (אלי) אלינו ואילו אבינו, לאברהם נגלה

מתגלה?!

בן  צדיק, כשיהודי צדק': ה'צמח לו השיב
את  למול שעליו מחליט שנים, ותשע תשעים
יתגלה  שהקב"ה ווערט") ער ("איז לו מגיע עצמו,

אליו.

כ"ק  (עלֿידי וסּוּפר קשור זה שסיפור ַמכיון
הרבי  של ההולדת יום עם בקשר אדמו"ר) מו"ח
(במכלֿשכן  בחייו כללי יום שהוא נשמתוֿעדן,

אדם  כל של הולדתו "מזלו 5מיום שבו יום ,(

כל 6גובר" במשך העבודה את בתוכו שכולל יום ,
חייו  ימי כל ובמשך כולה שזה 5השנה [ובפרט

ה'צמח  אל נכנס נשמתוֿעדן הרבי כאשר אירע
מסתבר  - הולדתו] ליום בשייכות ברכה לקבל צדק'
בעבודה  נקודה ומבטא קשור, זה שסיפור לומר,
- ובמיוחד נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק של הכללית

הדור  נשיא .7כשנעשה

אשר  הדור, נשיא של סיפור להיותו לזה: ונוסף
הכל" הוא ונדפס 8"הנשיא סּוּפר שהסיפור ובפרט ,ַ

ממנו 9לדורות  ללמוד וצריכים שיכולים מובן, -
יהודי  כל של לעבודתו בנוגע כללית החל 10הוראה ,

מקומו, ממלא יחידו בנו ועלֿידי דור, מאותו -
- זאת) סיפר (אשר דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
וכך  הדור, דאותו ישראל בני לכל נמשך זה הרי

הדורות. כל סוף עד נמשך

ק"ל  שעברו מיוחד, ענין מתוסף זו בשנה ועוד:
שכל  והיות (כתר"אֿתנש"א). ההולדת מיום שנה
מזה  גם ללמוד צריכים פרטית, בהשגחה הוא דבר
ההולדת  יום ענין כללות עם בקשר והוראה לימוד

נשמתוֿעדן. אדמו"ר כ"ק של

הענין:·. וביאור
חב"ד  ונשיאי ישראל נשיאי שכל בזמן בו
"מאור  נשיא, הוא מהם אחד שכל בכך משתווים
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יום"1) ("היום הצ"צ כלשון כתר"א שנת – תרכ"א חשון כ'
הצ"צ  דברי (8 (ע' בהקדמה לנער" "חנוך קונטרס וראה חשון). כ'
שיש  תרכ"א, חשון כ' "נולד ההולדת: יום בעל שם קריאת בעת

ס"ז. לקמן וראה עילאה". לכתרא רומז שהוא כפי"ן, שני בזה
א).2) פח, ב. סג, (זח"ב יומין* כולהו מתברכין מיני' שבת

"קיימא  בו אשר בחודש, עשה חמשה יום גם  הוא זו ובשנה
ח"ב  רע"א. קנ, (זח"א באשלמותא" – החודש עניני כל – סיהרא
ועאכו"כ  ועוד), כו. פט"ו, שמו"ר סע"ב. רכה, א. רטו, א. פה,
א. כט, (סוכה ללבנה ומונין הדומין ישראל עם הקשורים ענינים
בישראל, נשיא עם בקשר ועאכו"כ ב), רלו, זח"א ג. פ"ו, ב"ר

כא). כא, חוקת (פירש"י הכל הוא שהנשיא
כ"ף  קודם עוד התחילו אדנ"ע כ"ק להולדת שההכנות ולהעיר

ואילך. 6 ע' לנער חנוך בארוכה ראה – מרחשון
ב"היום 3) (בקיצור) נדפס תרצ"ג. מרחשון כ"ף וירא, ש"פ

שם  מרחשון. כ' ח"ה וירא. פ' ח"א לקו"ש וראה חשון. ט' יום"
ועוד. וירא. ח"כ מרחשון. כ' – וירא חט"ו .321 ע'

בן 4) אדנ"ע (בהיות תרכ"ו בשנת חשון כ' שקביעות ולהעיר
זו. שנה בקביעות כמו בשבוע, חמישי ביום היתה שנים) חמש

ואילך.5) 398 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות ספר בארוכה ראה
p"ye.

(*jepg) reaya ipy meia 'id `"xzk zpya zcledd mei mby xirdle
`xie t"yn jxazny ,(7 'r xrpl.

סה"ש 6) וראה העדה. ובקרבן ה"ח, פ"ג ר"ה ירושלמי ראה
ואילך. 440 ע' שם

בוצין 7) "בוצין הרי קטן, ילד בהיותו אירע שהסיפור דאף
ידי  צדיקים מקטפי' סיפורי כמה וכידוע רע"א). מח, (ברכות ע"

נעלים  ענינים כו"כ נראים היו בקטנותם שגם ישראל, ונשיאי
[ע"ד  שנתגדלו לאחרי (לכולם) שנתגלה וכפי גדלותם, על המורים
כי  אותו "ותרא – ב) ב, (שמות הולדתו בזמן משה גבי שנאמר
א)]. יב, (סוטה אור" כולו הבית "נתמלא ודחז"ל הוא", טוב
בקשר  הצ"צ בדברי בנדו"ד וכמודגש נשיאינו, לרבותינו ובנוגע
לכתרא  רומז שזה כתר"א, בשנת חשון בכ' אדנ"ע  הולדת עם
לאחרי  שנתגלה כפי – הנשיאות בכתר הכתרתו על המורה עילאה,

זמן.
כא.8) כא, חוקת פירש"י
קודש 9) (אגרות לדורות הוא שבדפוס שדבר הצ"צ כפתגם

שפב). ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר
אשר 10) דבר מכל והוראה לימוד שצ"ל מזה וק"ו במכ"ש

(הוצאת  טוב שם (כתר הבעש"ט כתורת שומעים, או רואים
וש"נ). ואילך. סקכ"ז קה"ת)

f"nyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y

ּכמבֹואר  עֹולם, אֿל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָענין

ׁשם  ּדתר"ל הּנ"ל ּדנֹוסף 21ּבדּבּורֿהּמתחיל , ְְְְִִַַַַָָ

אֿל  להּפירּוׁש ונֹוסף ּכפׁשּוטֹו, עֹולם אֿל ְְְְְִִֵֵֵַַָָלענין

ּכּוּלא  ועֹולם ׁשאלקּות העֹולם אֿל ולא ְְֱֵֶָָָָָֹֹעֹולם

עֹוד  יׁש הרי מלבּדֹו, עֹוד ּדאין ּובאֹופן ְְְֲִֵֵֵֶַַחד,

הּוא  עֹולם ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר ּדיׁש ּבזה, ְְֵֵֶֶַַָָָּפירּוׁש

ּדדוד. נצחית מלכּות ענין ּדזהּו נצחּיּות, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָלׁשֹון

e‰ÊÂ ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל וּיּטע ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבכל  העבֹודה ּדעלֿידי עֹולם, אֿל ְְְֲֲֵֵַָָָָָָהוי'

וכּו', ּומּקיפים ּומצֹות ּדתֹורה הּנ"ל ְְְְִִִִִַַַָָָהענינים

הּמצֹות  קּיּום לׁשלמּות מּמׁש ּבקרֹוב ְְְִִִִֵַַָָָּבאים

ׁשֹוכני  ורּננּו והקיצּו ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּיהיה

ּבתֹוכם,22עפר  הּצּדיקים וכל ּבתֹוכם ּדֹורנּו ּונׂשיא ּבתֹוכם, ההּולדת' 'יֹום ּובעל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לׁשלׁשה  אּלא אבֹות קֹורין ואין האבֹות, והּׁשלמה 23ּובפרט האמיּתית ּבּגאּולה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

מׁשיחא. מלּכא ּדוד עלֿידי מּמׁש ּבימינּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבמהרה
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יט.)21 ע' – יט.)22בסופו כו, ב.)23ישעי' טז, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  הנצחיות ÌÏBÚ,עניין ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««ƒ¿»»¿≈¬»»≈»

ÌL Ï"¯˙c Ï"p‰ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯‡B·Ók21ÔÈÚÏ ÛÒBc , «¿»¿ƒ««¿ƒ««¿»¿»¿ƒ¿«
,BËeLÙk ÌÏBÚ ÏŒ‡ האלוקים ה' שם את ופרסם קרא אבינו שאברהם ≈»ƒ¿

העולם  Le¯Èt‰Ïשל ÛÒBÂ חסידות ‡ÏŒעלֿפי ‡ÏÂ ÌÏBÚ ÏŒ‡ ¿»¿«≈≈»¿…≈
‡lek ÌÏBÚÂ ˙e˜Ï‡L ÌÏBÚ‰»»∆¡…¿»»

,„Á פירושו העולם" "אֿל כלומר, «
העולם, של נפרדת מציאות שיש

העולם, של האֿל הוא ברוך והקדוש

שהעולם ואיל  פירושו "אלֿעולם" ו

לגמרי  לאלוקות שום בטל לעולם ואין

עד  משלו, נפרדת עצמאית מציאות

אחד  כולם והעולם ÔÙB‡·eשהאֿל ,¿∆
,Bc·ÏÓ „BÚ ÔÈ‡c שאין היינו ¿≈ƒ¿«

הוא  ברוך הקדוש מלבד מציאות שום

‰Êa Le¯Èt „BÚ LÈ È¯‰ ב"אֿל ¬≈≈≈»∆
e˙kM·עולם" ‰Óc ¯ÓBÏ LÈc ,¿≈«¿«∆»

,˙eiÁˆ ÔBLÏ ‡e‰ ÌÏBÚ ÏŒ‡≈»¿ƒ¿ƒ
לעולם  שקיים הנצחי האֿל ,ומשמעו

e‰Êc גם˙ÈÁˆ ˙eÎÏÓ ÔÈÚ ¿∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ
„Â„c נמשכת והיא הפסק לה שאין ¿»ƒ

.לעולם 
Ú·L ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂ e‰ÊÂ¿∆«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«
ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ«ƒ¿»»¿≈¬»»≈
ÏÎa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚc ,ÌÏBÚ»¿«¿≈»¬»¿»

˙BˆÓe ‰¯B˙c Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ פנימית עבודה בכל ÌÈÙÈwÓeשהם »ƒ¿»ƒ««¿»ƒ¿«ƒƒ
רחוק  ומקיף קרוב מקיף של לעיל האמורים B¯˜a·הסוגים ÌÈ‡a ,'eÎÂ¿»ƒ¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜ ˙eÓÏLÏ LnÓ לבוא לעתיד ÂˆÓk˙שתהיה ‰È‰iL «»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿«
,EBˆ¯ ידי על (אבל הגלות בזמן אליה להגיע שאיֿאפשר שלימות וזו ¿∆

שכך  פועלים הגלות בזמן העבודה

לבוא) לעתיד לקיום ,יהיה באים וכן

ÈÎBLהיעוד  ep¯Â eˆÈ˜‰Â¿»ƒ¿«¿¿≈
¯ÙÚ22'˙„Ïe‰‰ ÌBÈ' ÏÚ·e »»«««∆∆

הרש"ב  ÈNe‡הרבי ,ÌÎB˙a¿»¿ƒ
e¯Bc הריי"צ הרבי ÌÎB˙aבנו ≈¿»

Ë¯Ù·e ,ÌÎB˙a ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎÂ¿»««ƒƒ¿»ƒ¿»
˙B·‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,˙B·‡‰»»¿≈ƒ»

‰LÏLÏ ‡l‡23, שבו) אברהם ∆»ƒ¿…»
יצחק  אשל"), "ויטע הפסוק מדבר

‰‡ÈzÈÓ˙ויעקב  ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
eÈÓÈa ‰¯‰Óa ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈»¿»≈
‡kÏÓ „Âc È„ÈŒÏÚ LnÓ«»«¿≈»ƒ«¿»

‡ÁÈLÓ המשיח .מלך ¿ƒ»
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f"nyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y

ּכמבֹואר  עֹולם, אֿל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָענין

ׁשם  ּדתר"ל הּנ"ל ּדנֹוסף 21ּבדּבּורֿהּמתחיל , ְְְְִִַַַַָָ

אֿל  להּפירּוׁש ונֹוסף ּכפׁשּוטֹו, עֹולם אֿל ְְְְְִִֵֵֵַַָָלענין

ּכּוּלא  ועֹולם ׁשאלקּות העֹולם אֿל ולא ְְֱֵֶָָָָָֹֹעֹולם

עֹוד  יׁש הרי מלבּדֹו, עֹוד ּדאין ּובאֹופן ְְְֲִֵֵֵֶַַחד,

הּוא  עֹולם ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר ּדיׁש ּבזה, ְְֵֵֶֶַַָָָּפירּוׁש

ּדדוד. נצחית מלכּות ענין ּדזהּו נצחּיּות, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָלׁשֹון

e‰ÊÂ ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל וּיּטע ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבכל  העבֹודה ּדעלֿידי עֹולם, אֿל ְְְֲֲֵֵַָָָָָָהוי'

וכּו', ּומּקיפים ּומצֹות ּדתֹורה הּנ"ל ְְְְִִִִִַַַָָָהענינים

הּמצֹות  קּיּום לׁשלמּות מּמׁש ּבקרֹוב ְְְִִִִֵַַָָָּבאים

ׁשֹוכני  ורּננּו והקיצּו ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּיהיה

ּבתֹוכם,22עפר  הּצּדיקים וכל ּבתֹוכם ּדֹורנּו ּונׂשיא ּבתֹוכם, ההּולדת' 'יֹום ּובעל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לׁשלׁשה  אּלא אבֹות קֹורין ואין האבֹות, והּׁשלמה 23ּובפרט האמיּתית ּבּגאּולה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

מׁשיחא. מלּכא ּדוד עלֿידי מּמׁש ּבימינּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבמהרה
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יט.)21 ע' – יט.)22בסופו כו, ב.)23ישעי' טז, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  הנצחיות ÌÏBÚ,עניין ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««ƒ¿»»¿≈¬»»≈»

ÌL Ï"¯˙c Ï"p‰ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯‡B·Ók21ÔÈÚÏ ÛÒBc , «¿»¿ƒ««¿ƒ««¿»¿»¿ƒ¿«
,BËeLÙk ÌÏBÚ ÏŒ‡ האלוקים ה' שם את ופרסם קרא אבינו שאברהם ≈»ƒ¿

העולם  Le¯Èt‰Ïשל ÛÒBÂ חסידות ‡ÏŒעלֿפי ‡ÏÂ ÌÏBÚ ÏŒ‡ ¿»¿«≈≈»¿…≈
‡lek ÌÏBÚÂ ˙e˜Ï‡L ÌÏBÚ‰»»∆¡…¿»»

,„Á פירושו העולם" "אֿל כלומר, «
העולם, של נפרדת מציאות שיש

העולם, של האֿל הוא ברוך והקדוש

שהעולם ואיל  פירושו "אלֿעולם" ו

לגמרי  לאלוקות שום בטל לעולם ואין

עד  משלו, נפרדת עצמאית מציאות

אחד  כולם והעולם ÔÙB‡·eשהאֿל ,¿∆
,Bc·ÏÓ „BÚ ÔÈ‡c שאין היינו ¿≈ƒ¿«

הוא  ברוך הקדוש מלבד מציאות שום

‰Êa Le¯Èt „BÚ LÈ È¯‰ ב"אֿל ¬≈≈≈»∆
e˙kM·עולם" ‰Óc ¯ÓBÏ LÈc ,¿≈«¿«∆»

,˙eiÁˆ ÔBLÏ ‡e‰ ÌÏBÚ ÏŒ‡≈»¿ƒ¿ƒ
לעולם  שקיים הנצחי האֿל ,ומשמעו

e‰Êc גם˙ÈÁˆ ˙eÎÏÓ ÔÈÚ ¿∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ
„Â„c נמשכת והיא הפסק לה שאין ¿»ƒ

.לעולם 
Ú·L ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂ e‰ÊÂ¿∆«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«
ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ«ƒ¿»»¿≈¬»»≈
ÏÎa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚc ,ÌÏBÚ»¿«¿≈»¬»¿»

˙BˆÓe ‰¯B˙c Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ פנימית עבודה בכל ÌÈÙÈwÓeשהם »ƒ¿»ƒ««¿»ƒ¿«ƒƒ
רחוק  ומקיף קרוב מקיף של לעיל האמורים B¯˜a·הסוגים ÌÈ‡a ,'eÎÂ¿»ƒ¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜ ˙eÓÏLÏ LnÓ לבוא לעתיד ÂˆÓk˙שתהיה ‰È‰iL «»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿«
,EBˆ¯ ידי על (אבל הגלות בזמן אליה להגיע שאיֿאפשר שלימות וזו ¿∆

שכך  פועלים הגלות בזמן העבודה

לבוא) לעתיד לקיום ,יהיה באים וכן

ÈÎBLהיעוד  ep¯Â eˆÈ˜‰Â¿»ƒ¿«¿¿≈
¯ÙÚ22'˙„Ïe‰‰ ÌBÈ' ÏÚ·e »»«««∆∆

הרש"ב  ÈNe‡הרבי ,ÌÎB˙a¿»¿ƒ
e¯Bc הריי"צ הרבי ÌÎB˙aבנו ≈¿»

Ë¯Ù·e ,ÌÎB˙a ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎÂ¿»««ƒƒ¿»ƒ¿»
˙B·‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,˙B·‡‰»»¿≈ƒ»

‰LÏLÏ ‡l‡23, שבו) אברהם ∆»ƒ¿…»
יצחק  אשל"), "ויטע הפסוק מדבר

‰‡ÈzÈÓ˙ויעקב  ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
eÈÓÈa ‰¯‰Óa ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈»¿»≈
‡kÏÓ „Âc È„ÈŒÏÚ LnÓ«»«¿≈»ƒ«¿»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

האברך יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

בזמנו נתקבל מכתבו ר"פ מפעולותיו, וכן ע"ד הפגישה עם האברך... שי', ואין הזמן דחודש 

תשרי גרמא לענות על מכתבים כהנ"ל בפרטיות, ובודאי מאז נתוסף בכמה מהענינים אודותם כותב 

ויכתוב בזה. וכל המפרט בכגון דא ה"ז משובח,

ויהי רצון, שכיון שבאים הננו מחדש השביעי המושבע בכל טוב וחדש הכללי לכל השנה, הנה 

גם בפעולות האמורות, שבודאי ימשיכו בהן במשך כל השנה, תורגש ההתעוררות דחדש הכללי האמור, 

הן  בהם,  בהפועלים  וגם  באיכות  והן  בכמות  הן  בהפעולות  והוספה  פועל,  לידי  המביאה  התעוררות 

בכמות )שבזה נכלל גם המשכת עוד אברכים לפעולות אלו( והן באיכות, וגודל השכר הרי מבואר בכמה 

וכמה מקומות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן



ט

.`"ypz'd oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiyn .c"qa
מאידית  תרגום

יום ‡. מרחשון, וכ"ף וירא פרשת עם בקשר
נשמתוֿעדן  (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק -1הולדת

הזה  השבת מיום שסיפר 2שמתברך הסיפור ידוע -
אדמו"ר  מו"ח אביו,3כ"ק אודות להדפיסו) (וציוה

ההולדת': 'יום בעל
או  ארבע (בן ילד נשמתוֿעדן הרבי היה כאשר
ה'צמח  אדמו"ר כ"ק סבו אל נכנס שנים) חמש
יום  עם בשייכות ברכתו את לקבל (כדי צדק'

שלמד 4הולדתו) באמרו: לבכות, החל ובכניסתו ,
שהקב"ה  כך על בוכה והוא ה'", אליו "וירא בחדר
הוא  אין (אלי) אלינו ואילו אבינו, לאברהם נגלה

מתגלה?!

בן  צדיק, כשיהודי צדק': ה'צמח לו השיב
את  למול שעליו מחליט שנים, ותשע תשעים
יתגלה  שהקב"ה ווערט") ער ("איז לו מגיע עצמו,

אליו.

כ"ק  (עלֿידי וסּוּפר קשור זה שסיפור ַמכיון
הרבי  של ההולדת יום עם בקשר אדמו"ר) מו"ח
(במכלֿשכן  בחייו כללי יום שהוא נשמתוֿעדן,

אדם  כל של הולדתו "מזלו 5מיום שבו יום ,(

כל 6גובר" במשך העבודה את בתוכו שכולל יום ,
חייו  ימי כל ובמשך כולה שזה 5השנה [ובפרט

ה'צמח  אל נכנס נשמתוֿעדן הרבי כאשר אירע
מסתבר  - הולדתו] ליום בשייכות ברכה לקבל צדק'
בעבודה  נקודה ומבטא קשור, זה שסיפור לומר,
- ובמיוחד נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק של הכללית

הדור  נשיא .7כשנעשה

אשר  הדור, נשיא של סיפור להיותו לזה: ונוסף
הכל" הוא ונדפס 8"הנשיא סּוּפר שהסיפור ובפרט ,ַ

ממנו 9לדורות  ללמוד וצריכים שיכולים מובן, -
יהודי  כל של לעבודתו בנוגע כללית החל 10הוראה ,

מקומו, ממלא יחידו בנו ועלֿידי דור, מאותו -
- זאת) סיפר (אשר דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
וכך  הדור, דאותו ישראל בני לכל נמשך זה הרי

הדורות. כל סוף עד נמשך

ק"ל  שעברו מיוחד, ענין מתוסף זו בשנה ועוד:
שכל  והיות (כתר"אֿתנש"א). ההולדת מיום שנה
מזה  גם ללמוד צריכים פרטית, בהשגחה הוא דבר
ההולדת  יום ענין כללות עם בקשר והוראה לימוד

נשמתוֿעדן. אדמו"ר כ"ק של

הענין:·. וביאור
חב"ד  ונשיאי ישראל נשיאי שכל בזמן בו
"מאור  נשיא, הוא מהם אחד שכל בכך משתווים
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יום"1) ("היום הצ"צ כלשון כתר"א שנת – תרכ"א חשון כ'
הצ"צ  דברי (8 (ע' בהקדמה לנער" "חנוך קונטרס וראה חשון). כ'
שיש  תרכ"א, חשון כ' "נולד ההולדת: יום בעל שם קריאת בעת

ס"ז. לקמן וראה עילאה". לכתרא רומז שהוא כפי"ן, שני בזה
א).2) פח, ב. סג, (זח"ב יומין* כולהו מתברכין מיני' שבת

"קיימא  בו אשר בחודש, עשה חמשה יום גם  הוא זו ובשנה
ח"ב  רע"א. קנ, (זח"א באשלמותא" – החודש עניני כל – סיהרא
ועאכו"כ  ועוד), כו. פט"ו, שמו"ר סע"ב. רכה, א. רטו, א. פה,
א. כט, (סוכה ללבנה ומונין הדומין ישראל עם הקשורים ענינים
בישראל, נשיא עם בקשר ועאכו"כ ב), רלו, זח"א ג. פ"ו, ב"ר

כא). כא, חוקת (פירש"י הכל הוא שהנשיא
כ"ף  קודם עוד התחילו אדנ"ע כ"ק להולדת שההכנות ולהעיר

ואילך. 6 ע' לנער חנוך בארוכה ראה – מרחשון
ב"היום 3) (בקיצור) נדפס תרצ"ג. מרחשון כ"ף וירא, ש"פ

שם  מרחשון. כ' ח"ה וירא. פ' ח"א לקו"ש וראה חשון. ט' יום"
ועוד. וירא. ח"כ מרחשון. כ' – וירא חט"ו .321 ע'

בן 4) אדנ"ע (בהיות תרכ"ו בשנת חשון כ' שקביעות ולהעיר
זו. שנה בקביעות כמו בשבוע, חמישי ביום היתה שנים) חמש

ואילך.5) 398 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות ספר בארוכה ראה
p"ye.

(*jepg) reaya ipy meia 'id `"xzk zpya zcledd mei mby xirdle
`xie t"yn jxazny ,(7 'r xrpl.

סה"ש 6) וראה העדה. ובקרבן ה"ח, פ"ג ר"ה ירושלמי ראה
ואילך. 440 ע' שם

בוצין 7) "בוצין הרי קטן, ילד בהיותו אירע שהסיפור דאף
ידי  צדיקים מקטפי' סיפורי כמה וכידוע רע"א). מח, (ברכות ע"

נעלים  ענינים כו"כ נראים היו בקטנותם שגם ישראל, ונשיאי
[ע"ד  שנתגדלו לאחרי (לכולם) שנתגלה וכפי גדלותם, על המורים
כי  אותו "ותרא – ב) ב, (שמות הולדתו בזמן משה גבי שנאמר
א)]. יב, (סוטה אור" כולו הבית "נתמלא ודחז"ל הוא", טוב
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לכתרא  רומז שזה כתר"א, בשנת חשון בכ' אדנ"ע  הולדת עם
לאחרי  שנתגלה כפי – הנשיאות בכתר הכתרתו על המורה עילאה,

זמן.
כא.8) כא, חוקת פירש"י
קודש 9) (אגרות לדורות הוא שבדפוס שדבר הצ"צ כפתגם
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(הוצאת  טוב שם (כתר הבעש"ט כתורת שומעים, או רואים
וש"נ). ואילך. סקכ"ז קה"ת)

f"nyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y

ּכמבֹואר  עֹולם, אֿל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָענין

ׁשם  ּדתר"ל הּנ"ל ּדנֹוסף 21ּבדּבּורֿהּמתחיל , ְְְְִִַַַַָָ

אֿל  להּפירּוׁש ונֹוסף ּכפׁשּוטֹו, עֹולם אֿל ְְְְְִִֵֵֵַַָָלענין

ּכּוּלא  ועֹולם ׁשאלקּות העֹולם אֿל ולא ְְֱֵֶָָָָָֹֹעֹולם

עֹוד  יׁש הרי מלבּדֹו, עֹוד ּדאין ּובאֹופן ְְְֲִֵֵֵֶַַחד,

הּוא  עֹולם ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר ּדיׁש ּבזה, ְְֵֵֶֶַַָָָּפירּוׁש

ּדדוד. נצחית מלכּות ענין ּדזהּו נצחּיּות, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָלׁשֹון

e‰ÊÂ ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל וּיּטע ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבכל  העבֹודה ּדעלֿידי עֹולם, אֿל ְְְֲֲֵֵַָָָָָָהוי'

וכּו', ּומּקיפים ּומצֹות ּדתֹורה הּנ"ל ְְְְִִִִִַַַָָָהענינים

הּמצֹות  קּיּום לׁשלמּות מּמׁש ּבקרֹוב ְְְִִִִֵַַָָָּבאים

ׁשֹוכני  ורּננּו והקיצּו ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּיהיה

ּבתֹוכם,22עפר  הּצּדיקים וכל ּבתֹוכם ּדֹורנּו ּונׂשיא ּבתֹוכם, ההּולדת' 'יֹום ּובעל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לׁשלׁשה  אּלא אבֹות קֹורין ואין האבֹות, והּׁשלמה 23ּובפרט האמיּתית ּבּגאּולה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

מׁשיחא. מלּכא ּדוד עלֿידי מּמׁש ּבימינּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבמהרה
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יט.)21 ע' – יט.)22בסופו כו, ב.)23ישעי' טז, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  הנצחיות ÌÏBÚ,עניין ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««ƒ¿»»¿≈¬»»≈»

ÌL Ï"¯˙c Ï"p‰ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯‡B·Ók21ÔÈÚÏ ÛÒBc , «¿»¿ƒ««¿ƒ««¿»¿»¿ƒ¿«
,BËeLÙk ÌÏBÚ ÏŒ‡ האלוקים ה' שם את ופרסם קרא אבינו שאברהם ≈»ƒ¿

העולם  Le¯Èt‰Ïשל ÛÒBÂ חסידות ‡ÏŒעלֿפי ‡ÏÂ ÌÏBÚ ÏŒ‡ ¿»¿«≈≈»¿…≈
‡lek ÌÏBÚÂ ˙e˜Ï‡L ÌÏBÚ‰»»∆¡…¿»»

,„Á פירושו העולם" "אֿל כלומר, «
העולם, של נפרדת מציאות שיש

העולם, של האֿל הוא ברוך והקדוש

שהעולם ואיל  פירושו "אלֿעולם" ו

לגמרי  לאלוקות שום בטל לעולם ואין

עד  משלו, נפרדת עצמאית מציאות

אחד  כולם והעולם ÔÙB‡·eשהאֿל ,¿∆
,Bc·ÏÓ „BÚ ÔÈ‡c שאין היינו ¿≈ƒ¿«

הוא  ברוך הקדוש מלבד מציאות שום

‰Êa Le¯Èt „BÚ LÈ È¯‰ ב"אֿל ¬≈≈≈»∆
e˙kM·עולם" ‰Óc ¯ÓBÏ LÈc ,¿≈«¿«∆»

,˙eiÁˆ ÔBLÏ ‡e‰ ÌÏBÚ ÏŒ‡≈»¿ƒ¿ƒ
לעולם  שקיים הנצחי האֿל ,ומשמעו

e‰Êc גם˙ÈÁˆ ˙eÎÏÓ ÔÈÚ ¿∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ
„Â„c נמשכת והיא הפסק לה שאין ¿»ƒ

.לעולם 
Ú·L ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂ e‰ÊÂ¿∆«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«
ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ«ƒ¿»»¿≈¬»»≈
ÏÎa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚc ,ÌÏBÚ»¿«¿≈»¬»¿»

˙BˆÓe ‰¯B˙c Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ פנימית עבודה בכל ÌÈÙÈwÓeשהם »ƒ¿»ƒ««¿»ƒ¿«ƒƒ
רחוק  ומקיף קרוב מקיף של לעיל האמורים B¯˜a·הסוגים ÌÈ‡a ,'eÎÂ¿»ƒ¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜ ˙eÓÏLÏ LnÓ לבוא לעתיד ÂˆÓk˙שתהיה ‰È‰iL «»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿«
,EBˆ¯ ידי על (אבל הגלות בזמן אליה להגיע שאיֿאפשר שלימות וזו ¿∆

שכך  פועלים הגלות בזמן העבודה

לבוא) לעתיד לקיום ,יהיה באים וכן

ÈÎBLהיעוד  ep¯Â eˆÈ˜‰Â¿»ƒ¿«¿¿≈
¯ÙÚ22'˙„Ïe‰‰ ÌBÈ' ÏÚ·e »»«««∆∆

הרש"ב  ÈNe‡הרבי ,ÌÎB˙a¿»¿ƒ
e¯Bc הריי"צ הרבי ÌÎB˙aבנו ≈¿»

Ë¯Ù·e ,ÌÎB˙a ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎÂ¿»««ƒƒ¿»ƒ¿»
˙B·‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,˙B·‡‰»»¿≈ƒ»

‰LÏLÏ ‡l‡23, שבו) אברהם ∆»ƒ¿…»
יצחק  אשל"), "ויטע הפסוק מדבר

‰‡ÈzÈÓ˙ויעקב  ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
eÈÓÈa ‰¯‰Óa ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈»¿»≈
‡kÏÓ „Âc È„ÈŒÏÚ LnÓ«»«¿≈»ƒ«¿»

‡ÁÈLÓ המשיח .מלך ¿ƒ»
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f"nyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y
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ypz'd"`י oeygxn e"h ,`xie t"y zegiyn

מיוחדים  ענינים נשיא לכל יש הרי הגדול",
הוא  שבהם מיוחדת, בהדגשה אצלו הנמצאים

הנשיאים. משאר ומחולק מיוחד (בגלוי)

להכנס  מה עד יודע אתנו שאין ואףֿעלֿפי -
[ובפרט  לשני אחד הגדול" "מאור בין ולחלק

יתירה c"agנשיאי העמקה צריכים שבחב"ד ,
- וכו'] להחלטה שבאים לפני בחכמהֿבינהֿודעת
אצל  בולטים מסויימים דברים בגלוי רואים אבל
וכמדובר  יתירה; בהדגשה אצלו הנמצאים נשיא כל
כך  על להתעכב וכדאי שמותר פעמים, כמה
והוראה  שמים ביראת הוספה מזה לבוא כשיכולה

ה' .11בעבודת

של  - בכלל חב"ד דחסידות והחידוש המעלה
התורה  פנימיות בהלבשת הוא - חב"ד נשיאי כל
באופן  דעת), בינה (חכמה והשגה והבנה בשכל

מיניה" עם 12ד"יתפרנסון להבין יוכלו שכולם ,
באופן  הבהמית), דנפש בשכל (עד האנושי שכלם
מוחשי, ענין ויהיה אצלו מונח יהיה שאלקות

אביך" אלקי את ("דע שמזה - תבוא 13ובאופן (
שלם" בלב ("ועבדהו בפועל ה' בעבודת ),13הוספה

שמ  קיום zrcכידוע הוא "הדעת המדות, נולדות
פירוש  וגבורה, חסד כולל והוא וחיותן המדות

וענפיה" ויראה וענפיה השרש 14אהבה הנן אשר ,
 ֿ מצוות דרמ"ח השרש - (אהבה מצוות תרי"ג דכל

ד  השרש - ויראה לאֿתעשה)עשה, מצוות .15שס"ה

מיוחדת  הדגשה בולט באופן רואים גופא בזה
אדמו"ר  כ"ק ההולדת, יום דבעל החסידות בתורת
יותר  בביאור הנם במאמריו החסידות שעניני - נ"ע
שהם  מכפי יותר, שכלית והשגה ובהבנה רחב

שקדמו  נשיאינו רבותינו במאמרי עד 16(בגלוי) ,
שיכולים  באופן במסקנא, הענינים את שמביא
ה' לעבודת בנוגע לימוד בקלות מזה ללמוד

בפועל. במעשה

החסידות  בתורת גם הוא שכן ופשוט מובן -

הראשון, מהנשיא החל חב"ד, נשיאי כל של
שהוא  חב"ד, חסידות תורת (מייסד הזקן אדמו"ר

חב"ד  חסידות כל את - וכולל - ֿ 17היסוד ועל ,(
שביאר  האמצעי אדמו"ר אצל אחתֿכמהֿוכמה

באופן  הנהר"18חסידות דבינה 19ד"רחובות
החכמה), נקודת מצד שהוא מכפי יתירה (בהרחבה
הנשיאים  של החסידות בתורת ועלֿדרךֿזה
שמאמרי  איך רואים גופא בזה אבל - שלאחריהם
ששם  בכך מצויינים נ"ע אדמו"ר כ"ק של החסידות

zixwirישנה dybcd שמביא באופן יהיה שהלימוד
בפועל  למעשה בלימוד עד והלכה יותר 20למסקנא ,

שאר  של החסידות במאמרי שזה מכפי בגלוי
בעיקר  היה מהם אחד כל אצל - (ולאידך הנשיאים

אחר  ענין ).21ובהדגשה

הראשונים  חסידים פתגם שכ"ק 22וכידוע ,
כיון  החסידות", דתורת "הרמב"ם הוא נ"ע אדמו"ר
"הלכה  הם שלו, החסידות במאמרי שהענינים
על  דבר דבר הענין, של בהסבר ומסודרה קבועה

"הלכה"22אופנו" מזה ללמוד שיכולים עד ,
בפועל. בעבודה עד התורה) (בפנימיות

(לגבי  הרמב"ם של החידוש עלֿדרך שזהו
וכפי  ולאחריו), לפניו המחברים ישראל גדולי

לספר  בהקדמתו כותב תורה":שהרמב"ם "משנה ו
ברורה  בלשון כו' המתבררים דברים לחבר "וראיתי
בפי  סדורה שבעלֿפה תורה שתהא עד קצרה ודרך
כל  בדין כו' גלויין הדינין כל שיהיו עד כו' הכל
חכמים  שתיקנו הדברים כל ובדין ומצוה מצוה
שבעלֿפה  לתורה מקבץ זה חיבור כו', ונביאים
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כ"ק 11) קודש אגרות .88 ע' החיים עץ בקונטרס עדמ"ש
ואילך. 83 ס"ע תש"ב השיחות ס' וראה תשכ. ע' ח"ב אדנ"ע

בהקדמתו 12) מלך מקדש וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'
ועוד. שם. לתקו"ז מלך כסא לספרו.

בפע"ח 13) מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
ב). (קנו,

ספ"ג.14) תניא
רפ"ד.15) שם
(16.27 ע' חכ"ז .314 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה

(17" שלו התניא ספר azkayובפרט dxez תורת של
נדפס  – אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב בארוכה (ראה החסידות"
כולל  והוא מיוסד שעליו ואילך), רכג ע' לתניא והערות בקיצורים
שהוא  תושב"כ ע"ד החסידות, בתורת וביאורים הפירושים כל
רמיזי  דלא מידי "ליכא (פירושה), תושבע"פ כל גם וכולל היסוד
183 ע' ח"כ לקו"ש גם וראה א). רכא, זח"ג (ראה באורייתא"

.449 ע' חכ"א ואילך.
(18.99 ע' ח"י ואילך. 129 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 349 ע' ואילך. 162 ע' חכ"ה
ראה.19) ר"פ לקו"ת טו. סו"ס אגה"ק א. קמב, זח"ג ראה

ועוד. בתחלתו. ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי ואילך. א לט שה"ש
עיקר 20) האמצעי אדמו"ר דמאמרי הנהר" ב"רחובות משא"כ

ה"הלכה", כ"כ ולא ושקו"ט, הביאור הרחבת הוא ההדגשה
בפועל. למעשה בנוגע והלימוד המסקנא

לקו"ד 21) (ראה תשובה בעלי עשיית – באדה"ז לדוגמא
אליו. המיוחדים ענינים היו נשיא בכל וכן ואילך), א תשנה,

ואכ"מ.

`"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zegiyn

תורה  משנה זה חיבור שם קראתי לפיכך כו', כולה
ואחרֿכך  תחלה שבכתב בתורה קורא שאדם לפי
כולה". שבעלֿפה תורה ממנו ויודע בזה קורא
הלכות  של ספר הוא הרמב"ם ספר ובפשטות:
תורה  ודין ההלכה את שמבהיר הלכות"), ("הלכות
איך  בקלות לדעת שיכולים באופן וענין, ענין בכל
(מהֿשאיןֿכן  בפועל במעשה לנהוג צריכים
לומר  צריך "ואין הרמב"ם, שלפני בחיבורים
חכמה  ונפש רחבה דעת צריכין כו' עצמה הגמרא
הנכוחה  הדרך מהם יודע ואחרֿכך ארוך וזמן
היאך  התורה דיני ושאר ומותרים האסורים בדברים

.23הוא")

בכלל  התורה דלימוד והתכלית השלימות שזוהי
מעשה  לידי שמביא גדול תלמוד שעלֿידי 24- כיון ,

בעשיה  במוחש, דתורה האמת מתגלה המעשה
בפועל.

נ"ע, אדמו"ר לכ"ק בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה
"m"anxd והמעלה שהחידוש - החסידות" דתורת

של  החידוש בדוגמת היא החסידות בתורת שלו
שלו  החסידות שבמאמרי - הנגלה בתורת הרמב"ם
המתבררים, "בדברים החסידות תורת מתבטאת
עד  כו'", נכונים קרובים דברים .. ברורה בלשון

המסקנא  את בקלות מזה ללמוד והלכה 25שיכולים
דכל  והתכלית השלימות - בפועל בעבודה עד

כולו, הלימוד

יום  דבעל במאמרים בגלוי שרואים וכפי
הידועים 26ההולדת  החסידות בהמשכי - ובמיוחד ,

תרס"ו  המשך - תער"ב 27שלו שמבארים 28והמשך ,
באריכות  החסידות תורת ועיקרי היסודות את

(דחכמהֿבינהֿדעת) והשגה והבנה ,29הסברה
להסיק  שיכולים כו'", המתבררים ד"דברים ובאופן
עלֿפי  [ובפרט בחסידות בסוגיות מסקנות מהם

פרק  כל בסוף שישנם גדול 30הקיצורים 31מ(חלק

תער"ב  המסקנא 32מ)המשך את מביא שקיצור ,
לידי  המביא בלימוד - עד בפרק], הביאור דתוכן

בפועל. ה' בעבודת מעשה

מודגש ‚. נ"ע אדמו"ר דכ"ק והמעלה החידוש
תמימים  תומכי ישיבת את שייסד בכך :33גם

של  באופן שנקבע הוא, זו דישיבה החידוש
(ישיבה) והתיישבות הלימוד 34קביעות סדר ,

ו  הנגלה דלימוד zeciqgdבישיבה cenil שהם וכפי ,
ילמדו  וחסידות חסידות, תתגלה בנגלה אחת: תורה

בנגלה  ענין שמבינים כפי .35ויבינו
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הרשב"ץ.22) בשם – א קצו, ח"ב לקו"ד
יומי 23) שיעור בלימוד גדולה ההשתדלות על מהטעמים וזהו

אחד  פרק – ועכ"פ ליום, פרקים ג' – טוב מה הרמב"ם, בספר
(לקו"ש  בארוכה כמ"פ כמדובר להרמב"ם, המצוות ספר או ליום,

ועוד). ואילך. 229 ע' חכ"ז
וש"נ.24) ב. מ, קידושין
זקני 25) בשם נקרא שאדנ"ע ,160 ע' תש"א השיחות ס' ראה

עבודת  און תורת פון הלבבות חובת "דער בתואר החסידים
די  אין "הן – השערים שבכל הוא בחוה"ל שהחידוש החסידות",
שווער  די אין הן און שערים, פארשטאנדליכע צוגענגליכע
א  דא אומעטום איז – חקירה טיפע זייער צוליב פארשטאנדליכע
דעם  קלאר מאכט וואס מוכחת, ראי' א איז דאס בחינה,
"יעדער  בחינה", "בעל שהי' אדנ"ע, אצל הי' וכמו"כ אינהאלט".
הן  און תורה חסידות זיינע אין הן געזאגט, האט ער וואס זאך
ווי  נאכדעם ארויסגעזאגט, פעסט דאס ער האט הכלל, עבודת אין

בחינה". געוויסער א דורך קלאר געווען אים ביי איז זאך די
ה 26) תורת התרחבות השתלשלות במאמרי סדר חסידות

סע"ב רצה, שם לקו"ד בארוכה ראה – .jli`eאדנ"ע

מתחילה 27) תרס"ו "משנת (ושם: א ש, שם לקו"ד ראה
.209 ע' ח"ז לקו"ש החסידות"). תורת בהתרחבות חדשה תקופה

דעם 28) מיט ואילך): ב ש, שם (וראה א שה, שם לקו"ד ראה
אין  תקופה נייע א זיך הויבט (תער"ב) שהקדימו  בשעה מאמר
חסידות  פון ענינים טיפסטע אלע די און החסידות, התרחבות
מוחש'דיקע  געוויינלעכע גאר ווי ארומגערעדט, ברייט ווערט

זאכן.
בלתי 29) ודבר חידוש הוא חסידות המשך של ענין שכללות

של  חסידות מאמרי רוב כי עצמה), החסידות בתורת (גם רגיל
וכללות  בפ"ע. יחידים כמאמרים ונכתבו נאמרו נשיאינו רבותינו
מהר"ש* אדמו"ר ע"י בעיקר נתחדש מאמרים" "המשך של הענין
ובאריכות  ועוד), תרל"ו, רבים מים תרל"א; – והחרים (בהמשך
בהמשך  אדנ"ע ע"י – החסידות תורת עיקרי ובביאור יותר גדולה

ועוד. הקודמות) הערות (ראה תער"ב והמשך תרס"ו
(בקונטרס)30) נכתבו הפרקים) (וחלוקת שהקיצורים אף

וסיום  התחלת וכתיבת עצמו ההמשך כתיבת זמן ולאחרי בפ"ע
אמירת  לאחרי תער"ב), להמשך דבר" ב"פתח (ראה מאמר כל
אדנ"ע  בכתי"ק כנראה למאמרים, ההמשך וחלוקת המאמרים

בתחלתו). ח"א תער"ב בהמשך נדפס ממנו (פאקסימיליא
נחלק 31) תכ"א) (פרק העת"ר יתנו זה ד"ה לאחרי משא"כ

של  ג' וחלק וקיצורים. לפרקים ולא למאמרים רק ההמשך
למאמרים. נחלק לא – נאמר שלא חלק – ההמשך

עם 32) מתחיל מאמר שכל תרס"ו, בהמשך הוא ועד"ז
במאמר(ים) הנתבאר בקיצור ומבאר (וכיו"ב), משנת"ל" "ילהק"ת
שלא  לאחרי (גם מאמר בכל תער"ב בהמשך הוא וכן שלפנ"ז.

כבה  הקיצורים, עם לפרקים המאמרים הקודמת).נחלקו ערה
תרנ"ז.33) אלול ט"ו
ואילך.34) 283 ע' חכ"ט לקו"ש ראה
(בשעת 35) תרנ"ט שמח"ת אדנ"ע כ"ק שיחת בארוכה ראה

i"zk dnka d`xpk) cg` jynda miyexc dnk xn` f"dc` mb (*
`l ,mipey zenewna eqtcpe miyexcd ewlig qetca la` ,(miwizrn
± dfl jyndae ,yexc yi z"ewla n"kay ,xirdle .cg` jynd xeza

.xe`ia 'qeze xe`ia minrtle ,df yexcl xe`ia
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מיוחדים  ענינים נשיא לכל יש הרי הגדול",
הוא  שבהם מיוחדת, בהדגשה אצלו הנמצאים

הנשיאים. משאר ומחולק מיוחד (בגלוי)

להכנס  מה עד יודע אתנו שאין ואףֿעלֿפי -
[ובפרט  לשני אחד הגדול" "מאור בין ולחלק

יתירה c"agנשיאי העמקה צריכים שבחב"ד ,
- וכו'] להחלטה שבאים לפני בחכמהֿבינהֿודעת
אצל  בולטים מסויימים דברים בגלוי רואים אבל
וכמדובר  יתירה; בהדגשה אצלו הנמצאים נשיא כל
כך  על להתעכב וכדאי שמותר פעמים, כמה
והוראה  שמים ביראת הוספה מזה לבוא כשיכולה

ה' .11בעבודת

של  - בכלל חב"ד דחסידות והחידוש המעלה
התורה  פנימיות בהלבשת הוא - חב"ד נשיאי כל
באופן  דעת), בינה (חכמה והשגה והבנה בשכל

מיניה" עם 12ד"יתפרנסון להבין יוכלו שכולם ,
באופן  הבהמית), דנפש בשכל (עד האנושי שכלם
מוחשי, ענין ויהיה אצלו מונח יהיה שאלקות

אביך" אלקי את ("דע שמזה - תבוא 13ובאופן (
שלם" בלב ("ועבדהו בפועל ה' בעבודת ),13הוספה

שמ  קיום zrcכידוע הוא "הדעת המדות, נולדות
פירוש  וגבורה, חסד כולל והוא וחיותן המדות

וענפיה" ויראה וענפיה השרש 14אהבה הנן אשר ,
 ֿ מצוות דרמ"ח השרש - (אהבה מצוות תרי"ג דכל

ד  השרש - ויראה לאֿתעשה)עשה, מצוות .15שס"ה

מיוחדת  הדגשה בולט באופן רואים גופא בזה
אדמו"ר  כ"ק ההולדת, יום דבעל החסידות בתורת
יותר  בביאור הנם במאמריו החסידות שעניני - נ"ע
שהם  מכפי יותר, שכלית והשגה ובהבנה רחב

שקדמו  נשיאינו רבותינו במאמרי עד 16(בגלוי) ,
שיכולים  באופן במסקנא, הענינים את שמביא
ה' לעבודת בנוגע לימוד בקלות מזה ללמוד

בפועל. במעשה

החסידות  בתורת גם הוא שכן ופשוט מובן -

הראשון, מהנשיא החל חב"ד, נשיאי כל של
שהוא  חב"ד, חסידות תורת (מייסד הזקן אדמו"ר

חב"ד  חסידות כל את - וכולל - ֿ 17היסוד ועל ,(
שביאר  האמצעי אדמו"ר אצל אחתֿכמהֿוכמה

באופן  הנהר"18חסידות דבינה 19ד"רחובות
החכמה), נקודת מצד שהוא מכפי יתירה (בהרחבה
הנשיאים  של החסידות בתורת ועלֿדרךֿזה
שמאמרי  איך רואים גופא בזה אבל - שלאחריהם
ששם  בכך מצויינים נ"ע אדמו"ר כ"ק של החסידות

zixwirישנה dybcd שמביא באופן יהיה שהלימוד
בפועל  למעשה בלימוד עד והלכה יותר 20למסקנא ,

שאר  של החסידות במאמרי שזה מכפי בגלוי
בעיקר  היה מהם אחד כל אצל - (ולאידך הנשיאים

אחר  ענין ).21ובהדגשה

הראשונים  חסידים פתגם שכ"ק 22וכידוע ,
כיון  החסידות", דתורת "הרמב"ם הוא נ"ע אדמו"ר
"הלכה  הם שלו, החסידות במאמרי שהענינים
על  דבר דבר הענין, של בהסבר ומסודרה קבועה

"הלכה"22אופנו" מזה ללמוד שיכולים עד ,
בפועל. בעבודה עד התורה) (בפנימיות

(לגבי  הרמב"ם של החידוש עלֿדרך שזהו
וכפי  ולאחריו), לפניו המחברים ישראל גדולי

לספר  בהקדמתו כותב תורה":שהרמב"ם "משנה ו
ברורה  בלשון כו' המתבררים דברים לחבר "וראיתי
בפי  סדורה שבעלֿפה תורה שתהא עד קצרה ודרך
כל  בדין כו' גלויין הדינין כל שיהיו עד כו' הכל
חכמים  שתיקנו הדברים כל ובדין ומצוה מצוה
שבעלֿפה  לתורה מקבץ זה חיבור כו', ונביאים
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כ"ק 11) קודש אגרות .88 ע' החיים עץ בקונטרס עדמ"ש
ואילך. 83 ס"ע תש"ב השיחות ס' וראה תשכ. ע' ח"ב אדנ"ע

בהקדמתו 12) מלך מקדש וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'
ועוד. שם. לתקו"ז מלך כסא לספרו.

בפע"ח 13) מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
ב). (קנו,

ספ"ג.14) תניא
רפ"ד.15) שם
(16.27 ע' חכ"ז .314 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה

(17" שלו התניא ספר azkayובפרט dxez תורת של
נדפס  – אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב בארוכה (ראה החסידות"
כולל  והוא מיוסד שעליו ואילך), רכג ע' לתניא והערות בקיצורים
שהוא  תושב"כ ע"ד החסידות, בתורת וביאורים הפירושים כל
רמיזי  דלא מידי "ליכא (פירושה), תושבע"פ כל גם וכולל היסוד
183 ע' ח"כ לקו"ש גם וראה א). רכא, זח"ג (ראה באורייתא"

.449 ע' חכ"א ואילך.
(18.99 ע' ח"י ואילך. 129 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 349 ע' ואילך. 162 ע' חכ"ה
ראה.19) ר"פ לקו"ת טו. סו"ס אגה"ק א. קמב, זח"ג ראה

ועוד. בתחלתו. ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי ואילך. א לט שה"ש
עיקר 20) האמצעי אדמו"ר דמאמרי הנהר" ב"רחובות משא"כ

ה"הלכה", כ"כ ולא ושקו"ט, הביאור הרחבת הוא ההדגשה
בפועל. למעשה בנוגע והלימוד המסקנא

לקו"ד 21) (ראה תשובה בעלי עשיית – באדה"ז לדוגמא
אליו. המיוחדים ענינים היו נשיא בכל וכן ואילך), א תשנה,

ואכ"מ.

`"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zegiyn

תורה  משנה זה חיבור שם קראתי לפיכך כו', כולה
ואחרֿכך  תחלה שבכתב בתורה קורא שאדם לפי
כולה". שבעלֿפה תורה ממנו ויודע בזה קורא
הלכות  של ספר הוא הרמב"ם ספר ובפשטות:
תורה  ודין ההלכה את שמבהיר הלכות"), ("הלכות
איך  בקלות לדעת שיכולים באופן וענין, ענין בכל
(מהֿשאיןֿכן  בפועל במעשה לנהוג צריכים
לומר  צריך "ואין הרמב"ם, שלפני בחיבורים
חכמה  ונפש רחבה דעת צריכין כו' עצמה הגמרא
הנכוחה  הדרך מהם יודע ואחרֿכך ארוך וזמן
היאך  התורה דיני ושאר ומותרים האסורים בדברים

.23הוא")

בכלל  התורה דלימוד והתכלית השלימות שזוהי
מעשה  לידי שמביא גדול תלמוד שעלֿידי 24- כיון ,

בעשיה  במוחש, דתורה האמת מתגלה המעשה
בפועל.

נ"ע, אדמו"ר לכ"ק בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה
"m"anxd והמעלה שהחידוש - החסידות" דתורת

של  החידוש בדוגמת היא החסידות בתורת שלו
שלו  החסידות שבמאמרי - הנגלה בתורת הרמב"ם
המתבררים, "בדברים החסידות תורת מתבטאת
עד  כו'", נכונים קרובים דברים .. ברורה בלשון

המסקנא  את בקלות מזה ללמוד והלכה 25שיכולים
דכל  והתכלית השלימות - בפועל בעבודה עד

כולו, הלימוד

יום  דבעל במאמרים בגלוי שרואים וכפי
הידועים 26ההולדת  החסידות בהמשכי - ובמיוחד ,

תרס"ו  המשך - תער"ב 27שלו שמבארים 28והמשך ,
באריכות  החסידות תורת ועיקרי היסודות את

(דחכמהֿבינהֿדעת) והשגה והבנה ,29הסברה
להסיק  שיכולים כו'", המתבררים ד"דברים ובאופן
עלֿפי  [ובפרט בחסידות בסוגיות מסקנות מהם

פרק  כל בסוף שישנם גדול 30הקיצורים 31מ(חלק

תער"ב  המסקנא 32מ)המשך את מביא שקיצור ,
לידי  המביא בלימוד - עד בפרק], הביאור דתוכן

בפועל. ה' בעבודת מעשה

מודגש ‚. נ"ע אדמו"ר דכ"ק והמעלה החידוש
תמימים  תומכי ישיבת את שייסד בכך :33גם

של  באופן שנקבע הוא, זו דישיבה החידוש
(ישיבה) והתיישבות הלימוד 34קביעות סדר ,

ו  הנגלה דלימוד zeciqgdבישיבה cenil שהם וכפי ,
ילמדו  וחסידות חסידות, תתגלה בנגלה אחת: תורה

בנגלה  ענין שמבינים כפי .35ויבינו
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הרשב"ץ.22) בשם – א קצו, ח"ב לקו"ד
יומי 23) שיעור בלימוד גדולה ההשתדלות על מהטעמים וזהו

אחד  פרק – ועכ"פ ליום, פרקים ג' – טוב מה הרמב"ם, בספר
(לקו"ש  בארוכה כמ"פ כמדובר להרמב"ם, המצוות ספר או ליום,

ועוד). ואילך. 229 ע' חכ"ז
וש"נ.24) ב. מ, קידושין
זקני 25) בשם נקרא שאדנ"ע ,160 ע' תש"א השיחות ס' ראה

עבודת  און תורת פון הלבבות חובת "דער בתואר החסידים
די  אין "הן – השערים שבכל הוא בחוה"ל שהחידוש החסידות",
שווער  די אין הן און שערים, פארשטאנדליכע צוגענגליכע
א  דא אומעטום איז – חקירה טיפע זייער צוליב פארשטאנדליכע
דעם  קלאר מאכט וואס מוכחת, ראי' א איז דאס בחינה,
"יעדער  בחינה", "בעל שהי' אדנ"ע, אצל הי' וכמו"כ אינהאלט".
הן  און תורה חסידות זיינע אין הן געזאגט, האט ער וואס זאך
ווי  נאכדעם ארויסגעזאגט, פעסט דאס ער האט הכלל, עבודת אין

בחינה". געוויסער א דורך קלאר געווען אים ביי איז זאך די
ה 26) תורת התרחבות השתלשלות במאמרי סדר חסידות

סע"ב רצה, שם לקו"ד בארוכה ראה – .jli`eאדנ"ע

מתחילה 27) תרס"ו "משנת (ושם: א ש, שם לקו"ד ראה
.209 ע' ח"ז לקו"ש החסידות"). תורת בהתרחבות חדשה תקופה

דעם 28) מיט ואילך): ב ש, שם (וראה א שה, שם לקו"ד ראה
אין  תקופה נייע א זיך הויבט (תער"ב) שהקדימו  בשעה מאמר
חסידות  פון ענינים טיפסטע אלע די און החסידות, התרחבות
מוחש'דיקע  געוויינלעכע גאר ווי ארומגערעדט, ברייט ווערט

זאכן.
בלתי 29) ודבר חידוש הוא חסידות המשך של ענין שכללות

של  חסידות מאמרי רוב כי עצמה), החסידות בתורת (גם רגיל
וכללות  בפ"ע. יחידים כמאמרים ונכתבו נאמרו נשיאינו רבותינו
מהר"ש* אדמו"ר ע"י בעיקר נתחדש מאמרים" "המשך של הענין
ובאריכות  ועוד), תרל"ו, רבים מים תרל"א; – והחרים (בהמשך
בהמשך  אדנ"ע ע"י – החסידות תורת עיקרי ובביאור יותר גדולה

ועוד. הקודמות) הערות (ראה תער"ב והמשך תרס"ו
(בקונטרס)30) נכתבו הפרקים) (וחלוקת שהקיצורים אף

וסיום  התחלת וכתיבת עצמו ההמשך כתיבת זמן ולאחרי בפ"ע
אמירת  לאחרי תער"ב), להמשך דבר" ב"פתח (ראה מאמר כל
אדנ"ע  בכתי"ק כנראה למאמרים, ההמשך וחלוקת המאמרים

בתחלתו). ח"א תער"ב בהמשך נדפס ממנו (פאקסימיליא
נחלק 31) תכ"א) (פרק העת"ר יתנו זה ד"ה לאחרי משא"כ

של  ג' וחלק וקיצורים. לפרקים ולא למאמרים רק ההמשך
למאמרים. נחלק לא – נאמר שלא חלק – ההמשך

עם 32) מתחיל מאמר שכל תרס"ו, בהמשך הוא ועד"ז
במאמר(ים) הנתבאר בקיצור ומבאר (וכיו"ב), משנת"ל" "ילהק"ת
שלא  לאחרי (גם מאמר בכל תער"ב בהמשך הוא וכן שלפנ"ז.

כבה  הקיצורים, עם לפרקים המאמרים הקודמת).נחלקו ערה
תרנ"ז.33) אלול ט"ו
ואילך.34) 283 ע' חכ"ט לקו"ש ראה
(בשעת 35) תרנ"ט שמח"ת אדנ"ע כ"ק שיחת בארוכה ראה

i"zk dnka d`xpk) cg` jynda miyexc dnk xn` f"dc` mb (*
`l ,mipey zenewna eqtcpe miyexcd ewlig qetca la` ,(miwizrn
± dfl jyndae ,yexc yi z"ewla n"kay ,xirdle .cg` jynd xeza

.xe`ia 'qeze xe`ia minrtle ,df yexcl xe`ia
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באופן  בישיבה, והחסידות הנגלה לימוד עלֿידי
כו' התלמידים פלפול חברים, דיבוק -36של

בנגלה  - שלומדים הסוגיא את ומבררים מלבנים
פרטיה  לכל שמתבהרת עד - ומגיעים 37ובחסידות ,

הן  בפועל, במעשה בעבודה - עד הדבר, למסקנת
לזולת, בנוגע והן לעצמו בנוגע

חוצה", מעיינותיך ד"יפוצו העבודה - ובכללות
ב"חוצה" התורה דפנימיות המעיינות מהפצת החל
בגלוי  שנעשים באופן דתורה), (נגלה שבתורה

תמימה  תורה אחת, שבעצמו 38תורה ב"חוצה" וגם ,
שבעולם, ב"חוצה" עד כו'), הבהמית ונפש (הגוף

שעלֿידי  נ"ע, אדמו"ר כ"ק שאמר וכפי
דרבותינו  הכוונה נשלמת הישיבה התייסדות
העמדת  עלֿידי חוצה, מעיינותיך ביפוצו נשיאינו
את  וממלאים להאיר", "נרות שהם תלמידים
בשיחה  במיוחד כמבואר כ"תמימים", תפקידם
 ֿ ודיבור בענין הישיבה לתלמידי שלו הידועה

דוד" בית למלחמת היוצא "כל .39המתחיל

שעלֿידי  איך יתירה, בהדגשה רואים מזה
יום  בעל עלֿידי תמימים תומכי ישיבת התייסדות
שאלקות  בפעולה שלימות מתווספת - ההולדת
עד  החסידות לימוד עלֿידי מוחשי ענין יהיה
מהמעשה  החל מעשה, לידי המביא דלימוד באופן

הרבה" תלמידים התייסדות 40ד"והעמידו עלֿידי
שהולך  הישיבה) בייסוד (כהכוונה ובאופן הישיבה,
וכפי  מקומות, בכמה הישיבה סניפי ומתפשט,
הישיבה, מייסד של בזמנו עוד בפועל שהיה
מקומו, ממלא בנו עלֿידי - יותר עוד ואחרֿכך
הישיבה  שמרכז עד דהישיבה, פועל' ה'מנהל
ומתייסדים  והתייסדו התחתון, כדור לחצי הועתק
הישיבה  מייסד בכח התמימים, תלמידי (עלֿידי
סניפי  ומתפשט שהולך באופן פועל') וה'מנהל
"ישיבת  בשם (הנקראים תבל קצוי בכל הישיבה
בזה), וכיוצא תמימים" "אחי או תמימים", תומכי

תלמידי שלומדים mininzdהמעמידים שם על ,
דמייסד  והכוונה להרצון בהתאם ומתנהגים תורה

חוצה, המעינות הפצת עלֿידי הישיבה,

"תומכי  הישיבה משם במיוחד בא זה על והכח
ב'שמחת  הישיבה מייסד עלֿידי שניתן תמימים",

תרנ"ט  בהקפה 41תורה' הפיוט אמירת עם בקשר ,
על  שישנו נא", הושיעה תמימים "תומך שביעית
הכח  שישנו נא", הושיעה תמימים ד"תומך הכח זה
בכל  נא" "הושיעה שיהיה תמימים" ד"תומך
דהתייסדות  הכוונה במילוי ובמיוחד כולל הענינים,
נגלה  תמימה, תורה מלימוד החל הישיבה
- שביעית) בהקפה האמירה (כסיום עד וחסידות,
נמשך  שזה ועד", לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך

בריאהֿיצירהֿעשיה  בפועל,42בעולמות בעבודה ,
הגשמית. העשיה בעולם בפועל, במעשה עד

הבכיה „. עם הקשר לומר יש הנ"ל עלֿפי
אליו  נגלה לא שהקב"ה כך על ההולדת יום דבעל

אבינו: אברהם אל שנגלה כפי (אלינו),
על  מורה נ"ע אדמו"ר כ"ק של בכייתו
אלקות  לראות - קטן כילד עוד - השתוקקותו
אדמו"ר  שכ"ק שהיות לומר ויש בשר. בעיני במוחש,
מו"ח  כ"ק עלֿידי שנמסר (כפי הסיפור את סיפר נ"ע
יום  עם ובקשר בסמיכות אירע שזה ובפרט אדמו"ר),
שהיתה  מובן, הרי - בחייו) כללי (יום שלו ההולדת

וה  הכנה ימי זו בכל לעבודתו יסוד והנחת קדמה,
שזה  כפי למטה. כאן במוחש אלקות לגלות - חייו
החסידות  תורת בגילוי עבודתו עלֿידי אחרֿכך נפעל

תמימים. תומכי ישיבת והתייסדות

בזה: והביאור

- ב(ועלֿידי)תורה הוא (למטה) אלקות גילוי
'd xac ואורייתא הקב"ה, של ורצונו חכמתו ,

חד  כולא חכמינו 43וקודשאֿבריךֿהוא כמאמר ,
הכניס 44ז"ל  הקב"ה יהבית", כתבית נפשי "אנא

בתורתו. עצמו את

שהקב"ה  מתןֿתורה, בזמן בגלוי שהיה וכפי
"אתה  - ובתורה עלֿידי ראיה) של (באופן התגלה
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אדמו"ר  קודש אגרות רכז. ע' תרנ"ט בסה"מ נדפסה – הקפות)

.314 ע' חכ"ה לקו"ש וראה שסח. ד. ע' ח"י מוהריי"צ
מ"ו.36) פ"ו אבות ראה
ואילך.37) 25 ע' חכ"ז לקו"ש ראה
(38.133 ע' תש"ב השיחות בס' נדפסה – תרס"א שמח"ת

– תרנ"ז אלול ח"י שיחת גם וראה ואילך. ב תשפז, ח"ד לקו"ד
א. תשפב, שם לקו"ד .133 ע' שם בסה"ש נדפסה

א.39) נו, שבת
מ"א.40) פ"א אבות

וש"נ.41) רכזֿרכח. ע' בהוספות תרנ"ט סה"מ ראה
שער 42) בינה אמרי ואילך. סע"ג לא, אמור לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. פכ"ב להצ"צ התפלה מצות שרש ואילך. פ"ע הק"ש
בהערה.43) 66 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה א. עג, זח"ג ראה
יעקב).44) העין (כגירסת א קה, שבת

`"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zegiyn

גו'" לדעת חושית 45הראת בראיה ממש "הראת ,
בעשרת  יתברך רצונו גילוי מפני והיינו כו',
רצונו  פנימיות שהיא התורה כללות שהן הדברות
כמו  כלל, פנים הסתר שם ואין וחכמתו יתברך

חיים"46שכתוב  תורת לנו נתת פניך באור .47כי

מעלה 48ובגילוי  ישנה עצמה שבתורה אלקות
בזה)dklddבחלק וכיוצא הרמב"ם (כספר שבתורה

הלכה" זו ה' "דבר -49" ,'iede שהלכה 50עמו
המפורש 51כמותו" שם הוי', דשם הגילוי שם 52, ,

המיוחד 53העצם  בחלק 54ושם (מהֿשאיןֿכן
הגילוי  דברי השקלאֿוטריא, ואלו) ד"(אלו הוא

miwl`"55חיים.(

ביותר  הנעלות דהדרגות הגילוי עצמה ובתורה
סתים  עם (הקשורה התורה בפנימיות הוא באלקות

לא 56דקודשאֿבריךֿהוא  תמן דלית דחיי, "אילנא ,(
כו'" דרע מסטרא בנוגע 57קשיא בגלוי מדובר ושם ,

נגלה  (מהֿשאיןֿכן וכו' עליונים ויחודים לאלקות
ומתלבשת  משתלשלת שהתורה כפי הוא דתורה

כו'" הזה עולם ועניני גשמיים עד 58ב"דברים ,
כו'" והיתר איסור דאיהו ורע, דטוב  ).57ב"אילנא

בהדגשה  זה הרי - עצמה התורה ובפנימיות
כידוע  נשיאינו, דרבותינו החסידות במאמרי יתירה

מפאריטש  הלל רבי של שכאשר 59פתגמו ,
כדבר זה הרי חסידות מאמר אומר ied'האדמו"ר

שקלאֿוטריא  יהיה שבזה שייך [ואחרֿכך סיני מהר
שזה  לומר ויש כו']. המאמר בעל עם גם בשכל

נ"ע, אדמו"ר כ"ק של החסידות בתורת יותר בגלוי
"m"anxd המסקנא את המביאה החסידות", דתורת

dkldde" עם בעבודה iede'(הקשורה עד עמו")
כנ"ל. בפועל,

זו  בעבודה והתחלה שההכנה לומר, ויש
עוד  ההולדת יום דבעל ותשוקה בבכיה נשתקפה

ידיע" מקטפיה בוצין "בוצין - (אבל ילד )60בהיותו
אבינו  לאברהם שהתגלה כפי אליו יתגלה שהקב"ה

במוחש; אלקות לראות השתוקק הוא -

התבטאה  שלו) ההולדת ליום (בקשר והתשוקה
אמירת  באופן - חייו ימי במשך בעבודתו אחרֿכך
נפעל  ועלֿידה (שבה שלו החסידות תורת וגילוי
כו'", המתבררים "דברים למטה), האלקות גילוי
ללמוד  שיכולים עד והלכה, המסקנא שישנה באופן
יום, יום בחיי בפועל במעשה לימוד מזה
שעלֿידיֿזה  - תמימים תומכי ישיבת ובהתייסדות
אלקות  גילוי יותר עוד נ"ע אדמו"ר כ"ק הביא
אלקות  להבין יוכל אחד שכל באופן למטה,

היוםֿיום בשכלו, בחיי ולימוד הלכה מזה וללמוד
בפועל. במעשה שלו

תורתו) בדברי נ"ע אדמו"ר כ"ק (של זו ועבודה
(- כילד ותשוקתו בקשתו ל(מילוי כלי נעשית -

אליו וכידוע ied'"וירא בפועל, אליו 61" ש"וירא
בשעת  אלקות וראיית הגילוי בדוגמת הוא הוי'"

אלפים 62מתןֿתורה  שני התחיל שמאברהם [כיון
הוא 63תורה  דמתןֿתורה העליון יחוד והתחלת ,

של 64מאברהם  מילה מצות קיום עלֿידי ובפרט ,[
הוי'". אליו ד"וירא להגילוי שהביאה אברהם,

ממלא  יחידו לבנו זה נמשך נ"ע אדמו"ר ומכ"ק
שהמשיך  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מקומו,
וביתר  נ"ע, אדמו"ר דכ"ק החסידות תורת גילוי את
וכו' והרחבה ביאור בתוספת עוז, וביתר שאת
מו"ח  מכ"ק מאמרים וכמה בכמה שרואים [וכפי
דכ"ק  במאמרים והרחבה ביאור תוספת אדמו"ר
והמשך  תרס"ו דהמשך - כולל נ"ע, אדמו"ר
לתרגם  ציוה גם שהוא זה על נוסף וכו'], תער"ב
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לה.45) ד, ואתחנן
העמידה.46) תפלת
א).47) (מו, פל"ו תניא
ואילך.48) 232 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה – להלן בהבא

p"ye.
ב.49) קלח, שבת
יח.50) טז, ש"א
ב.51) צג, סנהדרין
ה"ב.52) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה
פס"א 53) ח"א מו"נ שי"ט פרדס ה"ז. פ"ב עכו"ם הל' כס"מ

פכ"ח. ב מאמר עיקרים ואילך.
הערה 54) 234 ע' שם לקו"ש וראה שם. סנהדרין שם. סוטה

וש"נ. .38
ב.55) יג, עירובין
(56.43 שבהערה זהר ראה
סכ"ו.57) באגה"ק ונתבאר הובא ב. קכד, נשא רע"מ
פ"ד.58) תניא
השיחות 59) בס' (נדפסה תרצ"ז דחה"ס ב' ליל שיחת ראה

.(165 ע' ה'ש"ת חורף – תרצ"ו

(60.7 הערה לעיל וראה רע"א. מח, ברכות
עח).61) (ע' עטר"ת וירא סד"ה
הי'62) ואברהם נש"י, בכללות הגילוי המשיך שמשה רק

שם). וירא (ד"ה לבד לו הגילוי
ובפרש"י.63) א צז, סנהדרין
לך.64) לך ר"פ להאריז"ל ל"ת



יג `"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zegiyn

באופן  בישיבה, והחסידות הנגלה לימוד עלֿידי
כו' התלמידים פלפול חברים, דיבוק -36של

בנגלה  - שלומדים הסוגיא את ומבררים מלבנים
פרטיה  לכל שמתבהרת עד - ומגיעים 37ובחסידות ,

הן  בפועל, במעשה בעבודה - עד הדבר, למסקנת
לזולת, בנוגע והן לעצמו בנוגע

חוצה", מעיינותיך ד"יפוצו העבודה - ובכללות
ב"חוצה" התורה דפנימיות המעיינות מהפצת החל
בגלוי  שנעשים באופן דתורה), (נגלה שבתורה

תמימה  תורה אחת, שבעצמו 38תורה ב"חוצה" וגם ,
שבעולם, ב"חוצה" עד כו'), הבהמית ונפש (הגוף

שעלֿידי  נ"ע, אדמו"ר כ"ק שאמר וכפי
דרבותינו  הכוונה נשלמת הישיבה התייסדות
העמדת  עלֿידי חוצה, מעיינותיך ביפוצו נשיאינו
את  וממלאים להאיר", "נרות שהם תלמידים
בשיחה  במיוחד כמבואר כ"תמימים", תפקידם
 ֿ ודיבור בענין הישיבה לתלמידי שלו הידועה

דוד" בית למלחמת היוצא "כל .39המתחיל

שעלֿידי  איך יתירה, בהדגשה רואים מזה
יום  בעל עלֿידי תמימים תומכי ישיבת התייסדות
שאלקות  בפעולה שלימות מתווספת - ההולדת
עד  החסידות לימוד עלֿידי מוחשי ענין יהיה
מהמעשה  החל מעשה, לידי המביא דלימוד באופן

הרבה" תלמידים התייסדות 40ד"והעמידו עלֿידי
שהולך  הישיבה) בייסוד (כהכוונה ובאופן הישיבה,
וכפי  מקומות, בכמה הישיבה סניפי ומתפשט,
הישיבה, מייסד של בזמנו עוד בפועל שהיה
מקומו, ממלא בנו עלֿידי - יותר עוד ואחרֿכך
הישיבה  שמרכז עד דהישיבה, פועל' ה'מנהל
ומתייסדים  והתייסדו התחתון, כדור לחצי הועתק
הישיבה  מייסד בכח התמימים, תלמידי (עלֿידי
סניפי  ומתפשט שהולך באופן פועל') וה'מנהל
"ישיבת  בשם (הנקראים תבל קצוי בכל הישיבה
בזה), וכיוצא תמימים" "אחי או תמימים", תומכי

תלמידי שלומדים mininzdהמעמידים שם על ,
דמייסד  והכוונה להרצון בהתאם ומתנהגים תורה

חוצה, המעינות הפצת עלֿידי הישיבה,

"תומכי  הישיבה משם במיוחד בא זה על והכח
ב'שמחת  הישיבה מייסד עלֿידי שניתן תמימים",

תרנ"ט  בהקפה 41תורה' הפיוט אמירת עם בקשר ,
על  שישנו נא", הושיעה תמימים "תומך שביעית
הכח  שישנו נא", הושיעה תמימים ד"תומך הכח זה
בכל  נא" "הושיעה שיהיה תמימים" ד"תומך
דהתייסדות  הכוונה במילוי ובמיוחד כולל הענינים,
נגלה  תמימה, תורה מלימוד החל הישיבה
- שביעית) בהקפה האמירה (כסיום עד וחסידות,
נמשך  שזה ועד", לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך

בריאהֿיצירהֿעשיה  בפועל,42בעולמות בעבודה ,
הגשמית. העשיה בעולם בפועל, במעשה עד

הבכיה „. עם הקשר לומר יש הנ"ל עלֿפי
אליו  נגלה לא שהקב"ה כך על ההולדת יום דבעל

אבינו: אברהם אל שנגלה כפי (אלינו),
על  מורה נ"ע אדמו"ר כ"ק של בכייתו
אלקות  לראות - קטן כילד עוד - השתוקקותו
אדמו"ר  שכ"ק שהיות לומר ויש בשר. בעיני במוחש,
מו"ח  כ"ק עלֿידי שנמסר (כפי הסיפור את סיפר נ"ע
יום  עם ובקשר בסמיכות אירע שזה ובפרט אדמו"ר),
שהיתה  מובן, הרי - בחייו) כללי (יום שלו ההולדת

וה  הכנה ימי זו בכל לעבודתו יסוד והנחת קדמה,
שזה  כפי למטה. כאן במוחש אלקות לגלות - חייו
החסידות  תורת בגילוי עבודתו עלֿידי אחרֿכך נפעל

תמימים. תומכי ישיבת והתייסדות

בזה: והביאור

- ב(ועלֿידי)תורה הוא (למטה) אלקות גילוי
'd xac ואורייתא הקב"ה, של ורצונו חכמתו ,

חד  כולא חכמינו 43וקודשאֿבריךֿהוא כמאמר ,
הכניס 44ז"ל  הקב"ה יהבית", כתבית נפשי "אנא

בתורתו. עצמו את

שהקב"ה  מתןֿתורה, בזמן בגלוי שהיה וכפי
"אתה  - ובתורה עלֿידי ראיה) של (באופן התגלה
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אדמו"ר  קודש אגרות רכז. ע' תרנ"ט בסה"מ נדפסה – הקפות)

.314 ע' חכ"ה לקו"ש וראה שסח. ד. ע' ח"י מוהריי"צ
מ"ו.36) פ"ו אבות ראה
ואילך.37) 25 ע' חכ"ז לקו"ש ראה
(38.133 ע' תש"ב השיחות בס' נדפסה – תרס"א שמח"ת

– תרנ"ז אלול ח"י שיחת גם וראה ואילך. ב תשפז, ח"ד לקו"ד
א. תשפב, שם לקו"ד .133 ע' שם בסה"ש נדפסה

א.39) נו, שבת
מ"א.40) פ"א אבות

וש"נ.41) רכזֿרכח. ע' בהוספות תרנ"ט סה"מ ראה
שער 42) בינה אמרי ואילך. סע"ג לא, אמור לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. פכ"ב להצ"צ התפלה מצות שרש ואילך. פ"ע הק"ש
בהערה.43) 66 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה א. עג, זח"ג ראה
יעקב).44) העין (כגירסת א קה, שבת

`"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zegiyn

גו'" לדעת חושית 45הראת בראיה ממש "הראת ,
בעשרת  יתברך רצונו גילוי מפני והיינו כו',
רצונו  פנימיות שהיא התורה כללות שהן הדברות
כמו  כלל, פנים הסתר שם ואין וחכמתו יתברך

חיים"46שכתוב  תורת לנו נתת פניך באור .47כי

מעלה 48ובגילוי  ישנה עצמה שבתורה אלקות
בזה)dklddבחלק וכיוצא הרמב"ם (כספר שבתורה

הלכה" זו ה' "דבר -49" ,'iede שהלכה 50עמו
המפורש 51כמותו" שם הוי', דשם הגילוי שם 52, ,

המיוחד 53העצם  בחלק 54ושם (מהֿשאיןֿכן
הגילוי  דברי השקלאֿוטריא, ואלו) ד"(אלו הוא

miwl`"55חיים.(

ביותר  הנעלות דהדרגות הגילוי עצמה ובתורה
סתים  עם (הקשורה התורה בפנימיות הוא באלקות

לא 56דקודשאֿבריךֿהוא  תמן דלית דחיי, "אילנא ,(
כו'" דרע מסטרא בנוגע 57קשיא בגלוי מדובר ושם ,

נגלה  (מהֿשאיןֿכן וכו' עליונים ויחודים לאלקות
ומתלבשת  משתלשלת שהתורה כפי הוא דתורה

כו'" הזה עולם ועניני גשמיים עד 58ב"דברים ,
כו'" והיתר איסור דאיהו ורע, דטוב  ).57ב"אילנא

בהדגשה  זה הרי - עצמה התורה ובפנימיות
כידוע  נשיאינו, דרבותינו החסידות במאמרי יתירה

מפאריטש  הלל רבי של שכאשר 59פתגמו ,
כדבר זה הרי חסידות מאמר אומר ied'האדמו"ר

שקלאֿוטריא  יהיה שבזה שייך [ואחרֿכך סיני מהר
שזה  לומר ויש כו']. המאמר בעל עם גם בשכל

נ"ע, אדמו"ר כ"ק של החסידות בתורת יותר בגלוי
"m"anxd המסקנא את המביאה החסידות", דתורת

dkldde" עם בעבודה iede'(הקשורה עד עמו")
כנ"ל. בפועל,

זו  בעבודה והתחלה שההכנה לומר, ויש
עוד  ההולדת יום דבעל ותשוקה בבכיה נשתקפה

ידיע" מקטפיה בוצין "בוצין - (אבל ילד )60בהיותו
אבינו  לאברהם שהתגלה כפי אליו יתגלה שהקב"ה

במוחש; אלקות לראות השתוקק הוא -

התבטאה  שלו) ההולדת ליום (בקשר והתשוקה
אמירת  באופן - חייו ימי במשך בעבודתו אחרֿכך
נפעל  ועלֿידה (שבה שלו החסידות תורת וגילוי
כו'", המתבררים "דברים למטה), האלקות גילוי
ללמוד  שיכולים עד והלכה, המסקנא שישנה באופן
יום, יום בחיי בפועל במעשה לימוד מזה
שעלֿידיֿזה  - תמימים תומכי ישיבת ובהתייסדות
אלקות  גילוי יותר עוד נ"ע אדמו"ר כ"ק הביא
אלקות  להבין יוכל אחד שכל באופן למטה,

היוםֿיום בשכלו, בחיי ולימוד הלכה מזה וללמוד
בפועל. במעשה שלו

תורתו) בדברי נ"ע אדמו"ר כ"ק (של זו ועבודה
(- כילד ותשוקתו בקשתו ל(מילוי כלי נעשית -

אליו וכידוע ied'"וירא בפועל, אליו 61" ש"וירא
בשעת  אלקות וראיית הגילוי בדוגמת הוא הוי'"

אלפים 62מתןֿתורה  שני התחיל שמאברהם [כיון
הוא 63תורה  דמתןֿתורה העליון יחוד והתחלת ,

של 64מאברהם  מילה מצות קיום עלֿידי ובפרט ,[
הוי'". אליו ד"וירא להגילוי שהביאה אברהם,

ממלא  יחידו לבנו זה נמשך נ"ע אדמו"ר ומכ"ק
שהמשיך  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מקומו,
וביתר  נ"ע, אדמו"ר דכ"ק החסידות תורת גילוי את
וכו' והרחבה ביאור בתוספת עוז, וביתר שאת
מו"ח  מכ"ק מאמרים וכמה בכמה שרואים [וכפי
דכ"ק  במאמרים והרחבה ביאור תוספת אדמו"ר
והמשך  תרס"ו דהמשך - כולל נ"ע, אדמו"ר
לתרגם  ציוה גם שהוא זה על נוסף וכו'], תער"ב
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לה.45) ד, ואתחנן
העמידה.46) תפלת
א).47) (מו, פל"ו תניא
ואילך.48) 232 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה – להלן בהבא

p"ye.
ב.49) קלח, שבת
יח.50) טז, ש"א
ב.51) צג, סנהדרין
ה"ב.52) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה
פס"א 53) ח"א מו"נ שי"ט פרדס ה"ז. פ"ב עכו"ם הל' כס"מ

פכ"ח. ב מאמר עיקרים ואילך.
הערה 54) 234 ע' שם לקו"ש וראה שם. סנהדרין שם. סוטה

וש"נ. .38
ב.55) יג, עירובין
(56.43 שבהערה זהר ראה
סכ"ו.57) באגה"ק ונתבאר הובא ב. קכד, נשא רע"מ
פ"ד.58) תניא
השיחות 59) בס' (נדפסה תרצ"ז דחה"ס ב' ליל שיחת ראה

.(165 ע' ה'ש"ת חורף – תרצ"ו

(60.7 הערה לעיל וראה רע"א. מח, ברכות
עח).61) (ע' עטר"ת וירא סד"ה
הי'62) ואברהם נש"י, בכללות הגילוי המשיך שמשה רק

שם). וירא (ד"ה לבד לו הגילוי
ובפרש"י.63) א צז, סנהדרין
לך.64) לך ר"פ להאריז"ל ל"ת
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העולם  דאומות לשונות לכמה וגם 65חסידות ;
של  ובאופן תמימים, תומכי ישיבת בהרחבת המשך
התחתון, כדור לחצי שהגיע לאחרי ובפרט הוספה,
הישיבה  בהרחבת בערך שלא הוספה נתוספה שאז
בכל  - עד חוצה, המעיינות דהפצת הפעולות וכל

עתה. עד ומתפשט שהולך ובאופן תבל, קצוי

שהבכיה ‰. כך על נוסף מזה: יתירה
אלקות) (לגילוי נ"ע אדמו"ר דכ"ק וההשתוקקות
הרי  זה, לאחרי שנים כמה תורתו לגילוי הכנה היא
זה  הביא מעשה בשעת מיד בתורה: חלק גופא זה

dycg dxez.(שאלתו על (כמענה צדק' דה'צמח
אדמו"ר  כ"ק של שאלתו שגם מובן, ועלֿפיֿזה
למענה  שהביאה כיון בתורה, חלק נעשית נ"ע

הנ"ל.
השא  עצם גם ועיקר: אדמו"ר ועוד דכ"ק לה

- בתורה ששאלה [כידוע והוראה תורה היא נ"ע
יהודי: בחיי כללית והוראה תורה], היא גם

אפילו  ומצבו, מעמדו על הבט מבלי - יהודי כל
יכול  - בידיעות או בשנים קטן", "ילד הוא אם
יתגלה  שהקב"ה בכיה כדי עד להשתוקק וצריך

הגשמיים. בחייו אליו

[עלֿדרך  ילד של בכיה בדוגמת להיות צריך וזה
שבאה 66המאמר  התינוק"] זה לדעת מתפלל "אני

דברים  בגלל (ולא לבבו ופנימיות תמימות מתוך
מבוגר), אדם אצל להיות שיכול כפי צדדיים,
ישראל  "נער - יהודי כל אצל שייך ועלֿדרךֿזה

.67ואוהבהו"

של  עבודתו בכללות ועיקר יסוד מבטא וזה
בפשטות  ילד של החינוך בסדר וגם כפי 68יהודי, :

בחיי  הגשמי, הזה בעולם בגוף כנשמה שנמצא
(בשנים  קטן" "ילד של במצב אפילו עד היוםֿיום,
- נעלית לעבודה עדיין שייך ואינו בידיעות), או
מחייו, חלק יהיה שאלקות לו איכפת להיות צריך
אינו  שהקב"ה זה במיוחד לו נוגע שיהיה עד

אבינו! לאברהם שנתגלה כפי אליו מתגלה

של  בכייתו בין הקשר יותר מובן ועלֿפיֿזה
חב"ד: כנשיא עבודתו כללות עם ההולדת יום בעל
אין  (מדוע נ"ע אדמו"ר דכ"ק והשאלה הבכיה עצם

היא אליו) מתגלה והוראותיו,wlgהקב"ה מתורתו
במוחש  אלקות לגילוי להשתוקק צריך שיהודי
אחרֿכך  התבטא שזה כפי שלו, גשמיים בחיים
נ"ע  אדמו"ר דכ"ק תורתו גילוי עלֿידי בשלימות
- אלקות לגלות כח ונתן (שהביא חב"ד כנשיא

בפועל). במעשה בעבודה - התורה פנימיות

.Â לרצות ובכיה התשוקה מזה: יתירה לומר ויש
רק אינה אלקות התורה dpkdלראות ללימוד

עד  מהעבודה, חלק היא אלא ה', ועבודת
כאשר  היא ה' ועבודת התורה בלימוד שהשלימות
"וירא  אלקות, לגילוי תמידית השתוקקות מתוך הם
תחלה" בתורה ד"ברכו הענין ועלֿדרך ה'", אליו

הלימוד. קודם
ניתנה  ש"לא כך על הטעמים אחד גם וכמבואר
אמיתי  מקבל שאצל כיון המן", לאוכלי אלא תורה
דאגה  של ענין שום להיות צריך לא התורה של

התורה. ענין מלבד ומחשבה

.Ê- זו בשנה ההולדת ביום מתוסף הנ"ל בכל
(כתר"אֿתנש"א). ההולדת משנת שנה ק"ל

ובהקדים:
בקודש" ש"מעלין הכלל מובן,69עלֿפי

מתווספת  ההולדת יום דבעל המזל שבהתגברות
מיד  ובנידוןֿדידן: ושנה. שנה בכל ועילוי הוספה
הכי  הענין כבר נפעל נולד, נ"ע אדמו"ר כ"ק כאשר
כללית  נשמה - העולם לאויר הוולד דיציאת נעלה

בישראל. נשיא להיות אחרֿכך שתגדל

צדק' ה'צמח בדברי ההולדת 1וכמודגש שיום ,
לכתרא  רומז "שהוא כתר"א, בשנת חשון בכ' היה

הוכתר 70עילאה" כאשר אחרֿכך שנתגלה כפי ,
הנשיאות. בכתר

שנות  לאחרי והדרגה, בסדר בא זה שגילוי אלא
כ"ק  אצל בהדגשה שהיה כפי - כו' וגידולו חינוכו
בסדר  היתה נשיאותו שקבלת נ"ע, אדמו"ר
מהר"ש, אדמו"ר כ"ק אביו, בחיי עוד והדרגה:
לא  בפועל אבל נשיאות. עניני כמה ממנו קיבל
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73 ובכ"מ.65) .315 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
מצות 66) שרש להצ"צ בסהמ"צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת

פ"ח. התפלה
ואילך.67) שפב ע' בשלח אוה"ת בארוכה וראה א. יא, הושע

ואילך. קנט ע' תרע"ח סה"מ תקנ). (ע' תרס"ו ישראל נער כי ד"ה
ואילך. 20 ע' חכ"א לקו"ש וראה

ואילך.68) 129 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה
וש"נ.69) א. כח, ברכות
היא70) שהלכה סכ"ט).dxzkלהעיר אגה"ק (ראה תורה של
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לאחרי  עד הפרטים בכל הנשיאות את עליו קיבל
אביו  הסתלקות לאחר שנים .71כמה

ובכל  בקודש", ש"מעלין מובן, זה לאחרי וגם
בנשיאותו  נוסף עילוי מתוסף ההולדת ביום שנה

עצמה.

עליות  מתווספות ההסתלקות לאחרי שגם עד
בנוגע  דלקמן מהרשימה כמובן הולדת', 'יום בכל
רבותינו  עלֿידי דבריֿאלקיםֿחיים לאמירת

נ"ע. אדמו"ר דכ"ק הפ"ד ההולדת ביום נשיאינו

מיוחדת  שלימות מתווספת - גופא ובזה
כידוע  הולדתו, מיום שנה ק"ל 72כשמתמלאים

(כ"ו): הוי' פעמים ה' בגימטריא הוא שק"ל

חסידות  מאמר אומר נשיא שכאשר לעיל, דובר
כדבר זה -ied'הרי יתירה ובהדגשה סיני, מהר

("הרמב"ם  נ"ע אדמו"ר דכ"ק החסידות במאמרי
ד"דבר  הענין מודגש שבהם החסידות"), דתורת

עמו". "והוי' הלכה", זו הוי'

ההולדת  ביום בגלוי נמצא זה שענין לומר ויש
עילוי  בזה מתווסף שנה (ובכל שנה בכל דהנשיא

ד  כידוע - אדמו"ר כנ"ל) מו"ח כ"ק ש"בכל 73ברי ,
 ֿ דברי אומר אאמו"ר היה הולדתו ביום שנה

כו'" .74אלקיםֿחיים

לאחרי  גם שייך זה ענין מזה: ויתירה
אדמו"ר  מו"ח מכ"ק הרשימה כידוע - ההסתלקות
כ"ק  הוד את ראיתי ש"בחלומי תש"ה, חשון מכ'
ובפנים  שבתֿקודש בבגדי הקדוש הרב אאמו"ר
שנתמלאו  זה במעתֿלעת ואמר: מאד. צוהלות
בעולם  נשמתי לירידת שנים וארבע שמונים
הסדר  וכפי טובים, אורחים אצלי יהיו הנה התחתון
ואבותינו  רבותינו מכ"ק אחד כל הנה הזה

פ"ד" דקאפיטל פסוק על דרוש יאמר .75הקדושים

הוא  ההולדת שיום כיון בזה: הענין לומר ויש
בחיי  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה האדם, בחיי כללי יום
(כנ"ל  עבודתו כללות את וכולל שקשור הנשיא,
מאמר  לאמירת המתאים זמן הוא אז לכן - א) סעיף
לגלות  - הנשיא עבודת כללות תוכן שזהו חסידות,

ב)אלקות  חדש ובהדגשה 76(ענין כולל הוי'. דבר -
נ"ע  אדמו"ר כ"ק אצל כנ"ל.77- ,

בשנת  מיוחדת שלימות מתווספת גופא ובזה
- ההולדת מיום ה'd'הק"ל המספר הוי': פעמים

- בתורה השלימות על מורה תורה עם dyngבקשר
ששה  שבעלֿפה, תורה גם כולל [וזה תורה חומשי
לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה כל עד משנה, סדרי
מובן  ועלֿדרךֿזה מסיני]. למשה ניתנה שהכל
ה' - שבק"ל ההולדת, יום דבעל לתורתו בנוגע
נשיא  שהוא [ולהוסיף, מהולדתו שנה - הוי' פעמים

דכל iyingdחב"ד השלימות בגלוי נמצאת ,[
- כולל הוי'). (דבר שלו חסידות מאמרי התורה,
שלו, חסידות במאמרי המיוחד דהחידוש השלימות

בפועל. בעבודה עד והלכה, המסקנא שישנה

מתגלה  שנה) (דק"ל זו ששלימות לומר ויש
- נ"ע אדמו"ר כ"ק של מדורו השלישי בדור דוקא

ז"ל  רבותינו מאמר הפסוק 78עלֿפי "לא 79על
ו  זרעך ומפי מפיך ששלימות ימושו זרעך", זרע מפי

כאשר  היא עולם", ועד ד"מעתה באופן התורה
חזקה  הוה זימנא תלתא דורות, שלשה ,80ישנם
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(71.(12 ע' לנער חנוך (ראה תרנ"ד בשנת – ובפרטיות
וכידוע  הרז"א. הגדול אחיו כבוד מפני גם – לזה ומהטעמים
כדי  דברים בכמה השתמט הנשיאות) קבלת לאחרי (גם שאדנ"ע
(ספ"ק  הרא"ש מ"ש ע"ד שהוא וי"ל אחיו. בכבוד לפגוע לא
שעלה  שמיום מרוטנבורג מאיר רבינו על עליו "אמרו דקידושין)

אליו". יבא שאביו רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה
תו"א 72) בערכו. יעקב קהלת מה. ק, למאו"א נתיב יאיר ראה

ועוד. שפאֿב. ע' נשא אוה"ת ג. פ, חוקת לקו"ת ב. ח,
חשון.73) כ' יום" "היום
בש"ק.74) כשאירע מלבד בחשאי, שהי' אלא שם: וממשיך

כו'. ליראיך נתת מאמר אמר דין בעלמא האחרון ההולדת ביום
לך  השי"ת יתן חסידות. לומר צריך הולדת ביום לי: אמר כשסיים

כו'. שלך ההולדת ביום חסידות שתאמר מתנה
מאמר 75) אמר שאדנ "ע נזכר לא זו שברשימה להעיר, אבל

מכ' אדמו"ר מו"ח מכ"ק מאמר שיש ולהעיר, זה . קאפיטל על
(פסוק  גו' עוז אדם אשרי ד"ה (104 ע' תש"ה (סה"מ תש"ה חשון

בתהלים). פ"ד בקאפיטל
תורה 76) אמירת כי הולדת, יום של לענין השייכות וי"ל

של הו"ע ונשיא צדיק של dycgחדשה zcled זהו (ואדרבה:
צדיק*). של ההולדה ענין עיקר

הקב"ה  (למה אדנ"ע של הנ"ל לתורה בנוגע גם י"ל ועד"ז
בקשר  נאמרה זו שתורה – זה על הצ"צ ומענה אליו) מתגלה לא

zcledעם mei ברכתו לקבל להצ"צ כשנכנס נ"ע, אדמו"ר
הולדתו. ליום בשייכות

שהמשך77) שנה e"qxzולהעיר הוי') (בגימטריא כ"ו הי'
תער"ב  והמשך תר"ם). (בשנת אדמו"ר מו"ח כ"ק הולדת לאחרי
גם, ולהעיר נ"ע. אדמו"ר של כ"ו) פעמים (ב' הנ"ב בשנת הי'
למלחמת  היוצא כל ד"ה הישיבה לתלמידי אדנ"ע כ"ק ששיחת

תורה בשמחת דוד חתונת qxz"`בית לאחרי שנה כ"ו נאמרה
תרל"ה). (בשנת אדנ"ע

א.78) פה, ב"מ
כא.79) נט, ישעי'
כמודגש 80) שלשה, דמספר המעלה זו בשנה כמ"פ וכמדובר

miyrn miwicv ly mdizeclez :gp t"x (i"yxta `aed) x"a d`x (*
.miaeh



טו `"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zegiyn

העולם  דאומות לשונות לכמה וגם 65חסידות ;
של  ובאופן תמימים, תומכי ישיבת בהרחבת המשך
התחתון, כדור לחצי שהגיע לאחרי ובפרט הוספה,
הישיבה  בהרחבת בערך שלא הוספה נתוספה שאז
בכל  - עד חוצה, המעיינות דהפצת הפעולות וכל

עתה. עד ומתפשט שהולך ובאופן תבל, קצוי

שהבכיה ‰. כך על נוסף מזה: יתירה
אלקות) (לגילוי נ"ע אדמו"ר דכ"ק וההשתוקקות
הרי  זה, לאחרי שנים כמה תורתו לגילוי הכנה היא
זה  הביא מעשה בשעת מיד בתורה: חלק גופא זה

dycg dxez.(שאלתו על (כמענה צדק' דה'צמח
אדמו"ר  כ"ק של שאלתו שגם מובן, ועלֿפיֿזה
למענה  שהביאה כיון בתורה, חלק נעשית נ"ע

הנ"ל.
השא  עצם גם ועיקר: אדמו"ר ועוד דכ"ק לה

- בתורה ששאלה [כידוע והוראה תורה היא נ"ע
יהודי: בחיי כללית והוראה תורה], היא גם

אפילו  ומצבו, מעמדו על הבט מבלי - יהודי כל
יכול  - בידיעות או בשנים קטן", "ילד הוא אם
יתגלה  שהקב"ה בכיה כדי עד להשתוקק וצריך

הגשמיים. בחייו אליו

[עלֿדרך  ילד של בכיה בדוגמת להיות צריך וזה
שבאה 66המאמר  התינוק"] זה לדעת מתפלל "אני

דברים  בגלל (ולא לבבו ופנימיות תמימות מתוך
מבוגר), אדם אצל להיות שיכול כפי צדדיים,
ישראל  "נער - יהודי כל אצל שייך ועלֿדרךֿזה

.67ואוהבהו"

של  עבודתו בכללות ועיקר יסוד מבטא וזה
בפשטות  ילד של החינוך בסדר וגם כפי 68יהודי, :

בחיי  הגשמי, הזה בעולם בגוף כנשמה שנמצא
(בשנים  קטן" "ילד של במצב אפילו עד היוםֿיום,
- נעלית לעבודה עדיין שייך ואינו בידיעות), או
מחייו, חלק יהיה שאלקות לו איכפת להיות צריך
אינו  שהקב"ה זה במיוחד לו נוגע שיהיה עד

אבינו! לאברהם שנתגלה כפי אליו מתגלה

של  בכייתו בין הקשר יותר מובן ועלֿפיֿזה
חב"ד: כנשיא עבודתו כללות עם ההולדת יום בעל
אין  (מדוע נ"ע אדמו"ר דכ"ק והשאלה הבכיה עצם

היא אליו) מתגלה והוראותיו,wlgהקב"ה מתורתו
במוחש  אלקות לגילוי להשתוקק צריך שיהודי
אחרֿכך  התבטא שזה כפי שלו, גשמיים בחיים
נ"ע  אדמו"ר דכ"ק תורתו גילוי עלֿידי בשלימות
- אלקות לגלות כח ונתן (שהביא חב"ד כנשיא

בפועל). במעשה בעבודה - התורה פנימיות

.Â לרצות ובכיה התשוקה מזה: יתירה לומר ויש
רק אינה אלקות התורה dpkdלראות ללימוד

עד  מהעבודה, חלק היא אלא ה', ועבודת
כאשר  היא ה' ועבודת התורה בלימוד שהשלימות
"וירא  אלקות, לגילוי תמידית השתוקקות מתוך הם
תחלה" בתורה ד"ברכו הענין ועלֿדרך ה'", אליו

הלימוד. קודם
ניתנה  ש"לא כך על הטעמים אחד גם וכמבואר
אמיתי  מקבל שאצל כיון המן", לאוכלי אלא תורה
דאגה  של ענין שום להיות צריך לא התורה של

התורה. ענין מלבד ומחשבה

.Ê- זו בשנה ההולדת ביום מתוסף הנ"ל בכל
(כתר"אֿתנש"א). ההולדת משנת שנה ק"ל

ובהקדים:
בקודש" ש"מעלין הכלל מובן,69עלֿפי

מתווספת  ההולדת יום דבעל המזל שבהתגברות
מיד  ובנידוןֿדידן: ושנה. שנה בכל ועילוי הוספה
הכי  הענין כבר נפעל נולד, נ"ע אדמו"ר כ"ק כאשר
כללית  נשמה - העולם לאויר הוולד דיציאת נעלה

בישראל. נשיא להיות אחרֿכך שתגדל

צדק' ה'צמח בדברי ההולדת 1וכמודגש שיום ,
לכתרא  רומז "שהוא כתר"א, בשנת חשון בכ' היה

הוכתר 70עילאה" כאשר אחרֿכך שנתגלה כפי ,
הנשיאות. בכתר

שנות  לאחרי והדרגה, בסדר בא זה שגילוי אלא
כ"ק  אצל בהדגשה שהיה כפי - כו' וגידולו חינוכו
בסדר  היתה נשיאותו שקבלת נ"ע, אדמו"ר
מהר"ש, אדמו"ר כ"ק אביו, בחיי עוד והדרגה:
לא  בפועל אבל נשיאות. עניני כמה ממנו קיבל
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73 ובכ"מ.65) .315 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
מצות 66) שרש להצ"צ בסהמ"צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת

פ"ח. התפלה
ואילך.67) שפב ע' בשלח אוה"ת בארוכה וראה א. יא, הושע

ואילך. קנט ע' תרע"ח סה"מ תקנ). (ע' תרס"ו ישראל נער כי ד"ה
ואילך. 20 ע' חכ"א לקו"ש וראה

ואילך.68) 129 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה
וש"נ.69) א. כח, ברכות
היא70) שהלכה סכ"ט).dxzkלהעיר אגה"ק (ראה תורה של

`"ypz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zegiyn

לאחרי  עד הפרטים בכל הנשיאות את עליו קיבל
אביו  הסתלקות לאחר שנים .71כמה

ובכל  בקודש", ש"מעלין מובן, זה לאחרי וגם
בנשיאותו  נוסף עילוי מתוסף ההולדת ביום שנה

עצמה.

עליות  מתווספות ההסתלקות לאחרי שגם עד
בנוגע  דלקמן מהרשימה כמובן הולדת', 'יום בכל
רבותינו  עלֿידי דבריֿאלקיםֿחיים לאמירת

נ"ע. אדמו"ר דכ"ק הפ"ד ההולדת ביום נשיאינו

מיוחדת  שלימות מתווספת - גופא ובזה
כידוע  הולדתו, מיום שנה ק"ל 72כשמתמלאים

(כ"ו): הוי' פעמים ה' בגימטריא הוא שק"ל

חסידות  מאמר אומר נשיא שכאשר לעיל, דובר
כדבר זה -ied'הרי יתירה ובהדגשה סיני, מהר

("הרמב"ם  נ"ע אדמו"ר דכ"ק החסידות במאמרי
ד"דבר  הענין מודגש שבהם החסידות"), דתורת

עמו". "והוי' הלכה", זו הוי'

ההולדת  ביום בגלוי נמצא זה שענין לומר ויש
עילוי  בזה מתווסף שנה (ובכל שנה בכל דהנשיא

ד  כידוע - אדמו"ר כנ"ל) מו"ח כ"ק ש"בכל 73ברי ,
 ֿ דברי אומר אאמו"ר היה הולדתו ביום שנה

כו'" .74אלקיםֿחיים

לאחרי  גם שייך זה ענין מזה: ויתירה
אדמו"ר  מו"ח מכ"ק הרשימה כידוע - ההסתלקות
כ"ק  הוד את ראיתי ש"בחלומי תש"ה, חשון מכ'
ובפנים  שבתֿקודש בבגדי הקדוש הרב אאמו"ר
שנתמלאו  זה במעתֿלעת ואמר: מאד. צוהלות
בעולם  נשמתי לירידת שנים וארבע שמונים
הסדר  וכפי טובים, אורחים אצלי יהיו הנה התחתון
ואבותינו  רבותינו מכ"ק אחד כל הנה הזה

פ"ד" דקאפיטל פסוק על דרוש יאמר .75הקדושים

הוא  ההולדת שיום כיון בזה: הענין לומר ויש
בחיי  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה האדם, בחיי כללי יום
(כנ"ל  עבודתו כללות את וכולל שקשור הנשיא,
מאמר  לאמירת המתאים זמן הוא אז לכן - א) סעיף
לגלות  - הנשיא עבודת כללות תוכן שזהו חסידות,

ב)אלקות  חדש ובהדגשה 76(ענין כולל הוי'. דבר -
נ"ע  אדמו"ר כ"ק אצל כנ"ל.77- ,

בשנת  מיוחדת שלימות מתווספת גופא ובזה
- ההולדת מיום ה'd'הק"ל המספר הוי': פעמים

- בתורה השלימות על מורה תורה עם dyngבקשר
ששה  שבעלֿפה, תורה גם כולל [וזה תורה חומשי
לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה כל עד משנה, סדרי
מובן  ועלֿדרךֿזה מסיני]. למשה ניתנה שהכל
ה' - שבק"ל ההולדת, יום דבעל לתורתו בנוגע
נשיא  שהוא [ולהוסיף, מהולדתו שנה - הוי' פעמים

דכל iyingdחב"ד השלימות בגלוי נמצאת ,[
- כולל הוי'). (דבר שלו חסידות מאמרי התורה,
שלו, חסידות במאמרי המיוחד דהחידוש השלימות

בפועל. בעבודה עד והלכה, המסקנא שישנה

מתגלה  שנה) (דק"ל זו ששלימות לומר ויש
- נ"ע אדמו"ר כ"ק של מדורו השלישי בדור דוקא

ז"ל  רבותינו מאמר הפסוק 78עלֿפי "לא 79על
ו  זרעך ומפי מפיך ששלימות ימושו זרעך", זרע מפי

כאשר  היא עולם", ועד ד"מעתה באופן התורה
חזקה  הוה זימנא תלתא דורות, שלשה ,80ישנם
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(71.(12 ע' לנער חנוך (ראה תרנ"ד בשנת – ובפרטיות
וכידוע  הרז"א. הגדול אחיו כבוד מפני גם – לזה ומהטעמים
כדי  דברים בכמה השתמט הנשיאות) קבלת לאחרי (גם שאדנ"ע
(ספ"ק  הרא"ש מ"ש ע"ד שהוא וי"ל אחיו. בכבוד לפגוע לא
שעלה  שמיום מרוטנבורג מאיר רבינו על עליו "אמרו דקידושין)

אליו". יבא שאביו רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה
תו"א 72) בערכו. יעקב קהלת מה. ק, למאו"א נתיב יאיר ראה

ועוד. שפאֿב. ע' נשא אוה"ת ג. פ, חוקת לקו"ת ב. ח,
חשון.73) כ' יום" "היום
בש"ק.74) כשאירע מלבד בחשאי, שהי' אלא שם: וממשיך

כו'. ליראיך נתת מאמר אמר דין בעלמא האחרון ההולדת ביום
לך  השי"ת יתן חסידות. לומר צריך הולדת ביום לי: אמר כשסיים

כו'. שלך ההולדת ביום חסידות שתאמר מתנה
מאמר 75) אמר שאדנ "ע נזכר לא זו שברשימה להעיר, אבל

מכ' אדמו"ר מו"ח מכ"ק מאמר שיש ולהעיר, זה . קאפיטל על
(פסוק  גו' עוז אדם אשרי ד"ה (104 ע' תש"ה (סה"מ תש"ה חשון

בתהלים). פ"ד בקאפיטל
תורה 76) אמירת כי הולדת, יום של לענין השייכות וי"ל

של הו"ע ונשיא צדיק של dycgחדשה zcled זהו (ואדרבה:
צדיק*). של ההולדה ענין עיקר

הקב"ה  (למה אדנ"ע של הנ"ל לתורה בנוגע גם י"ל ועד"ז
בקשר  נאמרה זו שתורה – זה על הצ"צ ומענה אליו) מתגלה לא

zcledעם mei ברכתו לקבל להצ"צ כשנכנס נ"ע, אדמו"ר
הולדתו. ליום בשייכות

שהמשך77) שנה e"qxzולהעיר הוי') (בגימטריא כ"ו הי'
תער"ב  והמשך תר"ם). (בשנת אדמו"ר מו"ח כ"ק הולדת לאחרי
גם, ולהעיר נ"ע. אדמו"ר של כ"ו) פעמים (ב' הנ"ב בשנת הי'
למלחמת  היוצא כל ד"ה הישיבה לתלמידי אדנ"ע כ"ק ששיחת

תורה בשמחת דוד חתונת qxz"`בית לאחרי שנה כ"ו נאמרה
תרל"ה). (בשנת אדנ"ע

א.78) פה, ב"מ
כא.79) נט, ישעי'
כמודגש 80) שלשה, דמספר המעלה זו בשנה כמ"פ וכמדובר

miyrn miwicv ly mdizeclez :gp t"x (i"yxta `aed) x"a d`x (*
.miaeh
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ז"ל  חכמינו בנים".81וכמאמר בני זקנים "עטרת
אחר  במקום הטעם 82וכמבואר שזהו לומר שיש ,

היתה  תמימים' 'תומכי ישיבת שהתייסדות לכך
שעלֿידיֿזה  אדמו"ר, מו"ח כ"ק חתונת עם בקשר

בנים". ל"בני האפשרות נפעלה

של  והעבודה התורה ששלימות זאתֿאומרת
פעמים  ה' להולדתו, שנה בק"ל ההולדת יום בעל
עלֿידי  זה, לאחרי דורות שני בגלוי באה - הוי'
ממלא  דבנו והחסידים התלמידים תלמידיו, תלמידי
- ומהם דורנו. נשיא אדמו"ר, מו"ח כ"ק מקומו
האמיתית  לגאולה עד הלאה, נמשך זה הרי
- חוצה מעיינותיך יפוצו עלֿידי שבאה והשלימה
(שירה  עשרה של הענין עם הקשורה הגאולה
חמש, פעמים ב' וכו'), העשירי מנין העשירית,

לתושיה. כפליים

.Á:לפועל בנוגע הנ"ל מכל הלימוד מובן מזה
- נ"ע אדמו"ר הולדת מיום שנה ק"ל - זו בשנה
ממלא  ומבנו ההולדת יום (מבעל יהודי כל מקבל
הוי', פעמים ה' דק"ל, השלימות את מקומו)
יום  דבעל עבודה עניני וכל התורה דכל השלימות
את  ולעבוד תורה ללמוד הכח - ובפשטות ההולדת,
היוםֿיום  מחיי חלק נעשה שאלקות באופן הקב"ה

שלו.

מעמדו  על הבט מבלי יהודי, כל מקבל זה וכח
להיות  צריך העבודה שסדר מאליו, ומובן - ומצבו.
(ק"ל) הענינים כל את לומדים שלא סדר, מתוך
ישנו  כבר הלימוד בתחילת מיד אבל אחת, בבת

שלו. התורה כל שלימות דק"ל, הכח

לפועל: ובנוגע

לטובה, עלינו הבא מרחשון כ"ף עם בקשר
בלימוד  שלימות יהודי כל אצל להתווסף צריכה

שלו, עבודה עניני וכל התורה

תמידית  תשוקה אצלו שתהיה מכך, החל
בהוספה  - בפועל אצלו מתבטא וזה לאלקות,
התורה, ופנימיות דתורה נגלה התורה, בלימוד

ההולדת', 'יום דבעל בתורה - ובמיוחד כולל

הלומד  דאדם והשגה הבנה של באופן לימוד
וסברות  הסברים להוסיף לא זהירות מתוך [וכמובן,

על  המיוסדים ביאורים דוקא אלא כו', מבחוץ
נשיאינו], דרבותינו חסידות דרושי

בקיום  מעשה, לידי שמביא לימוד - זה עם וביחד
בנוגע  והן לעצמו, בנוגע הן בהידור, המצוות
דיפוצו  בעבודה - ובכללות - אחרים על להשפיע

ממנה, חוצה שאין בחוצה עד חוצה, מעיינותיך

כולל  הרבה", תלמידים ד"והעמידו ובאופן
'תומכי  ישיבת סניפי והתרחבות התפשטות עלֿידי

לזה, השייך מקום בכל תמימים'

מוסדות  והרחבת בחינוך השתדלות ועלֿידי
בילדים  השרשה עלֿידי - ובמיוחד בכלל, חינוך
בנפש  אצלו נוגע שיהיה - בידיעות) והן בשנים (הן

כנ"ל. אליו, יתגלה שהקב"ה

.Ë את יותר עוד יזרז הנ"ל שכל ויהיֿרצון,
ממש, ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה
מאמר  - תורה כשנשמע חשון לכ"ף ומתכוננים
מכל  ותורה עצמו, ההולדת' 'יום מבעל - חסידות
אדמו"ר  המגיד, הרב הבעלֿשםֿטוב, הנשיאים:
אדמו"ר  צדק', ה'צמח האמצעי, אדמו"ר הזקן,
מכל  - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח וכ"ק מהר"ש,
הנ"ל, ברשימה המסופר עלֿדרך הנשיאים, שבעת
מרבותינו  בגלוי זאת נשמע הזה חשון שבכ"ף אלא

mitebaנשיאינו zenyp שוכני ורננו ש"הקיצו כיון ,
בזהר 83עפר" [כמבואר מיד קמים וצדיקים ,84,[

מוריך" את רואות עיניך תורה 85"והיו ונשמע ,
שה  - גלוי בקול דלא lwמפיהם וא"ו) (חסר

קלא  וא"ו), (מלא בקול נמשך אשתמע,
בפנימיות 86דאשתמע  למעלה שהוא שכפי באופן ,

נמשך  הוא כך אשתמע, דלא קלא בבחינת הנשמה
אל  הקצה מן והמבריח הממשיך הוא"ו עלֿידי -
הזה  בעולם למטה כאן דאשתמע, בקלא - הקצה
שבו  ממנו, למטה תחתון שאין בתחתון הגשמי,
בהיותו  לעצמותו, לו יתברך, לו דירה נעשית
דלא  (קלא ומטה דמעלה הגדר מכל למעלה

דאשתמע). וקלא אשתמע

כפי  בדוגמא תורתם את ששומעים לזה ונוסף
גם  מאתם נשמע - דין בעלמא חיותם בחיים שהיה
ממש. ומיד תיכף - העיקר והוא ועוד חדשה", "תורה
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זו). שנה תשרי דחודש כלליים מכתבים (ראה השנה בקביעות
ב.81) פס"ג, ב"ר מ"ח. פ"ו אבות וראה ו. יז, משלי
(82.392 ע' ח"כ לקו"ש
יט.83) כו, ישעי'

א.84) קמ,
כ.85) ל, ישעי'
צ"צ 86) דא"ח הליקוטים ספר ב. יט, דא"ח עם סידור ראה

וש"נ. ואילך. מה ע' קול ערך

`xie zyxt zegiy ihewl'd jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"‰ÏÈÓ Ï˘ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ"· "‡¯ÈÂ"

בגמרא  נאמר ה'..." אליו "וירא הפסוק –1על
התורה, על בפירושו שונה, בניסוח זאת, מביא ורש"י

כללי, באופן "וירא" של הכוונה את מבאר שהוא לאחר

יום  היום "אותו – החולה" את "לבקר היתה אשר
 ֿ הקדושֿברוך ובא היה, אברהם של מילה של שלישי

באברהם". לשאול הוא

ש"וירא  הגמרא מסיקה מנין שואלים: כך על

מילה"? של שלישי ב"יום היה אליו..."

 ֿ הקדוש המתין מדוע אכן, יותר: גדול והקושי
ליום  עד אברהם אצל חולים בביקור ברוךֿהוא

כן? לפני ביקרו ולא השלישי,

היה  שכאשר לומר, אפשר הראשון היום לגבי

עצמו  את למול לסייעו אברהם אצל הקדושֿברוךֿהוא

הקודמת  בפרשה רש"י כדברי –2 ֿ (הקדושֿברוך "שלח
החולה. את בכך ביקר גם הוא – עמו" ואחז ידו הוא)

ראיה  שזוהי מובן, אליו" "וירא הפסוק שמלשון וכיון
dycg חולים לבקר במיוחד בא שהקדושֿברוךֿהוא ,

לשאול  הקדושֿברוךֿהוא "בא – אברהם אצל

אליו" ש"וירא מובן, מכך הרי – היה l`באברהם"
הראשון. ביום

הגמרא  מסיקה מנין השאלה: נותרה עדיין אך
לא  אכן, ומדוע, השני, ביום היה לא אליו" ש"וירא

השני? ביום הקדושֿברוךֿהוא ביקרו

.·
‰ÎÒ ÔÈ‡ È˘‰ ÌÂÈ· :Ô"¯‰

הר"ן  שיטת ביום 3לפי רק היא המילה שסכנת ,
משיבים  השני, ביום ולא השלישי, וביום הראשון

לא 4המפרשים  שהקדושֿברוךֿהוא דלעיל, השאלה על
כי  הראשון, ביום אברהם את עסוק 5ביקר היה אברהם

כספו". מקנת ו"כל ביתו" "ילידי ישמעאל, במילת אז
סכנה. אין זה ביום כי ביקרו, לא הוא השני וביום

מובן: לא אך

מילה  של שלישי יום היום "אותו הגמרא דברי א)
מיושבים  להיות צריכים מחלוקת, בהם אין אשר היה",

השיטות  לפי רש"י 6גם שגם 7(ואף הסוברות, בכללם)
הסכנה  זה ביום אדרבה: ולדעתם, סכנה, יש השני ביום

xzei dlecb לפי מובנים וכיצד השלישי. ביום מאשר
הגמרא  דברי אלו ?8שיטות

סכנה, אין השני שביום הר"ן, דברי לפי אף ב)
שאינו  חולה לגבי גם היא חולים ביקור מצות קשה:

מדוע 9מסוכן  כך, ואם הקדושֿברוךֿהוא 10, ביקר לא
השני  ביום אברהם ?11את

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

ב.1) פו, ב"מ
רמז 2) נחמי' ילקו"ש ב. פמ"ט, מב"ר והוא ישן). (ברש"י כד יז, לך

תתרעא.
הרי"ף,3) דעת שכ"ה ושם, כראב"ע). הלכה (ד"ה ב קלד, שבת

וראה  הי"ד). פ"ב שבת הל' מ"מ גם (וראה ה"ח פ"ב מילה הל' והרמב"ם
סי"א. סשל"א אדה"ז שו"ע גם

כאן.4) רא"ם
לאחרונה5) נימול אברהם הכתובים) (בפשטות שהרי ixg`lוצ"ע

בביקור  טרוד אברהם דהי' י"ל ואולי וראב"ע). רמב"ן (ראה אלו כל מילת
וע"פ  בתחלה נימול דאברהם להרא"ם שס"ל או כו'. כאו"א אצל חולה
י"ל  א' סעיף כנ"ל – ראשון) ליום (בנוגע ולפענ"ד כאן. האוה"ח נימוקי

דביקרו. בפשטות
שם.6) במ"מ הובאו ורשב"א, רמב"ן
מנין 7) ד"ה א פו, שם רש"י גם וראה כאן). ברא"ם (הובא שם שבת

הוא.s`cשמרחיצין: מסוכן ג' ביום
מלמד 8) אלא ג' יום כ' שלא הטור בגירסת "וראיתי כאן: באוה"ח

כן  הסוברים כי "ואולי פירושו: ובסיום החולה". את לבקר הקב"ה  שבא
גם  שהרי וצ"ע, הטור". כגירסת גורסים ב') ליום א' יום בין הפרש (שאין

ובכ"ז הקודמת), בהערה (כמצויין כו' הפרש שאין ס"ל yibcnרש"י
לבקר שכתב לאחרי כו'"*.mzqבפירושו שלישי יום ב"ח חמא "א"ר :

ברמב"ם 9) ואילך), סע"ב לט, (נדרים הש"ס סוגיית מפשטות כמובן
חולי  בכלל, אשר ולהעיר – סשל"ה. יו"ד ובטושו"ע פי"ד אבל הל'
לימול, תורה דחייבו מהא וכדמוכח הוא בפ"ע סוג שבזה וסכנה המילה

אלישע דעד ועוד.ממרז"ל א) פז, (ב"מ שנתרפא חולה הי' לא
ממה 10) א) יד, (סוטה רז"ל למדו חולים דביקור שהמצוה ובפרט,

אברהם. את ביקר שהקב"ה
א'11) שביום להשיטות שגם דמכיון שם, לב"מ מהרש"א בחדא"ג

כה  לד, וישלח (ראה יותר" גוברת החולשה ג' "ביום סכנה יותר יש וב'
אז  כי ג', ביום לבקרו הקב"ה בא לכן – שם) ר"ן גם וראה שם. ובת"א
בב' שגם פשוט שהרי מובן אינו אבל עיי"ש. הביקור". מצות עיקר "הוא
אלו**? בימים גם הקב"ה ביקרו לא ולמה המצוה, ישנה הראשונים ימים

ly oipr (xzei `id dpkqd izn) df ixd (`) ik ± q"yl eyexitak `lc l"q ,hytd jxca `edy oeikn ,z"dr eyexitay dfa uxzl jiiy oi`e (*ze`ivnyexit (a) .
mya i"yx `ian df`pipg 'xa `ng 'x.

.c"ecpl jiiy f"i`y ,'b sirq onwl d`x la` ."mini 'b xg` cr dlegd oixwan oi`c exn` oke" my b"`cga (**
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ז"ל  חכמינו בנים".81וכמאמר בני זקנים "עטרת
אחר  במקום הטעם 82וכמבואר שזהו לומר שיש ,

היתה  תמימים' 'תומכי ישיבת שהתייסדות לכך
שעלֿידיֿזה  אדמו"ר, מו"ח כ"ק חתונת עם בקשר

בנים". ל"בני האפשרות נפעלה

של  והעבודה התורה ששלימות זאתֿאומרת
פעמים  ה' להולדתו, שנה בק"ל ההולדת יום בעל
עלֿידי  זה, לאחרי דורות שני בגלוי באה - הוי'
ממלא  דבנו והחסידים התלמידים תלמידיו, תלמידי
- ומהם דורנו. נשיא אדמו"ר, מו"ח כ"ק מקומו
האמיתית  לגאולה עד הלאה, נמשך זה הרי
- חוצה מעיינותיך יפוצו עלֿידי שבאה והשלימה
(שירה  עשרה של הענין עם הקשורה הגאולה
חמש, פעמים ב' וכו'), העשירי מנין העשירית,

לתושיה. כפליים

.Á:לפועל בנוגע הנ"ל מכל הלימוד מובן מזה
- נ"ע אדמו"ר הולדת מיום שנה ק"ל - זו בשנה
ממלא  ומבנו ההולדת יום (מבעל יהודי כל מקבל
הוי', פעמים ה' דק"ל, השלימות את מקומו)
יום  דבעל עבודה עניני וכל התורה דכל השלימות
את  ולעבוד תורה ללמוד הכח - ובפשטות ההולדת,
היוםֿיום  מחיי חלק נעשה שאלקות באופן הקב"ה

שלו.

מעמדו  על הבט מבלי יהודי, כל מקבל זה וכח
להיות  צריך העבודה שסדר מאליו, ומובן - ומצבו.
(ק"ל) הענינים כל את לומדים שלא סדר, מתוך
ישנו  כבר הלימוד בתחילת מיד אבל אחת, בבת

שלו. התורה כל שלימות דק"ל, הכח

לפועל: ובנוגע

לטובה, עלינו הבא מרחשון כ"ף עם בקשר
בלימוד  שלימות יהודי כל אצל להתווסף צריכה

שלו, עבודה עניני וכל התורה

תמידית  תשוקה אצלו שתהיה מכך, החל
בהוספה  - בפועל אצלו מתבטא וזה לאלקות,
התורה, ופנימיות דתורה נגלה התורה, בלימוד

ההולדת', 'יום דבעל בתורה - ובמיוחד כולל

הלומד  דאדם והשגה הבנה של באופן לימוד
וסברות  הסברים להוסיף לא זהירות מתוך [וכמובן,

על  המיוסדים ביאורים דוקא אלא כו', מבחוץ
נשיאינו], דרבותינו חסידות דרושי

בקיום  מעשה, לידי שמביא לימוד - זה עם וביחד
בנוגע  והן לעצמו, בנוגע הן בהידור, המצוות
דיפוצו  בעבודה - ובכללות - אחרים על להשפיע

ממנה, חוצה שאין בחוצה עד חוצה, מעיינותיך

כולל  הרבה", תלמידים ד"והעמידו ובאופן
'תומכי  ישיבת סניפי והתרחבות התפשטות עלֿידי

לזה, השייך מקום בכל תמימים'

מוסדות  והרחבת בחינוך השתדלות ועלֿידי
בילדים  השרשה עלֿידי - ובמיוחד בכלל, חינוך
בנפש  אצלו נוגע שיהיה - בידיעות) והן בשנים (הן

כנ"ל. אליו, יתגלה שהקב"ה

.Ë את יותר עוד יזרז הנ"ל שכל ויהיֿרצון,
ממש, ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה
מאמר  - תורה כשנשמע חשון לכ"ף ומתכוננים
מכל  ותורה עצמו, ההולדת' 'יום מבעל - חסידות
אדמו"ר  המגיד, הרב הבעלֿשםֿטוב, הנשיאים:
אדמו"ר  צדק', ה'צמח האמצעי, אדמו"ר הזקן,
מכל  - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח וכ"ק מהר"ש,
הנ"ל, ברשימה המסופר עלֿדרך הנשיאים, שבעת
מרבותינו  בגלוי זאת נשמע הזה חשון שבכ"ף אלא

mitebaנשיאינו zenyp שוכני ורננו ש"הקיצו כיון ,
בזהר 83עפר" [כמבואר מיד קמים וצדיקים ,84,[

מוריך" את רואות עיניך תורה 85"והיו ונשמע ,
שה  - גלוי בקול דלא lwמפיהם וא"ו) (חסר

קלא  וא"ו), (מלא בקול נמשך אשתמע,
בפנימיות 86דאשתמע  למעלה שהוא שכפי באופן ,

נמשך  הוא כך אשתמע, דלא קלא בבחינת הנשמה
אל  הקצה מן והמבריח הממשיך הוא"ו עלֿידי -
הזה  בעולם למטה כאן דאשתמע, בקלא - הקצה
שבו  ממנו, למטה תחתון שאין בתחתון הגשמי,
בהיותו  לעצמותו, לו יתברך, לו דירה נעשית
דלא  (קלא ומטה דמעלה הגדר מכל למעלה

דאשתמע). וקלא אשתמע

כפי  בדוגמא תורתם את ששומעים לזה ונוסף
גם  מאתם נשמע - דין בעלמא חיותם בחיים שהיה
ממש. ומיד תיכף - העיקר והוא ועוד חדשה", "תורה
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זו). שנה תשרי דחודש כלליים מכתבים (ראה השנה בקביעות
ב.81) פס"ג, ב"ר מ"ח. פ"ו אבות וראה ו. יז, משלי
(82.392 ע' ח"כ לקו"ש
יט.83) כו, ישעי'

א.84) קמ,
כ.85) ל, ישעי'
צ"צ 86) דא"ח הליקוטים ספר ב. יט, דא"ח עם סידור ראה

וש"נ. ואילך. מה ע' קול ערך

`xie zyxt zegiy ihewl'd jxk

הקודש  ללשון מתורגם
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בגמרא  נאמר ה'..." אליו "וירא הפסוק –1על
התורה, על בפירושו שונה, בניסוח זאת, מביא ורש"י

כללי, באופן "וירא" של הכוונה את מבאר שהוא לאחר

יום  היום "אותו – החולה" את "לבקר היתה אשר
 ֿ הקדושֿברוך ובא היה, אברהם של מילה של שלישי

באברהם". לשאול הוא

ש"וירא  הגמרא מסיקה מנין שואלים: כך על

מילה"? של שלישי ב"יום היה אליו..."

 ֿ הקדוש המתין מדוע אכן, יותר: גדול והקושי
ליום  עד אברהם אצל חולים בביקור ברוךֿהוא

כן? לפני ביקרו ולא השלישי,

היה  שכאשר לומר, אפשר הראשון היום לגבי

עצמו  את למול לסייעו אברהם אצל הקדושֿברוךֿהוא

הקודמת  בפרשה רש"י כדברי –2 ֿ (הקדושֿברוך "שלח
החולה. את בכך ביקר גם הוא – עמו" ואחז ידו הוא)

ראיה  שזוהי מובן, אליו" "וירא הפסוק שמלשון וכיון
dycg חולים לבקר במיוחד בא שהקדושֿברוךֿהוא ,

לשאול  הקדושֿברוךֿהוא "בא – אברהם אצל

אליו" ש"וירא מובן, מכך הרי – היה l`באברהם"
הראשון. ביום

הגמרא  מסיקה מנין השאלה: נותרה עדיין אך
לא  אכן, ומדוע, השני, ביום היה לא אליו" ש"וירא

השני? ביום הקדושֿברוךֿהוא ביקרו

.·
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הר"ן  שיטת ביום 3לפי רק היא המילה שסכנת ,
משיבים  השני, ביום ולא השלישי, וביום הראשון

לא 4המפרשים  שהקדושֿברוךֿהוא דלעיל, השאלה על
כי  הראשון, ביום אברהם את עסוק 5ביקר היה אברהם

כספו". מקנת ו"כל ביתו" "ילידי ישמעאל, במילת אז
סכנה. אין זה ביום כי ביקרו, לא הוא השני וביום

מובן: לא אך

מילה  של שלישי יום היום "אותו הגמרא דברי א)
מיושבים  להיות צריכים מחלוקת, בהם אין אשר היה",

השיטות  לפי רש"י 6גם שגם 7(ואף הסוברות, בכללם)
הסכנה  זה ביום אדרבה: ולדעתם, סכנה, יש השני ביום

xzei dlecb לפי מובנים וכיצד השלישי. ביום מאשר
הגמרא  דברי אלו ?8שיטות

סכנה, אין השני שביום הר"ן, דברי לפי אף ב)
שאינו  חולה לגבי גם היא חולים ביקור מצות קשה:

מדוע 9מסוכן  כך, ואם הקדושֿברוךֿהוא 10, ביקר לא
השני  ביום אברהם ?11את
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ב.1) פו, ב"מ
רמז 2) נחמי' ילקו"ש ב. פמ"ט, מב"ר והוא ישן). (ברש"י כד יז, לך

תתרעא.
הרי"ף,3) דעת שכ"ה ושם, כראב"ע). הלכה (ד"ה ב קלד, שבת

וראה  הי"ד). פ"ב שבת הל' מ"מ גם (וראה ה"ח פ"ב מילה הל' והרמב"ם
סי"א. סשל"א אדה"ז שו"ע גם

כאן.4) רא"ם
לאחרונה5) נימול אברהם הכתובים) (בפשטות שהרי ixg`lוצ"ע

בביקור  טרוד אברהם דהי' י"ל ואולי וראב"ע). רמב"ן (ראה אלו כל מילת
וע"פ  בתחלה נימול דאברהם להרא"ם שס"ל או כו'. כאו"א אצל חולה
י"ל  א' סעיף כנ"ל – ראשון) ליום (בנוגע ולפענ"ד כאן. האוה"ח נימוקי

דביקרו. בפשטות
שם.6) במ"מ הובאו ורשב"א, רמב"ן
מנין 7) ד"ה א פו, שם רש"י גם וראה כאן). ברא"ם (הובא שם שבת

הוא.s`cשמרחיצין: מסוכן ג' ביום
מלמד 8) אלא ג' יום כ' שלא הטור בגירסת "וראיתי כאן: באוה"ח

כן  הסוברים כי "ואולי פירושו: ובסיום החולה". את לבקר הקב"ה  שבא
גם  שהרי וצ"ע, הטור". כגירסת גורסים ב') ליום א' יום בין הפרש (שאין

ובכ"ז הקודמת), בהערה (כמצויין כו' הפרש שאין ס"ל yibcnרש"י
לבקר שכתב לאחרי כו'"*.mzqבפירושו שלישי יום ב"ח חמא "א"ר :

ברמב"ם 9) ואילך), סע"ב לט, (נדרים הש"ס סוגיית מפשטות כמובן
חולי  בכלל, אשר ולהעיר – סשל"ה. יו"ד ובטושו"ע פי"ד אבל הל'
לימול, תורה דחייבו מהא וכדמוכח הוא בפ"ע סוג שבזה וסכנה המילה

אלישע דעד ועוד.ממרז"ל א) פז, (ב"מ שנתרפא חולה הי' לא
ממה 10) א) יד, (סוטה רז"ל למדו חולים דביקור שהמצוה ובפרט,

אברהם. את ביקר שהקב"ה
א'11) שביום להשיטות שגם דמכיון שם, לב"מ מהרש"א בחדא"ג

כה  לד, וישלח (ראה יותר" גוברת החולשה ג' "ביום סכנה יותר יש וב'
אז  כי ג', ביום לבקרו הקב"ה בא לכן – שם) ר"ן גם וראה שם. ובת"א
בב' שגם פשוט שהרי מובן אינו אבל עיי"ש. הביקור". מצות עיקר "הוא
אלו**? בימים גם הקב"ה ביקרו לא ולמה המצוה, ישנה הראשונים ימים

ly oipr (xzei `id dpkqd izn) df ixd (`) ik ± q"yl eyexitak `lc l"q ,hytd jxca `edy oeikn ,z"dr eyexitay dfa uxzl jiiy oi`e (*ze`ivnyexit (a) .
mya i"yx `ian df`pipg 'xa `ng 'x.

.c"ecpl jiiy f"i`y ,'b sirq onwl d`x la` ."mini 'b xg` cr dlegd oixwan oi`c exn` oke" my b"`cga (**
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 ֿ שהקדוש משיב, הקדוש החיים" ה"אור בעל
עד  אברהם אצל החולים ביקור את דחה ברוךֿהוא
אלא  החולה את מבקרין "אין כי השלישי ליום

והלאה" שלישי נכנסים 12מיום "קרובים אמנם, .
לבקרו" "קרוב"13מיד הקדושֿברוךֿהוא והרי ,

כנאמר  אלקים 14לישראל, לו אשר גדול גוי "מי
 ֿ הקדוש בא לא זאת למרות אך אליו", קרובים
לכך  הסיבה כי השלישי, היום עד לבקרו ברוךֿהוא
יגרום  לא שביקורם היא, מיד נכנסים שקרובים

האדם  של מחלתו ביקורם 15לפרסום אשר בעוד ,
ז  יפרסם רחוקים מילתא"של "אוושא – .16את

הקדושֿברוךֿהוא, לגבי מתאימה אינה זו וסיבה
הוא  זה ביקור הרי קרוב, היותו למרות אשר

העולמות".16"בפרסום  כל

כי  מובן, אינו זה תירוץ הקדושֿברוךֿהוא 17אך (א)

ה'" אליו "וירא גם (ב) בפרסום, שלא לבקרו היה יכול
כאשר  היום", "כחום זה היה שהרי בפרסום, היה לא

ושבים  עוברים הביקור 18אין היה לא שלמטה ומכך .
לכך  היה לא מלמעלה שגם הוכחה זאת הרי בפרסום,
למעלה  גם מילתא" "אוושא נמנע וממילא פרסום,
שלמטה  הענינים שכל כיון שהרי המקטרגים, מחשש

שיש  מובן הרי שלמעלה, מהענינים משתלשלים
דמיון. ביניהם

.„
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הנאמר  את ולציין להקדים יש זאת להבין כדי
רבות  לאחר 19פעמים מצוות לקיים ישראל של שכוחם ,

מתן  לפני האבות שקיימו מהמצוות נובע תורה מתן
לבנים" סימן אבות "מעשה – .20תורה

בעיקר  היו האבות שקיימו שהמצוות כיון אך
כך  כל "חדרו" ולא הגשמיים 21ברוחניות, לדברים

חפץ  כאשר כך, משום ואשר התבצעו, הן שבהם
חפץ  בנקיטת להשביע ברירה 22אברהם לו היתה לא ,

"שים  ירכי"23אלא תחת ידך מהמצוות 24נא בשונה –
המצוות קדושת כאשר תורה, מתן zrawpשלאחר

שהקדושה  כך אותן, מקיימים שבהם הגשמיים בדברים
בהם המצוה,zeiniptabaeielנשארת קיום לאחר גם

לבין  האבות של המצוות בין קשר שיהא כדי לכן,
אצל  להיות היתה צריכה תורה, מתן שלאחר המצוות

לפחות מתן devnהאבות שלאחר למצוות הדומה אחת
מילה  מצות וזוהי 25תורה.

מתן  לפני גם נשארה, זו מצוה של קדושתה אשר –
–26תורה  המצוה קיום לאחר אף הגשמי בדבר ,
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(12– שם וטושו"ע ה"ז, פ"ג פאה ובירושלמי ה"ה. שם `xgרמב"ם
ימים. ג'

יומא א: מ, נדרים מרז"ל (ע"פ כתב שם שרק d`ncwבאוה"ח כו')
סכנה. ליכא ב' שביום הר"ן לדעת זה תירץ ולכן מבקרין, אין א' ביום

רש"י. לדעת גם הוא תירוצו הרמב"ם, מ"ש לפי אך
הביא 13) שלא על התמי' (וידועה שם טושו"ע שם. ירושלמי

זה). דין הרמב"ם
ז.14) ד, ואתחנן
שם.15) ביו"ד ב"ח
שם.16) האוה"ח לשון
ט.17) פמ"ז, ב"ר (ראה בפרסום היתה אברהם שמילת מכיון וגם:

וא"כ  חולה. שהוא ידעו ממילא הרי כג), יז, לך מי רש"י דוגמת ה"ז
הב"ח  (כמ"ש מיד אותו מבקרין הרחוקים שגם חולה, שם עליו שהוטל

שם).
פרשתנו.18) ריש רש"י ט. פמ"ח, ב"ר שם. ב"מ
שם.19) ובהנסמן 90 ע' לקמן גם ראה
(20.35 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש ואילך. סע"ג פג, לך תו"ח ראה

ב"ר  גם וראה ו. יב, לך רמב"ן ראה – ועד"ז .11 ע' [המתורגם] ח"ג
ו. פ"מ,
פעלו21) האבות מצוות גם שבודאי הגשמיים zvwnaאף בדברים

(גם המצות נעשו אבות ixg`lבהם שמעשה מכיון כי – המצוה) קיום
שזהו  לכמו עכ"פ דוגמא בהם שיהי' בהכרח הרי לבנים, כח ונתינת סימן

לא אז המצוה קדושת בכ"ז, – מ"ת באופן drawpלאחרי בהגשמי
בו ielbaeשתישאר zeinipta.המצוה קיום לאחרי גם

בהם  שלן באכסניות לן שהי' הטעמים פנימיות שזהו י"ל ואולי –
ג). יג, לך בפרש"י (הובאו בהליכתו

ב.22) לח, שבועות גם וראה ב. כד, ח"ש רש"י ראה
מצוות 23) היו לא מ"ת לפני כי – הצניעות היפך הוא שלכאורה אף

בפנים. כדלעיל – המצוה קיום לאחרי קדושתן בהן שנשארה אחרות
שם.24) ח"ש
מל 25) לא שאברהם מה הענינים* (בפנימיות הטעמים אחד וזהו

(יומא  ניתנה שלא עד כולה התורה כל שקיים אף – שנצטווה קודם א"ע
מצד להיות הוצרכה זו מצוה קיום כי – א) פב, קידושין ב. ieeivכח,

znbeca ,d"awd ח"א בלקו"ש בארוכה כמבואר מ"ת, שלאחרי המצוות **
.14 ע' [המתורגם] ח"ג שם.

דעליונים 26) הגזירה עדיין בטלה לא מ"ת שלפני מכיון שמ"מ, אלא
בגוף  רק שהיתה לזה [נוסף מילה דמצות הקדושה גם – למטה ירדו לא

בגשם ולא המצוה***, הברזל mlerdמקיים כור ע"י רק (שנזדכך
המצוה) מקיים גוף של (גם בהגשמי נקבעה לא א)], עד, תו"א – דמצרים

.(24 הערה 90 ע' לקמן (ראה מ"ת שלאחרי המצוות כמו ממש

.147 'r onwl d`x ± hytd jxc t"r xe`iad .jl t"q `"eza f"dc` xe`ia d`x (*
" 'igan 'id `l f` ieeivd ik ± ynn `l la` (**ikp`.23Î22 zexrd 90 'r onwle d`ad dxrd d`xe ."jiwl` 'ied

lertl `ed dpipry dcigid devnd `id ik ± (25 dxrd lirl d`xe) z"n ixg`ly zeevnd znbec 'idzy dxgap dlin zevn `wecy mrhd edfy ,l"i ile`e (***
izixa dzide" (bi ,fi jl) y"nk ,mc`d sebamkxyaa.a ,bn zegpnn xirdle ."'eb

`xie zyxt zegiyÎihewl

עם  האבות של המצוות כל שאר את קישרה והיא
יהיה  אבות" ש"מעשה תורה, מתן שלאחר המצוות

לבנים". "סימן

אברהם  ידי על מילה מצות שקיום מובן, מכך
זהה  באופן להיות היה צריך תורה, מתן לפני אבינו,

תורה. מתן לאחר המצוות לקיום

.‰
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הוא  תורה מתן לאחר המצוות בקיום הפרטים אחד
על  ולא הטבע, בדרך תקויימנה שהמצוות ההשתדלות

נס  צריכות 27ידי תורה, מתן שלאחר שהמצוות, כיון .
קדושה ולהביא לזיכוך, הגשמיים jezlלגרום הדברים

כדי  – הטבע בדרך להתבצע עליהן הטבעי, שבעולם
יזדכך. אלא יתבטל, לא העולם של טבעו שגם

אפילו  אלא עצמה, המצוה רק לא מכך: יותר
שידוע  כפי הטבע. בדרך להיות צריכה למצוה 28ההכנה

קידוש  ברכת בקיום שהמתין הזקן, אדמו"ר על הסיפור
הפקיד על השפיע אשר עד את dldyלבנה, יעצור

הזקן  אדמו"ר אותה עצר כן שלפני למרות הסירה,
משום  וזאת, נס. ההכנה 29בדרך שגם חפץ שהוא

הטבע. בדרך תהיה למצוה

לגבי זה ענין שקיים גם,zepkddכשם כך למצוה,
לגבי סיבה, יהיה ze`vezdמאותה שלא – המצוה של

כתוצאה  לבוא שצריכים לענינים להגיע כדי בנס צורך
קיום  שלימות תיפגם אז כי הטבע, בדרך מהמצוה

המצוה.

.Â
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בקיום  קשיים יש הטבע, לפי שכאשר מובן, מכך
בתוצאות  או בהכנה, או עצמה, המצוה (בקיום המצוה
באופן  בהם להקלה לגרום או להסירם אין המצוה), של

המצוה. שלימות נפגמת אז כי – טבעי בלתי

כאשר  אך קשיים. לחפש שיש לומר, הכוונה אין
בלתי  בדרכים להשתמש אין הטבע, בדרך קשיים ישנם

מהם. להימנע כדי טבעיות

בזהר  להיות 30כנאמר צריכות אינן שהמצוות ,
אין  אז כי ובחינם), (=ריקם ובמגנא" "בריקנייא
סדר  שזהו דקודשא", "רוחא המצוה ידי על נמשכת

כנאמר  "מצרים", של במצרים 31עבודה נאכל "אשר
כפום  יאות כדקא ביה "לאשתדלה צריך אלא – חנם"
ו"באגר  כוחו), כפי כראוי בה (=להשתדל חיליה"

מלא). (=בשכר שלים"

האריז"ל  על מסופר מחירה 32וכך על התמקח שלא ,
שנדרש. ככל עבורה שילם אלא מצוה, של

.Ê
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פנימיות  עניני ככל נרמזת, האריז"ל של זו הנהגה
בגמרא  מסופר שבתורה: בנגלה גם רבן 33התורה, על

אתרוג  קנה אשר כמה 34גמליאל, "להודיעך זוז, באלף
מצוות  .36עליהן 35חביבות

מאשר  יותר נפלא חידוש יש שבגמרא בסיפור אכן,
לעיל: שהוזכרה האריז"ל, של בהנהגתו
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נס 27) וכמו זה, בשביל במיוחד הנס שנעשה או אפשר, בדאי מלבד
ניסים. ממעשה נהנים שאין אף המן, את שאכלו וכמו דחנוכה, השמן

ואכ"מ. ב) סט, (מנחות חטין מתוד"ה וצע"ק
ב.28) תשנב, ח"ד לקו"ד
א.29) תשנג, שם כמבואר
א.30) קכח, ח"ב
שם.31) ורש"י ספרי וראה ה. יא, בהעלותך
הצדקה.32) מצות ראה פ' לגבי ielirdeבטעהמ"צ האריז"ל בהנהגת

ומתן  (משא שבטבע פעולות ע"י שאפילו – הזהר ע"פ בזה כאו"א הנהגת
כו'. למעט או לבטל רצה לא וכיו"ב)

ב.33) מא, סוכה
ורא"ש34) בתוס' הובא כ"ה – מד מ"ע  סמ"ג ע"ב. ריש ט, ב"ק

כו'). אתרוג כשקונים שם: לזהר מזהח"מ (ולהעיר סתרנ"ו. או"ח בב"י

ענין35) שזהו ראי' לתוכן illkומזה שייך ואינו המצוות קיום באופן
מזה נלמד ולכן מינים), ד' (דנטילת פרטית המצוות.zehiytaהמצוה לכל

בהידור  שליש לענין סק"ב) שם או"ח במג"א (הובא מיש"ש (ולהעיר
מצוה).

יותר.36) בזול אתרוג מצא לא שר"ג משמע, שם התוס' מדברי
כ"כ  לבזבז מחוייב הי' לא הדין מצד כי – הוא זוז באלף שקנה והחידוש
לומר  רחוק אבל לענינינו]. ראי' מזה אין [ולפ"ז, המצוה* קיום בשביל

הי' `oteשא"א meyaבערך שלא שהיא זוז, דאלף המחיר .llkלהוריד
למדין  "אין בכלל הרי לגמרי, הכלל מן יוצא מקרה זהו אם וגם:
כו'" דר"ג רבותא לי' "חשיב שם התוס' שמ"ש י"ל, ולכן – מחידוש"

ימצא `zellkקאי לא א"אפילו ולא כו'", לבזבז צריך ד"אין הדין
בפחות".

eilr oi`y ± epiid) ieeiv eilr oi`yk ely zeaiagd dlg dn lr k"`e ,f"r deehvp `ly `vnp ,dfa aiiegn 'id `l oicd cvny oeikn :zeywdl xyt` dxe`kl (*
.(bi llk `ziixe`c oeez` .gw q"xe bv q"eq g"e` f"dc` r"eyn xirdle) ± .(devn

כשאין דגם – בזה ההסברה וי"ל –aeigd,('ilr deehvpyk wx edfy) devnaydpyizipevig dripn `lely (ely 'iyrd gke) bexz`d ze`ivn cvn devnd
riaxc 'ix`"'ilrdnk edfe ± (zeevna ixwir oipr edf z"n ixg`ly zeevnay) bexz`da dlert ± devnd miiwzz eay oipr zeyrl mileki ± ('ek bexz`d lr `le) "

zeaiag.'ek
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 ֿ שהקדוש משיב, הקדוש החיים" ה"אור בעל
עד  אברהם אצל החולים ביקור את דחה ברוךֿהוא
אלא  החולה את מבקרין "אין כי השלישי ליום

והלאה" שלישי נכנסים 12מיום "קרובים אמנם, .
לבקרו" "קרוב"13מיד הקדושֿברוךֿהוא והרי ,

כנאמר  אלקים 14לישראל, לו אשר גדול גוי "מי
 ֿ הקדוש בא לא זאת למרות אך אליו", קרובים
לכך  הסיבה כי השלישי, היום עד לבקרו ברוךֿהוא
יגרום  לא שביקורם היא, מיד נכנסים שקרובים

האדם  של מחלתו ביקורם 15לפרסום אשר בעוד ,
ז  יפרסם רחוקים מילתא"של "אוושא – .16את

הקדושֿברוךֿהוא, לגבי מתאימה אינה זו וסיבה
הוא  זה ביקור הרי קרוב, היותו למרות אשר

העולמות".16"בפרסום  כל

כי  מובן, אינו זה תירוץ הקדושֿברוךֿהוא 17אך (א)

ה'" אליו "וירא גם (ב) בפרסום, שלא לבקרו היה יכול
כאשר  היום", "כחום זה היה שהרי בפרסום, היה לא

ושבים  עוברים הביקור 18אין היה לא שלמטה ומכך .
לכך  היה לא מלמעלה שגם הוכחה זאת הרי בפרסום,
למעלה  גם מילתא" "אוושא נמנע וממילא פרסום,
שלמטה  הענינים שכל כיון שהרי המקטרגים, מחשש

שיש  מובן הרי שלמעלה, מהענינים משתלשלים
דמיון. ביניהם

.„
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הנאמר  את ולציין להקדים יש זאת להבין כדי
רבות  לאחר 19פעמים מצוות לקיים ישראל של שכוחם ,

מתן  לפני האבות שקיימו מהמצוות נובע תורה מתן
לבנים" סימן אבות "מעשה – .20תורה

בעיקר  היו האבות שקיימו שהמצוות כיון אך
כך  כל "חדרו" ולא הגשמיים 21ברוחניות, לדברים

חפץ  כאשר כך, משום ואשר התבצעו, הן שבהם
חפץ  בנקיטת להשביע ברירה 22אברהם לו היתה לא ,

"שים  ירכי"23אלא תחת ידך מהמצוות 24נא בשונה –
המצוות קדושת כאשר תורה, מתן zrawpשלאחר

שהקדושה  כך אותן, מקיימים שבהם הגשמיים בדברים
בהם המצוה,zeiniptabaeielנשארת קיום לאחר גם

לבין  האבות של המצוות בין קשר שיהא כדי לכן,
אצל  להיות היתה צריכה תורה, מתן שלאחר המצוות

לפחות מתן devnהאבות שלאחר למצוות הדומה אחת
מילה  מצות וזוהי 25תורה.

מתן  לפני גם נשארה, זו מצוה של קדושתה אשר –
–26תורה  המצוה קיום לאחר אף הגשמי בדבר ,
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(12– שם וטושו"ע ה"ז, פ"ג פאה ובירושלמי ה"ה. שם `xgרמב"ם
ימים. ג'

יומא א: מ, נדרים מרז"ל (ע"פ כתב שם שרק d`ncwבאוה"ח כו')
סכנה. ליכא ב' שביום הר"ן לדעת זה תירץ ולכן מבקרין, אין א' ביום

רש"י. לדעת גם הוא תירוצו הרמב"ם, מ"ש לפי אך
הביא 13) שלא על התמי' (וידועה שם טושו"ע שם. ירושלמי

זה). דין הרמב"ם
ז.14) ד, ואתחנן
שם.15) ביו"ד ב"ח
שם.16) האוה"ח לשון
ט.17) פמ"ז, ב"ר (ראה בפרסום היתה אברהם שמילת מכיון וגם:

וא"כ  חולה. שהוא ידעו ממילא הרי כג), יז, לך מי רש"י דוגמת ה"ז
הב"ח  (כמ"ש מיד אותו מבקרין הרחוקים שגם חולה, שם עליו שהוטל

שם).
פרשתנו.18) ריש רש"י ט. פמ"ח, ב"ר שם. ב"מ
שם.19) ובהנסמן 90 ע' לקמן גם ראה
(20.35 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש ואילך. סע"ג פג, לך תו"ח ראה

ב"ר  גם וראה ו. יב, לך רמב"ן ראה – ועד"ז .11 ע' [המתורגם] ח"ג
ו. פ"מ,
פעלו21) האבות מצוות גם שבודאי הגשמיים zvwnaאף בדברים

(גם המצות נעשו אבות ixg`lבהם שמעשה מכיון כי – המצוה) קיום
שזהו  לכמו עכ"פ דוגמא בהם שיהי' בהכרח הרי לבנים, כח ונתינת סימן

לא אז המצוה קדושת בכ"ז, – מ"ת באופן drawpלאחרי בהגשמי
בו ielbaeשתישאר zeinipta.המצוה קיום לאחרי גם

בהם  שלן באכסניות לן שהי' הטעמים פנימיות שזהו י"ל ואולי –
ג). יג, לך בפרש"י (הובאו בהליכתו

ב.22) לח, שבועות גם וראה ב. כד, ח"ש רש"י ראה
מצוות 23) היו לא מ"ת לפני כי – הצניעות היפך הוא שלכאורה אף

בפנים. כדלעיל – המצוה קיום לאחרי קדושתן בהן שנשארה אחרות
שם.24) ח"ש
מל 25) לא שאברהם מה הענינים* (בפנימיות הטעמים אחד וזהו

(יומא  ניתנה שלא עד כולה התורה כל שקיים אף – שנצטווה קודם א"ע
מצד להיות הוצרכה זו מצוה קיום כי – א) פב, קידושין ב. ieeivכח,

znbeca ,d"awd ח"א בלקו"ש בארוכה כמבואר מ"ת, שלאחרי המצוות **
.14 ע' [המתורגם] ח"ג שם.

דעליונים 26) הגזירה עדיין בטלה לא מ"ת שלפני מכיון שמ"מ, אלא
בגוף  רק שהיתה לזה [נוסף מילה דמצות הקדושה גם – למטה ירדו לא

בגשם ולא המצוה***, הברזל mlerdמקיים כור ע"י רק (שנזדכך
המצוה) מקיים גוף של (גם בהגשמי נקבעה לא א)], עד, תו"א – דמצרים

.(24 הערה 90 ע' לקמן (ראה מ"ת שלאחרי המצוות כמו ממש

.147 'r onwl d`x ± hytd jxc t"r xe`iad .jl t"q `"eza f"dc` xe`ia d`x (*
" 'igan 'id `l f` ieeivd ik ± ynn `l la` (**ikp`.23Î22 zexrd 90 'r onwle d`ad dxrd d`xe ."jiwl` 'ied

lertl `ed dpipry dcigid devnd `id ik ± (25 dxrd lirl d`xe) z"n ixg`ly zeevnd znbec 'idzy dxgap dlin zevn `wecy mrhd edfy ,l"i ile`e (***
izixa dzide" (bi ,fi jl) y"nk ,mc`d sebamkxyaa.a ,bn zegpnn xirdle ."'eb

`xie zyxt zegiyÎihewl

עם  האבות של המצוות כל שאר את קישרה והיא
יהיה  אבות" ש"מעשה תורה, מתן שלאחר המצוות

לבנים". "סימן

אברהם  ידי על מילה מצות שקיום מובן, מכך
זהה  באופן להיות היה צריך תורה, מתן לפני אבינו,

תורה. מתן לאחר המצוות לקיום
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הוא  תורה מתן לאחר המצוות בקיום הפרטים אחד
על  ולא הטבע, בדרך תקויימנה שהמצוות ההשתדלות

נס  צריכות 27ידי תורה, מתן שלאחר שהמצוות, כיון .
קדושה ולהביא לזיכוך, הגשמיים jezlלגרום הדברים

כדי  – הטבע בדרך להתבצע עליהן הטבעי, שבעולם
יזדכך. אלא יתבטל, לא העולם של טבעו שגם

אפילו  אלא עצמה, המצוה רק לא מכך: יותר
שידוע  כפי הטבע. בדרך להיות צריכה למצוה 28ההכנה

קידוש  ברכת בקיום שהמתין הזקן, אדמו"ר על הסיפור
הפקיד על השפיע אשר עד את dldyלבנה, יעצור

הזקן  אדמו"ר אותה עצר כן שלפני למרות הסירה,
משום  וזאת, נס. ההכנה 29בדרך שגם חפץ שהוא

הטבע. בדרך תהיה למצוה

לגבי זה ענין שקיים גם,zepkddכשם כך למצוה,
לגבי סיבה, יהיה ze`vezdמאותה שלא – המצוה של

כתוצאה  לבוא שצריכים לענינים להגיע כדי בנס צורך
קיום  שלימות תיפגם אז כי הטבע, בדרך מהמצוה

המצוה.

.Â
‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜· ÌÈÈ˘˜ ÏË·Ï ÔÈ‡

בקיום  קשיים יש הטבע, לפי שכאשר מובן, מכך
בתוצאות  או בהכנה, או עצמה, המצוה (בקיום המצוה
באופן  בהם להקלה לגרום או להסירם אין המצוה), של

המצוה. שלימות נפגמת אז כי – טבעי בלתי

כאשר  אך קשיים. לחפש שיש לומר, הכוונה אין
בלתי  בדרכים להשתמש אין הטבע, בדרך קשיים ישנם

מהם. להימנע כדי טבעיות

בזהר  להיות 30כנאמר צריכות אינן שהמצוות ,
אין  אז כי ובחינם), (=ריקם ובמגנא" "בריקנייא
סדר  שזהו דקודשא", "רוחא המצוה ידי על נמשכת

כנאמר  "מצרים", של במצרים 31עבודה נאכל "אשר
כפום  יאות כדקא ביה "לאשתדלה צריך אלא – חנם"
ו"באגר  כוחו), כפי כראוי בה (=להשתדל חיליה"

מלא). (=בשכר שלים"

האריז"ל  על מסופר מחירה 32וכך על התמקח שלא ,
שנדרש. ככל עבורה שילם אלא מצוה, של

.Ê
ÌÈÈ„„ˆ ÌÈÓ¯Â‚Ó Ì‚ ,ÌÈÈ˘˜ ¯ÈÒ‰Ï ÔÈ‡

פנימיות  עניני ככל נרמזת, האריז"ל של זו הנהגה
בגמרא  מסופר שבתורה: בנגלה גם רבן 33התורה, על

אתרוג  קנה אשר כמה 34גמליאל, "להודיעך זוז, באלף
מצוות  .36עליהן 35חביבות

מאשר  יותר נפלא חידוש יש שבגמרא בסיפור אכן,
לעיל: שהוזכרה האריז"ל, של בהנהגתו
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נס 27) וכמו זה, בשביל במיוחד הנס שנעשה או אפשר, בדאי מלבד
ניסים. ממעשה נהנים שאין אף המן, את שאכלו וכמו דחנוכה, השמן

ואכ"מ. ב) סט, (מנחות חטין מתוד"ה וצע"ק
ב.28) תשנב, ח"ד לקו"ד
א.29) תשנג, שם כמבואר
א.30) קכח, ח"ב
שם.31) ורש"י ספרי וראה ה. יא, בהעלותך
הצדקה.32) מצות ראה פ' לגבי ielirdeבטעהמ"צ האריז"ל בהנהגת

ומתן  (משא שבטבע פעולות ע"י שאפילו – הזהר ע"פ בזה כאו"א הנהגת
כו'. למעט או לבטל רצה לא וכיו"ב)

ב.33) מא, סוכה
ורא"ש34) בתוס' הובא כ"ה – מד מ"ע  סמ"ג ע"ב. ריש ט, ב"ק

כו'). אתרוג כשקונים שם: לזהר מזהח"מ (ולהעיר סתרנ"ו. או"ח בב"י

ענין35) שזהו ראי' לתוכן illkומזה שייך ואינו המצוות קיום באופן
מזה נלמד ולכן מינים), ד' (דנטילת פרטית המצוות.zehiytaהמצוה לכל

בהידור  שליש לענין סק"ב) שם או"ח במג"א (הובא מיש"ש (ולהעיר
מצוה).

יותר.36) בזול אתרוג מצא לא שר"ג משמע, שם התוס' מדברי
כ"כ  לבזבז מחוייב הי' לא הדין מצד כי – הוא זוז באלף שקנה והחידוש
לומר  רחוק אבל לענינינו]. ראי' מזה אין [ולפ"ז, המצוה* קיום בשביל

הי' `oteשא"א meyaבערך שלא שהיא זוז, דאלף המחיר .llkלהוריד
למדין  "אין בכלל הרי לגמרי, הכלל מן יוצא מקרה זהו אם וגם:
כו'" דר"ג רבותא לי' "חשיב שם התוס' שמ"ש י"ל, ולכן – מחידוש"

ימצא `zellkקאי לא א"אפילו ולא כו'", לבזבז צריך ד"אין הדין
בפחות".

eilr oi`y ± epiid) ieeiv eilr oi`yk ely zeaiagd dlg dn lr k"`e ,f"r deehvp `ly `vnp ,dfa aiiegn 'id `l oicd cvny oeikn :zeywdl xyt` dxe`kl (*
.(bi llk `ziixe`c oeez` .gw q"xe bv q"eq g"e` f"dc` r"eyn xirdle) ± .(devn

כשאין דגם – בזה ההסברה וי"ל –aeigd,('ilr deehvpyk wx edfy) devnaydpyizipevig dripn `lely (ely 'iyrd gke) bexz`d ze`ivn cvn devnd
riaxc 'ix`"'ilrdnk edfe ± (zeevna ixwir oipr edf z"n ixg`ly zeevnay) bexz`da dlert ± devnd miiwzz eay oipr zeyrl mileki ± ('ek bexz`d lr `le) "

zeaiag.'ek
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זוז  אלף לשלם גמליאל מרבן שהדרישה מובן, הרי
צדדית  מסיבה היתה אתרוג, ייתכן,37עבור לא שהרי, ,

של  תשלום אתרוג עבור יידרש צדדיות, סיבות שללא

זוז  גמליאל 38אלף רבן שילם כזה במקרה שגם מכך .
רואים, האתרוג, עבור לשלם שנדרש הסכום מלוא את
מסיבות  נובעים המצוה בקיום הקשיים כאשר שאף

להסירם  להשתדל אין אז גם – .39צדדיות

.Á
ÈÚ·Ë ‡Â‰ Ï‡Ù¯ Í‡ÏÓ‰ È„È ÏÚ ÈÂÙÈ¯‰

המצוות  שבקיום כיון כך: על לשאול יש לכאורה,
oi`,בקיומן הטבע לפי הכרוכים הקשיים את להסיר

אברהם  ידי על המילה במצות להיות צריך היה וכך

ד' בסעיף כדלעיל שהמלאך 40אבינו, ייתכן כיצד ,
לרפאו  כדי אבינו לאברהם בא ידי 41רפאל על רפואה :

j`ln ישלח ומדוע – טבעית דרך לכאורה, אינה,
`edÎjexaÎyecwd קשיים מאברהם להסיר מלאך

מילה? במצות הטבע לפי הכרוכים

הרמב"ם  דברי לפי יובן כוחות 42הדבר שגם ,

"מלאכים". בשם לפעמים נקראים טבעיים

שורש  יש למטה ענין לכל הוא: לכך ההסבר
חז"ל  כדברי לו 43למעלה, שאין למטה עשב לך "אין

וכיון  גדל". לו ואומר בו המכה מלמעלה, מזל
הם  מהמלאכים, משתלשלים הטבעיים שהכוחות

מלאכים. – שורשם שם על לפעמים נקראים

נובעת  הטבע בדרך רפואה שכל מובן, זה לפי
הרפואות  על הממונה רפאל, היא 44מהמלאך אך ,

שהיא  עד רבות, בהשתלשלויות משתלשלת

ניכר  כלל בדרך זה. בפרט טבעי, בלבוש "מתלבשת"

השורש  האיר אברהם אצל ואילו הטבעי, הלבוש רק
ielba והנה "וירא – רפאל המלאך את ראה הוא ,

שלשה...".

"לרפאות  בא רפאל המלאך שכאשר מובן, זה לפי
כי  – לטבע שמעל דבר עשה לא הוא אברהם" את

הטבע. לפי גם כך, מתרפא היה אבינו אברהם

.Ë
È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ· ˜¯ ÈÚ·Ë ÈÂÙÈ¯

ש"וירא  בגמרא, הנאמר יובן לעיל, האמור לפי
המילה: של השלישי ביום רק היה הוי'" אליו

לומר, הכרחי ח', בסעיף לעיל, המוסבר לפי
ביום  רק אבינו אברהם את ריפא רפאל שהמלאך
בדרך  כאשר – כן לפני מרפאו היה אילו כי השלישי,
 ֿ שהקדוש יוצא, היה – חולה עדיין הנימול הטבע
קשיים  מאברהם להסיר כדי מלאך שלח ברוךֿהוא

המצוה, מקיום הנובעים

יום  באותו לאברהם באו אנשים" ש"שלשה וכיון
אליו" "וירא שגם לומר הכרחי הוי'", אליו "וירא שבו

ביום .iyilydהיה

.È
È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ· ‡˜Â„ ‰"·˜‰ Ï˘ Â¯Â˜È·

ש"וירא  הגמרא לדברי הסבר הוא לעיל האמור כל
עדיין  אך אברהם. מילת של השלישי ביום היה אליו"
החולים  ביקור את הקדושֿברוךֿהוא דחה מדוע קשה:
בשני  זאת עשה ולא השלישי, ליום עד אברהם אצל

הראשונים? הימים

הימים  בשני שגם לומר, היה ניתן בפשטות
ביקור  אברהם אצל הקדושֿברוךֿהוא ביקר הראשונים
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שאז37) דאף – וכיו"ב בצורת שני ה"ז edfכמו האתרוג, של מחירו
– וזקן גדול שהי' מצד דאברהם החולי (בדוגמת צדדית סיבה מצד בא

.(39 הערה לקמן ראה
יקיים  הוא) שפטור (אף שיקנה שלאחרי כיון י"ל: יותר ובפשטות

עליו. חביבה ה"ז מצוה
ורק 38) כ"כ, יקר האתרוג הי' לא צדדית סיבה מצד שגם י"ל, גם

עבורו רצו ע"ד xzeiשהמוכרים שבקשו, בהמחיר ר"ג קנה ובכ"ז –
נותנין  אתם שבעולם ממון כל מכם מבקש אני "אם סע"א) לא, (קדושין
"ולפעמים  שם): בטעהמ"צ (מובא דהאריז"ל הב' הנהגה וזוהי – לי".
(המוכרים) שיקחו להם אומר והי' המעות, עם הכיס  לפניהם מניח הי'

שירצו". מה
רפאל 39) מלאך להביא (שאין לנדו"ד זה שב"חידוש" השייכות

החולי  ח'): סעיף לקמן ראה – בטבע הזמן בוא קודם אברהם את לרפאות
גדול  שהי' מצד גם אלא עצמה, המילה סכנת מצד רק לא הי' דאברהם

"וכרות  להיות הוצרך [שלכן וזקן ב] קלד, שבת – בשרא" סליק ["דלא
מחולי  גם לרפאותו אין ובכ"ז, – [2 שבהערה מקומות – הברית" עמו

בטבע. הזמן בוא קודם זה
הקב"ה 40) לו שיכפול כדי ונצטער הרגיש ט: פמ"ז, מב"ר להעיר

כ"כ  מקשה שם שבמדרש מה יומתק בפנים, לעיל מ"ש וע"פ שכרו.
מילה  במצות עיקרי יסוד זהו כי – נצטער שלא המ"ד על בחריפות

מ"ת. שלאחרי המצוות דוגמת להיות שהוצרכה דאברהם,
תתורץ ב zehiytaועפ"ז טז, ב"ב (בחדא"ג) המהרש"א קושיית גם

בצוארו. תלוי' שהיתה טובה באבן עצמו את ריפא לא שאברהם מה –
ב.41) יח, פרשתנו פרש"י ב. פז, ב"מ
פ"י.42) ח"ב מו"נ
א.43) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר
מז 44) ולהעיר בראשית. י"ר כונן. ב.מדרש כו, ח"א

`xie zyxt zegiyÎihewl

היום  של הביקור על רק מספרת התורה חולים.
נוספים  ענינים על מספרת שהיא מפני השלישי,
"וירא  על מספרת היא ולכן יום, באותו שהתרחשו

של הימים 45יום `ezeאליו" שני על ילמדו כבר ומכך ,
כי  – לבקרו הקדושֿברוךֿהוא בא אז שגם הראשונים,
הימים  שני לבין השלישי היום בין להבדיל סיבה אין
הסכנה  הראשונים הימים בשני ולהיפך: הראשונים,

יותר. נחוץ החולים וביקור יותר גדולה

ובא  שלישי... יום היום "אותו הגמרא מדברי אך
ש"בא  מובן, באברהם" לשאול הקדושֿברוךֿהוא
משום  דוקא באברהם" לשאול הקדושֿברוךֿהוא

יוםש" היום היה".iyilyאותו אברהם של מילה של

.‡È
ÔÈËÂÏÁÏ ‡Ù¯Ó ‰"·˜‰ Ï˘ Â¯Â˜È·

חז"ל  מאמר לפי יובנו ביקור 46הדברים ידי שעל ,
ביקור  לגבי אמנם, לחולה. רפואה מביאים חולים

נאמר  בכלל (47חולים "נוטל מששים wxשהוא אחד (
הרמב"ן  אומר הוי'" אליו "וירא לגבי אך 48בחליו",

המילה", למחלת ריפוי השכינה במראה לו "שהיה
נרפא  שאברהם היא "ריפוי" הביטוי ומשמעות

oihelgl.

מיד  זאת מביא ורש"י לנאמר, סתירה בכך אין
בפסוק, מכן l`txלאחר j`lndy רפואה כי – ריפאו"

ובהעלם  בשורש שנעשתה מהרפואה נבעה עצמה זו
המילה" למחלת ה"ריפוי אליו": "וירא ידי על

נמשך השכינה", "מראה ידי על ielbaשהתרחש dhnl
zenilya.רפאל המלאך ידי על

אכן הראשונים הימים שבשני לומר, יש זה l`לפי
להסיר  לא כדי אברהם, אצל הקדושֿברוךֿהוא ביקר

המצוה  מקיום הטבע לפי הנובעים קשיים .49ממנו

.·È
˙Â˜Ï‡Ï ÂÓˆÚ Ú·Ë‰ ˙ÎÈÙ‰ :‰‡¯Â‰‰

אותנו  שמלמדת ההוראה מובנת לעיל האמור לפי
השלישי: ביום היה אליו" ש"וירא בסיפור התורה

היא,zillkdההוראה אליו" "וירא מהסיפור
בגמרא  חולים 50כנאמר ביקר "הקדושֿברוךֿהוא

בקר  אתה אף ממרא, באלוני הוי' אליו וירא שנאמר

"וירא בתורה נאמר ולכן ולא eil`חולים". – הוי'"
היה  ניתן אברהם", "אל נאמר היה אילו אברהם". "אל

אברהם  של מעלתו מפני הוא זה שביקור לחשוב

חולים  ביקור לבקר שיש מכך להסיק אפשר ואי אבינו,
המילה  את התורה כאן מזכירה אין לכן יהודי. כל אצל

מפני  אינו זה שביקור להשמיענו, כדי "אברהם",
"אברהם" של המיוחדת .51מעלתו

זה שהיה לדעת עלינו מדוע iyilydאך meia,זאת ?

למצוה  ההכנות כולל המצוות, שקיום ללמדנו, כדי
כדי  – טבעיות בדרכים להיעשות צריך ותוצאותיה,

לאלקות. "כלי" להיות עצמו הטבע את להפוך

(d"kyz `xie t"y zegiyn)
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שגדולה 45) ג) יח, פרשתנו רש"י א. קכז, (שבת למדים שמזה ובפרט
שכינה. פני מהקבלת אורחים הכנסת

ב.46) ל, ב"מ ב. לט, נדרים
של  "תאומתו" הוא הקב"ה הרי – גילו" "ובבן שם שבגמרא ואף
א) יד, (סוטה שלמדו ממה ולהעיר (ב)). ב פ"ה, שהש"ר (ראה ישראל

ד  הדין אליו" milegמ"וירא xewia"חולים ד"ביקור פרטי דענין וי"ל –
שם). (ב"מ בחליו כו' שנוטל מה הוא בגמ"ח) נכלל (שאינו

שם.47) ב"מ שם. נדרים
ריש 48) באוה"ת ונתבאר (הובא לסופו קרוב – ב יח, פרשתנו רמב"ן

פרשתנו).
שבפרש"י)49) תורה" של (בה"יינה להסביר אפשר בפנים, מ"ש ע"פ

שלישי  יום חנינא בר' חמא ר' אמר החולה. את "לבקר רש"י לשון
כאן שמפרש – כו'" ענינים:a'למילתו

הענין  ומצד – החולה" את "לבקר הוא ה'" אליו ד"וירא שהטעם א)
חולים דביקור `oiדביקור המצוה (כי השלישי ביום הי' שזה הוכחה

ב'). סעיף כנ"ל הראשונים, ימים בב' גם היא חולים
הענין ומצד – כו'" הי' למילתו שלישי "יום שזה dlincב) מוכח ,

רפאל ביאת ואח"כ אליו" "וירא שע"י מכיון כי השלישי. ביום tix`הי'

וימהר  הכתובים: מפשטות כדמוכח – לגמרי ב) יח, (פרש"י אברהם את
בטבע  הוטבע שזה בחליו מס' אחד רק ולא – גו' אברהם רץ גו' אברהם
בוא  קודם המצוה שמצד החולי את להסיר אין הרי – (46 הערה (ראה

בטבע. הזמן
נתרפא ולכן ג' ביום שהי' הנ"ל ע"פ –ixnblוהנה רפאל) (בבוא

הרי  לזה, מקודם החולה את לבקר צורך מה יקשה ממולח תלמיד
יתרפא?i"nezeבלאה"כ*

(שם) בסוטה המ"ד – רחב"ח המאמר בעל שם רש"י מזכיר ולכן
כו'. הקב"ה של מדתו דזהו כו', חולים ביקר הק' כו' מדותיו אחר הלוך

מנ"ל בסוטה: הקושיא תתורץ הנ"ל ע"פ חולים e`kc"`והנה לבקר עליו
דודאי  הקב"ה ושאני בחליו) מס' אחד דנוטלין גילו בני אינם (ורובם
הקב"ה  "ובא כאן רש"י דמסיים ג"כ מובן ועפ"ז – גילו. כבן פועל ביקורו

enelya l`ye"בשלומו "לשאול דרק דמדגיש אלא – מיותר דלכאורה "
וק"ל. גילו. בן שאינו על גם הוא דבקו"ח חיוב ולכן בא.

שם.50) סוטה
את 51) "לבקר מדייק שרש"י מה הטעם גם שזהו כאן, ש"ח וראה

) לכתוב יכול שהי' אף – להשמיענו**,xeviwaהחולה" בכדי – "לבקרו" (
דביקור הענין מצד אחר.milegשזהו מישהו זה הי' באם אפילו –

.l"we .j`lnk `a 'id f`y `l` ± (mecq miktdn eid oke) e`txl l`tx `a 'id migxe` oi`y lr mdxa` xrhvd `l m` mb i`cec (*
.mdxa` z` d"awd xwia dnl x`al icka ok azeky ,l"i zehyta (**



כי `xie zyxt zegiyÎihewl

זוז  אלף לשלם גמליאל מרבן שהדרישה מובן, הרי
צדדית  מסיבה היתה אתרוג, ייתכן,37עבור לא שהרי, ,

של  תשלום אתרוג עבור יידרש צדדיות, סיבות שללא

זוז  גמליאל 38אלף רבן שילם כזה במקרה שגם מכך .
רואים, האתרוג, עבור לשלם שנדרש הסכום מלוא את
מסיבות  נובעים המצוה בקיום הקשיים כאשר שאף

להסירם  להשתדל אין אז גם – .39צדדיות

.Á
ÈÚ·Ë ‡Â‰ Ï‡Ù¯ Í‡ÏÓ‰ È„È ÏÚ ÈÂÙÈ¯‰

המצוות  שבקיום כיון כך: על לשאול יש לכאורה,
oi`,בקיומן הטבע לפי הכרוכים הקשיים את להסיר

אברהם  ידי על המילה במצות להיות צריך היה וכך

ד' בסעיף כדלעיל שהמלאך 40אבינו, ייתכן כיצד ,
לרפאו  כדי אבינו לאברהם בא ידי 41רפאל על רפואה :

j`ln ישלח ומדוע – טבעית דרך לכאורה, אינה,
`edÎjexaÎyecwd קשיים מאברהם להסיר מלאך

מילה? במצות הטבע לפי הכרוכים

הרמב"ם  דברי לפי יובן כוחות 42הדבר שגם ,

"מלאכים". בשם לפעמים נקראים טבעיים

שורש  יש למטה ענין לכל הוא: לכך ההסבר
חז"ל  כדברי לו 43למעלה, שאין למטה עשב לך "אין

וכיון  גדל". לו ואומר בו המכה מלמעלה, מזל
הם  מהמלאכים, משתלשלים הטבעיים שהכוחות

מלאכים. – שורשם שם על לפעמים נקראים

נובעת  הטבע בדרך רפואה שכל מובן, זה לפי
הרפואות  על הממונה רפאל, היא 44מהמלאך אך ,

שהיא  עד רבות, בהשתלשלויות משתלשלת

ניכר  כלל בדרך זה. בפרט טבעי, בלבוש "מתלבשת"

השורש  האיר אברהם אצל ואילו הטבעי, הלבוש רק
ielba והנה "וירא – רפאל המלאך את ראה הוא ,

שלשה...".

"לרפאות  בא רפאל המלאך שכאשר מובן, זה לפי
כי  – לטבע שמעל דבר עשה לא הוא אברהם" את

הטבע. לפי גם כך, מתרפא היה אבינו אברהם

.Ë
È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ· ˜¯ ÈÚ·Ë ÈÂÙÈ¯

ש"וירא  בגמרא, הנאמר יובן לעיל, האמור לפי
המילה: של השלישי ביום רק היה הוי'" אליו

לומר, הכרחי ח', בסעיף לעיל, המוסבר לפי
ביום  רק אבינו אברהם את ריפא רפאל שהמלאך
בדרך  כאשר – כן לפני מרפאו היה אילו כי השלישי,
 ֿ שהקדוש יוצא, היה – חולה עדיין הנימול הטבע
קשיים  מאברהם להסיר כדי מלאך שלח ברוךֿהוא

המצוה, מקיום הנובעים

יום  באותו לאברהם באו אנשים" ש"שלשה וכיון
אליו" "וירא שגם לומר הכרחי הוי'", אליו "וירא שבו

ביום .iyilydהיה

.È
È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ· ‡˜Â„ ‰"·˜‰ Ï˘ Â¯Â˜È·

ש"וירא  הגמרא לדברי הסבר הוא לעיל האמור כל
עדיין  אך אברהם. מילת של השלישי ביום היה אליו"
החולים  ביקור את הקדושֿברוךֿהוא דחה מדוע קשה:
בשני  זאת עשה ולא השלישי, ליום עד אברהם אצל

הראשונים? הימים

הימים  בשני שגם לומר, היה ניתן בפשטות
ביקור  אברהם אצל הקדושֿברוךֿהוא ביקר הראשונים
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שאז37) דאף – וכיו"ב בצורת שני ה"ז edfכמו האתרוג, של מחירו
– וזקן גדול שהי' מצד דאברהם החולי (בדוגמת צדדית סיבה מצד בא

.(39 הערה לקמן ראה
יקיים  הוא) שפטור (אף שיקנה שלאחרי כיון י"ל: יותר ובפשטות

עליו. חביבה ה"ז מצוה
ורק 38) כ"כ, יקר האתרוג הי' לא צדדית סיבה מצד שגם י"ל, גם

עבורו רצו ע"ד xzeiשהמוכרים שבקשו, בהמחיר ר"ג קנה ובכ"ז –
נותנין  אתם שבעולם ממון כל מכם מבקש אני "אם סע"א) לא, (קדושין
"ולפעמים  שם): בטעהמ"צ (מובא דהאריז"ל הב' הנהגה וזוהי – לי".
(המוכרים) שיקחו להם אומר והי' המעות, עם הכיס  לפניהם מניח הי'

שירצו". מה
רפאל 39) מלאך להביא (שאין לנדו"ד זה שב"חידוש" השייכות

החולי  ח'): סעיף לקמן ראה – בטבע הזמן בוא קודם אברהם את לרפאות
גדול  שהי' מצד גם אלא עצמה, המילה סכנת מצד רק לא הי' דאברהם

"וכרות  להיות הוצרך [שלכן וזקן ב] קלד, שבת – בשרא" סליק ["דלא
מחולי  גם לרפאותו אין ובכ"ז, – [2 שבהערה מקומות – הברית" עמו

בטבע. הזמן בוא קודם זה
הקב"ה 40) לו שיכפול כדי ונצטער הרגיש ט: פמ"ז, מב"ר להעיר

כ"כ  מקשה שם שבמדרש מה יומתק בפנים, לעיל מ"ש וע"פ שכרו.
מילה  במצות עיקרי יסוד זהו כי – נצטער שלא המ"ד על בחריפות

מ"ת. שלאחרי המצוות דוגמת להיות שהוצרכה דאברהם,
תתורץ ב zehiytaועפ"ז טז, ב"ב (בחדא"ג) המהרש"א קושיית גם

בצוארו. תלוי' שהיתה טובה באבן עצמו את ריפא לא שאברהם מה –
ב.41) יח, פרשתנו פרש"י ב. פז, ב"מ
פ"י.42) ח"ב מו"נ
א.43) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר
מז 44) ולהעיר בראשית. י"ר כונן. ב.מדרש כו, ח"א

`xie zyxt zegiyÎihewl

היום  של הביקור על רק מספרת התורה חולים.
נוספים  ענינים על מספרת שהיא מפני השלישי,
"וירא  על מספרת היא ולכן יום, באותו שהתרחשו

של הימים 45יום `ezeאליו" שני על ילמדו כבר ומכך ,
כי  – לבקרו הקדושֿברוךֿהוא בא אז שגם הראשונים,
הימים  שני לבין השלישי היום בין להבדיל סיבה אין
הסכנה  הראשונים הימים בשני ולהיפך: הראשונים,

יותר. נחוץ החולים וביקור יותר גדולה

ובא  שלישי... יום היום "אותו הגמרא מדברי אך
ש"בא  מובן, באברהם" לשאול הקדושֿברוךֿהוא
משום  דוקא באברהם" לשאול הקדושֿברוךֿהוא

יוםש" היום היה".iyilyאותו אברהם של מילה של

.‡È
ÔÈËÂÏÁÏ ‡Ù¯Ó ‰"·˜‰ Ï˘ Â¯Â˜È·

חז"ל  מאמר לפי יובנו ביקור 46הדברים ידי שעל ,
ביקור  לגבי אמנם, לחולה. רפואה מביאים חולים

נאמר  בכלל (47חולים "נוטל מששים wxשהוא אחד (
הרמב"ן  אומר הוי'" אליו "וירא לגבי אך 48בחליו",

המילה", למחלת ריפוי השכינה במראה לו "שהיה
נרפא  שאברהם היא "ריפוי" הביטוי ומשמעות

oihelgl.

מיד  זאת מביא ורש"י לנאמר, סתירה בכך אין
בפסוק, מכן l`txלאחר j`lndy רפואה כי – ריפאו"

ובהעלם  בשורש שנעשתה מהרפואה נבעה עצמה זו
המילה" למחלת ה"ריפוי אליו": "וירא ידי על

נמשך השכינה", "מראה ידי על ielbaשהתרחש dhnl
zenilya.רפאל המלאך ידי על

אכן הראשונים הימים שבשני לומר, יש זה l`לפי
להסיר  לא כדי אברהם, אצל הקדושֿברוךֿהוא ביקר

המצוה  מקיום הטבע לפי הנובעים קשיים .49ממנו

.·È
˙Â˜Ï‡Ï ÂÓˆÚ Ú·Ë‰ ˙ÎÈÙ‰ :‰‡¯Â‰‰

אותנו  שמלמדת ההוראה מובנת לעיל האמור לפי
השלישי: ביום היה אליו" ש"וירא בסיפור התורה

היא,zillkdההוראה אליו" "וירא מהסיפור
בגמרא  חולים 50כנאמר ביקר "הקדושֿברוךֿהוא

בקר  אתה אף ממרא, באלוני הוי' אליו וירא שנאמר

"וירא בתורה נאמר ולכן ולא eil`חולים". – הוי'"
היה  ניתן אברהם", "אל נאמר היה אילו אברהם". "אל

אברהם  של מעלתו מפני הוא זה שביקור לחשוב

חולים  ביקור לבקר שיש מכך להסיק אפשר ואי אבינו,
המילה  את התורה כאן מזכירה אין לכן יהודי. כל אצל

מפני  אינו זה שביקור להשמיענו, כדי "אברהם",
"אברהם" של המיוחדת .51מעלתו

זה שהיה לדעת עלינו מדוע iyilydאך meia,זאת ?

למצוה  ההכנות כולל המצוות, שקיום ללמדנו, כדי
כדי  – טבעיות בדרכים להיעשות צריך ותוצאותיה,

לאלקות. "כלי" להיות עצמו הטבע את להפוך

(d"kyz `xie t"y zegiyn)
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שגדולה 45) ג) יח, פרשתנו רש"י א. קכז, (שבת למדים שמזה ובפרט
שכינה. פני מהקבלת אורחים הכנסת

ב.46) ל, ב"מ ב. לט, נדרים
של  "תאומתו" הוא הקב"ה הרי – גילו" "ובבן שם שבגמרא ואף
א) יד, (סוטה שלמדו ממה ולהעיר (ב)). ב פ"ה, שהש"ר (ראה ישראל

ד  הדין אליו" milegמ"וירא xewia"חולים ד"ביקור פרטי דענין וי"ל –
שם). (ב"מ בחליו כו' שנוטל מה הוא בגמ"ח) נכלל (שאינו

שם.47) ב"מ שם. נדרים
ריש 48) באוה"ת ונתבאר (הובא לסופו קרוב – ב יח, פרשתנו רמב"ן

פרשתנו).
שבפרש"י)49) תורה" של (בה"יינה להסביר אפשר בפנים, מ"ש ע"פ

שלישי  יום חנינא בר' חמא ר' אמר החולה. את "לבקר רש"י לשון
כאן שמפרש – כו'" ענינים:a'למילתו

הענין  ומצד – החולה" את "לבקר הוא ה'" אליו ד"וירא שהטעם א)
חולים דביקור `oiדביקור המצוה (כי השלישי ביום הי' שזה הוכחה

ב'). סעיף כנ"ל הראשונים, ימים בב' גם היא חולים
הענין ומצד – כו'" הי' למילתו שלישי "יום שזה dlincב) מוכח ,

רפאל ביאת ואח"כ אליו" "וירא שע"י מכיון כי השלישי. ביום tix`הי'

וימהר  הכתובים: מפשטות כדמוכח – לגמרי ב) יח, (פרש"י אברהם את
בטבע  הוטבע שזה בחליו מס' אחד רק ולא – גו' אברהם רץ גו' אברהם
בוא  קודם המצוה שמצד החולי את להסיר אין הרי – (46 הערה (ראה

בטבע. הזמן
נתרפא ולכן ג' ביום שהי' הנ"ל ע"פ –ixnblוהנה רפאל) (בבוא

הרי  לזה, מקודם החולה את לבקר צורך מה יקשה ממולח תלמיד
יתרפא?i"nezeבלאה"כ*

(שם) בסוטה המ"ד – רחב"ח המאמר בעל שם רש"י מזכיר ולכן
כו'. הקב"ה של מדתו דזהו כו', חולים ביקר הק' כו' מדותיו אחר הלוך

מנ"ל בסוטה: הקושיא תתורץ הנ"ל ע"פ חולים e`kc"`והנה לבקר עליו
דודאי  הקב"ה ושאני בחליו) מס' אחד דנוטלין גילו בני אינם (ורובם
הקב"ה  "ובא כאן רש"י דמסיים ג"כ מובן ועפ"ז – גילו. כבן פועל ביקורו

enelya l`ye"בשלומו "לשאול דרק דמדגיש אלא – מיותר דלכאורה "
וק"ל. גילו. בן שאינו על גם הוא דבקו"ח חיוב ולכן בא.

שם.50) סוטה
את 51) "לבקר מדייק שרש"י מה הטעם גם שזהו כאן, ש"ח וראה

) לכתוב יכול שהי' אף – להשמיענו**,xeviwaהחולה" בכדי – "לבקרו" (
דביקור הענין מצד אחר.milegשזהו מישהו זה הי' באם אפילו –

.l"we .j`lnk `a 'id f`y `l` ± (mecq miktdn eid oke) e`txl l`tx `a 'id migxe` oi`y lr mdxa` xrhvd `l m` mb i`cec (*
.mdxa` z` d"awd xwia dnl x`al icka ok azeky ,l"i zehyta (**



כב

רמז בפ' "מי מל"ל לאברהם" למארז"ל )סנהדרין ז.( 
"חלפוה בישתי' מאה", אברה"ם הוא אותיות "בר מאה" 
– מל"ל בגי' ק', דמלאך של שכחה הוא נקרא "מס" )בגי' 

ק'( – שהמתיק את הדינין וכו'

להורות  הוא  כתיב,  קרא  שאמרו  מה  הענין  כללות 
מה  וכל  באורייתא,  רמיזי  דלא  מידי  דליכא1  ולהראות 
שאומרים בעולם הכל רמוז בתורה, יען כי חיות כל העולם 
כולו הוא מתורה כמאמר2 בראשית בשביל התורה שנקרא 
ולכן  העולם,  נברא  שבתורה  מאמרות3  ובעשרה  ראשית, 

ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא.
והנה ההוא דהוה קאמר ואזיל טובי' כו' מדבר 
במדת החסד שהיא מדתו של אברהם אבינו ע"ה כמ"ש4 
חסד,  על  קאי  טובי'  טובי',  שאמר  וזהו  לאברהם,  חסד 

שהוא טוב, והוא מדתו של אברהם.
דשמע ואדיש הוא כמ"ש על אברהם5 עקב אשר שמע 
אברהם בקולי, ואדיש דהיינו שמורגל בכך, הוא כי מספר6 
עק"ב שנה שמע אברהם. ודישה הוא בעקב הרגל שהוא 

דש על הקרקע, זהו עקב שהוא אחורי ותחתית הרגל.
והנה עי"ז המתיק אברהם את העקב שהם בחי' דינים 
תורה  בלקוטי  כמ"ש  אלקים  פעמים  ב'  מספר  קשים 
להאריז"ל7 פרשת תולדות בפסוק זה ע"ש. ודינים הם בחי' 

אחוריים, כידוע וכו'8.
כמ"ש שכחה,  של  שר  מ"ס10  אותיות   הנה9 

1( תענית ט.
2( ויק"ר לו, ד.

3( אבות פרק ה, משנה א.
4( מיכה ז, כ.

5( בראשית כו, ה.
ג' שנים הכיר אברהם  6( ראה נדרים לב, א. וא"ר אמי בר אבא בין 
את בוראו שנא' עקב אשר שמע אברהם בקולי חושבני' מאה ושבעין 
ותרין. רש"י: מאה ושבעין ותרין, דהכי משמע עקב כמנין עק"ב שנים 
שמע אברהם בקולי וכל שנותיו היו קע"ה, אלא בן שלש שנים הכיר 

את בוראו.
7( וז"ל: ב' פעמים אלקים גי' עקב וכו', וזהו עקב אשר שמע אברהם 
בקולי, פי' אברהם תיקן מציאת העקב הזה והמתיקן, וזהו שכתוב בן 
עק"ב שנה הכיר אברהם את בוראו, כי אחר שתקן עק"ב זה, הכיר את 

בוראו וכו'.
סוד  כל  "הנה  וז"ל:  יד(  )ד,  דניאל  מהאריז"ל  תורה  לקוטי  ראה   )8
אחוריים סוד דינים" ע"ש. לעיל סימן יב מאור התורה שיר השירים 

עמוד רג.
דינים,  בחי'  על  דברים, המורה  ד'  "עקב" מרומז  דבתיבת  9( מבאר 

שאברהם בחי' "חסד" ממתיקם.
א( עק"ב בגי' ב' פעמים "אלקים" כנ"ל.

ו"מס"  "מס",  האותיות  בגי'  "עקב"  תיבת  באמצע  "ק"  האות  ב( 
)ראה  ודינים  אחוריים  מבחי'  הוא  ושכחה  שכחה,  של  שר  ֵׁשם  הוא 
תניא אגרת הקדש ד"ה דוד זמירות – עמוד קסא, לקמן הערה 13(, 
ה"ק".  את  הממתיק  חסד,  בגי'  הוא  מסביב  המקיף  "עב"  והאותיות 

וזהו רמז בהמארז"ל כאן "חלפוה בישתיה מאה" כדלקמן.

10בעץ חיים11 שער הזיווגים פ"ו ע"ש, וזהו עק"ב12 שבמלואו 

עי"ן קו"ף בי"ת הוא מספר13 תשכ"ח.
הנה אברהם בחי' חסד, המתיק את העקב המתיק את 
ונרמזה בִמַלת עקב, שע"ב  ק', מספר מ"ס.  הדינים שהם 
שממתיקים14  ק'  אות  את  ומקיפים  סובבים  חס"ד  מספר 

אותו וכו'.
קרא כתיב פוטר מים ראשית מדון ריש מאה 
כמ"ש15  דאברהם  החסד  מדת  הוא  מים  פירוש  דיני. 
דאברהם  בחי'  מים  הנה  כמים,  אחריך  נמשך  אב  זכור 
פוטר דהיינו שמסלק ריש מאה דיני, ריש מאה דיני הוא 

ג( עק"ב במילואו בגי' תשכ"ח.
אחורי הרגל – מרמז על אחוריים,  ד( פירוש תיבת "עקב" – שהוא 

ראה הערה 14.
ראה בפנים בתורת לוי יצחק דהוא מרמז על בחינת אחוריים ד"בינה" 
לעיל  וראה   .7 הערה  רטו  סימן  לקמן  דינים.  בחי'  נשתלשל  דממנה 
יניקת  נשתלשל  )בינה(  דאימא  מוחין  שמבחי'   ,11 הערה  קכז  סימן 

החיצונים, משא"כ מבחי' מוחין דאבא – חכמה ע"ש.
10( ראה לקמן סימן רטו הערה 7 בביאור אותיות "מס" המורה על 
בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  מתורת  ודינים.  אחוריים  בחי' 

עמוד רצט.
וזהו סוד שארז"ל  נקרא מ"ס...,  וז"ל: שר של שכחה  טו.  11( שער 
ק"א  פרקו  לשונה  פעמים  ק'  פרקו  שונה  דומה  אינו  ט:(  )חגיגה 
פעמים, לפי שעד ק' פעמים יש לו שליטה כמנין מ"ס ולא יותר ע"ש. 
]ועיין לעיל סימן עו[. ראה שיחות קודש ה'תשמ"א פרשת תצוה סעיף 
כה. כו. ספר הערכים אות ו' עמוד רלד ואילך, בביאור אותיות "מס". 

ובאות "סמך" עמוד רנג.
12( "זהו עק"ב שהוא אחורי הרגל, רגל הוא* ע"ב קס"א הפנים דאב 
ואם, שהוא חכ' בכלל, ואחורי הרגל** הוא האחוריים דאו"א שעל 
שם בינה יחשבו, כי בינה שהוא נוקבא לגבי חכמה הוא בחי' אחוריים 

לגבי חכמה" )תורת לוי יצחק כאן(.
*( רגל הוא ע"ב קס"א: פירוש, רג"ל בגימטריא שם ע"ב, קס"א.

ה"י  וי"ו,  ה"י,  יו"ד,  יודי"ן שהוא בחכמה,  הוי' במילוי  ע"ב, הוא שם 
בגי' 72.

קס"א, הוא שם אהי' במילוי יודי"ן שהוא בבינה, אל"ף, ה"י, יו"ד, ה"י, 
בגי' 161.

ביחד 72 + 161 הוא 233, בגי' רג"ל.
וראה לעיל סימן לב. פז הערה 14 בקשר שם "אהי-ה" לבינה.

**( אחורי הרג"ל שהוא האחוריים דאו"א: פירוש: כנ"ל או"א הוא שם 
ע"ב קס"א במילוי יודי"ן, והאחוריים הוא כזה.

שם ע"ב באחוריים הוא: יו"ד )20( + יו"ד, ה"י )35( + יו"ד, ה"י, וי"ו 
)57( + יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י )72( = 184.

ושם "אהי-ה" באחוריים הוא: אל"ף )111( + אל"ף, ה"י )126( + אל"ף, 
ה"י, יו"ד )146( + אל"ף, ה"י, יו"ד, ה"י )161( =544.

ביחד 184 + 544 = 728 בגי' תשכ"ח, נמצא דאחוריים – ה"עקב" – 
דמספר רג"ל )ע"ב, קס"א( הוא ענין השכחה.

13( עק"ב שבמלואו עי"ן קו"ף בי"ת – עיין עוד בזה לעיל סימן סא. 
לקמן סימן רטו. רלט.

14( ראה בפנים בתורת לוי יצחק המשך הענין במספר ק'.
15( מתפלת גשם. 

ילקוט לוי יצחק על התורה



כג

האחוריים דבינה שהם הריש והמקור להק' דיני כי בינה16 
היא פועל גבורות, הנה מים חסד דאברהם פוטר את הק' 

דיני.
וראשי תיבות17 פוטר מים ראשית מדון הוא מספר ה' 
פעמים חסד, כי יש ה' חסדים18 כמו ה' אצבעות דיד ימין19.

מא"ה,  ב"ר  תיבות  שהוא  אברהם  בשמו  זה  ונרמז 
להורות שהמתיק המאה דיני.

16( הכוונה למ"ש בתפלת ברכת קריאת שמע "לאל ברוך", ד"מרום 
וקדוש" הוא כתר וחכמה, "פועל גבורות" – בינה, "עושה חדשות" 

– חסד, "בעל מלחמות" – גבורה. ראה גם לעיל סימן יז הערה 13.
17( היינו: פ' )80( + מ' )40( + ר' )200( + מ' )40( = 360, וכן ה' 

.)5X72 = 360( פעמים חס"ד
18( ראה לעיל סימן קי הערה 2.

והנה ביד יש ה'  וז"ל:  19( ראה אור התורה שיר השירים עמוד קט 
אצבעות לפי שהחסד שביד כללי הוא לפעול כל המעשה חסד וכשבא 
גילוי מתחלק לכמה מדריגות חסד שבחסד גבורה שבחסד כו'  לידי 

והן ה' אצבעות ה' חסדים כידוע.

והוא  ק'  מספרו  מל"ל  לאברהם,  מל"ל  מי  וכתיב20 
שהמתיק הק' דיני' על-דרך מה שכתוב21 מי ימלל גבורות 

ה', שפירוש ימלל הוא ריכוך והמתקה22.
שופר.  קול23  שמיעת  על  ואדיש  שמע  ג"כ  ויתפרש 
)שהמצוה הוא לשמוע כמו שמברכים לשמוע קול שופר( 

ששומעין ק' קולות, עי"ז חלפוה בישתא מאה.
וזהו ג"כ מלל, מ' הוא המ' שברים ותרועות, ב' פעמים 

ל' הוא הל' תקיעות שלפניהם והל' תקיעות שלאחריהן.
י"ל, מ' הוא המ' קולות די' סדרי תשר"ת, ל' הוא  או 
הל' קולות די' סדרי תש"ת, ל' הוא הל' קולות די' סדרי 

תר"ת, וד"ל.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קע

20( בראשית כא, ז.
21( תהלים קו, ב.

22( ראה גם בענין "מי ימלל" לעיל סימן ל. מט. עג. לקמן סימן רכה.
23( ראה לקמן סימן קמ. קמא. קמב. לעיל סימן קכה. קכח. דהמכוון 

בתקיעת "שופר" הוא להמשיך גבורות ממותקות ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ מט' חשון.

רצון  ויהי  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יקרא  רצון  בעת 

שיבשר טוב בזה.

ומובן וגם פשוט שככל מה שמביא הבקשה, מוסיף בתורה ומצות שבזה גם כן כמובן השפעה 

על הסביבה לקרבה לאבינו שבשמים שזהו ענין הציווי ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, ה"ז מוסיף 

בברכות השי"ת למילוי משאלות לבבו לטובה.

ועכ"פ  הידועים,  ותניא(  תהלים  )חומש  חת"ת  שיעורי  שלשת  שמירת  ע"ד  שנדבר  כמדומה 

ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. שגורה היתה אימרה בפי חסידי פולין, אשר חתן בעמדו בחופתו, עת רצון הוא למעלה 

למלא משאלות לבבו אז, ויש לייסד זה בכמה מאמרי רז"ל, ומהם אשר ביום החופה מוחלין לו על כל 

עוונותיו, שחתן דומה למלך, והעיקר שבעת החופה מדמין אותו, ליצירך בגן עדן מקדם, שאז הרי הי' 

קודם חטא עץ הדעת ועולם על מלואו )משא"כ לפי טעמים הראשונים ה"ז לאו דוקא בעת העמידה 

תחת החופה, וק"ל(.
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יין  אבינו  את  נשקה  לכה   – לב  יט,  וירא 
ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע

)תוכן: בנות לוט קבלו מאברהם שקודם משיח 
יבקעו הרים ויפלו במים(

מלוט  שקבלו  המשיח  מלך  זה  זרע  מאבינו  ונחיה  א. 
ויפלו  הרים  יבקעו  משיח  קודם  מאברהם  ששמע  אביהם 
שבקעו  הרים  הוא  סדום  בהפיכת  סבורים  והיו  במים 

ועיירות נטבעו ומתו הרבה.
פירוש הרוקח

מואב   – המשיח  מלך  זהו  זרע  אותו  )תוכן: 
במלואו בגי' ממנו יוציא משיח, ועוד רמזים בזה(

אלא  כאן  כתיב  אין  בן  זרע  מאבינו  ונחיה  ובמדרש  א. 
מלך  זה  ואיזה  אחר  ממקום  בא  שהוא  זרע  אותו  זרע 
וא"ו  מ"ם  במלואו  מואב  שמו  את  ותקרא  ולזה  המשיח, 
בגימ'  כן  גם  וכן  ]ה[משיח,  יוציא  ממנו  בגימ'  בי"ת  אל"ף 
התורה, ראויים לקבל התורה, וישמעאל מזרע חם אין ראוי 
ש'  יפת  ב"ש  בא"ת  מואב  שמו  קראה  ולזה  התורה  לקבל 
ויצא ממנה  והקב"ה לא קפח שכרה  ולשם,  ליפת  שכוונה 
של  גלגולו  דוד  ממנו  יצא  האדם  מין  שאבד  שחשבה  דוד 
אדם כאז"ל, והצעירה זכתה גם כן למלכות ב"ד אלא לפי 
שהבכירה הוא נתנה העצה זכתה לדוד שלא נפסקה ממנו 
יצא  הצעירה  אבל  נגדי,  כשמש  כסאו  שנאמר  המלכות 

ממנה רחבעם שנחלקה מלכותו.
שפתי כהן

ששניהם  ורות,  לוט  בנות  מעשה  דמיון  )תוכן: 
בתחלת ימי פסח, ועוד רמזים בזה(

א. לכה נשקה את אבינו יין ונחי' מאבינו זרע, בב"ר )פ' 
נ"א ח'( איתא ר' תנחומא משום רבי ישמעאל ונחי' מאבינו 
זרע, ונחי' מאבינו בן אין כתיב כאן אלא ונחי' מאבינו זרע 

אותו זרע שהוא בא ממקום אחר ואי זה זה מלך המשיח.
ורש"י מפרש זה מלך המשיח שבא מיהודה ורות ע"ש. 
להוציא  כדי  שמים,  לשם  הי'  לוט  בנות  כוונת  דכל  נמצא 
הניצוץ של משיח שהי' טמון בלוט, וממנו בא רות המואבי' 

ונשתלשל ממנה מלכות בית דוד עד משיח צדקנו.
דאותו  התורה,  מנפלאות  פלא  דבר  יראה  המעין  והנה 
זמן שבנות לוט אמרו ונחי' מאבינו זרע במערה ונתעברה 
הבכירה מזה, הנה כמה שנים אח"ז אותו זמן ממש, נתעורר 
אצל רות המואבי' לבוא בקהל השם, ובאותו זמן נתחדש 

ההלכה מואבי ולא מואבית ומותרת היא לבוא בקהל.
תפארת  יפות,  פנים  )עיין  במפרשים  מבואר  דהנה 
דבאו  י"ב(  מ"ח  פ  במד"ר  וטריא  בשקלא  וכן  יהונתן, 
סדומה  המלאכים  שני  ויבואו  וא"כ  פסח,  ערב  המלאכים 
בערב הוי זה ליל פסח, ובבוקר ט"ו ניסן כתוב וכמו השחר 
עלה וגו' ואח"כ השמש יצא וגו' וה' המטיר על סדום גפרית 
דסדום,  החורבן  שלאחר  בלילה  לפי"ז  פשטות  ועפ"י  וגו', 

נעשה המעשה דלוט ובנותיו, כמבואר במדרש ובמפרשים 
וגו'  בארץ  אין  איש  הבנות  אמרו  סדום  שנחרב  דאחרי 
דחשבו דנחרב כל העולם כמו המבול )עין ב"ר פ' נ"א ח'(, 
וא"כ לפי חשבון זה הבכירה נתעברה מלוט ליל ט"ז לחודש 

ניסן.
ובאותו ערב של ליל ט"ז באה רות לקהל ה', וכדאיתא 
ב"ר  שמואל  א"ר  שתיהן  ותלכנה  ו'  ג'  פ'  רות  במדרש 
סימן אותו היום קציר העומר הי' דתנינן תמן כל העיירות 
הסמוכות לשם היו מתכנסות כדי שיהא נקצר בעסק גדול, 
וקצירת  ענף(,  יפה  כהונה,  )מתנות  שם  במפרשים  ועיין 
כדאיתא  הפסח  דחג  הראשון  יו"ט  במוצאי  הוי  העומר 

במנחות דף סה. עי"ש.
נמצא דההתעוררות של רות לבוא בקהל, דהיא הפרידה 
המואבית דיבוא לקהל ה' להתחיל מלכות בית דוד ומשיח 
זמן כנ"ל הי' המעשה דבנות לוט,  ובאותו  הי' בחג הפסח, 

דשניהם לכיוון אחד הלכו ונפלאות הבורא הוא.
ויש להמתיק יותר, דמלחמת אברהם כנגד הד' מלכים 
ויבא  ח'  מ"ב  פ'  מד"ר  יעויין  פסח  בליל  הי'  לוט  להציל 
לפסח(,  )מצת  עוגות  במצות  ועוסק  יושב  אברם  הפליט 
וכן במד"ר פ' מ"ג ג' אביהם יצא בחצי הלילה אף אני אצא 

בחצי הלילה )במכת בכורות דליל פסח הוה(.
ומבואר בזוהר ובאריכות בשל"ה דהד' מלכים רומז להד' 
מלכיות, ולוט רומז למשיח הטמון בתוכו, וע"כ הד' מלכיות 
שיבוא  למשיח  רומז  לוט  להציל  הלך  ואברהם  לוט,  נשבו 
אחר הד' מלכיות יעו"ש, נמצא מכל הנ"ל דאותו זמן דניצול 
לוט ע"י אברהם דממנו בא משיח, כן באותו זמן יצא הניצוץ 

ממנו, ובאותו זמן ממש באה רות לקהל ד' הפלא ופלא.
פרי דוד

)תוכן: ונחי' דרשו על מלך המשיח, שלא יתבטל 
המות עד ימות המשיח(

א. ונחיה מאבינו זרע. דרשו על מלך המשיח ויראה לפי 
והחיות בזה העולם  ימות המשיח,  שלא יתבטל המות עד 
אינם חיות אמיתי, שבכל יום מתמעט כח החיות ומתקרב 
למיתה, לכן אמר ונחי' מאבינו זרע אמיתית שלא יהיה עוד 

מות בעולם.
מלא העומר

רואים   – ורות  תמר  לוט  בנות  מסיפור  )תוכן: 
שכשבוא העת למשיח לא יתעכב אפי' רגע(

ב. ואנו רואים כי שורש דוד נכתב ג' פעמים בבנות לוט, 
בתמר, וברות. וכולם היו על ידי דרכים נפלאים שאם היה 
עובר במעט רגע לא היה יוצא הדבר אל הפועל. בנות לוט 
כי רק סדום  יודעות  היו  ועוד מעט  נחרב,  חשבו שהעולם 
וכן  בדרך.  החזירו  המלאך  ביהודה  וכן  נחרבו.  וג'  ועמורה 
משיח,  ביאת  באמונת  יסוד  וזה  מת.  הי'  מעט  עוד  בבועז 

שכשבוא הזמן לא יתעכב אפילו רגע מועט.
ילקוט מעם לועז - רות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וירא
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xie`כו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
ׁשּנאמר: יֹוׁשבין', והן הּדּיינין ּבעדת להתיּצב אני ׁשעתיד ,פב)לבני אל"(תהלים ּבעדת נּצב ."אלהים ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

Ï‰‡‰ŒÁ˙t∑ וׁשב עֹובר יׁש אם ּבביתֹולראֹות ‰ÌBi.ויכניסם ÌÁk∑(פו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (ב"מ הֹוציא ∆«»…∆ְְְְְִִִֵֵֵֵַָ¿…«ִַָָ
המלאכים  הביא ּבאים, אֹורחים היּו ׁשּלא מצטער ׁשראהּו ּולפי ּבאֹורחים, להטריחֹו ׁשּלא מּנרּתיקּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹחּמה

אנׁשים  ּבדמּות .עליו ְֲִִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 'nr `"g h"nyz zegiyd xtq t"r)

rWze mirWY libA migxF` zqpkd©§¨©§¦§¦¦§¦¨¥©

למילתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשנה, ותׁשע ּתׁשעים ּבן ּבהיֹותֹו ואף ׁשנֹותיו, ּכל ּבמׁש לּברּיֹות ה' ּדבר ּבפרסּום עסק אבינּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאברהם
והיה  ׁשאמר למי לבר עליו ולפעֹול ּולהׁשקֹותֹו להאכילֹו ׁשּיּוכל אחד אדם עֹוד יעבֹור אּולי לראֹות האֹוהל ּפתח על ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָיׁשב

ואילך)העֹולם סע"א י, סוטה .(עיין ָָ
הּיֹום" ּכחֹום האֹוהל ּפתח יֹוׁשב "והּוא ּפרׁשתנּו ּבתחילת ׁשּכתּוב א)ּכמֹו עֹובר (יח, יׁש אם "לראֹות ׁשם ׁשּיׁשב רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

לביתֹו". ויכניסם ְְְִֵֵַָָוׁשב
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִֶַַָָָָָָָּומּזה

נתקרבּו ּכבר רּבים ויהּודים ּבעמלֹו, טֹוב ּפרי ראה ּוכבר ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ּבני ּבקירּוב רּבֹות עסק ׁשּכבר מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּגם
מעבֹודתֹו. קצת ו"לנּוח" לרגעים, ּבזה להפסיק הּוא יכֹול ׁשאּולי לחׁשֹוב לֹו אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל־ידֹו,

יהּודי  עֹוד יׁש אּולי ּולחּפׂש ּבמרץ, ּבזה ולעבֹוד להמׁשי עליו ּבזה, התעּסקּות ׁשל ׁשנים" ותׁשע "ּתׁשעים אחרי ּגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּולחּברֹו לקרבֹו ׁשּיכֹול ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָאחד,

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiyn)

ה' אֹו ד' ּבן ורּבי מֹורי אבי אדני  ּבהיֹות חׁשון): ט' יֹום (הּיֹום דֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד סּפּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹידּוע
אבינּו, אברהם אל ה' נראה מה  מּפני ּבאמרֹו: לבּכֹות, והתחיל וירא, ּפרׁשת קדׁש ּבּׁשּבת צדק' ה'צמח זקנֹו אל נכנס ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשנים,
זיין, מל זי דארף ער אז מחליט איז יאר, ניינציג אּון ניין צּו צּדיק, א איד א "אז צדק': ה'צמח וּיענהּו נראה? אינֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָולנּו
ּבא  ׁשנה, ות ׁשע ּתׁשעים ּבן  ּבהיֹותֹו צּדיק, יהּודי (ּכאׁשר אים" צּו ּבאווייזען זי זאל אֹויּבערׁשטער דער אז ווערט ער ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאיז

אליו). יתּגּלה ׁשהּקּב"ה לכ הּוא ראּוי עצמֹו, את למּול החלטה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלידי
מּזה: ְִֶַָָוההֹוראה

ּכחֹו ּכאׁשר ׁשנים, וכּמה ּכּמה לפני עּמֹו מדּברים היּו אם ּבׁשלמא ּבטענֹות? אליו לבֹוא עכׁשו נזּכרּו מה טֹוען יהּודי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכאׁשר
ּתלמידים  והעמיד חּייו, ּבמׁש רּבֹות ּפעל ׁשּכבר לאחרי עכׁשו, אבל עצמֹו. את ׁשיׁשנה אפׁשרּות היתה - ּבמתניו ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהיה

עצמֹו?! את לׁשנֹות מּמּנּו לתּבע ּפתאם נזּכרּו ּומה ּכח, לֹו ואין זקן ּכבר הּוא - כּו' ּתלמידים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹותלמידי
להּקּב"ה  מרּכבה ּבבחינת היה ימיו ׁשּכל אבינּו, אברהם אֹודֹות ׁשּמדּבר ׁשּלמרֹות - הּנ"ל מענין ההֹוראה ּבאה זה על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻהּנה
ּתׁשעים  לגיל ּבהּגיעֹו הּנה לד)], ּפרק ׁשם כג. ּפרק (ּתניא ימיהם ּכל היּו ּכזה ּובמּצב הּמרּכבה", הן הן "האבֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ[ׁשהרי
ׁשהּוא  לֹו ואֹומרים ּבאים - ּבחרן" עׂשּו אׁשר הּנפׁש "את ּכֹולל ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּבמׁש עבֹודתֹו ּכל לאחרי ׁשנה, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָותׁשע

עצמֹו! את למּול ְִֶַָָצרי
ׁשל  להבנתֹו ׁשּי זה ׁשענין מּובן, - ׁשנים ה' אֹו ד' ּבן ּבהיֹותֹו נׁשמתֹו־עדן לאדמֹו"ר צדק' ה'צמח ּבאר זה ׁשענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּומּכיון
קטן  ילד אצל ואּדרּבה: - קטן! לּילד אפּלּו זאת להסּביר נּתן ׁשהרי ׁשּבפׁשּוטים, ּפׁשּוט אפּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּכל

יתירה. ּבפׁשטּות הּדבר ְְְְִֵֵַַַָָָמתקּבל
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`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
ּפעּלה  איזֹו לעׂשֹות ׁשעליו לֹו אֹומרים "נאּו", עכׁשו, אליו יתּגּלה ׁשהּקּב"ה ׁשרצֹונֹו ּובֹוכה טֹוען יהּודי ילד ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻולכן,
הּקּב"ה... על ּבסמכֹו מּטתי", על ׁשֹוכב "אני אמר ׁשחזקיהּו אמנם מּצינּו - מאליו! יבֹוא זה ׁשּדבר יּתכן לא ּכי זה. ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבענין
מּיׂשראל  ואחד אחד ׁשּבכל לסנחריב ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן לירּוׁשלים, מחּוץ ׁשּנמצא לסנחריב ּבנֹוגע רק הּוא זה ענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאבל:

יהּודי! ׁשל ועבֹודתֹו ּפעּולתֹו ׁשּתהיה ּבהכרח - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ(יצר־הרע)
ּבארּוכה. ּכּנ"ל כּו' ּורגילּותֹו טבעֹו את לׁשנֹות עצמֹו, את למּול - היא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻוהּפעּלה

ל  ּובפרט מסּים, סיּפּור נׂשיאינּו מרּבֹותינּו ׁשֹומעים ׁשּכאׁשר ּפעמים ּכּמה על־ּפי וכמדּוּבר ונתּפרסם נדּפס ׁשהּסיּפּור אחרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
ּבדבר  יעּינּו לּזמן ּומּזמן ה"ּמּדף", על־גּבי הּׂשיחה נדּפסה ׁשּבֹו הספר את ׁשּיּניחּו ּכדי לא היא, הּדבר ּכּונת הרי - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהֹוראתם
אדמֹו"ר  ׁשל הּכונה היתה זּו לא ּבׁשאלתֹו, נׁשמתֹו־עדן אדמֹו"ר ׁשל ּכונתֹו היתה זֹו לא - זה!... ענין נפלא ּכּמה אה, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹויאמרּו:
הּכונה  - ּבדפ ּוס! לפרסמ ֹו וצּוה  הּדבר את  סיּפר ּכאׁשר דֹורנּו נׂשיא  ׁשל  הּכונה היתה זּו ולא ּתׁשּובת ֹו, ּבדברי צדק' ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹה'צמח

העץ! על הּגרזן - פלאחּו" דא "טאפארּו הּידּוע: וכּפתגם לּפעל, ּבנֹוגע הֹוראה מּזה ׁשּילמדּו ּכדי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיתה
מבין  הּוא הרי "ּגרזן", ויׁשנֹו "עץ" ׁשּיׁשנֹו לֹו אֹומרים ּכאׁשר ּכי - קטן ילד אצל יֹותר ּבפׁשיטּות מתקּבל זה ענין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוגם
צריכים  אזי - מבּוגר  אדם עם מדּברים ּכאׁשר מה־ׁשאין־ּכן העץ; על הּגרזן ּפעּלת ׁשּתהיה - היא ּבזה ׁשהּכונה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻּבפׁשטּות 

ּבפעל. מעׂשה לידי ׁשּיביא ּכדי הּוא הּלּמּוד ׁשּתכלית לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלהסּביר
ּפעּולתם. את יפעלּו לעיל האמּורים ׁשהּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויהי־רצֹון

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 77 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr Epia` mdxa` iERx¦©§¨¨¨¦©§¥©¨¨

יהוה יהוה יהוה יהוה  אליואליואליואליו ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּירארארארא ָָָָֹֹ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּקּב"ה ּובא היה, למילתֹו ׁשליׁשי רש"י)יֹום ובפירוש א. (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

קדם? לבּקרֹו ּבא ולא למילתֹו הּׁשליׁשי לּיֹום עד אברהם את מּלבּקר הּקּב"ה נׁשּתהה מּדּוע להבין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוצרי
ז"ל רּבֹותינּו מאמר על־ּפי זה ב)ויּובן לט, נֹוטל (נדרים חֹולים ׁשּבבּקּור והגם לחֹולה. רפּואה מביאים חֹולים ּבּקּור ׁשעל־ידי , ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּבמראה  לֹו "ׁשהיה הרמּב"ן אֹומר ה'" אליו "וּירא אברהם, אצל הּקּב"ה ׁשל ּבבּקּורֹו הּנה מחליֹו, מּׁשּׁשים אחד רק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּמבּקר
ּובׁשלמּות  ּבגלּוי למּטה נמׁשכה ׁשהרפּואה (רק לגמרי ׁשרּפאהּו מׁשמע לׁשֹונֹו ּדבפׁשטּות הּמילה" למחלת רּפּוי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה

ּבפרׁשתנּו). רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו רפאל, מלא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעל־ידי
ּובּתֹוצאֹות  לּמצוה, ּבהכנֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו נס. ּבדר ולא הּטבע ּבדר הּוא קּיּומּה ּכאׁשר היא, הּמצוה ׁשלמּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּנה
לבּטלם  אין הּמצוה, מּקּיּום ּכתֹוצאה קׁשיים נֹוצרים ּכאׁשר ולכן נס. ּבדר ולא טבע על־ּפי להיֹות ׁשּצריכֹות הּמצוה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּדקּיּום

הּטבע. ּבדר רק אּלא הּמצוה, ּבׁשלמּות חסר אז ּכי  טבעי, ּבלּתי ּבאפן להחליׁשם) ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ(אֹו
הּטבע  ּבדר ׁשהרי טבעי, ּבאפן היה רפאל הּמלא על־ידי הּׁשליׁשי ּבּיֹום אבינּו אברהם את ה' ׁשרּפּוי לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכן,

הּו הּמילה רּפּוי זמן ּבאפן מׁש לרּפאֹותֹו ּבכדי לזה, קדם ולא הּׁשליׁשי ּבּיֹום רק אברהם את ה' ּבּקר ולכן ימים, ׁשלֹוׁשה א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ְִִטבעי.

(á)ìL äpäå àøiå åéðéò àOiåíéávð íéLðà äL ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−
eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ì õøiå àøiå åéìò̈¨®©©À§©¨³̈¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−
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i"yx£ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑ ׁשאין אברהם, את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ואחד ׂשרה, את לבּׂשר אחד ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד וּיאמרּו(ב"ר)מלא וּיאכלּו, רּבים: ּבלׁשֹון מזּכירן הּוא הּפרׁשה ּכל ׁשּכן ,ל ּתדע . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
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כז `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
ׁשּנאמר: יֹוׁשבין', והן הּדּיינין ּבעדת להתיּצב אני ׁשעתיד ,פב)לבני אל"(תהלים ּבעדת נּצב ."אלהים ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

Ï‰‡‰ŒÁ˙t∑ וׁשב עֹובר יׁש אם ּבביתֹולראֹות ‰ÌBi.ויכניסם ÌÁk∑(פו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (ב"מ הֹוציא ∆«»…∆ְְְְְִִִֵֵֵֵַָ¿…«ִַָָ
המלאכים  הביא ּבאים, אֹורחים היּו ׁשּלא מצטער ׁשראהּו ּולפי ּבאֹורחים, להטריחֹו ׁשּלא מּנרּתיקּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹחּמה

אנׁשים  ּבדמּות .עליו ְֲִִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 'nr `"g h"nyz zegiyd xtq t"r)

rWze mirWY libA migxF` zqpkd©§¨©§¦§¦¦§¦¨¥©

למילתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשנה, ותׁשע ּתׁשעים ּבן ּבהיֹותֹו ואף ׁשנֹותיו, ּכל ּבמׁש לּברּיֹות ה' ּדבר ּבפרסּום עסק אבינּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאברהם
והיה  ׁשאמר למי לבר עליו ולפעֹול ּולהׁשקֹותֹו להאכילֹו ׁשּיּוכל אחד אדם עֹוד יעבֹור אּולי לראֹות האֹוהל ּפתח על ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָיׁשב

ואילך)העֹולם סע"א י, סוטה .(עיין ָָ
הּיֹום" ּכחֹום האֹוהל ּפתח יֹוׁשב "והּוא ּפרׁשתנּו ּבתחילת ׁשּכתּוב א)ּכמֹו עֹובר (יח, יׁש אם "לראֹות ׁשם ׁשּיׁשב רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

לביתֹו". ויכניסם ְְְִֵֵַָָוׁשב
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִֶַַָָָָָָָּומּזה

נתקרבּו ּכבר רּבים ויהּודים ּבעמלֹו, טֹוב ּפרי ראה ּוכבר ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ּבני ּבקירּוב רּבֹות עסק ׁשּכבר מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּגם
מעבֹודתֹו. קצת ו"לנּוח" לרגעים, ּבזה להפסיק הּוא יכֹול ׁשאּולי לחׁשֹוב לֹו אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל־ידֹו,

יהּודי  עֹוד יׁש אּולי ּולחּפׂש ּבמרץ, ּבזה ולעבֹוד להמׁשי עליו ּבזה, התעּסקּות ׁשל ׁשנים" ותׁשע "ּתׁשעים אחרי ּגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּולחּברֹו לקרבֹו ׁשּיכֹול ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָאחד,

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiyn)

ה' אֹו ד' ּבן ורּבי מֹורי אבי אדני  ּבהיֹות חׁשון): ט' יֹום (הּיֹום דֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד סּפּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹידּוע
אבינּו, אברהם אל ה' נראה מה  מּפני ּבאמרֹו: לבּכֹות, והתחיל וירא, ּפרׁשת קדׁש ּבּׁשּבת צדק' ה'צמח זקנֹו אל נכנס ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשנים,
זיין, מל זי דארף ער אז מחליט איז יאר, ניינציג אּון ניין צּו צּדיק, א איד א "אז צדק': ה'צמח וּיענהּו נראה? אינֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָולנּו
ּבא  ׁשנה, ות ׁשע ּתׁשעים ּבן  ּבהיֹותֹו צּדיק, יהּודי (ּכאׁשר אים" צּו ּבאווייזען זי זאל אֹויּבערׁשטער דער אז ווערט ער ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאיז

אליו). יתּגּלה ׁשהּקּב"ה לכ הּוא ראּוי עצמֹו, את למּול החלטה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלידי
מּזה: ְִֶַָָוההֹוראה

ּכחֹו ּכאׁשר ׁשנים, וכּמה ּכּמה לפני עּמֹו מדּברים היּו אם ּבׁשלמא ּבטענֹות? אליו לבֹוא עכׁשו נזּכרּו מה טֹוען יהּודי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכאׁשר
ּתלמידים  והעמיד חּייו, ּבמׁש רּבֹות ּפעל ׁשּכבר לאחרי עכׁשו, אבל עצמֹו. את ׁשיׁשנה אפׁשרּות היתה - ּבמתניו ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהיה

עצמֹו?! את לׁשנֹות מּמּנּו לתּבע ּפתאם נזּכרּו ּומה ּכח, לֹו ואין זקן ּכבר הּוא - כּו' ּתלמידים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹותלמידי
להּקּב"ה  מרּכבה ּבבחינת היה ימיו ׁשּכל אבינּו, אברהם אֹודֹות ׁשּמדּבר ׁשּלמרֹות - הּנ"ל מענין ההֹוראה ּבאה זה על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻהּנה
ּתׁשעים  לגיל ּבהּגיעֹו הּנה לד)], ּפרק ׁשם כג. ּפרק (ּתניא ימיהם ּכל היּו ּכזה ּובמּצב הּמרּכבה", הן הן "האבֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ[ׁשהרי
ׁשהּוא  לֹו ואֹומרים ּבאים - ּבחרן" עׂשּו אׁשר הּנפׁש "את ּכֹולל ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּבמׁש עבֹודתֹו ּכל לאחרי ׁשנה, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָותׁשע

עצמֹו! את למּול ְִֶַָָצרי
ׁשל  להבנתֹו ׁשּי זה ׁשענין מּובן, - ׁשנים ה' אֹו ד' ּבן ּבהיֹותֹו נׁשמתֹו־עדן לאדמֹו"ר צדק' ה'צמח ּבאר זה ׁשענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּומּכיון
קטן  ילד אצל ואּדרּבה: - קטן! לּילד אפּלּו זאת להסּביר נּתן ׁשהרי ׁשּבפׁשּוטים, ּפׁשּוט אפּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּכל

יתירה. ּבפׁשטּות הּדבר ְְְְִֵֵַַַָָָמתקּבל
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`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
ּפעּלה  איזֹו לעׂשֹות ׁשעליו לֹו אֹומרים "נאּו", עכׁשו, אליו יתּגּלה ׁשהּקּב"ה ׁשרצֹונֹו ּובֹוכה טֹוען יהּודי ילד ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻולכן,
הּקּב"ה... על ּבסמכֹו מּטתי", על ׁשֹוכב "אני אמר ׁשחזקיהּו אמנם מּצינּו - מאליו! יבֹוא זה ׁשּדבר יּתכן לא ּכי זה. ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבענין
מּיׂשראל  ואחד אחד ׁשּבכל לסנחריב ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן לירּוׁשלים, מחּוץ ׁשּנמצא לסנחריב ּבנֹוגע רק הּוא זה ענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאבל:

יהּודי! ׁשל ועבֹודתֹו ּפעּולתֹו ׁשּתהיה ּבהכרח - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ(יצר־הרע)
ּבארּוכה. ּכּנ"ל כּו' ּורגילּותֹו טבעֹו את לׁשנֹות עצמֹו, את למּול - היא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻוהּפעּלה

ל  ּובפרט מסּים, סיּפּור נׂשיאינּו מרּבֹותינּו ׁשֹומעים ׁשּכאׁשר ּפעמים ּכּמה על־ּפי וכמדּוּבר ונתּפרסם נדּפס ׁשהּסיּפּור אחרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
ּבדבר  יעּינּו לּזמן ּומּזמן ה"ּמּדף", על־גּבי הּׂשיחה נדּפסה ׁשּבֹו הספר את ׁשּיּניחּו ּכדי לא היא, הּדבר ּכּונת הרי - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהֹוראתם
אדמֹו"ר  ׁשל הּכונה היתה זּו לא ּבׁשאלתֹו, נׁשמתֹו־עדן אדמֹו"ר ׁשל ּכונתֹו היתה זֹו לא - זה!... ענין נפלא ּכּמה אה, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹויאמרּו:
הּכונה  - ּבדפ ּוס! לפרסמ ֹו וצּוה  הּדבר את  סיּפר ּכאׁשר דֹורנּו נׂשיא  ׁשל  הּכונה היתה זּו ולא ּתׁשּובת ֹו, ּבדברי צדק' ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹה'צמח

העץ! על הּגרזן - פלאחּו" דא "טאפארּו הּידּוע: וכּפתגם לּפעל, ּבנֹוגע הֹוראה מּזה ׁשּילמדּו ּכדי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיתה
מבין  הּוא הרי "ּגרזן", ויׁשנֹו "עץ" ׁשּיׁשנֹו לֹו אֹומרים ּכאׁשר ּכי - קטן ילד אצל יֹותר ּבפׁשיטּות מתקּבל זה ענין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוגם
צריכים  אזי - מבּוגר  אדם עם מדּברים ּכאׁשר מה־ׁשאין־ּכן העץ; על הּגרזן ּפעּלת ׁשּתהיה - היא ּבזה ׁשהּכונה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻּבפׁשטּות 

ּבפעל. מעׂשה לידי ׁשּיביא ּכדי הּוא הּלּמּוד ׁשּתכלית לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלהסּביר
ּפעּולתם. את יפעלּו לעיל האמּורים ׁשהּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויהי־רצֹון

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 77 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr Epia` mdxa` iERx¦©§¨¨¨¦©§¥©¨¨

יהוה יהוה יהוה יהוה  אליואליואליואליו ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּירארארארא ָָָָֹֹ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּקּב"ה ּובא היה, למילתֹו ׁשליׁשי רש"י)יֹום ובפירוש א. (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

קדם? לבּקרֹו ּבא ולא למילתֹו הּׁשליׁשי לּיֹום עד אברהם את מּלבּקר הּקּב"ה נׁשּתהה מּדּוע להבין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוצרי
ז"ל רּבֹותינּו מאמר על־ּפי זה ב)ויּובן לט, נֹוטל (נדרים חֹולים ׁשּבבּקּור והגם לחֹולה. רפּואה מביאים חֹולים ּבּקּור ׁשעל־ידי , ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּבמראה  לֹו "ׁשהיה הרמּב"ן אֹומר ה'" אליו "וּירא אברהם, אצל הּקּב"ה ׁשל ּבבּקּורֹו הּנה מחליֹו, מּׁשּׁשים אחד רק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּמבּקר
ּובׁשלמּות  ּבגלּוי למּטה נמׁשכה ׁשהרפּואה (רק לגמרי ׁשרּפאהּו מׁשמע לׁשֹונֹו ּדבפׁשטּות הּמילה" למחלת רּפּוי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה

ּבפרׁשתנּו). רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו רפאל, מלא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעל־ידי
ּובּתֹוצאֹות  לּמצוה, ּבהכנֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו נס. ּבדר ולא הּטבע ּבדר הּוא קּיּומּה ּכאׁשר היא, הּמצוה ׁשלמּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּנה
לבּטלם  אין הּמצוה, מּקּיּום ּכתֹוצאה קׁשיים נֹוצרים ּכאׁשר ולכן נס. ּבדר ולא טבע על־ּפי להיֹות ׁשּצריכֹות הּמצוה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּדקּיּום

הּטבע. ּבדר רק אּלא הּמצוה, ּבׁשלמּות חסר אז ּכי  טבעי, ּבלּתי ּבאפן להחליׁשם) ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ(אֹו
הּטבע  ּבדר ׁשהרי טבעי, ּבאפן היה רפאל הּמלא על־ידי הּׁשליׁשי ּבּיֹום אבינּו אברהם את ה' ׁשרּפּוי לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכן,

הּו הּמילה רּפּוי זמן ּבאפן מׁש לרּפאֹותֹו ּבכדי לזה, קדם ולא הּׁשליׁשי ּבּיֹום רק אברהם את ה' ּבּקר ולכן ימים, ׁשלֹוׁשה א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ְִִטבעי.

(á)ìL äpäå àøiå åéðéò àOiåíéávð íéLðà äL ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−
eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ì õøiå àøiå åéìò̈¨®©©À§©¨³̈¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑ ׁשאין אברהם, את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ואחד ׂשרה, את לבּׂשר אחד ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד וּיאמרּו(ב"ר)מלא וּיאכלּו, רּבים: ּבלׁשֹון מזּכירן הּוא הּפרׁשה ּכל ׁשּכן ,ל ּתדע . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(ב  ÔÈ¯·‚ ‡˙Ïz ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe נ"י ¿«≈ƒ«¬»¿»¿»»À¿ƒ
ÔÈ¯·‚Ë‰¯e ‡ÊÁÂ È‰BÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ( «¿ƒ»¿ƒƒ»ƒ«¬»¿«

ÏÚ „È‚Òe ‡kLÓ Ú¯zÓ ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿ƒ¿««¿¿»¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»
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xie`כח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
אֹומר הּוא סדֹום ּובהפיכת ,"אלי אׁשּוב ׁשֹוב "וּיאמר נאמר: ּובּבׂשֹורה יט)אליו, לעׂשֹות (לקמן אּוכל לא "ּכי : ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

הפּכי" לבלּתי לֹוט,(ב"ר)ּדבר את להּציל מּׁשם הל אברהם, את ׁשרּפא ּורפאל, ׁשּנאמר:. יט)הּוא "ויהי (לקמן ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מּציל  היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש הּמלט וּיאמר החּוצה אֹותם ÂÈÏÚ.ּכהֹוציאם ÌÈ·v∑ ּכמֹו:לפ ניו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ»ƒ»»ְְָָ

ב) הּמלאכים (במדבר ּכלּפי הּוא נקּיה לׁשֹון אבל מנּׁשה", מּטה ּפעמים?∑iÂ¯‡."ועליו ב' "וּירא" "וּירא", מהּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ««¿ְְְִַַַַַָ
להטריחֹו, רֹוצים היּו ׁשּלא והבין אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, לׁשֹון והּׁשני ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהראׁשֹון
וקדם  להטריחֹו, רצּו ׁשּלא ּולהראֹותֹו לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ׁשּיצא היּו ׁשּיֹודעים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹואףֿעלּֿפי

לקראתם ורץ ישן)הּוא ברש"י הגרסא ׁשרי (שם).(כך דהוה חזיּוהּו ּכד לקראתם"? "וּירץ ּוכתיב עליו", "נּצבים ּכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָ
לקראתם  "וּירץ מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ."ואסר, ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a ycw zexb`)

ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי עעעעֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשהההה אחדאחדאחדאחד מלאמלאמלאמלא ב)ׁשׁשׁשׁשליחליחליחליחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין יח, ּתֹורה'(רש"י ג)ּב'לּקּוטי לז, הרמּב"ם (אמור מּדברי לכ סּמּוכין מביא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
הּמׁשניֹות) לפרּוׁש להם(הקּדמה יׁש . . חּיים ּבעלי אחדאחדאחדאחד: "ּפּפּפּפעלעלעלעל ּגם ּכתב הרמּב"ם ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּתֹוספֹות ּדברי ּפי על לבאר ויׁש ב)ּפעלים". פו, מציעא לׁשּתי(ּבּבא נחׁשבֹות אינן לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת ,ׁשליחּיֹות , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ׁשּתי לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, זה ּולפי הּוא". אחד ענין והּצלה "רפּואה ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאי אי אי אי ׁשליחּיֹות ּכי יּתכן נןנןנןנן וכן , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

ּפעלים" "ׁשני ּבבעל־חי מנמנמנמנּגּגּגּגדים דים דים דים ׁשּיהיּו .ׁשׁשׁשׁשאינםאינםאינםאינם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz'd ,oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy itÎlr)

ּובּתֹו (ּבנֹו מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל ּוביכלּתֹו ׁשּבכחֹו - לּבֹו" אל יּתן "והחי - ה'" אליו מ"ּוירא ׁשּלמּדים ההֹוראה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוזֹוהי 
ד" לגּלּוי לזכֹות אבינּו) אברהם הההה''''ׁשל אליואליואליואליו (ּוגמילּות ויראויראויראוירא לזה מההכנֹות מתחיל אֹורחים, ּבהכנסת הׁשּתּדלּותֹו ידי על ," ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבכלל). ְֲִִָָחסדים
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`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
אבינּו אברהם ׁשל הנהגתֹו ּדגמת - חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת להׁשּתּדל צריכים ּכּמה עד מּובן אחר ׁשׁשׁשׁשחחחחּפּפּפּפׂשׂשׂשׂשּומּזה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

צרי ועל־דר־זה ּבחרּדל", לׁשֹונֹות "ג' ּכמֹו ּביֹותר, מׁשּבחים ּדברים והׁשקם והאכילם כּו', לקראתם רץ ּוכׁשראם, ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻאֹורחים,
וכּו'. יפֹות ּפנים ּובסבר זריזּות, מּתֹו אֹורחים, ּבהכנסת להׁשּתּדל מּיׂשראל ואחת אחד ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

למזֹון ּבנֹוגע חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת אמּורים ׁשהּדברים ּכׁשם (ּובמּכל־ׁשּכן ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשמי מי מי מי והּנה, ּגם הּוא ּכן - דהגּוף ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
למזֹון ּבנֹוגע חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת והפצת ררררּוּוּוּוחני חני חני חני וקל־וחֹומר) והּיהדּות, הּתֹורה הפצת ידי על דהנׁשמה, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

חּוצה. ְַַָָהּמעינֹות
ה'": אליו ד"וירא הּגּלּוי יֹותר מדּגׁש ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים להכנסת ׁשּבנֹוגע לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻויׁש

חסדים, דגמילּות הענין ּכללּות מּצד היא ה'", אליו ד"וירא  להגילּוי הּׁשּיכּות - ּבגׁשמּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָּבהכנסת
אליו. ויתּגּלה חסד לֹו יגמל ׁשהּקּב"ה זֹוכה לּזּולת, חסד ׁשגמל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמּכיון

היא ה'" אליו ד"וירא להגילּוי הּׁשּיכּות - ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹואבל עניןעניןעניןענין ׁשהרי ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
היא חסדים ּבגמילּות להלהלהלהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּפעּולתֹו יהיהיהיהּוּוּוּודידידידי הּואלקרבלקרבלקרבלקרב אף זֹוכה ולכן להלהלהלהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה , ייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר ה'".להתקרבלהתקרבלהתקרבלהתקרב אליו "וירא - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåàð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬
:Ecáò ìòî øáòú©«£−Ÿ¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ׁשּבהם תעבר",לּגדֹול "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים. ּכּלם ּוקראם «…«¬…»ƒ»¿ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
חֹול הּוא זה ּובלׁשֹון עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא לה)וכיון אֹומר (שבועות והיה הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

לקראתם", "וּירץ אחר ׁשּכתּוב ואףֿעלּֿפי האֹורחים, את ויכניס ׁשּירּוץ עד לֹו להמ ּתין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשּנכּתב  ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר היתה, לכן קדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהאמירה
רּבה' ּב'בראׁשית הּלׁשֹונֹות ּוׁשּתי ׁשנה, ק"כ ּגזרת קדם ּכן אם אּלא ּכן, לֹומר אפׁשר ואי נח", "וּיֹולד .אחר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

˜„CÓג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
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כט `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
אֹומר הּוא סדֹום ּובהפיכת ,"אלי אׁשּוב ׁשֹוב "וּיאמר נאמר: ּובּבׂשֹורה יט)אליו, לעׂשֹות (לקמן אּוכל לא "ּכי : ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

הפּכי" לבלּתי לֹוט,(ב"ר)ּדבר את להּציל מּׁשם הל אברהם, את ׁשרּפא ּורפאל, ׁשּנאמר:. יט)הּוא "ויהי (לקמן ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מּציל  היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש הּמלט וּיאמר החּוצה אֹותם ÂÈÏÚ.ּכהֹוציאם ÌÈ·v∑ ּכמֹו:לפ ניו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ»ƒ»»ְְָָ

ב) הּמלאכים (במדבר ּכלּפי הּוא נקּיה לׁשֹון אבל מנּׁשה", מּטה ּפעמים?∑iÂ¯‡."ועליו ב' "וּירא" "וּירא", מהּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ««¿ְְְִַַַַַָ
להטריחֹו, רֹוצים היּו ׁשּלא והבין אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, לׁשֹון והּׁשני ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהראׁשֹון
וקדם  להטריחֹו, רצּו ׁשּלא ּולהראֹותֹו לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ׁשּיצא היּו ׁשּיֹודעים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹואףֿעלּֿפי

לקראתם ורץ ישן)הּוא ברש"י הגרסא ׁשרי (שם).(כך דהוה חזיּוהּו ּכד לקראתם"? "וּירץ ּוכתיב עליו", "נּצבים ּכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָ
לקראתם  "וּירץ מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ."ואסר, ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a ycw zexb`)

ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי עעעעֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשהההה אחדאחדאחדאחד מלאמלאמלאמלא ב)ׁשׁשׁשׁשליחליחליחליחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין יח, ּתֹורה'(רש"י ג)ּב'לּקּוטי לז, הרמּב"ם (אמור מּדברי לכ סּמּוכין מביא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
הּמׁשניֹות) לפרּוׁש להם(הקּדמה יׁש . . חּיים ּבעלי אחדאחדאחדאחד: "ּפּפּפּפעלעלעלעל ּגם ּכתב הרמּב"ם ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּתֹוספֹות ּדברי ּפי על לבאר ויׁש ב)ּפעלים". פו, מציעא לׁשּתי(ּבּבא נחׁשבֹות אינן לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת ,ׁשליחּיֹות , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ׁשּתי לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, זה ּולפי הּוא". אחד ענין והּצלה "רפּואה ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאי אי אי אי ׁשליחּיֹות ּכי יּתכן נןנןנןנן וכן , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

ּפעלים" "ׁשני ּבבעל־חי מנמנמנמנּגּגּגּגדים דים דים דים ׁשּיהיּו .ׁשׁשׁשׁשאינםאינםאינםאינם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz'd ,oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy itÎlr)

ּובּתֹו (ּבנֹו מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל ּוביכלּתֹו ׁשּבכחֹו - לּבֹו" אל יּתן "והחי - ה'" אליו מ"ּוירא ׁשּלמּדים ההֹוראה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוזֹוהי 
ד" לגּלּוי לזכֹות אבינּו) אברהם הההה''''ׁשל אליואליואליואליו (ּוגמילּות ויראויראויראוירא לזה מההכנֹות מתחיל אֹורחים, ּבהכנסת הׁשּתּדלּותֹו ידי על ," ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבכלל). ְֲִִָָחסדים
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xnF` `Ed mFcq zkitdaE±,hi oOwl ©£¦©§¥§©¨

.ak
"xaC zFUrl lkE` `l iM"±i"WxaE ¦Ÿ©©£¨¨§©¦

cnl dY` o`Mn ,cigi oFWl" :mẄ§¨¦¦¨©¨¨¥
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`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
אבינּו אברהם ׁשל הנהגתֹו ּדגמת - חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת להׁשּתּדל צריכים ּכּמה עד מּובן אחר ׁשׁשׁשׁשחחחחּפּפּפּפׂשׂשׂשׂשּומּזה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

צרי ועל־דר־זה ּבחרּדל", לׁשֹונֹות "ג' ּכמֹו ּביֹותר, מׁשּבחים ּדברים והׁשקם והאכילם כּו', לקראתם רץ ּוכׁשראם, ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻאֹורחים,
וכּו'. יפֹות ּפנים ּובסבר זריזּות, מּתֹו אֹורחים, ּבהכנסת להׁשּתּדל מּיׂשראל ואחת אחד ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

למזֹון ּבנֹוגע חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת אמּורים ׁשהּדברים ּכׁשם (ּובמּכל־ׁשּכן ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשמי מי מי מי והּנה, ּגם הּוא ּכן - דהגּוף ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
למזֹון ּבנֹוגע חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת והפצת ררררּוּוּוּוחני חני חני חני וקל־וחֹומר) והּיהדּות, הּתֹורה הפצת ידי על דהנׁשמה, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

חּוצה. ְַַָָהּמעינֹות
ה'": אליו ד"וירא הּגּלּוי יֹותר מדּגׁש ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים להכנסת ׁשּבנֹוגע לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻויׁש

חסדים, דגמילּות הענין ּכללּות מּצד היא ה'", אליו ד"וירא  להגילּוי הּׁשּיכּות - ּבגׁשמּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָּבהכנסת
אליו. ויתּגּלה חסד לֹו יגמל ׁשהּקּב"ה זֹוכה לּזּולת, חסד ׁשגמל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמּכיון

היא ה'" אליו ד"וירא להגילּוי הּׁשּיכּות - ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹואבל עניןעניןעניןענין ׁשהרי ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
היא חסדים ּבגמילּות להלהלהלהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּפעּולתֹו יהיהיהיהּוּוּוּודידידידי הּואלקרבלקרבלקרבלקרב אף זֹוכה ולכן להלהלהלהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה , ייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר ה'".להתקרבלהתקרבלהתקרבלהתקרב אליו "וירא - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåàð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬
:Ecáò ìòî øáòú©«£−Ÿ¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ׁשּבהם תעבר",לּגדֹול "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים. ּכּלם ּוקראם «…«¬…»ƒ»¿ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
חֹול הּוא זה ּובלׁשֹון עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא לה)וכיון אֹומר (שבועות והיה הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

לקראתם", "וּירץ אחר ׁשּכתּוב ואףֿעלּֿפי האֹורחים, את ויכניס ׁשּירּוץ עד לֹו להמ ּתין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשּנכּתב  ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר היתה, לכן קדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהאמירה
רּבה' ּב'בראׁשית הּלׁשֹונֹות ּוׁשּתי ׁשנה, ק"כ ּגזרת קדם ּכן אם אּלא ּכן, לֹומר אפׁשר ואי נח", "וּיֹולד .אחר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

˜„CÓג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
Cc·Ú:נ"י ( ÏÚÓ ¯aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

mdxa` ly`

(b)'Fbe `p m` ipc` xn`Ie± ©Ÿ©£Ÿ¨¦¨§
mNM m`xwE ,xn` mdAW lFcBl©¨¤¨¤¨©§¨¨ª¨

mipFc`±mr xAC mdxa` ,xnFlM £¦§©©§¨¨¦¥¦
oFWl) "ipFc`" xn`WM la` ,lFcBd©¨£¨§¤¨©£¦§

miAx(d`x la` .mYWlWl oEMzd ©¦¦§©¥¦§¨§¨£¨§¥
K`lOl" :a ,dl zFrEaW i"Wx©¦§©©§¨
,eiptl E`A KMW ,oFc` `xw irvn`d̈¤§¨¦¨¨¨¤¨¨§¨¨
,Fpinin l`ixaB ,Frvn`A l`kin¦¨¥§¤§¨©§¦¥¦¦

."Fl`nVn l`tx§¨¥¦§Ÿ
"xarz `p l`" :xn` lFcBle±okle §©¨¨©©¨©£Ÿ§¨¥

"ipc`" zxin` oiA dxizq o`M oi ¥̀¨§¦¨¥£¦©£Ÿ¨
`p l`" zxin` oial ,miAx oFWlA¦§©¦§¥£¦©©¨

.cigi oFWlA "xarz©£Ÿ¦§¨¦
Ecnri ± `Ed xFari `NW oeike§¥¨¤Ÿ©£©©§

lFg `Ed df oFWlaE .FOr eixag± £¥¨¦§¨¤
`Ed o`M xEn`d "ipc`" df WExiR itl§¦¥¤£Ÿ¨¨¨¨

.WcFw `le lFg§Ÿ¤
xnF` dide ,`Ed WcFw :xg` xaC̈¨©¥¤§¨¨¥

`EdÎKExAÎWFcTdl±dide" oFWNn §©¨¨¦§§¨¨
dOM FzWTA lr xfgW rnWn "xnF`¥©§©¤¨©©©¨¨©¨
ÎKExAÎWFcTd lW FcFak ipRn ,minrR§¨¦¦§¥§¤©¨¨
mW zFrEaWA i"Wx oFWl la` .`Ed£¨§©¦¦§¨

."`EdÎKExAÎWFcTdl xn`e" :`Ed§¨©§©¨¨

Fl oiYndl±lrn xarz `p l`" §©§¦©¨©£Ÿ¥©
."LCar©§¤

migxF`d z` qipkie uExIW cr± ©¤¨§©§¦¤¨§¦
d`xxn`e" :mW zFrEaW i"Wx mB §¥©©¦§¨§¨©

xFarz `p l` `EdÎKExAÎWFcTdl§©¨¨©¨©£
qipk`W cr o`M il oYnd ,LCar lrn¥©©§¤©§¥¦¨©¤©§¦

."oigxF`d̈§¦
uxIe" xg` aEzMW iRÎlrÎs`e§©©¦¤¨©©©¨¨
okl mcFw dxin`d ,"mz`xwl¦§¨¨¨£¦¨¤¨¥

oM xAcl zF`xwOd Kxce .dzid± ¨§¨§¤¤©¦§¨§©¥¥
.mixaCd xcq lr ciRwn Fpi`W¤¥©§¦©¥¤©§¨¦

igEx oFci `l" lv` iYWxRW FnM§¤¥©§¦¥¤Ÿ¨¦
"mc`a±mWe ."Eide" d"c b ,e lirl ¨¨¨§¥§¨§¨

xg`nE mCwn oi`" :oFWlA azM̈©¦§¥ª§¨§ª¨
."dxFYA©¨

"gp clFIe" xg` aYkPW±dWlW" ¤¦§©©©©¤Ÿ©§¨
± "zti z`e mg z` mW z` ,mipä¦¤¥¤¨§¤¨¤

.al ,d lirl§¥
oM xnFl xWt` i`e±d`n eini Eide" §¦¤§¨©¥§¨¨¨¥¨

."dpW mixUre§¤§¦¨¨
mcw] oM m` `N`±:xnFl Kixv ilE` ¤¨¦¥¨©©¨¦©

.dncẅ§¨
dxfB±.gp ipA zcill lEAOd zxifB §¥¨§¥©©©§¥©§¥Ÿ©

[mixUr±`Ed oMoFW`x qEtcA. ¤§¦¥¦§¦
`N`" :inFx qEtcaE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨¦§¦¤¨
mixUr dciNl mcFw dxifBd dzidW¤¨§¨©§¥¨¤©¥¨¤§¦
`N`" :EpiptNW miqEtCA la` ."dpẄ¨£¨©§¦¤§¨¥¤¨
,"dpW mixUre d`n zxfB mcFw oM m ¦̀¥¤§¥©¥¨§¤§¦¨¨

.dpad dfl oi`e§¥¨¤£¨¨
dpW±m`e" :bi ,e lirl i"Wx azM oke ¨¨§¥¨©©¦§¥§¦

Fpi` lEAOd cr zti clFPXn xn`YŸ©¦¤©¤¤©©©¥
xg`nE mCwn oi` ,dpW d`n `N ¤̀¨¥¨¨¨¥ª§¨§ª¨
dxEfB dxfBd dzid xaM ,dxFYA©¨§¨¨§¨©§¥¨§¨
gp cilFdW mcFw dpW mixUr¤§¦¨¨¤¤¦Ÿ©
,f xAcOAA i"Wx azM oke ."zFclFY¨§¥¨©©¦§©¦§¨
dxfbPW dpW mixUr mW lre" :hi§©¥¤§¦¨¨¤¦§§¨

."eizFclFY mcFw lEAOd zxfB§¥©©©¤§¨
dAx ziW`xaA zFpFWNd iYWE± §¥©§¦§¥¦©¨

wx `aEn i ,gn dAx ziW`xaA¦§¥¦©¨¨©
ipWE ,lFg `EdW cg` WExiR¥¤¨¤§¥
.a ,dl zFrEaWA E`aEd miWExiRd©¥¦§¦§
ixacl FzpEM ilE`W ,m"`xd azke§¨©¨§¥¤©©¨¨§¦§¥
d`xW" :h ,gn dAx ziW`xAd©§¥¦©¨¤¨¨
mi`zn dGW ,"mdilr zpYnn dpikW§¦¨©§¤¤£¥¤¤¤©§¦
ÎKExAÎWFcTdl xn`W 'ad WExiR mr¦¥©¤¨©§©¨¨

.oiYndl `Edc dxez §©§¦



xie`ל zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy

(ã)úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©
:õòä̈¥«

i"yx£‡ŒÁwÈ∑,ׁשליח ידי ׁשּנאמר:על ׁשליח, ידי על לבניו ׁשּלם כ)והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה (במדבר "וּירם À«»ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּסלע" את וּי ¯‚ÌÎÈÏ.אתֿידֹו eˆÁ¯Â∑ ׁשּלא והקּפיד רגליהם, לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ּכסבּור ֶֶֶַַַַָ¿«¬«¿≈∆ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

לביתֹו אלילים עבֹודת פו)להכניס "ולינ (ב"מ ׁשּנאמר: לרחיצה, לינה הקּדים הקּפיד, ׁשּלא לֹוט אבל ורחצּו, ּו ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
‰ıÚ.רגליכם" ˙Áz∑ האילן .ּתחת ְֵֶַ««»≈ִַַָָ

(ä)eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ
äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò ïk-ìò-ék¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−

:zøac øLàk©«£¤¬¦©«§¨
i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑,"לּבכם "וסעדּו ּבּתֹורה: ּדלּבא, סעּדּתא ּדפּתא מצינּו ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ה)ּבּנביאים: יט ּבּכתּובים:(שופטים לחם", ּפת לּב קד)"סעד חמא:(תהלים רּבי אמר יסעד". אנֹוׁש לבב "ולחם ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין מּגיד "לּבכם", אּלא ּכאן, ּכתיב אין e¯·Úz.(ב"ר)לבבכם ¯Á‡∑ ּכן אחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ«««¬…ֵַַ

¯‚ÔBÎÈÏד  eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»

Ôkה  ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

mdxa` ly`

(c)± `p gTigilW iciÎlr±m`W ª©¨©§¥¨¦©¤¦
"gT`e" :xnFl Kixv did ,oM `l)`"eb(. Ÿ¥¨¨¨¦©§¤©

lr eipal mNW `EdÎKExAÎWFcTde§©¨¨¦¥§¨¨©
gilW ici±dUrX dn lM la` §¥¨¦£¨¨©¤¨¨

dUr ,FnvrA zxXd ik`lnl mdxa ©̀§¨¨§©§£¥©¨¥§©§¨¨
l`e" :FnvrA eipal `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¨§©§§¤
z`n rqp gExe" ± "mdxa` ux xwAd©¨¨¨©§¨¨§©¨©¥¥

"'mId on mielU fbIe 'd)`l ,`i xacna(, ©¨¨©§¦¦©¨
xihnn ippd" ± "alge d`ng gTIe"©¦©¤§¨§¨¨¦§¦©§¦

"minXd on mgl mkl)c ,fh zeny(`Ede" , ¨¤¤¤¦©¨¨¦§
cnr ippd" ± "urd zgY mdilr cnFr¥£¥¤©©¨¥¦§¦Ÿ¥

"xESd lr mW Liptl)e ,fi zeny(, §¨¤¨©©
'de" ± "mgNWl mOr KlFd mdxa`e"§©§¨¨¥¦¨§©§¨©

"mnFi mdiptl Kld)`k ,bi zeny(.),et n"a Ÿ¥¦§¥¤¨
a(.

xn`PW±.`i ,k xAcOA ¤¤¡©©¦§¨
"rlQd z` KIe Fci z` dWn mxIe"± ©¨¤Ÿ¤¤¨©©¤©¤©

wEqRd `aEn mW `xnBA la`),fi zeny £¨©§¨¨¨¨©¨
e(zrcNW ,xnFl Wie ,"xESa ziMde"§¦¦¨©§¥©¤§©©

cnFr ippd" :xn`p mXW oeiM i"Wx©¦¥¨¤¨¤¡©¦§¦¥
aWgp df ixd ,"xESd lr mW Liptl§¨¤¨©©£¥¤¤§¨
,`EdÎKExAÎWFcTd iciÎlr oYiPW¤¦©©§¥©¨¨
lW Dx`al xgaPW rlQd ,xnFlM§©©¤©¤¦§©¦§¥¨¤
`EdÎKExAÎWFcTd ici lr oYp mixn¦§¨¦©©§¥©¨¨
wEqRd i"Wx `iad okle ,FnvrA§©§§¨¥¥¦©¦©¨
wNYqPW ,mixn zxihR xg`NW¤§©©§¦©¦§¨¤¦§©¥
rlq FzF`n miOd z`ivie ,x`Ad©§¥¦¦©©©¦¥¤©
drh mB KM mEXnE ,dWn ici lr dzid̈§¨©§¥¤¦¨©¨¨
,eil` xAcl mFwnA rlQA dMde dWn¤§¦¨©¤©¦§§©¥¥¨
qpkp `NW Wprp mB KMn d`vFzkE§¨¨¦¨©¤¡©¤Ÿ¦§©

.ux`l̈¨¤

bx Evgxe± mkilmdW xEaqM §©£©§¥¤§¨¤¥
,mdilbx wa`l miegYWOW miIaxr©§¦¦¤¦§©£¦©£©©§¥¤
dxfÎdcFar qipkdl `NW ciRwde§¦§¦¤Ÿ§©§¦£¨¨¨

Fzial±:mW `rivn `aA i"Wx d`xE §¥§¥©¦¨¨§¦¨¨
± urd zgY EprXde mkilbx Evgxe"§©£©§¥¤§¦¨£©©¨¥
,FziA KFzA dxfÎdcFar qipki `NW¤Ÿ©§¦£¨¨¨§¥
wa`l zFegYWdl milibx miIaxrdW¤¨©§¦¦§¦¦§¦§©£©£©
rnWn ."miIaxrM Fl Encp ode ,odilbx©§¥¤§¥¦§§©§¦¦©§©
mdilbx EvgxW xg`l mB df mrHOW¤¦©©¤©§©©¤¨£©§¥¤
`le urd zgY orXdl mdl xn`̈©¨¤§¦¨¥©©¨¥§Ÿ

.llM Fzial EqpMi¦¨§§¥§¨
dpil miCwd ,ciRwd `NW hFl la £̀¨¤Ÿ¦§¦¦§¦¦¨

xn`PW ,dvigxl±.a ,hi oOwl ¦§¦¨¤¤¡©§©¨
"mkilbx Evgxe Epile"±i"Wx d`xE §¦§©£©§¥¤§¥©¦

:dvigxl dpil miCwdW mrHd mẄ©©©¤¦§¦¦¨¦§¦¨
mFcq iWp` E`aIWM m` ,hFl xn` KM"¨¨©¦§¤¨Ÿ©§¥§
Elilri ,mdilbx Evgx xaMW E`xie§¦§¤§¨¨£©§¥¤©£¦
F` mini ipW Exar xaM :Exn`ie ilr̈©§Ÿ§§¨¨§§¥¨¦
,EpYrcFd `le Lzial E`AW dWlW§¨¤¨§¥§§Ÿ©§¨
o`M EaMrzIW ahEn :xn` Kkitl§¦¨¨©¨¤¦§©§¨
FnM oi`xp EidIW ,mdilbx wa`A©£©©§¥¤¤¦§¦§¦§
df mrh itl mB la` ."eiWkr E`AW¤¨©§¨£¨©§¦©©¤
qipkdl `NW ciRwd `l hFNW oaEn¨¤Ÿ¦§¦¤Ÿ§©§¦
b`C wx `N` ,Fzial dxfÎdcFar£¨¨¨§¥¤¨©¨©

.eilr Elilri `NW Fnvrl§©§¤Ÿ©£¦¨¨
± urd zgYoli`d zgY±`le ©©¨¥©©¨¦¨§Ÿ

EaWIW `N` ,WElY ur lr EprXIW¤¦¨£©¥¨¤¨¤¥§
oli`d zgY)m"`x(EaWIW FzpEke . ©©¨¦¨§©¨¨¤¥§

azM "cecl liMUn"aE .lvEn mFwnA§¨¨§©§¦§¨¦¨©
didW ,xnFl i"Wx zpEMWoli` Fl ¤©¨©©¦©¤¨¨¦¨

xn`p okle ,migxF`d xEar cgEin§¨£¨§¦§¨¥¤¡©

.dricid `"dA "urd"d dxez ¨¥§¥©§¦¨
(d)± mkAl Ecrqemi`iaPA dxFYA §©£¦§¤©¨©§¦¦

`Ycrq `YtC Epivn miaEzMaE©§¦¨¦§¦¨§©§¨
`AlC±KxvEde .aNd zcrFq zRdW §¦¨¤©©¤¤©¥§§©

aEzM o`M iM ,miwEqRd zWlWl¦§¤©§¦¦¨¨
oM m`e ,siqFOd e"`eA "mkAl Ecrqe"§©£¦§¤§¨©¦§¦¥
Edf "mkAl Ecrqe"W xnFl did oYp¦¨¨¨©¤§©£¦§¤¤
`ian okle ,"mgl zR" lr sqFp xaC̈¨¨©©¤¤§¨¥¥¦
ipWaE ,WxFtn oM aEzMW mi`iaPdn¥©§¦¦¤¨¥§¨¦§¥
al) "LAl" ,"mkAl" aEzM EN` miwEqR§¦¥¨¦§¤¦§¥

cg`(aEzMW miaEzMdn `ian okle , ¤¨§¨¥¥¦¥©§¦¤¨
zFaal ipW) "aal"(xWTd mB Edfe , §©§¥§¨§¤©©¤¤

KWndA `iaOW `ng iAx xn`nl)t"r §©£©©¦¨¨¤¥¦©¤§¥
cec ixac(.

mi`iaPA ,"mkAl Ecrq" :dxFYA± ©¨©£¦§¤©§¦¦
.d ,hi mihtFW§¦

miaEzMA ,"mgl zR LAl crq"± §¨¦§©¤¤©§¦
.eh ,cw miNdY§¦¦

iAx xn` ."crqi WFp` aal mgle"§¤¤§©¡¦§¨¨©©¦
`ng±dAx ziW`xaA `Ed oM ¨¨¥¦§¥¦©¨

dAx ziW`xaA la` .wAl` zxEcdn©£©©§¥£¨¦§¥¦©¨
.`g` iAx :EpiptNW¤§¨¥©¦©¨

o`M aizM oi` "mkaal"±oeiMW §©§¤¥§¦¨¤¥¨
WFp` aal mgl"W miaEzMA EpivOW¤¨¦©§¦¤¤¤§©¡
mdxa` ixd ,cg` al wx `le ,"crqi¦§¨§Ÿ©¥¤¨£¥©§¨¨

idAicM i`Ce mdl ozp oir aFh FzF ¦§©¦¨©¨¤©©§¥
xnFl Fl did `le ,maal zriaU§¦©§¨¨§Ÿ¨¨©

oir zExv lr dxFOd xaC ,"mkAl")t"r ¦§¤¨¨©¤©¨©¦
my x"a z"ti(.

"mkAl" `N`±al `N` mdl oi`W ¤¨¦§¤¤¥¨¤¤¨¥
cg`)my x"a i"yx(. ¤¨

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
Ìz¯·Ú.ּתלכּו ÔkŒÏÚŒÈk∑עלי ׁשעברּתם מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה הּדבר ∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכבֹודי ּכי ְֵƒ«≈¬«¿∆ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָƒ«≈

ׁשּבּמקרא: ּכן' על 'ּכי ּכל וכן אׁשר, על יט)ּכמֹו קֹורתי",(לקמן ּבצל ּבאּו לג)"ּכיֿעלּֿכן ראיתי (לקמן עלּֿכן "ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
,"לח)פני נתּתיה",(שם לא י)"ּכיֿעלּֿכן חנתנּו(במדבר ידעּת .""ּכיֿעלּֿכן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

(å)éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º
ìL:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L §³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑ את לׁשאב הּקדרה, את לכּסֹות טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, .הּזהמה סלת ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

(æ)áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìà ïziå©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

i"yx£·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa∑'ג להאכילן ּכדי היּו, ּפרים פז)ּבחרּדללׁשֹונֹותג' יׁשמעאל,∑‡Úp‰ŒÏ¯.(ב"מ זה ∆»»«»ְְְְְֲִִֵַַָָָָ∆«««ְִֵֶָ
.(ב"ר)ּבמצוֹותלחּנכֹו ְְְְִַ

Ó‡Â¯ו  ‰¯N ˙ÂÏ ‡kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

È¯Bzז  ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¯ È¯Bz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ CÈk«̄ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

mdxa` ly`

hlFW rxd xvi oi`W ciBn©¦¤¥¥¤¨¨¥
mik`lOA±rci `l mdxa`W s`e ©©§¨¦§©¤©§¨¨Ÿ¨©

oM dazM dxFYd ,mik`ln mdW oicr£©¦¤¥©§¨¦©¨¨§¨¥
WExiR Edfe ,df xaC lr zFxFdl§©¨¨¤§¤¥
,"hlFW" oFWNd wEIC oiprlE ."ciBn"©¦§¦§©¦©¨¥
xvi llM mdl oi` mik`lOdW s ©̀¤©©§¨¦¥¨¤§¨¥¤
oFWl mdA xnFl KIX dn oM m`e ,rxd̈¨§¦¥©©¨©¨¤§
,xnFl i"Wx zpEMW xnFl Wi ?dhilW§¦¨¥©¤©¨©©¦©
ipA WEalA mi`A mik`lOdWM mBW¤©§¤©©§¨¦¨¦¦§§¥
oi` f` mB ,rxd xvi mdA WIW mc`̈¨¤¥¨¤¥¤¨¨©¨¥
oeiM ,mdilr dhilW rxd xvil§¥¤¨¨§¦¨£¥¤¥¨

.mik`ln md mzEdnAW¤§©¨¥©§¨¦
dAx ziW`xA±.`i ,gn §¥¦©¨
± ExarY xg`EklY oM xg`±siqFn ©©©£Ÿ©©¥¥§¦

WxtnE ,aEzMA dxqgd "oM" zaiY¥©¥©£¥¨©¨§¨¥
"EklY" ± "ExFarY")m"`x(mEXn , ©£¥§¦

xaFrW inA KIW dxard oFWNW¤§©£¨¨©¨§¦¤¥
`nlrA dxard KxcA mFwnl mFwOn¦¨§¨§¤¤©£¨¨§©§¨
mdn WTAW oeiM o`ke ,aMrzdl `lA§Ÿ§¦§©¥§¨¥¨¤¦¥¥¤
oFWlA xzFi xnFl mi`zn ,aMrzdl§¦§©¥©§¦©¥¦§
aEzMd xn`X dnE ,"EklY xg`"©©¥¥©¤¨©©¨
hwPW mEXn Edf ?"ExFarY" oFWlA¦§©£¤¦¤¨©
E`AW ,dNgYn mYrcA didW oFWlA§¨¤¨¨§©§¨¦§¦¨¤¨

aMrzdl `lA xFarl wx)dcya x`a(. ©©£§Ÿ§¦§©¥
zR LAl crq" :d ,hi mihtFW mB d`xE§¥©§¦§¨¦§©

."EklY xg`e mgl¤¤§©©¥¥
mYxar oM lr iMdGd xaCd "iM" ± ¦©¥£©§¤¦©¨¨©¤

mMn WTan ip`±iM" zFaiYd ,xnFlM £¦§©¥¦¤§©©¥¦
mrh zpizpM zFWOWn od "oM lr©¥¥§©§¦§¦©©©
.mrHd zNigY `id ,"iM" zaize ,xaCl©¨¨§¥©¦¦§¦©©©©
zFnFwn dAxdA i"Wx Wxtn oke§¥§¨¥©¦§©§¥§
d`x ± "oM lr iM" `xwOA aEzMW¤¨©¦§¨¦©¥§¥

xAcOA .ek ,gl .i ,bl .g ,hi oOwl,i §©¨©¦§¨
.gk ,hk dinxi .bn ,ci .`l¦§§¨

xg`n±itkE ,"oM lr" WExiR Edf ¥©©¤¥©¥§¦
.KWndA WxtOW¤§¨¥©¤§¥

icFakl ilr mYxarW±WExiRd Edf ¤£©§¤¨©¦§¦¤©¥
oi` ,xnFlM .icFakl ilr ,"mkCar lr"©©§§¤¨©¦§¦§©¥
mdl xnF` mdxa`W WExiRd©¥¤©§¨¨¥¨¤
`N` ,lFk`l liaWA ilr mYxarW¤£©§¤¨©¦§¦¤¡¤¨
ip` okl ,icFakl ilr mYxarW oeiM¥¨¤£©§¤¨©¦§¦¨¥£¦

.Elk`YW mMn WTan§©¥¦¤¤Ÿ§
± oM lr iMxW` lr FnM±"oM lr" ¦©¥§©£¤©¥

:FWExiR "oM lr ik"e ,xW` lr :FWExiR¥©£¤§¦©¥¥
xW` lr iM).d ,e ryed .k ,gi a"y i"yx d`x ¦©£¤
fkw ,hiw mildz(.

`xwOAW "oM lr iM" lM oke±d`x §¥¨¦©¥¤©¦§¨§¥
lkA ,xnFlM .`l ,i xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨§©§¨
zFaiYd ,"oM lr iM" aEzMW mFwn̈¤¨¦©¥©¥
la` ,xW` lr :oWExiR "oM lr"©¥¥¨©£¤£¨
,"oM lr" wx aEzMW zFnFwnA¦§¤¨©©¥
minrtle ,okl :FWExiR minrtl¦§¨¦¥¨¥§¦§¨¦
i"Wx wiYrd okle .xW` lr :FWExiR¥©£¤§¨¥¤§¦©¦
s` ,"iM" zaiY z` mB eixaC zNgzA¦§¦©§¨¨©¤¥©¦©

."oM lr" zaiY z` wx WxtOW¤§¨¥©¤¥©©¥
"izxw lvA E`A oM lr iM"±oOwl ¦©¥¨§¥Ÿ¨¦§©¨

izxFw lvA E`A xW` lr .g ,hi)i"yx ©£¤¨§¥¨¦
my(.

"Lipt izi`x oM lr iM"±,bl oOwl ¦©¥¨¦¦¨¤§©¨
LipR izi`x xW` lr .i)my i"yx(. ©£¤¨¦¦¨¤

"diYzp `l oM lr iM"±,gl oOwl ¦©¥Ÿ§©¦¨§©¨
diYzp `l xW` lr .ek)my i"yx(. ©£¤Ÿ§©¦¨

"Epzpg Yrci oM lr iM"±,i xAcOA ¦©¥¨©§¨£Ÿ¥©¦§¨
xAcOA EpzFpg Yrci xW` lr .`l©£¤¨©§¨£¥©¦§¨

)my i"yx(.bn ,ci mW cFr d`xE .e dxez §¥¨
(e)zlq gnw"zFbr"l "zlq" ±± ¤©Ÿ¤Ÿ¤¨ª

.g wEqR i"WxA oOwlcM ,mgl Epid©§¤¤§¦§©¨§©¦¨
`l ± b ,hi oOwlcM gqR didW s`e§©¤¨¨¤©§¦§©¨Ÿ
Fl EncPW oeiMW ,zFSn mdl dt`̈¨¨¤©¤¥¨¤¦§
zFSn mlik`dl oipr oi` ,miIaxrM§©§¦¦¥¦§¨§©£¦¨©
migxF`d cFaM cSn dAxC`e ,`weC©§¨§©§©¨¦©§¨§¦
mB d`xE .gAEWn mgl mlik`dl Wi¥§©£¦¨¤¤§¨§¥©

.xE`iAA b ,hi oOwl,xnFl Wi F` §©¨©¥¥©
,"zFbr" oFWlA aEzMd hwp KM mEXOW¤¦¨¨©©¨¦§ª
zFbr" zFUrl dPOn WTiAW fOxl§©¥¤¦¥¦¤¨©£ª
.hl ,ai zFnW aEzMd oFWlM ,"zFSn©¦§©¨§¨

migAh lW olinrl "gnw"[e]±iM §¤©©£¦¨¤©¨¦¦
i` okle ,mipin ipW md zlFqe gnw¤©§¤¥§¥¦¦§¨¥¦

zlFq lW gnw Wxtl xWt`)x"a z"ti ¤§¨§¨¥¤©¤¤
ai ,gn("zlqe gnw" aEzM ENi`M `N` ,¤¨§¦¨¤©§Ÿ¤

)m"`x(gnwe ,dIwpE dRpn `id zlq .Ÿ¤¦§ª¨§¦¨§¤©
oghPW FnM FA axFrn lMd)i"yx d`x ©Ÿ§¨§¤¦§©

` ,ci dheq(.
z` a`Wl dxcTd z` zFQkl§©¤©§¥¨¦§Ÿ¤

`ndGd±`rivn `aA i"Wx mB d`x ©ª£¨§¥©©¦¨¨§¦¨
zFNg ± migAh lW olinrl" :a ,et©£¦¨¤©¨¦©

iR zFQkl zFiEUraF`Wl zFxicTd £§©¦©§¥¦§
."liWaYd zndEff dxez £©©©§¦

(f)± aFhe Kx xwA oAmixR dWlW ¤¨¨©¨§Ÿ¨¨¦
Eid±oA" :zFaiYdn z`f micnFl ¨§¦Ÿ¥©¥¤

"aFhe ,Kx ,xwA)my n"a(i"Wx d`xE . ¨¨©¨§¥©¦
.hi ,gk mW .`k ,f xAcOA©¦§¨¨

lCxgA zFpFWl WlW olik`dl icM§¥§©£¦¨¨Ÿ§§©§¨
±`Ed mixUe mikln ocrn),et n"a i"yx ©£©§¨¦§¨¦
a(gTl Kixv did dOl ,oM `l m` iM .¦¦Ÿ¥¨¨¨¨¨¦¦©

iC cg`A ?mixR dWlW)my `xnb(. §¨¨¦§¤¨©



לי `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy

(ã)úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©
:õòä̈¥«

i"yx£‡ŒÁwÈ∑,ׁשליח ידי ׁשּנאמר:על ׁשליח, ידי על לבניו ׁשּלם כ)והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה (במדבר "וּירם À«»ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּסלע" את וּי ¯‚ÌÎÈÏ.אתֿידֹו eˆÁ¯Â∑ ׁשּלא והקּפיד רגליהם, לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ּכסבּור ֶֶֶַַַַָ¿«¬«¿≈∆ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

לביתֹו אלילים עבֹודת פו)להכניס "ולינ (ב"מ ׁשּנאמר: לרחיצה, לינה הקּדים הקּפיד, ׁשּלא לֹוט אבל ורחצּו, ּו ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
‰ıÚ.רגליכם" ˙Áz∑ האילן .ּתחת ְֵֶַ««»≈ִַַָָ

(ä)eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ
äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò ïk-ìò-ék¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−

:zøac øLàk©«£¤¬¦©«§¨
i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑,"לּבכם "וסעדּו ּבּתֹורה: ּדלּבא, סעּדּתא ּדפּתא מצינּו ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ה)ּבּנביאים: יט ּבּכתּובים:(שופטים לחם", ּפת לּב קד)"סעד חמא:(תהלים רּבי אמר יסעד". אנֹוׁש לבב "ולחם ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין מּגיד "לּבכם", אּלא ּכאן, ּכתיב אין e¯·Úz.(ב"ר)לבבכם ¯Á‡∑ ּכן אחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ«««¬…ֵַַ

¯‚ÔBÎÈÏד  eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»

Ôkה  ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

mdxa` ly`

(c)± `p gTigilW iciÎlr±m`W ª©¨©§¥¨¦©¤¦
"gT`e" :xnFl Kixv did ,oM `l)`"eb(. Ÿ¥¨¨¨¦©§¤©

lr eipal mNW `EdÎKExAÎWFcTde§©¨¨¦¥§¨¨©
gilW ici±dUrX dn lM la` §¥¨¦£¨¨©¤¨¨

dUr ,FnvrA zxXd ik`lnl mdxa ©̀§¨¨§©§£¥©¨¥§©§¨¨
l`e" :FnvrA eipal `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¨§©§§¤
z`n rqp gExe" ± "mdxa` ux xwAd©¨¨¨©§¨¨§©¨©¥¥

"'mId on mielU fbIe 'd)`l ,`i xacna(, ©¨¨©§¦¦©¨
xihnn ippd" ± "alge d`ng gTIe"©¦©¤§¨§¨¨¦§¦©§¦

"minXd on mgl mkl)c ,fh zeny(`Ede" , ¨¤¤¤¦©¨¨¦§
cnr ippd" ± "urd zgY mdilr cnFr¥£¥¤©©¨¥¦§¦Ÿ¥

"xESd lr mW Liptl)e ,fi zeny(, §¨¤¨©©
'de" ± "mgNWl mOr KlFd mdxa`e"§©§¨¨¥¦¨§©§¨©

"mnFi mdiptl Kld)`k ,bi zeny(.),et n"a Ÿ¥¦§¥¤¨
a(.

xn`PW±.`i ,k xAcOA ¤¤¡©©¦§¨
"rlQd z` KIe Fci z` dWn mxIe"± ©¨¤Ÿ¤¤¨©©¤©¤©

wEqRd `aEn mW `xnBA la`),fi zeny £¨©§¨¨¨¨©¨
e(zrcNW ,xnFl Wie ,"xESa ziMde"§¦¦¨©§¥©¤§©©

cnFr ippd" :xn`p mXW oeiM i"Wx©¦¥¨¤¨¤¡©¦§¦¥
aWgp df ixd ,"xESd lr mW Liptl§¨¤¨©©£¥¤¤§¨
,`EdÎKExAÎWFcTd iciÎlr oYiPW¤¦©©§¥©¨¨
lW Dx`al xgaPW rlQd ,xnFlM§©©¤©¤¦§©¦§¥¨¤
`EdÎKExAÎWFcTd ici lr oYp mixn¦§¨¦©©§¥©¨¨
wEqRd i"Wx `iad okle ,FnvrA§©§§¨¥¥¦©¦©¨
wNYqPW ,mixn zxihR xg`NW¤§©©§¦©¦§¨¤¦§©¥
rlq FzF`n miOd z`ivie ,x`Ad©§¥¦¦©©©¦¥¤©
drh mB KM mEXnE ,dWn ici lr dzid̈§¨©§¥¤¦¨©¨¨
,eil` xAcl mFwnA rlQA dMde dWn¤§¦¨©¤©¦§§©¥¥¨
qpkp `NW Wprp mB KMn d`vFzkE§¨¨¦¨©¤¡©¤Ÿ¦§©

.ux`l̈¨¤

bx Evgxe± mkilmdW xEaqM §©£©§¥¤§¨¤¥
,mdilbx wa`l miegYWOW miIaxr©§¦¦¤¦§©£¦©£©©§¥¤
dxfÎdcFar qipkdl `NW ciRwde§¦§¦¤Ÿ§©§¦£¨¨¨

Fzial±:mW `rivn `aA i"Wx d`xE §¥§¥©¦¨¨§¦¨¨
± urd zgY EprXde mkilbx Evgxe"§©£©§¥¤§¦¨£©©¨¥
,FziA KFzA dxfÎdcFar qipki `NW¤Ÿ©§¦£¨¨¨§¥
wa`l zFegYWdl milibx miIaxrdW¤¨©§¦¦§¦¦§¦§©£©£©
rnWn ."miIaxrM Fl Encp ode ,odilbx©§¥¤§¥¦§§©§¦¦©§©
mdilbx EvgxW xg`l mB df mrHOW¤¦©©¤©§©©¤¨£©§¥¤
`le urd zgY orXdl mdl xn`̈©¨¤§¦¨¥©©¨¥§Ÿ

.llM Fzial EqpMi¦¨§§¥§¨
dpil miCwd ,ciRwd `NW hFl la £̀¨¤Ÿ¦§¦¦§¦¦¨

xn`PW ,dvigxl±.a ,hi oOwl ¦§¦¨¤¤¡©§©¨
"mkilbx Evgxe Epile"±i"Wx d`xE §¦§©£©§¥¤§¥©¦

:dvigxl dpil miCwdW mrHd mẄ©©©¤¦§¦¦¨¦§¦¨
mFcq iWp` E`aIWM m` ,hFl xn` KM"¨¨©¦§¤¨Ÿ©§¥§
Elilri ,mdilbx Evgx xaMW E`xie§¦§¤§¨¨£©§¥¤©£¦
F` mini ipW Exar xaM :Exn`ie ilr̈©§Ÿ§§¨¨§§¥¨¦
,EpYrcFd `le Lzial E`AW dWlW§¨¤¨§¥§§Ÿ©§¨
o`M EaMrzIW ahEn :xn` Kkitl§¦¨¨©¨¤¦§©§¨
FnM oi`xp EidIW ,mdilbx wa`A©£©©§¥¤¤¦§¦§¦§
df mrh itl mB la` ."eiWkr E`AW¤¨©§¨£¨©§¦©©¤
qipkdl `NW ciRwd `l hFNW oaEn¨¤Ÿ¦§¦¤Ÿ§©§¦
b`C wx `N` ,Fzial dxfÎdcFar£¨¨¨§¥¤¨©¨©

.eilr Elilri `NW Fnvrl§©§¤Ÿ©£¦¨¨
± urd zgYoli`d zgY±`le ©©¨¥©©¨¦¨§Ÿ

EaWIW `N` ,WElY ur lr EprXIW¤¦¨£©¥¨¤¨¤¥§
oli`d zgY)m"`x(EaWIW FzpEke . ©©¨¦¨§©¨¨¤¥§

azM "cecl liMUn"aE .lvEn mFwnA§¨¨§©§¦§¨¦¨©
didW ,xnFl i"Wx zpEMWoli` Fl ¤©¨©©¦©¤¨¨¦¨

xn`p okle ,migxF`d xEar cgEin§¨£¨§¦§¨¥¤¡©

.dricid `"dA "urd"d dxez ¨¥§¥©§¦¨
(d)± mkAl Ecrqemi`iaPA dxFYA §©£¦§¤©¨©§¦¦

`Ycrq `YtC Epivn miaEzMaE©§¦¨¦§¦¨§©§¨
`AlC±KxvEde .aNd zcrFq zRdW §¦¨¤©©¤¤©¥§§©

aEzM o`M iM ,miwEqRd zWlWl¦§¤©§¦¦¨¨
oM m`e ,siqFOd e"`eA "mkAl Ecrqe"§©£¦§¤§¨©¦§¦¥
Edf "mkAl Ecrqe"W xnFl did oYp¦¨¨¨©¤§©£¦§¤¤
`ian okle ,"mgl zR" lr sqFp xaC̈¨¨©©¤¤§¨¥¥¦
ipWaE ,WxFtn oM aEzMW mi`iaPdn¥©§¦¦¤¨¥§¨¦§¥
al) "LAl" ,"mkAl" aEzM EN` miwEqR§¦¥¨¦§¤¦§¥

cg`(aEzMW miaEzMdn `ian okle , ¤¨§¨¥¥¦¥©§¦¤¨
zFaal ipW) "aal"(xWTd mB Edfe , §©§¥§¨§¤©©¤¤

KWndA `iaOW `ng iAx xn`nl)t"r §©£©©¦¨¨¤¥¦©¤§¥
cec ixac(.

mi`iaPA ,"mkAl Ecrq" :dxFYA± ©¨©£¦§¤©§¦¦
.d ,hi mihtFW§¦

miaEzMA ,"mgl zR LAl crq"± §¨¦§©¤¤©§¦
.eh ,cw miNdY§¦¦

iAx xn` ."crqi WFp` aal mgle"§¤¤§©¡¦§¨¨©©¦
`ng±dAx ziW`xaA `Ed oM ¨¨¥¦§¥¦©¨

dAx ziW`xaA la` .wAl` zxEcdn©£©©§¥£¨¦§¥¦©¨
.`g` iAx :EpiptNW¤§¨¥©¦©¨

o`M aizM oi` "mkaal"±oeiMW §©§¤¥§¦¨¤¥¨
WFp` aal mgl"W miaEzMA EpivOW¤¨¦©§¦¤¤¤§©¡
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Ìz¯·Ú.ּתלכּו ÔkŒÏÚŒÈk∑עלי ׁשעברּתם מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה הּדבר ∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכבֹודי ּכי ְֵƒ«≈¬«¿∆ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָƒ«≈
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(ç)ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå íäéðôì¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ ונטמאת הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ׂשרה ׁשּפרסה לפי הביא, לא ולחם «ƒ«∆¿»¿ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
שם)העּסה ּפניו ∑ÓÁ‡‰.(ב"מ מעל ׁשּקֹולטין החלב NÚ‰.ׁשּמן ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑ קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ִָָ∆¿»ְִֵֶֶַַָָָָֻ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ

ואיתי  אמטי הּמנהג∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּוׁשּתּקן, מן אדם יׁשּנה ׁשּלא מּכאן ׁשאכלּו, ּכמֹו ב"ר)נראּו שם. .(ב"מ ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y xn`nn)

העֹולמֹות, ּבמדרגת הם עצמם מּצד ׁשּמלאכים והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ּפעל עליהם, עמד ׁשאברהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעל־ידי־זה
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת והּוא אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה עליהם ּפעל אברהם, עבֹודת על־ידי ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאבל

אדם. אכילת ּכן ּגם ּבהם נעׂשה הּנׁשמֹות על־ידי מּכל־מקֹום אדם, אכילת ּבהם ׁשּי אין עצמם מּצד ׁשּמלאכים ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאף
זיי,וזהּו מיט צּוגעּבּונדען אּון זיי אֹויף ׁשטייט ער עליהם, עֹומד ׁשהּוא ּדעל־ידי־זה וּיאכלּו, העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתֹוספת  אצלם נעׂשה ׁשעל־ידי־ זה ׁשּלמּטה, מקּׁשריו ּבכל הּבלי־ּגבּול אֹור ׁשּממׁשי והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻּפֹועל
והּמצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ְְְִִַַַָחּיּות

(è)äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬
:ìäàá̈«Ÿ¤
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:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»
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`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑ ׁשהּכתב מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי ותניא, ׁשּב"אליו", אי"ו על נקּוד «…¿≈»ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

לׂשרה  ׁשאף הּנקּדה, ּדֹורׁש אּתה הּכתב, על רבה הּנקּדה וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻרבה
האיׁש על ולאּׁשה האּׁשה על לאיׁש ׁשּלֹו, ּבאכסניא אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? אּיֹו מציעא ׁשאלּו: ּבבבא . ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

פז) לחּבבּה(דף ּכדי היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, היכן אּמנּו ׂשרה הּׁשרת מלאכי היּו יֹודעים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָאֹומרים:
ּברכה' ׁשל ּכֹוס לּה לׁשּגר 'ּכדי חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. ·‡‰Ï.על ‰p‰∑ היא .צנּועה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָƒ≈»…∆ְִָ
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àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà äøNì§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬

:åéøçà©«£¨«
i"yx£‰iÁ ˙Úk∑,היה ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעת ּכעת קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ּולפסח »≈«»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּכעת )ּבׁשוא ( iÁ‰.אּלא ˙Úk∑ וקּימים ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, חּיה ׁשּתהא הּזאת BL·.ּכעת ְִֵֶָָָ»≈«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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(ç)ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå íäéðôì¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ ונטמאת הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ׂשרה ׁשּפרסה לפי הביא, לא ולחם «ƒ«∆¿»¿ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
שם)העּסה ּפניו ∑ÓÁ‡‰.(ב"מ מעל ׁשּקֹולטין החלב NÚ‰.ׁשּמן ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑ קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ִָָ∆¿»ְִֵֶֶַַָָָָֻ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ

ואיתי  אמטי הּמנהג∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּוׁשּתּקן, מן אדם יׁשּנה ׁשּלא מּכאן ׁשאכלּו, ּכמֹו ב"ר)נראּו שם. .(ב"מ ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y xn`nn)

העֹולמֹות, ּבמדרגת הם עצמם מּצד ׁשּמלאכים והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ּפעל עליהם, עמד ׁשאברהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעל־ידי־זה
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת והּוא אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה עליהם ּפעל אברהם, עבֹודת על־ידי ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאבל

אדם. אכילת ּכן ּגם ּבהם נעׂשה הּנׁשמֹות על־ידי מּכל־מקֹום אדם, אכילת ּבהם ׁשּי אין עצמם מּצד ׁשּמלאכים ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאף
זיי,וזהּו מיט צּוגעּבּונדען אּון זיי אֹויף ׁשטייט ער עליהם, עֹומד ׁשהּוא ּדעל־ידי־זה וּיאכלּו, העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתֹוספת  אצלם נעׂשה ׁשעל־ידי־ זה ׁשּלמּטה, מקּׁשריו ּבכל הּבלי־ּגבּול אֹור ׁשּממׁשי והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻּפֹועל
והּמצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ְְְִִַַַָחּיּות

(è)äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬
:ìäàá̈«Ÿ¤

ÈÂ‰·ח  „·Ú Èc È¯Bz ¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒe¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»

‰‡ט  ¯Ó‡Â C˙z‡ ‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡kLÓ·¿«¿¿»
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`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑ ׁשהּכתב מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי ותניא, ׁשּב"אליו", אי"ו על נקּוד «…¿≈»ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

לׂשרה  ׁשאף הּנקּדה, ּדֹורׁש אּתה הּכתב, על רבה הּנקּדה וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻרבה
האיׁש על ולאּׁשה האּׁשה על לאיׁש ׁשּלֹו, ּבאכסניא אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? אּיֹו מציעא ׁשאלּו: ּבבבא . ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

פז) לחּבבּה(דף ּכדי היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, היכן אּמנּו ׂשרה הּׁשרת מלאכי היּו יֹודעים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָאֹומרים:
ּברכה' ׁשל ּכֹוס לּה לׁשּגר 'ּכדי חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. ·‡‰Ï.על ‰p‰∑ היא .צנּועה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָƒ≈»…∆ְִָ

(é)éìà áeLà áBL øîàiåïá-äpäå äiç úòk E ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−
àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà äøNì§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬

:åéøçà©«£¨«
i"yx£‰iÁ ˙Úk∑,היה ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעת ּכעת קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ּולפסח »≈«»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּכעת )ּבׁשוא ( iÁ‰.אּלא ˙Úk∑ וקּימים ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, חּיה ׁשּתהא הּזאת BL·.ּכעת ְִֵֶָָָ»≈«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

˜ÔÈÓiי  Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ ‰¯NÏ ¯· ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«
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xie`לד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
·eL‡∑,לֹו אמר מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו מלאלא לּה "וּיאמר ּכמֹו: »ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא להרּבֹות ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הר ּבה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָה'
ּכן לֹו רבה)אמר ּבׁשפחת",(.(בראשית ּתכּזב אל האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה "לּמֹועד לּׁשּונּמית: אמר אליׁשע ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אני  אבל אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: לעֹולם, וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה אמר אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאֹותן

וגֹו'" הּזה "לּמֹועד מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ‡ÂÈ¯Á.)ּבׂשרֿודם, ‡e‰Â∑הּמלא אחר היה .הּפתח ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´
:íéLpk çøà äøNì§¨½̈−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ מּמּנה ּפסק.ÌÈLpk Á¯‡∑ נּדּות .ארח »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

(áé)éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ
:ï÷æ éðãàå äðãò él-äúéä̈«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑ מֹוׁשכין ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו הּקרבים 'אפׁשר ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לׁשֹון ∑„Ú‰.(תנחומא)חלב'? אחר: דבר הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר מׁשנה: ּולׁשֹון ּבׂשר, צחצּוח ָָ∆¿»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נּדּות  וסת זמן .עּדן, ְִִֶֶַַ

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

È·ÈÒc˙יב  ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ ÈBa¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

mdxa` ly`

minIwe minlW mkNM EidYW(±o`M ¤¦§ª§¤§¥¦§©¨¦¨
la` ,cizrd lr "dIg" WxtnmiklnA §¨¥©¨©¤¨¦£¨¦§¨¦

zrM" :i"Wx WxiR ziOpEXd iAB mẄ©¥©©¦¥©©¦¨¥
KM" ,"mFlWaE miIgA dzidW z`Gd©Ÿ¤¨§¨§©¦§¨¨

."dGd crFOl znIw didY¦§¤©¤¤©¥©¤
aEW` aFW±Wxtl miCwdX dn ¨©¤¦§¦§¨¥

aFW" KM xg` wxe "dIg zrM" dNgY§¦¨¨¥©¨§©©©¨
miWxtOW xg`l wxW mEXn ,"aEW`̈¦¤©§©©¤§¨§¦
aFW" Edn Wxtl oYp ,"dIg zrM" Edn©¨¥©¨¦¨§¨¥©
lr aqEn "aEW` aFW" oMW ,"aEW`̈¤¥¨¨©

."dIg zrM"¨¥©¨
eil` aEWIW K`lOd FxVA `l± Ÿ¦§©©§¨¤¨¥¨

aXW mFwn mEWA Epivn `l ixdW¤£¥Ÿ¨¦§¨¤¨
FxVal mdxa`l K`lOd)qcxtd xtq ©©§¨§©§¨¨§©§

bv 'r i"yxl(.
Fl xn` mFwn lW FzEgilWA `N`± ¤¨¦§¦¤¨¨©

KkericFn `EdÎKExAÎWFcTd :Fl xn` §¨¨©©¨¨¦©
"Lil` aEW` aFW" Ll)`"eb(xtq d`xE . §¨¥¤§¥¥¤

`dIW .. FxVA o`M `N`" :mW qCxRd©©§¥¨¤¨¨¦§¤§¥
xdA ?df did iznE ,zFigl Kixv xrPd©©©¨¦¦§¨©¨¨¤§©
`xwIe :xn`PW ,eia` FcwrW dIxFOd©¦¨¤£¨¨¦¤¤¡©©¦§¨
l` Lci glWY l` .. 'd K`ln eil ¥̀¨©§©©¦§©¨§¤
aW dYre ,K`ln FzF` did dfe ,xrPd©©©§¤¨¨©§¨§©¨¨
aEW` aFW mIwe ,wgvi z` liSdl§©¦¤¦§¨§¦¥¨

."Lil ¥̀¤
dAxd 'd K`ln Dl xn`Ie" FnM§©Ÿ¤¨©§©©§¨

"dAx`±.i ,fh lirl ©§¤§¥
`N` ,zFAxdl FciA oi` `Ede§¥§¨§©§¤¨

mFwn lW FzEgilWA±ÎWFcTdW ¦§¦¤¨¤©¨

.dAxIW `Ed ,`EdÎKExÄ¤©§¤
Fl xn` mFwn lW FzEgilWA o`M s ©̀¨¦§¦¤¨¨©

dAx ziW`xA) .oM±qEtcA .a ,bp ¥§¥¦©¨¦§
.df rhw qxFB `l oFW`x¦Ÿ¥¤©¤

ziOpEXl xn` rWil`±,c a mikln ¡¦¨¨©©©¦§¨¦
.fh

zwaFg Y` dIg zrM dGd crFOl"©¥©¤¨¥©¨©§¤¤
midl`d Wi` ipFc` l` xn`Ye ,oA¥©Ÿ¤©£¦¦¨¡Ÿ¦
ozF` ,"LzgtWA aGkY l ©̀§©¥§¦§¨¤¨

Exn` dxU z` ExVAW mik`lOd± ©©§¨¦¤¦§¤¨¨¨§
.ci wEqR oOwl§©¨¨

"aEW` crFOl"±Yxn` `l dY`e ©¥¨§©¨Ÿ¨©§¨
."aEW`"¨

mik`lOd ozF` :rWil` Dl xn`̈©¨¡¦¨¨©©§¨¦
:Exn` ,mlFrl minIwe miIg mdW¤¥©¦§©¨¦§¨¨§
mceÎxUA ip` la` ,"aEW` crFOl"©¥¨£¨£¦¨¨¨¨
,zn oiaE ig oiA ,zn xgnE ig mFIdW¤©©¨¨¥¥©¥¥

"'Fbe dGd crFOl"(.± eixg` `Ede ©¥©¤§§©£¨
K`lOd xg` did gzRd±,xnFlM ©¤©¨¨©©©©§¨§©

lr aqEn xkf oFWl `EdW "`Ede"§¤§¨¨¨©
.K`lOd lr "eixg`" zaize ,gzRd©¤©§¥©©£¨©©©§¨
xg` did K`lOdW ,Ktidl Wxtl oi`e§¥§¨¥§¥¤¤©©§¨¨¨©©
uEgn did K`lOd ixdW ,gzRd©¤©¤£¥©©§¨¨¨¦

gzRd iptl didW `vnp ,ld`l)ixac ¨Ÿ¤¦§¨¤¨¨¦§¥©¤©
cec(.`i dxez

(`i)± zFidl lcgdPOn wqR± ¨©¦§¨©¦¤¨
o`M "lcg" WExiR oi`W ,dfA x`an§¨¥¨¤¤¥¥¨©¨

dripn oFWNn)c ,el mildz i"yx d`x(, ¦§§¦¨
,miWPM gxF` Dl zFidl rpnPW¤¦§©¦§¨©©¨¦

`N` ,Dl did `l mlFrOW xnFlM§©¤¥¨Ÿ¨¨¨¤¨
.dPOn wqtE Dl didW ,"wqR" FWExiR¥¨©¤¨¨¨¨©¦¤¨

± miWPM gx`zECp gxF`±s`e .zqe Ÿ©©¨¦©¦¤¤§©
dGW daWg ,dCp dqxR mFId FzF`AW¤§©¥§¨¦¨¨§¨¤¤

`Ed dxwn)cec ixac(.ai dxez ¦§¤
(ai)± DAxwAdirnA zlMYqn± §¦§¨¦§©¤¤§¥¤¨

.miaxw oFWNn "DAxwA" Wxtn§¨¥§¦§¨¦§§¨©¦
dxn`e±okle ,"xn`l" aEzMW FnM §¨§¨§¤¨¥Ÿ§¨¥

,"DAxwA .. wgvYe" Wxtl oi ¥̀§¨¥©¦§©§¦§¨
DAlA dwgSW)cec ixac(. ¤¨£¨§¦¨

?cle oipErh Elld miaxTd xWt ¤̀§¨©§¨©¦©¨§¦¨¨
EwnSW ElNd micXd±WExiR Edf ©¨©¦©¨¤¨§¤¥

."izFla ixg`"©£¥§¦
alg oikWFn±:fi ,fi lirl i"Wx d`x §¦¨¨§¥©¦§¥

."dblble dpin`d `l dxU"¨¨Ÿ¤¡¦¨§¦§§¨
`nEgpY±.gi 'iq mihtFW ©§¨§¦¦
± dpcrxUA gEvgv±,xnFlM ¤§¨¦§©¨¨§©

.izExirvM ,wlg ixUA dUrIW¤¥¨¤§¨¦¨¨¦§¦¦
dpWn oFWlE±onW iAB) ` ,et zFgpn §¦§¨§¨©¥¤¤

FzF` oikQW zif(mFwn lkAW ,oIEvi . ©¦¤¨¦§¨¤§¨¨
dpEMd ,"dpWn oFWl" i"WxA xMfPW¤¦§¨§©¦§¦§¨©©¨¨
dpWn oFWll `le ,minkg oFWll¦§£¨¦§Ÿ¦§¦§¨

.`weC©§¨
oCrnE xrVd z` xiXn±wilgn ©¦¤©¥¨§©¥©£¦

wixanE)` ,bn migqt i"yx d`x(. ©§¦
,ocir oFWl :xg` xaC .xUAd z ¤̀©¨¨¨¨©¥§¦¨

zECp zqe onf±i"Wx oFWl d`xE §©¤¤¦§¥§©¦
`Ede ,"DzExrpl dxfgW" :fh ,fi lirl§¥¤¨§¨§©£¨§

.miWExiRd ipWl mi`znbi dxez ©§¦¦§¥©¥¦

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy

(âé)äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä øîàì¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£ÌÓ‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz˜Ê.הגם È‡Â∑ ואדני" אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.זקן" ֵָ

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéäúòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬
:ïá äøNìe äiç©−̈§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑?ּכרצֹוני מּלעׂשֹות מּמּני ּומכּסה ּומפרד מפלא ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, ∑ÚBnÏ„.ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻֻ«≈
האחרת  ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד אתמל, ל ׁשּקבעּתי הּמיעד מֹועד .לאֹותֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ß oeygxn 'i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|äàøé ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
øîàiå|:z÷çö ék àì ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑ לפי ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', לׁשֹון מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
מׁשּמׁש 'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי לא וּיאמר 'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּיראה.

ּדהא  אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: .ּבארּבע ְְְְְִִֶַַָָָ

N¯‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

‡ez·יד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו  ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

mdxa` ly`

(bi)± mpn` s`d"cl`" zn` mbd ©©ª§¨£©¡¤¥¥
±xn`X dnE .cl` mB zn`A m`d©¦¤¡¤©¥¥©¤¨©

dxVW FzpEMW xnFl Wi ?"mB"©¥©¤©¨¨¤¨¨
Ff mik`lOd Exn`X dOW dpin`d¤¡¦¨¤©¤¨§©©§¨¦
`l wx `id ,'dn ziYn` dghad©§¨¨£¦¦¥¦©Ÿ
icil zn`A `ai xaCdW dpin`d¤¡¦¨¤©¨¨¨Ÿ¤¡¤¦¥

" Edfe ,lrFRmbdm`d ,"cl` zn` ©§¤£©¡¤¥¥©¦
`id dghaddW FnM ,cl` mB zn`A¤¡¤©¥¥§¤©©§¨¨¦

zn`A)dngd xe`(KM mEXOW xnFl Wie . ¤¡¤§¥©¤¦¨
,dxU lr `EdÎKExAÎWFcTd ciRwd¦§¦©¨¨©¨¨
FfM WIW dpin`n dzid `l m`W¤¦Ÿ¨§¨©£¦¨¤¥¨
,dilr ciRwn did `l ,'dn dghad©§¨¨¥Ÿ¨¨©§¦¨¤¨
,'dn dghad FGW dpin`dW oeiM la £̀¨¥¨¤¤¡¦¨¤©§¨¨¥
,lrR icil `ai xaCd m` dwRYqde§¦§©§¨¦©¨¨¨Ÿ¦¥Ÿ©
dpin`n Dpi` `idW EN`M df ixd£¥¤§¦¤¦¥¨©£¦¨
aiWd okle ,eixaC mIwl 'd zlFkiA¦¤§©¥§¨¨§¨¥¥¦
'dn `lRid" :`EdÎKExAÎWFcTd Dl̈©¨¨£¦¨¥¥

."xaC̈¨
± iYpwf ip`eipRn aEzMd dPW ©£¦¨©§¦¦¨©¨¦§¥

mFlXd±.fh ,p oOwl i"Wx mB d`x ©¨§¥©©¦§©¨
"owf ipc`e" :dxn` `id ixdW± ¤£¥¦¨§¨©Ÿ¦¨¥

dxU" :a ,dq zFnai i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¨¨
ÎWFcTd dNBWkE ,iEfA oFWl dxn`̈§¨¨¨§¤¦¨©¨
:aizM ,mdxa`l xaCd `EdÎKExÄ©¨¨§©§¨¨§¦
,iYpwf ip`e 'ebe dxU dwgv df dOl̈¨¤¨£¨¨¨©£¦¨©§¦

."mFlXd ipRn xaCd dPWeci dxez §¦¨©¨¨¦§¥©¨
(ci)`lRid,"iQMzid" :FnEBxzM ± £¦¨¥§©§£¦§©¥

dQknE cxtEnE `ltn xaC mEW ike§¦¨¨ª§¨§¨§ª¤
iPOn±oFWNn `Ed "`lRi" oFWl ¦¤¦§¦¨¥¦§

mB `Ed `liOnE ,WxtEnE `ltEn§¨§¨¦¥¨©
`EdW ixd oMW oeiMnE ,cxtEn oFWNn¦§§¨¦¥¨¤¥£¥¤
xaC lM ixdW ,dQkn oFWNn mB©¦§§ª¤¤£¥¨¨¨
cxtEn `Ed mc`dn dQkn `EdW¤§ª¤¥¨¨¨§¨
,"iQMzid" qFlwpE` mBxY okle ,EPOn¦¤§¨¥¦§¥§§£¦§©¥

EPOn mlrp xaC oi`W EpidC)`"eb(`le . §©§¤¥¨¨¤§¨¦¤§Ÿ
did f`W mEXn ,`lR oFWNn WxiR¥©¦§¤¤¦¤¨¨¨

`lRid" :xnFl Kixvlr"'d)r"a`x d`x(. ¨¦©£¦¨¥©
.` ,c zEx i"Wx mB d`xE§¥©©¦

ipFvxM zFUrNn±,dfA siqFn ¦©£¦§¦¦¨¤
xaC mEXW zErnWnA Fpi` "`lRid"W¤£¦¨¥¥§©§¨¤¨¨
dzid Ff `l ixdW ,Fzricin mlrp `lŸ¤§¨¦¦¨¤£¥Ÿ¨§¨
`l xaC mEXW `N` ,dxU zprh©£©¨¨¤¨¤¨¨Ÿ

.FpFvxM zFUrl FYlkin mlrp¤§¨¦§¨§©£¦§
± crFOlcgind "crFn" FzF`l± ©¥§¥©§ª¨

.rEcId crEOd lr dxFn "crFOl" oMW¤¥©¥¤©©¨©¨©
lFnz` Ll iYraTW±.`k ,fi lirl ¤¨©§¦§¤§§¥

,dliOd mFiA `N` ,lFnz` `weC e`l̈©§¨¤§¤¨§©¦¨
iWilW mFiA ixdW ,mFWlW EpidC§©§¦§¤£¥§§¦¦

Fzlinl.did §¦¨¨¨
"zxg`d dpXA dGd crFOl"±d`xE ©¥©¤©¨¨¨©¤¤§¥

dhixU Fl hxU" :a ,`k oOwl i"Wx©¦§©¨¨©§¦¨
dOg riBYWM :Fl xn`e ,lzFMA©¤§¨©§¤©¦©©¨
zxg`d dpXA Ff dhixUl¦§¦¨©¨¨¨©¤¤

."clYeh dxez ¥¥
(eh)± Ywgv iM 'Fbe d`xi iM¦¨¥¨§¦¨¨§§

ozFPW ,"`dC" oFWl WOWn oFW`xd̈¦§©¥§§¨¤¥
itl ,"dxU WgkYe" ,xaCl mrh©©©¨¨©§©¥¨¨§¦

"d`xI"W±W`x i"WxA azM oke ¤¨§¨§¥¨©§©¦Ÿ
:` ,v oiHiB i"Wx d`xE .` ,b dpXd©¨¨§¥©¦¦¦

."d`xIW ipRn ,d`xi xW` FnM"§£¤¨§¨¦§¥¤¨§¨
:xn`Ie" ,`N` oFWlA WOWn ipXde§©¥¦§©¥¦§¤¨©Ÿ¤

"Ywgv" `N` ,`Ed KxacM "`l± Ÿ¦§¨¥¤¨¨¨§§
i"Wx z"EW .mWe mW i"Wx mB d`x§¥©©¦¨§¨©¦

."Ywgv `N` ,ok `l" :`px 'iq¦Ÿ¥¤¨¨¨§§
EpizFAx Exn`W±.mW dpXd W`x ¤¨§©¥Ÿ©¨¨¨

,ck oOwl i"WxA mB `aEd .mW oiHiB¦¦¨¨©§©¦§©¨
.d ,bk zFnW .f ,bn .bl§

zFpFWl rAx`A WOWn "iM"± ¦§©¥§©§©§
aYkp ElNd zFpFWl rAx` mFwnA¦§©§©§©¨¦§©

dxFYA "iM")my oihib i"yx(mFwn lke . ¦©¨§¨¨
,dWxC oiprl oiA ,"iM" WFxcl KixSW¤¨¦¦§¦¥§¦§©§¨¨
lkEY ± `xwOd zErnWnl oiA¥§©§¨©¦§¨©
zFpFWl rAx` ipdn zg`A FzFPWl§©§©©¥¨¥©§©§

)` ,h ziprz i"yx(Edl opinBxzn EdNke .§ª§§©§§¦©§
WOYWn iOx`A "ix`" oFWNW ,"ix`"£¥¤§£¥©£©¦¦§©¥



לה `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
·eL‡∑,לֹו אמר מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו מלאלא לּה "וּיאמר ּכמֹו: »ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא להרּבֹות ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הר ּבה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָה'
ּכן לֹו רבה)אמר ּבׁשפחת",(.(בראשית ּתכּזב אל האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה "לּמֹועד לּׁשּונּמית: אמר אליׁשע ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אני  אבל אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: לעֹולם, וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה אמר אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאֹותן

וגֹו'" הּזה "לּמֹועד מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ‡ÂÈ¯Á.)ּבׂשרֿודם, ‡e‰Â∑הּמלא אחר היה .הּפתח ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´
:íéLpk çøà äøNì§¨½̈−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ מּמּנה ּפסק.ÌÈLpk Á¯‡∑ נּדּות .ארח »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

(áé)éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ
:ï÷æ éðãàå äðãò él-äúéä̈«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑ מֹוׁשכין ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו הּקרבים 'אפׁשר ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לׁשֹון ∑„Ú‰.(תנחומא)חלב'? אחר: דבר הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר מׁשנה: ּולׁשֹון ּבׂשר, צחצּוח ָָ∆¿»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נּדּות  וסת זמן .עּדן, ְִִֶֶַַ

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

È·ÈÒc˙יב  ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ ÈBa¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

mdxa` ly`

minIwe minlW mkNM EidYW(±o`M ¤¦§ª§¤§¥¦§©¨¦¨
la` ,cizrd lr "dIg" WxtnmiklnA §¨¥©¨©¤¨¦£¨¦§¨¦

zrM" :i"Wx WxiR ziOpEXd iAB mẄ©¥©©¦¥©©¦¨¥
KM" ,"mFlWaE miIgA dzidW z`Gd©Ÿ¤¨§¨§©¦§¨¨

."dGd crFOl znIw didY¦§¤©¤¤©¥©¤
aEW` aFW±Wxtl miCwdX dn ¨©¤¦§¦§¨¥

aFW" KM xg` wxe "dIg zrM" dNgY§¦¨¨¥©¨§©©©¨
miWxtOW xg`l wxW mEXn ,"aEW`̈¦¤©§©©¤§¨§¦
aFW" Edn Wxtl oYp ,"dIg zrM" Edn©¨¥©¨¦¨§¨¥©
lr aqEn "aEW` aFW" oMW ,"aEW`̈¤¥¨¨©

."dIg zrM"¨¥©¨
eil` aEWIW K`lOd FxVA `l± Ÿ¦§©©§¨¤¨¥¨

aXW mFwn mEWA Epivn `l ixdW¤£¥Ÿ¨¦§¨¤¨
FxVal mdxa`l K`lOd)qcxtd xtq ©©§¨§©§¨¨§©§

bv 'r i"yxl(.
Fl xn` mFwn lW FzEgilWA `N`± ¤¨¦§¦¤¨¨©

KkericFn `EdÎKExAÎWFcTd :Fl xn` §¨¨©©¨¨¦©
"Lil` aEW` aFW" Ll)`"eb(xtq d`xE . §¨¥¤§¥¥¤

`dIW .. FxVA o`M `N`" :mW qCxRd©©§¥¨¤¨¨¦§¤§¥
xdA ?df did iznE ,zFigl Kixv xrPd©©©¨¦¦§¨©¨¨¤§©
`xwIe :xn`PW ,eia` FcwrW dIxFOd©¦¨¤£¨¨¦¤¤¡©©¦§¨
l` Lci glWY l` .. 'd K`ln eil ¥̀¨©§©©¦§©¨§¤
aW dYre ,K`ln FzF` did dfe ,xrPd©©©§¤¨¨©§¨§©¨¨
aEW` aFW mIwe ,wgvi z` liSdl§©¦¤¦§¨§¦¥¨

."Lil ¥̀¤
dAxd 'd K`ln Dl xn`Ie" FnM§©Ÿ¤¨©§©©§¨

"dAx`±.i ,fh lirl ©§¤§¥
`N` ,zFAxdl FciA oi` `Ede§¥§¨§©§¤¨

mFwn lW FzEgilWA±ÎWFcTdW ¦§¦¤¨¤©¨

.dAxIW `Ed ,`EdÎKExÄ¤©§¤
Fl xn` mFwn lW FzEgilWA o`M s ©̀¨¦§¦¤¨¨©

dAx ziW`xA) .oM±qEtcA .a ,bp ¥§¥¦©¨¦§
.df rhw qxFB `l oFW`x¦Ÿ¥¤©¤

ziOpEXl xn` rWil`±,c a mikln ¡¦¨¨©©©¦§¨¦
.fh

zwaFg Y` dIg zrM dGd crFOl"©¥©¤¨¥©¨©§¤¤
midl`d Wi` ipFc` l` xn`Ye ,oA¥©Ÿ¤©£¦¦¨¡Ÿ¦
ozF` ,"LzgtWA aGkY l ©̀§©¥§¦§¨¤¨

Exn` dxU z` ExVAW mik`lOd± ©©§¨¦¤¦§¤¨¨¨§
.ci wEqR oOwl§©¨¨

"aEW` crFOl"±Yxn` `l dY`e ©¥¨§©¨Ÿ¨©§¨
."aEW`"¨

mik`lOd ozF` :rWil` Dl xn`̈©¨¡¦¨¨©©§¨¦
:Exn` ,mlFrl minIwe miIg mdW¤¥©¦§©¨¦§¨¨§
mceÎxUA ip` la` ,"aEW` crFOl"©¥¨£¨£¦¨¨¨¨
,zn oiaE ig oiA ,zn xgnE ig mFIdW¤©©¨¨¥¥©¥¥

"'Fbe dGd crFOl"(.± eixg` `Ede ©¥©¤§§©£¨
K`lOd xg` did gzRd±,xnFlM ©¤©¨¨©©©©§¨§©

lr aqEn xkf oFWl `EdW "`Ede"§¤§¨¨¨©
.K`lOd lr "eixg`" zaize ,gzRd©¤©§¥©©£¨©©©§¨
xg` did K`lOdW ,Ktidl Wxtl oi`e§¥§¨¥§¥¤¤©©§¨¨¨©©
uEgn did K`lOd ixdW ,gzRd©¤©¤£¥©©§¨¨¨¦

gzRd iptl didW `vnp ,ld`l)ixac ¨Ÿ¤¦§¨¤¨¨¦§¥©¤©
cec(.`i dxez

(`i)± zFidl lcgdPOn wqR± ¨©¦§¨©¦¤¨
o`M "lcg" WExiR oi`W ,dfA x`an§¨¥¨¤¤¥¥¨©¨

dripn oFWNn)c ,el mildz i"yx d`x(, ¦§§¦¨
,miWPM gxF` Dl zFidl rpnPW¤¦§©¦§¨©©¨¦

`N` ,Dl did `l mlFrOW xnFlM§©¤¥¨Ÿ¨¨¨¤¨
.dPOn wqtE Dl didW ,"wqR" FWExiR¥¨©¤¨¨¨¨©¦¤¨

± miWPM gx`zECp gxF`±s`e .zqe Ÿ©©¨¦©¦¤¤§©
dGW daWg ,dCp dqxR mFId FzF`AW¤§©¥§¨¦¨¨§¨¤¤

`Ed dxwn)cec ixac(.ai dxez ¦§¤
(ai)± DAxwAdirnA zlMYqn± §¦§¨¦§©¤¤§¥¤¨

.miaxw oFWNn "DAxwA" Wxtn§¨¥§¦§¨¦§§¨©¦
dxn`e±okle ,"xn`l" aEzMW FnM §¨§¨§¤¨¥Ÿ§¨¥

,"DAxwA .. wgvYe" Wxtl oi ¥̀§¨¥©¦§©§¦§¨
DAlA dwgSW)cec ixac(. ¤¨£¨§¦¨

?cle oipErh Elld miaxTd xWt ¤̀§¨©§¨©¦©¨§¦¨¨
EwnSW ElNd micXd±WExiR Edf ©¨©¦©¨¤¨§¤¥

."izFla ixg`"©£¥§¦
alg oikWFn±:fi ,fi lirl i"Wx d`x §¦¨¨§¥©¦§¥

."dblble dpin`d `l dxU"¨¨Ÿ¤¡¦¨§¦§§¨
`nEgpY±.gi 'iq mihtFW ©§¨§¦¦
± dpcrxUA gEvgv±,xnFlM ¤§¨¦§©¨¨§©

.izExirvM ,wlg ixUA dUrIW¤¥¨¤§¨¦¨¨¦§¦¦
dpWn oFWlE±onW iAB) ` ,et zFgpn §¦§¨§¨©¥¤¤

FzF` oikQW zif(mFwn lkAW ,oIEvi . ©¦¤¨¦§¨¤§¨¨
dpEMd ,"dpWn oFWl" i"WxA xMfPW¤¦§¨§©¦§¦§¨©©¨¨
dpWn oFWll `le ,minkg oFWll¦§£¨¦§Ÿ¦§¦§¨

.`weC©§¨
oCrnE xrVd z` xiXn±wilgn ©¦¤©¥¨§©¥©£¦

wixanE)` ,bn migqt i"yx d`x(. ©§¦
,ocir oFWl :xg` xaC .xUAd z ¤̀©¨¨¨¨©¥§¦¨

zECp zqe onf±i"Wx oFWl d`xE §©¤¤¦§¥§©¦
`Ede ,"DzExrpl dxfgW" :fh ,fi lirl§¥¤¨§¨§©£¨§

.miWExiRd ipWl mi`znbi dxez ©§¦¦§¥©¥¦

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy

(âé)äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä øîàì¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£ÌÓ‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz˜Ê.הגם È‡Â∑ ואדני" אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.זקן" ֵָ

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéäúòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬
:ïá äøNìe äiç©−̈§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑?ּכרצֹוני מּלעׂשֹות מּמּני ּומכּסה ּומפרד מפלא ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, ∑ÚBnÏ„.ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻֻ«≈
האחרת  ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד אתמל, ל ׁשּקבעּתי הּמיעד מֹועד .לאֹותֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ß oeygxn 'i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|äàøé ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
øîàiå|:z÷çö ék àì ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑ לפי ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', לׁשֹון מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
מׁשּמׁש 'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי לא וּיאמר 'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּיראה.

ּדהא  אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: .ּבארּבע ְְְְְִִֶַַָָָ

N¯‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

‡ez·יד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו  ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

mdxa` ly`

(bi)± mpn` s`d"cl`" zn` mbd ©©ª§¨£©¡¤¥¥
±xn`X dnE .cl` mB zn`A m`d©¦¤¡¤©¥¥©¤¨©

dxVW FzpEMW xnFl Wi ?"mB"©¥©¤©¨¨¤¨¨
Ff mik`lOd Exn`X dOW dpin`d¤¡¦¨¤©¤¨§©©§¨¦
`l wx `id ,'dn ziYn` dghad©§¨¨£¦¦¥¦©Ÿ
icil zn`A `ai xaCdW dpin`d¤¡¦¨¤©¨¨¨Ÿ¤¡¤¦¥

" Edfe ,lrFRmbdm`d ,"cl` zn` ©§¤£©¡¤¥¥©¦
`id dghaddW FnM ,cl` mB zn`A¤¡¤©¥¥§¤©©§¨¨¦

zn`A)dngd xe`(KM mEXOW xnFl Wie . ¤¡¤§¥©¤¦¨
,dxU lr `EdÎKExAÎWFcTd ciRwd¦§¦©¨¨©¨¨
FfM WIW dpin`n dzid `l m`W¤¦Ÿ¨§¨©£¦¨¤¥¨
,dilr ciRwn did `l ,'dn dghad©§¨¨¥Ÿ¨¨©§¦¨¤¨
,'dn dghad FGW dpin`dW oeiM la £̀¨¥¨¤¤¡¦¨¤©§¨¨¥
,lrR icil `ai xaCd m` dwRYqde§¦§©§¨¦©¨¨¨Ÿ¦¥Ÿ©
dpin`n Dpi` `idW EN`M df ixd£¥¤§¦¤¦¥¨©£¦¨
aiWd okle ,eixaC mIwl 'd zlFkiA¦¤§©¥§¨¨§¨¥¥¦
'dn `lRid" :`EdÎKExAÎWFcTd Dl̈©¨¨£¦¨¥¥

."xaC̈¨
± iYpwf ip`eipRn aEzMd dPW ©£¦¨©§¦¦¨©¨¦§¥

mFlXd±.fh ,p oOwl i"Wx mB d`x ©¨§¥©©¦§©¨
"owf ipc`e" :dxn` `id ixdW± ¤£¥¦¨§¨©Ÿ¦¨¥

dxU" :a ,dq zFnai i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¨¨
ÎWFcTd dNBWkE ,iEfA oFWl dxn`̈§¨¨¨§¤¦¨©¨
:aizM ,mdxa`l xaCd `EdÎKExÄ©¨¨§©§¨¨§¦
,iYpwf ip`e 'ebe dxU dwgv df dOl̈¨¤¨£¨¨¨©£¦¨©§¦

."mFlXd ipRn xaCd dPWeci dxez §¦¨©¨¨¦§¥©¨
(ci)`lRid,"iQMzid" :FnEBxzM ± £¦¨¥§©§£¦§©¥

dQknE cxtEnE `ltn xaC mEW ike§¦¨¨ª§¨§¨§ª¤
iPOn±oFWNn `Ed "`lRi" oFWl ¦¤¦§¦¨¥¦§

mB `Ed `liOnE ,WxtEnE `ltEn§¨§¨¦¥¨©
`EdW ixd oMW oeiMnE ,cxtEn oFWNn¦§§¨¦¥¨¤¥£¥¤
xaC lM ixdW ,dQkn oFWNn mB©¦§§ª¤¤£¥¨¨¨
cxtEn `Ed mc`dn dQkn `EdW¤§ª¤¥¨¨¨§¨
,"iQMzid" qFlwpE` mBxY okle ,EPOn¦¤§¨¥¦§¥§§£¦§©¥

EPOn mlrp xaC oi`W EpidC)`"eb(`le . §©§¤¥¨¨¤§¨¦¤§Ÿ
did f`W mEXn ,`lR oFWNn WxiR¥©¦§¤¤¦¤¨¨¨

`lRid" :xnFl Kixvlr"'d)r"a`x d`x(. ¨¦©£¦¨¥©
.` ,c zEx i"Wx mB d`xE§¥©©¦

ipFvxM zFUrNn±,dfA siqFn ¦©£¦§¦¦¨¤
xaC mEXW zErnWnA Fpi` "`lRid"W¤£¦¨¥¥§©§¨¤¨¨
dzid Ff `l ixdW ,Fzricin mlrp `lŸ¤§¨¦¦¨¤£¥Ÿ¨§¨
`l xaC mEXW `N` ,dxU zprh©£©¨¨¤¨¤¨¨Ÿ

.FpFvxM zFUrl FYlkin mlrp¤§¨¦§¨§©£¦§
± crFOlcgind "crFn" FzF`l± ©¥§¥©§ª¨

.rEcId crEOd lr dxFn "crFOl" oMW¤¥©¥¤©©¨©¨©
lFnz` Ll iYraTW±.`k ,fi lirl ¤¨©§¦§¤§§¥

,dliOd mFiA `N` ,lFnz` `weC e`l̈©§¨¤§¤¨§©¦¨
iWilW mFiA ixdW ,mFWlW EpidC§©§¦§¤£¥§§¦¦

Fzlinl.did §¦¨¨¨
"zxg`d dpXA dGd crFOl"±d`xE ©¥©¤©¨¨¨©¤¤§¥

dhixU Fl hxU" :a ,`k oOwl i"Wx©¦§©¨¨©§¦¨
dOg riBYWM :Fl xn`e ,lzFMA©¤§¨©§¤©¦©©¨
zxg`d dpXA Ff dhixUl¦§¦¨©¨¨¨©¤¤

."clYeh dxez ¥¥
(eh)± Ywgv iM 'Fbe d`xi iM¦¨¥¨§¦¨¨§§

ozFPW ,"`dC" oFWl WOWn oFW`xd̈¦§©¥§§¨¤¥
itl ,"dxU WgkYe" ,xaCl mrh©©©¨¨©§©¥¨¨§¦

"d`xI"W±W`x i"WxA azM oke ¤¨§¨§¥¨©§©¦Ÿ
:` ,v oiHiB i"Wx d`xE .` ,b dpXd©¨¨§¥©¦¦¦

."d`xIW ipRn ,d`xi xW` FnM"§£¤¨§¨¦§¥¤¨§¨
:xn`Ie" ,`N` oFWlA WOWn ipXde§©¥¦§©¥¦§¤¨©Ÿ¤

"Ywgv" `N` ,`Ed KxacM "`l± Ÿ¦§¨¥¤¨¨¨§§
i"Wx z"EW .mWe mW i"Wx mB d`x§¥©©¦¨§¨©¦

."Ywgv `N` ,ok `l" :`px 'iq¦Ÿ¥¤¨¨¨§§
EpizFAx Exn`W±.mW dpXd W`x ¤¨§©¥Ÿ©¨¨¨

,ck oOwl i"WxA mB `aEd .mW oiHiB¦¦¨¨©§©¦§©¨
.d ,bk zFnW .f ,bn .bl§

zFpFWl rAx`A WOWn "iM"± ¦§©¥§©§©§
aYkp ElNd zFpFWl rAx` mFwnA¦§©§©§©¨¦§©

dxFYA "iM")my oihib i"yx(mFwn lke . ¦©¨§¨¨
,dWxC oiprl oiA ,"iM" WFxcl KixSW¤¨¦¦§¦¥§¦§©§¨¨
lkEY ± `xwOd zErnWnl oiA¥§©§¨©¦§¨©
zFpFWl rAx` ipdn zg`A FzFPWl§©§©©¥¨¥©§©§

)` ,h ziprz i"yx(Edl opinBxzn EdNke .§ª§§©§§¦©§
WOYWn iOx`A "ix`" oFWNW ,"ix`"£¥¤§£¥©£©¦¦§©¥



xie`לו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy

(æè)íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©ª̈³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ
ì ínò Cìä íäøáàå:íçlL §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑"קדׁש מּמעֹון מ"הׁשקיפה חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא הׁשקפה כו)ּכל מּתנֹות (דברים ּכח ׁשּגדֹול , ««¿ƒְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
לרחמים  הרגז מּדת ׁשהֹופ הם ∑ÌÁlLÏ.ענּיים, אֹורחים ּכסבּור: .ללּוֹותם, ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»ְְְִֵַָָ

(æé)éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬
:äNòŸ¤«

i"yx£È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ ¯L‡∑ אני מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ּבסדֹום. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הן, ׁשּלֹו הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו י)נתּתי ּבאכה (לעיל וגֹו' מּצידֹון הּכנעני "ּגבּול ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהּוא  לאב, אֹודיע ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון אב אברהם, אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹסדֹומה
.אֹוהבי? ֲִ

‡Ètטז  ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

‡‡יז  Èc Ì‰¯·‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈
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(çé)âì äéäé Béä íäøáàåBá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½
:õøàä ééBb ìk−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל לברכה, צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר ּגדֹול לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא והרי מעלים, .אני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

לברכהלברכהלברכהלברכה צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק זכרזכרזכרזכר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר ּבּבּבּברכרכרכרכֹוֹוֹוֹו,,,, והזוהזוהזוהזּכּכּכּכירירירירֹוֹוֹוֹו ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל אאאאּגּגּגּגדהדהדהדה,,,, יח)מדרמדרמדרמדרׁשׁשׁשׁש יח, והזּכירֹו(רש"י "הֹואיל ּכתב נח ּפרׁשת ריׁש ּולעיל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
צּדיק  "זכר ׁשל הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ׁשּזהּו צּין ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹסּפר

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר הּוא, "ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבחחחחֹוֹוֹוֹולברכה" ׁשם נקט ולכן ׁשּכאׁשר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר; ּכתב ּכאן ואּלּו לברכה". צּדיק זכר ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
יׁש צּדיק אּגדה.לברכלברכלברכלברכֹוֹוֹוֹומזּכירים ּבמדרׁש הּוא זה ּפרּוׁש ּומקֹור , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(èé)Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®
:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé àéáä ïòîì§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«

i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון לאיׁשּה",(רות ג)"מֹודע מדעּתנּו",(שם ּבעז לג)"הלא "ואדע(שמות ƒ¿«¿ƒְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹֹֹ
ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו האדם את ׁשהּמחּבב ידיעה, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ואמנם, ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבׁשם".
ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ׁשהּוא לפי יצּוה", אׁשר "למען ידעּתיו? ולּמה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּומּכירֹו.

הּלׁשֹון  על נֹופל 'למען' אין וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּבֹו אני יֹודע ּכמֹו:∑eˆÈ‰.ּכתרּגּומֹו: הוה, לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ¿«∆ְְֶֹ
א) יחנּו"(איוב ה' "עלּֿפי אּיֹוב", יעׂשה ‰·È‡."ּככה ÔÚÓÏ∑ה',ּכ ּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא ֲֲִִֶַַַָָ¿««»ƒְְְִֶֶֶַָָָ

הּמעמיד  ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא נאמר, לא אברהם' ּבית 'על וגֹו'. אברהם על ה' ׁשּיביא ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכדי
מת  אינֹו ּכאּלּו צּדיק .ּבן ְִִֵֵֵַ

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ
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EpaFxw)c ,f ilyn i"yx(. §¥

"mWA Lrc`e"±.fi ,bl zFnW ¨¥¨£§¥§
mWA mc` ipA x`Xn LiYxMd¦©§¦¦§¨§¥¨¨§¥

zEaiWg)my i"yx(. £¦
`N` Fpi` mlEM oFWl xTr mpn`e§¨§¨¦©§¨¥¤¨
mc`d z` aAgndW ,drici oFWl§§¦¨¤©§©¥¤¨¨¨
dOle .FxiMnE Frcie Flv` Faxwn§¨§¤§§Ÿ§©¦§¨¨

itl ,"dEvi xW` ornl" ?"eiYrci"± §©§¦§©©£¤§©¤§¦
.llbA ,liaWA ,"ornl" WExiR Edf¤¥§©©¦§¦¦§©

xFnWl ilr eipA z` dEvn `EdW¤§©¤¤¨¨¨©¦§
FnEBxzM EdWxtY m`e .ikxC±ix`" §¨©§¦§¨§¥§©§£¥

iM ± "idFpA zi cTti iC licA incw ilb§¥¢¨©§¦¦§©¥¨§¦¦
.eipA z` dEvi xW` xEarA iptl iElB̈§¨©©££¤§©¤¤¨¨

FA ip` rcFi±."eiYrci" WExiR Edf ¥©£¦¤¥§©§¦
"ornl" oi` ± "'Fbe eipA z` dEvI"W¤§©¤¤¨¨§¥§©©

oFWNd lr ltFp±zpizp oFWl `EdW ¥©©¨¤§§¦©
xW`" wx aFYkl Kixv dide ,mrh©©§¨¨¨¦¦§©£¤

"dEvi)`"eb(. §©¤
± dEvided oFWl±,cizr oFWl `le §©¤§Ÿ¤§Ÿ§¨¦

aYkp okle ,KXnzn ded oFWl `N ¤̀¨§Ÿ¤¦§©¥§¨¥¦§©
.dEvn cinY ,"dEvi" oFWlA¦§§©¤¨¦§©¤

"aFI` dUri dkM" FnM±.d ,` aFI` §¨¨©£¤¦¦
dedd xacA azFMWM ,dUFr did̈¨¤§¤¥§¨¨©Ÿ¤
xar oFWl FA azFMW minrR ,xicze§¨¦§¨¦¤¥§¨¨

cizr oFWl minrtE)my i"yx(mB d`xE . §¨¦§¨¦§¥©
.` ,eh zFnW .dn ,ck oOwl i"Wx©¦§©¨§

wEqR o`M siqFn oFW`x qEtcA)xacna ¦§¦¦¨¨
k ,h(i"WxA `Ed oke ."Epgi 'd iR lr"©¦©£§¥§©¦

.mW zFnW§¨
± `iad ornl:eipal dEvn `Ed KM §©©¨¦¨§©¤§¨¨

lr 'd" `iaIW icM "'d KxC" ExnW¦§¤¤§¥¤¨¦©
"'Fbe mdxa`±`iad ornl" :xnFlM ©§¨¨§§©§©©¨¦

,eipal mdxa` z`ESn wlg `Ed "'d¥¤¦©¨©©§¨¨§¨¨
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(æè)íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©ª̈³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ
ì ínò Cìä íäøáàå:íçlL §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑"קדׁש מּמעֹון מ"הׁשקיפה חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא הׁשקפה כו)ּכל מּתנֹות (דברים ּכח ׁשּגדֹול , ««¿ƒְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
לרחמים  הרגז מּדת ׁשהֹופ הם ∑ÌÁlLÏ.ענּיים, אֹורחים ּכסבּור: .ללּוֹותם, ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»ְְְִֵַָָ

(æé)éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬
:äNòŸ¤«

i"yx£È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ ¯L‡∑ אני מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ּבסדֹום. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הן, ׁשּלֹו הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו י)נתּתי ּבאכה (לעיל וגֹו' מּצידֹון הּכנעני "ּגבּול ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהּוא  לאב, אֹודיע ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון אב אברהם, אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹסדֹומה
.אֹוהבי? ֲִ

‡Ètטז  ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

‡‡יז  Èc Ì‰¯·‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈

mdxa` ly`

z`A m`e ,ixarA "iM" zFpFWl lM̈§¦§¦§¦§¦¨¨
itl oNM zFPWl dY` Kixv ,FzFPWl§©¨¦©¨§©ª¨§¦

Fpipr)my oihib i"yx(. ¦§¨
i`±,xnFlM ,rx`IWkl rnWn .m` ¦¦©§©¦§¤¤¡©§©

oAx oke ,KM didi m`)my oihib i"yx(. ¦¦§¤¨§¥ª¨
,bk zFnWaE bl ,ck oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¦§
oFWlA mB miWxRzn "m`"e "iM"W bl¤¦§¦¦§¨§¦©¦§
lke" :mW dpXd W`x i"WxaE ."xW`"£¤§©¦Ÿ©¨¨¨§¨
mFwnaE xW`M mFwnA oiWOWnd©§©§¦¦§©£¤¦§
EpivOW ,md m` oFWl oNM ,xW £̀¤ª¨§¦¥¤¨¦
oFWl WOWn m` zFnFwn dOkA§©¨§¦§©¥§

."xW` oFWlE ,xW`M©£¤§£¤
`nliC±i"Wx d`x .oR ,ilE` ,`OW ¦§¨¤¨©¤§¥©¦

.d ,bk mW .ak ,k zFnW§¨
`N`±dlrnl xEn`d xaC xFYql ¤¨¦§¨¨¨¨§©§¨

dAxd oke ,oM `N` oM Fpi` xnFl)i"yx ©¥¥¤¨¥§¥©§¥
my oihib(.

`dC±oYl ,xnFlMxaC aXil mrh §¨§©¦¥©©§©¥¨¨
EPnid dlrnNW)my oihib i"yx(d`xE . ¤§©§¨¥¤§¥

xW` Epid ,`dC" :mW oiHB i"Wx cFr©¦¦¦¨§¨©§£¤
oFWlA mixYtPd iM lM oke ,ipRn F`¦§¥§¥¨¦©¦§¨¦¦§
,mixYtp od `dC oFWl oNM ,xW`M©£¤ª¨§§¨¥¦§¨¦
oFWlA oxztl lFki dY` oi`W lke§¨¤¥©¨¨§¨§¨¦§
oNM ,xW`M oFWlA oixYtpe ,ipRn¦§¥§¦§¨¦¦§©£¤ª¨

."md m` oFWlfh dxez §¦¥
(fh)EtiwWIe`xwOAW dtwWd lM ± ©©§¦¨©§¨¨¤©¦§¨

±miaEzkE mi`iapA `l K` ,dxFYA©¨©Ÿ¦§¦¦§¦
)cec ixac(.

drxl±`id "dtwWd"W mEXn §¨¨¦¤©§¨¨¦
,dhage dMn EpidC ,"sFwWn" oFWNn¦§©§§©§©¨©£¨¨
drxl Edfe ,xaCd lr gkA dMn `EdW¤©¤§Ÿ©©©¨¨§¤§¨¨

)`"eb(:ck ,ci zFnW i"Wx d`xE .§¥©¦§
mdil` dpR ,hAIe ± swWIe"©©§¥©©¥¨¨£¥¤

."mzigWdl§©§¦¨
"LWcw oFrOn dtiwWd"n uEg± ¥©§¦¨¦§¨§§

mixaC ± "l`xUi z` LOr z` KxaE"¨¥¤©§¤¦§¨¥§¨¦
.eh ,ek

miIpr zFpYn gM lFcBW±s` ¤¨Ÿ©©§£¦¦©
,llkA zFxUrnA zxAcn dWxRdW¤©¨¨¨§©¤¤§©©§¦§¨

ipr xUrn mllkA Wi ixd)cecl likyn(. £¥¥¦§¨¨©£¥¨¦
aEzMX dnl dpEMdW azM m"`xde§¨§¥¨©¤©©¨¨§©¤¨
,"ipziEv xW` lkM iziUr" mẄ¨¦¦§Ÿ£¤¦¦¨¦
Epide ,"iYgOUe iYgnU" mW i"WxaE§©¦¨¨©§¦§¦©§¦§©§

.miIpr zFpYn©§£¦¦
FdWmingxl fbFx zCn Kt±mB okle ¤¥¦©¤§©£¦§¨¥©

la` .mingxl mW dktdp dtwWdd©©§¨¨¤¤§¨¨§©£¦£¨
xn`p mFcq lr)hn ,fh l`wfgi(ipr ci" : ©§¤¡©©¨¦

did lFki `l okl ,"dwifgd `l oFia`e§¤§Ÿ¤¡¦¨¨¥Ÿ¨¨¨
.mingxl oiCd KFtdl mdxa ©̀§¨¨©£©¦§©£¦

± mgNWlmzFEll±WExiRd Edfe §©§¨§©¨§¤©¥
."mgNWl mOr KlFd"¥¦¨§©§¨
md migxF` xEaqM±mB ,xnFlM §¨§¦¥§©©

oiad `l Fl ExVAW dxFUAd xg`l§©©©§¨¤¦§Ÿ¥¦
xEaq did oicr `N` ,mik`ln mdW¤¥©§¨¦¤¨£©¦¨¨¨
gx`zdl E`AW milibx miWp` mdW¤¥£¨¦§¦¦¤¨§¦§¨¥©

mzF` dEl okle ,Flv`)`"eb(`N` . ¤§§¨¥¦¨¨¤¨
miIaxr mdW aWg dNgYAW)lirlck ¤©§¦¨¨©¤¥©§¦¦

c weqt i"yxa(dxFUAd xg`l zrM la` ,£¨¨¥§©©©§¨
mi`iap mdW aWg)cec ixac(.fi dxez ¨©¤¥§¦¦

(fi)ip` dQknddInzA ±±,xnFlM ©§©¤£¦¦§¦¨§©
oFWlA `le ,dInzA `id d`ixTd otF`¤©§¦¨¦¦§¦¨§Ÿ¦§

aSOd `Ed oMW) drcFd(± FWExitE . ¨¨¤¥©©¨¥

.gi wEqtaE df wEqR i"WxA oOwl d`x§¥§©¨§©¦¨¤§¨
dUFr ip` xW`mFcqA ±±siqFd £¤£¦¤¦§¦

.aEzMA dxqgd "mFcq" zaiY¥©§©£¥¨©¨
df xaC zFUrl il dti `l±Edf Ÿ¨¤¦©£¨¨¤¤

."dUFr ip` xW`" WExiR¥£¤£¦¤
FYrCn `NW±dQknd" WExiR Edf ¤Ÿ¦©§¤¥©§©¤
."mdxa`n ip £̀¦¥©§¨¨

"ip`"±dQknd" :WiBcOX dn Edfe £¦§¤©¤©§¦©§©¤
ip`." £¦

z`Gd ux`d z` Fl iYzp±ux` ¨©¦¤¨¨¤©Ÿ¤¤
.gi ,fi .gi ,eh lirlcM ,orpM§©©§¦§¥

ElNd oikxM dXnge±,dxFnr ,mFcq ©£¦¨§©¦©¨§£¨
.xrv ,miFav ,dnc ©̀§¨§¦Ÿ©

od FNW±aixgdl il dti `l oM m`e ¤¥§¦¥Ÿ¨¤¦§©£¦
mixrFYrCn `NW ElNd)dcya x`a(. ¨¦©¨¤Ÿ¦©§

xn`PW±.eh ,i lirl ¤¤¡©§¥
dk`A 'Fbe ociSn iprpMd lEaB"§©§©£¦¦¦Ÿ§Ÿ£¨
FzF` iz`xw ,"'Fbe dxnre dncq§Ÿ¨©£Ÿ¨§¨¨¦

mdxa`±ip` dQknd" Edfe ©§¨¨§¤©§©¤£¦
mdxa`n." ¥©§¨¨

"miFB oFnd a`"±.d ,fi lirl ©£¦§¥
mipAd z` cinW`e±lW miaWFYd §©§¦¤©¨¦©¨¦¤

mixrd mzF`)dcya x`a(aFYkl wIce . ¨¤¨¦§¦¥¦§
`N` dcnWd oi` iM ,dcnWd oFWl§©§¨¨¦¥©§¨¨¤¨

mipA iENiM)ai ,i `xwie i"yx d`x(. ¦¨¦
"iadF`" `EdW a`l ricF` `le± §Ÿ¦©¨¨¤£¦

:g ,`n dirWiA wEqRd oFWlM¦§©¨¦©§¨
mipAdW s` oM m`e ."iadF` mdxa`"©§¨¨£¦§¦¥©¤©¨¦
,"iadF`" `Ed a`dW oeiM ,mirWx§¨¦¥¨¤¨¨£¦

FricFdl Kixv)dcya x`a(lElM df mbe . ¨¦§¦§©¤¨
."mdxa`n" xn`X dnAgi dxez §©¤¨©¥©§¨¨

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy

(çé)âì äéäé Béä íäøáàåBá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½
:õøàä ééBb ìk−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל לברכה, צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר ּגדֹול לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא והרי מעלים, .אני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

לברכהלברכהלברכהלברכה צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק זכרזכרזכרזכר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר ּבּבּבּברכרכרכרכֹוֹוֹוֹו,,,, והזוהזוהזוהזּכּכּכּכירירירירֹוֹוֹוֹו ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל אאאאּגּגּגּגדהדהדהדה,,,, יח)מדרמדרמדרמדרׁשׁשׁשׁש יח, והזּכירֹו(רש"י "הֹואיל ּכתב נח ּפרׁשת ריׁש ּולעיל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
צּדיק  "זכר ׁשל הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ׁשּזהּו צּין ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹסּפר

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר הּוא, "ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבחחחחֹוֹוֹוֹולברכה" ׁשם נקט ולכן ׁשּכאׁשר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר; ּכתב ּכאן ואּלּו לברכה". צּדיק זכר ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
יׁש צּדיק אּגדה.לברכלברכלברכלברכֹוֹוֹוֹומזּכירים ּבמדרׁש הּוא זה ּפרּוׁש ּומקֹור , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(èé)Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®
:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé àéáä ïòîì§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«

i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון לאיׁשּה",(רות ג)"מֹודע מדעּתנּו",(שם ּבעז לג)"הלא "ואדע(שמות ƒ¿«¿ƒְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹֹֹ
ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו האדם את ׁשהּמחּבב ידיעה, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ואמנם, ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבׁשם".
ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ׁשהּוא לפי יצּוה", אׁשר "למען ידעּתיו? ולּמה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּומּכירֹו.

הּלׁשֹון  על נֹופל 'למען' אין וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּבֹו אני יֹודע ּכמֹו:∑eˆÈ‰.ּכתרּגּומֹו: הוה, לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ¿«∆ְְֶֹ
א) יחנּו"(איוב ה' "עלּֿפי אּיֹוב", יעׂשה ‰·È‡."ּככה ÔÚÓÏ∑ה',ּכ ּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא ֲֲִִֶַַַָָ¿««»ƒְְְִֶֶֶַָָָ

הּמעמיד  ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא נאמר, לא אברהם' ּבית 'על וגֹו'. אברהם על ה' ׁשּיביא ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכדי
מת  אינֹו ּכאּלּו צּדיק .ּבן ְִִֵֵֵַ

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

mdxa` ly`

(gi)± didi Fid mdxa`eWxcn §©§¨¨¨¦§¤¦§©
dcB`±`nFi .` ,hn dAx ziW`xA ©¨¨§¥¦©¨¨
.a ,gl

"dkxal wiCv xkf"±.f ,i ilWn ¥¤©¦¦§¨¨¦§¥
."Fkxan wiCv xiMfOd" :mW i"WxaE§©¦¨©©§¦©¦§¨§

FkxA ± FxiMfde li`Fd±i"Wx mB d`x ¦§¦§¦¥§§¥©©¦
,xnFlM .h ,e lirl i"Wxd`xE .mW`nFi¨¨§¥©¦§¥§©
o`M xEn`d oiA xWw oi` df WExitl§¥¤¥¤¤¥¨¨¨

."mdxa`n ip` dQknd" lW dInYl©§¦¨¤©§©¤£¦¥©§¨¨
milrn ip` EPOn ike :FhEWtE±Edf §§¦¦¤£¦©§¦¤

Edfe ."mdxa`n ip` dQknd" WExiR¥©§©¤£¦¥©§¨¨§¤
milrdl Fl oi` dOl sqFp mrh©©¨¨¨¥§©§¦

.mdxa`n¥©§¨¨
iptl aiag `Ed ixde±mrHd itl ©£¥¨¦§¨©§¦©©©

lr `Ed WbCd mcFTd wEqRAW¤©¨©¥©¨¥©
dQknd"ip`ÎKExAÎWFcTd cSn ," ©§©¤£¦¦©©¨¨

dti `l" ,`Edilo`ke ,EPOn milrdl " Ÿ¨¤¦§©§¦¦¤§¨
ip` dQknd" lr `Ed WbCd©¨¥©©§©¤£¦

mdxa`n,mdxa` `EdW df cSn ," ¥©§¨¨¦©¤¤©§¨¨
.ilv` aiag `EdW¤¨¦¤§¦

"lFcB iFbl" zFidl±il oi` okle ¦§§¨§¨¥¥¦
Wng aixgn ip`W EPOn milrdl§©§¦¦¤¤£¦©£¦¨¥

FzF` xEar zFcrEin EidW ,ElNd mixr̈¦©¨¤¨§¨£
.mdxa`n `vFId "lFcB iFB"¨©¥¥©§¨¨

"ux`d iiFB lM" FA KxAzdlE±okle §¦§¨¥Ÿ¥¨¨¤§¨¥
cA`n ip`W EPOn milrdl il oi ¥̀¦§©§¦¦¤¤£¦§©¥

mzF`miaWFY,ElNd mixr Wng lW ¨¨¦¤¨¥¨¦©¨
mixEn` EidWKxAzdl ¤¨£¦§¦§¨¥

.mdxa`Ahi dxez §©§¨¨
(hi)± eiYrci iM:FnM .dAig oFWl ¦§©§¦§¦¨§

"DWi`l rcFn"±aFxw .` ,a zEx ©§¦¨¨
)my i"yx(.

"EpYrcn fra `ld"±.a ,b my £ŸŸ©Ÿ©§¨
EpaFxw)c ,f ilyn i"yx(. §¥

"mWA Lrc`e"±.fi ,bl zFnW ¨¥¨£§¥§
mWA mc` ipA x`Xn LiYxMd¦©§¦¦§¨§¥¨¨§¥

zEaiWg)my i"yx(. £¦
`N` Fpi` mlEM oFWl xTr mpn`e§¨§¨¦©§¨¥¤¨
mc`d z` aAgndW ,drici oFWl§§¦¨¤©§©¥¤¨¨¨
dOle .FxiMnE Frcie Flv` Faxwn§¨§¤§§Ÿ§©¦§¨¨

itl ,"dEvi xW` ornl" ?"eiYrci"± §©§¦§©©£¤§©¤§¦
.llbA ,liaWA ,"ornl" WExiR Edf¤¥§©©¦§¦¦§©

xFnWl ilr eipA z` dEvn `EdW¤§©¤¤¨¨¨©¦§
FnEBxzM EdWxtY m`e .ikxC±ix`" §¨©§¦§¨§¥§©§£¥

iM ± "idFpA zi cTti iC licA incw ilb§¥¢¨©§¦¦§©¥¨§¦¦
.eipA z` dEvi xW` xEarA iptl iElB̈§¨©©££¤§©¤¤¨¨

FA ip` rcFi±."eiYrci" WExiR Edf ¥©£¦¤¥§©§¦
"ornl" oi` ± "'Fbe eipA z` dEvI"W¤§©¤¤¨¨§¥§©©

oFWNd lr ltFp±zpizp oFWl `EdW ¥©©¨¤§§¦©
xW`" wx aFYkl Kixv dide ,mrh©©§¨¨¨¦¦§©£¤

"dEvi)`"eb(. §©¤
± dEvided oFWl±,cizr oFWl `le §©¤§Ÿ¤§Ÿ§¨¦

aYkp okle ,KXnzn ded oFWl `N ¤̀¨§Ÿ¤¦§©¥§¨¥¦§©
.dEvn cinY ,"dEvi" oFWlA¦§§©¤¨¦§©¤

"aFI` dUri dkM" FnM±.d ,` aFI` §¨¨©£¤¦¦
dedd xacA azFMWM ,dUFr did̈¨¤§¤¥§¨¨©Ÿ¤
xar oFWl FA azFMW minrR ,xicze§¨¦§¨¦¤¥§¨¨

cizr oFWl minrtE)my i"yx(mB d`xE . §¨¦§¨¦§¥©
.` ,eh zFnW .dn ,ck oOwl i"Wx©¦§©¨§

wEqR o`M siqFn oFW`x qEtcA)xacna ¦§¦¦¨¨
k ,h(i"WxA `Ed oke ."Epgi 'd iR lr"©¦©£§¥§©¦

.mW zFnW§¨
± `iad ornl:eipal dEvn `Ed KM §©©¨¦¨§©¤§¨¨

lr 'd" `iaIW icM "'d KxC" ExnW¦§¤¤§¥¤¨¦©
"'Fbe mdxa`±`iad ornl" :xnFlM ©§¨¨§§©§©©¨¦

,eipal mdxa` z`ESn wlg `Ed "'d¥¤¦©¨©©§¨¨§¨¨



xie`לח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"lyz'd oeygxn s"k ,`xie t"y xn`n)

יׁשנם  למעלה) מּלמּטה (עבֹודה ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות למּטה) מלמעלה (המׁשכה הוי' ּדר ּדוׁשמרּו אּלּו ענינים ׁשני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָוהּנה
אבֹות  ּדמעׂשה הענינים ּובפרט נצחּיים, הם הּתֹורה עניני ׁשּכל זה על ּדנֹוסף הּדֹורֹות. ּכל ּבמׁש מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּבכל
וצּוּוי  הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר ּבפרּוׁש אֹומר זה לענין ּבנֹוגע הרי לבנים, ּכח ּונתינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹסימן
מּיׂשראל  אחד לכל אבֹות) מעׂשה ׁשּמּצד ּכח' ה'ּנתינת על (נֹוסף מיחד ּכח נתינת הּוא גֹו') ּבניו את מצּוה (ׁשאברהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻזה

הּנ"ל. עבֹודֹות ׁשּתי ְֲֵַַַעל

(ë)äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨
ék íúàhçå:ãàî äãáë §©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑מּמּנּו יכּסה ׁשּלא אמר, ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, הּטעם ∑a¯ŒÈk‰.אל ׁשּבּמקרא, רּבה ּכל «…∆ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»ְִֶַַַַָָָָ
ׁשּמתרּגם: לפי ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת, ּגדלה אֹו ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ּבּבי"ת, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻלמּטה

ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו ּכבר, טו)ּגדלה ּבאה",(לעיל הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה .""הּנה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà| ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´
:äòãà àì-íàå äìk̈¨®§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑,ּבראּיה אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים הּפּלגה.לּמד ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ≈¿»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מעׂשיהם" לסֹוף "ארדהּֿנא אחר: מדינה ∑‰d˙˜Úˆk.ּדבר eNÚ.ׁשל ÈÏ‡ ‰‡a‰∑,ּבמרּדם עֹומדים וכן ְְֲֵֵֵֶַַָָָָ«¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְְְְִִֵָ

È‚Ò‡˙כ  È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

mdxa` ly`

did f` iM ,zrM oM Fgihan 'dW `le§Ÿ¤©§¦¥¨¥¦¨¨¨
ornl" :xnFl Kixv`ia`"mdxa` lr ¨¦©§©©¨¦©©§¨¨

)`"eb(.
xn`p `l "mdxa` ziA lr"±ixdW ©¥©§¨¨Ÿ¤¡©¤£¥

iE`x dide ,eipal oM dEvn mdxa ©̀§¨¨§©¤¥§¨¨§¨¨¨
.mdxa` ziA lr :xnFl©©¥©§¨¨

lM :Epcnl ,"mdxa` lr" `N ¤̀¨©©§¨¨¨©§¨
zn Fpi` EN`M ± wiCv oA cinrOd± ©©£¦¥©¦§¦¥¥

ziA lr xAcn `EdWM mB okle§¨¥©§¤§©¥©¥
mWA mxiMfn `Ed ,mdxa ©̀§¨¨©§¦¨§¥

.mdxa`k dxez ©§¨¨
(k)'d xn`Iemdxa` l` ±±`le ©Ÿ¤¤©§¨¨§Ÿ

FAlA xn`W)m"`x(i"Wx mB d`xE , ¤¨©§¦§¥©©¦
.ak wEqR oOwl§©¨¨

EPOn dQki `NW xn` xW`M dUrW¤¨¨©£¤¨©¤Ÿ§©¤¦¤
±l`" dpEMd "'d xn`Ie" okle§¨¥©Ÿ¤©©¨¨¤

."mdxa ©̀§¨¨
± dAx iMmrHd `xwOAW "dAx" lM ¦¨¨¨¨¨¤©¦§¨©©©

dHnl±.dNOd lW dpFxg`d dxadA §©¨©£¨¨¨©£¨¤©¦¨
dlFcB oinBxEzn odW itl ,z"iAA± ©¥§¦¤¥§§¨¦§¨

.xaC mW `Ede§¥¨¨
zklFde dlcB F`±,ded oFWl §¥¨§¤¤§Ÿ¤

lirlckE,e qFlwpE` d`x la` .fi ,eh §¦§¥£¨§¥§§
,"z`ibq" oFWlA "dAx" mBxYW d¤¦§¥¨¨¦§§¦©
FnrHW s` ,o`M FnM ,xar oFWl§¨¨§¨©¤©§

.oEIr Kixve .dHnl§©¨§¨¦¦
dlrnl Fnrh df la`±dxadA £¨¤©£§©§¨©£¨¨

.dNOd lW dpFW`xd̈¦¨¤©¦¨
xaM dlcB mBxEzOW itl ,W"ixA± §¥§¦¤§§¨¨§¨§¨

."z`ibq"§¦©
iYWxRW FnM±`Ed oMW .fi ,eh lirl §¤¥©§¦§¥¤¥

zFIzF` iYW DcFqIW daiY lkA§¨¥¨¤§¨§¥¦
.dawp oFWlA xAcl d`A `idWM§¤¦¨¨§©¥¦§§¥¨

daW dPd" ,"d`A WnXd idie"©§¦©¤¤¨¨¦¥¨¨
"KYnai±dlrnl Fnrh .eh ,` zEx §¦§¥©§§©§¨

xar oFWl `EdW itl o"iXd zgY)i"yx ©©©¦§¦¤§¨¨
my(.`k dxez

(`k)dcx`±ci ,bl oOwl i"Wx d`x ¥§¨§¥©¦§©¨
."cx`" aEzM ENi`kE ,dxzi `"ddW¤©¥§¥¨§¦¨¥¥

[d`x`e] `p±.oFW`x qEtcA `Ed oM ¨§¤§¤¥¦§¦
mipIcl cOl±dcx`" azMX dnA ¦¥§©¨¦§©¤¨©¥§¨

ÎKExAÎWFcTd oi` ixdW ,"d`x`e `P̈§¤§¤¤£¥¥©¨¨
,zF`xl liaWA zcxl Kixv `Ed¨¦¨¤¤¦§¦¦§
oM cOll `N` ,eiptl iElB lMdW¤©Ÿ¨§¨¨¤¨§©¥¥

.mipICl©©¨¦
`N` zFWtp ipiC Ewqti `NW¤Ÿ¦§§¦¥§¨¤¨

dI`xA±cr" :d ,`i lirl i"WxA ¦§¦¨§©¦§¥©
:` ,` aFI` i"WxaE ."Epiaie E`xIW¤¦§§¨¦§©¦¦
."dI`x icr iR lr `N` oipC oi`W"¤¥¨¦¤¨©¦¥¥§¦¨

azkexEB"dcEOiNd xTirW "dix` §¨©©©§¥¤¦©©¦
did `lENW `N` ,"d`x`e"n `Ed¦§¤§¤¤¨¤¥¨¨
miWxtn Epiid "`P dcx`" azFM¥¥§¨¨¨¦§¨§¦
oeike ,zilkU dI`x Epid "d`x`e"W¤§¤§¤©§§¦¨¦§¦§¥¨
dcixi EpidC ,"`P dcx`" azMW¤¨©¥§¨¨§©§§¦¨

Epid "d`x`e" mBW ixd ,DhEWtM¦§¨£¥¤©§¤§¤©§
DhEWtM dI`x)`"eb(. §¦¨¦§¨

lMd±cg`e cIdÎiazMn cg`A ©Ÿ§¤¨¦¦§¥©¨§¤¨
."lMd" miqxFB `l miqEtCd©§¦Ÿ§¦©Ÿ

dBlRd zWxtA iYWxRW FnM± §¤¥©§¦§¨¨©©©¨¨
`NW" :azM mXW `N` .d ,`i lirl§¥¤¨¤¨¨©¤Ÿ
o`ke ,oFCp lM rnWn ,"oFCiPd EriWxi©§¦©¦©§©¨¦§¨
Wie ."zFWtp ipiC Ewqti `NW" :azM̈©¤Ÿ¦§§¦¥§¨§¥
ipicA xAEcn o`MW mEXn EdGW xnFl©¤¤¦¤¨§¨§¦¥
`l mW lirl oMÎoi`XÎdn ,zFWtp§¨©¤¥¥§¥¨Ÿ
,ux`d dbltp `N` zFWtp Eca`p¤¤§§¨¤¨¦§§¨¨¨¤
ipWA oM aFYkl KxvEd KM mEXnE¦¨§©¦§¥¦§¥
od bFdpl Wi oMW cOll ,miwEqRd©§¦§©¥¤¥¥¦§¥

.mipiCd x`WA ode zFWtp ipicA§¦¥§¨§¥¦§¨©¦¦
sFql "`P dcx`" :xg` xaC̈¨©¥¥§¨¨§

mdiUrn±dcixi ,df WExiR itl ©£¥¤§¦¥¤§¦¨
`N` ,DhEWtM Dpi` o`M dxEn`d̈£¨¨¥¨¦§¨¤¨
sFq z` wFCale wCwcl ,zipEIr dcixi§¦¨¦¦§©§¥§¦§¤
Dpi` "d`x`e" mB `liOnE ,mdiUrn©£¥¤¦¥¨©§¤§¤¥¨

zilkU dI`x `N` oird zI`x)`"eb(. §¦©¨©¦¤¨§¦¨¦§¦
EkiWni m` Epid "mdiUrn sFq"e§©£¥¤©§¦©§¦

.KiWnOW itM ,mCxnA cFnrl©£§¦§¨§¦¤©§¦
dpicn lW "DzwrvMd"±mFcq ©§©£¨¨¤§¦¨§

okl ,k wEqR lirl mixMfPd dxFnre©£¨©¦§¨¦§¥¨¨¥
.dawpE cigi oFWlA aEzM̈¦§¨¦§¥¨

"EUr ,il` d`Ad",oMe±`Ed oM ©¨¨¥©¨§¥¥

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
אֹותן. אכּלה ולא ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ּבמרּדם, יעמדּו לא ואם ּבהם. עֹוׂשה אני ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּכלה

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּבֹו לג)וכּיֹוצא הפסק (שמות יׁש ּולפיכ ."אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד "ועּתה ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אחת  ריבה צעקת "הּכצעקתּה", ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ּכדי לּכלה, עׂשּו ּבין ּפסק, ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻנקּדת

ּב'חלק' ּכמפרׁש לעני, מזֹון ׁשּנתנה על מׁשּנה מיתה .ׁשהרגּוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

(áë)íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈
:ýåýé éðôì ãîò epãBò¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם לּום ׁשאברהם ‰'.מּמקֹום ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑ לעמד הל לא והלא «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ֲֲַַַָֹֹֹ
ואמר  אצלֹו ּבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא 'וה'לפניו, לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם "זעקת לֹו: ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּוא  סֹופרים ּתּקּון אּלא אברהם', על עמד כן)(ב"ר)זהעֹודּנּו לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(âë)-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦
:òLø̈¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו יהּודה",(ש"ב אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: הּגׁשה וגֹו'", יֹואב "וּיּגׁש «ƒ««¿»»ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָ
לתפּלה: יח)והּגׁשה נכנס(מ"א אּלּו ּולכל הּנביא", אלּיהּו נּגׁש("וּיּגׁש ּולפּיּוס )ס"א: קׁשֹות, לדּבר אברהם: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

mdxa` ly`

m"`xd gqFpA `Ed oke miqEtCd aFxA§©§¦§¥§©¨§¥
:F` ,ode :F` ,mde :miqxFB Wie .`"ebe§§¥§¦§¥§¥

.m`e§¦
dUFr ip` "dlM" ± mCxnA micnFr§¦§¦§¨¨¨£¦¤
± oCxnA Ecnri `l m`e ,mdÄ¤§¦Ÿ©©§§¦§¨
odn rxRdl ,dUr` dn "drc`"¥§¨¨¤¡¤§¦¨©¥¤
FA `vFIke .ozF` dNk` `le oixEQiA§¦¦§Ÿ£©¤¨§©¥

xg` mFwnA Epivn±.d ,bl zFnW ¨¦§¨©¥§
drc`e Lilrn Licr cxFd dYre"§©¨¥¤§§¥¨¤§¥§¨

"KN dUr` dn±ip`" :mW i"WxaE ¨¤¡¤¨§©¦¨£¦
."Ll zFUrl iAlAX dn rcFi¥©©¤§¦¦©£§

oiA wiqR zCwp wqtd Wi KkitlE§¦¨¥¤§¥§ª©§¦¥
daY cixtdl icM ,"dlM"l "EUr"¨§¨¨§¥§©§¦¥¨

DYxagn±ipA lr aqEn "EUr"W ¥£¤§¨¤¨¨©§¥
ÎWFcTd lr aqEn "dlM"e ,dpicOd©§¦¨§¨¨¨©©¨

.dlM mdA dUri `EdW ,`EdÎKExÄ¤©£¤¨¤¨¨
EWxC EpizFAxe±.e ,hn dAx ziW`xA §©¥¨§§¥¦©¨

"DzwrvMd"±Fpi` "mzwrvMd" ©§©£¨¨©§©£¨¨¥
"DzwrvMd" `N` ,xnF`)my x"a(. ¥¤¨©§©£¨¨

daix zwrv±.dxrp ©£©¦¨©£¨
dPWn dzin dEbxdW zg`±Ekq ©©¤£¨¨¦¨§ª¨¨

bB lr DzF` Ecinrde ,WacA DzF`¨¦§©§¤¡¦¨©©
.dEvwre mixFaC E`aE dnFgd©¨¨§¦©£¨¨

W lriprl oFfn dpzP±df WExitlE ©¤¨§¨¨§¨¦§¥¤
KMW `id zn` m` :FWExiR "EUr"¨¥¦¡¤¦¤¨

daix DzF` zwrvM EUr)cec ixac(. ¨§©£©¨¦¨
"wlg"A WxtnM±.a ,hw oixcdpq ©§Ÿ¨§¥¤©§¤§¦

"dAx iM" zFaiYdn z`f micnFl mWe§¨§¦Ÿ¥©¥¦¨¨
."daix iwqr lr" ±ak dxez ©¦§¥¦¨

(ak)mXn EptIemdxa`W mFwOn ± ©¦§¦¨¦¨¤©§¨¨
mW mEl±ixdW ,mdxa` ld`n `le ¦¨¨§Ÿ¥Ÿ¤©§¨¨¤£¥

aEzMW FnM ,mXn Ekld xaM)fh weqt( §¨¨§¦¨§¤¨
"miWp`d mXn EnEwIe")m"`x(. ©¨¦¨¨£¨¦

'd iptl cnFr EPcFr mdxa`e`lde ± §©§¨¨¤¥¦§¥©£Ÿ
ÎWFcTd `N` ,eiptl cFnrl Kld `lŸ¨©©£§¨¨¤¨©¨

Flv` `A `EdÎKExA±xg`l ¨¨¤§§©©
.mik`lOd z` dEle gNW mdxa`W¤©§¨¨¦©§¦¨¤©©§¨¦
ld`d gztA eil` dlbp 'dX dn la £̀¨©¤¦§¨¥¨§¤©¨Ÿ¤
df xaC ,oiYndl EPOn WTA mdxa`e§©§¨¨¦¥¦¤§©§¦¨¨¤

'd ixacA mIYqp)ciÎbi weqt(df dOl" : ¦§©¥§¦§¥¨¨¤
"'ebe dxU dwgv)cec ixac(. ¨£¨¨¨

iM dxnre mcq zwrf" :Fl xn`e§¨©©£©§Ÿ©£Ÿ¨¦
"dAx±.mW i"WxaE k wEqR lirl ¨¨§¥¨§©¦¨

cnFr EPcFr 'de" :aFYkl Fl dide§¨¨¦§©¤¥
"mdxa` iptl±`AW in lr oMW ¦§¥©§¨¨¤¥©¦¤¨
WFxtl cizre)(EPcFr" xnFl KIW §¨¦¦§©¨©¤

KIW `l eil` mi`AW in EN`e ,"cnFr¥§¦¦¤¨¦¥¨Ÿ©¨
"cnFr EPcFr" xnFl)`"eb(. ©¤¥

df `Ed mixtFq oETY `N`±mEXn ¤¨¦§¦¤¦
mixtFq oETY oiprA .dpikXd cFaM§©§¦¨§¦§©¦§¦
,`i xAcOA i"Wx mB d`x ± `xwOA©¦§¨§¥©©¦©¦§¨
,` wEwag .l ,gk mixaC .ai ,ai mW .eh¨§¨¦£©
.b ,al mW .k ,f aFI` .bi ,` ik`ln .`i©§¨¦¦¨
,mW ik`ln i"Wx d`xE .` ,dk dNibn§¦¨§¥©¦©§¨¦¨
lW zFaiY g"i" `xwOd lkA WIW¤¥§¨©¦§¨¥¤

."mixtFq oETY¦§¦
oM aFYkl EpizFAx EdEktdW)(.±oM ¤£¨©¥¦§¥¥

,oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA `aEn¨§©¨¦§¥¨¦§¦

miqEtC dAxdA K` ,m"`xA `Ed oke§¥¨§¥©§©§¥§¦
azke .df rhw miqxFB `lxEB"d Ÿ§¦¤©¤§¨©©

mixtFQdW dlilg xnFl oi`W ,"dix ©̀§¥¤¥©¨¦¨¤©§¦
,aEzMd oFWl z` EPWxaCdW `N` ¦¤§©¨¤¨¤©¨¨

EpAx dWn ici lr dNgYkNn oM aYkp¦§©¥¦§©§¦¨©§¥¤©¥
oETY" EdxFwe ,'d iRlM cFaM mEXn¦¨§©¥§¥¦
KxcA aYkp xaCdW mEXn "mixtFq§¦¦¤©¨¨¦§©§¤¤
mipTzOW mixtFQd KxcM ,cFaM̈§¤¤©§¦¤§©§¦
la` .cFaM KxC aFYkl mpFWlA¦§¨¦§¤¤¨£¨
i"Wx ixaC z` m`FY df oi` dxF`kl¦§¨¥¤¥¤¦§¥©¦
on cg` df" :WxtOW b ,al aFI`A§¦¤§¨¥¤¤¨¦
oFWl z` mixtFq EpTYW zF`xwOd©¦§¨¤¦§§¦¤§
ai ,el dirWi i"Wx mB d`xE ."aEzMd©¨§¥©©¦§©§¨
EpTY d`p oFWle" :ixwE aizM oiprA§¦§©§¦§¥§¨¨¤¦§
:EpizFAx EpW KM .. FzFxwl mixtFq§¦¦§¨¨©¥
FzF` oixFw i`pbl miaEzMd zF`xwn¦§¨©§¦¦§©¦

."gaWlbk dxez §¤©
(bk)± mdxa` WBIedWBd Epivn ©¦©©§¨¨¨¦©¨¨

"'Fbe a`Fi WBIe" :dnglnl±l`EnW §¦§¨¨©¦©¨§§¥
FOr xW` mrde a`Fi WBIe" :bi ,i a©¦©¨§¨¨£¤¦

."dnglOl©¦§¨¨
"dcEdi eil` WBIe" :qEItl dWBd± ©¨¨§¦©¦©¥¨§¨

:qEItA xAcl ligzdW .gi ,cn oOwl§©¨¤¦§¦§©¥§¦
xAC KWndAW s` ,"ipFc` iA xn`Ie"©Ÿ¤¦£¦©¤©¤§¥¦¥

zFWw FY`)iaxd(. ¦¨
EdIl` WBIe" :dNtzl dWBde§©¨¨¦§¦¨©¦©¥¦¨

"`iaPd±'d xn`Ie" :el ,gi ` mikln ©¨¦§¨¦©Ÿ©
."'ebe l`xUie wgvi mdxa` idl ¡̀Ÿ¥©§¨¨¦§¨§¦§¨¥

mdxa` qpkp dN` lklE±dGn §¨¥¤¦§©©§¨¨¦¤



לט `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"lyz'd oeygxn s"k ,`xie t"y xn`n)

יׁשנם  למעלה) מּלמּטה (עבֹודה ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות למּטה) מלמעלה (המׁשכה הוי' ּדר ּדוׁשמרּו אּלּו ענינים ׁשני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָוהּנה
אבֹות  ּדמעׂשה הענינים ּובפרט נצחּיים, הם הּתֹורה עניני ׁשּכל זה על ּדנֹוסף הּדֹורֹות. ּכל ּבמׁש מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּבכל
וצּוּוי  הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר ּבפרּוׁש אֹומר זה לענין ּבנֹוגע הרי לבנים, ּכח ּונתינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹסימן
מּיׂשראל  אחד לכל אבֹות) מעׂשה ׁשּמּצד ּכח' ה'ּנתינת על (נֹוסף מיחד ּכח נתינת הּוא גֹו') ּבניו את מצּוה (ׁשאברהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻזה

הּנ"ל. עבֹודֹות ׁשּתי ְֲֵַַַעל

(ë)äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨
ék íúàhçå:ãàî äãáë §©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑מּמּנּו יכּסה ׁשּלא אמר, ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, הּטעם ∑a¯ŒÈk‰.אל ׁשּבּמקרא, רּבה ּכל «…∆ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»ְִֶַַַַָָָָ
ׁשּמתרּגם: לפי ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת, ּגדלה אֹו ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ּבּבי"ת, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻלמּטה

ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו ּכבר, טו)ּגדלה ּבאה",(לעיל הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה .""הּנה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà| ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´
:äòãà àì-íàå äìk̈¨®§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑,ּבראּיה אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים הּפּלגה.לּמד ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ≈¿»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מעׂשיהם" לסֹוף "ארדהּֿנא אחר: מדינה ∑‰d˙˜Úˆk.ּדבר eNÚ.ׁשל ÈÏ‡ ‰‡a‰∑,ּבמרּדם עֹומדים וכן ְְֲֵֵֵֶַַָָָָ«¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְְְְִִֵָ

È‚Ò‡˙כ  È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

mdxa` ly`

did f` iM ,zrM oM Fgihan 'dW `le§Ÿ¤©§¦¥¨¥¦¨¨¨
ornl" :xnFl Kixv`ia`"mdxa` lr ¨¦©§©©¨¦©©§¨¨

)`"eb(.
xn`p `l "mdxa` ziA lr"±ixdW ©¥©§¨¨Ÿ¤¡©¤£¥

iE`x dide ,eipal oM dEvn mdxa ©̀§¨¨§©¤¥§¨¨§¨¨¨
.mdxa` ziA lr :xnFl©©¥©§¨¨

lM :Epcnl ,"mdxa` lr" `N ¤̀¨©©§¨¨¨©§¨
zn Fpi` EN`M ± wiCv oA cinrOd± ©©£¦¥©¦§¦¥¥

ziA lr xAcn `EdWM mB okle§¨¥©§¤§©¥©¥
mWA mxiMfn `Ed ,mdxa ©̀§¨¨©§¦¨§¥

.mdxa`k dxez ©§¨¨
(k)'d xn`Iemdxa` l` ±±`le ©Ÿ¤¤©§¨¨§Ÿ

FAlA xn`W)m"`x(i"Wx mB d`xE , ¤¨©§¦§¥©©¦
.ak wEqR oOwl§©¨¨

EPOn dQki `NW xn` xW`M dUrW¤¨¨©£¤¨©¤Ÿ§©¤¦¤
±l`" dpEMd "'d xn`Ie" okle§¨¥©Ÿ¤©©¨¨¤

."mdxa ©̀§¨¨
± dAx iMmrHd `xwOAW "dAx" lM ¦¨¨¨¨¨¤©¦§¨©©©

dHnl±.dNOd lW dpFxg`d dxadA §©¨©£¨¨¨©£¨¤©¦¨
dlFcB oinBxEzn odW itl ,z"iAA± ©¥§¦¤¥§§¨¦§¨

.xaC mW `Ede§¥¨¨
zklFde dlcB F`±,ded oFWl §¥¨§¤¤§Ÿ¤

lirlckE,e qFlwpE` d`x la` .fi ,eh §¦§¥£¨§¥§§
,"z`ibq" oFWlA "dAx" mBxYW d¤¦§¥¨¨¦§§¦©
FnrHW s` ,o`M FnM ,xar oFWl§¨¨§¨©¤©§

.oEIr Kixve .dHnl§©¨§¨¦¦
dlrnl Fnrh df la`±dxadA £¨¤©£§©§¨©£¨¨

.dNOd lW dpFW`xd̈¦¨¤©¦¨
xaM dlcB mBxEzOW itl ,W"ixA± §¥§¦¤§§¨¨§¨§¨

."z`ibq"§¦©
iYWxRW FnM±`Ed oMW .fi ,eh lirl §¤¥©§¦§¥¤¥

zFIzF` iYW DcFqIW daiY lkA§¨¥¨¤§¨§¥¦
.dawp oFWlA xAcl d`A `idWM§¤¦¨¨§©¥¦§§¥¨

daW dPd" ,"d`A WnXd idie"©§¦©¤¤¨¨¦¥¨¨
"KYnai±dlrnl Fnrh .eh ,` zEx §¦§¥©§§©§¨

xar oFWl `EdW itl o"iXd zgY)i"yx ©©©¦§¦¤§¨¨
my(.`k dxez

(`k)dcx`±ci ,bl oOwl i"Wx d`x ¥§¨§¥©¦§©¨
."cx`" aEzM ENi`kE ,dxzi `"ddW¤©¥§¥¨§¦¨¥¥

[d`x`e] `p±.oFW`x qEtcA `Ed oM ¨§¤§¤¥¦§¦
mipIcl cOl±dcx`" azMX dnA ¦¥§©¨¦§©¤¨©¥§¨

ÎKExAÎWFcTd oi` ixdW ,"d`x`e `P̈§¤§¤¤£¥¥©¨¨
,zF`xl liaWA zcxl Kixv `Ed¨¦¨¤¤¦§¦¦§
oM cOll `N` ,eiptl iElB lMdW¤©Ÿ¨§¨¨¤¨§©¥¥

.mipICl©©¨¦
`N` zFWtp ipiC Ewqti `NW¤Ÿ¦§§¦¥§¨¤¨

dI`xA±cr" :d ,`i lirl i"WxA ¦§¦¨§©¦§¥©
:` ,` aFI` i"WxaE ."Epiaie E`xIW¤¦§§¨¦§©¦¦
."dI`x icr iR lr `N` oipC oi`W"¤¥¨¦¤¨©¦¥¥§¦¨

azkexEB"dcEOiNd xTirW "dix` §¨©©©§¥¤¦©©¦
did `lENW `N` ,"d`x`e"n `Ed¦§¤§¤¤¨¤¥¨¨
miWxtn Epiid "`P dcx`" azFM¥¥§¨¨¨¦§¨§¦
oeike ,zilkU dI`x Epid "d`x`e"W¤§¤§¤©§§¦¨¦§¦§¥¨
dcixi EpidC ,"`P dcx`" azMW¤¨©¥§¨¨§©§§¦¨

Epid "d`x`e" mBW ixd ,DhEWtM¦§¨£¥¤©§¤§¤©§
DhEWtM dI`x)`"eb(. §¦¨¦§¨

lMd±cg`e cIdÎiazMn cg`A ©Ÿ§¤¨¦¦§¥©¨§¤¨
."lMd" miqxFB `l miqEtCd©§¦Ÿ§¦©Ÿ

dBlRd zWxtA iYWxRW FnM± §¤¥©§¦§¨¨©©©¨¨
`NW" :azM mXW `N` .d ,`i lirl§¥¤¨¤¨¨©¤Ÿ
o`ke ,oFCp lM rnWn ,"oFCiPd EriWxi©§¦©¦©§©¨¦§¨
Wie ."zFWtp ipiC Ewqti `NW" :azM̈©¤Ÿ¦§§¦¥§¨§¥
ipicA xAEcn o`MW mEXn EdGW xnFl©¤¤¦¤¨§¨§¦¥
`l mW lirl oMÎoi`XÎdn ,zFWtp§¨©¤¥¥§¥¨Ÿ
,ux`d dbltp `N` zFWtp Eca`p¤¤§§¨¤¨¦§§¨¨¨¤
ipWA oM aFYkl KxvEd KM mEXnE¦¨§©¦§¥¦§¥
od bFdpl Wi oMW cOll ,miwEqRd©§¦§©¥¤¥¥¦§¥

.mipiCd x`WA ode zFWtp ipicA§¦¥§¨§¥¦§¨©¦¦
sFql "`P dcx`" :xg` xaC̈¨©¥¥§¨¨§

mdiUrn±dcixi ,df WExiR itl ©£¥¤§¦¥¤§¦¨
`N` ,DhEWtM Dpi` o`M dxEn`d̈£¨¨¥¨¦§¨¤¨
sFq z` wFCale wCwcl ,zipEIr dcixi§¦¨¦¦§©§¥§¦§¤
Dpi` "d`x`e" mB `liOnE ,mdiUrn©£¥¤¦¥¨©§¤§¤¥¨

zilkU dI`x `N` oird zI`x)`"eb(. §¦©¨©¦¤¨§¦¨¦§¦
EkiWni m` Epid "mdiUrn sFq"e§©£¥¤©§¦©§¦

.KiWnOW itM ,mCxnA cFnrl©£§¦§¨§¦¤©§¦
dpicn lW "DzwrvMd"±mFcq ©§©£¨¨¤§¦¨§

okl ,k wEqR lirl mixMfPd dxFnre©£¨©¦§¨¦§¥¨¨¥
.dawpE cigi oFWlA aEzM̈¦§¨¦§¥¨

"EUr ,il` d`Ad",oMe±`Ed oM ©¨¨¥©¨§¥¥

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
אֹותן. אכּלה ולא ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ּבמרּדם, יעמדּו לא ואם ּבהם. עֹוׂשה אני ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּכלה

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּבֹו לג)וכּיֹוצא הפסק (שמות יׁש ּולפיכ ."אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד "ועּתה ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אחת  ריבה צעקת "הּכצעקתּה", ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ּכדי לּכלה, עׂשּו ּבין ּפסק, ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻנקּדת

ּב'חלק' ּכמפרׁש לעני, מזֹון ׁשּנתנה על מׁשּנה מיתה .ׁשהרגּוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

(áë)íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈
:ýåýé éðôì ãîò epãBò¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם לּום ׁשאברהם ‰'.מּמקֹום ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑ לעמד הל לא והלא «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ֲֲַַַָֹֹֹ
ואמר  אצלֹו ּבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא 'וה'לפניו, לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם "זעקת לֹו: ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּוא  סֹופרים ּתּקּון אּלא אברהם', על עמד כן)(ב"ר)זהעֹודּנּו לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(âë)-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦
:òLø̈¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו יהּודה",(ש"ב אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: הּגׁשה וגֹו'", יֹואב "וּיּגׁש «ƒ««¿»»ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָ
לתפּלה: יח)והּגׁשה נכנס(מ"א אּלּו ּולכל הּנביא", אלּיהּו נּגׁש("וּיּגׁש ּולפּיּוס )ס"א: קׁשֹות, לדּבר אברהם: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

mdxa` ly`

m"`xd gqFpA `Ed oke miqEtCd aFxA§©§¦§¥§©¨§¥
:F` ,ode :F` ,mde :miqxFB Wie .`"ebe§§¥§¦§¥§¥

.m`e§¦
dUFr ip` "dlM" ± mCxnA micnFr§¦§¦§¨¨¨£¦¤
± oCxnA Ecnri `l m`e ,mdÄ¤§¦Ÿ©©§§¦§¨
odn rxRdl ,dUr` dn "drc`"¥§¨¨¤¡¤§¦¨©¥¤
FA `vFIke .ozF` dNk` `le oixEQiA§¦¦§Ÿ£©¤¨§©¥

xg` mFwnA Epivn±.d ,bl zFnW ¨¦§¨©¥§
drc`e Lilrn Licr cxFd dYre"§©¨¥¤§§¥¨¤§¥§¨

"KN dUr` dn±ip`" :mW i"WxaE ¨¤¡¤¨§©¦¨£¦
."Ll zFUrl iAlAX dn rcFi¥©©¤§¦¦©£§

oiA wiqR zCwp wqtd Wi KkitlE§¦¨¥¤§¥§ª©§¦¥
daY cixtdl icM ,"dlM"l "EUr"¨§¨¨§¥§©§¦¥¨

DYxagn±ipA lr aqEn "EUr"W ¥£¤§¨¤¨¨©§¥
ÎWFcTd lr aqEn "dlM"e ,dpicOd©§¦¨§¨¨¨©©¨

.dlM mdA dUri `EdW ,`EdÎKExÄ¤©£¤¨¤¨¨
EWxC EpizFAxe±.e ,hn dAx ziW`xA §©¥¨§§¥¦©¨

"DzwrvMd"±Fpi` "mzwrvMd" ©§©£¨¨©§©£¨¨¥
"DzwrvMd" `N` ,xnF`)my x"a(. ¥¤¨©§©£¨¨

daix zwrv±.dxrp ©£©¦¨©£¨
dPWn dzin dEbxdW zg`±Ekq ©©¤£¨¨¦¨§ª¨¨

bB lr DzF` Ecinrde ,WacA DzF`¨¦§©§¤¡¦¨©©
.dEvwre mixFaC E`aE dnFgd©¨¨§¦©£¨¨

W lriprl oFfn dpzP±df WExitlE ©¤¨§¨¨§¨¦§¥¤
KMW `id zn` m` :FWExiR "EUr"¨¥¦¡¤¦¤¨

daix DzF` zwrvM EUr)cec ixac(. ¨§©£©¨¦¨
"wlg"A WxtnM±.a ,hw oixcdpq ©§Ÿ¨§¥¤©§¤§¦

"dAx iM" zFaiYdn z`f micnFl mWe§¨§¦Ÿ¥©¥¦¨¨
."daix iwqr lr" ±ak dxez ©¦§¥¦¨

(ak)mXn EptIemdxa`W mFwOn ± ©¦§¦¨¦¨¤©§¨¨
mW mEl±ixdW ,mdxa` ld`n `le ¦¨¨§Ÿ¥Ÿ¤©§¨¨¤£¥

aEzMW FnM ,mXn Ekld xaM)fh weqt( §¨¨§¦¨§¤¨
"miWp`d mXn EnEwIe")m"`x(. ©¨¦¨¨£¨¦

'd iptl cnFr EPcFr mdxa`e`lde ± §©§¨¨¤¥¦§¥©£Ÿ
ÎWFcTd `N` ,eiptl cFnrl Kld `lŸ¨©©£§¨¨¤¨©¨

Flv` `A `EdÎKExA±xg`l ¨¨¤§§©©
.mik`lOd z` dEle gNW mdxa`W¤©§¨¨¦©§¦¨¤©©§¨¦
ld`d gztA eil` dlbp 'dX dn la £̀¨©¤¦§¨¥¨§¤©¨Ÿ¤
df xaC ,oiYndl EPOn WTA mdxa`e§©§¨¨¦¥¦¤§©§¦¨¨¤

'd ixacA mIYqp)ciÎbi weqt(df dOl" : ¦§©¥§¦§¥¨¨¤
"'ebe dxU dwgv)cec ixac(. ¨£¨¨¨

iM dxnre mcq zwrf" :Fl xn`e§¨©©£©§Ÿ©£Ÿ¨¦
"dAx±.mW i"WxaE k wEqR lirl ¨¨§¥¨§©¦¨

cnFr EPcFr 'de" :aFYkl Fl dide§¨¨¦§©¤¥
"mdxa` iptl±`AW in lr oMW ¦§¥©§¨¨¤¥©¦¤¨
WFxtl cizre)(EPcFr" xnFl KIW §¨¦¦§©¨©¤

KIW `l eil` mi`AW in EN`e ,"cnFr¥§¦¦¤¨¦¥¨Ÿ©¨
"cnFr EPcFr" xnFl)`"eb(. ©¤¥

df `Ed mixtFq oETY `N`±mEXn ¤¨¦§¦¤¦
mixtFq oETY oiprA .dpikXd cFaM§©§¦¨§¦§©¦§¦
,`i xAcOA i"Wx mB d`x ± `xwOA©¦§¨§¥©©¦©¦§¨
,` wEwag .l ,gk mixaC .ai ,ai mW .eh¨§¨¦£©
.b ,al mW .k ,f aFI` .bi ,` ik`ln .`i©§¨¦¦¨
,mW ik`ln i"Wx d`xE .` ,dk dNibn§¦¨§¥©¦©§¨¦¨
lW zFaiY g"i" `xwOd lkA WIW¤¥§¨©¦§¨¥¤

."mixtFq oETY¦§¦
oM aFYkl EpizFAx EdEktdW)(.±oM ¤£¨©¥¦§¥¥

,oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA `aEn¨§©¨¦§¥¨¦§¦

miqEtC dAxdA K` ,m"`xA `Ed oke§¥¨§¥©§©§¥§¦
azke .df rhw miqxFB `lxEB"d Ÿ§¦¤©¤§¨©©

mixtFQdW dlilg xnFl oi`W ,"dix ©̀§¥¤¥©¨¦¨¤©§¦
,aEzMd oFWl z` EPWxaCdW `N` ¦¤§©¨¤¨¤©¨¨

EpAx dWn ici lr dNgYkNn oM aYkp¦§©¥¦§©§¦¨©§¥¤©¥
oETY" EdxFwe ,'d iRlM cFaM mEXn¦¨§©¥§¥¦
KxcA aYkp xaCdW mEXn "mixtFq§¦¦¤©¨¨¦§©§¤¤
mipTzOW mixtFQd KxcM ,cFaM̈§¤¤©§¦¤§©§¦
la` .cFaM KxC aFYkl mpFWlA¦§¨¦§¤¤¨£¨
i"Wx ixaC z` m`FY df oi` dxF`kl¦§¨¥¤¥¤¦§¥©¦
on cg` df" :WxtOW b ,al aFI`A§¦¤§¨¥¤¤¨¦
oFWl z` mixtFq EpTYW zF`xwOd©¦§¨¤¦§§¦¤§
ai ,el dirWi i"Wx mB d`xE ."aEzMd©¨§¥©©¦§©§¨
EpTY d`p oFWle" :ixwE aizM oiprA§¦§©§¦§¥§¨¨¤¦§
:EpizFAx EpW KM .. FzFxwl mixtFq§¦¦§¨¨©¥
FzF` oixFw i`pbl miaEzMd zF`xwn¦§¨©§¦¦§©¦

."gaWlbk dxez §¤©
(bk)± mdxa` WBIedWBd Epivn ©¦©©§¨¨¨¦©¨¨

"'Fbe a`Fi WBIe" :dnglnl±l`EnW §¦§¨¨©¦©¨§§¥
FOr xW` mrde a`Fi WBIe" :bi ,i a©¦©¨§¨¨£¤¦

."dnglOl©¦§¨¨
"dcEdi eil` WBIe" :qEItl dWBd± ©¨¨§¦©¦©¥¨§¨

:qEItA xAcl ligzdW .gi ,cn oOwl§©¨¤¦§¦§©¥§¦
xAC KWndAW s` ,"ipFc` iA xn`Ie"©Ÿ¤¦£¦©¤©¤§¥¦¥

zFWw FY`)iaxd(. ¦¨
EdIl` WBIe" :dNtzl dWBde§©¨¨¦§¦¨©¦©¥¦¨

"`iaPd±'d xn`Ie" :el ,gi ` mikln ©¨¦§¨¦©Ÿ©
."'ebe l`xUie wgvi mdxa` idl ¡̀Ÿ¥©§¨¨¦§¨§¦§¨¥

mdxa` qpkp dN` lklE±dGn §¨¥¤¦§©©§¨¨¦¤



xie`מ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
tÒz‰.ולתפּלה  Û‡‰∑יׁשיא האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו אּונקלֹוס ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

רׁשע  עם צּדיק .ׁשּתסּפה ְִִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 55 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

Frah cbp dGW s` zFWtp zlSd©¨©§¨©¤¤¤¤¦§

ּתּתּתּתססססּפּפּפּפה ה ה ה  האףהאףהאףהאף ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר אברהםאברהםאברהםאברהם ְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ
קקקקׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹותתתת לדלדלדלדּבּבּבּברררר אברהםאברהםאברהםאברהם רש"י)נכנסנכנסנכנסנכנס ובפירוש כג. (יח, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹוהבי" "אברהם – היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשּמּדתֹו ח)ידּוע מא, יּתכן (ישעיה אי ּתמּוּה, ּכן ואם חסד, ּבעל היה ּובטבעֹו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
להּקּב"ה? ּובפרט קׁשֹות, אברהם ְְְִֵֶַַַַָָָָָָׁשּידּבר

אדם  הּצלת הן – נפׁשֹות הּצלת ׁשל ענין ּדכׁשּבא נפׁשֹות, ּבהּצלת להׁשּתּדל האדם צרי ּכּמה עד רֹואים ׁשּמּזה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָאּלא
להּציל, ּכבֹודֹו לפי ׁשהּוא מה רק ולעׂשֹות חׁשּבֹונֹות", "לחׁשב לֹו אין האדם, לידי – ּברּוחנּיּות אדם הּצלת והן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכפׁשּוטּה
לעׂשֹותֹו עליו טבעֹו, נגד ׁשהּוא ּדבר לעׂשֹות צרי אם ואפילּו האפׁשרּויֹות. ּכל ּולנּסֹות ּׁשאפׁשר מה ּכל לעׂשֹות עליו ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאּלא

ׁשחת. מרדת חברֹו את להּציל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּכדי

(ãë)óàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³
í÷écvä íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå ätñz¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−

:daø÷a øLà£¤¬§¦§¨«
i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑יׁש מקֹומֹות חמּׁשה ּכי ,ּוכר ּכר לכל צּדיקים .עׂשרה «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

(äë)úNòî El äììç|÷écö úéîäì äfä øáck ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ
èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå òLø-íò¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ

:ètLî äNòé àì õøàä-ìk̈¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«
i"yx£El ‰ÏÏÁ∑ לּמה הרׁשעים, את הּצּדיקים יּצילּו לא ּתאמר הּצּדיקים?ואם El.ּתמית ‰ÏÏÁ∑ חּלין »ƒ»¿ְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ»ƒ»¿ִֻ

הּמּבּול  לדֹור עׂשית ּכ ּורׁשעים. צּדיקים הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: הּוא ּכ יאמרּו, ,ל הּפּלגה הּוא .ּולדֹור ְְְְְֳִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

˜¯z‡כד  B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚· Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

Ób˙Ùk‡כה  „aÚÓlÓ CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk נ"יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk נ"יÌ¯a(:‡Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»

mdxa` ly`

xn`PW s` ,"mdxa` WBIe" xn`PW¤¤¡©©¦©©§¨¨©¤¤¡©
iptl cnFr EPcFr mdxa`e" ok iptl¦§¥¥§©§¨¨¤¥¦§¥
Dpi` mdxa` lW Ff dWiBW oaEn ,"'d¨¤¦¨¤©§¨¨¥¨
oeiMnE ,ziWtp dWiB `N` mFwn zWiB¦©¨¤¨¦¨©§¦¦¥¨

" oFWlA dazM dxFYdWWBIe ¤©¨¨§¨¦§©¦©
,"mdxa``EdW EpcOll `AW oaEn ©§¨¨¨¤¨§©§¥¤

Epivn mdAW mixaCd zWlW lkl WBp¦©§¨§¤©§¨¦¤¨¤¨¦
"WBIe" iEHAd)iaxd(. ©¦©¦©
zFWw xAcl±.dnglnl dnFC `EdW §©¥¨¤¤§¦§¨¨

s`d" :Fxn`A iEHiA icil `A df xace§¨¨¤¨¦¥¦§¨§©©
lM htFXd .. rWx mr wiCv dRqY¦§¤©¦¦¨¨©¥¨
dnE ."hRWn dUri `l ux`d̈¨¤Ÿ©£¤¦§¨©
:xnFl Wi ?zFWw cIn xAcl ligzdX¤¦§¦§©¥¦¨¨¥©
oi`W oiade ,dxfBd dxfbp xaMW ipRn¦§¥¤§¨¦§§¨©§¥¨§¥¦¤¥
driazA cIn ligzdl `N` dxixA§¥¨¤¨§©§¦¦¨¦§¦¨

dWw xEAcaE)iaxd(. §¦¨¤
qEItlE±."'dl xgi `p l`" §¦©¨¦©©

dNtzle±."xAcl iYl`Fd `p dPd" §¦§¦¨¦¥¨©§¦§©¥

± dRqY s`d."dRqY" mbd ©©¦§¤£©¦§¤
FnbxYW qFlwpE` lW mEBxzlE§©§¤§§¤¦§§

fbFx oFWl±m`d ,"ivWY fbxad" §¤£¦§©§¥¥©¦
.dRqY qrkA§©©¦§¤

dRqY"W L`iXi "s`d" :FWExR KM̈¥©©©¦£¤¦§¤
?"rWx mr wiCv±s`d oFxg m`d ©¦¦¨¨©¦£¨©

.LzF` ziqick dxez ¨¦§
(ck)ilE`±m` oFWl)eh ,p onwl i"yx(. ©§¦

± miwiCv miXng WidxUr ¥£¦¦©¦¦£¨¨
dXng iM ,KxkE KxM lkl miwiCv©¦¦§¨§©§©¦£¦¨

Wi zFnFwn±,dnc` ,dxFnr ,mFcq §¥§£¨©§¨
.xrv ,miFavdxUr" aFYkl wIC §¦Ÿ©¦¥¦§£¨¨

lkA" `le ,"KxkE KxM lkl miwiCv©¦¦§¨§©§©§Ÿ§¨
FzpEM oi`W mEXn ,"KxkE KxM§©§©¦¤¥©¨¨

lkA miwiCv dxUr E`vOIW,KxM ¤¦¨§£¨¨©¦¦§¨§©
KFzA miwiCv miXng" :xn` ixdW¤£¥¨©£¦¦©¦¦§
`N` ,mFcq xird KFzA dpEMde ,"xird̈¦§©©¨¨§¨¦§¤¨
`idW ,mFcqAW miwiCv miXngdW¤©£¦¦©¦¦¤¦§¤¦

mFcq z` EliSi ,mixrd oiAW daEWgd©£¨¤¥¤¨¦©¦¤§
miMxMd zrAx` x`W lM z` mbe§©¤¨§¨©§©©©§©¦
miwiCv dxUr lM iM ,Dl mikEnQd©§¦¨¦¨£¨¨©¦¦
mB d`xE .cg` KxM EliSi mFcqAW¤¦§©¦§©¤¨§¥©

.ek wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨
(dk)± Ll dlilg`l :xn`Y m`e ¨¦¨§§¦Ÿ©Ÿ

dOl ,mirWxd z` miwiCSd EliSi©¦©©¦¦¤¨§¨¦¨¨
miwiCSd zinY±dWTA WTA dNigY ¨¦©©¦¦§¦¨¦¥©¨¨

mFwOl `Vz `le dRqY s`d" :dlFcB§¨©©¦§¤§Ÿ¦¨©¨
KMÎxg`e ,"miwiCSd miXng ornl§©©£¦¦©©¦¦§©©¨
.. LN dlilg" :dPhw dWTA WTA¦¥©¨¨§©¨¨¦¨§
`l zFgtNW ,"rWx mr wiCv zindl§¨¦©¦¦¨¨¤§¨Ÿ

.miwiCSd zinidk dxez ¨¦©©¦¦
± Ll dlilgLl `Ed oiNg±mB d`x ¨¦¨§ª¦§§¥©

oFWl" :siqFd mWe .f ,cn oOwl i"Wx©¦§©¨§¨¦§
h ,hn dAx ziW`xA i"WxaE ."i`pB§©§©¦§¥¦©¨

."LcFaMn Ll `Ed lENg" :siqFd¦¦§¦§§
lMd shFW FzEpO` `Ed KM :Exn`iŸ§¨ª¨¥©Ÿ

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
‰f‰ ¯·ck∑ ול הּוא ּבֹולא ּכּיֹוצא Cl.א ‰ÏÏÁ∑ הּבא לעֹולם.ı¯‡‰ŒÏk ËÙL‰∑ ּפּת"ח ּבחט"ף נקּוד «»»«∆ְֵַֹֹ»ƒ»»ַָָָ¬…≈»»»∆ֲַַַָָ

אמת? מׁשּפט יעׂשה לא ׁשֹופט, ׁשהּוא מי וכי ּתמיהה, לׁשֹון "הׁשפט", ׁשל .ה"א ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

(åë)í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå øéòä CBúa§´¨¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

i"yx£ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה מטרֹוּפֹולין היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הּכתּוב  .ּבּה ַָָ

(æë)øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´
:øôàå øôò éëðàå éðãà-ìà¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

i"yx£¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â∑רחמי לּולי נמרד, עלֿידי ואפר הּמלכים עלֿידי עפר להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי  עמדּו .אׁשר ְֲִֶָ

ÔÈ‡kÊכו  ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

È˙È¯Lכז  ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

mdxa` ly`

mirWxE miwiCv±siqFOX dn Edfe ©¦¦§¨¦§¤©¤¦
KMW Exn`IW ,"rWxM wiCSk dide"§¨¨©©¦¨¨¨¤Ÿ§¤¨
wiCv oiA oigan Fpi`W FMxC `Ed©§¤¥©§¦¥©¦
i"WxW dAQd FGW xnFl Wie .rWxl̈¨¨§¥©¤©¦¨¤©¦
± "rWxM wiCSM" o`M Wxtn Fpi ¥̀§¨¥¨©©¦¨¨¨
KxCÎlr ,rWxd oicM wiCSd oiCW¤¦©©¦§¦¨¨¨©¤¤
± xBM mkM" :eh ,eh xAcOAA WxtOW¤§¨¥§©¦§¨¨¤©¥
zF`nbEC mW `ianE ,"xB oM mkzFnM§§¤¥¥¥¦¨§¨
o`MW mEXn ,zixard oFWl KxC oMW¤¥¤¤§¨¦§¦¦¤¨
Exn`i zFIxAdW xnFl mdxa` zpEM©¨©©§¨¨©¤©§¦Ÿ§

`EdÎKExAÎWFcTdWllM oigan Fpi` ¤©¨¨¥©§¦§¨
wiCSd z` oCW `le ,rWxl wiCv oiA¥©¦¨¨¨§Ÿ¤¨¤©©¦
shFW" :i"Wx xnF`X dn Edfe .rWxM̈¨¨§¤©¤¥©¦¥

."mirWxE miwiCv ,lMd©Ÿ©¦¦§¨¦
lEAOd xFcl ziUr KM±KM ,xnFlM ¨¨¦¨§©©§©¨

i"Wx d`xE .did KM ok`W `le ,Exn`iŸ§§Ÿ¤¨¥¨¨¨§¥©¦
.bi ,e lirl§¥

dBlRd xFclE±d`xE .mNM z` xGRW §©©¨¨¤¦¥¤ª¨§¥
.c ,k oOwl i"Wx mB©©¦§©¨

± dGd xaCMFA `vFIM `le `Ed `l± ©¨¨©¤Ÿ§Ÿ©¥
s"kA "dGd xaCM" xn`W dGn oM cnFl¥¥¦¤¤¨©©¨¨©¤§¨
`NW wx `l WTAW rnWn ,oFinCd©¦§©§©¤¦¥Ÿ©¤Ÿ
zindl) Fnvr "dGd xaC"d z` dUri©£¤¤©¨¨©¤©§§¨¦

rWx mr wiCv(xaCM" `l s` `N` , ©¦¦¨¨¤¨©Ÿ©¨¨
"x`Fz dti"aE .dfl dnFC EpidC ,"dGd©¤§©§¤¨¤¦¥©
dpEMdW ,WxiR h ,hn dAx ziW`xA§¥¦©¨¥©¤©©¨¨
d`xE .dzinl dnFCW zEIpre oFxErl§¦¨©£¦¤¤§¦¨§¥
zFgR xaC ENit`e" :mW dAx ziW`xA§¥¦©¨¨©£¦¨¨¨

.mixEQi Epide ,"EPOn¦¤§©§¦¦

± KN dlilg`Ad mlFrl±oeiM ¨¦¨¨¨¨©¨¥¨
mizxkp mFcq iWp`W oiad mdxa`W¤©§¨¨¥¦¤©§¥§¦§¨¦
cA`i m`W xn` okl ,`Ad mlFrn mB©¥¨©¨¨¥¨©¤¦§©¥
md if` ,mirWxd mr cgi miwiCSd©©¦¦©©¦¨§¨¦£©¥
didi `liOnE ,`Ad mlFrdn mB EzxMi¦¨§©¥¨¨©¨¦¥¨¦§¤
`Ad mlFrl mB mXd lENge oiNEg Fl¦§¦©¥©¨¨©¨

)yeal(."KN dlilg" aEW xn`e xfg okle .§¨¥¨©§¨©¨¦¨¨
± ux`d lM htWdg"YR shgA cEwp £Ÿ¥¨¨¨¤¨©£©©¨

dInY oFWl ,"htWd" lW `"d± ¥¤£Ÿ¥§§¦¨
,`n oOwl .h ,c lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥§©¨

`"d Dpi`e .gldzid f` iM ,dricid §¥¨¥©§¦¨¦¨¨§¨
o"iXd mbe] g"YtA cwPdl dkixv§¦¨§¦¨¥§©¨§©©¦

.[dWEbC zFidl dkixv dzid̈§¨§¦¨¦§§¨
dUri `l" htFW `EdW in ike§¦¦¤¥Ÿ©£¤

"hRWn±lr Dpi` ddinYd ,xnFlM ¦§©§©©§¦¨¥¨©
dUri `l" lr `N` ,"ux`d lM htFW"¥¨¨¨¤¤¨©Ÿ©£¤

"hRWn)m"`x(ddinYdW FzpEMW F` . ¦§¨¤©¨¨¤©§¦¨
,"ux`d lM" lr `le "htFXd" lr `id¦©©¥§Ÿ©¨¨¨¤
,zn` hRWn zFUrl eilr htFW lMW¤¨¥¨¨©£¦§©¡¤
Edf ?"ux`d lM" aEzMd xn`X dnE©¤¨©©¨¨¨¨¤¤

zn`d `Ed KMW ipRn)dcya x`a(. ¦§¥¤¨¨¡¤
zn`±`lEl iM ,"zn`" zaiY siqFd ¡¤¦¥©¡¤¦¥

mdxa` ENi`MW `id zErnWOd z`fŸ©©§¨¦¤§¦©§¨¨
dUri `l ux`d lM htFXW WTan§©¥¤¥¨¨¨¤Ÿ©£¤
x`an okl ,mFcq iWp`A oice hRWn¦§¨§¦§©§¥§¨¥§¨¥
`l htFXd ike :FWExitE ,dInzA EdGW¤¤¦§¦¨¥§¦©¥Ÿ

?zn` hRWn dUri)cec ixac t"r(F` . ©£¤¦§©¡¤
ENi`MW ,Ktidl rnWnA didW¤¨¨§©§©§¥¤¤§¦
oM ux`d lM htFXW WTan mdxa ©̀§¨¨§©¥¤¥¨¨¨¤¥

okl ,mFcq iWp`A oice hRWn dUri©£¤¦§¨§¦§©§¥§¨¥
hRWn mdA dUrIW FzpEMW x`an§¨¥¤©¨¨¤©£¤¨¤¦§©
riBOW in z` wx Wiprie ,zn ¡̀¤§©£¦©¤¦¤©¦©

.Flek dxez

(ek)lkl 'Fbe mFcqa `vn` m ¦̀¤§¨¦§§§¨
± mFwOdmikxMd lkl±lirlcM ©¨§¨©§¨¦§¦§¥

.ck wEqR i"WxA§©¦¨
oilFRxhn dzid mFcQW itl§¦¤§¨§¨¤§Ÿ¦

.aEzMd DA dlY mNMn daEWge± ©£¨¦ª¨¨¨¨©¨
:oei oFWl" :` ,e dNibn i"Wx d`x§¥©¦§¦¨§¨¨
± `xhn ,zEkln lW `O` ± oilFRFxhn¤§¦¦¨¤©§¦§¨
KExraE ."dxxU oFWl ± oilFR ,m ¥̀¦§§¨¨¨¨

."zFxir lW m`" :WxiRfk dxez ¥©¥¤£¨
(fk)± xt`e xtr ikp`eiziid xakE §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§¨¨¦¦

miklOd ici lr "xtr" zFidl iE`ẍ¦§¨¨©§¥©§¨¦
±.mdA mglPWM dziOn lSiPW¤¦©¦¦¨§¤¦§©¨¤

cFxnp ici lr "xt`e"±FzF` wxGWM ¨¥¤©§¥¦§§¤¨©
.W`d oWakl§¦§©¨¥

il Ecnr xW` Lingx ilEl±mEXnE ¥©£¤£¤¨§¦¦
okl ,xarA Lingx zCn z` izi`xW¤¨¦¦¤¦©©£¤¤¨¨¨¥

`p dPd"iYl`FdLingx WTalE "xAcl ¦¥¨©§¦§©¥§©¥©£¤
m`W ipRn ,oM Wxtl KxvEde .mFcq lr©§§§©§¨¥¥¦§¥¤¦
`EdW llbAW ,Ff `id dprH dn oM `lŸ¥©©£¨¦¤¦§©¤

" okl ,xt`e xtriYl`Fd,"xAcl ¨¨¨¥¤¨¥©§¦§©¥
wFYWl Fl did df ipRn dAxC`)likyn ©§©¨¦§¥¤¨¨¦§

cecl(mY` iM" :f ,f mixaC i"Wx d`xE .§¥©¦§¨¦¦©¤
oFbM ,mknvr oihrnnd ± hrnd©§©©§©£¦©§§¤§
xtr ikp`e xn`W mdxa ©̀§¨¨¤¨©§¨Ÿ¦¨¨

."xt`egk dxez ¨¥¤



מי `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
tÒz‰.ולתפּלה  Û‡‰∑יׁשיא האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו אּונקלֹוס ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

רׁשע  עם צּדיק .ׁשּתסּפה ְִִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 55 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

Frah cbp dGW s` zFWtp zlSd©¨©§¨©¤¤¤¤¦§

ּתּתּתּתססססּפּפּפּפה ה ה ה  האףהאףהאףהאף ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר אברהםאברהםאברהםאברהם ְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ
קקקקׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹותתתת לדלדלדלדּבּבּבּברררר אברהםאברהםאברהםאברהם רש"י)נכנסנכנסנכנסנכנס ובפירוש כג. (יח, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹוהבי" "אברהם – היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשּמּדתֹו ח)ידּוע מא, יּתכן (ישעיה אי ּתמּוּה, ּכן ואם חסד, ּבעל היה ּובטבעֹו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
להּקּב"ה? ּובפרט קׁשֹות, אברהם ְְְִֵֶַַַַָָָָָָׁשּידּבר

אדם  הּצלת הן – נפׁשֹות הּצלת ׁשל ענין ּדכׁשּבא נפׁשֹות, ּבהּצלת להׁשּתּדל האדם צרי ּכּמה עד רֹואים ׁשּמּזה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָאּלא
להּציל, ּכבֹודֹו לפי ׁשהּוא מה רק ולעׂשֹות חׁשּבֹונֹות", "לחׁשב לֹו אין האדם, לידי – ּברּוחנּיּות אדם הּצלת והן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכפׁשּוטּה
לעׂשֹותֹו עליו טבעֹו, נגד ׁשהּוא ּדבר לעׂשֹות צרי אם ואפילּו האפׁשרּויֹות. ּכל ּולנּסֹות ּׁשאפׁשר מה ּכל לעׂשֹות עליו ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאּלא

ׁשחת. מרדת חברֹו את להּציל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּכדי

(ãë)óàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³
í÷écvä íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå ätñz¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−

:daø÷a øLà£¤¬§¦§¨«
i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑יׁש מקֹומֹות חמּׁשה ּכי ,ּוכר ּכר לכל צּדיקים .עׂשרה «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

(äë)úNòî El äììç|÷écö úéîäì äfä øáck ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ
èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå òLø-íò¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ

:ètLî äNòé àì õøàä-ìk̈¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«
i"yx£El ‰ÏÏÁ∑ לּמה הרׁשעים, את הּצּדיקים יּצילּו לא ּתאמר הּצּדיקים?ואם El.ּתמית ‰ÏÏÁ∑ חּלין »ƒ»¿ְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ»ƒ»¿ִֻ

הּמּבּול  לדֹור עׂשית ּכ ּורׁשעים. צּדיקים הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: הּוא ּכ יאמרּו, ,ל הּפּלגה הּוא .ּולדֹור ְְְְְֳִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

˜¯z‡כד  B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚· Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

Ób˙Ùk‡כה  „aÚÓlÓ CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk נ"יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk נ"יÌ¯a(:‡Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»

mdxa` ly`

xn`PW s` ,"mdxa` WBIe" xn`PW¤¤¡©©¦©©§¨¨©¤¤¡©
iptl cnFr EPcFr mdxa`e" ok iptl¦§¥¥§©§¨¨¤¥¦§¥
Dpi` mdxa` lW Ff dWiBW oaEn ,"'d¨¤¦¨¤©§¨¨¥¨
oeiMnE ,ziWtp dWiB `N` mFwn zWiB¦©¨¤¨¦¨©§¦¦¥¨

" oFWlA dazM dxFYdWWBIe ¤©¨¨§¨¦§©¦©
,"mdxa``EdW EpcOll `AW oaEn ©§¨¨¨¤¨§©§¥¤

Epivn mdAW mixaCd zWlW lkl WBp¦©§¨§¤©§¨¦¤¨¤¨¦
"WBIe" iEHAd)iaxd(. ©¦©¦©
zFWw xAcl±.dnglnl dnFC `EdW §©¥¨¤¤§¦§¨¨

s`d" :Fxn`A iEHiA icil `A df xace§¨¨¤¨¦¥¦§¨§©©
lM htFXd .. rWx mr wiCv dRqY¦§¤©¦¦¨¨©¥¨
dnE ."hRWn dUri `l ux`d̈¨¤Ÿ©£¤¦§¨©
:xnFl Wi ?zFWw cIn xAcl ligzdX¤¦§¦§©¥¦¨¨¥©
oi`W oiade ,dxfBd dxfbp xaMW ipRn¦§¥¤§¨¦§§¨©§¥¨§¥¦¤¥
driazA cIn ligzdl `N` dxixA§¥¨¤¨§©§¦¦¨¦§¦¨

dWw xEAcaE)iaxd(. §¦¨¤
qEItlE±."'dl xgi `p l`" §¦©¨¦©©

dNtzle±."xAcl iYl`Fd `p dPd" §¦§¦¨¦¥¨©§¦§©¥

± dRqY s`d."dRqY" mbd ©©¦§¤£©¦§¤
FnbxYW qFlwpE` lW mEBxzlE§©§¤§§¤¦§§

fbFx oFWl±m`d ,"ivWY fbxad" §¤£¦§©§¥¥©¦
.dRqY qrkA§©©¦§¤

dRqY"W L`iXi "s`d" :FWExR KM̈¥©©©¦£¤¦§¤
?"rWx mr wiCv±s`d oFxg m`d ©¦¦¨¨©¦£¨©

.LzF` ziqick dxez ¨¦§
(ck)ilE`±m` oFWl)eh ,p onwl i"yx(. ©§¦

± miwiCv miXng WidxUr ¥£¦¦©¦¦£¨¨
dXng iM ,KxkE KxM lkl miwiCv©¦¦§¨§©§©¦£¦¨

Wi zFnFwn±,dnc` ,dxFnr ,mFcq §¥§£¨©§¨
.xrv ,miFavdxUr" aFYkl wIC §¦Ÿ©¦¥¦§£¨¨

lkA" `le ,"KxkE KxM lkl miwiCv©¦¦§¨§©§©§Ÿ§¨
FzpEM oi`W mEXn ,"KxkE KxM§©§©¦¤¥©¨¨

lkA miwiCv dxUr E`vOIW,KxM ¤¦¨§£¨¨©¦¦§¨§©
KFzA miwiCv miXng" :xn` ixdW¤£¥¨©£¦¦©¦¦§
`N` ,mFcq xird KFzA dpEMde ,"xird̈¦§©©¨¨§¨¦§¤¨
`idW ,mFcqAW miwiCv miXngdW¤©£¦¦©¦¦¤¦§¤¦

mFcq z` EliSi ,mixrd oiAW daEWgd©£¨¤¥¤¨¦©¦¤§
miMxMd zrAx` x`W lM z` mbe§©¤¨§¨©§©©©§©¦
miwiCv dxUr lM iM ,Dl mikEnQd©§¦¨¦¨£¨¨©¦¦
mB d`xE .cg` KxM EliSi mFcqAW¤¦§©¦§©¤¨§¥©

.ek wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨
(dk)± Ll dlilg`l :xn`Y m`e ¨¦¨§§¦Ÿ©Ÿ

dOl ,mirWxd z` miwiCSd EliSi©¦©©¦¦¤¨§¨¦¨¨
miwiCSd zinY±dWTA WTA dNigY ¨¦©©¦¦§¦¨¦¥©¨¨

mFwOl `Vz `le dRqY s`d" :dlFcB§¨©©¦§¤§Ÿ¦¨©¨
KMÎxg`e ,"miwiCSd miXng ornl§©©£¦¦©©¦¦§©©¨
.. LN dlilg" :dPhw dWTA WTA¦¥©¨¨§©¨¨¦¨§
`l zFgtNW ,"rWx mr wiCv zindl§¨¦©¦¦¨¨¤§¨Ÿ

.miwiCSd zinidk dxez ¨¦©©¦¦
± Ll dlilgLl `Ed oiNg±mB d`x ¨¦¨§ª¦§§¥©

oFWl" :siqFd mWe .f ,cn oOwl i"Wx©¦§©¨§¨¦§
h ,hn dAx ziW`xA i"WxaE ."i`pB§©§©¦§¥¦©¨

."LcFaMn Ll `Ed lENg" :siqFd¦¦§¦§§
lMd shFW FzEpO` `Ed KM :Exn`iŸ§¨ª¨¥©Ÿ

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
‰f‰ ¯·ck∑ ול הּוא ּבֹולא ּכּיֹוצא Cl.א ‰ÏÏÁ∑ הּבא לעֹולם.ı¯‡‰ŒÏk ËÙL‰∑ ּפּת"ח ּבחט"ף נקּוד «»»«∆ְֵַֹֹ»ƒ»»ַָָָ¬…≈»»»∆ֲַַַָָ

אמת? מׁשּפט יעׂשה לא ׁשֹופט, ׁשהּוא מי וכי ּתמיהה, לׁשֹון "הׁשפט", ׁשל .ה"א ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

(åë)í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå øéòä CBúa§´¨¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

i"yx£ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה מטרֹוּפֹולין היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הּכתּוב  .ּבּה ַָָ

(æë)øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´
:øôàå øôò éëðàå éðãà-ìà¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

i"yx£¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â∑רחמי לּולי נמרד, עלֿידי ואפר הּמלכים עלֿידי עפר להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי  עמדּו .אׁשר ְֲִֶָ

ÔÈ‡kÊכו  ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

È˙È¯Lכז  ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

mdxa` ly`

mirWxE miwiCv±siqFOX dn Edfe ©¦¦§¨¦§¤©¤¦
KMW Exn`IW ,"rWxM wiCSk dide"§¨¨©©¦¨¨¨¤Ÿ§¤¨
wiCv oiA oigan Fpi`W FMxC `Ed©§¤¥©§¦¥©¦
i"WxW dAQd FGW xnFl Wie .rWxl̈¨¨§¥©¤©¦¨¤©¦
± "rWxM wiCSM" o`M Wxtn Fpi ¥̀§¨¥¨©©¦¨¨¨
KxCÎlr ,rWxd oicM wiCSd oiCW¤¦©©¦§¦¨¨¨©¤¤
± xBM mkM" :eh ,eh xAcOAA WxtOW¤§¨¥§©¦§¨¨¤©¥
zF`nbEC mW `ianE ,"xB oM mkzFnM§§¤¥¥¥¦¨§¨
o`MW mEXn ,zixard oFWl KxC oMW¤¥¤¤§¨¦§¦¦¤¨
Exn`i zFIxAdW xnFl mdxa` zpEM©¨©©§¨¨©¤©§¦Ÿ§

`EdÎKExAÎWFcTdWllM oigan Fpi` ¤©¨¨¥©§¦§¨
wiCSd z` oCW `le ,rWxl wiCv oiA¥©¦¨¨¨§Ÿ¤¨¤©©¦
shFW" :i"Wx xnF`X dn Edfe .rWxM̈¨¨§¤©¤¥©¦¥

."mirWxE miwiCv ,lMd©Ÿ©¦¦§¨¦
lEAOd xFcl ziUr KM±KM ,xnFlM ¨¨¦¨§©©§©¨

i"Wx d`xE .did KM ok`W `le ,Exn`iŸ§§Ÿ¤¨¥¨¨¨§¥©¦
.bi ,e lirl§¥

dBlRd xFclE±d`xE .mNM z` xGRW §©©¨¨¤¦¥¤ª¨§¥
.c ,k oOwl i"Wx mB©©¦§©¨

± dGd xaCMFA `vFIM `le `Ed `l± ©¨¨©¤Ÿ§Ÿ©¥
s"kA "dGd xaCM" xn`W dGn oM cnFl¥¥¦¤¤¨©©¨¨©¤§¨
`NW wx `l WTAW rnWn ,oFinCd©¦§©§©¤¦¥Ÿ©¤Ÿ
zindl) Fnvr "dGd xaC"d z` dUri©£¤¤©¨¨©¤©§§¨¦

rWx mr wiCv(xaCM" `l s` `N` , ©¦¦¨¨¤¨©Ÿ©¨¨
"x`Fz dti"aE .dfl dnFC EpidC ,"dGd©¤§©§¤¨¤¦¥©
dpEMdW ,WxiR h ,hn dAx ziW`xA§¥¦©¨¥©¤©©¨¨
d`xE .dzinl dnFCW zEIpre oFxErl§¦¨©£¦¤¤§¦¨§¥
zFgR xaC ENit`e" :mW dAx ziW`xA§¥¦©¨¨©£¦¨¨¨

.mixEQi Epide ,"EPOn¦¤§©§¦¦

± KN dlilg`Ad mlFrl±oeiM ¨¦¨¨¨¨©¨¥¨
mizxkp mFcq iWp`W oiad mdxa`W¤©§¨¨¥¦¤©§¥§¦§¨¦
cA`i m`W xn` okl ,`Ad mlFrn mB©¥¨©¨¨¥¨©¤¦§©¥
md if` ,mirWxd mr cgi miwiCSd©©¦¦©©¦¨§¨¦£©¥
didi `liOnE ,`Ad mlFrdn mB EzxMi¦¨§©¥¨¨©¨¦¥¨¦§¤
`Ad mlFrl mB mXd lENge oiNEg Fl¦§¦©¥©¨¨©¨

)yeal(."KN dlilg" aEW xn`e xfg okle .§¨¥¨©§¨©¨¦¨¨
± ux`d lM htWdg"YR shgA cEwp £Ÿ¥¨¨¨¤¨©£©©¨

dInY oFWl ,"htWd" lW `"d± ¥¤£Ÿ¥§§¦¨
,`n oOwl .h ,c lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥§©¨

`"d Dpi`e .gldzid f` iM ,dricid §¥¨¥©§¦¨¦¨¨§¨
o"iXd mbe] g"YtA cwPdl dkixv§¦¨§¦¨¥§©¨§©©¦

.[dWEbC zFidl dkixv dzid̈§¨§¦¨¦§§¨
dUri `l" htFW `EdW in ike§¦¦¤¥Ÿ©£¤

"hRWn±lr Dpi` ddinYd ,xnFlM ¦§©§©©§¦¨¥¨©
dUri `l" lr `N` ,"ux`d lM htFW"¥¨¨¨¤¤¨©Ÿ©£¤

"hRWn)m"`x(ddinYdW FzpEMW F` . ¦§¨¤©¨¨¤©§¦¨
,"ux`d lM" lr `le "htFXd" lr `id¦©©¥§Ÿ©¨¨¨¤
,zn` hRWn zFUrl eilr htFW lMW¤¨¥¨¨©£¦§©¡¤
Edf ?"ux`d lM" aEzMd xn`X dnE©¤¨©©¨¨¨¨¤¤

zn`d `Ed KMW ipRn)dcya x`a(. ¦§¥¤¨¨¡¤
zn`±`lEl iM ,"zn`" zaiY siqFd ¡¤¦¥©¡¤¦¥

mdxa` ENi`MW `id zErnWOd z`fŸ©©§¨¦¤§¦©§¨¨
dUri `l ux`d lM htFXW WTan§©¥¤¥¨¨¨¤Ÿ©£¤
x`an okl ,mFcq iWp`A oice hRWn¦§¨§¦§©§¥§¨¥§¨¥
`l htFXd ike :FWExitE ,dInzA EdGW¤¤¦§¦¨¥§¦©¥Ÿ

?zn` hRWn dUri)cec ixac t"r(F` . ©£¤¦§©¡¤
ENi`MW ,Ktidl rnWnA didW¤¨¨§©§©§¥¤¤§¦
oM ux`d lM htFXW WTan mdxa ©̀§¨¨§©¥¤¥¨¨¨¤¥

okl ,mFcq iWp`A oice hRWn dUri©£¤¦§¨§¦§©§¥§¨¥
hRWn mdA dUrIW FzpEMW x`an§¨¥¤©¨¨¤©£¤¨¤¦§©
riBOW in z` wx Wiprie ,zn ¡̀¤§©£¦©¤¦¤©¦©

.Flek dxez

(ek)lkl 'Fbe mFcqa `vn` m ¦̀¤§¨¦§§§¨
± mFwOdmikxMd lkl±lirlcM ©¨§¨©§¨¦§¦§¥

.ck wEqR i"WxA§©¦¨
oilFRxhn dzid mFcQW itl§¦¤§¨§¨¤§Ÿ¦

.aEzMd DA dlY mNMn daEWge± ©£¨¦ª¨¨¨¨©¨
:oei oFWl" :` ,e dNibn i"Wx d`x§¥©¦§¦¨§¨¨
± `xhn ,zEkln lW `O` ± oilFRFxhn¤§¦¦¨¤©§¦§¨
KExraE ."dxxU oFWl ± oilFR ,m ¥̀¦§§¨¨¨¨

."zFxir lW m`" :WxiRfk dxez ¥©¥¤£¨
(fk)± xt`e xtr ikp`eiziid xakE §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§¨¨¦¦

miklOd ici lr "xtr" zFidl iE`ẍ¦§¨¨©§¥©§¨¦
±.mdA mglPWM dziOn lSiPW¤¦©¦¦¨§¤¦§©¨¤

cFxnp ici lr "xt`e"±FzF` wxGWM ¨¥¤©§¥¦§§¤¨©
.W`d oWakl§¦§©¨¥

il Ecnr xW` Lingx ilEl±mEXnE ¥©£¤£¤¨§¦¦
okl ,xarA Lingx zCn z` izi`xW¤¨¦¦¤¦©©£¤¤¨¨¨¥

`p dPd"iYl`FdLingx WTalE "xAcl ¦¥¨©§¦§©¥§©¥©£¤
m`W ipRn ,oM Wxtl KxvEde .mFcq lr©§§§©§¨¥¥¦§¥¤¦
`EdW llbAW ,Ff `id dprH dn oM `lŸ¥©©£¨¦¤¦§©¤

" okl ,xt`e xtriYl`Fd,"xAcl ¨¨¨¥¤¨¥©§¦§©¥
wFYWl Fl did df ipRn dAxC`)likyn ©§©¨¦§¥¤¨¨¦§

cecl(mY` iM" :f ,f mixaC i"Wx d`xE .§¥©¦§¨¦¦©¤
oFbM ,mknvr oihrnnd ± hrnd©§©©§©£¦©§§¤§
xtr ikp`e xn`W mdxa ©̀§¨¨¤¨©§¨Ÿ¦¨¨

."xt`egk dxez ¨¥¤



xie`מב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 79 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

zlEGd ornl xEYe¦§©©©©

ואפרואפרואפרואפר:::: עפרעפרעפרעפר כז)ואנכיואנכיואנכיואנכי (יח, ְְְְָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
סֹוטה ועפר ּפרה אפר מצֹות, לׁשּתי ּבניו זכּו ואפר, עפר ואנכי אבינּו אברהם ׁשאמר א)ּבׂשכר יז, (סוטה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

מ ּדה" ּכנגד "מּדה ׂשכר מׁשּלם ׁשה ּקּב"ה ואילך)ידּוע ב ח, סוטה הם (ראה סֹוטה" ועפר  ּפרה "אפר ּבּמה לעּין יׁש ואם־ּכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אבינּו? אברהם ׁשל לעבֹודתֹו מּדה ּכנגד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמּדה

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּכׁשיריים" עצמֹו ּד"מׂשים ּבאפן היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ב)מצינּו עמוד ריש יז, השנה ראש אחד (ראה ּכל ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

אֹורחים" "הכנסת מצות ּבׁשביל ׁשכינה" ּפני "קּבלת על ואפילּו עניניו ּכל על ׁשּוּתר ועד א)ואחד. עמוד סוף קכז, שבת ,(ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
רגליהם" לאבק ׁשּמׁשּתחוים "ערבּיים אֹורחים ׁשהיּו ד)ואף יח, פרשתנו .(רש"י ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

מצֹות: לׁשּתי זכה זה ְְְִִִֵֶַָָּובׂשכר
ּוכׁשהיה  ּבזה, הּכהנים התחּׁשבּו לא מּכל־מקֹום נטמאים, סֹוף" ועד מּתחּלה ּבפרה העֹוסקין ׁש"ּכל אף – פרה" ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"אפר

מּטמאתֹו. חברם את לטהר ּכדי ונטמאּו הּכהנים וּתרּו למת, טמא ׁשהיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיׁשהּו
איׁש ּבין ׁשלֹום "לעׂשֹות הּנה מּזה, ּגדֹול ה' חּלּול ל אין רחמנא־ליצלן, הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ׁשּמחיקת אף – סֹוטה" ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"עפר

הּמים" על יּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב ׁשמי ּתֹורה אמרה א)לאׁשּתֹו, קטז, ּבצניעּות,(שבת התנהגה ׁשּלא אּׁשה על ׁשּמדּבר ּדאף , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום "לעׂשֹות הקּב"ה ׁשל ׁשמֹו למחק ּתֹורה אמרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמּכל־מקֹום

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦

:äMîçå íéòaøà íL àöîà¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה  ,ּכר לכל ט' הן .והלא ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו מהם, ג' יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
מהם  אחד יּצילּו .י' ִֵֶֶַָ

(ì)ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬
ìL íLíL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL −̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈

ìL^íéL §¦«

(àì)éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²
øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:íéøNòä̈«¤§¦«
i"yx£ÈzÏ‡B‰∑"מׁשה "וּיֹואל ּכמֹו: .רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט  ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â נ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

mdxa` ly`

(hkÎgk)± dXngA zigWzd`lde £©§¦©£¦¨©£Ÿ
FwiCv dY`e ,KxM lkl drWY od¥¦§¨§¨§©§©¨©¦

mdOr sxhvY mlFr lWilE` ¤¨¦§¨¥¦¨¤©
± mirAx` mW oE`vOiEhlOie ¦¨§¨©§¨¦§¦¨§

EliSi miWlW oke .mikxMd drAx ©̀§¨¨©§©¦§¥§Ÿ¦©¦
mipW EliSi mixUr F` ,mdn dWlW§Ÿ¨¥¤¤§¦©¦§©¦

.mdn cg` EliSi dxUr F` ,mdn± ¥¤£¨¨©¦¤¨¥¤
iM .KxkE KxM lkl dxUr Eidi cgiaE§©©¦§£¨¨§¨§©§©¦

cixFdl o`M WTiA dOl ,oM `l m ¦̀Ÿ¥¨¨¦¥¨§¦
cixFd KWndaE ,dXng wx xRqOdn¥©¦§¨©£¦¨©¤§¥¦

dxUrÎdxUr)yeal(.l dxez £¨¨£¨¨
(`l)iYl`Fdizivx ±±lirl ENi`e ©§¦¨¦¦§¦§¥

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(áì)íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©
øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné éìeà©²¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:äøNòä̈«£¨¨«
i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑ ולא ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור אמר: ּבּקׁש, לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

מצא  ולא ּבּקׁש ּכבר צרּוף עלֿידי ט' ועל ּדֹורם, על .הּצילּו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

(âì)íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑ הּדּין לֹו הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק BÓ˜ÓÏ.ּכיון ·L Ì‰¯·‡Â∑ נסּתּלק הּדּין, נסּתּלק «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¿«¿»»»ƒ¿…ְְִִֵֵַַַַָ
מק  והּקטגֹור להׁשחית הּסנגֹור סדֹומה" הּמלאכים ׁשני "וּיבאּו ּולפיכ ואחד :טרג, סדֹום, את להׁשחית אחד ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה ּכיון ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. את לרּפאֹות ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט את ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהּציל
לֹו .נסּתּלק ְִֵַ

ß oeygxn `"i iyily mei ß

èé(à)èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−
eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa áLé¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬

:äöøà íétà©©−¦¨«§¨

Ì¯aלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא  ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙È נ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

mdxa` ly`

d`x ± iYlgzd :FWExiR fk wEqtA§¨¥¦§©§¦§¥
.d ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦

"dWn l`FIe" FnM±:`k ,a zFnW §©¤Ÿ¤§
" :Fl dnFce ,[iavE] FnEBxzMiYl`Fd §©§§¦§¤©§¦

"xAcl)my i"yx(.al dxez §©¥
(al)± dxUr mW oE`vOi ilE`lr ©¦¨§¨£¨¨©

lEAOd xFC :xn` ,WTA `l zFgR̈Ÿ¦¥¨©©©
`le ,mdiWpE eipaE gp ,dpFnW Eid̈§¨Ÿ©¨¨§¥¤§Ÿ

mxFC lr EliSd±Eid m`W rnWnE ¦¦©¨©§©¤¦¨
d`x la` ,miliSn Eid dpFnXn xzFi¥¦§¨¨©¦¦£¨§¥
dAxd Eid m`W al ,d lirl i"Wx©¦§¥¤¦¨©§¥
zFaiY zFUrl mgixhn did miwiCv©¦¦¨¨©§¦¨©£¥
z` miliSn Eid `NW rnWn ,dAxd©§¥©§©¤Ÿ¨©¦¦¤
Kixve .mnvr z` wx `N` mxFc ipA§¥¨¤¨©¤©§¨§¨¦
Eid m`W o`M i"Wx zpEM oi`W xnFl©¤¥©¨©©¦¨¤¦¨
wx `N` ,miliSn Eid i`Ce xzFi¥©©¨©¦¦¤¨©

.EliSd `l i`Ce dpFnXW¤§¨©©Ÿ¦¦
WTA xaM sExv ici lr drWY lre§©¦§¨©§¥¥§¨¦¥

`vn `le±`N` ,gk wEqR lirl d`x §Ÿ¨¨§¥§¥¨¤¨
okle .dXnge mirAx`A ixiin mXW¤¨©§¥§©§¨¦©£¦¨§¨¥
cr eizFWTA lMW FzpEMW xnFl Kixv̈¦©¤©¨¨¤¨©¨¨©
EpidC ,sExiSd mr mB Eid dYr©¨¨©¦©¥§©§
z` mB llM df mirAx` lr WTAWMW¤§¤¦¥©©§¨¦¤¨©©¤
oke ,dXWe miWlW mdW ,sExiSd©¥¤¥§¦§¦¨§¥

z` mB llM df miWlW lr WTiAWM§¤¦¥©§¦¤¨©©¤
mixUr md sExiv `laE ,sExiSd©¥§Ÿ¥¥¤§¦
llM df mixUr lrWTAWM oke ,draWe§¦§¨§¥§¤¦¥©¤§¦¤¨©
dpFnW md df `laE ,sExiSd z` mB©¤©¥§Ÿ¤¥§¨
llM df dxUr lr WTiAWM oke ,xUr̈¨§¥§¤¦¥©£¨¨¤¨©
,drWY md df `laE ,sExiSd z` mB©¤©¥§Ÿ¤¥¦§¨

`vn `le)`"ebe m"`x t"r(.bl dxez §Ÿ¨¨
(bl)'Fbe 'd KlIewYYWPW oeiM ± ©¥¤§¥¨¤¦§©¥

xFbPQd±.mdxa` ©©¥©§¨¨
oICd Fl Kld±xW`M" aEzMX dnE ¨©©©¨©¤¨©£¤

:FWExiR ?"mdxa` l` xAcl dNM¦¨§©¥¤©§¨¨¥
`ixFbPQd ixaC lkl 'd aiWd xW`M©£¤¥¦§¨¦§¥©©¥§¨
cFr aiWdl KxvEd `le ,mdxa` lW¤©§¨¨§Ÿ§©§¨¦
Kld ± xFbPQd wYYWPW oeiM ,eixacl¦§¨¨¥¨¤¦§©¥©©¥¨©

oICd Fl)`"eb('ied mW xMfp o`MW s`e . ©©¨§©¤¨¦§¨¥£¨¨
i"Wx azM xaM ,mingxd zCn `EdW¤¦©¨©£¦§¨¨©©¦
mirWx lW ozrWx"W ` ,g lirl§¥¤¦§¨¨¤§¨¦
okle ,"oiCd zCnl mingx zCn zktFd¤¤¦©©£¦§¦©©¦§¨¥

."oICd" :'d mW lr o`M xnF`¥¨©¥©©¨
± FnFwnl aW mdxa`e,oICd wNYqp §©§¨¨¨¦§¦§©¥©©¨

xFbPQd wNYqp±aW mdxa`e" Edfe ¦§©¥©©¥§¤§©§¨¨¨
."FnFwnl¦§

bxhwn xFbHTde±dpEMd oi`W d`xp §©©¥§©§¥¦§¤¤¥©©¨¨
,hi oOwl azFM i"Wx ixdW ,mik`lOl©©§¨¦¤£¥©¦¥§©¨

dpEMd `N` ,"mingx ik`ln" EidW `¤¨©§£¥©£¦¤¨©©¨¨
.oiCd zCnl§¦©©¦

mik`lOd ipW E`aIe" :KkitlE§¦¨©¨Ÿ§¥©©§¨¦
zigWdl "dncq±onf lM la` §Ÿ¨§©§¦£¨¨§©

micnFr Eid ,`ixFbPq cOil mdxa`W¤©§¨¨¦¥©¥§¨¨§¦
,zEkf mdxa` `vni ilE` mipiYnnE©§¦¦©¦§¨©§¨¨§
lr "zigWdl" hwpe .i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦§¨©§©§¦©
ixg`NW i"WxAW s` ,mik`lOd ipW§¥©©§¨¦©¤§©¦¤§©£¥
,hFl z` liSdl `A cg`W azFM df¤¥¤¤¨¨§©¦¤
icM did mFcql mz`iA xTirW ipRn¦§¥¤¦©¦¨¨¦§¨¨§¥
iM" oOwl mpFWlke) zigWdl§©§¦§¦§¨§©¨¦

"Epgp` mizigWn(did KM mEXnE , ©§¦¦£©§¦¨¨¨
.hFl z` liSdl Kixv̈¦§©¦¤

[mik`lOd ipW]±dOkA `Ed oM §¥©©§¨¦¥§©¨
miqEtCA K` .oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦©©§¦
`N` ,df "ligzOd xEAC" oi` EpiptNW¤§¨¥¥¦©©§¦¤¤¨

lMrhTdWExiRd KWnd `Ed `Ad ¨©¤©©¨¤§¥©¥
.eiptNW wEqRl©¨¤§¨¨

mFcq z` zigWdl cg`±.l`ixaB ¤¨§©§¦¤§©§¦¥
hFl z` liSdl cg`e±.l`tx §¤¨§©¦¤§¨¥

z` zF`Rxl `AW FzF` `Ede§¤¨§©§¤
mdxa`±.a ,gi i"WxA lirlcM ©§¨¨§¦§¥§©¦

oeiM ,dxU z` xVal `AW iWilXde§©§¦¦¤¨§©¥¤¨¨¥¨
.Fl wNYqp FzEgilW dUrW` dxez ¤¨¨§¦¦§©¥



מג `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 79 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

zlEGd ornl xEYe¦§©©©©

ואפרואפרואפרואפר:::: עפרעפרעפרעפר כז)ואנכיואנכיואנכיואנכי (יח, ְְְְָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
סֹוטה ועפר ּפרה אפר מצֹות, לׁשּתי ּבניו זכּו ואפר, עפר ואנכי אבינּו אברהם ׁשאמר א)ּבׂשכר יז, (סוטה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

מ ּדה" ּכנגד "מּדה ׂשכר מׁשּלם ׁשה ּקּב"ה ואילך)ידּוע ב ח, סוטה הם (ראה סֹוטה" ועפר  ּפרה "אפר ּבּמה לעּין יׁש ואם־ּכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אבינּו? אברהם ׁשל לעבֹודתֹו מּדה ּכנגד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמּדה

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּכׁשיריים" עצמֹו ּד"מׂשים ּבאפן היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ב)מצינּו עמוד ריש יז, השנה ראש אחד (ראה ּכל ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

אֹורחים" "הכנסת מצות ּבׁשביל ׁשכינה" ּפני "קּבלת על ואפילּו עניניו ּכל על ׁשּוּתר ועד א)ואחד. עמוד סוף קכז, שבת ,(ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
רגליהם" לאבק ׁשּמׁשּתחוים "ערבּיים אֹורחים ׁשהיּו ד)ואף יח, פרשתנו .(רש"י ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

מצֹות: לׁשּתי זכה זה ְְְִִִֵֶַָָּובׂשכר
ּוכׁשהיה  ּבזה, הּכהנים התחּׁשבּו לא מּכל־מקֹום נטמאים, סֹוף" ועד מּתחּלה ּבפרה העֹוסקין ׁש"ּכל אף – פרה" ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"אפר

מּטמאתֹו. חברם את לטהר ּכדי ונטמאּו הּכהנים וּתרּו למת, טמא ׁשהיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיׁשהּו
איׁש ּבין ׁשלֹום "לעׂשֹות הּנה מּזה, ּגדֹול ה' חּלּול ל אין רחמנא־ליצלן, הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ׁשּמחיקת אף – סֹוטה" ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"עפר

הּמים" על יּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב ׁשמי ּתֹורה אמרה א)לאׁשּתֹו, קטז, ּבצניעּות,(שבת התנהגה ׁשּלא אּׁשה על ׁשּמדּבר ּדאף , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום "לעׂשֹות הקּב"ה ׁשל ׁשמֹו למחק ּתֹורה אמרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמּכל־מקֹום

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦

:äMîçå íéòaøà íL àöîà¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה  ,ּכר לכל ט' הן .והלא ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו מהם, ג' יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
מהם  אחד יּצילּו .י' ִֵֶֶַָ

(ì)ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬
ìL íLíL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL −̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈

ìL^íéL §¦«

(àì)éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²
øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:íéøNòä̈«¤§¦«
i"yx£ÈzÏ‡B‰∑"מׁשה "וּיֹואל ּכמֹו: .רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט  ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â נ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

mdxa` ly`

(hkÎgk)± dXngA zigWzd`lde £©§¦©£¦¨©£Ÿ
FwiCv dY`e ,KxM lkl drWY od¥¦§¨§¨§©§©¨©¦

mdOr sxhvY mlFr lWilE` ¤¨¦§¨¥¦¨¤©
± mirAx` mW oE`vOiEhlOie ¦¨§¨©§¨¦§¦¨§

EliSi miWlW oke .mikxMd drAx ©̀§¨¨©§©¦§¥§Ÿ¦©¦
mipW EliSi mixUr F` ,mdn dWlW§Ÿ¨¥¤¤§¦©¦§©¦

.mdn cg` EliSi dxUr F` ,mdn± ¥¤£¨¨©¦¤¨¥¤
iM .KxkE KxM lkl dxUr Eidi cgiaE§©©¦§£¨¨§¨§©§©¦

cixFdl o`M WTiA dOl ,oM `l m ¦̀Ÿ¥¨¨¦¥¨§¦
cixFd KWndaE ,dXng wx xRqOdn¥©¦§¨©£¦¨©¤§¥¦

dxUrÎdxUr)yeal(.l dxez £¨¨£¨¨
(`l)iYl`Fdizivx ±±lirl ENi`e ©§¦¨¦¦§¦§¥

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(áì)íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©
øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné éìeà©²¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:äøNòä̈«£¨¨«
i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑ ולא ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור אמר: ּבּקׁש, לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

מצא  ולא ּבּקׁש ּכבר צרּוף עלֿידי ט' ועל ּדֹורם, על .הּצילּו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

(âì)íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑ הּדּין לֹו הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק BÓ˜ÓÏ.ּכיון ·L Ì‰¯·‡Â∑ נסּתּלק הּדּין, נסּתּלק «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¿«¿»»»ƒ¿…ְְִִֵֵַַַַָ
מק  והּקטגֹור להׁשחית הּסנגֹור סדֹומה" הּמלאכים ׁשני "וּיבאּו ּולפיכ ואחד :טרג, סדֹום, את להׁשחית אחד ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה ּכיון ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. את לרּפאֹות ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט את ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהּציל
לֹו .נסּתּלק ְִֵַ

ß oeygxn `"i iyily mei ß

èé(à)èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−
eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa áLé¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬

:äöøà íétà©©−¦¨«§¨

Ì¯aלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא  ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙È נ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

mdxa` ly`

d`x ± iYlgzd :FWExiR fk wEqtA§¨¥¦§©§¦§¥
.d ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦

"dWn l`FIe" FnM±:`k ,a zFnW §©¤Ÿ¤§
" :Fl dnFce ,[iavE] FnEBxzMiYl`Fd §©§§¦§¤©§¦

"xAcl)my i"yx(.al dxez §©¥
(al)± dxUr mW oE`vOi ilE`lr ©¦¨§¨£¨¨©

lEAOd xFC :xn` ,WTA `l zFgR̈Ÿ¦¥¨©©©
`le ,mdiWpE eipaE gp ,dpFnW Eid̈§¨Ÿ©¨¨§¥¤§Ÿ

mxFC lr EliSd±Eid m`W rnWnE ¦¦©¨©§©¤¦¨
d`x la` ,miliSn Eid dpFnXn xzFi¥¦§¨¨©¦¦£¨§¥
dAxd Eid m`W al ,d lirl i"Wx©¦§¥¤¦¨©§¥
zFaiY zFUrl mgixhn did miwiCv©¦¦¨¨©§¦¨©£¥
z` miliSn Eid `NW rnWn ,dAxd©§¥©§©¤Ÿ¨©¦¦¤
Kixve .mnvr z` wx `N` mxFc ipA§¥¨¤¨©¤©§¨§¨¦
Eid m`W o`M i"Wx zpEM oi`W xnFl©¤¥©¨©©¦¨¤¦¨
wx `N` ,miliSn Eid i`Ce xzFi¥©©¨©¦¦¤¨©

.EliSd `l i`Ce dpFnXW¤§¨©©Ÿ¦¦
WTA xaM sExv ici lr drWY lre§©¦§¨©§¥¥§¨¦¥

`vn `le±`N` ,gk wEqR lirl d`x §Ÿ¨¨§¥§¥¨¤¨
okle .dXnge mirAx`A ixiin mXW¤¨©§¥§©§¨¦©£¦¨§¨¥
cr eizFWTA lMW FzpEMW xnFl Kixv̈¦©¤©¨¨¤¨©¨¨©
EpidC ,sExiSd mr mB Eid dYr©¨¨©¦©¥§©§
z` mB llM df mirAx` lr WTAWMW¤§¤¦¥©©§¨¦¤¨©©¤
oke ,dXWe miWlW mdW ,sExiSd©¥¤¥§¦§¦¨§¥

z` mB llM df miWlW lr WTiAWM§¤¦¥©§¦¤¨©©¤
mixUr md sExiv `laE ,sExiSd©¥§Ÿ¥¥¤§¦
llM df mixUr lrWTAWM oke ,draWe§¦§¨§¥§¤¦¥©¤§¦¤¨©
dpFnW md df `laE ,sExiSd z` mB©¤©¥§Ÿ¤¥§¨
llM df dxUr lr WTiAWM oke ,xUr̈¨§¥§¤¦¥©£¨¨¤¨©
,drWY md df `laE ,sExiSd z` mB©¤©¥§Ÿ¤¥¦§¨

`vn `le)`"ebe m"`x t"r(.bl dxez §Ÿ¨¨
(bl)'Fbe 'd KlIewYYWPW oeiM ± ©¥¤§¥¨¤¦§©¥

xFbPQd±.mdxa` ©©¥©§¨¨
oICd Fl Kld±xW`M" aEzMX dnE ¨©©©¨©¤¨©£¤

:FWExiR ?"mdxa` l` xAcl dNM¦¨§©¥¤©§¨¨¥
`ixFbPQd ixaC lkl 'd aiWd xW`M©£¤¥¦§¨¦§¥©©¥§¨
cFr aiWdl KxvEd `le ,mdxa` lW¤©§¨¨§Ÿ§©§¨¦
Kld ± xFbPQd wYYWPW oeiM ,eixacl¦§¨¨¥¨¤¦§©¥©©¥¨©

oICd Fl)`"eb('ied mW xMfp o`MW s`e . ©©¨§©¤¨¦§¨¥£¨¨
i"Wx azM xaM ,mingxd zCn `EdW¤¦©¨©£¦§¨¨©©¦
mirWx lW ozrWx"W ` ,g lirl§¥¤¦§¨¨¤§¨¦
okle ,"oiCd zCnl mingx zCn zktFd¤¤¦©©£¦§¦©©¦§¨¥

."oICd" :'d mW lr o`M xnF`¥¨©¥©©¨
± FnFwnl aW mdxa`e,oICd wNYqp §©§¨¨¨¦§¦§©¥©©¨

xFbPQd wNYqp±aW mdxa`e" Edfe ¦§©¥©©¥§¤§©§¨¨¨
."FnFwnl¦§

bxhwn xFbHTde±dpEMd oi`W d`xp §©©¥§©§¥¦§¤¤¥©©¨¨
,hi oOwl azFM i"Wx ixdW ,mik`lOl©©§¨¦¤£¥©¦¥§©¨

dpEMd `N` ,"mingx ik`ln" EidW `¤¨©§£¥©£¦¤¨©©¨¨
.oiCd zCnl§¦©©¦

mik`lOd ipW E`aIe" :KkitlE§¦¨©¨Ÿ§¥©©§¨¦
zigWdl "dncq±onf lM la` §Ÿ¨§©§¦£¨¨§©

micnFr Eid ,`ixFbPq cOil mdxa`W¤©§¨¨¦¥©¥§¨¨§¦
,zEkf mdxa` `vni ilE` mipiYnnE©§¦¦©¦§¨©§¨¨§
lr "zigWdl" hwpe .i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦§¨©§©§¦©
ixg`NW i"WxAW s` ,mik`lOd ipW§¥©©§¨¦©¤§©¦¤§©£¥
,hFl z` liSdl `A cg`W azFM df¤¥¤¤¨¨§©¦¤
icM did mFcql mz`iA xTirW ipRn¦§¥¤¦©¦¨¨¦§¨¨§¥
iM" oOwl mpFWlke) zigWdl§©§¦§¦§¨§©¨¦

"Epgp` mizigWn(did KM mEXnE , ©§¦¦£©§¦¨¨¨
.hFl z` liSdl Kixv̈¦§©¦¤

[mik`lOd ipW]±dOkA `Ed oM §¥©©§¨¦¥§©¨
miqEtCA K` .oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦©©§¦
`N` ,df "ligzOd xEAC" oi` EpiptNW¤§¨¥¥¦©©§¦¤¤¨

lMrhTdWExiRd KWnd `Ed `Ad ¨©¤©©¨¤§¥©¥
.eiptNW wEqRl©¨¤§¨¨

mFcq z` zigWdl cg`±.l`ixaB ¤¨§©§¦¤§©§¦¥
hFl z` liSdl cg`e±.l`tx §¤¨§©¦¤§¨¥

z` zF`Rxl `AW FzF` `Ede§¤¨§©§¤
mdxa`±.a ,gi i"WxA lirlcM ©§¨¨§¦§¥§©¦

oeiM ,dxU z` xVal `AW iWilXde§©§¦¦¤¨§©¥¤¨¨¥¨
.Fl wNYqp FzEgilW dUrW` dxez ¤¨¨§¦¦§©¥



xie`מד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ אברהם אצל אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם עּמהם ׁשכינה ּכׁשהיתה "אנׁשים", קראם ּולהּלן ««¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

"מלאכים" קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ּכאנׁשים אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּגדֹול, ∑Úa¯·.ׁשּכחֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ»∆∆
ללּמד  אברהם יּוכל ׁשּמא ּוממּתינים היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? מחברֹון הּמלאכים ׁשהּו ּכלּֿכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוכי

סנגֹוריא  Ì„ÒŒ¯ÚLa.עליהם ·LÈ ËBÏÂ∑ ׁשֹופט מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, רבה)עליהםיׁשב ËBÏŒ‡¯iÂ.(בראשית ְֲֵֵֶָָ¿…≈¿««¿…ְֲִִֵֵֶַַָ««¿
'B‚Â∑ האֹורחים על לחּזר למד אברהם .מּבית ¿ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

(á)íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³
íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå eðéìå§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®

:ïéìð áBçøá ék àl eøîàiå©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È„‡Œ‡ ‰p‰∑ לתת אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ׁשעברּתם אחר ּלי, אדֹונים אּתם נא הּנה ƒ∆»¬…«ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

נכֹונה עצה היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו הרׁשעים על רבה)לב ‡.(בראשית e¯eÒ∑ לביתי הּדר את עּקמּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ»ְְִֵֶֶֶַַ
"סּורּו" נאמר לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכיר ּו ׁשּלא עקּלתֹון, רבה)ּדר ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â eÈÏÂ∑ וכי ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ

È·Ï˙ב  ÔÚÎ e¯eÊ ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·¿ƒ

mdxa` ly`
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.cIn¦¨
izial KxCd z` EnTr ,"`p ExEq"¨©§¤©¤¤§¥¦

oFzNwr KxC±l` `p ExEq" ,xnFlM ¤¤£©¨§©¨¤
iziA l` E`FaY :FWExiR "mkCar ziA¥©§§¤¥¨¤¥¦

.oFzNwr KxcA§¤¤£©¨
Kkl ,mW oiqpkp mY`W ExiMi `NW¤Ÿ©¦¤©¤¦§¨¦¨§¨
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`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
רגליכם"? "ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ועֹוד, לרחץ? ּכ ואחר ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדרּכן
עברּו 'ּכבר ויאמרּו: עלי יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו סדֹום אנׁשי ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא
ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ּכאן ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא לבית ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשני

"רחצּו" ּכ ואחר ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו l‡.נראין e¯Ó‡iÂ∑:אמרּו ּולאברהם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָ«…¿…ְְְַָָָ
לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן ׁשּמסרבין מּכאן ּתעׂשה", רבה)"ּכן ÔÈÏ.(בראשית ·BÁ¯· Èk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָƒ»¿»ƒְֲִֵֵַ

נלין' עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור 'לא ׁשאמרּו: 'אּלא', .ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

(â)Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî íäì̈¤Æ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑ היה .ּפסח «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(ã)eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî úéaä-ìò©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑היּו העיר" ואנׁשי יׁשּכבּו, "טרם רּבה': ּב'בראׁשית נדרׁש ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

elÚÂג  d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z¯˜ ÈL‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈
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mdl WIW mdl xn` hFNW ipRn¦§¥¤¨©¨¤¤¥¨¤

iWp`n WFWglmdilr okle ,xird ©£¥©§¥¨¦§¨¥£¥¤
EWiBxi `NW otF`A FziA l` xEql̈¤¥§¤¤Ÿ©§¦
miWWFg md oi`W Fl Exn` mde ,mdÄ¤§¥¨§¤¥¥§¦
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מה `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ אברהם אצל אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם עּמהם ׁשכינה ּכׁשהיתה "אנׁשים", קראם ּולהּלן ««¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

"מלאכים" קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ּכאנׁשים אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּגדֹול, ∑Úa¯·.ׁשּכחֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ»∆∆
ללּמד  אברהם יּוכל ׁשּמא ּוממּתינים היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? מחברֹון הּמלאכים ׁשהּו ּכלּֿכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוכי

סנגֹוריא  Ì„ÒŒ¯ÚLa.עליהם ·LÈ ËBÏÂ∑ ׁשֹופט מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, רבה)עליהםיׁשב ËBÏŒ‡¯iÂ.(בראשית ְֲֵֵֶָָ¿…≈¿««¿…ְֲִִֵֵֶַַָ««¿
'B‚Â∑ האֹורחים על לחּזר למד אברהם .מּבית ¿ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

(á)íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³
íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå eðéìå§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®

:ïéìð áBçøá ék àl eøîàiå©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È„‡Œ‡ ‰p‰∑ לתת אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ׁשעברּתם אחר ּלי, אדֹונים אּתם נא הּנה ƒ∆»¬…«ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

נכֹונה עצה היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו הרׁשעים על רבה)לב ‡.(בראשית e¯eÒ∑ לביתי הּדר את עּקמּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ»ְְִֵֶֶֶַַ
"סּורּו" נאמר לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכיר ּו ׁשּלא עקּלתֹון, רבה)ּדר ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â eÈÏÂ∑ וכי ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ

È·Ï˙ב  ÔÚÎ e¯eÊ ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·¿ƒ

mdxa` ly`

(`)± mik`lOdoNdlE±,a ,gi lirl ©©§¨¦§©¨§¥
.fh

dpikW dzidWM ,"miWp`" m`xw§¨¨£¨¦§¤¨§¨§¦¨
mdOr±,mdxa` lv` mzFidA ¦¨¤¦§¨¥¤©§¨¨

."'d eil` `xIe" mW xn`PW¤¤¡©¨©¥¨¥¨
"miWp`" m`xw±oiA ,xnFlM §¨¨£¨¦§©¥

miWp` zEncM hFll oiA mdxa`l§©§¨¨¥§¦§£¨¦
mdxa` lv`W `N` ,mdl E`xp¦§¨¤¤¨¤¥¤©§¨¨
ENi`e ,dpikXd ipRn "miWp`" E`xwp¦§§£¨¦¦§¥©§¦¨§¦
dpikW mW dzid `NW hFl lv ¥̀¤¤Ÿ¨§¨¨§¦¨
ÎlrÎs` ,zn`d itl "mik`ln" E`xwp¦§§©§¨¦§¦¨¡¤©©
Wi oke .miWp` zEncM E`xPW iR¦¤¦§¦§£¨¦§¥¥

i"Wx ixacA WxtldAx ziW`xaA,p §¨¥§¦§¥©¦¦§¥¦©¨
m` iM EaWgp `l dpikW iAbl" :a§©¥§¦¨Ÿ¤§§¦¦
lrn dpikW dwNYqPW oeiM ,miWp`M©£¨¦¥¨¤¦§©§¨§¦¨¥©

."zEk`ln EWal odiAB©¥¤¨§©§¨
lFcB FgMW mdxa` lv` :xg` xaC̈¨©¥¥¤©§¨¨¤Ÿ¨

±.zEwcvA§¦§
Flv` oixicY mik`lOd Eide±d`x §¨©©§¨¦§¦¦¤§§¥

lW FziaA" :bi ,fh lirl i"Wx mB©©¦§¥§¥¤
zF`xl dlibx iziid .. mdxa ©̀§¨¨¨¦¦§¦¨¦§

."mik`ln©§¨¦
lv`e ,"miWp`" m`xw ± miWp`M©£¨¦§¨¨£¨¦§¥¤

"mik`ln" m`xw hFl±hFl lv` §¨¨©§¨¦¥¤
ozlrn lcFB ipRn mik`ln m`xw§¨¨©§¨¦¦§¥¤©£¨¨
,miWp` o`xw mdxa` lv`e ,Flv ¤̀§§¥¤©§¨¨§¨¨£¨¦

dzid `NW ipRnKM lM dlFcB ozlrn ¦§¥¤Ÿ¨§¨©£¨¨§¨¨¨
miWp` zEncM mlFrl la` ,Flv ¤̀§£¨§¨¦§£¨¦
FnM ,mdxa`l FnM hFll E`xp¦§§§§©§¨¨§
miaEzMd oFWl zEhWRn rnWOW¤©§©¦©§§©§¦

)m"`x(.
± axrAmik`lOd EdW KMÎlM ike ¨¤¤§¦¨¨¨©©§¨¦

mFcql oFxagn±mdxa` lv` ixdW ¥¤§¦§¤£¥¥¤©§¨¨
Epid ,"mFId mFgM" E`A oFxagA didW¤¨¨§¤§¨§©©§
oiNw mdW oeike ,mFId zFvgA©£©§¥¨¤¥©¦
E`AW KMÎlM EaMr Ki` ozEgilWA¦§¦¨¥¦§¨¨¤¨

?axrA wx mFcql)` ,p x"a i"yx(. ¦§©¨¤¤
Eid mingx ik`ln `N`±s`e ¤¨©§£¥©£¦¨§©

xn`p ,dxEaBd zCOn `EdW l`ixaB©§¦¥¤¦¦©©§¨¤¡©
mipW WW EidW xg` xWwdA eilr̈¨§¤§¥©¥¤¨¥¨¦
l`xUIW xEaqM ,FciA zFnEnr milgB¤¨¦£§¨§¨¤¦§¨¥

daEWY oiUFr)g ,ek x"wie d`x(. ¦§¨
cOll mdxa` lkEi `OW mipiYnnE©§¦¦¤¨©©§¨¨§©¥

`ixFbPq mdilr±wNYqp xW`M wxe £¥¤©¥§¨§©©£¤¦§©¥
i"WxA lirlcM ,mFcql E`A xFbiPQd©©¥¨¦§§¦§¥§©¦

.bl ,gi
mcq xrWA aWi hFle±i"Wx zpEM §Ÿ¥§©©§Ÿ©¨©©¦

,mFcq xrWA hFl oipr dn :x`al§¨¥¨¦§©§©©§
ihtFW ixde ,mihtFXd aWFn mXW¤¨©©§¦©£¥§¥
,mFcq iWp` lM FnM mirWx Eid xird̈¦¨§¨¦§¨©§¥§
.mdn cg` did hFNW okYi `le§Ÿ¦¨¥¤¨¨¤¨¥¤
rEaw aWFY did `l hFNW hxtaE¦§¨¤Ÿ¨¨¨¨©
miPnn Eid `l i`CeaE ,xB `N` mFcqA¦§¤¨¥§©©Ÿ¨§©¦
Fl Exn`W FnkE ,rEaw htFWM FzF`§¥¨©§¤¨§
xEbl `A cg`d" :h wEqR oOwl§©¨¨¨¤¨¨¨

."hFtW hFRWIe©¦§¨
aizM "aWi" ±±mB d`xE .e"`e xqg ¨©§¦¨¥¨§¥©

.dWxRd zNigzA i"Wx©¦¦§¦©©¨¨¨
mdilr htFW EdEPn mFId FzF`± ©¦¥£¥¤

,xicY mW "aWFi" didW `l ,xnFlM§©Ÿ¤¨¨¥¨¨¦
d`xE .dNigYA "aWi" mFId FzF` `N ¤̀¨©¨©©§¦¨§¥
dlrW oFxtr iAB i ,bk oOwl i"Wx©¦§©¨©¥¤§¤¨¨
,"mdxa` lW FzEaiWg ipRn" dNEcbl¦§¨¦§¥£¦¤©§¨¨
hFNW xnFl oYip o`M mB ilE` oM m`e§¦¥©©¨¦¨©¤

lW mzEaiWg ipRn dNEcbl dlr̈¨¦§¨¦§¥£¦¨¤
EWBti mik`lOdW icM F` mik`lOd©©§¨¦§¥¤©©§¨¦¦§§
i"WxW oEIr Kixve .xird xrWA FA§©©¨¦§¨¦¦¤©¦

.WExitA FazM `lŸ§¨§¥
'Fbe hFl `xIecnl mdxa` ziAn ± ©©§§¦¥©§¨¨¨©

migxF`d lr xGgl±cnFNW d`xp §©¥©¨§¦¦§¤¤¥
dxFOd oFWl ,"hFl `xIe" zFaiYdn oM¥¥©¥©©§¨©¤
Îlr `Ede ,migxF` xg` xGge URgW¤¦¥§¦¥©©§¦§©
eipir `VIe" :mdxa`A xEn`d KxC¤¤¨¨§©§¨¨©¦¨¥¨

."`xIea dxez ©©§
(a)ipc` `P dPdmY` "`p dPd" ± ¦¤¨£Ÿ©¦¥¨©¤

ilr mYxarW xg` il mipFc`± £¦¦©©¤£©§¤¨©
oFW`xd) "`p" ,xnFlM(FWExiR §©¨¨¦¥

dYr dPd :aEzMd xEriW Kke ,eiWkr©§¨§¨¦©¨¦¥©¨
okle ,il mipFc` mY` ,ilr mYxarW¤£©§¤¨©©¤£¦¦§¨¥

mkCar zial ExEq mMn dWTaA)m"`x(. §©¨¨¦¤§¥©§§¤
"`p dPd" :xg` xaC±drXd riBd ¨¨©¥¦¥¨¦¦©©¨¨

)`i ,ai lirl i"yx(WExiR df WExitl mbe .§©§¥¤¥
eiWkr oFWNn `Ed "`p")yeal(. ¨¦§©§¨

mirWxd lr al zzl mY` mikixv§¦¦©¤¨¥¥©¨§¨¦
dvr `id Ffe ,mkA ExiMi `NW ElNd©¨¤Ÿ©¦¨¤§¦¥¨

dpFkp±ExiMi `NW dpFkPd dvrd §¨¨¥¨©§¨¤Ÿ©¦
WxtOW itkE ,"`p ExEq" `id mkÄ¤¦¨§¦¤§¨¥

.cIn¦¨
izial KxCd z` EnTr ,"`p ExEq"¨©§¤©¤¤§¥¦

oFzNwr KxC±l` `p ExEq" ,xnFlM ¤¤£©¨§©¨¤
iziA l` E`FaY :FWExiR "mkCar ziA¥©§§¤¥¨¤¥¦

.oFzNwr KxcA§¤¤£©¨
Kkl ,mW oiqpkp mY`W ExiMi `NW¤Ÿ©¦¤©¤¦§¨¦¨§¨

"ExEq" xn`p±ExEq `N` ,E`FA `le ¤¡©§Ÿ¤¨
dxWid KxCdn EnTre)c ,p x"a i"yx(. §©§¥©¤¤©§¨¨

'`d WExiRl ENi`e ,'ad WExiRl Edfe§¤©¥©§¦©¥¨

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
רגליכם"? "ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ועֹוד, לרחץ? ּכ ואחר ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדרּכן
עברּו 'ּכבר ויאמרּו: עלי יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו סדֹום אנׁשי ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא
ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ּכאן ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא לבית ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשני

"רחצּו" ּכ ואחר ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו l‡.נראין e¯Ó‡iÂ∑:אמרּו ּולאברהם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָ«…¿…ְְְַָָָ
לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן ׁשּמסרבין מּכאן ּתעׂשה", רבה)"ּכן ÔÈÏ.(בראשית ·BÁ¯· Èk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָƒ»¿»ƒְֲִֵֵַ

נלין' עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור 'לא ׁשאמרּו: 'אּלא', .ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

(â)Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî íäì̈¤Æ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑ היה .ּפסח «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(ã)eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî úéaä-ìò©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑היּו העיר" ואנׁשי יׁשּכבּו, "טרם רּבה': ּב'בראׁשית נדרׁש ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

elÚÂג  d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z¯˜ ÈL‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

mdxa` ly`

i"Wx d`x ± Eaxw :FrnWn "ExEq"©§¨¦§§¥©¦
.b ,b zFnW§

dAx ziW`xaA±dfA WiBcn .c ,p ¦§¥¦©¨©§¦¨¤
itl la` ,dAx ziW`xaA x`Fan KMW¤¨§¨¦§¥¦©¨£¨§¦

Kkl gxkd oi` `xwn lW FhEWR)x`a §¤¦§¨¥¤§¥©§¨
dcya(.b wEqR oOwl d`xE .§¥§©¨¨

± mkilbx Evgxe EpilelW oMxC ike §¦§©£©§¥¤§¦©§¨¤
KM xg`e dNgY oEll mc` ipA§¥¨¨¨§¦¨§©©¨
xn` mdxa` ixdW ,cFre ?uFgxl¦§§¤£¥©§¨¨¨©

"mkilbx Evgxe" dNgY mdl±lirl ¨¤§¦¨§©£©§¥¤§¥
d`x ,dxfÎdcFar WWg mEXn .c ,gi¦£©£¨¨¨§¥
Kixv did hFl mB oM m`e ,mW i"Wx©¦¨§¦¥©¨¨¨¦
gikFdW mW i"Wx d`xE .Kkl WFWgl©£§¨§¥©¦¨¤¦©

.KM lr ciRwn did `l hFNW o`Mn¦¨¤Ÿ¨¨©§¦©¨
E`aIWM m` :hFl xn` KM `N ¤̀¨¨¨©¦§¤¨Ÿ
Evgx xaMW E`xie mFcq iWp ©̀§¥§§¦§¤§¨¨£
xaM :Exn`ie ilr Elilri ,mdilbx©§¥¤©£¦¨©§Ÿ§§¨
E`AW dWlW F` mini ipW Exar̈§§¥¨¦§Ÿ¨¤¨
:xn` Kkitl ,EpYrcFd `le Lzial§¥§§Ÿ©§¨§¦¨¨©
mdilbx wa`A o`M EaMrzIW ahEn¨¤¦§©§¨©£©©§¥¤
,eWkr E`AW FnM oi`xp EidIW¤¦§¦§¦§¤¨©§¨
KM xg`e dNgY "Epil" :xn` Kkitl§¦¨¨©¦§¦¨§©©¨

"Evgx"±znFIqA i"Wx zpEMW d`xp ©£¦§¤¤©¨©©¦§¦¤
dl`W zvxFzn df xE`iaAW xnFl Ff©¤§¥¤§¤¤§¥¨
mdl xn` hFl dOl :`ide ,ztqFp¤¤§¦¨¨¨©¨¤
wRYqd `le ,"mkilbx Evgxe" llkA¦§¨§©£©§¥¤§Ÿ¦§©¥
oaEn dide ,calA "Epil" zxin`A©£¦©¦¦§¨§¨¨¨
?EpilIW iptl mdilbx EvgxIW eil`n¥¥¨¤¦§£©§¥¤¦§¥¤¨¦

,oaEn lirl xMfPd xE`iAd iR lre§©¦©¥©¦§¨§¥¨
dl xn`W`NW icM ,`wecA oM m ¤¨©¨¤¥§©§¨§¥¤Ÿ

.EpilIW xg`l `N` dYr Evgxi¦§£©¨¤¨§©©¤¨¦
± `N Exn`IeExn` mdxa`lE±lirl ©Ÿ§Ÿ§©§¨¨¨§§¥

.d ,gi
"dUrY oM"±FA Eaxiq `le)migqt i"yx ¥©£¤§Ÿ¥§

a ,et(.
ohwl oiaxqOW o`Mn±[hFll] ¦¨¤§¨§¦§¨¨§

FnM] FA xivtIW cr eixaC lAwNn¦§©¥§¨¨©¤©§¦§
["c`n mA xvtIe" aEzMW),et migqt i"yx ¤¨©¦§©¨§Ÿ

a(.
lFcbl oiaxqn oi`e±.mdxa`l §¥§¨§¦§¨§©§¨¨

± oilp aFgxa iMWOWn "iM" ixd ¦¨§¨¦£¥¦§©¥
`N` oFWlA±.eh ,gi i"WxA lirlcM ¦§¤¨§¦§¥§©¦

`N` ,LziA l` xEqp "`l" :Exn`W¤¨§Ÿ¨¤¥§¤¨
xir lW DaFgxA±zaiY siqFdX dn ¦§¨¤¦©¤¦¥©

Exn`X dn oM WxtOW d`xp ,"xir"¦¦§¤¤§¨¥¥©¤¨§
z"iA) "aFgxA"u"nwA(FrnWOW , ¨§¥§¨©¤©§¨

,oM Exn`e .xird lW rEcId aFgxÄ§©¨©¤¨¦§¨§¥
mdl WIW mdl xn` hFNW ipRn¦§¥¤¨©¨¤¤¥¨¤

iWp`n WFWglmdilr okle ,xird ©£¥©§¥¨¦§¨¥£¥¤
EWiBxi `NW otF`A FziA l` xEql̈¤¥§¤¤Ÿ©§¦
miWWFg md oi`W Fl Exn` mde ,mdÄ¤§¥¨§¤¥¥§¦
DaFgxA ENit` oEll mipkEn mde ,llM§¨§¥¨¦¨£¦¦§¨

.iccv aFgx dfi`A `le ,xir lW¤¦§Ÿ§¥¤§§¨¦
"oilp"±,v oiHiB i"Wx mB d`x ¨¦§¥©©¦¦¦

.`b dxez

(b)± eil` ExqIeKxCd z` EnTr ©¨ª¥¨¦§¤©¤¤

FziA cvl±Edn :dWw dxF`kl iM §©¥¦¦§¨¨¤©
l` E`aIe eil` ExqIe" oFWNd ltFMW¤¥©¨©¨ª¥¨©¨Ÿ¤
"eil` ExqIe"W Wxtn okl ,"FziA¥¨¥§¨¥¤©¨ª¥¨
,"FziA cvl KxCd z` EnTr"W FWExiR¥¤¦§¤©¤¤§©¥
o`ke ."FziA l` E`aIe" KMÎxg` wxe§©©©¨©¨Ÿ¤¥§¨
oFWNW ipRn ,FhEWR itl oM Wxtn§¨¥¥§¦§¦§¥¤§
oMÎoi`XÎdn ,oM Wxtl gixkn aEzMd©¨©§¦©§¨¥¥©¤¥¥
,a wEqR lirl xEn`d "ExEq" WExitA§¥¨¨§¥¨
."dAx ziW`xA" itl EdGW oIvOW¤§©¥¤¤§¦§¥¦©¨
`EdW ci ,ak ` l`EnW i"Wx d`xE§¥©¦§¥¤

.daxiw oFWl§¦§¨
± dt` zFSnEdid gqR±oM `l m` iM ©¨¨¤©¨¨¦¦Ÿ¥

ixg` ,"dt` zFSnE" :siqFOW Edn©¤¦©¨¨©£¥
"dYWn mdl UrIe" :xn` xaMW)x`a ¤§¨¨©©©©¨¤¦§¤

dcya(dgkFdd xTirW ,xnFl Wi cFre .§¥©¤¦©©¨¨
`le "dt` zFSnE" xn`PW dGn `id¦¦¤¤¤¡©©¨¨§Ÿ
dt`W EpidC ,"mdl dt` zFSnE" aEzM̈©¨¨¨¤§©§¤¨¨
cSn `N` migxF`l xWw ilA zFSn©§¦¤¤¨§¦¤¨¦©
dxUl xn` mdxa` la` ,gqR didW¤¨¨¤©£¨©§¨¨¨©§¨¨

)e ,gi lirl(cgEinA "zFbEr iUre iWEl" :¦©£¦¦§¨
l ciRwd`l okle ,migxF`d xEarzFt` £¨§¦§¨¥Ÿ¦§¦¤¡

Fl Encp ixdW ,zFSn `weC mliaWA¦§¦¨©§¨©¤£¥¦§
mlik`dl oipr oi`e ,miIaxrM§©§¦¦§¥¦§¨§©£¦¨

.zFSnc dxez ©
(c)iWp` xird iWp`e EaMWi mxh¤¤¦§¨§©§¥¨¦©§¥

± mFcq'dAx ziW`xa'A Wxcp KM §¨¦§©¦§¥¦©¨
±iWp` xird iWp`e" oFWNd ltM .d ,p¤¤©¨§©§¥¨¦©§¥

."mFcq§



xie`מו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
עֹודם  רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ּטיבם מה ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבפיהם

רׁשע, אנׁשי העיר", "ואנׁשי מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, ועל מדּברים הּבית. על נסּבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
ׁש ּכמֹו סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים, וחּטאים"ׁשהיּו רעים סדם "ואנׁשי הּכתּוב: wÓˆ‰.אמר ÌÚ‰ŒÏk∑ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ»»»ƒ»∆

אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה מהם אחד ׁשאין הּקצה, עד העיר .ּבהם מקצה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(ä)íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²
éìà eàa-øLàäòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E £¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈

:íúàŸ¨«
i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ידעּו לא "אׁשר ּכמֹו: זכר, רבה)איׁש"ּבמׁשּכב .(בראשית ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈

:éúø÷ ìöa§¥¬«Ÿ̈¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑,קֹורתי ּבצל ּבאּו אׁשר על לכבֹודי, ּתעׂשּו הּזאת הּטֹובה ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשרּותא  קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי. ּבטלל .ּתרּגּום: ְְְִִֵֵֶַַַָָ

‡˙Bה  Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

‡Á„ו  ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

˙·‡ÔeLÈ:ז  ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿

:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

mdxa` ly`

Eid "xird iWp`e ,EaMWi mxh"¤¤¦§¨§©§¥¨¦¨
mil`FW EidW ,mik`ln lW mditA§¦¤¤©§¨¦¤¨£¦
`Ede ?mdiUrnE maiH dn :hFll§©¦¨©£¥¤§
mcFr .mirWx mAx :mdl xnF`¥¨¤ª¨§¨¦¨

"'Fbe mFcq iWp`"e ,mdA mixAcn± §©§¦¨¤§©§¥§§
."ziAd lr EAqp"¨©©©©¦

,"xird iWp`e" :`xwn lW FhEWtE§¤¦§¨§©§¥¨¦
rWx iWp`±."mFcq iWp`" WExiR Edf ©§¥¤©¤¥©§¥§

mirWx EidW lre ,"ziAd lr EAqp"¨©©©©¦§©¤¨§¨¦
xn`W FnM ,"mFcq iWp`" mi`xwp¦§¨¦©§¥§§¤¨©

aEzMd±.bi ,bi lirl ©¨§¥
"mi`Hge mirx mFcq iWp`e"± §©§¥§¨¦§©¨¦

iWp`"W aEzMd dNBW xg`l ,xnFlM§©§©©¤¦¨©¨¤©§¥
lkA dYrn ixd ,"mi`Hge mirx mFcq§¨¦§©¨¦£¥¥©¨§¨
dpEMd ,"mFcq iWp`" xMfPW mrR©©¤¦§©©§¥§©©¨¨

.rWx iWp`l§©§¥¤©
± dvTn mrd lMcr xird dvwn ¨¨¨¦¨¤¦§¥¨¦©

dvTd±ENi`kE ,xvw `xwn df ixde ©¨¤©£¥¤¦§¨¨¨§¦
"dvTn"W F` .dvw cr dvTn :aEzM̈¦¨¤©¨¤¤¦¨¤
,"dvTn" ,zFevTd iYW z` llFM Fnvr©§¥¤§¥©§¨¦¨¤

dirWi i"Wx d`xE .xird zFvw iYXn¦§¥§¨¦§¥©¦§©§¨
,dvTn mrd lM FnM ± EdvTn" :`i ,ep¦¨¥§¨¨¨¦¨¤
mibdFp mNEM ,Edvw cre mpipn dvwn¦§¥¦§¨¨§©¨¥¨£¦

."oM¥
mciA dgFn cg` oi`W±dfA x`an ¤¥¤¨¤§¨¨§¨¥¨¤

lr EAqp xird iWp` lMW dpEMd oi`W¤¥©©¨¨¤¨©§¥¨¦¨©©
`N` ,ixWt` `l xaCd ixdW ,ziAd©©¦¤£¥©¨¨Ÿ¤§¨¦¤¨
,mcrA aMir `l cg` s`W oeiMW¤¥¨¤©¤¨Ÿ¦¥©£¨
EAqp mNEM EN`M aEzMd mdilr dlrn©£¤£¥¤©¨§¦¨¨©

ziAd lr)m"`x(,xnFl xWt` F` . ©©©¦¤§¨©
zpEke ,ziAd lr EAqp mNEM zn`AW¤¤¡¤¨¨©©©©¦§©¨©
dfA EprinWn aEzMdW xnFl i"Wx©¦©¤©¨©§¦¥¨¤

.mdA dgn `l cg` s`W¤©¤¨Ÿ¨¨¨¤
mdA oi` cg` wiCv Elit`W±`le ¤£¦©¦¤¨¥¨¤§Ÿ
.mdxa` WTAW itM ,dxUr wxd dxez ©£¨¨§¦¤¦¥©§¨¨

(d)± mz` drcpexkf aMWnA± §¥§¨Ÿ¨§¦§©¨¨
:KM xg` mdl xn`W dGn oM Wxtn§¨¥¥¦¤¤¨©¨¤©©¨
rnWn ,"'ebe zFpa iYW il `p dPd"¦¥¨¦§¥¨©§©

miWwan Eid df oiprnW)m"`x(. ¤¥¦§¨¤¨§©§¦
"Wi` Erci `l xW`" FnM±oOwl §£¤Ÿ¨§¦§©¨

oFWNW ,dGn gikFn dxF`kl .g wEqR̈¦§¨¦©¦¤¤§
.daikW oFWNn `Ed o`M xEn`d drici§¦¨¨¨¨¦§§¦¨
hEWR ixdW ,`Ed xYEin dxF`kl K ©̀¦§¨§¨¤£¥¨
."dEg z` rci mc`de" WxFtnE ,`Ed§¨§¨¨¨¨©¤©¨
mBW gikFdl `AW xnFl d`xp okle§¨¥¦§¤©¤¨§¦©¤©
gikFnE ,drici oFWl KIW xkf aMWnA§¦§©¨¨©¨§§¦¨¦©
,"Wi` Erci `l xW`" :aEzMW dGn oM¥¦¤¤¨£¤Ÿ¨§¦
dn ,"Wi` mzF` rci `l xW`" `le§Ÿ£¤Ÿ¨©¨¦©
qgiA mB ltFp drici oFWNW gikFOX¤¦©¤§§¦¨¥©§©©

.rAxPd Wi`le dxez §¦©¦§¨
(g)± l`ddN`d FnM±oFWNn `le ¨¥§¨¥¤§Ÿ¦§

mB d`xE .mik`lOl oM `xTW ,lÎ ¥̀¤¨¨¥©©§¨¦§¥©
.b ,ek oOwl i"Wx©¦§©¨

E`A oM lr iMz`Gd daFHd "iM" ± ¦©¥¨¦©¨©Ÿ
xW` lr ,icFakl EUrY±WExiR Edf ©£¦§¦©£¤¤¥

.d ,gi i"WxA lirlcM ,"oM lr"©¥§¦§¥§©¦
llhA" mEBxY ."izxFw lvA E`A"¨§¥¨¦©§¦§©

mEBxY ."izExW± "dxFw" lW ¥¦©§¤¨
."`zExW"±."izxFw lvA" lWh dxez ¥¨¤§¥¨¦

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(è)eøîàiå|øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ
Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL ètLiå©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³

ì eLbiå ãàî èBìa:úìcä øaL §Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑ לּצדדין התקרב ּכלֹומר: להלאה, ׁשּבּמקרא קרב הלאה ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק «…¿∆»¿»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו: רחּוק, יז)לׁשֹון הלאה",(במדבר כ)"זרה א להּלן,(שמואל הּמׁש "ּגׁשֿהלאה", והלאה". מּמ החצי "הּנה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, נזיפה ּודבר דנו"ש, טריט"י לע"ז סה)ּבלׁשֹון "קרב (ישעיה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

וכן: אלּֿתּגׁשּֿבי", ,מט)אלי על (ישעיה מליץ אּתה .אצל ואׁשב ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", "ּגׁשהּֿלי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר על ?לּב מלא אי ׁשהיה האֹורחין, ועל נחת, לׁשֹון ׁשֿהלאה", ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

נכרי  אדם ּבאֿלגּור", "האחד אמרּו: האֹורחים, על ׁשפֹוט",מליץ "וּיׁשּפט לגּור: ׁשּבאת ּבינינּו, אּתה יחידי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
אֹותנּו מֹוכיח ולפּתח דלת ∑Ïc˙‰.ונעׂשית לנעל .הּסֹובבת ְֲִֵַַָָ«»∆ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

(àé)íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãòå ïèwî¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

i"yx£Á˙t∑ ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל עּורֹון ∑ÌÈ¯Âqa.הּוא ÏB„bŒ„ÚÂ.מּכת ÔËwÓ∑(רבה הּקטּנים (בראשית ∆«ְְְִִִֶַָָָ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»ְִַַ
מהם  הּפרענּות התחילה לפיכ זקן", ועד "מּנער ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּבעברה .התחילּו ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

‡˙‡ט  „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡· ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

BÁÓיא  ‡˙Èa Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

mdxa` ly`

(h)d`ld WB Exn`Ieaxw"] ± ©Ÿ§¤¨§¨§©
"d`ldl±.qFlwpE` mEBxY oFWl §¨§¨§©§§§

miqxFB `l miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦Ÿ§¦
z` miqxFB df mFwnaE ,i"WxA df rhw¤©¤§©¦¦§¤§¦¤

rhTdWie .ipXd rEAix ivgAW ©¤©¤©£¦¦©©¥¦§¥
xaC" mitiqFnE ,mdipW z` miqxFBW¤§¦¤§¥¤¦¦¨¨

iptl "xg`rhTd.ipXd ©¥¦§¥©¤©©¥¦
oiccvl axwzd :xnFlM±WExiR Edf §©¦§¨¥¦§¨¦¤¥

."d`ld"¨§¨
EPOn wgxzde±wgxzY `liOnE §¦§©¥¦¤¦¥¨¦§©¥

.EpY`n¥¦¨
oFWl `xwOAW "d`ld" lM oke§¥¨¨§¨¤©¦§¨§

"d`ld dxf" FnM :wEgix±,fi xAcOA ¦§§¥¨§¨©¦§¨
zFYgOd lrn ux`l .a)my i"yx(. ¨¨¤¥©©©§

"d`lde LOn ivgd dPd"±l`EnW ¦¥©¥¦¦§¨¨§¨§¥
.ak ,k `

oNdl KWOd ,"d`ld Wb"±ok iptl ¤¨§¨¦¨¥§©¨¦§¥¥
z` Wxtn zrke ,miNOd z` WxiR¥©¤©¦¦§¨¥§¨¥¤

.oiprd̈¦§¨
y"ep i"c i"hixh :frl oFWlA± ¦§©©

EpY`n wNYqd)miidlcx(wgxzd . ¦§©¥¥¦¨¦§©¥
Epilrn)i"yx ifrl(. ¥¨¥

Ep` oi` :xnFl `Ed dtifp xacE§©§¦¨©¥¨
Ll oiWWFg±.LOn ,xnFlM §¦§§©¦§

Fl dnFce±:o`M sqFp oFW`x qEtcA §¤¦§¦¨¨

,o`M xEn`d WB oFWl lr DnzY l`e"§©¦§©©§¤¨¨¨
,xnFlM ."oM xAcl zF`xwOd KxC oMW¤¥¤¤©¦§¨§©¥¥§©
Ehwp dOl ,mdn wgxzIW mzpEM m ¦̀©¨¨¨¤¦§©¥¥¤¨¨¨§

oFWl `EdW "WB" oFWlKM lre .daxiw §¤¤§¦§¨§©¨
.miptakE ,zF`xwOd KxC oMW ,dpFr¤¤¥¤¤©¦§¨§¦§¦

"iA WBY l` Lil` axw"±dirWi §©¥¤©¦©¦§©§¨
iPOn wgxE Lnvrl axw .d ,dq)i"yx ¨¥§©§§§©¦¤¦

k ,i aei`(.
"daW`e il dWB" oke±,hn dirWi §¥§¨¦§¥¥¨§©§¨

.k
aW`e ixEarA oiccvl KWOd¦¨¥¦§¨¦©£¦§¥¥

Llv`±axwzd" :mW dirWi i"WxA ¤§§§©¦§©§¨¨¦§¨¥
."daW`e iliaWA xg` cvl§©©¥¦§¦¦§¥¥¨

uiln dY`±.zEkf cOln ©¨¥¦§©¥§
.[LAl L`ln Ki` ,oigxF`d lr± ©¨§¦¥§¨£¦§

xEbl `A cg`d"hFtW hFRWIe?" ¨¤¨¨¨©¦§¨
,zFpAd lr mdl xn`W lr]± ©¤¨©¨¤©©¨
.df rhw qxFB `l oFW`x qEtcA¦§¦Ÿ¥¤©¤

zgp oFWl ,"d`ld WB" :Fl Exn`± ¨§¤¨§¨§©©
mB gkEncke] Wcg WExiR EdGW d`xp¦§¤¤¤¥¨¨§¦§¨©
,i"WxA zFpFW zF`qxib iYW mdW dGn¦¤¤¥§¥¦§¨§©¦
WExiRlW ,[df qxFB `l df qxFBW inE¦¤¥¤Ÿ¥¤¤©¥
:dtifp oFWlA lMd lr Fl Epr mcFTd©¥¨©©Ÿ¦§§¦¨
lr uiln dY` .. Ll oiWWFg Ep` oi`"¥¨§¦§©¨¥¦©
ENi`e ,"LAl L`ln Ki` ,migxF`d̈§¦¥§¨£¦§§¦

mzaEWY z` EwNig md ,df WExitl§¥¤¥¦§¤§¨¨
:Fl Epr dpFW`xd drSd lr ,mipWl¦§©¦©©¨¨¨¦¨¨
zgp oFWlA ,xnFlM ,"d`ld WB"¤¨§¨§©¦§©©
lre ,FzrSd z` milAwn mpi`W¤¥¨§©§¦¤©¨¨§©
:dtifp oFWlA Fl Epr dIpXd FzWTA©¨¨©§¦¨¨¦§§¦¨

."'ebe xEbl `A cg`d"¨¤¨¨¨
,migxF`d lr uiln didW lre§©¤¨¨¥¦©¨§¦
mc` ,"xEbl `A cg`d" [:Exn`̈§¨¤¨¨¨¨¨

ixkp±:Fl Exn`X dOn micnFl df z` ¨§¦¤¤§¦¦©¤¨§
dIxkp ux`n `A FWExiRW ,"xEbl `A"¨¨¤¥¨¥¤¤¨§¦¨

)m"`x(.
icigi±"cg`d" WExiR Edf)m"`x(. §¦¦¤¥¨¤¨

"xEbl" z`AW EpipiA dY`±zFidl ©¨¥¥¤¨¨¨¦§
aWFY `le xB)m"`x(. ¥§Ÿ¨

gikFn ziUrpe ,"hFtW hRWIe"©¦§Ÿ¨§©£¥¨¦©
EpzF`±,dgkFY oFWNn "hFtW" Wxtn ¨§¨¥¨¦§¨¨

.hRWn lW oipr o`M did `l iM¦Ÿ¨¨¨¦§¨¤¦§¨
zlC±`le) zlC Edn o`M WxiRX dn ¤¤©¤¥©¨©¤¤§Ÿ

e wEqR lirl(wENigd x`al icM Edf , §¥¨¤§¥§¨¥©¦
.`i wEqtAW gzRd oial DpiA¥¨§¥©¤©¤§¨

[`id]±.oFW`x qEtcA `Ed oM ¦¥¦§¦
lrpl zaaFQd±.xFBql ©¤¤¦§Ÿ¦§

.gFYtlei dxez §¦§©
(`i)± gzRoiqpkp FAW llgd `Ed ¤©¤¨¨¤¦§¨¦

oi`vFie±Edn o`M Wxtl wwfEdX dn §§¦©¤§©§¨¥¨©



מז `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
עֹודם  רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ּטיבם מה ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבפיהם

רׁשע, אנׁשי העיר", "ואנׁשי מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, ועל מדּברים הּבית. על נסּבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
ׁש ּכמֹו סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים, וחּטאים"ׁשהיּו רעים סדם "ואנׁשי הּכתּוב: wÓˆ‰.אמר ÌÚ‰ŒÏk∑ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ»»»ƒ»∆

אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה מהם אחד ׁשאין הּקצה, עד העיר .ּבהם מקצה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(ä)íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²
éìà eàa-øLàäòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E £¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈

:íúàŸ¨«
i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ידעּו לא "אׁשר ּכמֹו: זכר, רבה)איׁש"ּבמׁשּכב .(בראשית ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈

:éúø÷ ìöa§¥¬«Ÿ̈¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑,קֹורתי ּבצל ּבאּו אׁשר על לכבֹודי, ּתעׂשּו הּזאת הּטֹובה ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשרּותא  קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי. ּבטלל .ּתרּגּום: ְְְִִֵֵֶַַַָָ

‡˙Bה  Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

‡Á„ו  ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

˙·‡ÔeLÈ:ז  ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿

:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

mdxa` ly`

Eid "xird iWp`e ,EaMWi mxh"¤¤¦§¨§©§¥¨¦¨
mil`FW EidW ,mik`ln lW mditA§¦¤¤©§¨¦¤¨£¦
`Ede ?mdiUrnE maiH dn :hFll§©¦¨©£¥¤§
mcFr .mirWx mAx :mdl xnF`¥¨¤ª¨§¨¦¨

"'Fbe mFcq iWp`"e ,mdA mixAcn± §©§¦¨¤§©§¥§§
."ziAd lr EAqp"¨©©©©¦

,"xird iWp`e" :`xwn lW FhEWtE§¤¦§¨§©§¥¨¦
rWx iWp`±."mFcq iWp`" WExiR Edf ©§¥¤©¤¥©§¥§

mirWx EidW lre ,"ziAd lr EAqp"¨©©©©¦§©¤¨§¨¦
xn`W FnM ,"mFcq iWp`" mi`xwp¦§¨¦©§¥§§¤¨©

aEzMd±.bi ,bi lirl ©¨§¥
"mi`Hge mirx mFcq iWp`e"± §©§¥§¨¦§©¨¦

iWp`"W aEzMd dNBW xg`l ,xnFlM§©§©©¤¦¨©¨¤©§¥
lkA dYrn ixd ,"mi`Hge mirx mFcq§¨¦§©¨¦£¥¥©¨§¨
dpEMd ,"mFcq iWp`" xMfPW mrR©©¤¦§©©§¥§©©¨¨

.rWx iWp`l§©§¥¤©
± dvTn mrd lMcr xird dvwn ¨¨¨¦¨¤¦§¥¨¦©

dvTd±ENi`kE ,xvw `xwn df ixde ©¨¤©£¥¤¦§¨¨¨§¦
"dvTn"W F` .dvw cr dvTn :aEzM̈¦¨¤©¨¤¤¦¨¤
,"dvTn" ,zFevTd iYW z` llFM Fnvr©§¥¤§¥©§¨¦¨¤

dirWi i"Wx d`xE .xird zFvw iYXn¦§¥§¨¦§¥©¦§©§¨
,dvTn mrd lM FnM ± EdvTn" :`i ,ep¦¨¥§¨¨¨¦¨¤
mibdFp mNEM ,Edvw cre mpipn dvwn¦§¥¦§¨¨§©¨¥¨£¦

."oM¥
mciA dgFn cg` oi`W±dfA x`an ¤¥¤¨¤§¨¨§¨¥¨¤

lr EAqp xird iWp` lMW dpEMd oi`W¤¥©©¨¨¤¨©§¥¨¦¨©©
`N` ,ixWt` `l xaCd ixdW ,ziAd©©¦¤£¥©¨¨Ÿ¤§¨¦¤¨
,mcrA aMir `l cg` s`W oeiMW¤¥¨¤©¤¨Ÿ¦¥©£¨
EAqp mNEM EN`M aEzMd mdilr dlrn©£¤£¥¤©¨§¦¨¨©

ziAd lr)m"`x(,xnFl xWt` F` . ©©©¦¤§¨©
zpEke ,ziAd lr EAqp mNEM zn`AW¤¤¡¤¨¨©©©©¦§©¨©
dfA EprinWn aEzMdW xnFl i"Wx©¦©¤©¨©§¦¥¨¤

.mdA dgn `l cg` s`W¤©¤¨Ÿ¨¨¨¤
mdA oi` cg` wiCv Elit`W±`le ¤£¦©¦¤¨¥¨¤§Ÿ
.mdxa` WTAW itM ,dxUr wxd dxez ©£¨¨§¦¤¦¥©§¨¨

(d)± mz` drcpexkf aMWnA± §¥§¨Ÿ¨§¦§©¨¨
:KM xg` mdl xn`W dGn oM Wxtn§¨¥¥¦¤¤¨©¨¤©©¨
rnWn ,"'ebe zFpa iYW il `p dPd"¦¥¨¦§¥¨©§©

miWwan Eid df oiprnW)m"`x(. ¤¥¦§¨¤¨§©§¦
"Wi` Erci `l xW`" FnM±oOwl §£¤Ÿ¨§¦§©¨

oFWNW ,dGn gikFn dxF`kl .g wEqR̈¦§¨¦©¦¤¤§
.daikW oFWNn `Ed o`M xEn`d drici§¦¨¨¨¨¦§§¦¨
hEWR ixdW ,`Ed xYEin dxF`kl K ©̀¦§¨§¨¤£¥¨
."dEg z` rci mc`de" WxFtnE ,`Ed§¨§¨¨¨¨©¤©¨
mBW gikFdl `AW xnFl d`xp okle§¨¥¦§¤©¤¨§¦©¤©
gikFnE ,drici oFWl KIW xkf aMWnA§¦§©¨¨©¨§§¦¨¦©
,"Wi` Erci `l xW`" :aEzMW dGn oM¥¦¤¤¨£¤Ÿ¨§¦
dn ,"Wi` mzF` rci `l xW`" `le§Ÿ£¤Ÿ¨©¨¦©
qgiA mB ltFp drici oFWNW gikFOX¤¦©¤§§¦¨¥©§©©

.rAxPd Wi`le dxez §¦©¦§¨
(g)± l`ddN`d FnM±oFWNn `le ¨¥§¨¥¤§Ÿ¦§

mB d`xE .mik`lOl oM `xTW ,lÎ ¥̀¤¨¨¥©©§¨¦§¥©
.b ,ek oOwl i"Wx©¦§©¨

E`A oM lr iMz`Gd daFHd "iM" ± ¦©¥¨¦©¨©Ÿ
xW` lr ,icFakl EUrY±WExiR Edf ©£¦§¦©£¤¤¥

.d ,gi i"WxA lirlcM ,"oM lr"©¥§¦§¥§©¦
llhA" mEBxY ."izxFw lvA E`A"¨§¥¨¦©§¦§©

mEBxY ."izExW± "dxFw" lW ¥¦©§¤¨
."`zExW"±."izxFw lvA" lWh dxez ¥¨¤§¥¨¦

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(è)eøîàiå|øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ
Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL ètLiå©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³

ì eLbiå ãàî èBìa:úìcä øaL §Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑ לּצדדין התקרב ּכלֹומר: להלאה, ׁשּבּמקרא קרב הלאה ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק «…¿∆»¿»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו: רחּוק, יז)לׁשֹון הלאה",(במדבר כ)"זרה א להּלן,(שמואל הּמׁש "ּגׁשֿהלאה", והלאה". מּמ החצי "הּנה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, נזיפה ּודבר דנו"ש, טריט"י לע"ז סה)ּבלׁשֹון "קרב (ישעיה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

וכן: אלּֿתּגׁשּֿבי", ,מט)אלי על (ישעיה מליץ אּתה .אצל ואׁשב ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", "ּגׁשהּֿלי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר על ?לּב מלא אי ׁשהיה האֹורחין, ועל נחת, לׁשֹון ׁשֿהלאה", ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

נכרי  אדם ּבאֿלגּור", "האחד אמרּו: האֹורחים, על ׁשפֹוט",מליץ "וּיׁשּפט לגּור: ׁשּבאת ּבינינּו, אּתה יחידי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
אֹותנּו מֹוכיח ולפּתח דלת ∑Ïc˙‰.ונעׂשית לנעל .הּסֹובבת ְֲִֵַַָָ«»∆ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

(àé)íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãòå ïèwî¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

i"yx£Á˙t∑ ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל עּורֹון ∑ÌÈ¯Âqa.הּוא ÏB„bŒ„ÚÂ.מּכת ÔËwÓ∑(רבה הּקטּנים (בראשית ∆«ְְְִִִֶַָָָ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»ְִַַ
מהם  הּפרענּות התחילה לפיכ זקן", ועד "מּנער ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּבעברה .התחילּו ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

‡˙‡ט  „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡· ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

BÁÓיא  ‡˙Èa Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

mdxa` ly`

(h)d`ld WB Exn`Ieaxw"] ± ©Ÿ§¤¨§¨§©
"d`ldl±.qFlwpE` mEBxY oFWl §¨§¨§©§§§

miqxFB `l miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦Ÿ§¦
z` miqxFB df mFwnaE ,i"WxA df rhw¤©¤§©¦¦§¤§¦¤

rhTdWie .ipXd rEAix ivgAW ©¤©¤©£¦¦©©¥¦§¥
xaC" mitiqFnE ,mdipW z` miqxFBW¤§¦¤§¥¤¦¦¨¨

iptl "xg`rhTd.ipXd ©¥¦§¥©¤©©¥¦
oiccvl axwzd :xnFlM±WExiR Edf §©¦§¨¥¦§¨¦¤¥

."d`ld"¨§¨
EPOn wgxzde±wgxzY `liOnE §¦§©¥¦¤¦¥¨¦§©¥

.EpY`n¥¦¨
oFWl `xwOAW "d`ld" lM oke§¥¨¨§¨¤©¦§¨§

"d`ld dxf" FnM :wEgix±,fi xAcOA ¦§§¥¨§¨©¦§¨
zFYgOd lrn ux`l .a)my i"yx(. ¨¨¤¥©©©§

"d`lde LOn ivgd dPd"±l`EnW ¦¥©¥¦¦§¨¨§¨§¥
.ak ,k `

oNdl KWOd ,"d`ld Wb"±ok iptl ¤¨§¨¦¨¥§©¨¦§¥¥
z` Wxtn zrke ,miNOd z` WxiR¥©¤©¦¦§¨¥§¨¥¤

.oiprd̈¦§¨
y"ep i"c i"hixh :frl oFWlA± ¦§©©

EpY`n wNYqd)miidlcx(wgxzd . ¦§©¥¥¦¨¦§©¥
Epilrn)i"yx ifrl(. ¥¨¥

Ep` oi` :xnFl `Ed dtifp xacE§©§¦¨©¥¨
Ll oiWWFg±.LOn ,xnFlM §¦§§©¦§

Fl dnFce±:o`M sqFp oFW`x qEtcA §¤¦§¦¨¨

,o`M xEn`d WB oFWl lr DnzY l`e"§©¦§©©§¤¨¨¨
,xnFlM ."oM xAcl zF`xwOd KxC oMW¤¥¤¤©¦§¨§©¥¥§©
Ehwp dOl ,mdn wgxzIW mzpEM m ¦̀©¨¨¨¤¦§©¥¥¤¨¨¨§

oFWl `EdW "WB" oFWlKM lre .daxiw §¤¤§¦§¨§©¨
.miptakE ,zF`xwOd KxC oMW ,dpFr¤¤¥¤¤©¦§¨§¦§¦

"iA WBY l` Lil` axw"±dirWi §©¥¤©¦©¦§©§¨
iPOn wgxE Lnvrl axw .d ,dq)i"yx ¨¥§©§§§©¦¤¦

k ,i aei`(.
"daW`e il dWB" oke±,hn dirWi §¥§¨¦§¥¥¨§©§¨

.k
aW`e ixEarA oiccvl KWOd¦¨¥¦§¨¦©£¦§¥¥

Llv`±axwzd" :mW dirWi i"WxA ¤§§§©¦§©§¨¨¦§¨¥
."daW`e iliaWA xg` cvl§©©¥¦§¦¦§¥¥¨

uiln dY`±.zEkf cOln ©¨¥¦§©¥§
.[LAl L`ln Ki` ,oigxF`d lr± ©¨§¦¥§¨£¦§

xEbl `A cg`d"hFtW hFRWIe?" ¨¤¨¨¨©¦§¨
,zFpAd lr mdl xn`W lr]± ©¤¨©¨¤©©¨
.df rhw qxFB `l oFW`x qEtcA¦§¦Ÿ¥¤©¤

zgp oFWl ,"d`ld WB" :Fl Exn`± ¨§¤¨§¨§©©
mB gkEncke] Wcg WExiR EdGW d`xp¦§¤¤¤¥¨¨§¦§¨©
,i"WxA zFpFW zF`qxib iYW mdW dGn¦¤¤¥§¥¦§¨§©¦
WExiRlW ,[df qxFB `l df qxFBW inE¦¤¥¤Ÿ¥¤¤©¥
:dtifp oFWlA lMd lr Fl Epr mcFTd©¥¨©©Ÿ¦§§¦¨
lr uiln dY` .. Ll oiWWFg Ep` oi`"¥¨§¦§©¨¥¦©
ENi`e ,"LAl L`ln Ki` ,migxF`d̈§¦¥§¨£¦§§¦

mzaEWY z` EwNig md ,df WExitl§¥¤¥¦§¤§¨¨
:Fl Epr dpFW`xd drSd lr ,mipWl¦§©¦©©¨¨¨¦¨¨
zgp oFWlA ,xnFlM ,"d`ld WB"¤¨§¨§©¦§©©
lre ,FzrSd z` milAwn mpi`W¤¥¨§©§¦¤©¨¨§©
:dtifp oFWlA Fl Epr dIpXd FzWTA©¨¨©§¦¨¨¦§§¦¨

."'ebe xEbl `A cg`d"¨¤¨¨¨
,migxF`d lr uiln didW lre§©¤¨¨¥¦©¨§¦
mc` ,"xEbl `A cg`d" [:Exn`̈§¨¤¨¨¨¨¨

ixkp±:Fl Exn`X dOn micnFl df z` ¨§¦¤¤§¦¦©¤¨§
dIxkp ux`n `A FWExiRW ,"xEbl `A"¨¨¤¥¨¥¤¤¨§¦¨

)m"`x(.
icigi±"cg`d" WExiR Edf)m"`x(. §¦¦¤¥¨¤¨

"xEbl" z`AW EpipiA dY`±zFidl ©¨¥¥¤¨¨¨¦§
aWFY `le xB)m"`x(. ¥§Ÿ¨

gikFn ziUrpe ,"hFtW hRWIe"©¦§Ÿ¨§©£¥¨¦©
EpzF`±,dgkFY oFWNn "hFtW" Wxtn ¨§¨¥¨¦§¨¨

.hRWn lW oipr o`M did `l iM¦Ÿ¨¨¨¦§¨¤¦§¨
zlC±`le) zlC Edn o`M WxiRX dn ¤¤©¤¥©¨©¤¤§Ÿ

e wEqR lirl(wENigd x`al icM Edf , §¥¨¤§¥§¨¥©¦
.`i wEqtAW gzRd oial DpiA¥¨§¥©¤©¤§¨

[`id]±.oFW`x qEtcA `Ed oM ¦¥¦§¦
lrpl zaaFQd±.xFBql ©¤¤¦§Ÿ¦§

.gFYtlei dxez §¦§©
(`i)± gzRoiqpkp FAW llgd `Ed ¤©¤¨¨¤¦§¨¦

oi`vFie±Edn o`M Wxtl wwfEdX dn §§¦©¤§©§¨¥¨©



xie`מח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(áé)ïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeúðáe Eé:íB÷nä-ïî àöBä øéòa Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«
i"yx£‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑?ׁשּבּבית ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ הּזאת, ּבעיר עֹוד ל מי מקרא: ׁשל Ô˙Á.ּפׁשּוטֹו …ƒ¿…ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ»»

EÈ˙·e EÈ·e∑,חתן ל יׁש הּמקֹום!אם מן הֹוצא ּובנֹות, ּבנים הּנׂשּואֹות.∑EÈ·e.אֹו ּבנֹותי ּומדרׁשּבני »∆¿…∆ְִִִֵֵַָָָָָ»∆ְְְְִֵֶַַ
עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה ּפתחֹון ל מי ּכזאת, נבלה ׁשעֹוׂשין מאחר "עֹוד", היה אּגדה: הּלילה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפה' ל 'מי ּביּה: קרי טֹובֹות, עליהם .מליץ ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ

(âé)äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷òö^dúçL ©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

(ãé)øaãéå èBì àöiå|åéðúç-ìà|øîàiå åéúðá éç÷ì ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

:åéðúç éðéòa ÷çöîë éäéå øéòä-úà¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
i"yx£ÂÈ˙Á∑ ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·ÂÈ˙.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש ארּוסֹות ׁשאֹותן .להם ּבּבית ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

‰Î‡יב  CÏ ÔÓ „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»¿»»»»
˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Èc ÏÎÂ C˙·e C·e ‡˙Á«¿»¿»¿»»¿…ƒ»¿«¿»«≈

:‡¯˙‡ ÔÓƒ«¿»

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ˙È ‡Á‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

·d˙יד  È·Ò È‰B˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ùe¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B˙Á ÈÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

mdxa` ly`

mWe e wEqtA xMfp xaMW s` ,gzR¤©©¤§¨¦§©§¨§¨
o`M x`al `AW xnFl Wi ,Fx`iA `lŸ¥£¥©¤¨§¨¥¨
:aEzM dNigYAW ,df wEqtAW iWFTd©¦¤§¨¤¤©§¦¨¨
EMd ziAd gzR xW` miWp`d z`e"§¤¨£¨¦£¤¤©©©¦¦
E`lIe" :aEzM KM xg`e ,"mixepQA©©§¥¦§©©¨¨©¦§
,oaEn Fpi` dxF`kle ,"gzRd `Fvnl¦§©¨©§¦§¨¥¨
KIW dn ziAd gzR EcnrW oeiM¥¨¤¨§¤©©©¦©©¨

,"gzRd `Fvnl" :xnFlEcnr ixd ©¦§©¤©£¥¨§
EvxW x`Fzn ok iptl ixd ,mbe ?mẄ§©£¥¦§¥¥§¨¤¨
Kixv did oM m`e ,zlCd z` xFAWl¦§¤©¤¤§¦¥¨¨¨¦
okl ?"zlCd `Fvnl E`lIe" :aFYkl¦§©¦§¦§©¤¤¨¥
ziYn`d FzErnWnA gzRW ,Wxtn§¨¥¤¤©§©§¨¨£¦¦
`Ede ,ziAl oiqpkp FAW llgd df¤¤¨¨¤¦§¨¦©©¦§
E`lIe" :Fxn`A ok`e ,zlCd mFwn§©¤¤§¨¥§¨§©¦§
z` EURgW dpEMd ,"gzRd `Fvnl¦§©¨©©©¨¨¤¦§¤
:dNgYA xn`PX dnE .zlCd mFwn§©¤¤©¤¤¡©©§¦¨
dpEMd ?"ziAd gzR xW` miWp`de"§¨£¨¦£¤¤©©©¦©©¨¨
llgA `le ,ziAd zqipM cil EcnrW¤¨§§©§¦©©©¦§Ÿ©£©

.gzRd©¤©
± mixepQAoFxEr zMn±i"Wx d`xE ©©§¥¦©©¦¨§¥©¦

d`Fx ,oFnOW lW ilg" :gi ,e a mikln§¨¦¢¦¤¦¨¤
."d`Fx `Ed dn rcFi Fpi`e§¥¥©©¤

± lFcB cre ohTnEligzd miPhTd ¦¨Ÿ§©¨©§©¦¦§¦
xn`PW ,dNgY dxarA±wEqR lirl ¨£¥¨§¦¨¤¤¡©§¥¨

.c
dligzd Kkitl ,"owf cre xrPn"¦©©§©¨¥§¦¨¦§¦¨

mdn zEprxRd±,oM `l m` iM ©ª§¨¥¤¦¦Ÿ¥

zFwll mikixv Eid miPhTd©§©¦¨§¦¦¦§
.sFQAai dxez ©
(ai)± dt Ll in crlW FhEWR Ÿ¦§Ÿ§¤

Ll Wi in :`xwn±in :oFW`x qEtcA ¦§¨¦¥§¦§¦¦
.o"AnxAW i"WxA `Ed oke .LNXn¦¤§§¥§©¦¤¨©§©

.g ,bl oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨
z`Gd xirA cFr±,"dR" dpEMd dfle ¨¦©Ÿ§¨¤©©¨¨Ÿ

in rci ixdW ,l`W `l ziAd lr la £̀¨©©©¦Ÿ¨©¤£¥¨©¦
uEg" :i"Wx siqFOW FnkE ,ziAA Fl Wi¥©©¦§¤¦©¦

."ziAAW LizFpaE LYW`n¥¦§§§¤¤©©¦
uEg±uEg" ,xnFlM ,"cFr" xn` okle§¨¥¨©§©

."'eke LYW`n¥¦§§
.ziAAW LizFpaE LYW`nozg ¥¦§§§¤¤©©¦¨¨

LizFpaE LipaELl Wi m` ±±KxvEd ¨¤§¤¦¥§§©
in" :El`W dNgYW mEXn ,oM siqFdl§¦¥¦¤§¦¨¨£¦
KWndaE ,Erci `NW rnWn ,"dt Ll§Ÿ©§©¤Ÿ¨§©¤§¥
,ErcIW rnWn ,"'ebe LipaE ozg" :Exn`̈§¨¨¨¤©§©¤¨§

"Ll Wi m`" :siqFd okle)m"`x(. §¨¥¦¦¥§
mipA F` "ozg"±"LipaE" Wxtn ¨¨¨¦§¨¥¨¤

`l wtQdW mEXn ,"LipA F`" oFWlA¦§¨¤¦¤©¨¥Ÿ
`N` ,cgi mipaE ozg Fl Wi m` did̈¨¦¥¨¨¨¦©©¤¨
mdn cg` ,mipA F` ozg Fl Wi m ¦̀¥¨¨¨¦¤¨¥¤

)m"`x(llbA ,"LipA" `le "mipA" azke ,§¨©¨¦§Ÿ¨¤¦§©
.`Ad xEACAW WExiRd©¥¤©¦©¨

."mFwOd on `vFd" ,zFpaE± LipaE ¨¥¦©¨¨¤
zF`EUPd LizFpa ipA±dGn §¥§¤©§¦¤

oaEn ,"LipaE"l "ozg" EniCwdW¤¦§¦¨¨§¨¤¨

,WOn "LipA" lr dzid `l dl`XdW¤©§¥¨Ÿ¨§¨©¨¤©¨
"LizFpaE" oke ,LizFpAn mipal `N ¤̀¨§¨¦¦§¤§¥§¤
`NX dnE .LizFpAn zFpA :FWExiR¥¨¦§¤©¤Ÿ
mEXn d`xp ?WOn mipA lr EdEl`W§¨©¨¦©¨¦§¤¦
,mdia` ziaA mi`vnp mipA mzQW¤§¨¨¦¦§¨¦§¥£¦¤
Epiad ,mW mzF` E`x `NW oeiMnE¦¥¨¤Ÿ¨¨¨¥¦

mipA Fl oi`W)m"`x(mcFTd xEAcA . ¤¥¨¦§¦©¥
okle ,zEllkA oiprd z` i"Wx WxiR¥©©¦¤¨¦§¨¦§¨§¨¥
,zFpaE mipA wEqRd oFWlM mzq azM̈©§¨¦§©¨¨¦¨
"LipaE"W zEIhxtA Wxtn zrke§¨¥§¨¥¦§¨¦¤¨¤

."LizFpa ipa"l dpEMd©©¨¨¦§¥§¤
dcB` WxcnE±.d ,p dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨

,z`fM dlap oiUFrW xg`n ,"cFr"¥©©¤¦§¨¨¨Ÿ
`ixFbPq cOll dR oFgzR "Ll in"¦§¦§¤§©¥©¥§¨
uiln did dliNd lMW ?mdilr£¥¤¤¨©©§¨¨¨¥¦

DiA ixw ,zFaFh mdilr±:mFwnA £¥¤§¦¥¦§
."dt"Ÿ

"dR Ll in"±dR Ll Wi cFr m`d ¦§¤©¦¥§¤
.mdilr xBpqlbi dxez §©§¥£¥¤

(ci)± eipzgzFpa iYW±hErin £¨¨§¥¨¦
.mipW "eipzg"£¨¨§©¦

.xirA Fl Eid zF`EUpeizFpa igwFl §¨¨¦§¥§¨
±mdl zFqEx` ziAAW ozF`W±iM ¤¨¤©©¦£¨¤¦

,"eipzg" llkA md ixd ,oM `l m ¦̀Ÿ¥£¥¥¦§©£¨¨
wx EUrW dpEMd ,"igwFl" xn`W oeike§¥¨¤¨©§¥©©¨¨¤¨©
Wi` gTi iM" FnM ,oiqExi` Epid ,oipw¦§¨©§¥¦§¦¦©¦

"dX`)m"`x(.eh dxez ¦¨

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(åè)øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®Ÿ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷úàöîpä E Á©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ

:øéòä ïåòa äôqz-ït¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', יׁש,∑‰Ópˆ‡˙.ּכתרּגּומֹו: אּגדה ּומדרׁש להּצילם. ּבּבית ל הּמזּמנֹות «»ƒְְְֲִִַ«ƒ¿»…ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

מקרא  ׁשל יּׁשּובֹו ּדרא ∑Ùqz‰.וזה ּכל ּדסף עד מתרּגם הּדֹור, ּכל ּתם עד ּכלה. .ּתהיה ְְִִֶֶָƒ»∆ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À
eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−

:øéòì õeçî¦¬¨¦«
i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ממֹונֹו את להּציל סדֹום,(ב"ר)∑e˜ÈÊÁiÂ.ּכדי להפ וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם אחד «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

'וּיאמרּו' נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ. ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

(æé)èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´
éøçà èéaz-ìà ELôð-ìòøkkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®

:äôqz-ït èìnä äøää̈¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«
i"yx£ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ הּממֹון על ּתחּוס אל נפׁשֹות, להּציל ‡EÈ¯Á.ּדּיּך ËÈazŒÏ‡∑הרׁשעּת אּתה ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַַַָָָָ««ƒ«¬∆ְְִַַָָ

ËBÏaטו  ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

È·e„‡טז  d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z¯˜Ï¿«¿»

ÒeÁיז  ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

mdxa` ly`

(eh)Evi`Ie,"EwigcE" :FnEBxzM ± ©¨¦§©§§¦
EdExdn±,EdExdn mik`lOd ipW ¦£§¥©©§¨¦¦£

icM ipXde ,FliSdl liaWA cg`d̈¤¨¦§¦§©¦§©¥¦§¥
mFcq z` zigWdl lkEIW)cec ixac(. ¤©§©§¦¤§

± zF`vnPdzFpOfnd±mB d`x ©¦§¨©§ª¨§¥©
oFWl ,"E`ivnIe" :ai ,h `xwIe i"Wx©¦©¦§¨©©§¦§

."dpnfd"©§¨¨
mliSdl ziAA Ll±,zFqEx`d ode §©©¦§©¦¨§¥¨£

Fl zFpOEfn opi`W zF`EUPd `ivFdl§¦©§¤¥¨§¨
oliSdl)"`xm(:FhEWtM m` iM . §©¦¨¦¦¦§

?dfA EprinWO dn ± mlFrA zF`vnPd©¦§¨¨¨©©§¦¥¨¤
Wi dcB` WxcnE±fnFx ,"zF`vnPd" ¦§©©¨¨¥©¦§¨¥

zEx ,hFl zFpAn E`vIW zF`ivn iYWl¦§¥§¦¤¨§¦§
zipFOrd dnrpe dIa`FOd)i ,p x"a(. ©£¦¨§©£¨¨©¦

d`xE .a ,`l xAcOA i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨§¥
LizFpa iYW z`e" :` ,q oiHiB i"Wx©¦¦¦§¤§¥§¤
z`vl cizrW ceC zEkfA ,zF`vnPd©¦§¨¦§¨¦¤¨¦¨¥
FO` zipFOrd dnrpe ,dIa`FOd zExn¥©£¦¨§©£¨¨©¦¦
,zF`vnPd `kd aizM ,mragx lW¤§©§¨§¦¨¨©¦§¨

."iCar ceC iz`vn mzd aizkE§¦¨¨¨¨¦¨¦©§¦
.`xwn lW FaEXi dfe± dtQYdidY §¤¦¤¦§¨¦¨¤¦§¤

dlM±.bk ,al mixaC i"Wx mB d`x ¨¤§¥©©¦§¨¦
oFWNW o`M Wxtl `A Fpi`W d`xp¦§¤¤¥¨§¨¥¨¤§
,hEWR dGW ,dilM oFWl `Ed "dtQY"¦¨¤§§¨¨¤¤¨

Edn `N` ,bk ,gi lirl xMfp xaM oMW¤¥§¨¦§©§¥¤¨©
,cnFr lrFR oFWlA "dtQY" oFWl"§¦¨¤¦§©¥
`l dfe ,Fnvr z` dNkn `EdW EpidC§©§¤§©¤¤©§§¤Ÿ
:Wxtl KxvEd okle ,o`M xnFl KIW©¨©¨§¨¥§©§¨¥
`ianE ,d`vFYd mW lr ,dlM didY¦§¤¨¤©¥©¨¨¥¦
lM mY cr" :wEqRdn dgkFd KM lr©¨¨¨¥©¨©Ÿ¨
,dlM xFCdW FWExiR mW mBW ,"xFCd©¤©¨¥¤©¨¨

.d`vFYd mW lr©¥©¨¨
"xFCd lM mY cr"±.ci ,a mixaC ©Ÿ¨©§¨¦

"`xC lM sqC cr" :mBxzn±d`x §ª§¨©§©¨¨¨§¥
i"Wx d`x la` .eh ,n miNdY i"Wx mB©©¦§¦¦£¨§¥©¦
`NW mEBxY ± sEqi `l" :gk ,h xYq ¤̀§¥Ÿ¨©§¤Ÿ
i`e ,sqC cr ,mY cr mBxznC ,mFYi¦¦§©§¥©Ÿ©§¨§¦
m`W .. dtQY oR zxfBn xnFl xWt ¤̀§¨©¦§¥©¤¦¨¤¤¦
dtQi `l :aFYkl Fl did oM¥¨¨¦§Ÿ¦¨¤

."mrxGnfh dxez ¦©§¨
(fh)± DndnzIez` liSdl icM ©¦§©§¨§¥§©¦¤

FpFnn±liSdl liaWA m` iMeizFpA ¨¦¦¦§¦§©¦§¨
`N` ,aEMr `xwp df oi` ± eipzge©£¨¨¥¤¦§¨¦¤¨
Fl did `NW xaC lr aMrzdW¤¦§©¥©¨¨¤Ÿ¨¨

aMrzdl)`"eb(oOwl i"Wx mB d`xE . §¦§©¥§¥©©¦§©¨
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(áé)ïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeúðáe Eé:íB÷nä-ïî àöBä øéòa Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«
i"yx£‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑?ׁשּבּבית ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ הּזאת, ּבעיר עֹוד ל מי מקרא: ׁשל Ô˙Á.ּפׁשּוטֹו …ƒ¿…ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ»»

EÈ˙·e EÈ·e∑,חתן ל יׁש הּמקֹום!אם מן הֹוצא ּובנֹות, ּבנים הּנׂשּואֹות.∑EÈ·e.אֹו ּבנֹותי ּומדרׁשּבני »∆¿…∆ְִִִֵֵַָָָָָ»∆ְְְְִֵֶַַ
עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה ּפתחֹון ל מי ּכזאת, נבלה ׁשעֹוׂשין מאחר "עֹוד", היה אּגדה: הּלילה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפה' ל 'מי ּביּה: קרי טֹובֹות, עליהם .מליץ ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ

(âé)äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷òö^dúçL ©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«
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i"yx£ÂÈ˙Á∑ ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·ÂÈ˙.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש ארּוסֹות ׁשאֹותן .להם ּבּבית ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ
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(åè)øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®Ÿ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷úàöîpä E Á©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ

:øéòä ïåòa äôqz-ït¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', יׁש,∑‰Ópˆ‡˙.ּכתרּגּומֹו: אּגדה ּומדרׁש להּצילם. ּבּבית ל הּמזּמנֹות «»ƒְְְֲִִַ«ƒ¿»…ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

מקרא  ׁשל יּׁשּובֹו ּדרא ∑Ùqz‰.וזה ּכל ּדסף עד מתרּגם הּדֹור, ּכל ּתם עד ּכלה. .ּתהיה ְְִִֶֶָƒ»∆ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À
eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−

:øéòì õeçî¦¬¨¦«
i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ממֹונֹו את להּציל סדֹום,(ב"ר)∑e˜ÈÊÁiÂ.ּכדי להפ וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם אחד «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

'וּיאמרּו' נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ. ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

(æé)èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´
éøçà èéaz-ìà ELôð-ìòøkkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®

:äôqz-ït èìnä äøää̈¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«
i"yx£ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ הּממֹון על ּתחּוס אל נפׁשֹות, להּציל ‡EÈ¯Á.ּדּיּך ËÈazŒÏ‡∑הרׁשעּת אּתה ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַַַָָָָ««ƒ«¬∆ְְִַַָָ

ËBÏaטו  ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

È·e„‡טז  d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««
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Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈
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xie`נ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
נּצֹול, אּתה אברהם ּובזכּות נּצֹול עּמהם, ואּתה ּבפרענּותם לראֹות ּכדאי אינ.¯kk‰ŒÏÎa∑ הּירּדן .ּכּכר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ

‰¯‰‰ËÏn‰∑:ׁשּנאמר ּבהר, יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם יב)אצל עכׁשו,(לעיל ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק »»»ƒ»≈ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב יג)היה "וּיאהל (לעיל ׁשּכתּוב: ואףֿעלּֿפי ּבּתחּלה", אהלה ׁשם היה אׁשר הּמקֹום "עד ְְֱֱֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

חברֹון  עד  ונמ ׁשכּו לֹו היּו הרּבה אהלים וגֹו'", ׁשּבּמקרא,∑‰ËÏn.אברם אּמלטה ּכל וכן ה ׁשמטה, לׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹƒ»≈ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
וכן: ּבלע"ז, סו)אׁשמוצי"ר הרחם.(ישעיה מן העּבר ׁשנׁשמט זכר", קכד)"והמליטה נמלטה",(תהלים (ישעיה "ּכצּפר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשּבנקביהם מו) הרעי מּׂשא להׁשמיט מּׂשא", מּלט יכלּו ."ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם הרהרהרהרׁשׁשׁשׁשעעעעּתּתּתּת יז)אאאאּתּתּתּתהההה יט, ּבעֹון(רש"י ּתּספה "ּפן ּכתיב ּדהרי סדֹום העיר העיר העיר העיר וקׁשה, אנׁשי עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מסּתּברא  ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה אחד ׁשאין ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם מחה ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹּבכ
לבּקׁש אברהם הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח הּכתּובים ּפׁשט וגם למחֹות. צרי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמי

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא רק ּבּקׁש (ולא רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ"האף

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
i"yx£È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה קדׁש,(שבועות זה ׁשם אמרּו ּבידֹורּבֹותינּו ׁשּיׁש מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר «»¬…»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, ההרה ∑‡ŒÏ‡.להמית להּמלט אלי ּתאמרּו נא ּבּקׁשה ∑‡.אל .לׁשֹון ְְְְְְֲִַַַָָ«»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»ְַָָ
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`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰Ú¯‰ È˜a„zŒÔt∑,העיר ּבני ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה סדֹום אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

להּנצל, ּוכדאי צּדיק נראה לאלּיהּו:והייתי הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע. אני צּדיק, אצל יז)ּוכׁשאבא "ּבאת (מ"א ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
צּדקת  ואני עּמי, ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה אצלי ּבאת ׁשּלא עד עוני", את להזּכיר ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאלי

רׁשעה  אני ,מעׂשי לפי אצלי, ּומּׁשּבאת .ּביניהם, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(ë)àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´
éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà øòöî¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬

:éLôð©§¦«
i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י ּומה (שבת עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, נתיּׁשבה יׁשיבתּה, קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבׁשנת  היתה והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב והתחילּו האנׁשים ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהיא
ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, רעּומֹות את הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ּבׁשנת מת ׁשּפלג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

כ"ט, ּתרח ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד עד ּומּׂשרּוג ׂשרּוג ּכׁשּנֹולד ל"ב מהם צא ׁשנה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָר"ט
הּפּלגה, ׁשנת היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן קס"א. הרי ע', אברהם ׁשּנֹולד עד ּומּׁשם צ"א, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהרי
יׁשיבתּה אחרה וצֹוער ׁשנה, נ"ב ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור הרי ׁשנה, צ"ט ּבן אברהם היה סדֹום, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּוכׁשּנחרבה

נ"א  ּבגימטרּיא נא, ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: הּוא אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת ÚˆÓ¯.אחרי ‡Ï‰ ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ¬…ƒ¿»
‡Â‰∑להּניחּה אּתה ויכֹול מּועטין עונֹותיה ÈLÙ.והלא ÈÁ˙e∑ הלא מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּבּה, ƒְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֹ¿ƒ«¿ƒְְְֲִִֶֶָָָֹ

היא  קטּנה ּבּהעיר נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל אין מעט, ּבּה .ואנׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

B¯ÈÚÓÏ˜כ  ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ
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llbA ike ,dfA Wi mrH dn iM ,"dOẄ¨¦©©©¥¨¤§¦¦§©
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oiA xWTd dn oM `l m`W ,aEzMA©¨¤¦Ÿ¥©©¤¤¥



ני `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
נּצֹול, אּתה אברהם ּובזכּות נּצֹול עּמהם, ואּתה ּבפרענּותם לראֹות ּכדאי אינ.¯kk‰ŒÏÎa∑ הּירּדן .ּכּכר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ

‰¯‰‰ËÏn‰∑:ׁשּנאמר ּבהר, יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם יב)אצל עכׁשו,(לעיל ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק »»»ƒ»≈ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב יג)היה "וּיאהל (לעיל ׁשּכתּוב: ואףֿעלּֿפי ּבּתחּלה", אהלה ׁשם היה אׁשר הּמקֹום "עד ְְֱֱֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

חברֹון  עד  ונמ ׁשכּו לֹו היּו הרּבה אהלים וגֹו'", ׁשּבּמקרא,∑‰ËÏn.אברם אּמלטה ּכל וכן ה ׁשמטה, לׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹƒ»≈ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
וכן: ּבלע"ז, סו)אׁשמוצי"ר הרחם.(ישעיה מן העּבר ׁשנׁשמט זכר", קכד)"והמליטה נמלטה",(תהלים (ישעיה "ּכצּפר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשּבנקביהם מו) הרעי מּׂשא להׁשמיט מּׂשא", מּלט יכלּו ."ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם הרהרהרהרׁשׁשׁשׁשעעעעּתּתּתּת יז)אאאאּתּתּתּתהההה יט, ּבעֹון(רש"י ּתּספה "ּפן ּכתיב ּדהרי סדֹום העיר העיר העיר העיר וקׁשה, אנׁשי עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מסּתּברא  ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה אחד ׁשאין ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם מחה ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹּבכ
לבּקׁש אברהם הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח הּכתּובים ּפׁשט וגם למחֹות. צרי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמי

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא רק ּבּקׁש (ולא רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ"האף

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
i"yx£È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה קדׁש,(שבועות זה ׁשם אמרּו ּבידֹורּבֹותינּו ׁשּיׁש מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר «»¬…»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, ההרה ∑‡ŒÏ‡.להמית להּמלט אלי ּתאמרּו נא ּבּקׁשה ∑‡.אל .לׁשֹון ְְְְְְֲִַַַָָ«»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»ְַָָ

(èé)éðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäEcñç ìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À
àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò øLà£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ
:ézîå äòøä éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦

(יח  ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â נ"יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

˜„CÓיט  ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡Â ÈLÙ«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL· ÈpÚ¯Ú˙ ‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈
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± hlOd dxddgxA mdxa` lv`± ¨¨¨¦¨¥¥¤©§¨¨§©

Wxtn o`M"hlOd".dgixA oFWNn ¨§¨¥¦¨¥¦§§¦¨
xdA aWFi `EdW±xn`p okle ¤¥¨¨§¨¥¤¡©

"dxdd"`"dAaWFIW xdA ,dricid ¨¨¨§¥©§¦¨¨¨¤¥
mdxa` mW)cecl likyn(. ¨©§¨¨
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a ,dl zereay(.

± `pdWTA oFWl±WExiR itl ¨§©¨¨§¦¥
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,` ,ai.dk ,b mixaC .ehi dxez §¨¦

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰Ú¯‰ È˜a„zŒÔt∑,העיר ּבני ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה סדֹום אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

להּנצל, ּוכדאי צּדיק נראה לאלּיהּו:והייתי הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע. אני צּדיק, אצל יז)ּוכׁשאבא "ּבאת (מ"א ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
צּדקת  ואני עּמי, ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה אצלי ּבאת ׁשּלא עד עוני", את להזּכיר ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאלי

רׁשעה  אני ,מעׂשי לפי אצלי, ּומּׁשּבאת .ּביניהם, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(ë)àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´
éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà øòöî¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬

:éLôð©§¦«
i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י ּומה (שבת עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, נתיּׁשבה יׁשיבתּה, קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבׁשנת  היתה והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב והתחילּו האנׁשים ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהיא
ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, רעּומֹות את הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ּבׁשנת מת ׁשּפלג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

כ"ט, ּתרח ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד עד ּומּׂשרּוג ׂשרּוג ּכׁשּנֹולד ל"ב מהם צא ׁשנה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָר"ט
הּפּלגה, ׁשנת היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן קס"א. הרי ע', אברהם ׁשּנֹולד עד ּומּׁשם צ"א, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהרי
יׁשיבתּה אחרה וצֹוער ׁשנה, נ"ב ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור הרי ׁשנה, צ"ט ּבן אברהם היה סדֹום, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּוכׁשּנחרבה

נ"א  ּבגימטרּיא נא, ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: הּוא אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת ÚˆÓ¯.אחרי ‡Ï‰ ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ¬…ƒ¿»
‡Â‰∑להּניחּה אּתה ויכֹול מּועטין עונֹותיה ÈLÙ.והלא ÈÁ˙e∑ הלא מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּבּה, ƒְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֹ¿ƒ«¿ƒְְְֲִִֶֶָָָֹ

היא  קטּנה ּבּהעיר נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל אין מעט, ּבּה .ואנׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

B¯ÈÚÓÏ˜כ  ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ

mdxa` ly`
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:fi wEqR lirl i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥¨
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"ipFr z` xiMfdl il` z`A iM"± ¦¨¨¥©§©§¦¤£¦
,`xwOd oFWNn zWxFtn dgkFd `ian¥¦¨¨§¤¤¦§©¦§¨

.oM Wxtl oYip o`M mB `liOnE¦¥¨©¨¦¨§¨¥¥
ÎWFcTd did ilv` z`A `NW cr©¤Ÿ¨¨¤§¦¨¨©¨
iOr iUrnE iUrn d`Fx `EdÎKExÄ¤©£©©£¥©¦
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drWx ip` LiUrn itl±dlg okle §¦©£¤£¦§¨¨§¨¥¨¨
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aFxTn daXizp±dWcg xir ,xnFlM ¦§©§¨¦¨§©¦£¨¨
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.dk ,i i"WxA§©¦

,dpW miYWE miXng o`M cre mXnE¦¨§©¨£¦¦§©¦¨¨
dpFnWE mirAx` zpWA zn blRW¤¤¤¥¦§©©§¨¦§¤

mdxa`l±.mW zAW i"Wx mB d`x §©§¨¨§¥©©¦©¨¨
mdxa`W ` ,hi dxfÎdcFar i"WxA oke§¥§©¦£¨¨¨¤©§¨¨
ig blR ixde ,bltl `"vw zpWA clFp©¦§©§¤¤©£¥¤¤©

.mipW h"lx¨¦

Erx z` FcilFd ixg` ig blR ?cviM¥©¤¤©©£¥¦¤§
dpW rWze miz`n±.hi ,`i lirl ¨©¦¨¥©¨¨§¥

clFPWM miYWE miWlW mdn `v¥¥¤§Ÿ¦§©¦§¤©
bExU±.`k ,`i lirl §§¥

miWlW xFgp clFPW cr bExVnE± ¦§©¤©¨§Ÿ¦
.ak wEqR mẄ¨

cr xFgPnE ,miYWE miXW ixd£¥¦¦§©¦¦¨©
rWze mixUr gxY clFPW±mW ¤©¤©¤§¦¨¥©¨

.ck wEqR̈
clFPW cr mXnE ,zg`e mirWY ixd£¥¦§¦§©©¦¨©¤©

miraW mdxa`±.ek wEqR mW ©§¨¨¦§¦¨¨
mdl oY ,zg`e miXW d`n ixd£¥¥¨¦¦§©©¥¨¤

dpFnWE mirAx`±.mdxa` lW ©§¨¦§¤¤©§¨¨
dpW DzF`e ,rWze miz`n ixd£¥¨©¦¨¥©§¨¨¨
daxgPWkE ,dBlRd zpW dzid̈§¨§©©©¨¨§¤¤§§¨
rWze mirWY oA mdxa` did mFcq§¨¨©§¨¨¤¦§¦¨¥©

dpW±,dxU dxVAzp mFIA FA ixdW ¨¨¤£¥©¦§©§¨¨¨
z`n oA mdxa`e" ,dcli zxg` dpWlE§¨¨©¤¤¨§¨§©§¨¨¤§©

"'ebe dpW)my zay i"yx(. ¨¨
miXng o`M cr dBlRd xFCn ixd£¥¦©©¨¨©¨£¦¦
DzaiWi dxg` xrve ,dpW miYWE§©¦¨¨§Ÿ©¥£¨§¦¨¨
dpW dizFxage mFcq zaiWi ixg ©̀£¥§¦©§§©§¤¨¨¨
,"`p dhlO`" :xn`PW `Ed ,zg ©̀©¤¤¡©¦¨§¨¨

.zg`e miXng `IxhnibA "`p"`ld ¨§¦©§¦¨£¦¦§©©£Ÿ
± `id xrvn,oihrEn dizFpFr `lde ¦§¨¦©£Ÿ£¤¨¨¦

,DgiPdl dY` lFkie""iWtp igzE §¨©¨§©¦¨§¦©§¦
DA±dxqgd "DA" zaiY siqFd ¨¦¥©¨©£¥¨

oiA xWTd dn oM `l m`W ,aEzMA©¨¤¦Ÿ¥©©¤¤¥



xie`נב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

ß oeygxn a"i iriax mei ß

(àë)éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øéòä-úà ékôä ézìáì§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

i"yx£‰f‰ ¯·cÏ Ìb∑ּבגלל אּציל העיר ּכל אף אּלא נּצֹול, ׁשאּתה ּדּי אני,∑‰ÈkÙ.לא עד הֹופ" ּכמֹו: ««»»«∆ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ»¿ƒְֲִֵַ
ראי", "אחרי לא)ּבֹואי", בֹו(ירמיה ּדּברי .""מּדי ְֲִִִִֵֵַַֹ

(áë)øác úBNòì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìò änL Eàa-ãò©«Ÿ£−¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

i"yx£˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑,ּבעצמן הּדבר ותלּו אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על מלאכים ׁשל ענׁשן זהּו ƒ…««¬ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּברׁשּותן  הּדבר ׁשאין לֹומר ׁשהזקקּו עד מּׁשם זזּו לא לפיכ.ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ למד אּתה מּכאן יחיד, לׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻƒ…«ְִִֵַָָָָ

אחד  לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין מּציל, והאחד הֹופ ˆÚB¯.ׁשהאחד ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ∑ על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ«≈»»≈»ƒ«ַ
מצער  "והיא ."ׁשם: ְְִִֵָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

Ób˙ÙÏ‡כא  Û‡ Ct‡ ˙È·ÈÒ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

‡Ïekכב  ‡Ï È¯‡ Ônz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

ÚBˆÏ¯:כג  ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

mdxa` ly`
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riBi `l hFl cFr lM mFcq z` KFtdl©£¤§¨Ÿ©¦©
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`l hFNW cFr lM FzEgilW mIql lkEi©§©¥§¦¨¤Ÿ

.xrvl riBi©¦©§Ÿ©
xacl miglWp mik`ln ipW oi`W¤¥§¥©§¨¦¦§¨¦§¨¨

cg`±glWp cg` K`ln oi`W mWM ¤¨§¥¤¥©§¨¤¨¦§©
i"Wx d`x ,zFiEgilW iYWl,gi lirl ¦§¥§¦§¥©¦§¥

mizigWn iM" :lirl xn`X dnE .a©¤¨©§¥¦©§¦¦
hFl zlSd ici lrW mEXn Edf ?"Epgp £̀©§¤¦¤©§¥©¨©
df `xwp ,zigWdl ipXd K`lOd lkEi©©©§¨©¥¦§©§¦¦§¨¤

FnW lr oM mB)m"`x(. ©¥©§
± xrFv xird mW `xw oM lrmW lr ©¥¨¨¥¨¦©©¥

"xrvn `ide"±aqEn "oM lr" ,xnFlM §¦¦§¨§©©¥¨
`ide" :k wEqR lirl xEn`d lr©¨¨§¥¨§¦
mr xXwzn Fpi` ixdW) "xrvn¦§¨¤£¥¥¦§©¥¦

df wEqtA xEn`d(dvx `NW `N` , ¨¨§¨¤¤¨¤Ÿ¨¨
hFl ixaC rvn`A wiqtdl aEzMd©¨§©§¦§¤§©¦§¥

zaEWzEo`M FazM okle ,mik`lOd §©©©§¨¦§¨¥§¨¨
.oiprd sFqAbk dxez §¨¦§¨

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(ãë)Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®
:íéîMä-ïî ýåýé úàî¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ּדינֹו ּובית הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום Ì„Ò.ּכל ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑,הּׁשחר ּכמֹוּבעלֹות «ƒ¿ƒֱִֵֶֶַַָָƒ¿ƒ«¿…ְֲַַַַ
לחּמה  עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ּברקיע  עֹומדת ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנאמר:

אֹומרים: לבנה עֹובדי יהיּו ּבּיֹום, מהם אּפרע אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לּלבנה, ּבּלילה,ּומהם היה 'אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹום, היה 'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם אּפרע ואם חרבים'. היינּו לא מֹוׁשלת, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכׁשהּלבנה
והּלבנה  ׁשהחּמה ּבׁשעה מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ּכתיב: לכ חרבים', היינּו לא מֹוׁשלת, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכׁשהחּמה

L‡Â.מֹוׁשלים  ˙È¯Ùb 'B‚Â ¯ÈËÓ‰∑ ּגפרית ונעׂשה מטר, בשלח)ואׁשּבּתחּלה ‰'.(מכילתא ˙‡Ó∑ּדר ְִƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ≈≈ֶֶ
ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. אמר: ולא ,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר א)הּמקראֹות א עבדי (מלכים את עּמכם "קחּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אמר: ּכאן אף 'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: אחׁשורֹוׁש וכן 'מעבדי'. אמר: ולא ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאדֹוניכם",
'מאּתֹו' אמר ולא ה'", ‰ÌÈÓM."מאת ÔÓ∑:הּכתּוב ׁשאמר לו)והּוא ּכׁשּבא (איוב וגֹו'". עּמים ידין ּבם "ּכי ְִֵֵֵַָֹƒ«»»ƒְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

הּׁשמים:לי  מן הּמן להֹוריד ּוכׁשּבא לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים מן אׁש עליהם מביא הּברּיֹות, טז)ּסר (שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשמים  מן לחם לכם ממטיר .""הנני ְְִִִִִֶֶֶַַָָָ

È¯Ùb˙‡כד  ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

mdxa` ly`

(ck)± xihnd 'de:xn`PW mFwn lM ©¦§¦¨¨¤¤¡©
FpiC ziaE `Ed ,"'de"±i"Wx mB d`x ©¥¦§¥©©¦

e"`EdW" :x`iA mWe ,hk ,ai zFnW§§¨¥¥¤©¨
."ipFltE ipFlR FnM ,`Ed ztqFY oFWl§¤¤§§¦§¦
KFtdl la` ,calA xhOd oiprl Epide§©§§¦§©©¨¨¦§¨£¨©£
did mik`lOd ipXn cg` ,mixrd z ¤̀¤¨¦¤¨¦§¥©©§¨¦¨¨

Kkl gilW)my zeny `"eb(. ¨¦©§¨
± mFcq lr xihndxgXd zFlrA± ¦§¦©§©£©©©

xW`M wx xihndW dpEMd m`W¤¦©©¨¨¤¦§¦©©£¤
`A hFle ux`d lr `vi WnXd"©¤¤¨¨©¨¨¤§¨
,"'d xhnIe" xnFl Kixv did ,"dxrvŸ£¨¨¨¨¦©©©§¥
xaMW rnWn "xihnd 'de" ENi`e§¦©¦§¦©§©¤§¨
.xgXd zFlrA Epide ,okl mcFw xihnd¦§¦¤¨¥§©§©£©©©
zFUrl lkE` `l" :K`lOd xn`X dnE©¤¨©©©§¨Ÿ©©£
zkitd oiprl Edf ,"dOW L`A cr xaC̈¨©Ÿ£¨¨¤§¦§©£¦©
hFNW xg`l wx did df xaCW ,mixrd¤¨¦¤¨¨¤¨¨©§©©¤
W`e zixtB zxhnd la` ,xrvl `Ä§Ÿ©£¨©§¨©¨§¦¨¥
zFlr mr cIn dzUrp minXd on¦©¨©¦¤¤§¨¦¨¦£

xgXd)`"eb(. ©©©
xn`PW FnM±.eh wEqR §¤¤¡©¨

dpaNdW drW ,"dlr xgXd FnkE"§©©©¨¨¨¨¤©§¨¨
EidW itl ,dOgd mr riwxA zcnFr¤¤¨¨¦©¦©©¨§¦¤¨
,dpaNl mdnE dOgl oicaFr mdn¥¤§¦©©¨¥¤©§¨¨
rxR` m` :`EdÎKExAÎWFcTd xn`̈©©¨¨¦¤¨©
dpal icaFr Eidi ,mFIA mdn¥¤©¦§§¥§¨¨
dliNA did ENi` :mixnF`§¦¦¨¨©©§¨

oiaxg Epiid `l zlWFn dpaNdWM± §¤©§¨¨¤¤Ÿ¨¦£¥¦
,lrFtA oM mixnF` EidW dpEMd oi ¥̀©©¨¨¤¨§¦¥§©
did lFkiaMW `N` ,ERqp mNM ixdW¤£¥ª¨¦§¤¨¤¦§¨¨¨
dpEMdW F` .oM xnFl dR oFgzR mdl̈¤¦§¤©¥¤©©¨¨

x`WAW dpal icaFr mixnF` Eid oMW¤¥¨§¦§¥§¨¨¤¦§¨
Epiid `l" oFWlA Exn`e ,zFnFwn§§¨§¦§Ÿ¨¦
dpal icaFr zziOW mEXn ,"oiaxg£¥¦¦¤¦©§¥§¨¨
dpal icaFrl xrv mB Edf mFcqA¦§¤©©©§§¥§¨¨

zFnFwn x`WA)g"ty(. ¦§¨§
icaFr Eidi ,dliNA mdn rxR` m`e§¦¤¨©¥¤©©§¨¦§§¥
mFIA did ENi` :mixnF` dOgd©©¨§¦¦¨¨©
,oiaxg Epiid `l zlWFn dOgdWM§¤©©¨¤¤Ÿ¨¦£¥¦
,"dlr xgXd FnkE" :aizM Kkl§¨§¦§©©©¨¨
dpaNde dOgdW drWA mdn rxtpe§¦§©¥¤§¨¨¤©©¨§©§¨¨

.milWFn± W`e zixtB 'Fbe xihnd §¦¦§¦§¨§¦¨¥
"W`e zixtB" dUrpe xhn dNgYA± ©§¦¨¨¨§©£¨¨§¦¨¥

'de" :azM `NW dGn oM cnFNW d`xp¦§¤¤¥¥¦¤¤Ÿ¨©©
lre mFcq lr W`e zixtB xihnd¦§¦¨§¦¨¥©§§©
"xihnd" oiA wiqtd `N` ,"dxFnr£¨¤¨¦§¦¥¦§¦
lre mFcq lr" zFaizA "W`e zixtb"l§¨§¦¨¥§¥©§§©
xihnd dNigYAW xnF` dGW ,"dxFnr£¨¤¤¥¤©§¦¨¦§¦
,daEWzA Exfgi ilE` ,xhn mdilr£¥¤¨¨©©§§¦§¨
zixtB" mdilr cixFd ± EaW `NWkE§¤Ÿ¨¦£¥¤¨§¦
,f lirl i"Wx dfÎKxCÎlr d`xE ."W`ë¥§¥©¤¤¤©¦§¥

.ai
'd z`n,oM xAcl zF`xwOd KxC ± ¥¥¤¤©¦§¨§©¥¥

"Knl iWp" FnM±.bk ,c lirl §§¥¤¤§¥
"iWp" :xn` `le±WxiR `l mW lirl §Ÿ¨©¨©§¥¨Ÿ¥©

mEXn ,oM xAcl `xwOd KxCW i"Wx©¦¤¤¤©¦§¨§©¥¥¦
xWt` dide ,Knl ixaCn Edf mXW¤¨¤¦¦§¥¤¤§¨¨¤§¨
o`M K` ,oM xAcl Knl KxCW Wxtl§¨¥¤¤¤¤¤§©¥¥©¨
,oM xAcl `xwOd KxCW EpivOW oeiM¥¨¤¨¦¤¤¤©¦§¨§©¥¥
`Ed Knl lv` mBW Wxtl oYip if £̀©¦¨§¨¥¤©¥¤¤¤

Knl cSn `le ,`xwOd KxC cSn)iaxd(. ¦©¤¤©¦§¨§Ÿ¦©¤¤

ceC xn` oke±.bl ,` ` mikln §¥¨©¨¦§¨¦
`le ,"mkipc` icar z` mkOr Egw"§¦¨¤¤©§¥£Ÿ¥¤§Ÿ

"icar z`" :xn`±qEtcA `Ed oM ¨©¤£¨©¥¦§
."icarn" :miqEtC x`WA K` .oFW`x¦©¦§¨§¦¥£¨©
z` gw dY`" :e ,k a l`EnW mB d`xE§¥©§¥©¨©¤
dY` gw" :mW i"WxaE ,"LipFc` icar©§¥£¤§©¦¨©©¨

."iaiaq mi`vnPd on¦©¦§¨¦§¦¦
WFxeWg` xn` oke±.g ,g xYq` §¥¨©£©§¥¤§¥

,"inWA" :xn` `le ,"KlOd mWA"§¥©¤¤§Ÿ¨©¦§¦
:xn` `le ,"'d z`n" :xn` o`M s ©̀¨¨©¥¥§Ÿ¨©

."FY`n"± minXd onxn`W `Ede ¥¦¦©¨¨¦§¤¨©
aEzMd±.`l ,el aFI` ©¨¦

xQil `AWM ,"'Fbe miOr oici ma iM"¦¨¨¦©¦§§¤¨§©¥
on W`" mdilr `ian ± zFIxAd©§¦¥¦£¥¤¥¦

mFcql dUrW FnM "minXd±d`x ©¨©¦§¤¨¨¦§§¥
miarA ± ma iM" :mW aFI` i"Wx mB©©¦¦¨¦¨¤¨¦
minWB zxivrA mxQii ,miOr oicï¦©¦§©§¥©£¦©§¨¦
± lEAOd xFC E`hg ,dMn lke arxÄ¨¨§¨©¨¨§©©
± mFcq iWp` ,EgYtp minXd zFAx`e©£ª©¨©¦¦§¨©§¥§
`xqiq ,Dvx` lk dtixU glne zixtB̈§¦¨¤©§¥¨¨©§¨¦§¨

."`xqiq mr Englp minXd on ±¦©¨©¦¦§£¦¦§¨
,minXd on ± oOd cixFdl `AWkE§¤¨§¦©¨¦©¨©¦
"minXd on mgl mkl xihnn ippd"¦§¦©§¦¨¤¤¤¦©¨¨¦

±:mW aFI` i"Wx mB d`x .c ,fh zFnW§§¥©©¦¦¨
mi`A mXn ± xiAknl lkF` oYi"¦¤¤§©§¦¦¨¨¦
on mgl mkl xihnn ippd ,zFpFfn§¦§¦©§¦¨¤¤¤¦
aFHd mbe rxd mBW ,xnFlM ."minXd©¨¨¦§©¤©¨¨§©©
zrCn `ivFdl ,mFwn FzF`n mi`Ä¦¥¨§¦¦©©
Fpi` zFrxd lrFRW miqxFwiR`d̈¤¦§¦¤¥¨¨¥

zFaFHd lrFR)dcya x`a(.dk dxez ¥©



נג `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

ß oeygxn a"i iriax mei ß

(àë)éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øéòä-úà ékôä ézìáì§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

i"yx£‰f‰ ¯·cÏ Ìb∑ּבגלל אּציל העיר ּכל אף אּלא נּצֹול, ׁשאּתה ּדּי אני,∑‰ÈkÙ.לא עד הֹופ" ּכמֹו: ««»»«∆ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ»¿ƒְֲִֵַ
ראי", "אחרי לא)ּבֹואי", בֹו(ירמיה ּדּברי .""מּדי ְֲִִִִֵֵַַֹ

(áë)øác úBNòì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìò änL Eàa-ãò©«Ÿ£−¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

i"yx£˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑,ּבעצמן הּדבר ותלּו אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על מלאכים ׁשל ענׁשן זהּו ƒ…««¬ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּברׁשּותן  הּדבר ׁשאין לֹומר ׁשהזקקּו עד מּׁשם זזּו לא לפיכ.ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ למד אּתה מּכאן יחיד, לׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻƒ…«ְִִֵַָָָָ

אחד  לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין מּציל, והאחד הֹופ ˆÚB¯.ׁשהאחד ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ∑ על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ«≈»»≈»ƒ«ַ
מצער  "והיא ."ׁשם: ְְִִֵָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

Ób˙ÙÏ‡כא  Û‡ Ct‡ ˙È·ÈÒ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

‡Ïekכב  ‡Ï È¯‡ Ônz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

ÚBˆÏ¯:כג  ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

mdxa` ly`

,"iWtp igzE" oial "`id xrvn `ld"£Ÿ¦§¨¦§¥§¦©§¦
xird z` liSdl dzid hFl zpEM `N ¤̀¨©¨©¨§¨§©¦¤¨¦

."DA" zFigl lkEIW icM§¥¤©¦§¨
FWxcn Edf±.A ,i zAW ¤¦§¨©¨§

dPhw xir "`ld" :`xwn lW FhEWtE§¤¦§¨£Ÿ¦§©¨
±."xrvn" WExiR Edf¤¥¦§¨

hrn DA miWp`e "`id"±`idW oeiM ¦©£¨¦¨§©¥¨¤¦
oFWlA o`M hwp i"Wx .dPhw xir¦§©¨©¦¨©¨¦§

aEzMd)ci ,h zldw(miWp`e dPhw xir" : ©¨¦§©¨©£¨¦
.."hrn DÄ§©

dPgiPY m` ciRwdl Ll oi`±ipRn ¥§§©§¦¦©¦¤¨¦§¥
WExitAW xirdlE .hrn DA miWp`W¤£¨¦¨§©§¨¦¤§¥

" i"Wx hwp WxcOdlFkiedY` ©¦§¨¨©©¦§¨©¨
Ll oi` dNigYkNOW EpidC ,"DgiPdl§©¦¨§©§¤¦§©§¦¨¥§
ENi`e .oihrEn dizFpFr iM ,Daixgdl§©£¦¨¦£¤¨¨¦§¦

Ll oi`" hwp o`MciRwdlEpidC ," ¨¨©¥§§©§¦§©§
xird dkixv oiCd on m` s`W¤©¦¦©¦§¦¨¨¦
,Daixgdl ciRwdl Ll oi` ,axgdl§¥¨¥¥§§©§¦§©£¦¨

.DAW miWp`d hErin ipRn¦§¥¦¨£¨¦¤¨
DA "iWtp igzE"±mB df WExiR itlE §¦©§¦¨§¦¥¤©

`id "dOW qEpl daFxw" aEzMX dn©¤¨§¨¨¨¨¦
xdn mW riBdl lkE`W ,FhEWtM)t"r ¦§¤©§©¦©¨©¥

cec ixac(.`k dxez

(`k)± dGd xaCl mBdY`W LIC `l ©©¨¨©¤Ÿ©¤¤©¨

liS` xird lM s` `N` ,lFSp¦¤¨©¨¨¦©¦
LllbA±z` iMtd iYlal" xEn`M ¦§¨§¨¨§¦§¦¨§¦¤

llbA `l K` ."YxAC xW` xird̈¦£¤¦©§¨©Ÿ¦§©
`idW ipROW F` "oihrEn dizFpFr"W¤£¤¨¨¦¤¦§¥¤¦
liS` `N` ,Yxn`W FnM ,"dPhw xir"¦§©¨§¤¨©§¨¤¨©¦
i"Wx cnFl df z`e ,"LllbA" mzF`¨¦§¨§§¤¤¥©¦

iz`Up" aEzMd oFWNnLipRmBxaCl ¦§©¨¨¨¦¨¤©©¨¨
"LipR iz`Up"W) LllbAW ,"dGd( ©¤¤¦§¨§¤¨¨¦¨¤

liS`mB.xird lM z` ©¦©¤¨¨¦
± iMtdip` KtFd±izF` KtFd `le ¨§¦¥£¦§Ÿ¥¦

)`"ebe m"`x(.
"i`A cr" :FnM±cr .d ,gn oOwl §©Ÿ¦§©¨©

Llv` iz`AW)my i"yx(. ¤¨¦¤§§
"i`x ixg`"±.bi ,fh lirl ©£¥Ÿ¦§¥

"FA ixAC iCn"±lkA .hi ,`l dinxi ¦¥©§¦¦§§¨§¨
FA xAcn ip`W zr)my i"yx(.ak dxez ¥¤£¦§©¥

(ak)± zFUrl lkE` `l iMoWpr Edf ¦Ÿ©©£¤¨§¨
Exn`W lr mik`ln lW±lirl ¤©§¨¦©¤¨§§¥

.bi wEqR̈
xaCd Elze ,"Epgp` mizigWn iM¦©§¦¦£©§§¨©¨¨
cr mXn Eff `l Kkitl ,onvrA§©§¨§¦¨Ÿ¨¦¨©
.ozEWxA xaCd oi`W xnFl EwwfEdW¤§§©¤¥©¨¨¦§¨

± lkE` `l iMo`Mn ,cigi oFWl ¦Ÿ©§¨¦¦¨
cg`de KtFd cg`dW cnl dY ©̀¨¨¥¤¨¤¨¥§¨¤¨

liSn±`l" :lirl i"Wx ixaC iR lr ©¦©¦¦§¥©¦§¥Ÿ
oi`W xnFl EwwfEdW cr mXn Eff̈¦¨©¤§§©¤¥
cg` lMW rnWn ,"ozEWxA xaCd©¨¨¦§¨©§©¤¨¤¨
,"xaC zFUrl lkE` `l iM" :xn` mdn¥¤¨©¦Ÿ©©£¨¨
lkEi `NW xn` KFtdl glWPW dfC§¤¤¦§©©£¨©¤Ÿ©
riBi `l hFl cFr lM mFcq z` KFtdl©£¤§¨Ÿ©¦©
`NW xn` liSdl glWPW dfe ,xrvl§Ÿ©§¤¤¦§©§©¦¨©¤Ÿ
`l hFNW cFr lM FzEgilW mIql lkEi©§©¥§¦¨¤Ÿ

.xrvl riBi©¦©§Ÿ©
xacl miglWp mik`ln ipW oi`W¤¥§¥©§¨¦¦§¨¦§¨¨

cg`±glWp cg` K`ln oi`W mWM ¤¨§¥¤¥©§¨¤¨¦§©
i"Wx d`x ,zFiEgilW iYWl,gi lirl ¦§¥§¦§¥©¦§¥

mizigWn iM" :lirl xn`X dnE .a©¤¨©§¥¦©§¦¦
hFl zlSd ici lrW mEXn Edf ?"Epgp £̀©§¤¦¤©§¥©¨©
df `xwp ,zigWdl ipXd K`lOd lkEi©©©§¨©¥¦§©§¦¦§¨¤

FnW lr oM mB)m"`x(. ©¥©§
± xrFv xird mW `xw oM lrmW lr ©¥¨¨¥¨¦©©¥

"xrvn `ide"±aqEn "oM lr" ,xnFlM §¦¦§¨§©©¥¨
`ide" :k wEqR lirl xEn`d lr©¨¨§¥¨§¦
mr xXwzn Fpi` ixdW) "xrvn¦§¨¤£¥¥¦§©¥¦

df wEqtA xEn`d(dvx `NW `N` , ¨¨§¨¤¤¨¤Ÿ¨¨
hFl ixaC rvn`A wiqtdl aEzMd©¨§©§¦§¤§©¦§¥

zaEWzEo`M FazM okle ,mik`lOd §©©©§¨¦§¨¥§¨¨
.oiprd sFqAbk dxez §¨¦§¨

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(ãë)Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®
:íéîMä-ïî ýåýé úàî¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ּדינֹו ּובית הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום Ì„Ò.ּכל ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑,הּׁשחר ּכמֹוּבעלֹות «ƒ¿ƒֱִֵֶֶַַָָƒ¿ƒ«¿…ְֲַַַַ
לחּמה  עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ּברקיע  עֹומדת ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנאמר:

אֹומרים: לבנה עֹובדי יהיּו ּבּיֹום, מהם אּפרע אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לּלבנה, ּבּלילה,ּומהם היה 'אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹום, היה 'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם אּפרע ואם חרבים'. היינּו לא מֹוׁשלת, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכׁשהּלבנה
והּלבנה  ׁשהחּמה ּבׁשעה מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ּכתיב: לכ חרבים', היינּו לא מֹוׁשלת, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכׁשהחּמה

L‡Â.מֹוׁשלים  ˙È¯Ùb 'B‚Â ¯ÈËÓ‰∑ ּגפרית ונעׂשה מטר, בשלח)ואׁשּבּתחּלה ‰'.(מכילתא ˙‡Ó∑ּדר ְִƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ≈≈ֶֶ
ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. אמר: ולא ,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר א)הּמקראֹות א עבדי (מלכים את עּמכם "קחּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אמר: ּכאן אף 'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: אחׁשורֹוׁש וכן 'מעבדי'. אמר: ולא ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאדֹוניכם",
'מאּתֹו' אמר ולא ה'", ‰ÌÈÓM."מאת ÔÓ∑:הּכתּוב ׁשאמר לו)והּוא ּכׁשּבא (איוב וגֹו'". עּמים ידין ּבם "ּכי ְִֵֵֵַָֹƒ«»»ƒְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

הּׁשמים:לי  מן הּמן להֹוריד ּוכׁשּבא לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים מן אׁש עליהם מביא הּברּיֹות, טז)ּסר (שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשמים  מן לחם לכם ממטיר .""הנני ְְִִִִִֶֶֶַַָָָ

È¯Ùb˙‡כד  ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

mdxa` ly`

(ck)± xihnd 'de:xn`PW mFwn lM ©¦§¦¨¨¤¤¡©
FpiC ziaE `Ed ,"'de"±i"Wx mB d`x ©¥¦§¥©©¦

e"`EdW" :x`iA mWe ,hk ,ai zFnW§§¨¥¥¤©¨
."ipFltE ipFlR FnM ,`Ed ztqFY oFWl§¤¤§§¦§¦
KFtdl la` ,calA xhOd oiprl Epide§©§§¦§©©¨¨¦§¨£¨©£
did mik`lOd ipXn cg` ,mixrd z ¤̀¤¨¦¤¨¦§¥©©§¨¦¨¨

Kkl gilW)my zeny `"eb(. ¨¦©§¨
± mFcq lr xihndxgXd zFlrA± ¦§¦©§©£©©©

xW`M wx xihndW dpEMd m`W¤¦©©¨¨¤¦§¦©©£¤
`A hFle ux`d lr `vi WnXd"©¤¤¨¨©¨¨¤§¨
,"'d xhnIe" xnFl Kixv did ,"dxrvŸ£¨¨¨¨¦©©©§¥
xaMW rnWn "xihnd 'de" ENi`e§¦©¦§¦©§©¤§¨
.xgXd zFlrA Epide ,okl mcFw xihnd¦§¦¤¨¥§©§©£©©©
zFUrl lkE` `l" :K`lOd xn`X dnE©¤¨©©©§¨Ÿ©©£
zkitd oiprl Edf ,"dOW L`A cr xaC̈¨©Ÿ£¨¨¤§¦§©£¦©
hFNW xg`l wx did df xaCW ,mixrd¤¨¦¤¨¨¤¨¨©§©©¤
W`e zixtB zxhnd la` ,xrvl `Ä§Ÿ©£¨©§¨©¨§¦¨¥
zFlr mr cIn dzUrp minXd on¦©¨©¦¤¤§¨¦¨¦£

xgXd)`"eb(. ©©©
xn`PW FnM±.eh wEqR §¤¤¡©¨

dpaNdW drW ,"dlr xgXd FnkE"§©©©¨¨¨¨¤©§¨¨
EidW itl ,dOgd mr riwxA zcnFr¤¤¨¨¦©¦©©¨§¦¤¨
,dpaNl mdnE dOgl oicaFr mdn¥¤§¦©©¨¥¤©§¨¨
rxR` m` :`EdÎKExAÎWFcTd xn`̈©©¨¨¦¤¨©
dpal icaFr Eidi ,mFIA mdn¥¤©¦§§¥§¨¨
dliNA did ENi` :mixnF`§¦¦¨¨©©§¨

oiaxg Epiid `l zlWFn dpaNdWM± §¤©§¨¨¤¤Ÿ¨¦£¥¦
,lrFtA oM mixnF` EidW dpEMd oi ¥̀©©¨¨¤¨§¦¥§©
did lFkiaMW `N` ,ERqp mNM ixdW¤£¥ª¨¦§¤¨¤¦§¨¨¨
dpEMdW F` .oM xnFl dR oFgzR mdl̈¤¦§¤©¥¤©©¨¨

x`WAW dpal icaFr mixnF` Eid oMW¤¥¨§¦§¥§¨¨¤¦§¨
Epiid `l" oFWlA Exn`e ,zFnFwn§§¨§¦§Ÿ¨¦
dpal icaFr zziOW mEXn ,"oiaxg£¥¦¦¤¦©§¥§¨¨
dpal icaFrl xrv mB Edf mFcqA¦§¤©©©§§¥§¨¨

zFnFwn x`WA)g"ty(. ¦§¨§
icaFr Eidi ,dliNA mdn rxR` m`e§¦¤¨©¥¤©©§¨¦§§¥
mFIA did ENi` :mixnF` dOgd©©¨§¦¦¨¨©
,oiaxg Epiid `l zlWFn dOgdWM§¤©©¨¤¤Ÿ¨¦£¥¦
,"dlr xgXd FnkE" :aizM Kkl§¨§¦§©©©¨¨
dpaNde dOgdW drWA mdn rxtpe§¦§©¥¤§¨¨¤©©¨§©§¨¨

.milWFn± W`e zixtB 'Fbe xihnd §¦¦§¦§¨§¦¨¥
"W`e zixtB" dUrpe xhn dNgYA± ©§¦¨¨¨§©£¨¨§¦¨¥

'de" :azM `NW dGn oM cnFNW d`xp¦§¤¤¥¥¦¤¤Ÿ¨©©
lre mFcq lr W`e zixtB xihnd¦§¦¨§¦¨¥©§§©
"xihnd" oiA wiqtd `N` ,"dxFnr£¨¤¨¦§¦¥¦§¦
lre mFcq lr" zFaizA "W`e zixtb"l§¨§¦¨¥§¥©§§©
xihnd dNigYAW xnF` dGW ,"dxFnr£¨¤¤¥¤©§¦¨¦§¦
,daEWzA Exfgi ilE` ,xhn mdilr£¥¤¨¨©©§§¦§¨
zixtB" mdilr cixFd ± EaW `NWkE§¤Ÿ¨¦£¥¤¨§¦
,f lirl i"Wx dfÎKxCÎlr d`xE ."W`ë¥§¥©¤¤¤©¦§¥

.ai
'd z`n,oM xAcl zF`xwOd KxC ± ¥¥¤¤©¦§¨§©¥¥

"Knl iWp" FnM±.bk ,c lirl §§¥¤¤§¥
"iWp" :xn` `le±WxiR `l mW lirl §Ÿ¨©¨©§¥¨Ÿ¥©

mEXn ,oM xAcl `xwOd KxCW i"Wx©¦¤¤¤©¦§¨§©¥¥¦
xWt` dide ,Knl ixaCn Edf mXW¤¨¤¦¦§¥¤¤§¨¨¤§¨
o`M K` ,oM xAcl Knl KxCW Wxtl§¨¥¤¤¤¤¤§©¥¥©¨
,oM xAcl `xwOd KxCW EpivOW oeiM¥¨¤¨¦¤¤¤©¦§¨§©¥¥
`Ed Knl lv` mBW Wxtl oYip if £̀©¦¨§¨¥¤©¥¤¤¤

Knl cSn `le ,`xwOd KxC cSn)iaxd(. ¦©¤¤©¦§¨§Ÿ¦©¤¤

ceC xn` oke±.bl ,` ` mikln §¥¨©¨¦§¨¦
`le ,"mkipc` icar z` mkOr Egw"§¦¨¤¤©§¥£Ÿ¥¤§Ÿ

"icar z`" :xn`±qEtcA `Ed oM ¨©¤£¨©¥¦§
."icarn" :miqEtC x`WA K` .oFW`x¦©¦§¨§¦¥£¨©
z` gw dY`" :e ,k a l`EnW mB d`xE§¥©§¥©¨©¤
dY` gw" :mW i"WxaE ,"LipFc` icar©§¥£¤§©¦¨©©¨

."iaiaq mi`vnPd on¦©¦§¨¦§¦¦
WFxeWg` xn` oke±.g ,g xYq` §¥¨©£©§¥¤§¥

,"inWA" :xn` `le ,"KlOd mWA"§¥©¤¤§Ÿ¨©¦§¦
:xn` `le ,"'d z`n" :xn` o`M s ©̀¨¨©¥¥§Ÿ¨©

."FY`n"± minXd onxn`W `Ede ¥¦¦©¨¨¦§¤¨©
aEzMd±.`l ,el aFI` ©¨¦

xQil `AWM ,"'Fbe miOr oici ma iM"¦¨¨¦©¦§§¤¨§©¥
on W`" mdilr `ian ± zFIxAd©§¦¥¦£¥¤¥¦

mFcql dUrW FnM "minXd±d`x ©¨©¦§¤¨¨¦§§¥
miarA ± ma iM" :mW aFI` i"Wx mB©©¦¦¨¦¨¤¨¦
minWB zxivrA mxQii ,miOr oicï¦©¦§©§¥©£¦©§¨¦
± lEAOd xFC E`hg ,dMn lke arxÄ¨¨§¨©¨¨§©©
± mFcq iWp` ,EgYtp minXd zFAx`e©£ª©¨©¦¦§¨©§¥§
`xqiq ,Dvx` lk dtixU glne zixtB̈§¦¨¤©§¥¨¨©§¨¦§¨

."`xqiq mr Englp minXd on ±¦©¨©¦¦§£¦¦§¨
,minXd on ± oOd cixFdl `AWkE§¤¨§¦©¨¦©¨©¦
"minXd on mgl mkl xihnn ippd"¦§¦©§¦¨¤¤¤¦©¨¨¦

±:mW aFI` i"Wx mB d`x .c ,fh zFnW§§¥©©¦¦¨
mi`A mXn ± xiAknl lkF` oYi"¦¤¤§©§¦¦¨¨¦
on mgl mkl xihnn ippd ,zFpFfn§¦§¦©§¦¨¤¤¤¦
aFHd mbe rxd mBW ,xnFlM ."minXd©¨¨¦§©¤©¨¨§©©
zrCn `ivFdl ,mFwn FzF`n mi`Ä¦¥¨§¦¦©©
Fpi` zFrxd lrFRW miqxFwiR`d̈¤¦§¦¤¥¨¨¥

zFaFHd lrFR)dcya x`a(.dk dxez ¥©



xie`נד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(äë)úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
:äîãàä çîöå íéøòä éáLé-ìk̈«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן (איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
וגֹו' ידֹו ׁשלח .""ּבחּלמיׁש ְִַַַָָָ

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©
i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ לֹוט ׁשל ÁÏÓ.מאחריו ·Èˆ È‰zÂ∑(ב"ר) אמר לקתה. ּובמלח חטאה ּבמלח ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַַָָָָָ

להנהיג  בא אּתה הּזה, הרע הּמנהג 'אף לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט 'ּתני הּזה'?לּה: .ּבּמקֹום ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(æë)ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©
:ýåýé éðt-úà íL̈−¤§¥¬§Ÿ̈«

(çë)õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå økkä©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּכל ∑‰ÔL·k.ּתּמּור וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּבּתֹורה  .'ּכבׁשן' ְִֶַָָ

(èë)økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà Côäa©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר) ׁשּׂשרה יֹודע לֹוט ׁשהיה נזּכר לֹוט? על אברהם ׁשל זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עליו. חס ׁשהיה הּדבר, ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: על ּבמצרים אברהם ׁשאמר וׁשמע אברהם, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאׁשּתֹו
עליו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חס ,לפיכ. ְִַָָָָָָ

LÈÓ¯‡כה  Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו  ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

LnLcכז  ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

mdxa` ly`

(dk)'Fbe mixrd z` KtdIe± ©©£Ÿ¤¤¨¦§
oYrAx`±dnc` dxFnre mFcq ©§©§¨§©£¨©§¨

,hk mixaC xtqA WxFtnke ,miFavE§¦§©§¨§¥¤§¨¦
mFcq zkRdnM" :akdnc` dxFnre §©§¥©§©£¨£¨¨

."miFavE§¦
oktde cg` rlqA zFaWFi§§¤©¤¨©£¨¨

±.zg` dkitdA ozF` Ktd̈©¨©£¦¨©©
dHnl dlrnln±iRlM dlrOd Ktd ¦§©§¨§©¨¨©©©§¨§©¥

.dlrn iRlM dHOde dHn©¨§©©¨§©¥©§¨
xn`PW±.h ,gk aFI` ¤¤¡©¦

"'Fbe Fci glW WinNgA"±:FnEIqe ©©¨¦¨©¨§§¦
:mW i"WxaE ,"mixd WxXn Ktd"¨©¦Ÿ¤¨¦§©¦¨
dlrnln mixdd iWxW Ktde"§¨©¨§¥¤¨¦¦§©§¨

."dHnlek dxez §©¨
(ek)eixg`n FYW` hAYe± ©©¥¦§¥©£¨

hFl lW "eixg`n"±dzidWM ¥©£¨¤§¤¨§¨

cvl dhiAd if` hFl lW eixFg`n¥£¨¤£©¦¦¨§©
,xFg`l dhiAdW WExiRd oi`e ,mFcq§§¥©¥¤¦¦¨§¨

"dixg`l" xnFl Kixv did f` iM)m"`x(. ¦¨¨¨¨¦©§©£¤¨
± gln aivp idYed`hg glnA ©§¦§¦¤©§¤©¨§¨

dzwl glnaE±aivp dzidp okle §¤©¨§¨§¨¥¦§§¨§¦
mipa` F` xtr aivp `le ,gln)m"`x(. ¤©§Ÿ§¦¨¨£¨¦

migxF`l gln hrn ipY :Dl xn`̈©¨§¦§©¤©¨§¦
rxd bdpOd s` :Fl dxn` .ElNd©¨¨§¨©©¦§¨¨©
?dGd mFwOA bidpdl `A dY` dGd©¤©¨¨§©§¦©¨©¤

±.Fzial E`AW mik`lOlfk dxez ©©§¨¦¤¨§¥
(gk)± xFhiw`"wxeh ,oWr lW xEOY ¦¦¤¨¨

±torchecEOr ,oWr F` W`)i"yx ifrl(. ©¥¨¨
dwEa` ,ciRl)i"yx ifrl xve`(.frlA ©¦£¨§©©

± oWaMdz` DA oitxFVW dxitg ©¦§¨£¦¨¤§¦¨¤
"oWaM" lM oke .ciql mipa`d̈£¨¦§¦§¥¨¦§¨

dxFYAW±gi ,hi mW .i ,g ,h zFnW ¤©¨§¨

d`xE ."ciq lW oWaMd" :mW i"WxaE§©¦¨©¦§¨¤¦§¥
± `xEp oEY`" :e ,b l`IpC i"Wx mB©©¦¨¦¥©¨
mipa` DA sFxUl oiUFrW `OEB¨¤¦¦§¨£¨¦

,ciqllkAW oWaM `Ede §¦§¦§¨¤§¨
."`xwOdhk dxez ©¦§¨

(hk)mdxa` z` midl` xFMfIe± ©¦§¡Ÿ¦¤©§¨¨
Edn±."`id dn" :oFW`x qEtcA ©¦§¦©¦

hFl lr mdxa` lW Fzxikf±,xnFlM §¦¨¤©§¨¨©§©
lv` mdxa` lW Fzxikf oipr dn̈¦§©§¦¨¤©§¨¨¥¤

hFl lW FzlSd)e ,`p x"a t"r m"`x(oi`e . ©¨¨¤§¥
mdxa` z` xkGW FWExiRW xnFl©¤¥¤¨©¤©§¨¨
didW zngn FxEarA hFl z` liSde§¦¦¤©£¥£©¤¨¨
`N` zltFp Dpi` dxikGd iM ,FaFxw§¦©§¦¨¥¨¤¤¤¨

lFSiPd lr)m"`x(Fl did f`W F` . ©©¦¤¨¨¨
hFl z` glWIe" :xnFleig` oAicM ," ©©§©©¤¤¨¦§¥
daxiwd z` xiMfdl)i"`xdn(. §©§¦¤¨¦§¨

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(ì)Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðá§Ÿ¨«
i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑ לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

(àì)Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàa ïéà¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê eÈ·‡∑ מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם רבה)ׁשּכל .(בראשית ְְֱֶֶַַַָָָ

(áì)äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬
^òøæ eðéáàî¥«¨¦−¨«©

(âì)àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzå äøéëaä©§¦¨Æ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈

e÷áe:dî §À¨«
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ אּמֹות ׁשּתי מהן להֹוציא ּבּמערה, להן נזּדּמן ‡˙È·‡Œ‰.יין ·kLzÂ∑:ּכתיב ּובּצעירה ««¿∆»¿ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְְִִַָ

עּמֹו אחֹו"."וּתׁשּכב אּלא ּבזנּות, ּפתחה ׁשּלא לפי ּגנּותּה.צעירה, ּפרׁש ולא הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ÔÈz¯˙Âל  ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙a ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

e‚·¯לא  ·ÈÒ ‡e·‡ ‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk Á¯B‡k ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú¯‡«¿»

ekLÂ·לב  ‡¯ÓÁ ‡e·‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

mdxa` ly`

FYW` dxVW rcFi hFl didW xMfp¦§©¤¨¨¥©¤¨¨¦§
mdxa` xn`W rnWe ,mdxa` lW¤©§¨¨§¨©¤¨©©§¨¨

"`id izg`" :dxU lr mixvnA± §¦§©¦©¨¨£Ÿ¦¦
.hi ,ai lirl§¥

xaCd dNB `le±df itlEdxikGd §Ÿ¦¨©¨¨§¦¤©§¦¨
:xn` EN`M ,hFl lr `N` Dpi` z`Gd©Ÿ¥¨¤¨©§¦¨©
daFHd z` hFll midl` xFMfIe©¦§¡Ÿ¦§¤©¨

mdxa`l dUrW)m"`x(WxFtn xzFie . ¤¨¨§©§¨¨§¥§¨
`id dn" :KM qxFBW ipW qEtcA oM¥¦§¥¦¤¥¨©¦

FzxikfhFl lr `N` ?mdxa` lW §¦¨¤©§¨¨¤¨©
dn `id dl`Xd ,xnFlM ."'eke xMfp¦§©§©©§¥¨¦¨
daEWYde ,o`M mdxa` zxikf oipr¦§©§¦©©§¨¨¨§©§¨
ok`W ,"xMfp hFl lr `N`" :`id¦¤¨©¦§©¤¨¥
lW `N` mdxa` lW `l `id dxikGd©§¦¨¦Ÿ¤©§¨¨¤¨¤
itlE ,mdxa`l dUrX dn oiprl hFl§¦§©©¤¨¨§©§¨¨§¦

Rd xEriW dfxFMfIe" :KM `Ed wEq ¤¦©¨¨©¦§
dn ,"mdxa` z` [hFll] miwl ¡̀Ÿ¦§¤©§¨¨©

mdxa`l dUrX)lld sqei(. ¤¨¨§©§¨¨
eilr qg didW±.EdEbxdi `NW ¤¨¨¨¨¨¤Ÿ©©§

eilr `EdÎKExAÎWFcTd qg Kkitl± §¦¨¨©¨¨¨¨
zEkfA" :fi wEqR lirl i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥¨¦§
dpEMd ilE`e ."lFSip dY` mdxa ©̀§¨¨©¨¦§©©©¨¨
`le ,mdxa`l ziUrX dn zEkfA¦§©¤¨¦¨§©§¨¨§Ÿ

zEkGW ,xnFlM ,mFcqA LiUrn zEkfA¦§©£¤¦§§©¤§
zEkf `id mpn` mdxa`l ziUrW Ff¤¨¦¨§©§¨¨¨§¨¦§
z`f ziUrW oeiMn K` ,dPhw§©¨©¦¥¨¤¨¦¨Ÿ
dlFcB zEkf Ll zaWgp `id mdxa`l§©§¨¨¦¤§¤¤§§§¨

)g"ty d`x(ipW mdW xnFl d`xp xzFie .§¥¦§¤©¤¥§¥
df wEqR WxiR lirl ,mipFW miWExiR¥¦¦§¥¥©¨¤
,hFl lSip mdxa` zEkfAW FhEWtM¦§¤¦§©§¨¨¦©
mdW d`xpe .xg` otF`A FWxtn o`ke§¨§¨§§¤©¥§¦§¤¤¥
i"Wxn rnWn oke .zFwElg zFWxcn¦§¨£§¥©§©¥©¦
FY` KldW xkUA"W d ,a mixaC§¨¦¤¦§©¤¨©¦
lr xnF` didX dn lr wzWe mixvnl§¦§©¦§¨©©©¤¨¨¥©
lW] FpaM F`Ur ,`id izFg` ,FYW ¦̀§£¦¦£¨¦§¤
oFOr z` hFl ipal ozpe ,"[mdxa ©̀§¨¨§¨©¦§¥¤©
xaCd ghaEd dNigYAW s` ,a`FnE¨©¤©§¦¨§©©¨¨

.mdxa`ll dxez §©§¨¨
(l)± xrFvA zaWl `xi iMitl ¦¨¥¨¤¤§©§¦

mFcql daFxw dzidW±WWge ¤¨§¨§¨¦§§¨©
mFcq lr cixFd 'dW zixtBde W`dW¤¨¥§©¨§¦¤¦©§

xrv iaWFil mB EwiGi)`"eb(.`l dxez ©¦©§§¥Ÿ©
(`l)± owf Epia`eWkr `l m`e ¨¦¨¥§¦Ÿ©§¨

zEni `OW ?izni`wqti F` ¥¨©¤¨¨¦§Ÿ
cilFdNn±l` caMd on WWgd hwp ¦§¦¨©©£¨¦©¨¥¤

,zEni `l m` s`e ,zEni `OW :lTd©©¤¨¨§©¦Ÿ¨

.cilFdNn wFqti `OW¤¨¦§¦§¦
± ux`A oi` Wi`elMW Eid zFxEaq §¦¥¨¨¤§¨¤¨

lEAOd xFcA FnM axgp mlFrd± ¨¨¤¡¨§§©©
,EpEMzp minW mWl hFl zFpA df itlE§¦¤§§¥¨©¦¦§©§

zEpf mWl `le)dcya x`a(. §Ÿ§¥§
dAx ziW`xA±.g ,`pal dxez §¥¦©¨

(bl)'Fbe oiwWYeodl oOCfp oii ± ©©§¤¨§©¦¦§©¥¨¤
dxrOA±aEzMX dOn oM cnFl ©§¨¨¥¥¦©¤¨

"`Ed"e ,"`Edd" `le ,"`Ed dliNA"©©§¨§Ÿ©§
`EdW ,`EdÎKExAÎWFcTd lr fnFx¥©©¨¨¤
icM ,dliNd FzF`A oii mdl oinfd¦§¦¨¤©¦§©©§¨§¥
FWxtn okle .zFOE` iYW odn E`vIW¤¥§¥¤§¥§¨¥§¨§
eiptNW wEqRA `le ,df wEqtA i"Wx©¦§¨¤§Ÿ©¨¤§¨¨
oYip df wEqRn wx iM ,"oii EPwWp"©§¤©¦¦©¦¨¤¦¨

oM WFxcl)cec ixace `"eb(ÎKxCÎlr d`xE . ¦§¥§¥©¤¤
.fh ,l oOwl i"WxA df¤§©¦§©¨

.zFO` iYW odn `ivFdlz` aMWYe §¦¥¥§¥ª©¦§©¤
± dia`aMWYe" :aizM dxirSaE ¨¦¨©§¦¨§¦©¦§©

"FOr±`Ed dl`Xd xTir .dl wEqR ¦¨¦©©§¥¨
`le ,"dia` z`" o`M xn`p rECn ,o`M̈©©¤¡©¨¤¨¦¨§Ÿ
xn` xaM ixdW ,dxirSA FnM "FOr"¦§©§¦¨¤£¥§¨¨©
mIqOX dn Edfe ."odia`" ok iptl¦§¥¥£¦¤§¤©¤§©¥

aEzMd DnqxR" :i"WxWxFtnA." ©¦¦§§¨©¨¦§¨



נה `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(äë)úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
:äîãàä çîöå íéøòä éáLé-ìk̈«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן (איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
וגֹו' ידֹו ׁשלח .""ּבחּלמיׁש ְִַַַָָָ

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©
i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ לֹוט ׁשל ÁÏÓ.מאחריו ·Èˆ È‰zÂ∑(ב"ר) אמר לקתה. ּובמלח חטאה ּבמלח ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַַָָָָָ

להנהיג  בא אּתה הּזה, הרע הּמנהג 'אף לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט 'ּתני הּזה'?לּה: .ּבּמקֹום ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(æë)ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©
:ýåýé éðt-úà íL̈−¤§¥¬§Ÿ̈«

(çë)õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå økkä©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּכל ∑‰ÔL·k.ּתּמּור וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּבּתֹורה  .'ּכבׁשן' ְִֶַָָ

(èë)økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà Côäa©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר) ׁשּׂשרה יֹודע לֹוט ׁשהיה נזּכר לֹוט? על אברהם ׁשל זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עליו. חס ׁשהיה הּדבר, ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: על ּבמצרים אברהם ׁשאמר וׁשמע אברהם, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאׁשּתֹו
עליו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חס ,לפיכ. ְִַָָָָָָ

LÈÓ¯‡כה  Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו  ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

LnLcכז  ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

mdxa` ly`

(dk)'Fbe mixrd z` KtdIe± ©©£Ÿ¤¤¨¦§
oYrAx`±dnc` dxFnre mFcq ©§©§¨§©£¨©§¨

,hk mixaC xtqA WxFtnke ,miFavE§¦§©§¨§¥¤§¨¦
mFcq zkRdnM" :akdnc` dxFnre §©§¥©§©£¨£¨¨

."miFavE§¦
oktde cg` rlqA zFaWFi§§¤©¤¨©£¨¨

±.zg` dkitdA ozF` Ktd̈©¨©£¦¨©©
dHnl dlrnln±iRlM dlrOd Ktd ¦§©§¨§©¨¨©©©§¨§©¥

.dlrn iRlM dHOde dHn©¨§©©¨§©¥©§¨
xn`PW±.h ,gk aFI` ¤¤¡©¦

"'Fbe Fci glW WinNgA"±:FnEIqe ©©¨¦¨©¨§§¦
:mW i"WxaE ,"mixd WxXn Ktd"¨©¦Ÿ¤¨¦§©¦¨
dlrnln mixdd iWxW Ktde"§¨©¨§¥¤¨¦¦§©§¨

."dHnlek dxez §©¨
(ek)eixg`n FYW` hAYe± ©©¥¦§¥©£¨

hFl lW "eixg`n"±dzidWM ¥©£¨¤§¤¨§¨

cvl dhiAd if` hFl lW eixFg`n¥£¨¤£©¦¦¨§©
,xFg`l dhiAdW WExiRd oi`e ,mFcq§§¥©¥¤¦¦¨§¨

"dixg`l" xnFl Kixv did f` iM)m"`x(. ¦¨¨¨¨¦©§©£¤¨
± gln aivp idYed`hg glnA ©§¦§¦¤©§¤©¨§¨

dzwl glnaE±aivp dzidp okle §¤©¨§¨§¨¥¦§§¨§¦
mipa` F` xtr aivp `le ,gln)m"`x(. ¤©§Ÿ§¦¨¨£¨¦

migxF`l gln hrn ipY :Dl xn`̈©¨§¦§©¤©¨§¦
rxd bdpOd s` :Fl dxn` .ElNd©¨¨§¨©©¦§¨¨©
?dGd mFwOA bidpdl `A dY` dGd©¤©¨¨§©§¦©¨©¤

±.Fzial E`AW mik`lOlfk dxez ©©§¨¦¤¨§¥
(gk)± xFhiw`"wxeh ,oWr lW xEOY ¦¦¤¨¨

±torchecEOr ,oWr F` W`)i"yx ifrl(. ©¥¨¨
dwEa` ,ciRl)i"yx ifrl xve`(.frlA ©¦£¨§©©

± oWaMdz` DA oitxFVW dxitg ©¦§¨£¦¨¤§¦¨¤
"oWaM" lM oke .ciql mipa`d̈£¨¦§¦§¥¨¦§¨

dxFYAW±gi ,hi mW .i ,g ,h zFnW ¤©¨§¨

d`xE ."ciq lW oWaMd" :mW i"WxaE§©¦¨©¦§¨¤¦§¥
± `xEp oEY`" :e ,b l`IpC i"Wx mB©©¦¨¦¥©¨
mipa` DA sFxUl oiUFrW `OEB¨¤¦¦§¨£¨¦

,ciqllkAW oWaM `Ede §¦§¦§¨¤§¨
."`xwOdhk dxez ©¦§¨

(hk)mdxa` z` midl` xFMfIe± ©¦§¡Ÿ¦¤©§¨¨
Edn±."`id dn" :oFW`x qEtcA ©¦§¦©¦

hFl lr mdxa` lW Fzxikf±,xnFlM §¦¨¤©§¨¨©§©
lv` mdxa` lW Fzxikf oipr dn̈¦§©§¦¨¤©§¨¨¥¤

hFl lW FzlSd)e ,`p x"a t"r m"`x(oi`e . ©¨¨¤§¥
mdxa` z` xkGW FWExiRW xnFl©¤¥¤¨©¤©§¨¨
didW zngn FxEarA hFl z` liSde§¦¦¤©£¥£©¤¨¨
`N` zltFp Dpi` dxikGd iM ,FaFxw§¦©§¦¨¥¨¤¤¤¨

lFSiPd lr)m"`x(Fl did f`W F` . ©©¦¤¨¨¨
hFl z` glWIe" :xnFleig` oAicM ," ©©§©©¤¤¨¦§¥
daxiwd z` xiMfdl)i"`xdn(. §©§¦¤¨¦§¨

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(ì)Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðá§Ÿ¨«
i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑ לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

(àì)Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàa ïéà¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê eÈ·‡∑ מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם רבה)ׁשּכל .(בראשית ְְֱֶֶַַַָָָ

(áì)äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬
^òøæ eðéáàî¥«¨¦−¨«©

(âì)àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzå äøéëaä©§¦¨Æ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈

e÷áe:dî §À¨«
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ אּמֹות ׁשּתי מהן להֹוציא ּבּמערה, להן נזּדּמן ‡˙È·‡Œ‰.יין ·kLzÂ∑:ּכתיב ּובּצעירה ««¿∆»¿ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְְִִַָ

עּמֹו אחֹו"."וּתׁשּכב אּלא ּבזנּות, ּפתחה ׁשּלא לפי ּגנּותּה.צעירה, ּפרׁש ולא הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ÔÈz¯˙Âל  ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙a ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

e‚·¯לא  ·ÈÒ ‡e·‡ ‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk Á¯B‡k ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú¯‡«¿»

ekLÂ·לב  ‡¯ÓÁ ‡e·‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

mdxa` ly`

FYW` dxVW rcFi hFl didW xMfp¦§©¤¨¨¥©¤¨¨¦§
mdxa` xn`W rnWe ,mdxa` lW¤©§¨¨§¨©¤¨©©§¨¨

"`id izg`" :dxU lr mixvnA± §¦§©¦©¨¨£Ÿ¦¦
.hi ,ai lirl§¥

xaCd dNB `le±df itlEdxikGd §Ÿ¦¨©¨¨§¦¤©§¦¨
:xn` EN`M ,hFl lr `N` Dpi` z`Gd©Ÿ¥¨¤¨©§¦¨©
daFHd z` hFll midl` xFMfIe©¦§¡Ÿ¦§¤©¨

mdxa`l dUrW)m"`x(WxFtn xzFie . ¤¨¨§©§¨¨§¥§¨
`id dn" :KM qxFBW ipW qEtcA oM¥¦§¥¦¤¥¨©¦

FzxikfhFl lr `N` ?mdxa` lW §¦¨¤©§¨¨¤¨©
dn `id dl`Xd ,xnFlM ."'eke xMfp¦§©§©©§¥¨¦¨
daEWYde ,o`M mdxa` zxikf oipr¦§©§¦©©§¨¨¨§©§¨
ok`W ,"xMfp hFl lr `N`" :`id¦¤¨©¦§©¤¨¥
lW `N` mdxa` lW `l `id dxikGd©§¦¨¦Ÿ¤©§¨¨¤¨¤
itlE ,mdxa`l dUrX dn oiprl hFl§¦§©©¤¨¨§©§¨¨§¦

Rd xEriW dfxFMfIe" :KM `Ed wEq ¤¦©¨¨©¦§
dn ,"mdxa` z` [hFll] miwl ¡̀Ÿ¦§¤©§¨¨©

mdxa`l dUrX)lld sqei(. ¤¨¨§©§¨¨
eilr qg didW±.EdEbxdi `NW ¤¨¨¨¨¨¤Ÿ©©§

eilr `EdÎKExAÎWFcTd qg Kkitl± §¦¨¨©¨¨¨¨
zEkfA" :fi wEqR lirl i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥¨¦§
dpEMd ilE`e ."lFSip dY` mdxa ©̀§¨¨©¨¦§©©©¨¨
`le ,mdxa`l ziUrX dn zEkfA¦§©¤¨¦¨§©§¨¨§Ÿ

zEkGW ,xnFlM ,mFcqA LiUrn zEkfA¦§©£¤¦§§©¤§
zEkf `id mpn` mdxa`l ziUrW Ff¤¨¦¨§©§¨¨¨§¨¦§
z`f ziUrW oeiMn K` ,dPhw§©¨©¦¥¨¤¨¦¨Ÿ
dlFcB zEkf Ll zaWgp `id mdxa`l§©§¨¨¦¤§¤¤§§§¨

)g"ty d`x(ipW mdW xnFl d`xp xzFie .§¥¦§¤©¤¥§¥
df wEqR WxiR lirl ,mipFW miWExiR¥¦¦§¥¥©¨¤
,hFl lSip mdxa` zEkfAW FhEWtM¦§¤¦§©§¨¨¦©
mdW d`xpe .xg` otF`A FWxtn o`ke§¨§¨§§¤©¥§¦§¤¤¥
i"Wxn rnWn oke .zFwElg zFWxcn¦§¨£§¥©§©¥©¦
FY` KldW xkUA"W d ,a mixaC§¨¦¤¦§©¤¨©¦
lr xnF` didX dn lr wzWe mixvnl§¦§©¦§¨©©©¤¨¨¥©
lW] FpaM F`Ur ,`id izFg` ,FYW ¦̀§£¦¦£¨¦§¤
oFOr z` hFl ipal ozpe ,"[mdxa ©̀§¨¨§¨©¦§¥¤©
xaCd ghaEd dNigYAW s` ,a`FnE¨©¤©§¦¨§©©¨¨

.mdxa`ll dxez §©§¨¨
(l)± xrFvA zaWl `xi iMitl ¦¨¥¨¤¤§©§¦

mFcql daFxw dzidW±WWge ¤¨§¨§¨¦§§¨©
mFcq lr cixFd 'dW zixtBde W`dW¤¨¥§©¨§¦¤¦©§

xrv iaWFil mB EwiGi)`"eb(.`l dxez ©¦©§§¥Ÿ©
(`l)± owf Epia`eWkr `l m`e ¨¦¨¥§¦Ÿ©§¨

zEni `OW ?izni`wqti F` ¥¨©¤¨¨¦§Ÿ
cilFdNn±l` caMd on WWgd hwp ¦§¦¨©©£¨¦©¨¥¤

,zEni `l m` s`e ,zEni `OW :lTd©©¤¨¨§©¦Ÿ¨

.cilFdNn wFqti `OW¤¨¦§¦§¦
± ux`A oi` Wi`elMW Eid zFxEaq §¦¥¨¨¤§¨¤¨

lEAOd xFcA FnM axgp mlFrd± ¨¨¤¡¨§§©©
,EpEMzp minW mWl hFl zFpA df itlE§¦¤§§¥¨©¦¦§©§

zEpf mWl `le)dcya x`a(. §Ÿ§¥§
dAx ziW`xA±.g ,`pal dxez §¥¦©¨

(bl)'Fbe oiwWYeodl oOCfp oii ± ©©§¤¨§©¦¦§©¥¨¤
dxrOA±aEzMX dOn oM cnFl ©§¨¨¥¥¦©¤¨

"`Ed"e ,"`Edd" `le ,"`Ed dliNA"©©§¨§Ÿ©§
`EdW ,`EdÎKExAÎWFcTd lr fnFx¥©©¨¨¤
icM ,dliNd FzF`A oii mdl oinfd¦§¦¨¤©¦§©©§¨§¥
FWxtn okle .zFOE` iYW odn E`vIW¤¥§¥¤§¥§¨¥§¨§
eiptNW wEqRA `le ,df wEqtA i"Wx©¦§¨¤§Ÿ©¨¤§¨¨
oYip df wEqRn wx iM ,"oii EPwWp"©§¤©¦¦©¦¨¤¦¨

oM WFxcl)cec ixace `"eb(ÎKxCÎlr d`xE . ¦§¥§¥©¤¤
.fh ,l oOwl i"WxA df¤§©¦§©¨

.zFO` iYW odn `ivFdlz` aMWYe §¦¥¥§¥ª©¦§©¤
± dia`aMWYe" :aizM dxirSaE ¨¦¨©§¦¨§¦©¦§©

"FOr±`Ed dl`Xd xTir .dl wEqR ¦¨¦©©§¥¨
`le ,"dia` z`" o`M xn`p rECn ,o`M̈©©¤¡©¨¤¨¦¨§Ÿ
xn` xaM ixdW ,dxirSA FnM "FOr"¦§©§¦¨¤£¥§¨¨©
mIqOX dn Edfe ."odia`" ok iptl¦§¥¥£¦¤§¤©¤§©¥

aEzMd DnqxR" :i"WxWxFtnA." ©¦¦§§¨©¨¦§¨



xie`נו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
ּבמפרׁש הּכתּוב ּפרסמּה ּבזנּות, ׁשּפתחה ּבכירה, נקּוד,∑dÓe˜·e.אבל ּבכירה ּובקימה (ׁשל נכּתב ּכאלּו לֹומר )הרי ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹ¿»ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ׁשני  ליל נׁשמר לא ואףֿעלּֿפיֿכן ידע, לּסֹוף (מּלׁשּתֹות.ׁשּבקּומּה עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר להּוט ׁשהּוא מי 'ּכל לוי: רּבי אמר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

מּבׂשרֹו אֹותֹו .)מאכילים ְֲִִִַָ

(ãì)äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL-ïä¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò éáëL éàáe¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ ערותן והֹוציאּו ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין אףֿעלּֿפי ««¬∆»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עדּותן ( אחרים: ראׁשֹונה )ספרים מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

(æì)àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬
:íBiä-ãò áàBî-éáà£¦«−̈©©«

i"yx£·‡BÓ∑ ׂשכר וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל הּוא, ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר מׁשה, ב)ּבימי ּבם,(דברים יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ּבם" ּתתּגר "ואל ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

לֹו הּתיר לצערן .אבל ְֲֲִִַָָ

¯a˙‡לד  ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו  ËBÏ ˙a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז  ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

mdxa` ly`

`N` zEpfA dgzR `NW itl ,dxirv§¦¨§¦¤Ÿ¨§¨¦§¤¨
DzCnl DzFg`±dxikAd xn`Ye" £¨¦§¨¨©Ÿ¤©§¦¨

."dxirSd l ¤̀©§¦¨
KQg±wCwC `NW) oFkQg oFWNn ¦¥¦§¦¨¤Ÿ¦§¥

dixg`(qg oFWNnE)a ,e migaf i"yx d`x(. ©£¤¨¦§©
.DzEpB KQig okle ,dilr qg ,xnFlM§©©¨¤¨§¨¥¦¥§¨

DzEpB WxR `le aEzMd dilr±`N` ¨¤¨©¨§Ÿ¥©§¨¤¨
FOr aMWYe" wxxiMfdl ilA ," ©©¦§©¦§¦§©§¦

o`Mn .dia` mr dakXW WxFtnA¦§¨¤¨§¨¦¨¦¨¦¨
mr EakXW dnA Wi zEpB wxW rnWn©§©¤©§¥§©¤¨§¦
mEXn `Ede ,zFixr xEQi` `le ,a`d̈¨§Ÿ¦£¨§¦
i"Wx d`x ,gp ipal zFa` oiC oi`W¤¥¦¨¦§¥Ÿ©§¥©¦

ai ,k oOwl)iaxd(. §©¨
zEpfA dgzRW dxikA la`±s`e £¨§¦¨¤¨§¨¦§§©

,lirlcM ,minW mWl dzid DzpEMW¤©¨¨¨¨§¨§¥¨©¦§¦§¥
Dl did oMW ,zEpfA did rEviAd otF`¤©¦©¨¨¦§¤¥¨¨¨
lM z` FY` m`zlE ,hFll z`f xRql§©¥Ÿ§§¨¥¦¤¨
Kke oiiA FzF` xMWl `le ,oiprd̈¦§¨§Ÿ§©¥§©¦§¨

FOr aMWl)dcya x`a(. ¦§©¦
WxtnA aEzMd DnqxR±aMWYe" ¦§§¨©¨¦§Ÿ¨©¦§©

."dia` z ¤̀¨¦¨
cEwp dxikA lW "DnEwaE"±lr §¨¤§¦¨¨©

dIpXd) e"`Ed(.a ,i zFixFd d`x . ©¨©§¦¨§¥¨

EN`M `Ed ixd" :sqFp oFW`x qEtcaE¦§¦©£¥§¦
Fpi`W df caNn K` ."aYkp `lŸ¦§©©¦§©¤¤¥
lirl i"WxA `aEOd llMd mr mi`zn©§¦¦©§¨©¨§©¦§¥
rnWn o`M i"Wx oFWNOW ixd ,h ,gi£¥¤¦§©¦¨©§©
`N` ,dNOd z` miWxFC oMW¤¥§¦¤©¦¨¤¨
,Dnvr iptA dNnM DzF` miWxFCW¤§¦¨§¦¨¦§¥©§¨
.d`Ad dxrd d`xE .rci "DnEwaE"W¤§¨¨©§¥¤¨¨©¨¨

rci "DnEwA"W xnFl±dnw `idW ©¤§¨¨©¤¦¨¨
dWOW `id m` rci `l la` ,FzHOn¦¦¨£¨Ÿ¨©¦¦¦§¨

mW dakW wxW F` FOr)`"eb(df itlE . ¦¤©¨§¨¨§¦¤
KWndM od zWxcp "DnEwaE" zaiY¥©§¨¦§¤¤¥§¤§¥
iptA dNnM ode "rci `le" zFaizl§¥§Ÿ¨©§¥§¦¨¦§¥

,DnvrlirlckE. ©§¨§¦§¥
ipW lil xnWp `l okÎiRÎlrÎs`e§©©¦¥Ÿ¦§©¥¥¦

iel iAx xn`) zFYWNn±.h ,`p x"a ¦¦§¨©©¦¥¦
.oipg xA ongp ax xn` :mWe§¨¨©©©§¨©¨¦

lW qEnlA xg` hEdl `EdW in lM̈¦¤¨©©ª§¤
zFixr±raU Fpi`e dPfOW)x"a i"yx £¨¤§©¤§¥¨¥©

my(± zFixr ixg` hEdl did hFle .§¨¨¨©£¥£¨
:` ,gi ilWn .bi ,bi lirl i"Wx d`x§¥©¦§¥¦§¥
oke .mW i"WxaE ,"cxtp WTai de`zl"§©£¨§©¥¦§¨§©¦¨§¥

.mW i"WxaE a ,bk xifpA§¨¦§©¦¨
FxUAn FzF` milik`n sFql± §©£¦¦¦§¨

FxUAn xUA odW eizFpA mr dPfOW¤§©¤¦§¨¤¥¨¨¦§¨
)my x"a k"zn(miqxFB `l oFW`x qEtcA .¦§¦Ÿ§¦

.df rhwcl dxez ¤©¤
(el)'Fbe oixdYeoi`W iRÎlrÎs` ± ©©£¤¨§©©¦¤¥

dpFW`x d`iAn zxArzn dX`d± ¨¦¨¦§©¤¤¦¦¨¦¨
.a ,cl zFnai§¨

ozexr E`ivFde onvrA EhlW EN ¥̀¨§§©§¨§¦¤§¨¨
.dpFW`x d`iAn ExArzpe uEgl± ©§¦§©§¦¦¨¦¨

,ozexr E`ivFde gzR EgzR ,xnFlM§©¨§¤©§¦¤§¨¨
odilEzA EpidC)g ,`p x"a i"yx(Wie . §©§§¥¤§¥

,odilEzA Epid ,"ozEcr" miqxFB§¦¥¨©§§¥¤
`NW dX`l zEcr md milEzAdW¤©§¦¥¥¨¦¨¤Ÿ

dzPf)`"eb(.fl dxez ¦§¨
(fl)± a`FndrEpv dzid `NW Ff± ¨¤Ÿ¨§¨§¨

.cl wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨
`Ed dia`OW dWxR±rnWn a`Fn ¥§¨¤¥¨¦¨¨©§©

`Ed ia`n)a ,bk xifp i"yx(. ¥¨¦
dIwp oFWlA EY`xw dxirv la`± £¨§¦¨§¨©§¨§¦¨

dzvx `lC ,`Ed dIwp oFWlA "iOr oA"¤©¦§¨§¦¨§Ÿ¨§¨
ricFdldxArzp dia`nC)a ,bk xifp i"yx(. §¦©§¥¨¦¨¦§©§¨

DizixwC dxikA" :mW i"Wx cFr d`xE§¥©¦¨§¦¨¦§¦¥
aEzMd ,a`DnqxRz` aMWYe aizkC , ¨©¨¦§§¨¦§¦©¦§©¤

."FOr aMWYe aizM dxirSaE ,dia`̈¦¨©§¦¨§¦©¦§©¦

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(çì)énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà àeä²£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéa¥«¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑:אחר ּדבר מּׁשם. לֹו נסע והּׁשבים, העֹוברים ּופסקּו הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבנֹותיו על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא מּלֹוט, .(ב"ר)להתרחק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(á)àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà çìLiå©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ ּפרעה לבית לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא עלּֿכרחּה אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
‡BzL.עלֿידיֿכן  ‰¯NŒÏ‡∑:ּבֹו וכּיֹוצא אׁשּתֹו, ׂשרה ד)על א מֹות (שמואל "ואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ְֵֵַ∆»»ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

על  ּבלׁשֹון ׁשניהם .חמיה", ְְִִֵֶַָָ

(â)øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤
pä Bìúìòa àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìòä«©

(ã)éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íb©©¦−©«£«Ÿ

i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑,מנעֹו אליה"הּמלא לנּגע נתּתי "לא ׁשּנאמר: z‰¯‚.ּכמֹו ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ אף …»«≈∆»ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¬««ƒ«¬…ַ

dÓLלח  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א  ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡·CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

mdxa` ly`

xn`PW ,dWn iniA xkU dlAwe§¦§¨¨¨¦¥Ÿ¤¤¤¡©
oFOr ipaA±.hi ,a mixaC ¦§¥©§¨¦

`l a`FnaE ,llM "mA xBzY l`"©¦§¨¨§¨§¨Ÿ
mA mgNi `NW `N` xidfd±l`e" ¦§¦¤¨¤Ÿ¦¨¥¨§©
.h ,a mW ± "dngln mA xBzY¦§¨¨¦§¨¨¨

Fl xiYd oxrvl la`±i"Wx mB d`x £¨§©£¨¦¦§¥©©¦
`N` a`Fn lr mdl xq` `l" :mẄŸ¨©¨¤©¨¤¨
mzF` Eid mi`xin la` ,dngln¦§¨¨£¨§¨§¦¨¨
Kkitl ,mipIfn mdWM mdl mi`xpe§¦§¦¨¤§¤¥§ª¨¦§¦¨
EidW ,mrd ipRn a`Fn xbIe aizM§¦©¨¨¨¦§¥¨¨¤¨
oFOr ipaA la` .mzF` miffFaE millFW§¦§¦¨£¨¦§¥©
xkUA ,iExB mEW ,mA xBzY l`e xn`p¤¡©§©¦§¨¨¥¦§©

`NW mO` zEripvdnqxRdia` lr §¦¦¨¤Ÿ¦§§¨©¨¦¨
mW d`xTW ,dxikAd dzUrW FnM§¤¨§¨©§¦¨¤¨§¨¥

."a`Fn DpAgl dxez §¨¨
(`)± mdxa` mXn rQIed`xWM ©¦©¦¨©§¨¨§¤¨¨

mixaFrd EwqtE miMxMd EaxgW¤¨§©§©¦¨§¨§¦
miaXde±dwcSde migxF`d EwqtE §©¨¦¨§¨§¦§©§¨¨
FziAn)m"`x(. ¦¥

"mXn" Fl rqp±.oFxagn ¨©¦¨¥¤§

hFNn wgxzdl :xg` xaC±kleo ¨¨©¥§¦§©¥¦§¨¥
.miYWlR ux`l ,zxg` ux`l Kld̈©§¤¤©¤¤§¤¤§¦§¦
ipRn" :cl ,`k oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨¦§¥
`iad `l mW K` ."hFl lW dWEA¨¤©¨Ÿ¥¦

.oFW`xd WExiRd©¥¨¦
eizFpA lr `AW rx mW eilr `vIW¤¨¨¨¨¥¨¤¨©§¨

±`A mdxa` ig` oA hFl :mixnF` Eide§¨§¦¤£¦©§¨¨¨
eizFpa iYW lr)c ,ap x"a(.a dxez ©§¥§¨

(a)± mdxa` xn`Ielhp `l o`M ©Ÿ¤©§¨¨¨Ÿ¨©
`NW DgxMÎlr `N` ,zEWx§¤¨©¨§¨¤Ÿ
zial dgTl xaMW itl ,DzaFhA§¨¨§¦¤§¨ª§¨§¥

okÎiciÎlr drxR±dxn`W ici lr ©§Ÿ©§¥¥©§¥¤¨§¨
aEXW WWg mdxa`e ,FzFg` `idW¤¦£§©§¨¨¨©¤
mMqdd zFxnl] oM xn`Y `l `id¦ŸŸ©¥©§©©§¥
okle ,[bi wEqR oOwlcM ,mdipiA didW¤¨¨¥¥¤§¦§©¨¨§¨¥

DgxM lr oM xn` mdxa`)`"eb(liaWA , ©§¨¨¨©¥©¨§¨¦§¦
.EdEbxdi `NW¤Ÿ©©§

± FYW` dxU l`.FYW` dxU lr ¤¨¨¦§©¨¨¦§
l`e 'Fbe oFx` gwNd l`" :FA `vFIke§©¥¤¦¨©£§§¤

"ding zFn±:mWe ,`k ,c ` l`EnW ¨¦¨§¥§¨

"zFn" zaiY siqFd i"Wxe ."ding l`e"§¤¨¦¨§©¦¦¥©
`Ed "l`e"W x`al icM wEqR zwYrdA§©§¨©¨§¥§¨¥¤§¤

."lre" zErnWnA§©§¨§©
mdipW±."ding l`e .. gwNd l`" §¥¤¤¦¨©§¤¨¦¨

lr oFWlA±± gwNd l`" :mW i"WxA ¦§©§©¦¨¤¦¨©
oFWNn FfEfl Kixv oi`e ,gwNd lr FnM§©¦¨©§¥¨¦§¦§
l`e" ."FxaC oiadl rcFIW inl l ¤̀§¦¤¥©§¨¦§¨§¤
ding zOW z`f drxd l`e ± ding̈¦¨§¤¨¨¨Ÿ¤¥¨¦¨

DWi`e,fl oOwl i"Wx mB d`xE ." §¦¨§¥©©¦§©¨
.dlb dxez

(c)± dil` axw `lFrpn K`lOd± Ÿ¨©¥¤¨©©§¨§¨
axw `l Klnia`e" :aEzMW dGn¦¤¤¨©£¦¤¤Ÿ¨©
,"Klnia` axw `le" :`le ,"dil ¥̀¤¨§Ÿ§Ÿ¨©£¦¤¤
iptl cFr llM dil` axw `NW rnWn©§©¤Ÿ¨©¥¤¨§¨¦§¥
dil` axw `l dOl dWwe ,mFlgd©£§¨¤¨¨Ÿ¨©¥¤¨
azM okl ?Fzial Dgwl xaMW xg`n¥©©¤§¨§¨¨§¥¨¥¨©

Frpn K`lOdW)cecl likyn(. ¤©©§¨§¨
xn`PW FnM±.e wEqR §¤¤¡©¨

."dil` rFBpl LiYzp `l"mB iFbd Ÿ§©¦¦§©¥¤¨£©
± bxdY wiCvwiCv `Ed m` s` ©¦©£Ÿ©¦©¦



נז `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
ּבמפרׁש הּכתּוב ּפרסמּה ּבזנּות, ׁשּפתחה ּבכירה, נקּוד,∑dÓe˜·e.אבל ּבכירה ּובקימה (ׁשל נכּתב ּכאלּו לֹומר )הרי ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹ¿»ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ׁשני  ליל נׁשמר לא ואףֿעלּֿפיֿכן ידע, לּסֹוף (מּלׁשּתֹות.ׁשּבקּומּה עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר להּוט ׁשהּוא מי 'ּכל לוי: רּבי אמר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

מּבׂשרֹו אֹותֹו .)מאכילים ְֲִִִַָ

(ãì)äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL-ïä¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò éáëL éàáe¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ ערותן והֹוציאּו ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין אףֿעלּֿפי ««¬∆»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עדּותן ( אחרים: ראׁשֹונה )ספרים מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

(æì)àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬
:íBiä-ãò áàBî-éáà£¦«−̈©©«

i"yx£·‡BÓ∑ ׂשכר וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל הּוא, ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר מׁשה, ב)ּבימי ּבם,(דברים יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ּבם" ּתתּגר "ואל ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

לֹו הּתיר לצערן .אבל ְֲֲִִַָָ

¯a˙‡לד  ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו  ËBÏ ˙a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז  ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

mdxa` ly`

`N` zEpfA dgzR `NW itl ,dxirv§¦¨§¦¤Ÿ¨§¨¦§¤¨
DzCnl DzFg`±dxikAd xn`Ye" £¨¦§¨¨©Ÿ¤©§¦¨

."dxirSd l ¤̀©§¦¨
KQg±wCwC `NW) oFkQg oFWNn ¦¥¦§¦¨¤Ÿ¦§¥

dixg`(qg oFWNnE)a ,e migaf i"yx d`x(. ©£¤¨¦§©
.DzEpB KQig okle ,dilr qg ,xnFlM§©©¨¤¨§¨¥¦¥§¨

DzEpB WxR `le aEzMd dilr±`N` ¨¤¨©¨§Ÿ¥©§¨¤¨
FOr aMWYe" wxxiMfdl ilA ," ©©¦§©¦§¦§©§¦

o`Mn .dia` mr dakXW WxFtnA¦§¨¤¨§¨¦¨¦¨¦¨
mr EakXW dnA Wi zEpB wxW rnWn©§©¤©§¥§©¤¨§¦
mEXn `Ede ,zFixr xEQi` `le ,a`d̈¨§Ÿ¦£¨§¦
i"Wx d`x ,gp ipal zFa` oiC oi`W¤¥¦¨¦§¥Ÿ©§¥©¦

ai ,k oOwl)iaxd(. §©¨
zEpfA dgzRW dxikA la`±s`e £¨§¦¨¤¨§¨¦§§©

,lirlcM ,minW mWl dzid DzpEMW¤©¨¨¨¨§¨§¥¨©¦§¦§¥
Dl did oMW ,zEpfA did rEviAd otF`¤©¦©¨¨¦§¤¥¨¨¨
lM z` FY` m`zlE ,hFll z`f xRql§©¥Ÿ§§¨¥¦¤¨
Kke oiiA FzF` xMWl `le ,oiprd̈¦§¨§Ÿ§©¥§©¦§¨

FOr aMWl)dcya x`a(. ¦§©¦
WxtnA aEzMd DnqxR±aMWYe" ¦§§¨©¨¦§Ÿ¨©¦§©

."dia` z ¤̀¨¦¨
cEwp dxikA lW "DnEwaE"±lr §¨¤§¦¨¨©

dIpXd) e"`Ed(.a ,i zFixFd d`x . ©¨©§¦¨§¥¨

EN`M `Ed ixd" :sqFp oFW`x qEtcaE¦§¦©£¥§¦
Fpi`W df caNn K` ."aYkp `lŸ¦§©©¦§©¤¤¥
lirl i"WxA `aEOd llMd mr mi`zn©§¦¦©§¨©¨§©¦§¥
rnWn o`M i"Wx oFWNOW ixd ,h ,gi£¥¤¦§©¦¨©§©
`N` ,dNOd z` miWxFC oMW¤¥§¦¤©¦¨¤¨
,Dnvr iptA dNnM DzF` miWxFCW¤§¦¨§¦¨¦§¥©§¨
.d`Ad dxrd d`xE .rci "DnEwaE"W¤§¨¨©§¥¤¨¨©¨¨

rci "DnEwA"W xnFl±dnw `idW ©¤§¨¨©¤¦¨¨
dWOW `id m` rci `l la` ,FzHOn¦¦¨£¨Ÿ¨©¦¦¦§¨

mW dakW wxW F` FOr)`"eb(df itlE . ¦¤©¨§¨¨§¦¤
KWndM od zWxcp "DnEwaE" zaiY¥©§¨¦§¤¤¥§¤§¥
iptA dNnM ode "rci `le" zFaizl§¥§Ÿ¨©§¥§¦¨¦§¥

,DnvrlirlckE. ©§¨§¦§¥
ipW lil xnWp `l okÎiRÎlrÎs`e§©©¦¥Ÿ¦§©¥¥¦

iel iAx xn`) zFYWNn±.h ,`p x"a ¦¦§¨©©¦¥¦
.oipg xA ongp ax xn` :mWe§¨¨©©©§¨©¨¦

lW qEnlA xg` hEdl `EdW in lM̈¦¤¨©©ª§¤
zFixr±raU Fpi`e dPfOW)x"a i"yx £¨¤§©¤§¥¨¥©

my(± zFixr ixg` hEdl did hFle .§¨¨¨©£¥£¨
:` ,gi ilWn .bi ,bi lirl i"Wx d`x§¥©¦§¥¦§¥
oke .mW i"WxaE ,"cxtp WTai de`zl"§©£¨§©¥¦§¨§©¦¨§¥

.mW i"WxaE a ,bk xifpA§¨¦§©¦¨
FxUAn FzF` milik`n sFql± §©£¦¦¦§¨

FxUAn xUA odW eizFpA mr dPfOW¤§©¤¦§¨¤¥¨¨¦§¨
)my x"a k"zn(miqxFB `l oFW`x qEtcA .¦§¦Ÿ§¦

.df rhwcl dxez ¤©¤
(el)'Fbe oixdYeoi`W iRÎlrÎs` ± ©©£¤¨§©©¦¤¥

dpFW`x d`iAn zxArzn dX`d± ¨¦¨¦§©¤¤¦¦¨¦¨
.a ,cl zFnai§¨

ozexr E`ivFde onvrA EhlW EN ¥̀¨§§©§¨§¦¤§¨¨
.dpFW`x d`iAn ExArzpe uEgl± ©§¦§©§¦¦¨¦¨

,ozexr E`ivFde gzR EgzR ,xnFlM§©¨§¤©§¦¤§¨¨
odilEzA EpidC)g ,`p x"a i"yx(Wie . §©§§¥¤§¥

,odilEzA Epid ,"ozEcr" miqxFB§¦¥¨©§§¥¤
`NW dX`l zEcr md milEzAdW¤©§¦¥¥¨¦¨¤Ÿ

dzPf)`"eb(.fl dxez ¦§¨
(fl)± a`FndrEpv dzid `NW Ff± ¨¤Ÿ¨§¨§¨

.cl wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨
`Ed dia`OW dWxR±rnWn a`Fn ¥§¨¤¥¨¦¨¨©§©

`Ed ia`n)a ,bk xifp i"yx(. ¥¨¦
dIwp oFWlA EY`xw dxirv la`± £¨§¦¨§¨©§¨§¦¨

dzvx `lC ,`Ed dIwp oFWlA "iOr oA"¤©¦§¨§¦¨§Ÿ¨§¨
ricFdldxArzp dia`nC)a ,bk xifp i"yx(. §¦©§¥¨¦¨¦§©§¨

DizixwC dxikA" :mW i"Wx cFr d`xE§¥©¦¨§¦¨¦§¦¥
aEzMd ,a`DnqxRz` aMWYe aizkC , ¨©¨¦§§¨¦§¦©¦§©¤

."FOr aMWYe aizM dxirSaE ,dia`̈¦¨©§¦¨§¦©¦§©¦

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(çì)énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà àeä²£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéa¥«¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑:אחר ּדבר מּׁשם. לֹו נסע והּׁשבים, העֹוברים ּופסקּו הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבנֹותיו על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא מּלֹוט, .(ב"ר)להתרחק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(á)àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà çìLiå©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ ּפרעה לבית לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא עלּֿכרחּה אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
‡BzL.עלֿידיֿכן  ‰¯NŒÏ‡∑:ּבֹו וכּיֹוצא אׁשּתֹו, ׂשרה ד)על א מֹות (שמואל "ואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ְֵֵַ∆»»ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

על  ּבלׁשֹון ׁשניהם .חמיה", ְְִִֵֶַָָ

(â)øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤
pä Bìúìòa àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìòä«©

(ã)éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íb©©¦−©«£«Ÿ

i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑,מנעֹו אליה"הּמלא לנּגע נתּתי "לא ׁשּנאמר: z‰¯‚.ּכמֹו ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ אף …»«≈∆»ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¬««ƒ«¬…ַ

dÓLלח  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א  ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡·CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

mdxa` ly`

xn`PW ,dWn iniA xkU dlAwe§¦§¨¨¨¦¥Ÿ¤¤¤¡©
oFOr ipaA±.hi ,a mixaC ¦§¥©§¨¦

`l a`FnaE ,llM "mA xBzY l`"©¦§¨¨§¨§¨Ÿ
mA mgNi `NW `N` xidfd±l`e" ¦§¦¤¨¤Ÿ¦¨¥¨§©
.h ,a mW ± "dngln mA xBzY¦§¨¨¦§¨¨¨

Fl xiYd oxrvl la`±i"Wx mB d`x £¨§©£¨¦¦§¥©©¦
`N` a`Fn lr mdl xq` `l" :mẄŸ¨©¨¤©¨¤¨
mzF` Eid mi`xin la` ,dngln¦§¨¨£¨§¨§¦¨¨
Kkitl ,mipIfn mdWM mdl mi`xpe§¦§¦¨¤§¤¥§ª¨¦§¦¨
EidW ,mrd ipRn a`Fn xbIe aizM§¦©¨¨¨¦§¥¨¨¤¨
oFOr ipaA la` .mzF` miffFaE millFW§¦§¦¨£¨¦§¥©
xkUA ,iExB mEW ,mA xBzY l`e xn`p¤¡©§©¦§¨¨¥¦§©

`NW mO` zEripvdnqxRdia` lr §¦¦¨¤Ÿ¦§§¨©¨¦¨
mW d`xTW ,dxikAd dzUrW FnM§¤¨§¨©§¦¨¤¨§¨¥

."a`Fn DpAgl dxez §¨¨
(`)± mdxa` mXn rQIed`xWM ©¦©¦¨©§¨¨§¤¨¨

mixaFrd EwqtE miMxMd EaxgW¤¨§©§©¦¨§¨§¦
miaXde±dwcSde migxF`d EwqtE §©¨¦¨§¨§¦§©§¨¨
FziAn)m"`x(. ¦¥

"mXn" Fl rqp±.oFxagn ¨©¦¨¥¤§

hFNn wgxzdl :xg` xaC±kleo ¨¨©¥§¦§©¥¦§¨¥
.miYWlR ux`l ,zxg` ux`l Kld̈©§¤¤©¤¤§¤¤§¦§¦
ipRn" :cl ,`k oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨¦§¥
`iad `l mW K` ."hFl lW dWEA¨¤©¨Ÿ¥¦

.oFW`xd WExiRd©¥¨¦
eizFpA lr `AW rx mW eilr `vIW¤¨¨¨¨¥¨¤¨©§¨

±`A mdxa` ig` oA hFl :mixnF` Eide§¨§¦¤£¦©§¨¨¨
eizFpa iYW lr)c ,ap x"a(.a dxez ©§¥§¨

(a)± mdxa` xn`Ielhp `l o`M ©Ÿ¤©§¨¨¨Ÿ¨©
`NW DgxMÎlr `N` ,zEWx§¤¨©¨§¨¤Ÿ
zial dgTl xaMW itl ,DzaFhA§¨¨§¦¤§¨ª§¨§¥

okÎiciÎlr drxR±dxn`W ici lr ©§Ÿ©§¥¥©§¥¤¨§¨
aEXW WWg mdxa`e ,FzFg` `idW¤¦£§©§¨¨¨©¤
mMqdd zFxnl] oM xn`Y `l `id¦ŸŸ©¥©§©©§¥
okle ,[bi wEqR oOwlcM ,mdipiA didW¤¨¨¥¥¤§¦§©¨¨§¨¥

DgxM lr oM xn` mdxa`)`"eb(liaWA , ©§¨¨¨©¥©¨§¨¦§¦
.EdEbxdi `NW¤Ÿ©©§

± FYW` dxU l`.FYW` dxU lr ¤¨¨¦§©¨¨¦§
l`e 'Fbe oFx` gwNd l`" :FA `vFIke§©¥¤¦¨©£§§¤

"ding zFn±:mWe ,`k ,c ` l`EnW ¨¦¨§¥§¨

"zFn" zaiY siqFd i"Wxe ."ding l`e"§¤¨¦¨§©¦¦¥©
`Ed "l`e"W x`al icM wEqR zwYrdA§©§¨©¨§¥§¨¥¤§¤

."lre" zErnWnA§©§¨§©
mdipW±."ding l`e .. gwNd l`" §¥¤¤¦¨©§¤¨¦¨

lr oFWlA±± gwNd l`" :mW i"WxA ¦§©§©¦¨¤¦¨©
oFWNn FfEfl Kixv oi`e ,gwNd lr FnM§©¦¨©§¥¨¦§¦§
l`e" ."FxaC oiadl rcFIW inl l ¤̀§¦¤¥©§¨¦§¨§¤
ding zOW z`f drxd l`e ± ding̈¦¨§¤¨¨¨Ÿ¤¥¨¦¨

DWi`e,fl oOwl i"Wx mB d`xE ." §¦¨§¥©©¦§©¨
.dlb dxez

(c)± dil` axw `lFrpn K`lOd± Ÿ¨©¥¤¨©©§¨§¨
axw `l Klnia`e" :aEzMW dGn¦¤¤¨©£¦¤¤Ÿ¨©
,"Klnia` axw `le" :`le ,"dil ¥̀¤¨§Ÿ§Ÿ¨©£¦¤¤
iptl cFr llM dil` axw `NW rnWn©§©¤Ÿ¨©¥¤¨§¨¦§¥
dil` axw `l dOl dWwe ,mFlgd©£§¨¤¨¨Ÿ¨©¥¤¨
azM okl ?Fzial Dgwl xaMW xg`n¥©©¤§¨§¨¨§¥¨¥¨©

Frpn K`lOdW)cecl likyn(. ¤©©§¨§¨
xn`PW FnM±.e wEqR §¤¤¡©¨

."dil` rFBpl LiYzp `l"mB iFbd Ÿ§©¦¦§©¥¤¨£©
± bxdY wiCvwiCv `Ed m` s` ©¦©£Ÿ©¦©¦



xie`נח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
אני  אף הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? האּמֹות לאּבד ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? צּדיק הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻאם

להרגני  אֹומר ׁשאּתה ּכׁשם ּדבר, לא על ׁשהרגּתם .אֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(ä)àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦

:úàæ«Ÿ
i"yx£‡Â‰ŒÌb∑'הּוא 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם את ׁשּלּה, וחּמרים וגּמלים עבדים ∑È··ÏŒÌ˙a.לרּבֹות «ƒְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿»¿»ƒ

לחטא  ּדּמיתי Ètk.ׁשּלא ÔÈ˜·e∑ אנ ּבּהנקי נגעּתי ׁשּלא החטא, מן .י ֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúá§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−

ézúð-àì ïk-ìò éì-Bèçî:äéìà òbðì E ¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ ּכּפים נקיֹון אבל לחטא, מּתחּלה ּדּמית ׁשּלא ּכאןאמת אמרה:(אין הדא »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאן  יׁש ידים לEÈz˙Œ‡Ï∑.)מׁשמּוׁש נתּתי ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, נגעּת ׁשּלא היה מּמ לא ְִִֵַָָ…¿«ƒְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
וכן: לא)ּכח, וכן:(לקמן אלהים", נתנֹו טו)"ולא לבֹוא (שופטים אביה נתנֹו .""ולא ְְְְְְֱִִֵֵַָָָָָֹֹֹֹ

(æ)ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬
ðéà-íàå äéçå Eãòaúeîz úBî-ék òc áéLî E ©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½

:Cì-øLà-ìëå äzà©−̈§¨£¤¨«
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑.עלי יתּפּלל ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ּתתּגּנה ׁשּמא סבּור ּתהא ואל »≈≈∆»ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו  ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז  ‡i· È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

mdxa` ly`

cA`l LMxC KM `OW ?EPbxdY©©§¤¤¨¨©§§§©¥
mPg zFO`d±lr "iFBd" Wxtn ¨ª¦¨§¨¥©©

`Ed iFB `xwOd lkA oMW ,dOE`d̈¨¤¥§¨©¦§¨
`l Klnia` lrW oeiMnE ,dOE` oFWNn¦§¨¦¥¨¤©£¦¤¤Ÿ
dpEMdW Wxtn okl ,dOE` xnFl KIW©¨©¨¨¥§¨¥¤©©¨¨

.zFOE`d llkl¦§©¨
xFclE lEAOd xFcl ziUr KM̈¨¦¨§©©§

dBlRd±qEtcA .mNEM z` YcA`W ©©¨¨¤¦©§¨¤¨¦§
,"dbNRd xFclE" qxFB `l oFW`x¦Ÿ¥§©©¨¨
d`x la` .ExGRzp wx Eca`p `l ixdW¤£¥Ÿ¤¤§©¦§©§£¨§¥
`id KM Exn`i" :dk ,gi lirl i"Wx©¦§¥Ÿ§¨¦
,mirWxE miwiCv lMd shFW FzEpnE`¨¥©Ÿ©¦¦§¨¦
."dbNRd xFclE lEAOd xFcl ziUr KM̈¨¦¨§©©§©©¨¨
`N` Eca`p `l dbNRd xFcAW s`e§©¤§©©¨¨Ÿ¤¤§¤¨
lFlkl dvxW oeiMW d`xp ,ExGRzp¦§©§¦§¤¤¥¨¤¨¨¦§
FzpEke ,hxtl cxi `l cgi mzF`¨©©Ÿ¨©§¨¥§©¨¨

.dpgad `ll mNEM z` WprW¤¨©¤¨§Ÿ©§¨¨
p` s`,xaC `l lr mYbxdW xnF` i ©£¦¥¤£©§¨©Ÿ¨¨

.ipbxdl xnF` dY`W mWM±qEtcA §¥¤©¨¥§¨§¥¦¦§
mYbxdW ip` xnF` ,md s` :oFW`x¦©¥¥£¦¤£©§¨

.'eked dxez

(d)± `ed mBmilObe micar zFAxl ©¦§©£¨¦§©¨¦
DNW mixOge±miNnBd ikilFn §©¨¦¤¨¦¥©§©¦

.mixFngde§©£¦
dig` il Exn`e iYl`W mNM z ¤̀ª¨¨©§¦§¨§¦¨¦¨

.`Ed± iaal mzAiziOC `NW §¨§¨¦¤Ÿ¦¦¦
`hgl±iM ,`Fhgl "iaal"A did `NW ©£Ÿ¤Ÿ¨¨¦§¨¦©£¦

.Wi` zW` `idW iYrci `lŸ¨©§¦¤¦¥¤¦
± iRM oFiwpaE`hgd on ip` iwp± §¦§©©¨¦£¦¦©¥§

.lrFtA§©
DA iYrbp `NW±."iRM"Ae dxez ¤Ÿ¨©§¦¨§©©

(e)'Fbe Laal mzA iM iYrcizn` ± ¨©§¦¦§¨§¨§§¡¤
la` ,`hgl dNgYn ziOC `NW¤Ÿ¦¦¨¦§¦¨©£Ÿ£¨

o`M oi` miRM oFiwp±x`aOW FnkE ¦§©©¦¥¨§¤§¨¥
Fl xn` okle .EPOn did `l dGW ,cIn¦¨¤¤Ÿ¨¨¦¤§¨¥¨©
"LiRM oFiwpaE" `le ,"Laal mzA" wx©§¨§¨§§Ÿ§¦§©¤

)m"`x(:o`M sqFp miqEtC dAxdaE .§©§¥§¦©¨
,"o`M Wi mici WEnWn dxn` `cd"£¨¨§¨¦§¨©¦¥¨
.e ,ap dAx ziW`xA oFWl iR lr `Ede§©¦§§¥¦©¨

± LiYzp `l`NW did LOn `l Ÿ§©¦Ÿ¦§¨¨¤Ÿ

LzF`" ip` iYkUg `N` ,DA Yrbp̈©§¨¨¤¨¨©§¦£¦§
"`Fhgn±WxRzi "mB" zaiY df itlE ¥£§¦¤¥©©¦§¨¥

,`Fhgl dNgYn ziOC `NW xg`n :KM̈¥©©¤Ÿ¦¦¨¦§¦¨©£
il `Fhgn LiYkUge LiYrIq ikp` mB©¨Ÿ¦¦©§¦§¨©§¦¥£¦

)m"`x(.
][LiYzp `l±,oFW`x qEtcA `Ed oM Ÿ§©¦¥¦§¦

oke .Wcg xEAC ligzn o`MW EpidC§©§¤¨©§¦¦¨¨§¥
.m"`xd zqxiB `Ed¦§©¨§¥
gM Ll iYzp `l±lErRdW xg`n Ÿ¨©¦§Ÿ©¥©©¤©¨

gMd `Ed o`M:FWExiR ,Klnia` `le , ¨©Ÿ©§Ÿ£¦¤¤¥
LzF` :`le ,Ll iYzp `l)m"`x(d`xE . Ÿ¨©¦§§Ÿ§§¥

.bk ,ai mW .hi ,b zFnW i"Wx mB©©¦§¨
.c ,d rWFd¥©

"midl` Fpzp `le" oke±.f ,`l oOwl §¥§Ÿ§¨¡Ÿ¦§©¨
gM miwl` Fl ozp `l)`"eb(. Ÿ¨©¡Ÿ¦Ÿ©

"`Fal dia` Fpzp `le" oke± §¥§Ÿ§¨¨¦¨¨
mFwn Fl ozp `l .` ,eh mihtFW)d"k §¦Ÿ¨©¨

x"etca(.f dxez

(f)± Wi`d zW` aWd`dY l`e ¨¥¥¤¨¦§¤§¥
`le eipirA dPBzY `OW xEaq̈¤¨¦§©¤§¥¨§Ÿ

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
לֹו( אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו ‰e‡.)אמר ‡È·ŒÈk∑ ו" :לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא "ּבעדיתּפּלל ויֹודע ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹƒ»ƒְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

צב) .(ב"ק

(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−

^ãàî§«Ÿ
(è)úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¸̈£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨

ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe eðļ̈Æ¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«

i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑:עלֿיד לנּו ּבאה ּברּיה, על לבא הרּגלה לא אׁשר ּכל מּכה עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
וחטם  ואזנים  ּורעי , קטּנים, וׁשל זרע ׁשל .נקבים ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ עסקי ∑¯˜ על אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי על לעיר, ׁשּבא אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו: ׁשֹואלין שם)אׁשּתֹו היא'?(ב"ק אחֹות אֹו היא, אׁשּת'. ְְְְֲֲִִִִִ

(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑ לעֹובדי אבֹות ׁשאין נח, לבן מּתרת אב ּדבריו ּובת לאּמת ּוכדי אלילים, עבֹודת ¬…ƒ«»ƒƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ÏÎÏח  ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט  dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡Ï z„·Ú נ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

‡¯Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

Ì¯aיב  ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

mdxa` ly`

dPlAwi±aWd" oiA xWTd dfA x`an §©§¤¨§¨¥¨¤©¤¤¥¨¥
."`Ed `iap iM" oial "Wi`d zW ¥̀¤¨¦§¥¦¨¦

Lilr lNRzi `le L`pUi F`±x`an ¦§¨£§Ÿ¦§©¥¨¤§¨¥
oial "`Ed `iap iM" oiA xWTd dfÄ¤©¤¤¥¦¨¦§¥

."Lilr lNRzie"§¦§©¥¨¤
`NW Fnqxtn inE :Klnia` Fl xn`)¨©£¦¤¤¦§©§§¤Ÿ

Fl xn` ?DA iYrbp(±oFW`x qEtcA ¨©§¦¨¨©¦§¦
.df rhw qxFB `lŸ¥¤©¤

± `Ed `iap iMDA Yrbp `NW rcFie ¦¨¦§¥©¤Ÿ¨©§¨¨
."LcrA lNRzie" Kkitl±dPBzY `le §¦¨§¦§©¥©©§§Ÿ¦§©¤

.dPlAwie eipirAg dxez §¥¨¦©§¤¨
(h)± EUri `l xW` miUrndMn ©£¦£¤Ÿ¥¨©¨

dIxA lr `al dlBxd `l xW £̀¤Ÿª§§¨¨Ÿ©§¦¨
LciÎlr Epl d`Amiawp lM zxivr , ¨¨¨©¨§£¦©¨§¨¦

mipf`e irxE miPhw lWe rxf lW¤¤©§¤§©¦§¦§¨§©¦
.mhge±,"icOr ziUr" WExiR Edfe §Ÿ¤§¤¥¨¦¨¦¨¦

dUFrM mxFBdW ipRn)m"`x(.i dxez ¦§¥¤©¥§¤
(`i)± midl` z`xi oi` wxi`pqk` ©¥¦§©¡Ÿ¦©§§©

±.gxF`¥©
dIzWE dlik` iwqr lr ,xirl `AW¤¨¨¦©¦§¥£¦¨§¦¨
FYW` iwqr lr F` ,FzF` oil`FW£¦©¦§¥¦§
LzFg` F` `id LYW` ,FzF` oil`FW£¦¦§§¦£§

`id±iwqr lr EdEl`XW xg`nE ¦¥©©¤§¨©¦§¥
aWg ,KkA mlFrd KxC oi`W ,FYW ¦̀§¤¥¤¤¨¨§¨¨©

`Edd mFwOA midl` z`xi oi`W)m"`x ¤¥¦§©¡Ÿ¦©¨©
`"ebe(.ai dxez

(ai)± `ed ia` za izg`a` zaE £Ÿ¦©¨¦¦©¨
gp oal zxYEn±,m` zA `l la` ¤¤§¤Ÿ©£¨Ÿ©¥

la` ."iO` za `l K`" :dxn` okle§¨¥¨§¨©Ÿ©¦¦£¨
`Up oFrnXW i ,en oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¤¦§¨¨
FO` zA dzidW s`) FzFg` dpiC z`(, ¤¦¨£©¤¨§¨©¦

zrcM hwp i"Wx mXW xnFl Kixve§¨¦©¤¨©¦¨©§©©

s`W a ,gp oixcdpqA `aiwr iAx©¦£¦¨§©§¤§¦¤©
z`e ,gp ipal zxYEn m`d on FzFg £̀¦¨¥¤¤¦§¥Ÿ©§¤
`xnBA WxiRW FnM Wxti o`M wEqRd©¨¨§¨¥§¤¥©©§¨¨
mdxa` xn` xEQi` mEXn `NW ,mẄ¤Ÿ¦¦¨©©§¨¨
dnE .zn`d `Ed oMW mEXn `N` ,oM¥¤¨¦¤¥¨¡¤©
iAx zrcM Wxtl sicrd o`M i"WxX¤©¦¨¤¡¦§¨¥§©©©¦
mi`zn `EdW mEXn Edf ?xfril ¡̀¦¤¤¤¦¤©§¦
ENi`e ,o`M `xwn lW FhEWtl xzFi¥¦§¤¦§¨¨§¦
`aiwr iAx zrcM WxiR mW oOwl§©¨¨¥©§©©©¦£¦¨
Wxtl xzFi mi`zn mXW mEXn¦¤¨©§¦¥§¨¥

EdFnM)m"`x(. ¨
iFbl zEa` oi`W±Edfe .` ,`q xifp ¤¥¨§¨¦§¤

x`W oiprl `l K` ,zFixr oiprl wx©§¦§©£¨©Ÿ§¦§©§¨
dXExie a` cEAM oFbM ,mixaC)iaxd(. §¨¦§¦¨¦¨

oM FaiWd eixaC zO`l ickE±dn §¥§©¥§¨¨¡¦¥©
`id ia` za izFg` dpn` mbe" :xn`X¤¨©§©¨§¨£¦©¨¦¦



נט `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
אני  אף הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? האּמֹות לאּבד ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? צּדיק הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻאם

להרגני  אֹומר ׁשאּתה ּכׁשם ּדבר, לא על ׁשהרגּתם .אֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(ä)àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦

:úàæ«Ÿ
i"yx£‡Â‰ŒÌb∑'הּוא 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם את ׁשּלּה, וחּמרים וגּמלים עבדים ∑È··ÏŒÌ˙a.לרּבֹות «ƒְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿»¿»ƒ

לחטא  ּדּמיתי Ètk.ׁשּלא ÔÈ˜·e∑ אנ ּבּהנקי נגעּתי ׁשּלא החטא, מן .י ֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúá§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−

ézúð-àì ïk-ìò éì-Bèçî:äéìà òbðì E ¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ ּכּפים נקיֹון אבל לחטא, מּתחּלה ּדּמית ׁשּלא ּכאןאמת אמרה:(אין הדא »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאן  יׁש ידים לEÈz˙Œ‡Ï∑.)מׁשמּוׁש נתּתי ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, נגעּת ׁשּלא היה מּמ לא ְִִֵַָָ…¿«ƒְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
וכן: לא)ּכח, וכן:(לקמן אלהים", נתנֹו טו)"ולא לבֹוא (שופטים אביה נתנֹו .""ולא ְְְְְְֱִִֵֵַָָָָָֹֹֹֹ

(æ)ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬
ðéà-íàå äéçå Eãòaúeîz úBî-ék òc áéLî E ©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½

:Cì-øLà-ìëå äzà©−̈§¨£¤¨«
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑.עלי יתּפּלל ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ּתתּגּנה ׁשּמא סבּור ּתהא ואל »≈≈∆»ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו  ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז  ‡i· È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

mdxa` ly`

cA`l LMxC KM `OW ?EPbxdY©©§¤¤¨¨©§§§©¥
mPg zFO`d±lr "iFBd" Wxtn ¨ª¦¨§¨¥©©

`Ed iFB `xwOd lkA oMW ,dOE`d̈¨¤¥§¨©¦§¨
`l Klnia` lrW oeiMnE ,dOE` oFWNn¦§¨¦¥¨¤©£¦¤¤Ÿ
dpEMdW Wxtn okl ,dOE` xnFl KIW©¨©¨¨¥§¨¥¤©©¨¨

.zFOE`d llkl¦§©¨
xFclE lEAOd xFcl ziUr KM̈¨¦¨§©©§

dBlRd±qEtcA .mNEM z` YcA`W ©©¨¨¤¦©§¨¤¨¦§
,"dbNRd xFclE" qxFB `l oFW`x¦Ÿ¥§©©¨¨
d`x la` .ExGRzp wx Eca`p `l ixdW¤£¥Ÿ¤¤§©¦§©§£¨§¥
`id KM Exn`i" :dk ,gi lirl i"Wx©¦§¥Ÿ§¨¦
,mirWxE miwiCv lMd shFW FzEpnE`¨¥©Ÿ©¦¦§¨¦
."dbNRd xFclE lEAOd xFcl ziUr KM̈¨¦¨§©©§©©¨¨
`N` Eca`p `l dbNRd xFcAW s`e§©¤§©©¨¨Ÿ¤¤§¤¨
lFlkl dvxW oeiMW d`xp ,ExGRzp¦§©§¦§¤¤¥¨¤¨¨¦§
FzpEke ,hxtl cxi `l cgi mzF`¨©©Ÿ¨©§¨¥§©¨¨

.dpgad `ll mNEM z` WprW¤¨©¤¨§Ÿ©§¨¨
p` s`,xaC `l lr mYbxdW xnF` i ©£¦¥¤£©§¨©Ÿ¨¨

.ipbxdl xnF` dY`W mWM±qEtcA §¥¤©¨¥§¨§¥¦¦§
mYbxdW ip` xnF` ,md s` :oFW`x¦©¥¥£¦¤£©§¨

.'eked dxez

(d)± `ed mBmilObe micar zFAxl ©¦§©£¨¦§©¨¦
DNW mixOge±miNnBd ikilFn §©¨¦¤¨¦¥©§©¦

.mixFngde§©£¦
dig` il Exn`e iYl`W mNM z ¤̀ª¨¨©§¦§¨§¦¨¦¨

.`Ed± iaal mzAiziOC `NW §¨§¨¦¤Ÿ¦¦¦
`hgl±iM ,`Fhgl "iaal"A did `NW ©£Ÿ¤Ÿ¨¨¦§¨¦©£¦

.Wi` zW` `idW iYrci `lŸ¨©§¦¤¦¥¤¦
± iRM oFiwpaE`hgd on ip` iwp± §¦§©©¨¦£¦¦©¥§

.lrFtA§©
DA iYrbp `NW±."iRM"Ae dxez ¤Ÿ¨©§¦¨§©©

(e)'Fbe Laal mzA iM iYrcizn` ± ¨©§¦¦§¨§¨§§¡¤
la` ,`hgl dNgYn ziOC `NW¤Ÿ¦¦¨¦§¦¨©£Ÿ£¨

o`M oi` miRM oFiwp±x`aOW FnkE ¦§©©¦¥¨§¤§¨¥
Fl xn` okle .EPOn did `l dGW ,cIn¦¨¤¤Ÿ¨¨¦¤§¨¥¨©
"LiRM oFiwpaE" `le ,"Laal mzA" wx©§¨§¨§§Ÿ§¦§©¤

)m"`x(:o`M sqFp miqEtC dAxdaE .§©§¥§¦©¨
,"o`M Wi mici WEnWn dxn` `cd"£¨¨§¨¦§¨©¦¥¨
.e ,ap dAx ziW`xA oFWl iR lr `Ede§©¦§§¥¦©¨

± LiYzp `l`NW did LOn `l Ÿ§©¦Ÿ¦§¨¨¤Ÿ

LzF`" ip` iYkUg `N` ,DA Yrbp̈©§¨¨¤¨¨©§¦£¦§
"`Fhgn±WxRzi "mB" zaiY df itlE ¥£§¦¤¥©©¦§¨¥

,`Fhgl dNgYn ziOC `NW xg`n :KM̈¥©©¤Ÿ¦¦¨¦§¦¨©£
il `Fhgn LiYkUge LiYrIq ikp` mB©¨Ÿ¦¦©§¦§¨©§¦¥£¦

)m"`x(.
][LiYzp `l±,oFW`x qEtcA `Ed oM Ÿ§©¦¥¦§¦

oke .Wcg xEAC ligzn o`MW EpidC§©§¤¨©§¦¦¨¨§¥
.m"`xd zqxiB `Ed¦§©¨§¥
gM Ll iYzp `l±lErRdW xg`n Ÿ¨©¦§Ÿ©¥©©¤©¨

gMd `Ed o`M:FWExiR ,Klnia` `le , ¨©Ÿ©§Ÿ£¦¤¤¥
LzF` :`le ,Ll iYzp `l)m"`x(d`xE . Ÿ¨©¦§§Ÿ§§¥

.bk ,ai mW .hi ,b zFnW i"Wx mB©©¦§¨
.c ,d rWFd¥©

"midl` Fpzp `le" oke±.f ,`l oOwl §¥§Ÿ§¨¡Ÿ¦§©¨
gM miwl` Fl ozp `l)`"eb(. Ÿ¨©¡Ÿ¦Ÿ©

"`Fal dia` Fpzp `le" oke± §¥§Ÿ§¨¨¦¨¨
mFwn Fl ozp `l .` ,eh mihtFW)d"k §¦Ÿ¨©¨

x"etca(.f dxez

(f)± Wi`d zW` aWd`dY l`e ¨¥¥¤¨¦§¤§¥
`le eipirA dPBzY `OW xEaq̈¤¨¦§©¤§¥¨§Ÿ

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
לֹו( אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו ‰e‡.)אמר ‡È·ŒÈk∑ ו" :לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא "ּבעדיתּפּלל ויֹודע ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹƒ»ƒְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

צב) .(ב"ק

(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−

^ãàî§«Ÿ
(è)úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¸̈£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨

ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe eðļ̈Æ¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«

i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑:עלֿיד לנּו ּבאה ּברּיה, על לבא הרּגלה לא אׁשר ּכל מּכה עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
וחטם  ואזנים  ּורעי , קטּנים, וׁשל זרע ׁשל .נקבים ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ עסקי ∑¯˜ על אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי על לעיר, ׁשּבא אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו: ׁשֹואלין שם)אׁשּתֹו היא'?(ב"ק אחֹות אֹו היא, אׁשּת'. ְְְְֲֲִִִִִ

(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑ לעֹובדי אבֹות ׁשאין נח, לבן מּתרת אב ּדבריו ּובת לאּמת ּוכדי אלילים, עבֹודת ¬…ƒ«»ƒƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ÏÎÏח  ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט  dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡Ï z„·Ú נ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

‡¯Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

Ì¯aיב  ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

mdxa` ly`

dPlAwi±aWd" oiA xWTd dfA x`an §©§¤¨§¨¥¨¤©¤¤¥¨¥
."`Ed `iap iM" oial "Wi`d zW ¥̀¤¨¦§¥¦¨¦

Lilr lNRzi `le L`pUi F`±x`an ¦§¨£§Ÿ¦§©¥¨¤§¨¥
oial "`Ed `iap iM" oiA xWTd dfÄ¤©¤¤¥¦¨¦§¥

."Lilr lNRzie"§¦§©¥¨¤
`NW Fnqxtn inE :Klnia` Fl xn`)¨©£¦¤¤¦§©§§¤Ÿ

Fl xn` ?DA iYrbp(±oFW`x qEtcA ¨©§¦¨¨©¦§¦
.df rhw qxFB `lŸ¥¤©¤

± `Ed `iap iMDA Yrbp `NW rcFie ¦¨¦§¥©¤Ÿ¨©§¨¨
."LcrA lNRzie" Kkitl±dPBzY `le §¦¨§¦§©¥©©§§Ÿ¦§©¤

.dPlAwie eipirAg dxez §¥¨¦©§¤¨
(h)± EUri `l xW` miUrndMn ©£¦£¤Ÿ¥¨©¨

dIxA lr `al dlBxd `l xW £̀¤Ÿª§§¨¨Ÿ©§¦¨
LciÎlr Epl d`Amiawp lM zxivr , ¨¨¨©¨§£¦©¨§¨¦

mipf`e irxE miPhw lWe rxf lW¤¤©§¤§©¦§¦§¨§©¦
.mhge±,"icOr ziUr" WExiR Edfe §Ÿ¤§¤¥¨¦¨¦¨¦

dUFrM mxFBdW ipRn)m"`x(.i dxez ¦§¥¤©¥§¤
(`i)± midl` z`xi oi` wxi`pqk` ©¥¦§©¡Ÿ¦©§§©

±.gxF`¥©
dIzWE dlik` iwqr lr ,xirl `AW¤¨¨¦©¦§¥£¦¨§¦¨
FYW` iwqr lr F` ,FzF` oil`FW£¦©¦§¥¦§
LzFg` F` `id LYW` ,FzF` oil`FW£¦¦§§¦£§

`id±iwqr lr EdEl`XW xg`nE ¦¥©©¤§¨©¦§¥
aWg ,KkA mlFrd KxC oi`W ,FYW ¦̀§¤¥¤¤¨¨§¨¨©

`Edd mFwOA midl` z`xi oi`W)m"`x ¤¥¦§©¡Ÿ¦©¨©
`"ebe(.ai dxez

(ai)± `ed ia` za izg`a` zaE £Ÿ¦©¨¦¦©¨
gp oal zxYEn±,m` zA `l la` ¤¤§¤Ÿ©£¨Ÿ©¥

la` ."iO` za `l K`" :dxn` okle§¨¥¨§¨©Ÿ©¦¦£¨
`Up oFrnXW i ,en oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¤¦§¨¨
FO` zA dzidW s`) FzFg` dpiC z`(, ¤¦¨£©¤¨§¨©¦

zrcM hwp i"Wx mXW xnFl Kixve§¨¦©¤¨©¦¨©§©©

s`W a ,gp oixcdpqA `aiwr iAx©¦£¦¨§©§¤§¦¤©
z`e ,gp ipal zxYEn m`d on FzFg £̀¦¨¥¤¤¦§¥Ÿ©§¤
`xnBA WxiRW FnM Wxti o`M wEqRd©¨¨§¨¥§¤¥©©§¨¨
mdxa` xn` xEQi` mEXn `NW ,mẄ¤Ÿ¦¦¨©©§¨¨
dnE .zn`d `Ed oMW mEXn `N` ,oM¥¤¨¦¤¥¨¡¤©
iAx zrcM Wxtl sicrd o`M i"WxX¤©¦¨¤¡¦§¨¥§©©©¦
mi`zn `EdW mEXn Edf ?xfril ¡̀¦¤¤¤¦¤©§¦
ENi`e ,o`M `xwn lW FhEWtl xzFi¥¦§¤¦§¨¨§¦
`aiwr iAx zrcM WxiR mW oOwl§©¨¨¥©§©©©¦£¦¨
Wxtl xzFi mi`zn mXW mEXn¦¤¨©§¦¥§¨¥

EdFnM)m"`x(. ¨
iFbl zEa` oi`W±Edfe .` ,`q xifp ¤¥¨§¨¦§¤

x`W oiprl `l K` ,zFixr oiprl wx©§¦§©£¨©Ÿ§¦§©§¨
dXExie a` cEAM oFbM ,mixaC)iaxd(. §¨¦§¦¨¦¨

oM FaiWd eixaC zO`l ickE±dn §¥§©¥§¨¨¡¦¥©
`id ia` za izFg` dpn` mbe" :xn`X¤¨©§©¨§¨£¦©¨¦¦



xie`ס zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
ּבנים  ּבני היתה? אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם ּכן, הּוא הׁשיבֹו וכן ּתרח, ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

אנחנּו" אחים אנׁשים "ּכי ללֹוט: ·˙Èn‡Œ.אֹומר  ‡Ï C‡∑ היה אחרת מאם .הרן ְְֲֲִִִֵַָָ«…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

(âé)éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼
ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì øîàå̈«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³
éçà éì-éøîà änL àBáð øLà íB÷nä-ìk̈©¨Æ£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬

:àeä«
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑:אפניו על ּדבּור ּדבר עֹוד ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, מה ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

רׁשעים: ּבמקֹום ׁשאעבר וידעּתי למקֹום, מּמקֹום ונד מׁשֹוטט להיֹות  אבי מּבית הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּכׁשהֹוציאני
"חסּד זה לּה ‰˙eÚ."ואמר ¯L‡k∑ ּולׁשֹון אלהּות לׁשֹון מקֹומֹות ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל רּבים, לׁשֹון ְֵֶַַָָֹ«¬∆ƒ¿ְְְְְְְְֱִִִֵַַַַָ

לׁשֹון  'אלהים' לׁשֹון וכל קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", "אלהים אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי ְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹמרּות
ּבבעליו". "והּועד יּומת", "ּבעליו וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", "ואדֹוני יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָרּבים,

ּכמֹו: ּתֹועה, קרּוי מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומ ֹו הּגֹולה ּכל התעּו? לׁשֹון מהּו ּתאמר: כא)ואם וּתתע",(לקמן וּתל" ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ÔB‰È„Èיג  È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏ נ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰ Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

mdxa` ly`

,"ig` zA" xn` `le ,"iO` za `l K ©̀Ÿ©¦¦§Ÿ¨©©¨¦
xn`X dn zO`l icM `N` Fpi ¥̀¤¨§¥§©¥©¤¨©
,eia` zA FzFg` `idW ,"`id izFg`"£¦¦¤¦£©¨¦
la` ,Fl zxYEn `id KM mEXOWe§¤¦¨¦¤¤£¨
e`lA Fl zxYEn dzid `id zn`A¤¡¤¦¨§¨¤¤§¨

eig` zA dzid `idW ipRn ,ikd)m"`x(. ¨¦¦§¥¤¦¨§¨©¨¦
dzid eig` zA `lde :xn`Y m`e± §¦Ÿ©©£Ÿ©¨¦¨§¨

ia` za izFg`" :xn` Ki`e ,oxd zA©¨¨§¥¨©£¦©¨¦
wx iM ?eiRn xwW xaC `ivFde ,"`id¦§¦§©¤¤¦¦¦©
izFg`" :mdl xnFl did lFki dNigYA©§¦¨¨¨¨©¨¤£¦

Fnvr z` liSdl liaWA ,"`idÎdn , ¦¦§¦§©¦¤©§©
eiWkr oMÎoi`X)m"`x(. ¤¥¥©§¨

mipaM od ixd mipa ipA±.a ,aq zFnai §¥¨¦£¥¥§¨¦§¨
gxY lW FYA `id ixde±oFWNn ©£¥¦¦¤¤©¦§

xn` `l mdxa`W rnWn o`M i"Wx©¦¨©§©¤©§¨¨Ÿ¨©
dOl xAqd wx Edf `N` ,df lM mdl̈¤¨¤¤¨¤©¤§¥¨¨
la` .eiRn xwW `ivFdW `xwp `lŸ¦§¨¤¦¤¤¦¦£¨
ok` KMW Wxtn a ,gp oixcdpq i"WxA§©¦©§¤§¦§¨¥¤¨¨¥
zaC ,`id ia` za izFg`" :mdl xn`̈©¨¤£¦©¨¦¦§©
ipaC ,FzFg` Dl ixwe ,`id ia` oA ig`̈¦¤¨¦¦§¨¥¨£¦§¥
zaM `id ixde ,mipaM md ixd mipä¦£¥¥§¨¦©£¥¦§©
mdl xn` mdxa` df WExitlE ."eia`̈¦§¥¤©§¨¨¨©¨¤

.zn`d z ¤̀¨¡¤
hFll xnF` `Ed oke±.g ,bi lirl §¥¥§§¥

.eig` oA didW¤¨¨¤¨¦
."Epgp` mig` miWp` iM"`l K` ¦£¨¦©¦£¨§©Ÿ

± iO` zadid zxg` m`n oxd± ©¦¦¨¨¥¥©¤¤¨¨
dxVW xn` Klnia`l mpn` ,xnFlM§©¨§¨©£¦¤¤¨©¤¨¨
Fl oi`W xnFl icM ,zxg` m`n `id¦¥¥©¤¤§¥©¤¥
la` ,m` zFg` cSn xEQi` dilr̈¤¨¦¦©£¥£¨
oxd lr dzid FzpEM xaC lW FYin`l©£¦¤¨¨©¨¨¨§¨©¨¨
xn` `le ,zxg` m`n did `EdW¤¨¨¥¥©¤¤§Ÿ¨©

,"FYA" `l `idW xnFl FzpEM iM ,xwW¤¤¦©¨¨©¤¦Ÿ¦
i"Wx mpn` .FO` lW ,FzCkp Epid©§¤§¨¤¦¨§¨©¦
mdl xn` KM ok`W Wxtn mW `xnBA©§¨¨¨§¨¥¤¨¥¨¨©¨¤
.did zxg` m`n oxdW ,mdxa ©̀§¨¨¤¨¨¥¥©¤¤¨¨
xnFl KxvEd rECn :dWw df WExitlE§¥¤¨¤©©§©©
o`M okle ,KM lr EdEl`W `l ixde ,oM¥©£¥Ÿ§¨©¨§¨¥¨

i"Wx oM WxiR `l)`"eb(.bi dxez Ÿ¥©¥©¦
(bi)'Fbe iz` Erzd xW`M idie± ©§¦©£¤¦§Ÿ¦§

mBxYW dn mBxY qFlwpE`±d`x §§¦§¥©¤¦§¥§¥
.xE`AaE qFlwpE` mEBxY©§§§©¥

eipt` lr xaC xaC cFr FaXil Wie§¥§©§¨¨¨ª©¨§¨
±mEBxY itl iM .`i ,dk ilWn¦§¥¦§¦©§

idie" :KM wNgzn wEqRd qFlwpE`§§©¨¦§©¥¨©§¦
[axiw] izF`" ,[zFOE`d] "Erzd xW`M©£¤¦§¨¦¥¥
mi`zn df oi`e ,"ia` ziAn miwl ¡̀Ÿ¦¦¥¨¦§¥¤©§¦

.`xwn lW FhEWR WExitl§¥§¤¦§¨
`EdÎKExAÎWFcTd ip`ivFdWM§¤¦©¦©¨¨
cpe hhFWn zFidl "ia` ziAn"¦¥¨¦¦§§¥§¨

mFwnl mFwOn±WExiRd Edfe ¦¨§¨§¤©¥
.KWndA oOwlckE ,"Erzd"¦§§¦§©¨©¤§¥

,mirWx mFwnA xFar`W iYrcie§¨©§¦¤¤¡¦§§¨¦
iUrY xW`] KCqg df :Dl xnF`e"¨©¨¤©§¥£¤©£¦

."[icOr±.oFW`x qEtcA `Ed oM ¦¨¦¥¦§¦
± Erzd xW`Ml`e ,miAx oFWl ©£¤¦§§©¦§©

DnzY±lr miAx oFWlA xn`W ¦§©¤¨©¦§©¦©
.miwl ¡̀Ÿ¦

zFnFwn dAxdA iM±i"Wx azM oke ¦§©§¥§§¥¨©©¦
,ck rWFdi i"WxA la` .f ,dl oOwl§©¨£¨§©¦§ª©

."zFnFwOd aFxA" :hi§©§
zEdl` oFWl±htFW oFWl `EdW §¡Ÿ¤§¥

zExnE)my onwl i"yx(dxxU oFWlE ,)i"yx ¨§§¨¨
my ryedi(.

miAx oFWl iExw zExn oFWlE±KxC §¨¨§©¦¤¤
cFaM)`ikc `xin(,al zFnW i"Wx d`xE . ¨§¥©¦§

.mW xE`iAaE `©¥¨
"midl` Ekld xW`"±,f a l`EnW £¤¨§¡Ÿ¦§¥

lr FWxtOW mW i"Wx d`x la` .bk£¨§¥©¦¨¤§¨§©
.oxd`e dWn¤§©£Ÿ

"miIg midl`"±.bk ,d mixaC ¡Ÿ¦©¦§¨¦
"[`Ed] miWcw midl`"±,ck rWFdi ¡Ÿ¦§Ÿ¦§ª©

.hi`xwp zFnFwn aFxA" :mW i"WxaE§©¦¨§§¦§¨
ipc` FnM ,miAx oFWl zEpAx oFWl lM̈§©¨§©¦§£Ÿ¥
,FOr eilrA m` ,sqFi ipc` ,ux`d̈¨¤£Ÿ¥¥¦§¨¨¦
mXdW itl ,zFCtl midl` Ekld xW £̀¤¨§¡Ÿ¦¦§§¦¤©¥

."`Ed dxxU mW dGd©¤¥§¨¨
miAx oFWl "midl`" oFWl lke± §¨§¡Ÿ¦§©¦

zExnlE midl`l qgIdW xn` dNigY§¦¨¨©¤©©©¥Ÿ¦§¨
,miAx oFWlA `Ed zFnFwn dAxdA§©§¥§¦§©¦
Fnvr "miwl`" mW mBW siqFd o`ke§¨¦¤©¥¡Ÿ¦©§
i"Wx mB d`xE .miAx oFWlA aYkp¦§¨¦§©¦§¥©©¦

.f ,dl oOwl§©¨
"sqFi ipc` gTIe" oke±.k ,hl oOwl §¥©¦©£Ÿ¥¥§©¨

ciA" :c ,hi dirWi i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©§¨§©
iExw zEpc` oFWl lM ± dWw mipFc £̀¦¨¤¨§©§¨
ipFc` FnM ,cigi ENit`e ,miAx oFWlA¦§©¦©£¦¨¦§£¥

."eipFc` `A cr ,sqFi¥©¨£¨
"mipc`d ipc`"±.fi ,i mixaC £Ÿ¥¨£Ÿ¦§¨¦

"ux`d ipc`"±.bl ,an oOwl £Ÿ¥¨¨¤§©¨
"FOr eilrA" oke±`le .ci ,ak zFnW §¥§¨¨¦§§Ÿ

FlrA xn`p)f ,dl onwl i"yx(. ¤¡©§¨
"eilraA crEde"±.hk ,`k mW §©¦§¨¨¨

"Erzd" oFWl Edn :xn`Y m`e± §¦Ÿ©©§¦§
FMxcA drY `l ixdWwx `N` , ¤£¥Ÿ¨¨§©§¤¨©

.Flhlh¦§§

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
קיט) אבד",(תהלים ּכׂשה לח)"ּתעיתי אכלם (איוב לבּקׁש ויתעּו יצאּו לבליֿאכל", וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó."יתעּו עלי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹƒ¿ƒƒְֵַָ

כו) וכן:(לקמן אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", הּמקֹום אנׁשי יד)"וּיׁשאלּו ּבני (שמות על ּכמֹו יׂשראל", לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹ
ט)יׂשראל. הרגתהּו"(שופטים אּׁשה לי יאמרּו ."ּפן ְְְֲִִִֵֶָָָָֹ

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑ עליו ויתּפּלל ׁשּיתּפּיס .ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EE ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−
áL: ¥«

i"yx£EÈÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה ׁשטּופי אבל ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.זּמה  ִָ

(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeäpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³
ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk Cì-àeä¨Æ§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ

:úçëðå§Ÿ¨«©
i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑:לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, ׁשאמרּתאבימל ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ּכבֹוד ל עׂשיתי 'הּנה ¿»»»«ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עינים' ּכסּות ל הּזה והּכבֹוד הּממ ֹון הּנה הּוא", "אחי ‡Cz.עליו: ¯L‡ ÏÎÏ∑,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ¿…¬∆ƒ»ְְִֵֵֶֶַֹ
ממֹון  לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה'. ּבּה ׁשּנתעּלל 'לאחר לֹומר: להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשאּלּו

נס  ידי ועל הׁשיבֹותי ׁשעלּֿכרחי יֹודעים יהיּו ,ּולפּיס.Ïk ˙‡Â∑ העֹולם ּבאי ּכל יהא ∑ÁÎÂ˙.ועם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

Ô‰Ó‡Âיד  ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו  CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈÈÚa¿≈»ƒ

ÔÈÚÏÒטז  ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

mdxa` ly`

aXin Fpi`e FnFwOn dlFBd lM̈©¤¦§§¥§ª¨
"rzYe KlYe" FnM ,drFY iExw± ¨¤§©¥¤©¥©

mW i"Wx d`x la` .ci ,`k oOwl§©¨£¨§¥©¦¨
.dia` ziA ilENbl dxfgW WxtOW¤§¨¥¤¨§¨§¦¥¥¨¦¨

"ca` dUM izirY"±,hiw miNdY ¨¦¦§¤Ÿ¥§¦¦
.erw

"lk` ilal Erzi"±.`n ,gl aFI` ¦§¦§¦Ÿ¤¦
mlk` WTal Erzie E`vi±d`xE ¥§§¦§§©¥¨§¨§¥

.mW aFI` i"Wx©¦¦¨
il ixn`ilr ±±oOwl i"Wx mB d`x ¦§¦¦¨©§¥©©¦§©¨
.`k ,ck

"FYW`l mFwOd iWp` El`WIe" oke§¥©¦§£©§¥©¨§¦§
±.f ,ek oOwl§©¨

FYW` lr±.mW i"Wx azM oke ©¦§§¥¨©©¦¨
"l`xUi ipal drxR xn`e" oke± §¥§¨©©§Ÿ¦§¥¦§¨¥

.b ,ci zFnW§
l`xUi ipA lr FnM±i"Wx azM oke §©§¥¦§¨¥§¥¨©©¦

.mẄ
"Edzbxd dX` il Exn`i oR"± ¤Ÿ§¦¦¨£¨¨§
ilr Exn`i oR .cp ,h mihtFW)i"yx §¦¤Ÿ§¨©

my(.ci dxez

(ci)± mdxa`l oYIeqIRzIW icM ©¦¥§©§¨¨§¥¤¦§©¥
eilr lNRzie±qItl liaWA m` iM §¦§©¥¨¨¦¦¦§¦§©¥

dxUl mYzl Kixv did ,dxU z ¤̀¨¨¨¨¨¦§¦¨§¨¨
)`"eb(:i"Wx azM f wEqR lirlC s`e .§©¦§¥¨¨©©¦

,DA Yrbp `NW rcFie `Ed `iap iM"¦¨¦§¥©¤Ÿ¨©§¨¨
dpEMd oi` ,"LcrA lNRzie Kkitl§¦¨§¦§©¥©©§¥©©¨¨

FqItl Kixv Klnia` oi`WWTalE ¤¥£¦¤¤¨¦§©§§©¥
DA rbFp did m`W `N` ,dlign EPOn¦¤§¦¨¤¨¤¦¨¨¥©¨
dnE`n Klnia`l lirFn did `lŸ¨¨¦©£¦¤¤§¨

)iaxd(.eh dxez

(eh)± Liptl ivx` dPddrxR la` ¦¥©§¦§¨¤£¨©§Ÿ
"Kle gw LYW` dPd" :Fl xn`± ¨©¦¥¦§§©¨¥

.hi ,ai lirl§¥
itEhW miIxvOdW ,`xizPW itl§¦¤¦§¨¥¤©¦§¦¦§¥

dOf±.mW i"Wx mB d`xfh dxez ¦¨§¥©©¦¨
(fh)± xn` dxUlE,Klnia` §¨¨¨©£¦¤¤

iziUr "dPd" :DqItl icM DcFakl¦§¨§¥§©§¨¦¥¨¦¦
df cFaM Kl±ziYn`d dAQdW s` ¨¨¤©¤©¦¨¨£¦¦

oM xn` ,eilr lNRzIW liaWA dzid̈§¨¦§¦¤¦§©¥¨¨¨©¥
.DqItl icM dxUl§¨¨§¥§©§¨

oFnn "iYzp"±sl`" WExiRd Edf ¨©¦¨¤©¥¤¤

"sqM sl`"l dpEMd oi`W ,"sqM¤¤¤¥©©¨¨§¤¤¤¤
lr dxFOW oFWl Edf `N` ,`weC©§¨¤¨¤¨¤¤©
wEqRA hxFtnd "oFnn"l dpEMde ,iEAx¦§©©¨¨©¨©§¨©¨

eiptNW)m"`x(. ¤§¨¨
"`Ed ig`" eilr Yxn`W ,"Kig`l"§¨¦¤¨©§§¨¨¨¦

±.d wEqR lirl§¥¨
dGd cFaMde oFnOd "dPd"±Edf ¦¥©¨§©¨©¤¤

."`Ed" WExiRd©¥
,"KY` xW` lkl mipir zEqM Kl"¨§¥©¦§Ÿ£¤¦¨

KENwi `NW mdipir EQki±mdipirA §©¥¥¤¤Ÿ¥¦§¥¥¤
)x"etca d"k(.

mdl Wi zipwix KizFaiWd EN`W¤¦£¦¦¥¨¦¥¨¤
,Dxifgd DA lNrzPW xg`l :xnFl©§©©¤¦§©¥¨¤¡¦¨
oFnn fAfal iYkxvdW eWkr©§¨¤ª§©§¦§©§¥¨

KqItlE±mpi` milNrzOd iM §©§¥¦©¦§©§¦¥¨
qItl liaWA ax oFnn mifAfan)m"`x(. §©§§¦¨©¦§¦§©¥

,KizFaiWd igxMÎlrW mircFi Eidi¦§§¦¤©¨§¦£¦¦
.qp ici lre± lM z`emre±Edf §©§¥¥§¥Ÿ§¦¤
."z`e" WExiR¥§¥

.mlFrd i`A lM± zgkpeKl `di ¨¨¥¨¨§Ÿ¨©§¥¨
gMezdl dR oFgzR±zaiY Wxtn ¦§¤§¦§©¥©§¨¥¥©



סי `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
ּבנים  ּבני היתה? אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם ּכן, הּוא הׁשיבֹו וכן ּתרח, ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

אנחנּו" אחים אנׁשים "ּכי ללֹוט: ·˙Èn‡Œ.אֹומר  ‡Ï C‡∑ היה אחרת מאם .הרן ְְֲֲִִִֵַָָ«…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

(âé)éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼
ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì øîàå̈«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³
éçà éì-éøîà änL àBáð øLà íB÷nä-ìk̈©¨Æ£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬

:àeä«
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑:אפניו על ּדבּור ּדבר עֹוד ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, מה ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

רׁשעים: ּבמקֹום ׁשאעבר וידעּתי למקֹום, מּמקֹום ונד מׁשֹוטט להיֹות  אבי מּבית הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּכׁשהֹוציאני
"חסּד זה לּה ‰˙eÚ."ואמר ¯L‡k∑ ּולׁשֹון אלהּות לׁשֹון מקֹומֹות ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל רּבים, לׁשֹון ְֵֶַַָָֹ«¬∆ƒ¿ְְְְְְְְֱִִִֵַַַַָ

לׁשֹון  'אלהים' לׁשֹון וכל קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", "אלהים אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי ְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹמרּות
ּבבעליו". "והּועד יּומת", "ּבעליו וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", "ואדֹוני יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָרּבים,

ּכמֹו: ּתֹועה, קרּוי מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומ ֹו הּגֹולה ּכל התעּו? לׁשֹון מהּו ּתאמר: כא)ואם וּתתע",(לקמן וּתל" ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ÔB‰È„Èיג  È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏ נ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰ Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

mdxa` ly`

,"ig` zA" xn` `le ,"iO` za `l K ©̀Ÿ©¦¦§Ÿ¨©©¨¦
xn`X dn zO`l icM `N` Fpi ¥̀¤¨§¥§©¥©¤¨©
,eia` zA FzFg` `idW ,"`id izFg`"£¦¦¤¦£©¨¦
la` ,Fl zxYEn `id KM mEXOWe§¤¦¨¦¤¤£¨
e`lA Fl zxYEn dzid `id zn`A¤¡¤¦¨§¨¤¤§¨

eig` zA dzid `idW ipRn ,ikd)m"`x(. ¨¦¦§¥¤¦¨§¨©¨¦
dzid eig` zA `lde :xn`Y m`e± §¦Ÿ©©£Ÿ©¨¦¨§¨

ia` za izFg`" :xn` Ki`e ,oxd zA©¨¨§¥¨©£¦©¨¦
wx iM ?eiRn xwW xaC `ivFde ,"`id¦§¦§©¤¤¦¦¦©
izFg`" :mdl xnFl did lFki dNigYA©§¦¨¨¨¨©¨¤£¦

Fnvr z` liSdl liaWA ,"`idÎdn , ¦¦§¦§©¦¤©§©
eiWkr oMÎoi`X)m"`x(. ¤¥¥©§¨

mipaM od ixd mipa ipA±.a ,aq zFnai §¥¨¦£¥¥§¨¦§¨
gxY lW FYA `id ixde±oFWNn ©£¥¦¦¤¤©¦§

xn` `l mdxa`W rnWn o`M i"Wx©¦¨©§©¤©§¨¨Ÿ¨©
dOl xAqd wx Edf `N` ,df lM mdl̈¤¨¤¤¨¤©¤§¥¨¨
la` .eiRn xwW `ivFdW `xwp `lŸ¦§¨¤¦¤¤¦¦£¨
ok` KMW Wxtn a ,gp oixcdpq i"WxA§©¦©§¤§¦§¨¥¤¨¨¥
zaC ,`id ia` za izFg`" :mdl xn`̈©¨¤£¦©¨¦¦§©
ipaC ,FzFg` Dl ixwe ,`id ia` oA ig`̈¦¤¨¦¦§¨¥¨£¦§¥
zaM `id ixde ,mipaM md ixd mipä¦£¥¥§¨¦©£¥¦§©
mdl xn` mdxa` df WExitlE ."eia`̈¦§¥¤©§¨¨¨©¨¤

.zn`d z ¤̀¨¡¤
hFll xnF` `Ed oke±.g ,bi lirl §¥¥§§¥

.eig` oA didW¤¨¨¤¨¦
."Epgp` mig` miWp` iM"`l K` ¦£¨¦©¦£¨§©Ÿ

± iO` zadid zxg` m`n oxd± ©¦¦¨¨¥¥©¤¤¨¨
dxVW xn` Klnia`l mpn` ,xnFlM§©¨§¨©£¦¤¤¨©¤¨¨
Fl oi`W xnFl icM ,zxg` m`n `id¦¥¥©¤¤§¥©¤¥
la` ,m` zFg` cSn xEQi` dilr̈¤¨¦¦©£¥£¨
oxd lr dzid FzpEM xaC lW FYin`l©£¦¤¨¨©¨¨¨§¨©¨¨
xn` `le ,zxg` m`n did `EdW¤¨¨¥¥©¤¤§Ÿ¨©

,"FYA" `l `idW xnFl FzpEM iM ,xwW¤¤¦©¨¨©¤¦Ÿ¦
i"Wx mpn` .FO` lW ,FzCkp Epid©§¤§¨¤¦¨§¨©¦
mdl xn` KM ok`W Wxtn mW `xnBA©§¨¨¨§¨¥¤¨¥¨¨©¨¤
.did zxg` m`n oxdW ,mdxa ©̀§¨¨¤¨¨¥¥©¤¤¨¨
xnFl KxvEd rECn :dWw df WExitlE§¥¤¨¤©©§©©
o`M okle ,KM lr EdEl`W `l ixde ,oM¥©£¥Ÿ§¨©¨§¨¥¨

i"Wx oM WxiR `l)`"eb(.bi dxez Ÿ¥©¥©¦
(bi)'Fbe iz` Erzd xW`M idie± ©§¦©£¤¦§Ÿ¦§

mBxYW dn mBxY qFlwpE`±d`x §§¦§¥©¤¦§¥§¥
.xE`AaE qFlwpE` mEBxY©§§§©¥

eipt` lr xaC xaC cFr FaXil Wie§¥§©§¨¨¨ª©¨§¨
±mEBxY itl iM .`i ,dk ilWn¦§¥¦§¦©§

idie" :KM wNgzn wEqRd qFlwpE`§§©¨¦§©¥¨©§¦
[axiw] izF`" ,[zFOE`d] "Erzd xW`M©£¤¦§¨¦¥¥
mi`zn df oi`e ,"ia` ziAn miwl ¡̀Ÿ¦¦¥¨¦§¥¤©§¦

.`xwn lW FhEWR WExitl§¥§¤¦§¨
`EdÎKExAÎWFcTd ip`ivFdWM§¤¦©¦©¨¨
cpe hhFWn zFidl "ia` ziAn"¦¥¨¦¦§§¥§¨

mFwnl mFwOn±WExiRd Edfe ¦¨§¨§¤©¥
.KWndA oOwlckE ,"Erzd"¦§§¦§©¨©¤§¥

,mirWx mFwnA xFar`W iYrcie§¨©§¦¤¤¡¦§§¨¦
iUrY xW`] KCqg df :Dl xnF`e"¨©¨¤©§¥£¤©£¦

."[icOr±.oFW`x qEtcA `Ed oM ¦¨¦¥¦§¦
± Erzd xW`Ml`e ,miAx oFWl ©£¤¦§§©¦§©

DnzY±lr miAx oFWlA xn`W ¦§©¤¨©¦§©¦©
.miwl ¡̀Ÿ¦

zFnFwn dAxdA iM±i"Wx azM oke ¦§©§¥§§¥¨©©¦
,ck rWFdi i"WxA la` .f ,dl oOwl§©¨£¨§©¦§ª©

."zFnFwOd aFxA" :hi§©§
zEdl` oFWl±htFW oFWl `EdW §¡Ÿ¤§¥

zExnE)my onwl i"yx(dxxU oFWlE ,)i"yx ¨§§¨¨
my ryedi(.

miAx oFWl iExw zExn oFWlE±KxC §¨¨§©¦¤¤
cFaM)`ikc `xin(,al zFnW i"Wx d`xE . ¨§¥©¦§

.mW xE`iAaE `©¥¨
"midl` Ekld xW`"±,f a l`EnW £¤¨§¡Ÿ¦§¥

lr FWxtOW mW i"Wx d`x la` .bk£¨§¥©¦¨¤§¨§©
.oxd`e dWn¤§©£Ÿ

"miIg midl`"±.bk ,d mixaC ¡Ÿ¦©¦§¨¦
"[`Ed] miWcw midl`"±,ck rWFdi ¡Ÿ¦§Ÿ¦§ª©

.hi`xwp zFnFwn aFxA" :mW i"WxaE§©¦¨§§¦§¨
ipc` FnM ,miAx oFWl zEpAx oFWl lM̈§©¨§©¦§£Ÿ¥
,FOr eilrA m` ,sqFi ipc` ,ux`d̈¨¤£Ÿ¥¥¦§¨¨¦
mXdW itl ,zFCtl midl` Ekld xW £̀¤¨§¡Ÿ¦¦§§¦¤©¥

."`Ed dxxU mW dGd©¤¥§¨¨
miAx oFWl "midl`" oFWl lke± §¨§¡Ÿ¦§©¦

zExnlE midl`l qgIdW xn` dNigY§¦¨¨©¤©©©¥Ÿ¦§¨
,miAx oFWlA `Ed zFnFwn dAxdA§©§¥§¦§©¦
Fnvr "miwl`" mW mBW siqFd o`ke§¨¦¤©¥¡Ÿ¦©§
i"Wx mB d`xE .miAx oFWlA aYkp¦§¨¦§©¦§¥©©¦

.f ,dl oOwl§©¨
"sqFi ipc` gTIe" oke±.k ,hl oOwl §¥©¦©£Ÿ¥¥§©¨

ciA" :c ,hi dirWi i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©§¨§©
iExw zEpc` oFWl lM ± dWw mipFc £̀¦¨¤¨§©§¨
ipFc` FnM ,cigi ENit`e ,miAx oFWlA¦§©¦©£¦¨¦§£¥

."eipFc` `A cr ,sqFi¥©¨£¨
"mipc`d ipc`"±.fi ,i mixaC £Ÿ¥¨£Ÿ¦§¨¦

"ux`d ipc`"±.bl ,an oOwl £Ÿ¥¨¨¤§©¨
"FOr eilrA" oke±`le .ci ,ak zFnW §¥§¨¨¦§§Ÿ

FlrA xn`p)f ,dl onwl i"yx(. ¤¡©§¨
"eilraA crEde"±.hk ,`k mW §©¦§¨¨¨

"Erzd" oFWl Edn :xn`Y m`e± §¦Ÿ©©§¦§
FMxcA drY `l ixdWwx `N` , ¤£¥Ÿ¨¨§©§¤¨©

.Flhlh¦§§

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
קיט) אבד",(תהלים ּכׂשה לח)"ּתעיתי אכלם (איוב לבּקׁש ויתעּו יצאּו לבליֿאכל", וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó."יתעּו עלי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹƒ¿ƒƒְֵַָ

כו) וכן:(לקמן אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", הּמקֹום אנׁשי יד)"וּיׁשאלּו ּבני (שמות על ּכמֹו יׂשראל", לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹ
ט)יׂשראל. הרגתהּו"(שופטים אּׁשה לי יאמרּו ."ּפן ְְְֲִִִֵֶָָָָֹ

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑ עליו ויתּפּלל ׁשּיתּפּיס .ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EE ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−
áL: ¥«

i"yx£EÈÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה ׁשטּופי אבל ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.זּמה  ִָ

(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeäpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³
ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk Cì-àeä¨Æ§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ

:úçëðå§Ÿ¨«©
i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑:לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, ׁשאמרּתאבימל ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ּכבֹוד ל עׂשיתי 'הּנה ¿»»»«ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עינים' ּכסּות ל הּזה והּכבֹוד הּממ ֹון הּנה הּוא", "אחי ‡Cz.עליו: ¯L‡ ÏÎÏ∑,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ¿…¬∆ƒ»ְְִֵֵֶֶַֹ
ממֹון  לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה'. ּבּה ׁשּנתעּלל 'לאחר לֹומר: להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשאּלּו

נס  ידי ועל הׁשיבֹותי ׁשעלּֿכרחי יֹודעים יהיּו ,ּולפּיס.Ïk ˙‡Â∑ העֹולם ּבאי ּכל יהא ∑ÁÎÂ˙.ועם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

Ô‰Ó‡Âיד  ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו  CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈÈÚa¿≈»ƒ

ÔÈÚÏÒטז  ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

mdxa` ly`

aXin Fpi`e FnFwOn dlFBd lM̈©¤¦§§¥§ª¨
"rzYe KlYe" FnM ,drFY iExw± ¨¤§©¥¤©¥©

mW i"Wx d`x la` .ci ,`k oOwl§©¨£¨§¥©¦¨
.dia` ziA ilENbl dxfgW WxtOW¤§¨¥¤¨§¨§¦¥¥¨¦¨

"ca` dUM izirY"±,hiw miNdY ¨¦¦§¤Ÿ¥§¦¦
.erw

"lk` ilal Erzi"±.`n ,gl aFI` ¦§¦§¦Ÿ¤¦
mlk` WTal Erzie E`vi±d`xE ¥§§¦§§©¥¨§¨§¥

.mW aFI` i"Wx©¦¦¨
il ixn`ilr ±±oOwl i"Wx mB d`x ¦§¦¦¨©§¥©©¦§©¨
.`k ,ck

"FYW`l mFwOd iWp` El`WIe" oke§¥©¦§£©§¥©¨§¦§
±.f ,ek oOwl§©¨

FYW` lr±.mW i"Wx azM oke ©¦§§¥¨©©¦¨
"l`xUi ipal drxR xn`e" oke± §¥§¨©©§Ÿ¦§¥¦§¨¥

.b ,ci zFnW§
l`xUi ipA lr FnM±i"Wx azM oke §©§¥¦§¨¥§¥¨©©¦

.mẄ
"Edzbxd dX` il Exn`i oR"± ¤Ÿ§¦¦¨£¨¨§
ilr Exn`i oR .cp ,h mihtFW)i"yx §¦¤Ÿ§¨©

my(.ci dxez

(ci)± mdxa`l oYIeqIRzIW icM ©¦¥§©§¨¨§¥¤¦§©¥
eilr lNRzie±qItl liaWA m` iM §¦§©¥¨¨¦¦¦§¦§©¥

dxUl mYzl Kixv did ,dxU z ¤̀¨¨¨¨¨¦§¦¨§¨¨
)`"eb(:i"Wx azM f wEqR lirlC s`e .§©¦§¥¨¨©©¦

,DA Yrbp `NW rcFie `Ed `iap iM"¦¨¦§¥©¤Ÿ¨©§¨¨
dpEMd oi` ,"LcrA lNRzie Kkitl§¦¨§¦§©¥©©§¥©©¨¨

FqItl Kixv Klnia` oi`WWTalE ¤¥£¦¤¤¨¦§©§§©¥
DA rbFp did m`W `N` ,dlign EPOn¦¤§¦¨¤¨¤¦¨¨¥©¨
dnE`n Klnia`l lirFn did `lŸ¨¨¦©£¦¤¤§¨

)iaxd(.eh dxez

(eh)± Liptl ivx` dPddrxR la` ¦¥©§¦§¨¤£¨©§Ÿ
"Kle gw LYW` dPd" :Fl xn`± ¨©¦¥¦§§©¨¥

.hi ,ai lirl§¥
itEhW miIxvOdW ,`xizPW itl§¦¤¦§¨¥¤©¦§¦¦§¥

dOf±.mW i"Wx mB d`xfh dxez ¦¨§¥©©¦¨
(fh)± xn` dxUlE,Klnia` §¨¨¨©£¦¤¤

iziUr "dPd" :DqItl icM DcFakl¦§¨§¥§©§¨¦¥¨¦¦
df cFaM Kl±ziYn`d dAQdW s` ¨¨¤©¤©¦¨¨£¦¦

oM xn` ,eilr lNRzIW liaWA dzid̈§¨¦§¦¤¦§©¥¨¨¨©¥
.DqItl icM dxUl§¨¨§¥§©§¨

oFnn "iYzp"±sl`" WExiRd Edf ¨©¦¨¤©¥¤¤

"sqM sl`"l dpEMd oi`W ,"sqM¤¤¤¥©©¨¨§¤¤¤¤
lr dxFOW oFWl Edf `N` ,`weC©§¨¤¨¤¨¤¤©
wEqRA hxFtnd "oFnn"l dpEMde ,iEAx¦§©©¨¨©¨©§¨©¨

eiptNW)m"`x(. ¤§¨¨
"`Ed ig`" eilr Yxn`W ,"Kig`l"§¨¦¤¨©§§¨¨¨¦

±.d wEqR lirl§¥¨
dGd cFaMde oFnOd "dPd"±Edf ¦¥©¨§©¨©¤¤

."`Ed" WExiRd©¥
,"KY` xW` lkl mipir zEqM Kl"¨§¥©¦§Ÿ£¤¦¨

KENwi `NW mdipir EQki±mdipirA §©¥¥¤¤Ÿ¥¦§¥¥¤
)x"etca d"k(.

mdl Wi zipwix KizFaiWd EN`W¤¦£¦¦¥¨¦¥¨¤
,Dxifgd DA lNrzPW xg`l :xnFl©§©©¤¦§©¥¨¤¡¦¨
oFnn fAfal iYkxvdW eWkr©§¨¤ª§©§¦§©§¥¨

KqItlE±mpi` milNrzOd iM §©§¥¦©¦§©§¦¥¨
qItl liaWA ax oFnn mifAfan)m"`x(. §©§§¦¨©¦§¦§©¥

,KizFaiWd igxMÎlrW mircFi Eidi¦§§¦¤©¨§¦£¦¦
.qp ici lre± lM z`emre±Edf §©§¥¥§¥Ÿ§¦¤
."z`e" WExiR¥§¥

.mlFrd i`A lM± zgkpeKl `di ¨¨¥¨¨§Ÿ¨©§¥¨
gMezdl dR oFgzR±zaiY Wxtn ¦§¤§¦§©¥©§¨¥¥©



xie`סב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
ּובלע"ז  ּדברים, ּברּור מקֹום ּבכל ּתֹוכחה ּולׁשֹון הּללּו, נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֽל
ּכסּות  ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ הּמקרא ּולׁשֹון אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָאשפרובי"ר,
,'דעּמ ּכל וית יתי 'וחזית ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת אׁשר ּובכל ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּפרׁשּתי  הּמקרא לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי .ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

(æé)íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úà¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', .ּכתרּגּומֹו «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ ׂשרה ׁשל ּדּבּורּה ּפי .על ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב צרי(ב"ק והּוא חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד זֹו, ּפרׁשה סמ «»«∆»»¿ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
קדם  ּכבר ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי וגֹו'" "וּיתּפּלל ׁשּנאמר: ּתחּלה, נענה הּוא ּדבר, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹלאֹותֹו

‡·CÏÓÈיז  ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

ÈÈא  „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

mdxa` ly`

df itlE ,xExiaE gEMie oFWNn "zgkpe"§Ÿ¨©¦§¦©¥§¦¤
`Ed "zgkpe" lW e"iEdW xWt ¤̀§¨¤©¨¤§Ÿ¨©

"gke") daiYd WxXn(itl ixdW , ¦Ÿ¤©¥¨¤£¥§¦
oM m` `N` ,xAgnd e"ie Fpi` FWExiR¥¥¨©§©¥¤¨¦¥
lW e"iEd FnM xYEin e"iEdW xn`pŸ©¤©¨§¨§©¨¤

"zxnfe iGr")xbd ytp d`x(. ¨¦§¦§¨
oFWlE .ElNd mixMp mixaC zF`xdlE§©§§¨¦¦¨¦©¨§

dgkFY±oke ."dgkFd" :oFW`x qEtcA ¥¨¦§¦¨¨§¥
i"WxA la` .cn ,ck oOwl i"WxA `Ed§©¦§©¨£¨§©¦

."dgkFY" :dk ,e aFI ¦̀¨¨
mFwn lkA±`xwOA)my onwl i"yx(la` . §¨¨©¦§¨£¨

dgkFY lM" :dk ,e aFI` i"Wx d`x§¥©¦¦¨¨¨
aFI`A wxW dxF`kl rnWn ,"aFI`AW¤§¦©§©¦§¨¤©§¦
.oEIr Kixve .`xwOd lkA `le `Ed oM¥§Ÿ§¨©¦§¨§¨¦¦

mixaC xExA±mFwnA mB ,xnFlM ¥§¨¦§©©§¨
xExiA liaWA Edf ixd ,dgkFY FpiprW¤¦§¨¨¨£¥¤¦§¦¥
lM" :mW aFI`A i"Wx oFWlke ,zn`d̈¡¤§¦§©¦§¦¨¨
,md mixaCd xExiA .. dgkFY¨¨¥©§¨¦¥
i"Wx mB d`xE ."zn`d lr micinrnE©£¦¦©¨¡¤§¥©©¦
FrWR gikFOW ± dgkFY" :a ,c dbibg£¦¨¨¨¤¦©¦§

.an ,`l oOwl i"Wx d`xE ."eiptA§¨¨§¥©¦§©¨
x"iaextyi` :frlaE±gikFdl, §©©§¦©

xidadl)i"yx ifrl(oFgal .)i"yx ifrl xve`(. §©§¦¦§
.c ,` ,fl dirWi i"Wx d`xE§¥©¦§©§¨

,mixg` miptA mBxY qFlwpE`e§§§¦§¥§¨¦£¥¦
lr ltFp `Ed KM `xwOd oFWlE§©¦§¨¨¥©

lW "zEqM Kl `Ed dPd" :mEBxYd©©§¦¥¨§¤
KA EhlXW iNW mipird lr cFaM̈©¨¥©¦¤¦¤¨§¨
:FnBxY oM lre ,"KY` xW` lk"aE§Ÿ£¤¦¨§©¥¦§§
Wie ."KOrC lM zie Kzi zfge"©£¥¨¦§¨¨§¦¨§¥
oFWl aEXi la` ,dcB` Wxcn¦§©©¨¨£¨¦§

.iYWxR `xwOd±dAx ziW`xA d`x ©¦§¨¥©§¦§¥§¥¦©¨
`zwiqtA xzFi dxvwaE .ai ,ap¦§¨¨¥¦§¦§¨
zEqM Dl dUr ± mipir zEqM" :`YxhEf©§¨§¥©¦¨¨¨§
lW DiFpA `le ,FA oihiAn lMd EidIW¤¦§©Ÿ©¦¦§Ÿ§¨¤
EidIW ± mipir zEqM :xg` xaC .dxÜ¨¨¨©¥§¥©¦¤¦§
lW WEAln ,xn`l dPOn oi`xi lMd©Ÿ§¥¦¦¤¨¥Ÿ©§¤
lW oird on qMzze ,zWaFl zEkln©§¤¤§¦§©¦¨©¦¤
ErBi `NW ± KY` xW` lkl .mc` ipA§¥¨¨§Ÿ£¤¦¨¤Ÿ¦§
± zgkpe lM z`e .KY` xW` lkA§Ÿ£¤¦¨§¤Ÿ§Ÿ¨©
dlibx zFidl `NW DgikFd ,xnFlM§©¦¨¤Ÿ¦§§¦¨
z`e .`Ed ig` DlrA lr dYrn xn`l¥Ÿ¥©¨©©§¨¨¦§¤
.cFr iUrY `l icOr ziUr xW` ± lMŸ£¤¨¦¦¨¦Ÿ©£¦

."FYgkFY dlATW ± zgkpefi dxez §Ÿ¨©¤¦§¨©§
(fi)EclIe"Egexz`e" :FnEBxzM ±± ©¥¥§©§§¦§§¨

.EgYtp¦§¨
KixSW dn] E`ivFde mdiawp EgYtp¦§§¦§¥¤§¦©¤¨¦

.mdNW dcil `ide ,[z`vl±`Ed oM ¨¥§¦¥¨¤¨¤¥
.oFW`x qEtcAgi dxez ¦§¦

(gi)± mgx lM crAcbpM±i"Wx d`x §©¨¤¤§¤¤§¥©¦
oFWl `xwOAW crA lM" :fh ,f lirl§¥¨§©¤©¦§¨§

."`Ed cbpM§¤¤

gzR lM±'d ixdW ,mgx `weC e`le ¨¤©§¨©§¨¤¤¤£¥
i"WxA lirlcM ,mdiawp lM z` xbq̈©¤¨¦§¥¤§¦§¥§©¦

.h wEqR̈
± dxU xaC lrlW DxEAC iR lr ©§©¨¨©¦¦¨¤

dxU±.xEAC oFWNn "xaC" Wxtn ¨¨§¨¥§©¦§¦
.fi ,ai lirl i"Wx mB d`xE` dxez §¥©©¦§¥

(`)'Fbe dxU z` cwR 'deKnq ± ©¨©¤¨¨§¨©
o`kl) Ff dWxR(,±oke miqEtC dAxdA ¨¨¨§¨§©§¥§¦§¥

zaiY oi` "dix` xEB"de m"`xd gqFpA§©¨§¥§©©§¥¥¥©
dWxRd lW mFwOd Edf ixdW ,"o`kl"§¨¤£¥¤©¨¤©¨¨¨
xEB"d azM okle .miPnGd xcq itl§¦¥¤©§©¦§¨¥¨©©
Epid "Ff dWxR Knq" WExiRdW ,"dix ©̀§¥¤©¥¨©¨¨¨©§
"cwR 'de"A dWxRd z` ligzdW¤¦§¦¤©¨¨¨§©¨©
KWnd EN`M dGW xnFl ,xEAigd e"`eA§¨©¦©¤¤§¦¤§¥
zFxnl ,zncFTd dWxRd lW xiWï¦¤©¨¨¨©¤¤©§
.oihElgl zxg` dWxR idFf lrFtAW¤§©¦¨¨¨©¤¤©£¦

lr mingx WTaOd lMW ,LcOll§©¤§¤¨©§©¥©£¦©
`Ed ± xaC FzF`l Kixv `Ede Fxag£¥§¨¦§¨¨

xn`PW ,dNgY dprp±.fi ,k lirl ©£¤§¦¨¤¤¡©§¥
"'Fbe lNRzIe"±z` miwl` `RxIe" ©¦§©¥§©¦§¨¡Ÿ¦¤
."'ebe Klnia £̀¦¤¤

xU z` cwR 'de" :Dil KinqE,"d §¦¥©¨©¤¨¨
z` `RxW mcFw xaM DcwRW¤§¨¨§¨¤¤¦¥¤

Klnia`±z` cFwtIe" aizM `lCn £¦¤¤¦§¨§¦©¦§¤
xaM cwR rnWn ,"cwR" aizkE ,"dxÜ¨§¦¨©©§©¨©§¨

)` ,av w"a i"yx(.

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
אבימל את ‡Ó¯.ׁשרּפא ¯L‡k ‰¯N ˙‡ „˜t∑ ּבהריֹון.¯ac ¯L‡k∑ והיכן אמירה היא והיכן ּבלדה. ֲִִֵֶֶֶֶ»«∆»»«¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵָָָָ

ּבין  ּבברית אלֿאברם" ה' ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה אבל אלהים "וּיאמר אמירה: ּדּבּור? ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּוא
מּׂשרה  הּיֹורׁש והביא וגֹו'", זה יירׁש "לא נאמר: וׁשם ac¯.הּבתרים, ¯L‡k ‰¯NÏ '‰ NÚiÂ∑ לאברהם. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ«««¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

(á)ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾
:íéýìû Búà øac-øLà£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑:יאמרּו ׁשּלא חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן רּבי חמא. ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חדׁשים  לז' אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל ‡˙B.'מּביתֹו ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה הּמֹועד דּמּליל את ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵֵֶַַָ

ל  חּמה ּכׁשּתּגיע לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי אׁשּוב "לּמֹועד לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר ׂשריטה אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתלד: האחרת, ּבּׁשנה לֹו∑(ÂÈ˜ÊÏזֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ֵֵֶֶַַָָָƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

a¯ב  Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

mdxa` ly`

xn` xW`MoFixdA ±±EpidC ©£¤¨¨§¥¨§©§
oFixdA dzid dciwRdW)m"`x(WiBcnE . ¤©§¦¨¨§¨§¥¨©§¦

ipRn oFixddxVW,dxwr dzid ¥¨¦§¥¤¨¨¨§¨£¨¨
oFixdd lr dNigY dghad dkxvEde§§§¨©§¨¨§¦¨©©¥¨

)cec ixac(.
± xAC xW`MdclA±dIUrdW Epid ©£¤¦¥§¥¨©§¤¨£¦¨
dcilA dzid)m"`x(. ¨§¨§¥¨

?xEAC `Ed okide ?dxin` `id okide§¥¨¦£¦¨§¥¨¦
dxU la` midl` xn`Ie" ± dxin £̀¦¨©Ÿ¤¡Ÿ¦£¨¨¨

"'Fbe LYW`±mXW s`e .hi ,fi lirl ¦§§§§¥§©¤¨
didYW WExiRd ,"oA Ll zclFi" xn`p¤¡©¤¤§¥©¥¤¦§¤

oA Ll clze oFixdA)m"`x(dGn F` . §¥¨§¥¥§¥¦¤
FrnWn ,"clY" `le "zclFi" xn`PW¤¤¡©¤¤§Ÿ¥¥©§¨
`Ed dcil zNigY xEAirW ,oFixd¥¨¤¦§¦©¥¨

)cecl likyn(.
"mxa` l` 'd xaC did" ± xEAC± ¦¨¨§©¤©§¨

.` ,eh lirl§¥
mixzAd oiA zixaA±zrcNW o`Mn ¦§¦¥©§¨¦¦¨¤§©©

wlg `id mipal dghadd i"Wx©¦©©§¨¨§¨¦¦¥¤
d`A DxTirW s` ,mixzAd oiA zixAn¦§¦¥©§¨¦©¤¦¨¨¨¨
mW x`FznM ,ux`d zghad liaWA¦§¦©§¨©¨¨¤©§¨¨

.dWxRd KWndA§¤§¥©¨¨¨
xn`p mWe±.c wEqR §¨¤¡©¨

"'Fbe df LWxii `l"±xW` m` iM" Ÿ¦¨§¤§¦¦£¤
on d`ivie ."LWxii `Ed LirOn `vi¥¥¦¥¤¦¨¤¦¦¨¦

dciNd `id mirOd)m"`x(. ©¥©¦¦©¥¨
dxVn WxFId `iade±`NW s` §¥¦©¥¦¨¨©¤Ÿ

oNdl gihaOW FnkE .dxU mW dxMfp¦§§¨¨¨¨§¤©§¦©§©¨
."rxf Ll `xTi wgviA iM" :`i wEqR̈¦§¦§¨¦¨¥§¨©

xAC xW`M dxUl 'd UrIe± ©©©§¨¨©£¤¦¥
mdxa`l±zixaA dghadde xEACd §©§¨¨©¦§©©§¨¨¦§¦

,calA mdxa`l Eid mixzAd oiA¥©§¨¦¨§©§¨¨¦§¨
`N` ,dxU mW dxMfEd `l ixdW¤£¥Ÿ§§¨¨¨¨¤¨
Îdn ,dxUA xaCd mIwzd lrFtAW¤§©¦§©¥©¨¨§¨¨©
lr dghadde dxin`d oMÎoi`X¤¥¥¨£¦¨§©©§¨¨©
,mdxa`l dxn`PW s` ,oFixdd©¥¨©¤¤¤§¨§©§¨¨

la`" aEzMM ,dxU lr dzid dghadd©©§¨¨¨§¨©¨¨©¨£¨
"oA Ll zcli LYW` dxU)m"`x(. ¨¨¦§§Ÿ¤¤§¥

eipwfl)±lM oFW`x qEtcArhTddGd ¦§ª¨¦§¦¨©¤©©¤
.Fpi ¥̀

oipEwi` eif didW±.mipR xYqlw ¤¨¨¦¦¦§©§¥¨¦
± "eipwfl" lW zFaizÎiW`x `Ede§¨¥¥¤¦§ª¨
zaiY xEYIn oM cnFle ,"eipFw` eifl"§¦¦¨§¥¥¦¦¥©

"eipwfl")e ,bp x"a dpedk zepzn(. ¦§ª¨
Fl dnFC FNW±oOwl i"Wx mB d`x ¤¤§¥©©¦§©¨

wgvi lW eipR xYqlw xv" :hi ,dk¨§©§¥¨¨¤¦§¨
mdxa` lMd Ecirde ,mdxa`l dnFC¤§©§¨¨§¥¦©Ÿ©§¨¨

."wgvi z` cilFda dxez ¦¤¦§¨
(a)Fz` xAC xW` crFOlocEi iAx ± ©¥£¤¦¤Ÿ©¦¨

`ng iAxe±.e ,bp dAx ziW`xA §©¦¨¨§¥¦©¨
clFPW cOln :xnF` ocEi iAx©¦¨¥§©¥¤©

miWcg drWzl±crFn `EdW §¦§¨¢¨¦¤¥
.dX`d oFixdl rEaTd©¨©§¤§¨¦¨

Klnia` lW FziAn :Exn`i `NW¤ŸŸ§¦¥¤£¦¤¤
`Ed±drWYn zFgR clFp did m`W¤¦¨¨©¨¦¦§¨

dzid `idW mixnF` Eid ,miWcg¢¨¦¨§¦¤¦¨§¨
Exar ok` f`nE ,ok iptNn oFixdA§¥¨¦¦§¥¥¥¨¨¥¨§

.miWcg drWY¦§¨¢¨¦
miWcg draWl :xnF` `ng iAxe(.± §©¦¨¨¥§¦§¨¢¨¦

,"mirHEwn odW" :miqEtC dOkA§©¨§¦¤¥§¨¦
iM ,ivge miWcg dXWl clFPW EpidC§©§¤©§¦¨¢¨¦¨¥¦¦
,oFixdl dxU dcwtp dpXd W`xA§Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨§¥¨
oFW`x qEtcA K` .oqipA e"hA dclie§¨§¨§§¦¨©¦§¦

lM qxFB `lrhTd`aEd okle ,dGd Ÿ¥¨©¤©©¤§¨¥¨
.mixbFqA o`M̈§§©¦

Fz` xAC xW` crFOllNn iC" ± ©¥£¤¦¤Ÿ¦©¥
"Dzi±xACW ,qFlwpE` mBxY oM ¨¥¥¦§¥§§¤¦¥

,FrnWnM "FzF`" mBxYW Epide .FzF`§©§¤¦§¥§©§¨
mBxY `le ,crFOd lr dpEMde§©©¨¨©©¥§Ÿ¦§¥

Or"mdxa` mr ,FY` EpidC ,"Di)`"eb(. ¦¥§©§¦¦©§¨¨
crFOd z`±oMW ,rEcId crFOd ¤©¥©¥©¨©¤¥

`Ed c"nNd zgY g"YtA "crFOl"©¥§©¨©©©¨¤

"crFOdl" FnM`"dAdricid)`xin §§©¥§¥©§¦¨
`ikc(.

rawe "xAC xW`"±WExiRd Edfe £¤¦¤§¨©§¤©¥
crFOl ,"FzF` xAC xW` crFOl"©¥£¤¦¤©¥
dhixU ici lr FzF` rawe xAC xW £̀¤¦¥§¨©©§¥§¦¨

.lzMA©Ÿ¤
Fl xn`WM±.ci ,gi lirl §¤¨©§¥

"Lil` aEW` crFOl"±i"Wx d`xE ©¥¨¥¤§¥©¦
cgEind crFn FzF`l :mW lirl§¥¨§¥©§¨
,fi lirl xMfPd] lFnz` Ll iYraTW¤¨©§¦§¤§©¦§¨§¥
."zxg`d dpXA dGd crFOl" [`k©¥©¤©¨¨¨©¤¤
mFiA dzid `l crFOd zriaTW ,EpidC§©§¤§¦©©¥Ÿ¨§¨§
`N` ,"Lil` aEW` crFOl" zxin £̀¦©©¥¨¥¤¤¨

.dliOd mFiA ok iptl minFi©¦¦§¥¥§©¦¨
:Fl xn`e lzMA dhixU Fl hxÜ©§¦¨©Ÿ¤§¨©
dpXA" Ff dhixUl dOg riBYWM§¤©¦©©¨¦§¦¨©¨¨

"zxg`d±.mW lirl wEqRd oFWl ¨©¤¤§©¨§¥¨
clY±gqtA dzid dhixVdW ,Epide ¥¥§©§¤©§¦¨¨§¨§¤©

dOgd driBdWkE ,Fl ExVAW onfA¦§©¤¦§§¤¦¦¨©©¨
dpXd lW gqtA dhixU DzF`l§¨§¦¨§¤©¤©¨¨
i"WxA x`FanM ,wgvi clFp d`Ad©¨¨©¦§¨©§¨§©¦
dhixVdW xnFl Kixve .i ,gi lirl§¥§¨¦©¤©§¦¨
lW WnXd zgixf mFwnA dzid `lŸ¨§¨¦§§¦©©¤¤¤

Xd zgixf mFwnA `N` ,mFi FzF`Wn ¤¨¦§§¦©©¤¤
lW Wcg xUr mipW xg`l didYW¤¦§¤§©©§¥¨¨Ÿ¤¤
zFlrn 10 `idW) dpaNd zpW§©©§¨¨¤¦©£

dxFg`(365 `Ed WnXd sTid ixdW , £¨¤£¥¤¥©¤¤
lW dpW xg`l clFp wgvi ENi`e ,mFi§¦¦§¨©§©©¨¨¤
mFIA) mFi 354 `idW ,dpaNd zpW§©©§¨¨¤¦©

355Îd(zgixf itl Fl hxFU did m`e , ©§¦¨¨¥§¦§¦©
zgixf dzid `l ,mFi FzF`AW WnXd©¤¤¤§Ÿ¨§¨§¦©
`N` wEIcA dcEwp DzF`A WnXd©¤¤§¨§¨§¦¤¨

mFi 365 xg`l)jl jl t"q q"zgl dyn zxez(. §©©
lzMA dzUrPW dhixVdW ,xirdlE§¨¦¤©§¦¨¤¤¤§¨©Ÿ¤
K` ,oFxagA mdxa` zFid onfA dzid̈§¨¦§©¡©§¨¨§¤§©
did `l xaM mdxa` dixg`NW dpXA©¨¨¤§©£¤¨©§¨¨§¨Ÿ¨¨



סג `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
ּובלע"ז  ּדברים, ּברּור מקֹום ּבכל ּתֹוכחה ּולׁשֹון הּללּו, נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֽל
ּכסּות  ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ הּמקרא ּולׁשֹון אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָאשפרובי"ר,
,'דעּמ ּכל וית יתי 'וחזית ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת אׁשר ּובכל ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּפרׁשּתי  הּמקרא לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי .ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

(æé)íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úà¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', .ּכתרּגּומֹו «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ ׂשרה ׁשל ּדּבּורּה ּפי .על ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב צרי(ב"ק והּוא חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד זֹו, ּפרׁשה סמ «»«∆»»¿ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
קדם  ּכבר ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי וגֹו'" "וּיתּפּלל ׁשּנאמר: ּתחּלה, נענה הּוא ּדבר, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹלאֹותֹו

‡·CÏÓÈיז  ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

ÈÈא  „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

mdxa` ly`

df itlE ,xExiaE gEMie oFWNn "zgkpe"§Ÿ¨©¦§¦©¥§¦¤
`Ed "zgkpe" lW e"iEdW xWt ¤̀§¨¤©¨¤§Ÿ¨©

"gke") daiYd WxXn(itl ixdW , ¦Ÿ¤©¥¨¤£¥§¦
oM m` `N` ,xAgnd e"ie Fpi` FWExiR¥¥¨©§©¥¤¨¦¥
lW e"iEd FnM xYEin e"iEdW xn`pŸ©¤©¨§¨§©¨¤

"zxnfe iGr")xbd ytp d`x(. ¨¦§¦§¨
oFWlE .ElNd mixMp mixaC zF`xdlE§©§§¨¦¦¨¦©¨§

dgkFY±oke ."dgkFd" :oFW`x qEtcA ¥¨¦§¦¨¨§¥
i"WxA la` .cn ,ck oOwl i"WxA `Ed§©¦§©¨£¨§©¦

."dgkFY" :dk ,e aFI ¦̀¨¨
mFwn lkA±`xwOA)my onwl i"yx(la` . §¨¨©¦§¨£¨

dgkFY lM" :dk ,e aFI` i"Wx d`x§¥©¦¦¨¨¨
aFI`A wxW dxF`kl rnWn ,"aFI`AW¤§¦©§©¦§¨¤©§¦
.oEIr Kixve .`xwOd lkA `le `Ed oM¥§Ÿ§¨©¦§¨§¨¦¦

mixaC xExA±mFwnA mB ,xnFlM ¥§¨¦§©©§¨
xExiA liaWA Edf ixd ,dgkFY FpiprW¤¦§¨¨¨£¥¤¦§¦¥
lM" :mW aFI`A i"Wx oFWlke ,zn`d̈¡¤§¦§©¦§¦¨¨
,md mixaCd xExiA .. dgkFY¨¨¥©§¨¦¥
i"Wx mB d`xE ."zn`d lr micinrnE©£¦¦©¨¡¤§¥©©¦
FrWR gikFOW ± dgkFY" :a ,c dbibg£¦¨¨¨¤¦©¦§

.an ,`l oOwl i"Wx d`xE ."eiptA§¨¨§¥©¦§©¨
x"iaextyi` :frlaE±gikFdl, §©©§¦©

xidadl)i"yx ifrl(oFgal .)i"yx ifrl xve`(. §©§¦¦§
.c ,` ,fl dirWi i"Wx d`xE§¥©¦§©§¨

,mixg` miptA mBxY qFlwpE`e§§§¦§¥§¨¦£¥¦
lr ltFp `Ed KM `xwOd oFWlE§©¦§¨¨¥©

lW "zEqM Kl `Ed dPd" :mEBxYd©©§¦¥¨§¤
KA EhlXW iNW mipird lr cFaM̈©¨¥©¦¤¦¤¨§¨
:FnBxY oM lre ,"KY` xW` lk"aE§Ÿ£¤¦¨§©¥¦§§
Wie ."KOrC lM zie Kzi zfge"©£¥¨¦§¨¨§¦¨§¥
oFWl aEXi la` ,dcB` Wxcn¦§©©¨¨£¨¦§

.iYWxR `xwOd±dAx ziW`xA d`x ©¦§¨¥©§¦§¥§¥¦©¨
`zwiqtA xzFi dxvwaE .ai ,ap¦§¨¨¥¦§¦§¨
zEqM Dl dUr ± mipir zEqM" :`YxhEf©§¨§¥©¦¨¨¨§
lW DiFpA `le ,FA oihiAn lMd EidIW¤¦§©Ÿ©¦¦§Ÿ§¨¤
EidIW ± mipir zEqM :xg` xaC .dxÜ¨¨¨©¥§¥©¦¤¦§
lW WEAln ,xn`l dPOn oi`xi lMd©Ÿ§¥¦¦¤¨¥Ÿ©§¤
lW oird on qMzze ,zWaFl zEkln©§¤¤§¦§©¦¨©¦¤
ErBi `NW ± KY` xW` lkl .mc` ipA§¥¨¨§Ÿ£¤¦¨¤Ÿ¦§
± zgkpe lM z`e .KY` xW` lkA§Ÿ£¤¦¨§¤Ÿ§Ÿ¨©
dlibx zFidl `NW DgikFd ,xnFlM§©¦¨¤Ÿ¦§§¦¨
z`e .`Ed ig` DlrA lr dYrn xn`l¥Ÿ¥©¨©©§¨¨¦§¤
.cFr iUrY `l icOr ziUr xW` ± lMŸ£¤¨¦¦¨¦Ÿ©£¦

."FYgkFY dlATW ± zgkpefi dxez §Ÿ¨©¤¦§¨©§
(fi)EclIe"Egexz`e" :FnEBxzM ±± ©¥¥§©§§¦§§¨

.EgYtp¦§¨
KixSW dn] E`ivFde mdiawp EgYtp¦§§¦§¥¤§¦©¤¨¦

.mdNW dcil `ide ,[z`vl±`Ed oM ¨¥§¦¥¨¤¨¤¥
.oFW`x qEtcAgi dxez ¦§¦

(gi)± mgx lM crAcbpM±i"Wx d`x §©¨¤¤§¤¤§¥©¦
oFWl `xwOAW crA lM" :fh ,f lirl§¥¨§©¤©¦§¨§

."`Ed cbpM§¤¤

gzR lM±'d ixdW ,mgx `weC e`le ¨¤©§¨©§¨¤¤¤£¥
i"WxA lirlcM ,mdiawp lM z` xbq̈©¤¨¦§¥¤§¦§¥§©¦

.h wEqR̈
± dxU xaC lrlW DxEAC iR lr ©§©¨¨©¦¦¨¤

dxU±.xEAC oFWNn "xaC" Wxtn ¨¨§¨¥§©¦§¦
.fi ,ai lirl i"Wx mB d`xE` dxez §¥©©¦§¥

(`)'Fbe dxU z` cwR 'deKnq ± ©¨©¤¨¨§¨©
o`kl) Ff dWxR(,±oke miqEtC dAxdA ¨¨¨§¨§©§¥§¦§¥

zaiY oi` "dix` xEB"de m"`xd gqFpA§©¨§¥§©©§¥¥¥©
dWxRd lW mFwOd Edf ixdW ,"o`kl"§¨¤£¥¤©¨¤©¨¨¨
xEB"d azM okle .miPnGd xcq itl§¦¥¤©§©¦§¨¥¨©©
Epid "Ff dWxR Knq" WExiRdW ,"dix ©̀§¥¤©¥¨©¨¨¨©§
"cwR 'de"A dWxRd z` ligzdW¤¦§¦¤©¨¨¨§©¨©
KWnd EN`M dGW xnFl ,xEAigd e"`eA§¨©¦©¤¤§¦¤§¥
zFxnl ,zncFTd dWxRd lW xiWï¦¤©¨¨¨©¤¤©§
.oihElgl zxg` dWxR idFf lrFtAW¤§©¦¨¨¨©¤¤©£¦

lr mingx WTaOd lMW ,LcOll§©¤§¤¨©§©¥©£¦©
`Ed ± xaC FzF`l Kixv `Ede Fxag£¥§¨¦§¨¨

xn`PW ,dNgY dprp±.fi ,k lirl ©£¤§¦¨¤¤¡©§¥
"'Fbe lNRzIe"±z` miwl` `RxIe" ©¦§©¥§©¦§¨¡Ÿ¦¤
."'ebe Klnia £̀¦¤¤

xU z` cwR 'de" :Dil KinqE,"d §¦¥©¨©¤¨¨
z` `RxW mcFw xaM DcwRW¤§¨¨§¨¤¤¦¥¤

Klnia`±z` cFwtIe" aizM `lCn £¦¤¤¦§¨§¦©¦§¤
xaM cwR rnWn ,"cwR" aizkE ,"dxÜ¨§¦¨©©§©¨©§¨

)` ,av w"a i"yx(.

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
אבימל את ‡Ó¯.ׁשרּפא ¯L‡k ‰¯N ˙‡ „˜t∑ ּבהריֹון.¯ac ¯L‡k∑ והיכן אמירה היא והיכן ּבלדה. ֲִִֵֶֶֶֶ»«∆»»«¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵָָָָ

ּבין  ּבברית אלֿאברם" ה' ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה אבל אלהים "וּיאמר אמירה: ּדּבּור? ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּוא
מּׂשרה  הּיֹורׁש והביא וגֹו'", זה יירׁש "לא נאמר: וׁשם ac¯.הּבתרים, ¯L‡k ‰¯NÏ '‰ NÚiÂ∑ לאברהם. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ«««¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

(á)ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾
:íéýìû Búà øac-øLà£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑:יאמרּו ׁשּלא חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן רּבי חמא. ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חדׁשים  לז' אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל ‡˙B.'מּביתֹו ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה הּמֹועד דּמּליל את ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵֵֶַַָ

ל  חּמה ּכׁשּתּגיע לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי אׁשּוב "לּמֹועד לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר ׂשריטה אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתלד: האחרת, ּבּׁשנה לֹו∑(ÂÈ˜ÊÏזֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ֵֵֶֶַַָָָƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

a¯ב  Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

mdxa` ly`

xn` xW`MoFixdA ±±EpidC ©£¤¨¨§¥¨§©§
oFixdA dzid dciwRdW)m"`x(WiBcnE . ¤©§¦¨¨§¨§¥¨©§¦

ipRn oFixddxVW,dxwr dzid ¥¨¦§¥¤¨¨¨§¨£¨¨
oFixdd lr dNigY dghad dkxvEde§§§¨©§¨¨§¦¨©©¥¨

)cec ixac(.
± xAC xW`MdclA±dIUrdW Epid ©£¤¦¥§¥¨©§¤¨£¦¨
dcilA dzid)m"`x(. ¨§¨§¥¨

?xEAC `Ed okide ?dxin` `id okide§¥¨¦£¦¨§¥¨¦
dxU la` midl` xn`Ie" ± dxin £̀¦¨©Ÿ¤¡Ÿ¦£¨¨¨

"'Fbe LYW`±mXW s`e .hi ,fi lirl ¦§§§§¥§©¤¨
didYW WExiRd ,"oA Ll zclFi" xn`p¤¡©¤¤§¥©¥¤¦§¤

oA Ll clze oFixdA)m"`x(dGn F` . §¥¨§¥¥§¥¦¤
FrnWn ,"clY" `le "zclFi" xn`PW¤¤¡©¤¤§Ÿ¥¥©§¨
`Ed dcil zNigY xEAirW ,oFixd¥¨¤¦§¦©¥¨

)cecl likyn(.
"mxa` l` 'd xaC did" ± xEAC± ¦¨¨§©¤©§¨

.` ,eh lirl§¥
mixzAd oiA zixaA±zrcNW o`Mn ¦§¦¥©§¨¦¦¨¤§©©

wlg `id mipal dghadd i"Wx©¦©©§¨¨§¨¦¦¥¤
d`A DxTirW s` ,mixzAd oiA zixAn¦§¦¥©§¨¦©¤¦¨¨¨¨
mW x`FznM ,ux`d zghad liaWA¦§¦©§¨©¨¨¤©§¨¨

.dWxRd KWndA§¤§¥©¨¨¨
xn`p mWe±.c wEqR §¨¤¡©¨

"'Fbe df LWxii `l"±xW` m` iM" Ÿ¦¨§¤§¦¦£¤
on d`ivie ."LWxii `Ed LirOn `vi¥¥¦¥¤¦¨¤¦¦¨¦

dciNd `id mirOd)m"`x(. ©¥©¦¦©¥¨
dxVn WxFId `iade±`NW s` §¥¦©¥¦¨¨©¤Ÿ

oNdl gihaOW FnkE .dxU mW dxMfp¦§§¨¨¨¨§¤©§¦©§©¨
."rxf Ll `xTi wgviA iM" :`i wEqR̈¦§¦§¨¦¨¥§¨©

xAC xW`M dxUl 'd UrIe± ©©©§¨¨©£¤¦¥
mdxa`l±zixaA dghadde xEACd §©§¨¨©¦§©©§¨¨¦§¦

,calA mdxa`l Eid mixzAd oiA¥©§¨¦¨§©§¨¨¦§¨
`N` ,dxU mW dxMfEd `l ixdW¤£¥Ÿ§§¨¨¨¨¤¨
Îdn ,dxUA xaCd mIwzd lrFtAW¤§©¦§©¥©¨¨§¨¨©
lr dghadde dxin`d oMÎoi`X¤¥¥¨£¦¨§©©§¨¨©
,mdxa`l dxn`PW s` ,oFixdd©¥¨©¤¤¤§¨§©§¨¨

la`" aEzMM ,dxU lr dzid dghadd©©§¨¨¨§¨©¨¨©¨£¨
"oA Ll zcli LYW` dxU)m"`x(. ¨¨¦§§Ÿ¤¤§¥

eipwfl)±lM oFW`x qEtcArhTddGd ¦§ª¨¦§¦¨©¤©©¤
.Fpi ¥̀

oipEwi` eif didW±.mipR xYqlw ¤¨¨¦¦¦§©§¥¨¦
± "eipwfl" lW zFaizÎiW`x `Ede§¨¥¥¤¦§ª¨
zaiY xEYIn oM cnFle ,"eipFw` eifl"§¦¦¨§¥¥¦¦¥©

"eipwfl")e ,bp x"a dpedk zepzn(. ¦§ª¨
Fl dnFC FNW±oOwl i"Wx mB d`x ¤¤§¥©©¦§©¨

wgvi lW eipR xYqlw xv" :hi ,dk¨§©§¥¨¨¤¦§¨
mdxa` lMd Ecirde ,mdxa`l dnFC¤§©§¨¨§¥¦©Ÿ©§¨¨

."wgvi z` cilFda dxez ¦¤¦§¨
(a)Fz` xAC xW` crFOlocEi iAx ± ©¥£¤¦¤Ÿ©¦¨

`ng iAxe±.e ,bp dAx ziW`xA §©¦¨¨§¥¦©¨
clFPW cOln :xnF` ocEi iAx©¦¨¥§©¥¤©

miWcg drWzl±crFn `EdW §¦§¨¢¨¦¤¥
.dX`d oFixdl rEaTd©¨©§¤§¨¦¨

Klnia` lW FziAn :Exn`i `NW¤ŸŸ§¦¥¤£¦¤¤
`Ed±drWYn zFgR clFp did m`W¤¦¨¨©¨¦¦§¨

dzid `idW mixnF` Eid ,miWcg¢¨¦¨§¦¤¦¨§¨
Exar ok` f`nE ,ok iptNn oFixdA§¥¨¦¦§¥¥¥¨¨¥¨§

.miWcg drWY¦§¨¢¨¦
miWcg draWl :xnF` `ng iAxe(.± §©¦¨¨¥§¦§¨¢¨¦

,"mirHEwn odW" :miqEtC dOkA§©¨§¦¤¥§¨¦
iM ,ivge miWcg dXWl clFPW EpidC§©§¤©§¦¨¢¨¦¨¥¦¦
,oFixdl dxU dcwtp dpXd W`xA§Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨§¥¨
oFW`x qEtcA K` .oqipA e"hA dclie§¨§¨§§¦¨©¦§¦

lM qxFB `lrhTd`aEd okle ,dGd Ÿ¥¨©¤©©¤§¨¥¨
.mixbFqA o`M̈§§©¦

Fz` xAC xW` crFOllNn iC" ± ©¥£¤¦¤Ÿ¦©¥
"Dzi±xACW ,qFlwpE` mBxY oM ¨¥¥¦§¥§§¤¦¥

,FrnWnM "FzF`" mBxYW Epide .FzF`§©§¤¦§¥§©§¨
mBxY `le ,crFOd lr dpEMde§©©¨¨©©¥§Ÿ¦§¥

Or"mdxa` mr ,FY` EpidC ,"Di)`"eb(. ¦¥§©§¦¦©§¨¨
crFOd z`±oMW ,rEcId crFOd ¤©¥©¥©¨©¤¥

`Ed c"nNd zgY g"YtA "crFOl"©¥§©¨©©©¨¤

"crFOdl" FnM`"dAdricid)`xin §§©¥§¥©§¦¨
`ikc(.

rawe "xAC xW`"±WExiRd Edfe £¤¦¤§¨©§¤©¥
crFOl ,"FzF` xAC xW` crFOl"©¥£¤¦¤©¥
dhixU ici lr FzF` rawe xAC xW £̀¤¦¥§¨©©§¥§¦¨

.lzMA©Ÿ¤
Fl xn`WM±.ci ,gi lirl §¤¨©§¥

"Lil` aEW` crFOl"±i"Wx d`xE ©¥¨¥¤§¥©¦
cgEind crFn FzF`l :mW lirl§¥¨§¥©§¨
,fi lirl xMfPd] lFnz` Ll iYraTW¤¨©§¦§¤§©¦§¨§¥
."zxg`d dpXA dGd crFOl" [`k©¥©¤©¨¨¨©¤¤
mFiA dzid `l crFOd zriaTW ,EpidC§©§¤§¦©©¥Ÿ¨§¨§
`N` ,"Lil` aEW` crFOl" zxin £̀¦©©¥¨¥¤¤¨

.dliOd mFiA ok iptl minFi©¦¦§¥¥§©¦¨
:Fl xn`e lzMA dhixU Fl hxÜ©§¦¨©Ÿ¤§¨©
dpXA" Ff dhixUl dOg riBYWM§¤©¦©©¨¦§¦¨©¨¨

"zxg`d±.mW lirl wEqRd oFWl ¨©¤¤§©¨§¥¨
clY±gqtA dzid dhixVdW ,Epide ¥¥§©§¤©§¦¨¨§¨§¤©

dOgd driBdWkE ,Fl ExVAW onfA¦§©¤¦§§¤¦¦¨©©¨
dpXd lW gqtA dhixU DzF`l§¨§¦¨§¤©¤©¨¨
i"WxA x`FanM ,wgvi clFp d`Ad©¨¨©¦§¨©§¨§©¦
dhixVdW xnFl Kixve .i ,gi lirl§¥§¨¦©¤©§¦¨
lW WnXd zgixf mFwnA dzid `lŸ¨§¨¦§§¦©©¤¤¤

Xd zgixf mFwnA `N` ,mFi FzF`Wn ¤¨¦§§¦©©¤¤
lW Wcg xUr mipW xg`l didYW¤¦§¤§©©§¥¨¨Ÿ¤¤
zFlrn 10 `idW) dpaNd zpW§©©§¨¨¤¦©£

dxFg`(365 `Ed WnXd sTid ixdW , £¨¤£¥¤¥©¤¤
lW dpW xg`l clFp wgvi ENi`e ,mFi§¦¦§¨©§©©¨¨¤
mFIA) mFi 354 `idW ,dpaNd zpW§©©§¨¨¤¦©

355Îd(zgixf itl Fl hxFU did m`e , ©§¦¨¨¥§¦§¦©
zgixf dzid `l ,mFi FzF`AW WnXd©¤¤¤§Ÿ¨§¨§¦©
`N` wEIcA dcEwp DzF`A WnXd©¤¤§¨§¨§¦¤¨

mFi 365 xg`l)jl jl t"q q"zgl dyn zxez(. §©©
lzMA dzUrPW dhixVdW ,xirdlE§¨¦¤©§¦¨¤¤¤§¨©Ÿ¤
K` ,oFxagA mdxa` zFid onfA dzid̈§¨¦§©¡©§¨¨§¤§©
did `l xaM mdxa` dixg`NW dpXA©¨¨¤§©£¤¨©§¨¨§¨Ÿ¨¨



xie`סד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l zegiy ihewl)

זזזזֹוֹוֹוֹו ללללׂשׂשׂשׂשריטהריטהריטהריטה חחחחּמּמּמּמהההה האחרת האחרת האחרת האחרת ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּגּגּגּגיעיעיעיע ב)ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה כא, ׂשרה(רש"י את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: אמר אמר אמר אמר לרׁש"י ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
לׂשרה ה' ּדּדּדּדּבּבּבּבר ר ר ר וּיעׂש זאת ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר מפרט מה ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק היתה יצחק ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

היה ׁשהּדבר מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור מפרׁש, לכן ללללּכּכּכּכל ל ל ל הּכתּוב. .ננננּכּכּכּכרררר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ

(â)-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¸̈©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤
:÷çöé äøN Bl-äãìé̈«§¨¬¨−̈¦§¨«

(ã)íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®
:íéýìû Búà äeö øLàk©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn b"i iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

(å)òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©
:éì-÷çöé¦«£©¦«

i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑,ּבּיֹום ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו עקרֹות הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָ
ּבעֹולם  היה ׂשחק ורב עּמּה נענּו ּתפּלֹות .הרּבה ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹ

(æ)äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®
:åéð÷æì ïá ézãìé-ék¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑:ּכמֹו וחׁשיבּות, ׁשבח מא)לׁשֹון ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי ראּו(שם אּלה", ּברא "מי ƒƒ≈¿«¿»»ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּוא ּומי הּוא ּגדֹול (מה הּוא ועֹוׂשה )וכּמה מבטיח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הבטחתֹו, ׁשֹומר ,.ÏlÓ∑ ולא הּכתּוב ׁשּנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָƒ≈ְִַָָֹ

לאברהם  מאה לסֹוף ּכלֹומר: ק', ׁשּלֹו ּגימטרּיא ּדּבר, N¯‰.אמר ÌÈ· ‰˜ÈÈ‰∑?רּבים לׁשֹון ּבנים ּומהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ≈ƒ»»ƒ»»ְִִַַָ
אסּופי  אּלא ׂשרה, ילדה 'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ּבניהן את הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹּביֹום

הּׁשּוק' מן .הביאה ִִֵַָ

dÏג  „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

ÈÓz‡ד  ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה  dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈL ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו  Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז  Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈa ˜ÈB˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

mdxa` ly`

oOwlcM miYWlR ux`A `N` oFxagA§¤§¤¨§¤¤§¦§¦§¦§©¨
mdxa`W `vnp ,mW i"WxaE cl wEqR̈§©¦¨¦§¨¤©§¨¨
wEIcA driBd dOgdW dfl cr did `lŸ¨¨¥¨¤¤©©¨¦¦¨§¦
oEIr Kixv oM m`e ,dhixU DzF`l§¨§¦¨§¦¥¨¦¦
xnFl Wie ,Ff dhixU hxU dn mWl§¥¨¨©§¦¨§¥©
liaWA dzUrp `l dhixVdW¤©§¦¨Ÿ¤¤§¨¦§¦
crFOd zriawl `N` mdxa ©̀§¨¨¤¨¦§¦©©¥

.calAb dxez ¦§¨
(e)± il wgviWxcnE .ilr gnUi ¦£©¦¦§©¨©¦§©

dcB`±itl iM .g ,bp dAx ziW`xA ©¨¨§¥¦©¨¦§¦
dxU" m` :dWw hEWRd WExiRd©¥©¨¨¤¦¨¨
?"mdl zRki` dn mixg` ,zcwtp¦§¤¤£¥¦¨¦§©¨¤

.WxcOd oFWlM¦§©¦§¨
dAxd ,DOr Ecwtp zFxwr dAxd©§¥£¨¦§§¦¨©§¥
dAxd ,mFIa FA E`Rxzp milFg¦¦§©§©©§¥

did wFgU axe ,DOr Eprp zFNtY§¦©£¦¨§©§¨¨
mlFrA±"il wgvi" df WExiR itlE ¨¨§¦¥¤¦£©¦

.iOr wgvi :FrnWnf dxez ©§¨¦§©¦¦
(f)± mdxa`l lNn ingaW oFWl ¦¦¥§©§¨¨§¤©

zEaiWge±`N` ,dl`W oFWl `le ©£¦§Ÿ§§¥¨¤¨
dNEcbE gaW oFWl)m"`x(zxn`Pd , §¤©§¨©¤¡¤¤

.zElrtzd KFYn¦¦§©£
FnM)±,df miqxFB `l oFW`x qEtcA §¦§¦Ÿ§¦¤

xEb"e m"`xd o"Anxdn rnWn oke§¥©§©¥¨©§©¨§¥§
`qxiB mdiptl dzid `NW "dix ©̀§¥¤Ÿ¨§¨¦§¥¤¦§¨
cg` ztqFd `idW xWt`e .z`fM̈Ÿ§¤§¨¤¦¨©©©
lr o"Anxd zl`W xF`l miwiYrOd©©§¦¦§§¥©¨©§©©

`NW i"Wx.K"pYA dfl `nbEC Epivn ©¦¤Ÿ¨¦§¨¨¤©©©
"dUre lrt in"±.c ,`n dirWi ¦¨©§¨¨§©§¨

"dN` `xa in(,±.ek ,n mW ¦¨¨¥¤¨

`Ed inE `Ed dn E`x±"in" ,xnFlM §©¦§©¦
mbe "dn" lW zErnWnA mB `Ed©§©§¨¤©§©
md minrtl oMW ,"in" lW zErnWnA§©§¨¤¦¤¥¦§¨¦¥

df zxEnY df mi`A)m"`x t"r(. ¨¦¤§©¤
,Fzghad xnFW ,lFcB `Ed dOke§©¨¨¥©§¨¨

dUFre gihan `EdÎKExAÎWFcTd± ©¨¨©§¦©§¤
WFcTdW ,"mdxa`l lNn" WExiR Edfe§¤¥¦¥§©§¨¨¤©¨
oA Fl clEIWmdxa`lgihad`Ed KExÄ¦§¦©§©§¨¨¤¦¨¥¥
.mW i"WxaE ` wEqR lirlckE ,mIw mbe§©¦¥§¦§¥¨§©¦¨

± lNn,"xAC" xn` `le aEzMd dPW ¦¥¦¨©¨§Ÿ¨©¦¥
sFql :xnFlM ,d`n FNW dIxhniB¦©§¦¨¤¥¨§©§
mipa dwipid ,mdxa`l" d`n¥¨§©§¨¨¥¦¨¨¦
?miAx oFWl "mipa" EdnE ."dxÜ¨©¨¦§©¦
z` zFxVd E`iad dYWOd mFiA§©¦§¤¥¦©¨¤

odOr odipA±`l zFwipOd z`e §¥¤¦¨¤§¤©¥¦Ÿ

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוקקקק מןמןמןמן הביאההביאההביאההביאה אסאסאסאסּוּוּוּופיפיפיפי אאאאּלּלּלּלאאאא ׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ילדהילדהילדהילדה לאלאלאלא אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמרֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ז)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו כא, ׁשּזה (רש"י הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּתֹולדֹות), ּפרׁשת ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי מאבימל ׁשּנתעּברה לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם אברהם, ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבנֹו
את  ׁשהֹוליד ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכ על התּפּלאּו לא ׁשהׂשרֹות לֹומר, ויׁש מאה. ּבן היה אברהם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי
נתעּברה  מאבימל" אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת, את חּפׂשּו ׁשּלא הּדֹור, ליצני ורק וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹיׁשמעאל

ָָׂשרה".

(ç)ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½
:÷çöé-úà ìîbä íBéa§−¦¨¥¬¤¦§¨«

i"yx£ÏÓbiÂ∑ כ"ד עה)חדׁשלסֹוף ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑,הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ואבימלׁשהיּו ועבר .(ב"ר)ׁשם «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(è)äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàì§©§¨−̈§©¥«

i"yx£˜ÁˆÓ∑:ׁשּנאמר ּכמ ֹו אלילים, עב ֹודת לב)לׁשֹון עריֹות,(שמות ּגּלּוי לׁשֹון אחר: ּדבר לצחק". "וּיקמּו ¿«≈ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּדתימא: לט)ּכמה ּדתימא:(לקמן ּכמה רציחה, לׁשֹון אחר: ּדבר ּבי". ב)"לצחק ב הּנערים (שמואל נא "יקּומּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

לפנינּו ."וגֹו'ויׂשחקּו ְְֲִֵַָ

‡·¯‰Ìח  „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט  ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

mdxa` ly`

E`iad)fh ,fi lirl i"yx(z` zFQpl icM , ¥¦§¥§©¤
.wipdl dlFki `id m` dxÜ¨¦¦§¨§¨¦

mzF` "dwipid"e±EdfelNn" WExiR §¥¦¨¨§¤¥¦¥
,"dxU mipA dwipd mdxa`l§©§¨¨¥¦¨¨¦¨¨
dxU mipA wipYW mdxa`l gihadW¤¦§¦©§©§¨¨¤¨¦¨¦¨¨

lirlcM)± diYkxaE" :fh ,fi i"WxA §¦§¥§©¦¥©§¦¨
"micW zwpdA(ixdW ,lrtA mIw mbe , ©£¨©¨©¦§©¦¥§Ÿ©¤£¥

."dxU mipA dwipd"¥¦¨¨¦¨¨
`N` ,dxU dcli `l :zFxnF` EidW¤¨§Ÿ¨§¨¨¨¤¨

wEXd on d`iad itEq`±mB d`x £¦¥¦¨¦©§¥©
.mW lirl i"Wxg dxez ©¦§¥¨

(g)lnBIeWcg c"k sFql ±±dGn ©¦¨©§Ÿ¤¦¤
rnWn ,"lFnbIe" `le ,"lnBIe" xn`W¤¨©©¦¨©§Ÿ©¦§©§©
c"k sFql dxw dfe ,Fnvrn lnbPW¤¦§©¥©§§¤¨¨§
wFpiY lW dlinBd onf EdGW ,miWcg¢¨¦¤¤§©©§¦¨¤¦

)`"eb(dhFqe a ,ai zFnai i"Wx d`xE .§¥©¦§¨§¨
.dlCad oFWl `Ed "lnBIe"W ` ,an¤©¦¨©§©§¨¨
oFWl `EdW ` ,`i ziprY i"WxA oke§¥§©¦©£¦¤§
Wxtn bk ,fi xAcOA i"WxaE .dWxtd©§¨¨§©¦©¦§¨§¨¥
d`x ± cg` mpipre .dxMd oFWNn¦§©¨¨§¦§¨¨¤¨§¥

.bi ,a mixiXd xiW i"Wx©¦¦©¦¦
± lFcb dYWnxFCd ilFcB mW EidW ¦§¤¨¤¨¨§¥©

.Klnia`e xare mW±dpEMd m` iM ¥§¥¤©£¦¤¤¦¦©©¨¨
did ,zEOkA lFcB dYWn dUrW¤¨¨¦§¤¨§©¨¨
aEzMW FnM ,dUr inl aFYkl Kixv̈¦¦§§¦¨¨§¤¨

)gi ,a xzq`(lFcb dYWn KlOd UrIe"©©©©¤¤¦§¤¨
"eicare eixU lkl)cecl likyn(okle . §¨¨¨©£¨¨§¨¥

FA EtYYWdW dpEMd "lFcB"W ,Wxtn§¨¥¤¨©©¨¨¤¦§©§

wEqRdW `vnp `liOnE ,xFCd ilFcB§¥©¦¥¨¦§¨¤©¨
dYWOd z` dUr inl Wxtn)ixac §¨¥§¦¨¨¤©¦§¤

cec(i"WxNW ,x`al xWt` cFre .§¤§¨§¨¥¤§©¦
lFcb dYWn" zFUrl oipr dn dWwEd§¨¨¦§¨©£¦§¤¨
xaM m` ,`weC "wgvi z` lnBd mFiA§¦¨¥¤¦§¨©§¨¦§¨
dYWn" dUrW azMdl Kixv did̈¨¨¦§¦¨¥¤¨¨¦§¤
zEkinqA dliOd zixA mFiA "lFcb̈§§¦©¦¨¦§¦
f wEqR i"WxA x`Fanke ,dciNd qpl§¥©¥¨§©§¨§©¦¨
`xw `l mWe ,dfM dYWn f` dUrW¤¨¨¨¦§¤¨¤§¨Ÿ¨¨
i"Wx Wxtn okl ,"lFcb dYWn" dfl̈¤¦§¤¨¨¥§¨¥©¦
dYWn" dUr `l mdxa` ok`W¤¨¥©§¨¨Ÿ¨¨¦§¤
,zixAd dYWOn xzFi zEOkA "lFcb̈§©¥¦¦§¥©§¦
FA EtYYWdW did WECigd `N ¤̀¨©¦¨¨¤¦§©§
zixAd dYWnAW ,xFCd ilFcB§¥©¤§¦§¥©§¦
wRiq did `l ipinXd mFIA KxrPW¤¤¡©©©§¦¦Ÿ¨¨¦¥
zrl mpinfd okle ,mpinfdl FciA§¨§©§¦¨§¨¥¦§¦¨§¥

" hwpe .FpA lnBdilFcBxFCds` ," ¦¨¥§§¨©§¥©©
mEXn ,"lFcB" xn`p aEzMAW¤©¨¤¡©¨¦
,milFcB lW mibEq ipW llFM "lFcB"W¤¨¥§¥¦¤§¦
xare mW FnM ,zipgEx dbdpdA lFcB̈§©§¨¨¨¦§¥¨¥¤
dbdpdA lFcB oke ,mi`iap EidW¤¨§¦¦§¥¨§©§¨¨
didW Klnia` FnM ,zipicn§¦¦§£¦¤¤¤¨¨

.Klnh dxez ¤¤
(h)± wgvndxfÎdcFar oFWl± §©¥§£¨¨¨

z` d`Fx EpO` dxU dzidW¤¨§¨¨¨¦¥¨¤
miabg cve zFIqFniA dpFA l`rnWi¦§¨¥¤¦¦§¨£¨¦

mdilr aixwnE)`i ,bp x"a(. ©§¦£¥¤
xn`PW FnM±`hgA .e ,al zFnW §¤¤¡©§§¥§

FWxtOW mW i"Wx d`xE .lbrd̈¥¤§¥©¦¨¤§¨§
,minC zEkitWE zFixr iENiB oiprl§¦§©¦£¨§¦¨¦
FhEWtl sqFpA EdGW xnFl Kixve§¨¦©¤¤§¨¦§

.dxfÎdcFarA xAcOW¤§©¥©£¨¨¨
"wgvl EnEwIe"±:mW i"Wx d`xE ©¨§©¥§¥©¦¨

FnM ,zFixr iENB dGd rnWnA Wi"¥§©§©©¤¦£¨§
,minC zEkitWE ,iA wgvl xn`PW¤¤¡©§©¤¦§¦¨¦
mixrPd `p EnEwi xn`PW FnM§¤¤¡©¨¨©§¨¦
lMdW EpiidC ,"Epiptl EwgUie¦©£§¨¥§©§¤©Ÿ
dWlW azM o`M ENi`e ,rnWnA§©§©§¦¨¨©§¨
.rnWnA lMdW `le ,mipFW miWExiR¥¦¦§Ÿ¤©Ÿ§©§©
wFgSd dlFYW oeiM o`MW ,xnFl Wie§¥©¤¨¥¨¤¤©§
ixd ,dxU lW DzI`xA l`rnWi lW¤¦§¨¥¦§¦¨¨¤¨¨£¥
zWlW z` dz`x dxVW Wxtl wgCŸ©§¨¥¤¨¨¨£¨¤§¤
xaC dz`x `id `N` ,cgi mixaCd©§¨¦©©¤¨¦¨£¨¨¨
lre ,xaCd Edn `id dl`Xde ,cg ¤̀¨§©§¥¨¦©©¨¨§©
mipFW miWExiR dWlW `ian oM¥¥¦§¨¥¦¦
xn`p mW la` ,"wgvn" zaizAW¤§¥©§©¥£¨¨¤¡©
ipaA wFgSd dlFY ,"wgvl EnEwIe"©¨§©¥¤©§¦§¥
mzQW oeike ,wgvl Enw mdW ,l`xUi¦§¨¥¤¥¨§©¥§¥¨¤¨©
EUr mdW "rnWnA Wi" ixd ,aEzMd©¨£¥¥§©§©¤¥¨

.wFgSAW mixaCd zWlW lM z ¤̀¨§¤©§¨¦¤©§
zFixr iENB oFWl :xg` xaC± ¨¨©¥§¦£¨

z` d`Fx EpO` dxU dzidW¤¨§¨¨¨¦¥¨¤
ozF` dPrnE miWp` iWp cv l`rnWi¦§¨¥¨§¥£¨¦§©¤¨

)my x"a(.
`nizc dnM±dUrnA .fi ,hl oOwl §¨§¥¨§©¨§©£¥
.xtihFR zW ¥̀¤¦©



סה `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l zegiy ihewl)

זזזזֹוֹוֹוֹו ללללׂשׂשׂשׂשריטהריטהריטהריטה חחחחּמּמּמּמהההה האחרת האחרת האחרת האחרת ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּגּגּגּגיעיעיעיע ב)ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה כא, ׂשרה(רש"י את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: אמר אמר אמר אמר לרׁש"י ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
לׂשרה ה' ּדּדּדּדּבּבּבּבר ר ר ר וּיעׂש זאת ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר מפרט מה ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק היתה יצחק ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

היה ׁשהּדבר מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור מפרׁש, לכן ללללּכּכּכּכל ל ל ל הּכתּוב. .ננננּכּכּכּכרררר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ

(â)-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¸̈©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤
:÷çöé äøN Bl-äãìé̈«§¨¬¨−̈¦§¨«

(ã)íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®
:íéýìû Búà äeö øLàk©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn b"i iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

(å)òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©
:éì-÷çöé¦«£©¦«

i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑,ּבּיֹום ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו עקרֹות הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָ
ּבעֹולם  היה ׂשחק ורב עּמּה נענּו ּתפּלֹות .הרּבה ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹ

(æ)äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®
:åéð÷æì ïá ézãìé-ék¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑:ּכמֹו וחׁשיבּות, ׁשבח מא)לׁשֹון ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי ראּו(שם אּלה", ּברא "מי ƒƒ≈¿«¿»»ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּוא ּומי הּוא ּגדֹול (מה הּוא ועֹוׂשה )וכּמה מבטיח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הבטחתֹו, ׁשֹומר ,.ÏlÓ∑ ולא הּכתּוב ׁשּנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָƒ≈ְִַָָֹ

לאברהם  מאה לסֹוף ּכלֹומר: ק', ׁשּלֹו ּגימטרּיא ּדּבר, N¯‰.אמר ÌÈ· ‰˜ÈÈ‰∑?רּבים לׁשֹון ּבנים ּומהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ≈ƒ»»ƒ»»ְִִַַָ
אסּופי  אּלא ׂשרה, ילדה 'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ּבניהן את הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹּביֹום

הּׁשּוק' מן .הביאה ִִֵַָ

dÏג  „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

ÈÓz‡ד  ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה  dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈL ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו  Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז  Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈa ˜ÈB˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

mdxa` ly`

oOwlcM miYWlR ux`A `N` oFxagA§¤§¤¨§¤¤§¦§¦§¦§©¨
mdxa`W `vnp ,mW i"WxaE cl wEqR̈§©¦¨¦§¨¤©§¨¨
wEIcA driBd dOgdW dfl cr did `lŸ¨¨¥¨¤¤©©¨¦¦¨§¦
oEIr Kixv oM m`e ,dhixU DzF`l§¨§¦¨§¦¥¨¦¦
xnFl Wie ,Ff dhixU hxU dn mWl§¥¨¨©§¦¨§¥©
liaWA dzUrp `l dhixVdW¤©§¦¨Ÿ¤¤§¨¦§¦
crFOd zriawl `N` mdxa ©̀§¨¨¤¨¦§¦©©¥

.calAb dxez ¦§¨
(e)± il wgviWxcnE .ilr gnUi ¦£©¦¦§©¨©¦§©

dcB`±itl iM .g ,bp dAx ziW`xA ©¨¨§¥¦©¨¦§¦
dxU" m` :dWw hEWRd WExiRd©¥©¨¨¤¦¨¨
?"mdl zRki` dn mixg` ,zcwtp¦§¤¤£¥¦¨¦§©¨¤

.WxcOd oFWlM¦§©¦§¨
dAxd ,DOr Ecwtp zFxwr dAxd©§¥£¨¦§§¦¨©§¥
dAxd ,mFIa FA E`Rxzp milFg¦¦§©§©©§¥

did wFgU axe ,DOr Eprp zFNtY§¦©£¦¨§©§¨¨
mlFrA±"il wgvi" df WExiR itlE ¨¨§¦¥¤¦£©¦

.iOr wgvi :FrnWnf dxez ©§¨¦§©¦¦
(f)± mdxa`l lNn ingaW oFWl ¦¦¥§©§¨¨§¤©

zEaiWge±`N` ,dl`W oFWl `le ©£¦§Ÿ§§¥¨¤¨
dNEcbE gaW oFWl)m"`x(zxn`Pd , §¤©§¨©¤¡¤¤

.zElrtzd KFYn¦¦§©£
FnM)±,df miqxFB `l oFW`x qEtcA §¦§¦Ÿ§¦¤

xEb"e m"`xd o"Anxdn rnWn oke§¥©§©¥¨©§©¨§¥§
`qxiB mdiptl dzid `NW "dix ©̀§¥¤Ÿ¨§¨¦§¥¤¦§¨
cg` ztqFd `idW xWt`e .z`fM̈Ÿ§¤§¨¤¦¨©©©
lr o"Anxd zl`W xF`l miwiYrOd©©§¦¦§§¥©¨©§©©

`NW i"Wx.K"pYA dfl `nbEC Epivn ©¦¤Ÿ¨¦§¨¨¤©©©
"dUre lrt in"±.c ,`n dirWi ¦¨©§¨¨§©§¨

"dN` `xa in(,±.ek ,n mW ¦¨¨¥¤¨

`Ed inE `Ed dn E`x±"in" ,xnFlM §©¦§©¦
mbe "dn" lW zErnWnA mB `Ed©§©§¨¤©§©
md minrtl oMW ,"in" lW zErnWnA§©§¨¤¦¤¥¦§¨¦¥

df zxEnY df mi`A)m"`x t"r(. ¨¦¤§©¤
,Fzghad xnFW ,lFcB `Ed dOke§©¨¨¥©§¨¨

dUFre gihan `EdÎKExAÎWFcTd± ©¨¨©§¦©§¤
WFcTdW ,"mdxa`l lNn" WExiR Edfe§¤¥¦¥§©§¨¨¤©¨
oA Fl clEIWmdxa`lgihad`Ed KExÄ¦§¦©§©§¨¨¤¦¨¥¥
.mW i"WxaE ` wEqR lirlckE ,mIw mbe§©¦¥§¦§¥¨§©¦¨

± lNn,"xAC" xn` `le aEzMd dPW ¦¥¦¨©¨§Ÿ¨©¦¥
sFql :xnFlM ,d`n FNW dIxhniB¦©§¦¨¤¥¨§©§
mipa dwipid ,mdxa`l" d`n¥¨§©§¨¨¥¦¨¨¦
?miAx oFWl "mipa" EdnE ."dxÜ¨©¨¦§©¦
z` zFxVd E`iad dYWOd mFiA§©¦§¤¥¦©¨¤

odOr odipA±`l zFwipOd z`e §¥¤¦¨¤§¤©¥¦Ÿ

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוקקקק מןמןמןמן הביאההביאההביאההביאה אסאסאסאסּוּוּוּופיפיפיפי אאאאּלּלּלּלאאאא ׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ילדהילדהילדהילדה לאלאלאלא אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמרֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ז)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו כא, ׁשּזה (רש"י הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּתֹולדֹות), ּפרׁשת ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי מאבימל ׁשּנתעּברה לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם אברהם, ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבנֹו
את  ׁשהֹוליד ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכ על התּפּלאּו לא ׁשהׂשרֹות לֹומר, ויׁש מאה. ּבן היה אברהם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי
נתעּברה  מאבימל" אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת, את חּפׂשּו ׁשּלא הּדֹור, ליצני ורק וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹיׁשמעאל

ָָׂשרה".

(ç)ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½
:÷çöé-úà ìîbä íBéa§−¦¨¥¬¤¦§¨«

i"yx£ÏÓbiÂ∑ כ"ד עה)חדׁשלסֹוף ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑,הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ואבימלׁשהיּו ועבר .(ב"ר)ׁשם «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(è)äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàì§©§¨−̈§©¥«

i"yx£˜ÁˆÓ∑:ׁשּנאמר ּכמ ֹו אלילים, עב ֹודת לב)לׁשֹון עריֹות,(שמות ּגּלּוי לׁשֹון אחר: ּדבר לצחק". "וּיקמּו ¿«≈ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּדתימא: לט)ּכמה ּדתימא:(לקמן ּכמה רציחה, לׁשֹון אחר: ּדבר ּבי". ב)"לצחק ב הּנערים (שמואל נא "יקּומּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

לפנינּו ."וגֹו'ויׂשחקּו ְְֲִֵַָ

‡·¯‰Ìח  „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט  ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

mdxa` ly`

E`iad)fh ,fi lirl i"yx(z` zFQpl icM , ¥¦§¥§©¤
.wipdl dlFki `id m` dxÜ¨¦¦§¨§¨¦

mzF` "dwipid"e±EdfelNn" WExiR §¥¦¨¨§¤¥¦¥
,"dxU mipA dwipd mdxa`l§©§¨¨¥¦¨¨¦¨¨
dxU mipA wipYW mdxa`l gihadW¤¦§¦©§©§¨¨¤¨¦¨¦¨¨

lirlcM)± diYkxaE" :fh ,fi i"WxA §¦§¥§©¦¥©§¦¨
"micW zwpdA(ixdW ,lrtA mIw mbe , ©£¨©¨©¦§©¦¥§Ÿ©¤£¥

."dxU mipA dwipd"¥¦¨¨¦¨¨
`N` ,dxU dcli `l :zFxnF` EidW¤¨§Ÿ¨§¨¨¨¤¨

wEXd on d`iad itEq`±mB d`x £¦¥¦¨¦©§¥©
.mW lirl i"Wxg dxez ©¦§¥¨

(g)lnBIeWcg c"k sFql ±±dGn ©¦¨©§Ÿ¤¦¤
rnWn ,"lFnbIe" `le ,"lnBIe" xn`W¤¨©©¦¨©§Ÿ©¦§©§©
c"k sFql dxw dfe ,Fnvrn lnbPW¤¦§©¥©§§¤¨¨§
wFpiY lW dlinBd onf EdGW ,miWcg¢¨¦¤¤§©©§¦¨¤¦

)`"eb(dhFqe a ,ai zFnai i"Wx d`xE .§¥©¦§¨§¨
.dlCad oFWl `Ed "lnBIe"W ` ,an¤©¦¨©§©§¨¨
oFWl `EdW ` ,`i ziprY i"WxA oke§¥§©¦©£¦¤§
Wxtn bk ,fi xAcOA i"WxaE .dWxtd©§¨¨§©¦©¦§¨§¨¥
d`x ± cg` mpipre .dxMd oFWNn¦§©¨¨§¦§¨¨¤¨§¥

.bi ,a mixiXd xiW i"Wx©¦¦©¦¦
± lFcb dYWnxFCd ilFcB mW EidW ¦§¤¨¤¨¨§¥©

.Klnia`e xare mW±dpEMd m` iM ¥§¥¤©£¦¤¤¦¦©©¨¨
did ,zEOkA lFcB dYWn dUrW¤¨¨¦§¤¨§©¨¨
aEzMW FnM ,dUr inl aFYkl Kixv̈¦¦§§¦¨¨§¤¨

)gi ,a xzq`(lFcb dYWn KlOd UrIe"©©©©¤¤¦§¤¨
"eicare eixU lkl)cecl likyn(okle . §¨¨¨©£¨¨§¨¥

FA EtYYWdW dpEMd "lFcB"W ,Wxtn§¨¥¤¨©©¨¨¤¦§©§

wEqRdW `vnp `liOnE ,xFCd ilFcB§¥©¦¥¨¦§¨¤©¨
dYWOd z` dUr inl Wxtn)ixac §¨¥§¦¨¨¤©¦§¤

cec(i"WxNW ,x`al xWt` cFre .§¤§¨§¨¥¤§©¦
lFcb dYWn" zFUrl oipr dn dWwEd§¨¨¦§¨©£¦§¤¨
xaM m` ,`weC "wgvi z` lnBd mFiA§¦¨¥¤¦§¨©§¨¦§¨
dYWn" dUrW azMdl Kixv did̈¨¨¦§¦¨¥¤¨¨¦§¤
zEkinqA dliOd zixA mFiA "lFcb̈§§¦©¦¨¦§¦
f wEqR i"WxA x`Fanke ,dciNd qpl§¥©¥¨§©§¨§©¦¨
`xw `l mWe ,dfM dYWn f` dUrW¤¨¨¨¦§¤¨¤§¨Ÿ¨¨
i"Wx Wxtn okl ,"lFcb dYWn" dfl̈¤¦§¤¨¨¥§¨¥©¦
dYWn" dUr `l mdxa` ok`W¤¨¥©§¨¨Ÿ¨¨¦§¤
,zixAd dYWOn xzFi zEOkA "lFcb̈§©¥¦¦§¥©§¦
FA EtYYWdW did WECigd `N ¤̀¨©¦¨¨¤¦§©§
zixAd dYWnAW ,xFCd ilFcB§¥©¤§¦§¥©§¦
wRiq did `l ipinXd mFIA KxrPW¤¤¡©©©§¦¦Ÿ¨¨¦¥
zrl mpinfd okle ,mpinfdl FciA§¨§©§¦¨§¨¥¦§¦¨§¥

" hwpe .FpA lnBdilFcBxFCds` ," ¦¨¥§§¨©§¥©©
mEXn ,"lFcB" xn`p aEzMAW¤©¨¤¡©¨¦
,milFcB lW mibEq ipW llFM "lFcB"W¤¨¥§¥¦¤§¦
xare mW FnM ,zipgEx dbdpdA lFcB̈§©§¨¨¨¦§¥¨¥¤
dbdpdA lFcB oke ,mi`iap EidW¤¨§¦¦§¥¨§©§¨¨
didW Klnia` FnM ,zipicn§¦¦§£¦¤¤¤¨¨

.Klnh dxez ¤¤
(h)± wgvndxfÎdcFar oFWl± §©¥§£¨¨¨

z` d`Fx EpO` dxU dzidW¤¨§¨¨¨¦¥¨¤
miabg cve zFIqFniA dpFA l`rnWi¦§¨¥¤¦¦§¨£¨¦

mdilr aixwnE)`i ,bp x"a(. ©§¦£¥¤
xn`PW FnM±`hgA .e ,al zFnW §¤¤¡©§§¥§

FWxtOW mW i"Wx d`xE .lbrd̈¥¤§¥©¦¨¤§¨§
,minC zEkitWE zFixr iENiB oiprl§¦§©¦£¨§¦¨¦
FhEWtl sqFpA EdGW xnFl Kixve§¨¦©¤¤§¨¦§

.dxfÎdcFarA xAcOW¤§©¥©£¨¨¨
"wgvl EnEwIe"±:mW i"Wx d`xE ©¨§©¥§¥©¦¨

FnM ,zFixr iENB dGd rnWnA Wi"¥§©§©©¤¦£¨§
,minC zEkitWE ,iA wgvl xn`PW¤¤¡©§©¤¦§¦¨¦
mixrPd `p EnEwi xn`PW FnM§¤¤¡©¨¨©§¨¦
lMdW EpiidC ,"Epiptl EwgUie¦©£§¨¥§©§¤©Ÿ
dWlW azM o`M ENi`e ,rnWnA§©§©§¦¨¨©§¨
.rnWnA lMdW `le ,mipFW miWExiR¥¦¦§Ÿ¤©Ÿ§©§©
wFgSd dlFYW oeiM o`MW ,xnFl Wie§¥©¤¨¥¨¤¤©§
ixd ,dxU lW DzI`xA l`rnWi lW¤¦§¨¥¦§¦¨¨¤¨¨£¥
zWlW z` dz`x dxVW Wxtl wgCŸ©§¨¥¤¨¨¨£¨¤§¤
xaC dz`x `id `N` ,cgi mixaCd©§¨¦©©¤¨¦¨£¨¨¨
lre ,xaCd Edn `id dl`Xde ,cg ¤̀¨§©§¥¨¦©©¨¨§©
mipFW miWExiR dWlW `ian oM¥¥¦§¨¥¦¦
xn`p mW la` ,"wgvn" zaizAW¤§¥©§©¥£¨¨¤¡©
ipaA wFgSd dlFY ,"wgvl EnEwIe"©¨§©¥¤©§¦§¥
mzQW oeike ,wgvl Enw mdW ,l`xUi¦§¨¥¤¥¨§©¥§¥¨¤¨©
EUr mdW "rnWnA Wi" ixd ,aEzMd©¨£¥¥§©§©¤¥¨

.wFgSAW mixaCd zWlW lM z ¤̀¨§¤©§¨¦¤©§
zFixr iENB oFWl :xg` xaC± ¨¨©¥§¦£¨

z` d`Fx EpO` dxU dzidW¤¨§¨¨¨¦¥¨¤
ozF` dPrnE miWp` iWp cv l`rnWi¦§¨¥¨§¥£¨¦§©¤¨

)my x"a(.
`nizc dnM±dUrnA .fi ,hl oOwl §¨§¥¨§©¨§©£¥
.xtihFR zW ¥̀¤¦©



xie`סו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy

(é)dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®
:÷çöé-íò éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé àì ék¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÈaŒÌÚ∑ עם מריב ׁשהיה למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ּבןֿהאמה יירׁש לא "ּכי ׂשרה: מּתׁשּובת ƒ¿ƒ¿ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
וא  הירּׁשה, על ּכמה יצחק חּצים, ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ּפי ונֹוטל ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

כו)דתימא: אני"(משלי מׂשחק הלא ואמר וגֹו', זּקים הּיֹורה ÁˆÈŒÌÚ˜."ּכמתלהלּה ÈaŒÌÚ∑(ב"ר) מּכיון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹƒ¿ƒƒƒ¿»ִֵָ
אֹו ּכיצחק הגּון אינֹו אם אפּלּו ּבני, עּמֹו,ׁשהּוא לירׁש ּכדאי זה אין ּבני, אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּׁשּתיהן עםֿיצחק", "עםּֿבני .קלֿוחמר ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«

i"yx£Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר)לׁשּלחֹו לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה . לתרּבּות ׁשּיצא ׁשּׁשמע .על «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåE ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòå øòpä-ìòäøN E ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷a òîL§©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות .)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה .למדנּו, ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦
äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà ïziå©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨

:òáL øàa øaãîa òúzå Cìzå©¥´¤©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©

ÈÂ˙י  ‡„‰ ‡˙Ó‡ C¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a ˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

ÏÚיא  Ì‰¯·‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

·Cיג  È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד  ·ÈÒe ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

mdxa` ly`

"iA wgvl"±,hi ilWn i"Wx mB d`x §©¤¦§¥©©¦¦§¥
xbd oA z` dxU dz`xW" :ek¤¨£¨¨¨¤¤¨¨
iENibe dxfÎdcFarl wgUn zixvOd©¦§¦§©¥©£¨¨¨§¦

."zFixr£¨
dnM ,dgivx oFWl :xg` xaC̈¨©¥§§¦¨§¨
EwgUie mixrPd `p EnEwi" :`nizc§¥¨¨¨©§¨¦¦©£

"'Fbe Epiptl±mWe .ci ,a a l`EnW §¨¥§§¥§¨
.mixrPd Ebxdp¤¤§©§¨¦

dXxId lr wgvi mr aixn didW]¤¨¨¥¦¦¦§¨©©§ª¨
mipW iR lhFpe xFkA ip` :xnF`e± §¥£¦§§¥¦§©¦

.fi ,`k mixaC d`x§¥§¨¦
FYWw lhFpe dcVA mi`vFie± §§¦©¨¤§¥©§

."zXw dax idie" :k wEqR oOwlcM§¦§©¨¨©§¦Ÿ¤©¨
xn` Y`cM ,miSg FA dxFie±ilWn §¤¦¦¦§©§¨©¦§¥

.hiÎgi ,ek
miTf dxId DldlznM"±rBiznM §¦§©§¥©©Ÿ¤¦¦§¦§©¥©

rlw ipa` F` ,W` lW miTf zF`xl¦§¦¦¤¥©§¥¤©
)my i"yx(.

"ip` wgUn `ld xn`e 'Fbe±mB oM §§¨©£Ÿ§©¥¨¦¥©
didW Epiid ,"wgvn" aEzMX dn o`M̈©¤¨§©¥©§¤¨¨

.miSg FA dxFi¤¦¦

cnl dY` dxU zaEWYnE±didW ¦§©¨¨©¨¨¥¤¨¨
.dXExid lr aixn¥¦©©§¨

dn`d oA Wxii `l iM" :dxn`W¤¨§¨¦Ÿ¦©¤¨¨¨
.["ipA mr z`Gd±qEtcA `qxiBd oM ©Ÿ¦§¦¥©¦§¨¦§

i"Wx gqFpA `id oke ,oFW`x¦§¥¦§©©¦
AnxAWK` ."dix` xEb"e m"`xA oke ,o" ¤¨©§©§¥¨§¥§©§¥©

:`id `qxiBd mivFtPd miqEtCAmr" ©§¦©§¦©¦§¨¦¦
'ebe ipAWxii `l iM dxU zaEWYn ± §¦¦§©¨¨¦Ÿ¦©

cnl dY` ,ipA mr z`Gd dn`d oA¤¨¨¨©Ÿ¦§¦©¨¨¥
,dXExid lr wgvi mr aixn didW¤¨¨¥¦¦¦§¨©©§¨
,mipW iR lhFpe xFkA ip` :xnF`e§¥£¦§§¥¦§©¦
FA dxFie FYWw lhFpe dcVA mi`vFie§§¦©¨¤§¥©§§¤
dxFId DldlznM xn` Y`cM ,miSg¦¦¦§©§¨©§¦§©§¥©©¤

."ip` wgUn `ld xn`e 'ebe miTfi dxez ¦¦§¨©£Ÿ§©¥¨¦
(i)wgvi mr ipA mr±mr ipA mr Edn ¦§¦¦¦§¨©¦§¦¦

wgvi ipA mr :xnFl lFki ixd ,wgvi¦§¨£¥¨©¦§¦¦§¨
)ai ,bp x"a i"yx(.

Fpi` m` Elit` "ipA" `EdW oeiMn¦¥¨¤§¦£¦¦¥
"wgvi"M oEbd±rWx Fpi` la` ¨§¦§¨£¨¥¨¨

l`rnWiM)m"`x(. §¦§¨¥

Fpi` m` Elit` "wgvi"M oEbd F`¨§¦§¨£¦¦¥
Îlw ,FOr Wxil i`cM df oi` "ipA"§¦¥¤§©¦©¦©
odiYXW ,"wgvi mr ipA mr" xngëŸ¤¦§¦¦¦§¨¤§¥¤

.FA±dX`n mdxa` lW FpA `N ¤̀¨§¤©§¨¨¥¦¨
oiWECiwe dAEzkA zxg`)ai ,bp x"a i"yx(. ©¤¤¦§¨§¦¦

,ai xAcOA i"Wx dfÎKxCÎlr d`xE§¥©¤¤¤©¦©¦§¨
.g`i dxez

(`i)± FpA zFc` lr`vIW rnXW ©Ÿ§¤¨©¤¨¨
zxnF`W lr :FhEWtE drx zEAxzl§©§¨¨§©¤¤¤

.FgNWl Fl±zaiY xEYIn oM cnFl §©§¥¥¦¦¥©
"zFcF`")m"`x(.ai dxez

(ai)DlwA rnWWcTd gEx lFwA ± §©§Ÿ¨§©©Ÿ¤
DAW±`Ed WcTd gEx ,xnFlM ¤¨§©©©Ÿ¤

NW lFwe ,gEx `Ed lFw iM ,DlFwAD §¨¦©§¤¨
WcFTd gEx `Ed)`"eb(i"Wx mB d`xE . ©©¤§¥©©¦

.hk ,`i .a ,fh lirl§¥
dxUl lth mdxa` didW Epcnl̈©§¤¨¨©§¨¨¨¥§¨¨

zE`iapA±mdxa` KxvEd okle ¦§¦§¨¥§©©§¨¨
WcTd gExA xn`YX dn lkl rFnWl¦§©§¨©¤Ÿ©§©©Ÿ¤

.DNWbi dxez ¤¨

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ רעה לתרּבּות ׁשּיצא על ׂשֹונאֹו ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף הּילד ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.ולא אף ∆∆¿≈««ƒְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ¿∆«∆∆ֶֶַַ

רעה, עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה ׁשכמּה, על ּברגליוׂשם ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו Ú˙zÂ.(בראשית CÏzÂ∑ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ«≈∆«≈«
לג  ּביתחזרה .(ב"ר)אביהּלּולי ְְִִֵֵָָָָ

(åè)úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©
:íçéOä ãçà©©¬©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ לׁשּתֹות חֹולים ׁשּדר .הרּבה לפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

(æè)ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úà¤Ÿ−̈©¥«§§
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑ ׁשהטיח' מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא טיחֹות, ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

לכאן, ליּכנס הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו היה ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאׁשּתֹו',
ב)ּכמֹו: מּגזרת:(שה"ש הּסלע", יט)"ּבחגוי ּומּגזרת:(ישעיה לחּגא" למצרים יהּודה אדמת קז)"והיתה "יחּגּו(תהלים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

וכן: ּכּׁשּכֹור", סה)וינּועּו קצה (שם מּגזרת ארץ", pÓ‚„."קצוי ·LzÂ∑ להתרחק הֹוסיפה למּות ׁשּקרב .ּכיון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ«≈∆ƒ∆∆ְְִִֵֵֶַַָָָָ

¯·È‡טו  ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז  ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

mdxa` ly`

(ci)± min znge mgladfe sqM `le ¤¤§¥©©¦§Ÿ¤¤§¨¨
±`le ,"min znge mgl" hxiRW dGn¦¤¤¥©¤¤§¥©©¦§Ÿ

`AW rnWn ,KxCl dciv mzq azM̈©§¨¥¨©¤¤©§©¤¨
adfe sqM hrnl)cecl likyn(. §©¥¤¤§¨¨

zEAxzl `vIW lr F`pFU didW itl§¦¤¨¨§©¤¨¨§©§
.drx± clId z`elr mU" clId s` ¨¨§¤©¤¤©©¤¤¨©

"DnkW±miNOd xEAign oM cnFl ¦§¨¥¥¥¦©¦¦
dGnE ."clId z`e DnkW lr mU"¨©¦§¨§¤©¤¤¦¤
,"clId z` KlWYe" oOwl xn`PW¤¤¡©§©¨©©§¥¤©¤¤
DnkW lr did `Ed f` crW rnWn©§©¤©¨¨¨©¦§¨

)m"`x(.
drx oir dxU FA dqipkdW±m` iM ¤¦§¦¨¨¨©¦¨¨¦¦

ixde ,dlFg mF`zR didp Ki` ,oM `lŸ¥¥¦§¨¦§¤©£¥
.wgvn did ok iptl wx©¦§¥¥¨¨§©¥

dOg FYfg`e±.DFaB mFgn laq ©£¨©©¨¨©¥¨©
eilbxA Klil lFki `le±`l m` iM §Ÿ¨¥¥§©§¨¦¦Ÿ

,dpW f"h oA f` did l`rnWi ixd ,oM¥£¥¦§¨¥¨¨¨¤¨¨
.DnkW lr FzF` `VY dOle§¨¨¦¨©¦§¨

± rzYe KlYezia ilENbl dxfg ©¥¤©¥©¨§¨§¦¥¥
dia`±in lr `N` drFY KIW `l iM ¨¦¨¦Ÿ©¨¤¤¨©¦

,KxCA drFze mIEqn mFwnl KlFdW¤¥§¨§¨§¤©¤¤
icM mIEqn mFwnl dkld `l `ide§¦Ÿ¨§¨§¨§¨§¥
WExiR okl ,dzrYW dilr xn`YW¤Ÿ©¨¤¨¤¨£¨¨¥¥

oiprl "rzYe"dxfÎdcFar)cecl likyn(, ©¥©§¦§©£¨¨¨
`le ,"rzYe KlYe" xn`W dGn F`¦¤¤¨©©¥¤©¥©§Ÿ
,"rzYe raW x`A xAcnA KlYe"©¥¤§¦§©§¥¤©©¥©
xaM mdxa`n Dzkild mrW rnWn©§©¤¦£¦¨¨¥©§¨¨§¨
WxiR okl ,dzrY xAcOd gztA§¤©©¦§¨¨£¨¨¥¥©
zia ilENbl dxfge mdxa`n dkldW¤¨§¨¥©§¨¨§¨§¨§¦¥¥

dia`)dcya x`a(dcFar ixg` KlFddW , ¨¦¨¤©¥©£¥£¨
`aEn dcB` WxcnaE .drFY iExw dxf̈¨¨¤§¦§©©¨¨¨
mWl DYtwfE dpal mW d`vOW¤¨§¨¨§¥¨§¨©¨§¥
,k lirl i"Wx d`x la` .dxfÎdcFar£¨¨¨£¨§¥©¦§¥
dlFBd lMW ,FhEWtM o`M WxiRW bi¤¥©¨¦§¤¨©¤
FnM" drFY iExw aXEin Fpi`e FnFwOn¦§§¥§¨¨¤§
oi` o`M mBW xWt`e ."rzYe KlYe©¥¤©¥©§¤§¨¤©¨¥
icin wEqRd `ivFdl i"Wx zpEM©¨©©¦§¦©¨¦¥
WIW `N` ,DMxcA dzrYW FhEWt§¤¨£¨§©§¨¤¨¤¥
dxfgW mB "rzYe" lW rnWnA§©§©¤©¥©©¤¨§¨

,dia` zia ilENbllirlckE.eh dxez §¦¥¥¨¦¨§¦§¥
(eh)± miOd ElkIemilFg KxCW itl ©¦§©©¦§¦¤¤¤¦

dAxd zFYWl±dOl ,oM `l m`W ¦§©§¥¤¦Ÿ¥¨¨
lirl i"Wx WExitl ixdW ,miOd ElM̈©©¦¤£¥§¥©¦§¥
ozp mdxa` i`CeaE ,DMxcA dzrY `lŸ¨£¨§©§¨§©©©§¨¨¨©
aXEin mFwnl riBYW cr min wiRqn©§¦©¦©¤©¦©§¨§¨

)`"eb(miOd Exnbp dOl ,oM m` mbe .§©¦¥¨¨¦§§©©¦
mgNd `le)g"ty(s`W xnFl Kixve . §Ÿ©¤¤§¨¦©¤©

xEn`M ,dlFg `EdW rci mdxa`W¤©§¨¨¨©¤¤¨¨
KMÎlM dYWIW xriW `l ,ci wEqtA§¨Ÿ¦¥¤¦§¤¨¨
ztqFY Fl dwiRqd `l okle ,dAxd©§¥§¨¥Ÿ¦§¦¨¤¤

.Filg llbA Fl ozPW miOdfh dxez ©©¦¤¨©¦§©¨§
(fh)cbPnwFgxn ±±:dxn` ixdW ¦¤¤¥¨¤£¥¨§¨

mB d`xE ."clId zFnA d`x` l`e"§©¤§¤§©¨¤§¥©
.ap ,al mixaC .a ,a xAcOA i"Wx©¦©¦§¨§¨¦

.ak ,b a mikln§¨¦
± zWw ieghnMzFgih iYWM±wgxn ¦§©£¥¤¤¦§¥¦¤§¨

`Ed "ieghnM" iM .ug zFIxi iYW lW¤§¥§¦¥¦¦§©£¥
miAx oFWl)ci ,a y"dy i"yx d`x(. §©¦

ug zIxi oFWl `Ede±zFkxA i"WxA §§§¦©¥§©¦§¨
"ieghnM"W azM ` ,bp dMEqe ` ,al§¨¨©¤¦§©£¥
g ,`p miNdY i"WxaE .dwixf oFWl `Ed§§¦¨§©¦§¦¦

.dkiWn oFWl `EdW azM̈©¤§§¦¨
dpWn oFWlA±.a ,v zFnai ¦§¦§¨§¨

gihdW"±lrA)my i"yx(. ¤¥¦©¨©
.ugM dxFi rxGdW mW lr ,"FYW`A§¦§©¥¤©¤©¤©¥
ighnM" aFYkl Fl did :xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¦§¦§©¥

"zWw±`N` daiYd cFqi oi` iM ¤¤¦¥§©¥¨¤¨
z"ige z"ih)b ,` dicaer i"yx(. ¥§¥

o`kl qpMl e"iEd hRWn±`EdWM ¦§©©¨¦¨¥§¨§¤
miAx oFWlA)ci ,a y"dy i"yx(. ¦§©¦

"rlQd iebgA" FnM±,a mixiXd xiW §§©§¥©¤©¦©¦¦
xaW oFWl `Ede ,wiwpA .ci)my i"yx(. ¦§¦§§¤¤

dcEdi znc` dzide" zxfBn¦¦§©§¨§¨©§©§¨
"`Bgl mixvnl±oFWl .fi ,hi dirWi §¦§©¦§¨¨§©§¨§
cgte dni`e xaW)my i"yx(. ¤¤§¥¨¨©©

"xFMXM ErEpie EBFgi" zxfBnE± ¦¦§©¨§¨©¦
`Ed xaW oFWl .fk ,fw miNdY)my i"yx(. §¦¦§¤¤

"ux` ievw" oke±.e ,dq mW §¥©§¥¤¤¨
dvw zxfBn±xiW i"Wx mB d`x ¦¦§©¨¤§¥©©¦¦
.mW mixiXd©¦¦¨

± cbPn aWYezEnl axTW oeiM ©¥¤¦¤¤¥¨¤¨©¨
wgxzdl dtiqFd±xn` xaM ixdW ¦¨§¦§©¥¤£¥§¨¨©

aEW EdnE ,"cbPn Dl aWYe" dNgY§¦¨©¥¤¨¦¤¤©
,wgxzdl dtiqFd `N` ?"cbPn aWYe"©¥¤¦¤¤¤¨¦¨§¦§©¥

,wFgxn FWExiR "cbPn"W oeiMWixd ¤¥¨¤¦¤¤¥¥¨£¥
`N` ,wFgx daWi okl mcFw mBW¤©¤¨¥¨§¨¨¤¨

.wgxzdl dtiqFd zrMWfi dxez ¤¨¥¦¨§¦§©¥



סז `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy

(é)dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®
:÷çöé-íò éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé àì ék¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÈaŒÌÚ∑ עם מריב ׁשהיה למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ּבןֿהאמה יירׁש לא "ּכי ׂשרה: מּתׁשּובת ƒ¿ƒ¿ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
וא  הירּׁשה, על ּכמה יצחק חּצים, ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ּפי ונֹוטל ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

כו)דתימא: אני"(משלי מׂשחק הלא ואמר וגֹו', זּקים הּיֹורה ÁˆÈŒÌÚ˜."ּכמתלהלּה ÈaŒÌÚ∑(ב"ר) מּכיון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹƒ¿ƒƒƒ¿»ִֵָ
אֹו ּכיצחק הגּון אינֹו אם אפּלּו ּבני, עּמֹו,ׁשהּוא לירׁש ּכדאי זה אין ּבני, אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּׁשּתיהן עםֿיצחק", "עםּֿבני .קלֿוחמר ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«

i"yx£Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר)לׁשּלחֹו לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה . לתרּבּות ׁשּיצא ׁשּׁשמע .על «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåE ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòå øòpä-ìòäøN E ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷a òîL§©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות .)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה .למדנּו, ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦
äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà ïziå©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨

:òáL øàa øaãîa òúzå Cìzå©¥´¤©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©

ÈÂ˙י  ‡„‰ ‡˙Ó‡ C¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a ˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

ÏÚיא  Ì‰¯·‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

·Cיג  È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד  ·ÈÒe ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

mdxa` ly`

"iA wgvl"±,hi ilWn i"Wx mB d`x §©¤¦§¥©©¦¦§¥
xbd oA z` dxU dz`xW" :ek¤¨£¨¨¨¤¤¨¨
iENibe dxfÎdcFarl wgUn zixvOd©¦§¦§©¥©£¨¨¨§¦

."zFixr£¨
dnM ,dgivx oFWl :xg` xaC̈¨©¥§§¦¨§¨
EwgUie mixrPd `p EnEwi" :`nizc§¥¨¨¨©§¨¦¦©£

"'Fbe Epiptl±mWe .ci ,a a l`EnW §¨¥§§¥§¨
.mixrPd Ebxdp¤¤§©§¨¦

dXxId lr wgvi mr aixn didW]¤¨¨¥¦¦¦§¨©©§ª¨
mipW iR lhFpe xFkA ip` :xnF`e± §¥£¦§§¥¦§©¦

.fi ,`k mixaC d`x§¥§¨¦
FYWw lhFpe dcVA mi`vFie± §§¦©¨¤§¥©§

."zXw dax idie" :k wEqR oOwlcM§¦§©¨¨©§¦Ÿ¤©¨
xn` Y`cM ,miSg FA dxFie±ilWn §¤¦¦¦§©§¨©¦§¥

.hiÎgi ,ek
miTf dxId DldlznM"±rBiznM §¦§©§¥©©Ÿ¤¦¦§¦§©¥©

rlw ipa` F` ,W` lW miTf zF`xl¦§¦¦¤¥©§¥¤©
)my i"yx(.

"ip` wgUn `ld xn`e 'Fbe±mB oM §§¨©£Ÿ§©¥¨¦¥©
didW Epiid ,"wgvn" aEzMX dn o`M̈©¤¨§©¥©§¤¨¨

.miSg FA dxFi¤¦¦

cnl dY` dxU zaEWYnE±didW ¦§©¨¨©¨¨¥¤¨¨
.dXExid lr aixn¥¦©©§¨

dn`d oA Wxii `l iM" :dxn`W¤¨§¨¦Ÿ¦©¤¨¨¨
.["ipA mr z`Gd±qEtcA `qxiBd oM ©Ÿ¦§¦¥©¦§¨¦§

i"Wx gqFpA `id oke ,oFW`x¦§¥¦§©©¦
AnxAWK` ."dix` xEb"e m"`xA oke ,o" ¤¨©§©§¥¨§¥§©§¥©

:`id `qxiBd mivFtPd miqEtCAmr" ©§¦©§¦©¦§¨¦¦
'ebe ipAWxii `l iM dxU zaEWYn ± §¦¦§©¨¨¦Ÿ¦©

cnl dY` ,ipA mr z`Gd dn`d oA¤¨¨¨©Ÿ¦§¦©¨¨¥
,dXExid lr wgvi mr aixn didW¤¨¨¥¦¦¦§¨©©§¨
,mipW iR lhFpe xFkA ip` :xnF`e§¥£¦§§¥¦§©¦
FA dxFie FYWw lhFpe dcVA mi`vFie§§¦©¨¤§¥©§§¤
dxFId DldlznM xn` Y`cM ,miSg¦¦¦§©§¨©§¦§©§¥©©¤

."ip` wgUn `ld xn`e 'ebe miTfi dxez ¦¦§¨©£Ÿ§©¥¨¦
(i)wgvi mr ipA mr±mr ipA mr Edn ¦§¦¦¦§¨©¦§¦¦

wgvi ipA mr :xnFl lFki ixd ,wgvi¦§¨£¥¨©¦§¦¦§¨
)ai ,bp x"a i"yx(.

Fpi` m` Elit` "ipA" `EdW oeiMn¦¥¨¤§¦£¦¦¥
"wgvi"M oEbd±rWx Fpi` la` ¨§¦§¨£¨¥¨¨

l`rnWiM)m"`x(. §¦§¨¥

Fpi` m` Elit` "wgvi"M oEbd F`¨§¦§¨£¦¦¥
Îlw ,FOr Wxil i`cM df oi` "ipA"§¦¥¤§©¦©¦©
odiYXW ,"wgvi mr ipA mr" xngëŸ¤¦§¦¦¦§¨¤§¥¤

.FA±dX`n mdxa` lW FpA `N ¤̀¨§¤©§¨¨¥¦¨
oiWECiwe dAEzkA zxg`)ai ,bp x"a i"yx(. ©¤¤¦§¨§¦¦

,ai xAcOA i"Wx dfÎKxCÎlr d`xE§¥©¤¤¤©¦©¦§¨
.g`i dxez

(`i)± FpA zFc` lr`vIW rnXW ©Ÿ§¤¨©¤¨¨
zxnF`W lr :FhEWtE drx zEAxzl§©§¨¨§©¤¤¤

.FgNWl Fl±zaiY xEYIn oM cnFl §©§¥¥¦¦¥©
"zFcF`")m"`x(.ai dxez

(ai)DlwA rnWWcTd gEx lFwA ± §©§Ÿ¨§©©Ÿ¤
DAW±`Ed WcTd gEx ,xnFlM ¤¨§©©©Ÿ¤

NW lFwe ,gEx `Ed lFw iM ,DlFwAD §¨¦©§¤¨
WcFTd gEx `Ed)`"eb(i"Wx mB d`xE . ©©¤§¥©©¦

.hk ,`i .a ,fh lirl§¥
dxUl lth mdxa` didW Epcnl̈©§¤¨¨©§¨¨¨¥§¨¨

zE`iapA±mdxa` KxvEd okle ¦§¦§¨¥§©©§¨¨
WcTd gExA xn`YX dn lkl rFnWl¦§©§¨©¤Ÿ©§©©Ÿ¤

.DNWbi dxez ¤¨

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ רעה לתרּבּות ׁשּיצא על ׂשֹונאֹו ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף הּילד ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.ולא אף ∆∆¿≈««ƒְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ¿∆«∆∆ֶֶַַ

רעה, עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה ׁשכמּה, על ּברגליוׂשם ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו Ú˙zÂ.(בראשית CÏzÂ∑ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ«≈∆«≈«
לג  ּביתחזרה .(ב"ר)אביהּלּולי ְְִִֵֵָָָָ

(åè)úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©
:íçéOä ãçà©©¬©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ לׁשּתֹות חֹולים ׁשּדר .הרּבה לפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

(æè)ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úà¤Ÿ−̈©¥«§§
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑ ׁשהטיח' מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא טיחֹות, ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

לכאן, ליּכנס הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו היה ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאׁשּתֹו',
ב)ּכמֹו: מּגזרת:(שה"ש הּסלע", יט)"ּבחגוי ּומּגזרת:(ישעיה לחּגא" למצרים יהּודה אדמת קז)"והיתה "יחּגּו(תהלים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

וכן: ּכּׁשּכֹור", סה)וינּועּו קצה (שם מּגזרת ארץ", pÓ‚„."קצוי ·LzÂ∑ להתרחק הֹוסיפה למּות ׁשּקרב .ּכיון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ«≈∆ƒ∆∆ְְִִֵֵֶַַָָָָ

¯·È‡טו  ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז  ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

mdxa` ly`

(ci)± min znge mgladfe sqM `le ¤¤§¥©©¦§Ÿ¤¤§¨¨
±`le ,"min znge mgl" hxiRW dGn¦¤¤¥©¤¤§¥©©¦§Ÿ

`AW rnWn ,KxCl dciv mzq azM̈©§¨¥¨©¤¤©§©¤¨
adfe sqM hrnl)cecl likyn(. §©¥¤¤§¨¨

zEAxzl `vIW lr F`pFU didW itl§¦¤¨¨§©¤¨¨§©§
.drx± clId z`elr mU" clId s` ¨¨§¤©¤¤©©¤¤¨©

"DnkW±miNOd xEAign oM cnFl ¦§¨¥¥¥¦©¦¦
dGnE ."clId z`e DnkW lr mU"¨©¦§¨§¤©¤¤¦¤
,"clId z` KlWYe" oOwl xn`PW¤¤¡©§©¨©©§¥¤©¤¤
DnkW lr did `Ed f` crW rnWn©§©¤©¨¨¨©¦§¨

)m"`x(.
drx oir dxU FA dqipkdW±m` iM ¤¦§¦¨¨¨©¦¨¨¦¦

ixde ,dlFg mF`zR didp Ki` ,oM `lŸ¥¥¦§¨¦§¤©£¥
.wgvn did ok iptl wx©¦§¥¥¨¨§©¥

dOg FYfg`e±.DFaB mFgn laq ©£¨©©¨¨©¥¨©
eilbxA Klil lFki `le±`l m` iM §Ÿ¨¥¥§©§¨¦¦Ÿ

,dpW f"h oA f` did l`rnWi ixd ,oM¥£¥¦§¨¥¨¨¨¤¨¨
.DnkW lr FzF` `VY dOle§¨¨¦¨©¦§¨

± rzYe KlYezia ilENbl dxfg ©¥¤©¥©¨§¨§¦¥¥
dia`±in lr `N` drFY KIW `l iM ¨¦¨¦Ÿ©¨¤¤¨©¦

,KxCA drFze mIEqn mFwnl KlFdW¤¥§¨§¨§¤©¤¤
icM mIEqn mFwnl dkld `l `ide§¦Ÿ¨§¨§¨§¨§¥
WExiR okl ,dzrYW dilr xn`YW¤Ÿ©¨¤¨¤¨£¨¨¥¥

oiprl "rzYe"dxfÎdcFar)cecl likyn(, ©¥©§¦§©£¨¨¨
`le ,"rzYe KlYe" xn`W dGn F`¦¤¤¨©©¥¤©¥©§Ÿ
,"rzYe raW x`A xAcnA KlYe"©¥¤§¦§©§¥¤©©¥©
xaM mdxa`n Dzkild mrW rnWn©§©¤¦£¦¨¨¥©§¨¨§¨
WxiR okl ,dzrY xAcOd gztA§¤©©¦§¨¨£¨¨¥¥©
zia ilENbl dxfge mdxa`n dkldW¤¨§¨¥©§¨¨§¨§¨§¦¥¥

dia`)dcya x`a(dcFar ixg` KlFddW , ¨¦¨¤©¥©£¥£¨
`aEn dcB` WxcnaE .drFY iExw dxf̈¨¨¤§¦§©©¨¨¨
mWl DYtwfE dpal mW d`vOW¤¨§¨¨§¥¨§¨©¨§¥
,k lirl i"Wx d`x la` .dxfÎdcFar£¨¨¨£¨§¥©¦§¥
dlFBd lMW ,FhEWtM o`M WxiRW bi¤¥©¨¦§¤¨©¤
FnM" drFY iExw aXEin Fpi`e FnFwOn¦§§¥§¨¨¤§
oi` o`M mBW xWt`e ."rzYe KlYe©¥¤©¥©§¤§¨¤©¨¥
icin wEqRd `ivFdl i"Wx zpEM©¨©©¦§¦©¨¦¥
WIW `N` ,DMxcA dzrYW FhEWt§¤¨£¨§©§¨¤¨¤¥
dxfgW mB "rzYe" lW rnWnA§©§©¤©¥©©¤¨§¨

,dia` zia ilENbllirlckE.eh dxez §¦¥¥¨¦¨§¦§¥
(eh)± miOd ElkIemilFg KxCW itl ©¦§©©¦§¦¤¤¤¦

dAxd zFYWl±dOl ,oM `l m`W ¦§©§¥¤¦Ÿ¥¨¨
lirl i"Wx WExitl ixdW ,miOd ElM̈©©¦¤£¥§¥©¦§¥
ozp mdxa` i`CeaE ,DMxcA dzrY `lŸ¨£¨§©§¨§©©©§¨¨¨©
aXEin mFwnl riBYW cr min wiRqn©§¦©¦©¤©¦©§¨§¨

)`"eb(miOd Exnbp dOl ,oM m` mbe .§©¦¥¨¨¦§§©©¦
mgNd `le)g"ty(s`W xnFl Kixve . §Ÿ©¤¤§¨¦©¤©

xEn`M ,dlFg `EdW rci mdxa`W¤©§¨¨¨©¤¤¨¨
KMÎlM dYWIW xriW `l ,ci wEqtA§¨Ÿ¦¥¤¦§¤¨¨
ztqFY Fl dwiRqd `l okle ,dAxd©§¥§¨¥Ÿ¦§¦¨¤¤

.Filg llbA Fl ozPW miOdfh dxez ©©¦¤¨©¦§©¨§
(fh)cbPnwFgxn ±±:dxn` ixdW ¦¤¤¥¨¤£¥¨§¨

mB d`xE ."clId zFnA d`x` l`e"§©¤§¤§©¨¤§¥©
.ap ,al mixaC .a ,a xAcOA i"Wx©¦©¦§¨§¨¦

.ak ,b a mikln§¨¦
± zWw ieghnMzFgih iYWM±wgxn ¦§©£¥¤¤¦§¥¦¤§¨

`Ed "ieghnM" iM .ug zFIxi iYW lW¤§¥§¦¥¦¦§©£¥
miAx oFWl)ci ,a y"dy i"yx d`x(. §©¦

ug zIxi oFWl `Ede±zFkxA i"WxA §§§¦©¥§©¦§¨
"ieghnM"W azM ` ,bp dMEqe ` ,al§¨¨©¤¦§©£¥
g ,`p miNdY i"WxaE .dwixf oFWl `Ed§§¦¨§©¦§¦¦

.dkiWn oFWl `EdW azM̈©¤§§¦¨
dpWn oFWlA±.a ,v zFnai ¦§¦§¨§¨

gihdW"±lrA)my i"yx(. ¤¥¦©¨©
.ugM dxFi rxGdW mW lr ,"FYW`A§¦§©¥¤©¤©¤©¥
ighnM" aFYkl Fl did :xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¦§¦§©¥

"zWw±`N` daiYd cFqi oi` iM ¤¤¦¥§©¥¨¤¨
z"ige z"ih)b ,` dicaer i"yx(. ¥§¥

o`kl qpMl e"iEd hRWn±`EdWM ¦§©©¨¦¨¥§¨§¤
miAx oFWlA)ci ,a y"dy i"yx(. ¦§©¦

"rlQd iebgA" FnM±,a mixiXd xiW §§©§¥©¤©¦©¦¦
xaW oFWl `Ede ,wiwpA .ci)my i"yx(. ¦§¦§§¤¤

dcEdi znc` dzide" zxfBn¦¦§©§¨§¨©§©§¨
"`Bgl mixvnl±oFWl .fi ,hi dirWi §¦§©¦§¨¨§©§¨§
cgte dni`e xaW)my i"yx(. ¤¤§¥¨¨©©

"xFMXM ErEpie EBFgi" zxfBnE± ¦¦§©¨§¨©¦
`Ed xaW oFWl .fk ,fw miNdY)my i"yx(. §¦¦§¤¤

"ux` ievw" oke±.e ,dq mW §¥©§¥¤¤¨
dvw zxfBn±xiW i"Wx mB d`x ¦¦§©¨¤§¥©©¦¦
.mW mixiXd©¦¦¨

± cbPn aWYezEnl axTW oeiM ©¥¤¦¤¤¥¨¤¨©¨
wgxzdl dtiqFd±xn` xaM ixdW ¦¨§¦§©¥¤£¥§¨¨©

aEW EdnE ,"cbPn Dl aWYe" dNgY§¦¨©¥¤¨¦¤¤©
,wgxzdl dtiqFd `N` ?"cbPn aWYe"©¥¤¦¤¤¤¨¦¨§¦§©¥

,wFgxn FWExiR "cbPn"W oeiMWixd ¤¥¨¤¦¤¤¥¥¨£¥
`N` ,wFgx daWi okl mcFw mBW¤©¤¨¥¨§¨¨¤¨

.wgxzdl dtiqFd zrMWfi dxez ¤¨¥¦¨§¦§©¥



xie`סח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy

(æé)Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧
íéýìû|Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà ¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´

øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà øâä̈¨®©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©
:íL-àeä øLàa©«£¤¬¨«

i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑,עליו אחרים מּתפּלת החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה להתקּבלמּכאן קֹודמת L‡a¯.(ב"ר)והיא ∆«««ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ«¬∆
ÌLŒ‡e‰∑(טז נּדֹון,(ר"ה ה ּוא עכׁשו עֹוׂשה ׁשה ּוא מעׂשים ׁשהיּולפי לפי לעׂשֹות. עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא »ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לֹו מעלה אּתה ּבּצמא, ּבני להמית זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ׁשל 'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמלאכי
ׁשל  מעׂשיו 'לפי להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו צּדיק הּוא, מה 'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבאר?
ׁשּנאמר: נבּוכדנאצר, ּכׁשהגלם ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן הּואֿׁשם". "ּבאׁשר וזהּו: ּדנֹו', אני ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעכׁשו

כא) ּכ(ישעיה וגֹו'", מים התיּו צמא לקראת וגֹו' ּבערב יׂשראל "מּׂשא היּו ערבּיים, אצל אֹותם מֹוליכין ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: עלינּו', וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו ּבני אצל הֹוליכּונּו מּכם, 'ּבבּקׁשה לּׁשּבאים: כה)אֹומרים "ארחֹות (שם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

נפּוחים. ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר להם ּומביאין לקראתם יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא דדנים, ּתקרי אל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדדנים",
ּומת  ּבגּופֹו נכנסת הרּוח ּופֹותחֹו, ּפיו לתֹו ּוכׁשּמכניסֹו מים, מלאים ׁשהם יׂשראל, .ּכסבּורים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(çé)éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
:epîéNà ìBãb̈−£¦¤«

(èé)Cìzå íéî øàa àøzå äéðéò-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

e˜¯‡יז  ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

daיח  C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט  ‡¯Èa ˙ÊÁÂ d‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È·«̄¿»

mdxa` ly`

(fi)± xrPd lFw z`dtIW o`Mn ¤©©©¦¨¤¨¨
mixg` zNtYn dlFgd zNtY§¦©©¤¦§¦©£¥¦

lAwzdl zncFw `ide ,eilr±m`W ¨¨§¦¤¤§¦§©¥¤¦
rnWIe" :xnFl Kixv did ,oM `lŸ¥¨¨¨¦©©¦§©
xn`p ixdW ,"DlFw z` miwl ¡̀Ÿ¦¤¨¤£¥¤¡©

"JaYe DlFw z` `VYe")cecl likyn(. ©¦¨¤¨©¥§§
Wi ,dkA xrPdW o`M xn`p `NW s`e§©¤Ÿ¤¡©¨¤©©©¨¨¥
zngn dkA xrPd mB i`CEW xnFl©¤©©©©©©¨¨¥£©
zngn oM aYkp `le ,`nSd©¨¨§Ÿ¦§©¥¥£©

.FzEhiWR§¦
± mW `Ed xW`A`EdW miUrn itl ©£¤¨§¦©£¦¤

dn itl `le ,oFCp `Ed eWkr dUFr¤©§¨¦§Ÿ§¦©
EidW itl ,zFUrl cizr `EdX¤¨¦©£§¦¤¨
:mixnF`e mibxhwn zxXd ik`ln©§£¥©¨¥§©§§¦§§¦
Frxf cizrW in ,mlFr lW FpFAx¦¤¨¦¤¨¦©§
Fl dlrn dY` `nSA LipA zindl§¨¦¨¤©¨¨©¨©£¤
,`Ed dn eWkr :maiWn `Ede ?x`A§¥§§¦¨©§¨©

wiCv :Fl Exn` ?rWx F` wiCv± ©¦¨¨¨§©¦
Îoi`XÎdn ,df oFr oiprA wiCv ,xnFlM§©©¦§¦§©¨¤©¤¥
lirl xEn`M zFxiar x`WA oM¥¦§¨£¥¨¨§¥

cSOW `N` ,"wgvn" zaiY WExitA§¥¥©§©¥¤¨¤¦©
mEXn ,Fzinn did `l zFxiar ozF`¨£¥Ÿ¨¨§¦¦
,dnilW dOE` EPOn `ivFdl dvxW¤¨¨§¦¦¤¨§¥¨
oFr cSn Fzindl mik`lOd Evx o`ke§¨¨©©§¨¦©£¦¦©£
df oFrOW mdl xn`p KM lre ,dOE`d̈¨§©¨¤¡©¨¤¤¥¨¤

wiCv `Ed)`"eb(,azM "dcVA x`A"de . ©¦§©§¥©¨¤¨©
ixdW ,WpFrd oiprl "wiCv" dpEMdW¤©©¨¨©¦§¦§©¨¤¤£¥
oiCn miWiprn `l mixUr liBn zFgR̈¦¦¤§¦Ÿ©£¦¦¦¦

.minẄ©¦
ip` eWkr lW eiUrn itl :mdl xn`̈©¨¤§¦©£¨¤©§¨£¦

"mW `Ed xW`A" Edfe ,FpC±m`W ¨§¤©£¤¨¤¦
.`Ed xYEin oM `lŸ¥§¨

?`nSA l`xUi z` zind okide§¥¨¥¦¤¦§¨¥©¨¨
xSpckEap mlbdWM±dirWi i"WxA §¤¦§¨§©§¤©§©¦§©§¨

."iOr z` xEX` zFlbdA" :bi ,`k§©§©¤©¦
xn`PW±.ciÎbi ,`k dirWi ¤¤¡©§©§¨

axrA `Vn"±miIaxr lr)my i"yx(. ©¨©£¨©©§¦¦
min Eizd `nv z`xwl 'Fbe± §¦§©¨¥¥¨¨¦

mY`e ,min `iadl KxC `nv z`xwl¦§©¨¥¤¤§¨¦©¦§©¤
oM `l :xg` xaC .oM mziUr `lŸ£¦¤¥¨¨©¥Ÿ¥

Fl iziNB `nv didWM mkia`l iziUr̈¦¦©£¦¤§¤¨¨¨¥¦¦¦
min x`A)my i"yx(. §¥©¦

lv` mzF` oikilFn EidWM ,"'Fbe§§¤¨¦¦¨¥¤
mixnF` l`xUi Eid miIaxr©§¦¦¨¦§¨¥§¦
EpEkilFd ,mMn dWTaA :mi`AXl©©¨¦§©¨¨¦¤¦
Engxie l`rnWi EpcFc ipA lv ¥̀¤§¥¥¦§¨¥¦©£

xn`PW ,Epilr±.bi ,`k mW ¨¥¤¤¡©¨
"mipcC zFgx`"±okcFc ipA)my i"yx(. Ÿ§§¨¦§¥§¤

"micFC" `N` "mipcC" ixwY l`)(,± ©¦§¥§¨¦¤¨¦
.df qxFB `l oFW`x qEtcA¦§¦Ÿ¥¤

mdl oi`ianE mz`xwl mi`vFi EN`e§¥§¦¦§¨¨§¦¦¨¤
gEln bce xUA±ipin" :mW i"WxA ¨¨§¨¨©§©¦¨¦¥

milk`n ,xnFlM ."migEln milk`n©£¨¦§¦§©©£¨¦
.mi`invOW¤©§¦¦

migEtp zFcFpe±gEx i`ln)my i"yx(. §§¦§¥¥©
,min mi`lOW l`xUi mixEaqM¦§¦¦§¨¥¤§¥¦©¦
gExd ,FgzFtE eiR KFzl FqipkOWkE§¤©§¦§¦§¨©

znE FtEbA qpkp±i"Wx mB d`x ¦§¨§¥§¥©©¦
.mWgi dxez ¨

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy

(ë)éäéå øaãna áLiå ìcâiå øòpä-úà íéýìû éäéå©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøŸ¤¬©¨«

i"yx£˙M˜ ּבקׁשת ∑¯·‰ חּצים מדּגׁשת,∑˜M˙.יֹורה הּׁשי"ן לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ׁשם על …∆«»ְִִֶֶֶ«»ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר: הּוא העֹוברים, את ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב טז)היה וגֹו'(לעיל ּבּכל .""ידֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(àë)õøàî äMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó∑:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, 'זרק (שם)מּמק ֹום אנׁשי: ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קאי  אעּקריּה לאוירא, .חּוטרא ְֲִִֵֵַָָָָָ

ß oeygxn c"i iyiy mei ß

(áë)-øN ìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©Ÿ́¤£¦¤À¤¦ŸÆ©
ìëa Enò íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLà£¤©−̈Ÿ¤«
i"yx£EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.לזקּניו  ְִָֻ

(âë)éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½
äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´

:da äzøb-øLà õøàä-íòå éãnò¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«

e¯·‡כ  ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

‡dnכא  dÏ ˙·ÈÒe Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÈÙeכב  CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï dÏÈÁ ·«̄≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„·Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג  ‡Î‰ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙B·ÈËk È¯a ¯··e È¯··e Èa ¯wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„·Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„¿ƒ«¿»«

mdxa` ly`

(k)± zXw daxdxFi±WExiRd Edf Ÿ¤©¨¤¤©¥
i"Wx mB d`x ."daFx".a ,al mixaC ¤§¥©©¦§¨¦

.bi ,fh aFI ¦̀
zWTA miSg±zFIg cEvl),fh i"yx lirl ¦¦©¤¤¨©

ai(.
,"zXw"zEpO`d mW lr±dNigY ©¨©¥¨ª¨§¦¨

Wxtn zrke ,oiprd z` i"Wx WxiR¥©©¦¤¨¦§¨§¨¥§¨¥
g"YtA) "zXw"W ,Dnvr dNiOd z ¤̀©¦¨©§¨¤©¨§©¨

dWEbC o"iWe u"nwe(mW lr dxFn §¨©§¦§¨¤©¥
.FzEpOE` dzid FGW ,xnFlM ,zEpOE`d̈¨§©¤¨§¨¨
o"iXd Kkitl ,cIv ,lOB ,xOg :FnM§©¨©¨©¨§¦¨©¦
mhqlnE xAcOA aWFi did .zWBcnª§¤¤¨¨¥©¦§¨§©§¥

xn`PW `Ed ,mixaFrd z`±lirl ¤¨§¦¤¤¡©§¥
.ai ,fh

"'Fbe lMa Fci"±mW i"WxaE ¨©Ÿ§§©¦¨
."mihqil"`k dxez ¦§¦

(`k)± mixvn ux`ndilECB mFwOn ¥¤¤¦§¨¦¦§¦¤¨
±dX` Fl gTYW dAiq oi` df `lEl iM¦¥¤¥¦¨¤¦©¦¨

xAcnA aWIW xg`n ,mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦¥©©¤¨©§¦§©
mixvn ux`n wFgx `EdW ox`R)likyn ¨¨¤¨¥¤¤¦§©¦

cecl(.
xn`PW±.` ,fh lirl ¤¤¡©§¥

Epiid ."'Fbe zixvn dgtW Dle"§¨¦§¨¦§¦§©§
iWpi` ixn`C±.eh ,bp dAx ziW`xA §¨§¥¦§¥§¥¦©¨

i`w DxTir` ± `xiE`l `xhEg wFxf§§¨¨©¦¨©¦¨¥¨¥
±`Ed ltFp `EdWM" xie`l lTn wFxf§©¥¨£¦§¤¥

"sEwf FxTir lr cnFre ux`A urpp¦§¨¨¨¤§¥©¦¨¨
)my x"a i"yx(mW "dPEdM zFpYn"aE .§©§§¨¨

dlrnl dHn wFxfYWM" :i"Wx mWA§¥©¦§¤¦§©¤§©§¨
ltFpe xfFg ,dlrn cvl xie`d KFzl§¨£¦§©©§¨¥§¥
."dHn cvl FWxW mFwnl ux`d lr©¨¨¤¦§¨§§©©¨
mdxa` ziaA dzidW s` ,xbd Kke§¨¨¨©¤¨§¨§¥©§¨¨
mFwnl dxfg z`f lkA ,zFAx mipẄ¦©§¨Ÿ¨§¨¦§
dX` d`iad mXnE ,dilECbe DYclFn©§¨§¦¤¨¦¨¥¦¨¦¨
wEqR lirl i"Wx mB d`xE .l`rnWil§¦§¨¥§¥©©¦§¥¨

.ciak dxez

(ak)± LOr midl``vIW E`xW itl ¡Ÿ¦¦§§¦¤¨¤¨¨
mFlWl mFcq zpEkXn±didW s`W ¦§©§§¨¤©¤¨¨

mFcql zEpkWA xB)fi ,hi i"yx lirl d`x(, ¨¦§¥¦§
.mdOr cnWp `lŸ¦§©¦¨¤

,FciA Eltpe mglp miklOd mre§¦©§¨¦¦§©§¨§§¨
eipEwfl FYW` dcwtpe±d`xp §¦§§¨¦§¦§¨¦§¤

l` lTdn miQiPd xcq z` azFMW¤¥¤¥¤©¦¦¥©©¤
mzEWgxzd xcqM `le) caMd(, ©¨¥§Ÿ§¥¤¦§©£¨

`idW ,mFcq zkitdn dlSdd dNigY§¦¨©©¨¨¥£¦©§¤¦
xB did `l ixdW ,ziqgi ohw qp¥¨¨©£¦¤£¥Ÿ¨¨¨
qp KMÎxg`e ,zEpkWA `N` mFcqA¦§¤¨¦§¥§©©¨¥
`vi `l qPd K` ,miklOd lr oFgSp¦¨©©§¨¦©©¥Ÿ¨¨
,wgvi zcil qp KMÎxg`e ,raHd xcBn¦¤¤©¤©§©©¨¥¥©¦§¨
Eazke .raHd xcBn `vFId qp `EdW¤¥©¥¦¤¤©¤©§¨§
ipRn miQp dWlW xiMfdW miWxtnd©§¨§¦¤¦§¦§¨¦¦¦§¥
zrke ,dwfg ied minrR WlWAW¤§¨§¨¦£¥£¨¨§¨¥

.xaCd xxaEdbk dxez §©©¨¨



סט `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy

(æé)Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧
íéýìû|Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà ¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´

øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà øâä̈¨®©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©
:íL-àeä øLàa©«£¤¬¨«

i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑,עליו אחרים מּתפּלת החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה להתקּבלמּכאן קֹודמת L‡a¯.(ב"ר)והיא ∆«««ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ«¬∆
ÌLŒ‡e‰∑(טז נּדֹון,(ר"ה ה ּוא עכׁשו עֹוׂשה ׁשה ּוא מעׂשים ׁשהיּולפי לפי לעׂשֹות. עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא »ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לֹו מעלה אּתה ּבּצמא, ּבני להמית זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ׁשל 'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמלאכי
ׁשל  מעׂשיו 'לפי להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו צּדיק הּוא, מה 'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבאר?
ׁשּנאמר: נבּוכדנאצר, ּכׁשהגלם ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן הּואֿׁשם". "ּבאׁשר וזהּו: ּדנֹו', אני ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעכׁשו

כא) ּכ(ישעיה וגֹו'", מים התיּו צמא לקראת וגֹו' ּבערב יׂשראל "מּׂשא היּו ערבּיים, אצל אֹותם מֹוליכין ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: עלינּו', וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו ּבני אצל הֹוליכּונּו מּכם, 'ּבבּקׁשה לּׁשּבאים: כה)אֹומרים "ארחֹות (שם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

נפּוחים. ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר להם ּומביאין לקראתם יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא דדנים, ּתקרי אל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדדנים",
ּומת  ּבגּופֹו נכנסת הרּוח ּופֹותחֹו, ּפיו לתֹו ּוכׁשּמכניסֹו מים, מלאים ׁשהם יׂשראל, .ּכסבּורים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(çé)éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
:epîéNà ìBãb̈−£¦¤«

(èé)Cìzå íéî øàa àøzå äéðéò-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

e˜¯‡יז  ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

daיח  C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט  ‡¯Èa ˙ÊÁÂ d‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È·«̄¿»

mdxa` ly`

(fi)± xrPd lFw z`dtIW o`Mn ¤©©©¦¨¤¨¨
mixg` zNtYn dlFgd zNtY§¦©©¤¦§¦©£¥¦

lAwzdl zncFw `ide ,eilr±m`W ¨¨§¦¤¤§¦§©¥¤¦
rnWIe" :xnFl Kixv did ,oM `lŸ¥¨¨¨¦©©¦§©
xn`p ixdW ,"DlFw z` miwl ¡̀Ÿ¦¤¨¤£¥¤¡©

"JaYe DlFw z` `VYe")cecl likyn(. ©¦¨¤¨©¥§§
Wi ,dkA xrPdW o`M xn`p `NW s`e§©¤Ÿ¤¡©¨¤©©©¨¨¥
zngn dkA xrPd mB i`CEW xnFl©¤©©©©©©¨¨¥£©
zngn oM aYkp `le ,`nSd©¨¨§Ÿ¦§©¥¥£©

.FzEhiWR§¦
± mW `Ed xW`A`EdW miUrn itl ©£¤¨§¦©£¦¤

dn itl `le ,oFCp `Ed eWkr dUFr¤©§¨¦§Ÿ§¦©
EidW itl ,zFUrl cizr `EdX¤¨¦©£§¦¤¨
:mixnF`e mibxhwn zxXd ik`ln©§£¥©¨¥§©§§¦§§¦
Frxf cizrW in ,mlFr lW FpFAx¦¤¨¦¤¨¦©§
Fl dlrn dY` `nSA LipA zindl§¨¦¨¤©¨¨©¨©£¤
,`Ed dn eWkr :maiWn `Ede ?x`A§¥§§¦¨©§¨©

wiCv :Fl Exn` ?rWx F` wiCv± ©¦¨¨¨§©¦
Îoi`XÎdn ,df oFr oiprA wiCv ,xnFlM§©©¦§¦§©¨¤©¤¥
lirl xEn`M zFxiar x`WA oM¥¦§¨£¥¨¨§¥

cSOW `N` ,"wgvn" zaiY WExitA§¥¥©§©¥¤¨¤¦©
mEXn ,Fzinn did `l zFxiar ozF`¨£¥Ÿ¨¨§¦¦
,dnilW dOE` EPOn `ivFdl dvxW¤¨¨§¦¦¤¨§¥¨
oFr cSn Fzindl mik`lOd Evx o`ke§¨¨©©§¨¦©£¦¦©£
df oFrOW mdl xn`p KM lre ,dOE`d̈¨§©¨¤¡©¨¤¤¥¨¤

wiCv `Ed)`"eb(,azM "dcVA x`A"de . ©¦§©§¥©¨¤¨©
ixdW ,WpFrd oiprl "wiCv" dpEMdW¤©©¨¨©¦§¦§©¨¤¤£¥
oiCn miWiprn `l mixUr liBn zFgR̈¦¦¤§¦Ÿ©£¦¦¦¦

.minẄ©¦
ip` eWkr lW eiUrn itl :mdl xn`̈©¨¤§¦©£¨¤©§¨£¦

"mW `Ed xW`A" Edfe ,FpC±m`W ¨§¤©£¤¨¤¦
.`Ed xYEin oM `lŸ¥§¨

?`nSA l`xUi z` zind okide§¥¨¥¦¤¦§¨¥©¨¨
xSpckEap mlbdWM±dirWi i"WxA §¤¦§¨§©§¤©§©¦§©§¨

."iOr z` xEX` zFlbdA" :bi ,`k§©§©¤©¦
xn`PW±.ciÎbi ,`k dirWi ¤¤¡©§©§¨

axrA `Vn"±miIaxr lr)my i"yx(. ©¨©£¨©©§¦¦
min Eizd `nv z`xwl 'Fbe± §¦§©¨¥¥¨¨¦

mY`e ,min `iadl KxC `nv z`xwl¦§©¨¥¤¤§¨¦©¦§©¤
oM `l :xg` xaC .oM mziUr `lŸ£¦¤¥¨¨©¥Ÿ¥

Fl iziNB `nv didWM mkia`l iziUr̈¦¦©£¦¤§¤¨¨¨¥¦¦¦
min x`A)my i"yx(. §¥©¦

lv` mzF` oikilFn EidWM ,"'Fbe§§¤¨¦¦¨¥¤
mixnF` l`xUi Eid miIaxr©§¦¦¨¦§¨¥§¦
EpEkilFd ,mMn dWTaA :mi`AXl©©¨¦§©¨¨¦¤¦
Engxie l`rnWi EpcFc ipA lv ¥̀¤§¥¥¦§¨¥¦©£

xn`PW ,Epilr±.bi ,`k mW ¨¥¤¤¡©¨
"mipcC zFgx`"±okcFc ipA)my i"yx(. Ÿ§§¨¦§¥§¤

"micFC" `N` "mipcC" ixwY l`)(,± ©¦§¥§¨¦¤¨¦
.df qxFB `l oFW`x qEtcA¦§¦Ÿ¥¤

mdl oi`ianE mz`xwl mi`vFi EN`e§¥§¦¦§¨¨§¦¦¨¤
gEln bce xUA±ipin" :mW i"WxA ¨¨§¨¨©§©¦¨¦¥

milk`n ,xnFlM ."migEln milk`n©£¨¦§¦§©©£¨¦
.mi`invOW¤©§¦¦

migEtp zFcFpe±gEx i`ln)my i"yx(. §§¦§¥¥©
,min mi`lOW l`xUi mixEaqM¦§¦¦§¨¥¤§¥¦©¦
gExd ,FgzFtE eiR KFzl FqipkOWkE§¤©§¦§¦§¨©

znE FtEbA qpkp±i"Wx mB d`x ¦§¨§¥§¥©©¦
.mWgi dxez ¨

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy

(ë)éäéå øaãna áLiå ìcâiå øòpä-úà íéýìû éäéå©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøŸ¤¬©¨«

i"yx£˙M˜ ּבקׁשת ∑¯·‰ חּצים מדּגׁשת,∑˜M˙.יֹורה הּׁשי"ן לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ׁשם על …∆«»ְִִֶֶֶ«»ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר: הּוא העֹוברים, את ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב טז)היה וגֹו'(לעיל ּבּכל .""ידֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(àë)õøàî äMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó∑:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, 'זרק (שם)מּמק ֹום אנׁשי: ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קאי  אעּקריּה לאוירא, .חּוטרא ְֲִִֵֵַָָָָָ

ß oeygxn c"i iyiy mei ß

(áë)-øN ìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©Ÿ́¤£¦¤À¤¦ŸÆ©
ìëa Enò íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLà£¤©−̈Ÿ¤«
i"yx£EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.לזקּניו  ְִָֻ

(âë)éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½
äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´

:da äzøb-øLà õøàä-íòå éãnò¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«

e¯·‡כ  ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

‡dnכא  dÏ ˙·ÈÒe Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÈÙeכב  CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï dÏÈÁ ·«̄≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„·Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג  ‡Î‰ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙B·ÈËk È¯a ¯··e È¯··e Èa ¯wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„·Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„¿ƒ«¿»«

mdxa` ly`

(k)± zXw daxdxFi±WExiRd Edf Ÿ¤©¨¤¤©¥
i"Wx mB d`x ."daFx".a ,al mixaC ¤§¥©©¦§¨¦

.bi ,fh aFI ¦̀
zWTA miSg±zFIg cEvl),fh i"yx lirl ¦¦©¤¤¨©

ai(.
,"zXw"zEpO`d mW lr±dNigY ©¨©¥¨ª¨§¦¨

Wxtn zrke ,oiprd z` i"Wx WxiR¥©©¦¤¨¦§¨§¨¥§¨¥
g"YtA) "zXw"W ,Dnvr dNiOd z ¤̀©¦¨©§¨¤©¨§©¨

dWEbC o"iWe u"nwe(mW lr dxFn §¨©§¦§¨¤©¥
.FzEpOE` dzid FGW ,xnFlM ,zEpOE`d̈¨§©¤¨§¨¨
o"iXd Kkitl ,cIv ,lOB ,xOg :FnM§©¨©¨©¨§¦¨©¦
mhqlnE xAcOA aWFi did .zWBcnª§¤¤¨¨¥©¦§¨§©§¥

xn`PW `Ed ,mixaFrd z`±lirl ¤¨§¦¤¤¡©§¥
.ai ,fh

"'Fbe lMa Fci"±mW i"WxaE ¨©Ÿ§§©¦¨
."mihqil"`k dxez ¦§¦

(`k)± mixvn ux`ndilECB mFwOn ¥¤¤¦§¨¦¦§¦¤¨
±dX` Fl gTYW dAiq oi` df `lEl iM¦¥¤¥¦¨¤¦©¦¨

xAcnA aWIW xg`n ,mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦¥©©¤¨©§¦§©
mixvn ux`n wFgx `EdW ox`R)likyn ¨¨¤¨¥¤¤¦§©¦

cecl(.
xn`PW±.` ,fh lirl ¤¤¡©§¥

Epiid ."'Fbe zixvn dgtW Dle"§¨¦§¨¦§¦§©§
iWpi` ixn`C±.eh ,bp dAx ziW`xA §¨§¥¦§¥§¥¦©¨

i`w DxTir` ± `xiE`l `xhEg wFxf§§¨¨©¦¨©¦¨¥¨¥
±`Ed ltFp `EdWM" xie`l lTn wFxf§©¥¨£¦§¤¥

"sEwf FxTir lr cnFre ux`A urpp¦§¨¨¨¤§¥©¦¨¨
)my x"a i"yx(mW "dPEdM zFpYn"aE .§©§§¨¨

dlrnl dHn wFxfYWM" :i"Wx mWA§¥©¦§¤¦§©¤§©§¨
ltFpe xfFg ,dlrn cvl xie`d KFzl§¨£¦§©©§¨¥§¥
."dHn cvl FWxW mFwnl ux`d lr©¨¨¤¦§¨§§©©¨
mdxa` ziaA dzidW s` ,xbd Kke§¨¨¨©¤¨§¨§¥©§¨¨
mFwnl dxfg z`f lkA ,zFAx mipẄ¦©§¨Ÿ¨§¨¦§
dX` d`iad mXnE ,dilECbe DYclFn©§¨§¦¤¨¦¨¥¦¨¦¨
wEqR lirl i"Wx mB d`xE .l`rnWil§¦§¨¥§¥©©¦§¥¨

.ciak dxez

(ak)± LOr midl``vIW E`xW itl ¡Ÿ¦¦§§¦¤¨¤¨¨
mFlWl mFcq zpEkXn±didW s`W ¦§©§§¨¤©¤¨¨

mFcql zEpkWA xB)fi ,hi i"yx lirl d`x(, ¨¦§¥¦§
.mdOr cnWp `lŸ¦§©¦¨¤

,FciA Eltpe mglp miklOd mre§¦©§¨¦¦§©§¨§§¨
eipEwfl FYW` dcwtpe±d`xp §¦§§¨¦§¦§¨¦§¤

l` lTdn miQiPd xcq z` azFMW¤¥¤¥¤©¦¦¥©©¤
mzEWgxzd xcqM `le) caMd(, ©¨¥§Ÿ§¥¤¦§©£¨

`idW ,mFcq zkitdn dlSdd dNigY§¦¨©©¨¨¥£¦©§¤¦
xB did `l ixdW ,ziqgi ohw qp¥¨¨©£¦¤£¥Ÿ¨¨¨
qp KMÎxg`e ,zEpkWA `N` mFcqA¦§¤¨¦§¥§©©¨¥
`vi `l qPd K` ,miklOd lr oFgSp¦¨©©§¨¦©©¥Ÿ¨¨
,wgvi zcil qp KMÎxg`e ,raHd xcBn¦¤¤©¤©§©©¨¥¥©¦§¨
Eazke .raHd xcBn `vFId qp `EdW¤¥©¥¦¤¤©¤©§¨§
ipRn miQp dWlW xiMfdW miWxtnd©§¨§¦¤¦§¦§¨¦¦¦§¥
zrke ,dwfg ied minrR WlWAW¤§¨§¨¦£¥£¨¨§¨¥

.xaCd xxaEdbk dxez §©©¨¨



xie`ע zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑ ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר  "הּנה :ל"לפני רבה)צי .(בראשית ְְְִִֵֶַָ

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà íénä©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

(åë)øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´
ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå äfä©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìa¦§¦¬©«

(æë)eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬
:úéøa íäéðL§¥¤−§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

(èë)òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©
:äðcáì závä øLà älàä úNák§¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì él-äéäz¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑ זאת.‰„ÚÏ∑"הּמּצבה "ועדה ּכמֹו: נקבה, ׁשל עדּות ‡˙a‰Œ‡¯.לׁשֹון Èz¯ÙÁ Èk∑ «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ∆«¿≈
א  חפרנּוה'. 'אנחנּו ואֹומרים: אבימל רֹועי עליה היּו ויעלּומריבים הּבאר על ׁשּיתראה מי ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

אברהם  לקראת ועלּו היא, ׁשּלֹו לקראתֹו, .הּמים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

È˙כו  „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז  ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח  ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

Ú·Lכט  Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל  ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰ נ"י‡„‰:( »≈»»

mdxa` ly`

(bk)± iCkplE ipiplEingx o`M cr §¦¦§¤§¦©¨©£¥
oAd lr a`d±okle ,ckPd cr ,xnFlM ¨¨©©¥§©©©¤¤§¨¥

oA ckpe ,oAd `Ed oip iM .xzFi WTiA `lŸ¦¥¥¦¦©¥§¤¤¤
oAd)ak ,ci diryi i"yx d`x(azM mpn`e . ©¥§¨§¨¨©

oFWl `Ed oip"W a ,i dNibnA i"Wx©¦¦§¦¨¤¦§
,ci dirWiA i"Wx azM oke ,"dlWnn¤§¨¨§¥¨©©¦¦©§¨
K` ."eia` zEklnA lWFn oA ± oip" :ak¦¥¥§©§¨¦©
oip lM"W`k ,hk ilWnA i"WxazMxaM§¨¨©©¦§¦§¥¤¨¦
hFlWl eia` zgY mw oiPdW ,`xwOAW¤©¦§¨¤©¦¨©©¨¦¦§
`xwp a`d lW oA lMW EpiidC ,"eiqkpA¦§¨¨§©§¤¨¥¤¨¨¦§¨

.a`d iqkpA FzhilW zngn "oip"¦¥£©§¦¨§¦§¥¨¨
dUrY) LOr iziUr xW` cqgM©¤¤£¤¨¦¦¦§©£¤

icOr(±.df qxFB `l oFW`x qEtcA ¦¨¦¦§¦Ÿ¥¤
Ll iYxn`W±.eh ,k lirl ¤¨©§¦§§¥

"Liptl ivx` dPd"±WExiR Edfe ¦¥©§¦§¨¤§¤¥
."DA dYxB xW` ux`d mre"ck dxez §¦¨¨¤£¤©§¨¨

(dk)± gkFdegMezp±FOr gMezd §¦©¦§©©¦§©¥©¦

Wxtl oi`e .FzF` ElfB mdW Fl gikFde§¦©¤¥¨§§¥§¨¥
Klnia`l ixdW ,eiUrn lr FgikFdW¤¦©©£¨¤£¥©£¦¤¤
,k lirl i"Wx d`xE .dfA wlg did `lŸ¨¨¥¤¨¤§¥©¦§¥

.n ,ck .fh
FOr.KM lr±± "Klnia` z`" Wxtn ¦©¨§¨¥¤£¦¤¤

.Klnia` mrek dxez ¦£¦¤¤
(l)il didY xEarAz`f ±± ©£¦§¤¦Ÿ

,"zFUaMd" lr dpEMd m` iM ,dNErRd©§¨¦¦©©¨¨©©§¨
"dpiidY" xnFl Kixv did)m"`x(oi`e . ¨¨¨¦©¦§¤¨§¥

,xkfl gkFp oFWl "il didY" Wxtl§¨¥¦§¤¦§¥©§¨¨
Kixv did f` iM ,Klnia`l ,xnFlM§©©£¦¤¤¦¨¨¨¨¦

"crl" xnFl)`"eb(. ©§¥
± dcrlFnM ,dawp lW zEcr oFWl §¥¨§¥¤§¥¨§

"daSOd dcre"±.ap ,`l oOwl §¥¨©©¥¨§©¨
± x`Ad z` iYxtg iMEid miaixn ¦¨©§¦¤©§¥§¦¦¨

Epgp` :mixnF`e Klnia` irFx dilr̈¤¨¥£¦¤¤§§¦£©§
dipiA Exn` ,dEpxtgm±irFx £©§¨¨§¥¥¤¥

.mdxa` irFxe Klnia £̀¦¤¤§¥©§¨¨
Elrie x`Ad lr d`xzIW in lM̈¦¤¦§¨¤©©§¥§©£
Elre ,`Ed FNW Fz`xwl miOd©©¦¦§¨¤§¨

mdxa` z`xwl±,cp dAx ziW`xaA ¦§©©§¨¨¦§¥¦©¨
mdxa` lW Fp`v miOd E`xW oeiM" :d¥¨¤¨©©¦Ÿ¤©§¨¨
,mW miWxtnd Eazke ."Elr cIn¦¨¨§¨§©§¨§¦¨
Elr miOdW zFUaMd ici lrW oeiMW¤¥¨¤©§¥©§¨¤©©¦¨
lW x`AdW mdl xxAzp oz`xwl¦§¨¨¦§¨¥¨¤¤©§¥¤
z` mdxa` mdl ozp okl ,mdxa ©̀§¨¨¨¥¨©¨¤©§¨¨¤
x`AdW zxMfnl dpiidYW zFUaMd©§¨¤¦§¤¨§©§¤¤¤©§¥
rnWn o`M i"Wx oFWNn K` .FNW¤©¦§©¦¨©§©
x`Ad lr d`xzd Fnvr mdxa`W¤©§¨¨©§¦§¨¨©©§¥
oM cnFNW d`xpe ,Fz`xwl Elr miOde§©©¦¨¦§¨§¦§¤¤¥¥
,"x`Ad z` iYxtg iM" aEzMX dOn¦©¤¨¦¨©§¦¤©§¥
itlE .Fnvr mdxa`n dzid dgkFddW¤©¨¨¨§¨¥©§¨¨©§§¦
wx df zFUaMd raW ozPX dn df¤©¤¨©¤©©§¨¤©

.did KMW zEcrlE oFxMfl`l dxez §¦¨§¥¤¨¨¨

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`xie zyxt eh jxk zegiy ihewl)

ואף נהג, ׁשהּוא ּכפי ּבעֹולם, אלקּות ּולפרסם אבינּו ּכאברהם לנהֹוג יׁש - לּבנים" סימן אבֹות הּוא אפן אפן אפן אפן "מעׂשה ּפעּולתֹו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ ְֶֶֶֶָֹֹ
לּבנים. ִִַָָסימן

וׁשבים". ה"עֹוברים ּביהּודים ׁשם ּולטּפל ל"רחֹוב" לצאת צרי אּלא ּבביתֹו, הּנמצאים יהּודים ּבקירּוב להסּתּפק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאין
יתר־על־ּכן: ּומׁשקה. מזֹון וׁשבים" ל"עֹוברים לתת צרי ּכ לׁשם ּכאׁשר ּגם אפׁשרית, ּדר ּבכל להׁשּתּדל יׁש זֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבפעילּות 

ּבאמצעּות היא עליהם להׁשּפעה הּדר ּכאׁשר נעם").לחץ לחץ לחץ לחץ אפּלּו ּדרכי ׁש"ּדרכיה ּכּמּובן, הּתֹורה, ּבדר) ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ללא  זאת עֹוׂשה - להתּפּלל ׁשמע, קריאת לקרא ,לבר עליו ׁשּלחצּו האדם ?ּבכ הּתֹועלת מהי ויטען: הּטֹוען יבֹוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹואם

מחר. יהיה מה לדעת אין א הּלחץ, מן ל"התּפּטר " ּכדי הּזאת, ּבפעם ּתפּלין מּניח האחר חׁשק. ללא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹרצֹון,
לנּו מסּוּפר ּכ ּבּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה על מדּבר ּכאׁשר אברהם, ּבימי אם קל־וחֹומר: ׁשל ּובדר הּנ"ל, ּבסיּפּור - הֹוראה מּלׁשֹון בני בני בני בני - ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

ל"נח נח נח נח  זֹו ּדר הביאה ּתֹורה, מּתן ולפני ּבּבּבּבברברברברּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותי תי תי תי , אאאאֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ",ההההּכּכּכּכררררּתּתּתּת ֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּכל  לעׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיׂשראל להיֹות  "רֹוצה ׁשהּוא יהּודי, על מדּבר וכאׁשר ּתֹורה, מּתן לאחר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻעל־אחת־ּכמה־וכמה

רצֹונֹו יהיה ׁשּזה ,לכ יגרמּו והּלחץ הּכפּיה יתר־על־ּכן: לרצֹונֹו. היא המצֹות ועׂשּית ּגֹוררת ההההּגּגּגּגללללּוּוּוּוי י י י המצֹות...", מצוה לידי עד , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
מׁשלם. ּבאפן המצֹות ּכל את יקּים והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻמצוה,

" ׁשל ּבאפן ּבעֹולם הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ּפרסּום ׁשל זאת ּבּבּבּבעבֹודה אאאאֹוֹוֹוֹותיתיתיתי קּיּום ברברברברּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותי תי תי תי ההההּכּכּכּכררררּתּתּתּת את מּדה, ּכנגד ּבמּדה ּתחיׁש ," ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
דוד... מּבית מל ׁש"ּיעמד על־ידי ּדעה..." הארץ מלאה "ּכי ּכּכּכּכללללההבטחה הּתֹורה ויכויכויכויכּוּוּוּוףףףף ׁשל ּבדקּה" ּולחזק ּבּה ליל יׂשראל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

צדקנּו. מׁשיח על־ידי והׁשלימה האמּתית ּבגאּלה ׁשּבעל־ּפה, והּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּבכתב

(àì)íL ék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬
:íäéðL eòaLð¦§§−§¥¤«

(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézL ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

(âì)ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò ìû¥¬¨«

i"yx£ÏL‡∑,לאכסניא 'ּפנּדק אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
ּפרֹות  מיני ּכל ׁשּנאמר:ּובֹו ּבאהלים, נטיעה לׁשֹון ּומצינּו יא)', אּפדנּו"(דניאל אהלי B‚Â'."וּיּטע ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ ְְְֱֳֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»¿

אמר  וׁשֹותים, ׁשאֹוכלים לאחר העֹולם. לכל אלּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל אֹותֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעלֿידי
אכלּתם' העֹולם, והיה ׁשאמר מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים מּׁשּלֹו, ׁשאכלּתם למי 'ּברכּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהם:

י) .(סוטה

‡¯Èלא  Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡·CÏÓÈלב  Ì˜Â Ú·L ¯‡·a ÌÈ˜ e¯Ê‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג  ‡aˆ ·Èˆe נ"יÈlˆÂ Ú·L ¯‡·a (‡ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»

mdxa` ly`

(bl)± lW`l`EnWE ax±.` ,i dhFq ¥¤©§¥¨
.dingp iAxe dcEdi iAx :mWe§¨©¦§¨§©¦§¤§¨

qCxR :xn` cg±"lW`"W rnWn ©¨©©§¥©§©¤¥¤
Edfe ,zFpli` dAxdl illM mW `Ed¥§¨¦§©§¥¦¨§¤
,f dxfÎdcFar i"Wx d`x la` .qCxR©§¥£¨§¥©¦£¨¨¨

.oli` oFWNn "lW`" WxtOW a¤§¨¥¥¤¦§¦¨
migxF`l zFxR EPOn `iadl§¨¦¦¤¥¨§¦

dcErQA±zFpddl" :mW dhFq i"WxA ©§¨§©¦¨¨§©£
."miaWe mixaFr FA§¦§¨¦

`ipqk`l wCpR :xn` cge±i"WxA §©¨©ª§¨§©§©§¨§©¦
."migxF` mW oEll" :mW dhFq¨¨¨¨§¦

,[lk`n] ipin lM FaE±qEtcA `Ed oM ¨¦¥©£¨¥¦§
oke .ciÎiazM dOkaE ipWe oFW`x¦§¥¦§©¨¦§¥¨§¥

.i"Wx iWxtOn dOM mipTzn§©§¦©¨¦§¨§¥©¦

."zFxiR" `qxiBd mivFtPd miqEtCaE©§¦©§¦©¦§¨¥
iR lrW ,mW dhFq `"WxdOd azke§¨©©©©§¨¨¨¤©¦
`vFi "lW`" oi`W migiexn Ff `qxiB¦§¨©§¦¦¤¥¥¤¥
,oEIr Kixv K` .oli` `EdW FrnWOn¦©§¨¤¦¨©¨¦¦
:df WExitl KWndA azFM i"Wx ixdW¤£¥©¦¥§¤§¥§¥¤
oM m`e ,"mild`A drihp oFWl Epivn"¨¦§§¦¨§Ÿ¨¦§¦¥
oli` `Ed lW`W Wxtl KxFv oi ¥̀¤§¨¥¤¥¤¦¨

)iaxd(.oFWlE" :` ,i dhFq i"Wx d`xE§¥©¦¨§
,dIzW ,dlik` :`Ed oFwixhFp lW ¥̀¤§¦£¦¨§¦¨
KMÎxg`e ,owWnE olik`n didW ,diel§¨¨¤¨¨©£¦¨©§¨§©©¨
zFAEzM i"WxA `Ed oke ."ozF` dEln§©¤¨§¥§©¦§

.` ,g

mild`A drihp oFWl EpivnE±d`x ¨¦§§¦¨§Ÿ¨¦§¥
.` ,fh zFkxA .e ,ck xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨§¨

.` ,`iw oixcdpq©§¤§¦
xn`PW±.dn ,`i l`IpC ¤¤¡©¨¦¥

"FpcR` ild` rHie"±Fpipr FpcR` §¦©¨¢¥©©§©©§¦§¨
Eid xW` eild` xnFl dvFxe ,oFnx ©̀§§¤©Ÿ¨¨£¤¨

zFpFnx`M migAEWnE miti)my v"evn(. ¨¦§¨¦§©§
'Fbe mW `xwIe"lW`" FzF` ici lr ± ©¦§¨¨§©§¥¥¤

±.lW`d mFwnA ,"mW" WExiRd Edf¤©¥¨¦§¨¥¤
`xwp±xnFl i"Wx zpEM oi` ¦§¨¥©¨©©¦©

`EdW ,lW`d lr aqEn "`xwIe"W¤©¦§¨¨©¨¥¤¤
,zFIxAd itA `xwp 'd mW zFidl mxB̈©¦§¥¦§¨§¦©§¦
i"WxA WxFtn KWndA ixdW¤£¥©¤§¥§¨§©¦



עי `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑ ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר  "הּנה :ל"לפני רבה)צי .(בראשית ְְְִִֵֶַָ

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà íénä©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

(åë)øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´
ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå äfä©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìa¦§¦¬©«

(æë)eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬
:úéøa íäéðL§¥¤−§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

(èë)òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©
:äðcáì závä øLà älàä úNák§¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì él-äéäz¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑ זאת.‰„ÚÏ∑"הּמּצבה "ועדה ּכמֹו: נקבה, ׁשל עדּות ‡˙a‰Œ‡¯.לׁשֹון Èz¯ÙÁ Èk∑ «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ∆«¿≈
א  חפרנּוה'. 'אנחנּו ואֹומרים: אבימל רֹועי עליה היּו ויעלּומריבים הּבאר על ׁשּיתראה מי ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

אברהם  לקראת ועלּו היא, ׁשּלֹו לקראתֹו, .הּמים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

È˙כו  „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז  ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח  ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

Ú·Lכט  Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל  ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰ נ"י‡„‰:( »≈»»

mdxa` ly`

(bk)± iCkplE ipiplEingx o`M cr §¦¦§¤§¦©¨©£¥
oAd lr a`d±okle ,ckPd cr ,xnFlM ¨¨©©¥§©©©¤¤§¨¥

oA ckpe ,oAd `Ed oip iM .xzFi WTiA `lŸ¦¥¥¦¦©¥§¤¤¤
oAd)ak ,ci diryi i"yx d`x(azM mpn`e . ©¥§¨§¨¨©

oFWl `Ed oip"W a ,i dNibnA i"Wx©¦¦§¦¨¤¦§
,ci dirWiA i"Wx azM oke ,"dlWnn¤§¨¨§¥¨©©¦¦©§¨
K` ."eia` zEklnA lWFn oA ± oip" :ak¦¥¥§©§¨¦©
oip lM"W`k ,hk ilWnA i"WxazMxaM§¨¨©©¦§¦§¥¤¨¦
hFlWl eia` zgY mw oiPdW ,`xwOAW¤©¦§¨¤©¦¨©©¨¦¦§
`xwp a`d lW oA lMW EpiidC ,"eiqkpA¦§¨¨§©§¤¨¥¤¨¨¦§¨

.a`d iqkpA FzhilW zngn "oip"¦¥£©§¦¨§¦§¥¨¨
dUrY) LOr iziUr xW` cqgM©¤¤£¤¨¦¦¦§©£¤

icOr(±.df qxFB `l oFW`x qEtcA ¦¨¦¦§¦Ÿ¥¤
Ll iYxn`W±.eh ,k lirl ¤¨©§¦§§¥

"Liptl ivx` dPd"±WExiR Edfe ¦¥©§¦§¨¤§¤¥
."DA dYxB xW` ux`d mre"ck dxez §¦¨¨¤£¤©§¨¨

(dk)± gkFdegMezp±FOr gMezd §¦©¦§©©¦§©¥©¦

Wxtl oi`e .FzF` ElfB mdW Fl gikFde§¦©¤¥¨§§¥§¨¥
Klnia`l ixdW ,eiUrn lr FgikFdW¤¦©©£¨¤£¥©£¦¤¤
,k lirl i"Wx d`xE .dfA wlg did `lŸ¨¨¥¤¨¤§¥©¦§¥

.n ,ck .fh
FOr.KM lr±± "Klnia` z`" Wxtn ¦©¨§¨¥¤£¦¤¤

.Klnia` mrek dxez ¦£¦¤¤
(l)il didY xEarAz`f ±± ©£¦§¤¦Ÿ

,"zFUaMd" lr dpEMd m` iM ,dNErRd©§¨¦¦©©¨¨©©§¨
"dpiidY" xnFl Kixv did)m"`x(oi`e . ¨¨¨¦©¦§¤¨§¥

,xkfl gkFp oFWl "il didY" Wxtl§¨¥¦§¤¦§¥©§¨¨
Kixv did f` iM ,Klnia`l ,xnFlM§©©£¦¤¤¦¨¨¨¨¦

"crl" xnFl)`"eb(. ©§¥
± dcrlFnM ,dawp lW zEcr oFWl §¥¨§¥¤§¥¨§

"daSOd dcre"±.ap ,`l oOwl §¥¨©©¥¨§©¨
± x`Ad z` iYxtg iMEid miaixn ¦¨©§¦¤©§¥§¦¦¨

Epgp` :mixnF`e Klnia` irFx dilr̈¤¨¥£¦¤¤§§¦£©§
dipiA Exn` ,dEpxtgm±irFx £©§¨¨§¥¥¤¥

.mdxa` irFxe Klnia £̀¦¤¤§¥©§¨¨
Elrie x`Ad lr d`xzIW in lM̈¦¤¦§¨¤©©§¥§©£
Elre ,`Ed FNW Fz`xwl miOd©©¦¦§¨¤§¨

mdxa` z`xwl±,cp dAx ziW`xaA ¦§©©§¨¨¦§¥¦©¨
mdxa` lW Fp`v miOd E`xW oeiM" :d¥¨¤¨©©¦Ÿ¤©§¨¨
,mW miWxtnd Eazke ."Elr cIn¦¨¨§¨§©§¨§¦¨
Elr miOdW zFUaMd ici lrW oeiMW¤¥¨¤©§¥©§¨¤©©¦¨
lW x`AdW mdl xxAzp oz`xwl¦§¨¨¦§¨¥¨¤¤©§¥¤
z` mdxa` mdl ozp okl ,mdxa ©̀§¨¨¨¥¨©¨¤©§¨¨¤
x`AdW zxMfnl dpiidYW zFUaMd©§¨¤¦§¤¨§©§¤¤¤©§¥
rnWn o`M i"Wx oFWNn K` .FNW¤©¦§©¦¨©§©
x`Ad lr d`xzd Fnvr mdxa`W¤©§¨¨©§¦§¨¨©©§¥
oM cnFNW d`xpe ,Fz`xwl Elr miOde§©©¦¨¦§¨§¦§¤¤¥¥
,"x`Ad z` iYxtg iM" aEzMX dOn¦©¤¨¦¨©§¦¤©§¥
itlE .Fnvr mdxa`n dzid dgkFddW¤©¨¨¨§¨¥©§¨¨©§§¦
wx df zFUaMd raW ozPX dn df¤©¤¨©¤©©§¨¤©

.did KMW zEcrlE oFxMfl`l dxez §¦¨§¥¤¨¨¨

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`xie zyxt eh jxk zegiy ihewl)

ואף נהג, ׁשהּוא ּכפי ּבעֹולם, אלקּות ּולפרסם אבינּו ּכאברהם לנהֹוג יׁש - לּבנים" סימן אבֹות הּוא אפן אפן אפן אפן "מעׂשה ּפעּולתֹו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ ְֶֶֶֶָֹֹ
לּבנים. ִִַָָסימן

וׁשבים". ה"עֹוברים ּביהּודים ׁשם ּולטּפל ל"רחֹוב" לצאת צרי אּלא ּבביתֹו, הּנמצאים יהּודים ּבקירּוב להסּתּפק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאין
יתר־על־ּכן: ּומׁשקה. מזֹון וׁשבים" ל"עֹוברים לתת צרי ּכ לׁשם ּכאׁשר ּגם אפׁשרית, ּדר ּבכל להׁשּתּדל יׁש זֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבפעילּות 

ּבאמצעּות היא עליהם להׁשּפעה הּדר ּכאׁשר נעם").לחץ לחץ לחץ לחץ אפּלּו ּדרכי ׁש"ּדרכיה ּכּמּובן, הּתֹורה, ּבדר) ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ללא  זאת עֹוׂשה - להתּפּלל ׁשמע, קריאת לקרא ,לבר עליו ׁשּלחצּו האדם ?ּבכ הּתֹועלת מהי ויטען: הּטֹוען יבֹוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹואם

מחר. יהיה מה לדעת אין א הּלחץ, מן ל"התּפּטר " ּכדי הּזאת, ּבפעם ּתפּלין מּניח האחר חׁשק. ללא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹרצֹון,
לנּו מסּוּפר ּכ ּבּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה על מדּבר ּכאׁשר אברהם, ּבימי אם קל־וחֹומר: ׁשל ּובדר הּנ"ל, ּבסיּפּור - הֹוראה מּלׁשֹון בני בני בני בני - ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

ל"נח נח נח נח  זֹו ּדר הביאה ּתֹורה, מּתן ולפני ּבּבּבּבברברברברּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותי תי תי תי , אאאאֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ",ההההּכּכּכּכררררּתּתּתּת ֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּכל  לעׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיׂשראל להיֹות  "רֹוצה ׁשהּוא יהּודי, על מדּבר וכאׁשר ּתֹורה, מּתן לאחר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻעל־אחת־ּכמה־וכמה

רצֹונֹו יהיה ׁשּזה ,לכ יגרמּו והּלחץ הּכפּיה יתר־על־ּכן: לרצֹונֹו. היא המצֹות ועׂשּית ּגֹוררת ההההּגּגּגּגללללּוּוּוּוי י י י המצֹות...", מצוה לידי עד , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
מׁשלם. ּבאפן המצֹות ּכל את יקּים והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻמצוה,

" ׁשל ּבאפן ּבעֹולם הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ּפרסּום ׁשל זאת ּבּבּבּבעבֹודה אאאאֹוֹוֹוֹותיתיתיתי קּיּום ברברברברּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותי תי תי תי ההההּכּכּכּכררררּתּתּתּת את מּדה, ּכנגד ּבמּדה ּתחיׁש ," ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
דוד... מּבית מל ׁש"ּיעמד על־ידי ּדעה..." הארץ מלאה "ּכי ּכּכּכּכללללההבטחה הּתֹורה ויכויכויכויכּוּוּוּוףףףף ׁשל ּבדקּה" ּולחזק ּבּה ליל יׂשראל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

צדקנּו. מׁשיח על־ידי והׁשלימה האמּתית ּבגאּלה ׁשּבעל־ּפה, והּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּבכתב

(àì)íL ék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬
:íäéðL eòaLð¦§§−§¥¤«

(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézL ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

(âì)ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò ìû¥¬¨«

i"yx£ÏL‡∑,לאכסניא 'ּפנּדק אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
ּפרֹות  מיני ּכל ׁשּנאמר:ּובֹו ּבאהלים, נטיעה לׁשֹון ּומצינּו יא)', אּפדנּו"(דניאל אהלי B‚Â'."וּיּטע ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ ְְְֱֳֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»¿

אמר  וׁשֹותים, ׁשאֹוכלים לאחר העֹולם. לכל אלּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל אֹותֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעלֿידי
אכלּתם' העֹולם, והיה ׁשאמר מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים מּׁשּלֹו, ׁשאכלּתם למי 'ּברכּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהם:

י) .(סוטה

‡¯Èלא  Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡·CÏÓÈלב  Ì˜Â Ú·L ¯‡·a ÌÈ˜ e¯Ê‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג  ‡aˆ ·Èˆe נ"יÈlˆÂ Ú·L ¯‡·a (‡ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»

mdxa` ly`

(bl)± lW`l`EnWE ax±.` ,i dhFq ¥¤©§¥¨
.dingp iAxe dcEdi iAx :mWe§¨©¦§¨§©¦§¤§¨

qCxR :xn` cg±"lW`"W rnWn ©¨©©§¥©§©¤¥¤
Edfe ,zFpli` dAxdl illM mW `Ed¥§¨¦§©§¥¦¨§¤
,f dxfÎdcFar i"Wx d`x la` .qCxR©§¥£¨§¥©¦£¨¨¨

.oli` oFWNn "lW`" WxtOW a¤§¨¥¥¤¦§¦¨
migxF`l zFxR EPOn `iadl§¨¦¦¤¥¨§¦

dcErQA±zFpddl" :mW dhFq i"WxA ©§¨§©¦¨¨§©£
."miaWe mixaFr FA§¦§¨¦

`ipqk`l wCpR :xn` cge±i"WxA §©¨©ª§¨§©§©§¨§©¦
."migxF` mW oEll" :mW dhFq¨¨¨¨§¦

,[lk`n] ipin lM FaE±qEtcA `Ed oM ¨¦¥©£¨¥¦§
oke .ciÎiazM dOkaE ipWe oFW`x¦§¥¦§©¨¦§¥¨§¥

.i"Wx iWxtOn dOM mipTzn§©§¦©¨¦§¨§¥©¦

."zFxiR" `qxiBd mivFtPd miqEtCaE©§¦©§¦©¦§¨¥
iR lrW ,mW dhFq `"WxdOd azke§¨©©©©§¨¨¨¤©¦
`vFi "lW`" oi`W migiexn Ff `qxiB¦§¨©§¦¦¤¥¥¤¥
,oEIr Kixv K` .oli` `EdW FrnWOn¦©§¨¤¦¨©¨¦¦
:df WExitl KWndA azFM i"Wx ixdW¤£¥©¦¥§¤§¥§¥¤
oM m`e ,"mild`A drihp oFWl Epivn"¨¦§§¦¨§Ÿ¨¦§¦¥
oli` `Ed lW`W Wxtl KxFv oi ¥̀¤§¨¥¤¥¤¦¨

)iaxd(.oFWlE" :` ,i dhFq i"Wx d`xE§¥©¦¨§
,dIzW ,dlik` :`Ed oFwixhFp lW ¥̀¤§¦£¦¨§¦¨
KMÎxg`e ,owWnE olik`n didW ,diel§¨¨¤¨¨©£¦¨©§¨§©©¨
zFAEzM i"WxA `Ed oke ."ozF` dEln§©¤¨§¥§©¦§

.` ,g

mild`A drihp oFWl EpivnE±d`x ¨¦§§¦¨§Ÿ¨¦§¥
.` ,fh zFkxA .e ,ck xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨§¨

.` ,`iw oixcdpq©§¤§¦
xn`PW±.dn ,`i l`IpC ¤¤¡©¨¦¥

"FpcR` ild` rHie"±Fpipr FpcR` §¦©¨¢¥©©§©©§¦§¨
Eid xW` eild` xnFl dvFxe ,oFnx ©̀§§¤©Ÿ¨¨£¤¨

zFpFnx`M migAEWnE miti)my v"evn(. ¨¦§¨¦§©§
'Fbe mW `xwIe"lW`" FzF` ici lr ± ©¦§¨¨§©§¥¥¤

±.lW`d mFwnA ,"mW" WExiRd Edf¤©¥¨¦§¨¥¤
`xwp±xnFl i"Wx zpEM oi` ¦§¨¥©¨©©¦©

`EdW ,lW`d lr aqEn "`xwIe"W¤©¦§¨¨©¨¥¤¤
,zFIxAd itA `xwp 'd mW zFidl mxB̈©¦§¥¦§¨§¦©§¦
i"WxA WxFtn KWndA ixdW¤£¥©¤§¥§¨§©¦



xie`עב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dItM iciÎlrW dkxaA zlrFYd©¤¤¦§¨¨¤©§¥§¦¨

עעעעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם:::: אלאלאלאל יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשםםםם לג)ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם (כא, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשאכלּו לאחר ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאל
העֹולם  והיה ׁשאמר למי  ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם אלקי מּׁשל אכלּתם? מּׁשּלי וכי להם, אמר  לברכֹו. עמדּו ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוׁשתּו,

ואילך) א עמוד סוף י, (סוטה

ד)ּבּמדרׁש מט, פרשה רבה ׁשאכלּו(בראשית מה על ּגדֹול סכּום אברהם מהם ּתבע הּקּב"ה, את לבר רצּו ׁשּלא ׁשאּלּו מּובא, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
מּׁשּלֹו". ׁשאכלנּו עֹולם א־ל ּברּו" לֹומר נתרּצּו לׁשּלם, רצּו ׁשּלא ּומּכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשתּו,

זה  את להּגיד רצּו לא ּדאם כּו'", עֹולם א־ל ּברּו" להּגיד אנׁשים להכריח אברהם מצא ּתֹועלת מה מאד, ּתמּוּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולכאֹורה
ההכרח? מּצד ולחּוץ, הּׂשפה מן רק אּלּו ּדברים להּגיד יׁש ּתֹועלת מה הּטֹוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמרצֹונם

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
אלקּותֹו את לפרסם אבינּו אברהם התעּסק ולכן זֹו", לבירה הּבית ּבעל ׁש"יׁש להּכרה להּגיע ּביכלּתֹו נח, ּבן אפילּו אדם, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכל

וׁשב". עֹובר ּכל "ּבפה ְְִֵֵֶָָָָיתּבר
ּגדֹולה  וחמרּיּותם ׁשּגסּותם אברהם הבין מעצמם, זֹו להּכרה ּבאים הם ואין זה, את מבינים ׁשאינם אנׁשים ּכׁשראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָא

זֹו. להּכרה להּגיע יכֹולים הם אין ולכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמאד,
הּקדֹוׁש ּבּזהר וכדאיתא וחמרּיּותם, ּבגסּותם ּוׁשבירה ּבּטּוׁש ּפעל ּדעל־ידי־זה ּגדֹול, סכּום אברהם מהם ּתבע ג ולכן (חלק ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

כט) פרק ריש בתניא הובא א. ליּה",קסח, מבּטׁשין כּו' נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה, מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹ"אעא
זֹו". לבירה ּבעל־הּבית ׁש"יׁש להּכרה מעצמם ּכבר הּגיעּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואז

(ãì)ìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ היה ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, וכאן ׁשנה, כ"ה עׂשה ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

ׁשּבכל  ׁשם, אּלא ׁשּנתיּׁשב לכן קדם מצינּו ׁשּלא ממרא", ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּבצאתֹו
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עד  למּסעיו" וּיל" מּיד: ּפרעה. ׁשלחֹו ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה אּלא עׂשה לא ּובמצרים מצרימה", ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹאברם

ׁשּנה  עד יׁשב ׁשם ּבחברֹון", אׁשר ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב מּפני "וּיבא אברהם" מּׁשם "וּיּסע מּיד: סדֹום, פכה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמלאכים, אצלֹו ּבאּו למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ׁשנה צ"ט ּובן ּפלׁשּתים, לארץ ּובא לֹוט, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּוׁשה
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o`M i"Wx zpEM `N` ."mlFr l` 'd¥¨¤¨©¨©©¦¨
?"mW" `weC dOl ,"mW" Edn Wxtl§¨¥©¨¨¨©§¨¨
lW`dW ,lW`l dpEMdW x`an okl̈¥§¨¥¤©©¨¨¨¥¤¤¨¥¤
i`CeA "`xwIe" la` ,Kkl mxBW `Ed¤¨©§¨£¨©¦§¨§©©
zqxibA oM WxFtnE .mdxa` lr i`ẅ¥©©§¨¨§¨¥§¦§©
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`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
ואם  לפרׁש, אּלא לסּתם, הּכתּוב  ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים רּבים", "ימים ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻהרי
ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר יתרים אינם ועלּֿכרח מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ׁשנים, ׁשּתי עליהם מרּבים ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהיּו

ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים יצחק ׁשל עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, וחזר מּׁשם יצא ׁשנּויה מּיד ּכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָ
עֹולם' .(ב"ר)ּב'סדר ְֵֶָ

ß oeygxn e"h ycew zay ß

áë(à)äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
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i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:אֹומרים מרּבֹותינּו פט)יׁש ואֹומר:(סנהדרין מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ּדבריו 'אחר «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשביל  אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר אחד'. איל אֹו אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ׁשעׂשה סעּדה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמּכל
ׁשהיה  יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ויׁש מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר הייתי אּלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבנֹו,
לי  אמר  אּלּו מיראני , אּתה אחד 'ּבאבר יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל יצחק על ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמתּפאר

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ 'זבח ענוה ∑‰Èp.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לׁשֹון חסידים, ׁשל ענּיתם היא ּכ ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹƒ≈ƒְֲֲֲִִִִֶָָָָָ
זּמּון  ּולׁשֹון .הּוא ְִ
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עעעעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם:::: אלאלאלאל יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשםםםם לג)ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם (כא, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשאכלּו לאחר ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאל
העֹולם  והיה ׁשאמר למי  ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם אלקי מּׁשל אכלּתם? מּׁשּלי וכי להם, אמר  לברכֹו. עמדּו ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוׁשתּו,

ואילך) א עמוד סוף י, (סוטה

ד)ּבּמדרׁש מט, פרשה רבה ׁשאכלּו(בראשית מה על ּגדֹול סכּום אברהם מהם ּתבע הּקּב"ה, את לבר רצּו ׁשּלא ׁשאּלּו מּובא, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
מּׁשּלֹו". ׁשאכלנּו עֹולם א־ל ּברּו" לֹומר נתרּצּו לׁשּלם, רצּו ׁשּלא ּומּכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשתּו,

זה  את להּגיד רצּו לא ּדאם כּו'", עֹולם א־ל ּברּו" להּגיד אנׁשים להכריח אברהם מצא ּתֹועלת מה מאד, ּתמּוּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולכאֹורה
ההכרח? מּצד ולחּוץ, הּׂשפה מן רק אּלּו ּדברים להּגיד יׁש ּתֹועלת מה הּטֹוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמרצֹונם

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
אלקּותֹו את לפרסם אבינּו אברהם התעּסק ולכן זֹו", לבירה הּבית ּבעל ׁש"יׁש להּכרה להּגיע ּביכלּתֹו נח, ּבן אפילּו אדם, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכל

וׁשב". עֹובר ּכל "ּבפה ְְִֵֵֶָָָָיתּבר
ּגדֹולה  וחמרּיּותם ׁשּגסּותם אברהם הבין מעצמם, זֹו להּכרה ּבאים הם ואין זה, את מבינים ׁשאינם אנׁשים ּכׁשראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָא

זֹו. להּכרה להּגיע יכֹולים הם אין ולכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמאד,
הּקדֹוׁש ּבּזהר וכדאיתא וחמרּיּותם, ּבגסּותם ּוׁשבירה ּבּטּוׁש ּפעל ּדעל־ידי־זה ּגדֹול, סכּום אברהם מהם ּתבע ג ולכן (חלק ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

כט) פרק ריש בתניא הובא א. ליּה",קסח, מבּטׁשין כּו' נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה, מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹ"אעא
זֹו". לבירה ּבעל־הּבית ׁש"יׁש להּכרה מעצמם ּכבר הּגיעּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואז

(ãì)ìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ היה ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, וכאן ׁשנה, כ"ה עׂשה ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

ׁשּבכל  ׁשם, אּלא ׁשּנתיּׁשב לכן קדם מצינּו ׁשּלא ממרא", ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּבצאתֹו
וּירד  רעב... "ויהי מּׁשם", "וּיעּתק אברם", "וּיעבר ׁשּנאמר: ,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמקֹומֹותיו
עד  למּסעיו" וּיל" מּיד: ּפרעה. ׁשלחֹו ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה אּלא עׂשה לא ּובמצרים מצרימה", ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹאברם

ׁשּנה  עד יׁשב ׁשם ּבחברֹון", אׁשר ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב מּפני "וּיבא אברהם" מּׁשם "וּיּסע מּיד: סדֹום, פכה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמלאכים, אצלֹו ּבאּו למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ׁשנה צ"ט ּובן ּפלׁשּתים, לארץ ּובא לֹוט, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּוׁשה

ÔÈÓBÈלד  È‡zLÏt Ú¯‡a Ì‰¯·‡ ·˙Bz‡Â¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ¿»≈ƒ
:ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ
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`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
ואם  לפרׁש, אּלא לסּתם, הּכתּוב  ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים רּבים", "ימים ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻהרי
ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר יתרים אינם ועלּֿכרח מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ׁשנים, ׁשּתי עליהם מרּבים ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהיּו

ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים יצחק ׁשל עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, וחזר מּׁשם יצא ׁשנּויה מּיד ּכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָ
עֹולם' .(ב"ר)ּב'סדר ְֵֶָ

ß oeygxn e"h ycew zay ß

áë(à)äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà¤©§¨¨®©Ÿ́¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:אֹומרים מרּבֹותינּו פט)יׁש ואֹומר:(סנהדרין מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ּדבריו 'אחר «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשביל  אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר אחד'. איל אֹו אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ׁשעׂשה סעּדה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמּכל
ׁשהיה  יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ויׁש מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר הייתי אּלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבנֹו,
לי  אמר  אּלּו מיראני , אּתה אחד 'ּבאבר יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל יצחק על ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמתּפאר

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ 'זבח ענוה ∑‰Èp.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לׁשֹון חסידים, ׁשל ענּיתם היא ּכ ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹƒ≈ƒְֲֲֲִִִִֶָָָָָ
זּמּון  ּולׁשֹון .הּוא ְִ

È˙א  Èq ÈÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»«ƒ»
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡«¿»»«¬«≈«¿»»«¬«»¬»
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e"k ixd ,dpXn xzFi mixzi mpi ¥̀¨§¥¦¥¦¨¨£¥

dpW±d`n oA mdxa` did f`e ¨¨§¨¨¨©§¨¨¤¥¨
.Wnge mixUre§¤§¦§¨¥

DzF`e ,oFxagl xfge mXn `vi cIn¦¨¨¨¦¨§¨©§¤§§¨
dpW±.oFxagl xfgW ¨¨¤¨©§¤§

a"i wgvi lW Fzcwr iptl dncẅ§¨¦§¥£¥¨¤¦§¨
mipW±:hi ,ak oOwl i"Wx mB d`x ¨¦§¥©©¦§©¨

lW Fzciwr iptl dpW dxUr miYW"§¥¤§¥¨¨¦§¥£¥¨¤
Fl Klde raW x`An `vi wgvi¦§¨¨¨¦§¥¤©§¨©

."oFxagl§¤§
'mlFr xcq'A diEpW KM±wxR ¨§¨§¥¤¨¤¤

.`` dxez

(`)± dN`d mixaCd xg`Wi ©©©§¨¦¨¥¤¥
mixnF` EpizFAxn±.a ,ht oixcdpq ¥©¥§¦©§¤§¦

ohU lW eixaC "xg`"±xn`PW dGn ©©§¨¨¤¨¨¦¤¤¤¡©
oFWNn FrnWOW ,"dN`d mixaCd"©§¨¦¨¥¤¤©§¨¦§
mFwn lkA i"Wx Wxtn oM) xEAC¦¥§¨¥©¦§¨¨

"mixaCd" xn`PW(ixg` xnFlM , ¤¤¡©©§¨¦§©©£¥
EN` WxRzp `le ,EidW mixEAC¦¦¤¨§Ÿ¦§¨¥¥
aEzMdW Wxtn okl ,o`M Eid mixEAC¦¦¨¨¨¥§¨¥¤©¨

.ohVd ixacl fnFx¥§¦§¥©¨¨
bxhwn didWdCrq lMn :xnF`e ¤¨¨§©§¥§¥¦¨§ª¨

mdxa` dUrW±xEn`M)g ,`k lirl(: ¤¨¨©§¨¨¨¨
lnBd mFiA lFcb dYWn mdxa` UrIe"©©©©§¨¨¦§¤¨§¦¨¥

."wgvi z ¤̀¦§¨
li` F` cg` xR Liptl aixwd `lŸ¦§¦§¨¤©¤¨©¦

cg`±i"WxA xEn`d llMd iR lr ¤¨©¦©§¨¨¨§©¦
"xg`" xn`PW mFwn lMW ` ,eh lirl§¥¤¨¨¤¤¡©©©
ohVd ixaCW xnFl Kixv ,KEnq `Ed¨¨¦©¤¦§¥©¨¨
,`vnp df itlE .dcwrl KEnq Exn`p¤¤§¨¨£¥¨§¦¤¦§¨
xg`l cIn ligzd ohVd lW FbExhiTW¤¦§¤©¨¨¦§¦¦¨§©©
dide ,mizpW oA wgvi zFidA dCErQd©§¨¦§¦§¨¤§¨©¦§¨¨
Wnge miWlW KWnA KlFde bxhwn§©§¥§¥§¤¤§¦§¨¥
didW" i"Wx oFWNn rnWn oke .dpẄ¨§¥©§©¦§©¦¤¨¨
`l bExhTdW EpidC ,"xnF`e bxhwn§©§¥§¥§©§¤©¦§Ÿ

.KXEnn onf `N` ,inrR cg did̈¨©§¨¦¤¨§©§¨
liaWA `N` dUr mElM :Fl xn`̈©§¨¨¤¨¦§¦

FzF` gaf :Fl xnF` iziid EN` ,FpA§¦¨¦¦¥§©
mixnF` Wie .aMrn did `l ,iptl± §¨©Ÿ¨¨§©¥§¥§¦

.gi 'iq `nEgpY©§¨
l`rnWi lW eixaC "xg`"±Kixve ©©§¨¨¤¦§¨¥§¨¦

l`rnWi lW EN` mixaCW xnFl©¤§¨¦¥¤¦§¨¥
K` .dcwrd onfl KEnq Exn`p¤¤§¨¦§©¨£¥¨©
KEnq did dGW azFM mW `"WxdOd©©©§¨¨¥¤¤¨¨¨
EidWM ziAdn l`rnWi lW FwENiql§¦¤¦§¨¥¥©©¦§¤¨
eixaC oM m`e ,dXExid lr miaixn§¦¦©©§¨§¦¥§¨¨
.dcwrd iptl dpW mixUrM Eid EN ¥̀¨§¤§¦¨¨¦§¥¨£¥¨

.wgFce§©
oA lOW wgvi lr x`Rzn didW¤¨¨¦§¨¥©¦§¨¤¨¤

dgn `le dpW b"i±lirl i"Wx d`x ¨¨§Ÿ¦¨§¥©¦§¥
,aYkp l`rnWi lW FgaWl" :fh ,fh§¦§¤¦§¨¥¦§©
lFOPWM dpW b"i oA didW ricFdl§¦©¤¨¨¤¨¨§¤¦

."aMr `le§Ÿ¦¥
dY` cg` xa`A :wgvi Fl xn`̈©¦§¨¨¥¤¤¨©¨
ÎKExAÎWFcTd il xn` EN` ,ip`xin§¨§¥¦¦¨©¦©¨¨
iziid `l ,iptl Lnvr gaf :`Ed§©©§§§¨©Ÿ¨¦¦

aMrn±.g wEqR i"WxA oOwlckE §©¥§¦§©¨§©¦¨
± ipPd,miciqg lW mzIpr `id KM ¦¥¦¨¦£¦¨¨¤£¦¦

oEOf oFWlE ,`Ed depr oFWl±FnM §£¨¨§¦§
d`xE .iEEiSd rFnWl oOEfnE okEn ippd¦§¦¨§¨¦§©©¦§¥
depr oFWl" :WxiRW bi ,fl oOwl i"Wx©¦§©¨¤¥©§£¨¨

zEfixfEoFWl xnFl KIW `l o`M K` ." §¦©¨Ÿ©¨©§
.dEhvp `l oicr ixdW ,zEfixfa dxez §¦¤£¥£©¦Ÿ¦§©¨



xie`עד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiåzáäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ
íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ

éìà øîà øLà íéøää ãçà ìò äìòì:E §Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡ŒÁ˜∑,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', יאמרּו:אין ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ 'ּבבּקׁשה לֹו: אמר «»ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מּמׁש' ּבהן היה לא פט)הראׁשֹונֹות "אתֿיחידEaŒ˙‡∑.".(סנהדרין לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: אמר ִֶַָָָָָֹ∆ƒ¿ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
אמר  אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר "אׁשרֿאהבּת". לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה לאּמֹו, יחיד 'זה לֹו: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאמר
לחּבב  ּוכדי ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח ּפתאם, לערּבבֹו ׁשּלא מּתחּלה? לֹו ּגּלה לא ולּמה יצחק". "את ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלֹו:

ודּבּור  ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את ‰i¯n‰.עליו ı¯‡∑הּימים ּבדברי וכן ג)ירּוׁשלים, :(ב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ
הֹוראה  ׁשּמּׁשם ׁשם על ּפרׁשּו, זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו הּמֹורּיה". ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ"לבנֹות

ּבׂשמים  ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת, עבֹודת ׁשם על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל. ∑e‰ÏÚ‰Â.יֹוצאה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ¿«¬≈
עלה, לעׂשֹותֹו להר להעלהּו אּלא לׁשחטֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹלא

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

mdxa` ly`

(a)± `p gw"`p" oi`±,o`M xEn`d ©¨¥¨¨¨¨
eiWkr FWExiRW "`p" Wi iM)m"`x(. ¦¥¨¤¥©§¨

`p lM" :` ,ai xAcOA i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦©¦§¨¨¨
"`p"W mFwnA mB ilE`e ."dWTA oFWl§©¨¨§©©§¨¤¨
oFWlA xn`PW dGn ,eiWkr FWExiR¥©§¨¦¤¤¤¡©¦§
FrnWn "dYr" oFWlA `le "`p"¨§Ÿ¦§©¨©§¨
,dWTA lW oFWlA xn`p xaCdW¤©¨¨¤¡©§¨¤©¨¨
oFWl `N` `p oi`" :i"Wx xnF`WkE§¤¥©¦¥¨¤¨§
FrnWn o`M "`p"W FWExiR ,"dWTA©¨¨¥¤¨¨©§¨
lW sqFp WExiR `ll ,dWTA oFWl wx©§©¨¨§Ÿ¥¨¤

."dYr"©¨
dWTA oFWl `N`±i"Wx mB d`x ¤¨§©¨¨§¥©©¦

.ci ,n .dk ,gl oOwl .gi ,hi lirl§¥§©¨
,`i zFnW.e ,ai mW .`l ,i xAcOA .a §©¦§¨¨

.` ,ft `nFi i"Wx .dk ,b mixaC§¨¦©¦¨
dfA il cnr LOn dWTaA :Fl xn`̈©§©¨¨¦§£Ÿ¦§¤
`l zFpFW`xd :Exn`i `NW ,oFiQPd©¦¨¤ŸŸ§¨¦Ÿ

WOn odA did±df oFiQp zFid ipRn ¨¨¨¤©¨¦§¥¡¦¨¤
dEhvp mdxa`W oeiM ,mNEMn dWTd©¨¤¦¨¥¨¤©§¨¨¦§©¨
xg`l dfe ,Fcigi FpA z` aixwdl§©§¦¤§§¦§¤§©©
cigId Frxf didi df oAW ghaEdW¤§©¤¥¤¦§¤©§©¨¦
`Ed okl ,FMxC KiWnie FzF` WxiIW¤¦©§©§¦©§¨¥
,zFpFiqPd x`Wl ogan dEdn§©¤¦§¨¦§¨©¦§
zFpFiqPdW gikFi FA oFlXMdW¤©¦¨¦©¤©¦§
cnr okle miWw Eid `l mipFW`xd̈¦¦Ÿ¨¨¦§¨¥¨©
oixcdpq `xnBA `aEd KM lre .mdÄ¤§©¨¨©§¨¨©§¤§¦
EcnrW mceÎxUA Klnl lWn" :mẄ¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨§
xFAB Fl dide ,dAxd zFngln eilr̈¨¦§¨©§¥§¨¨¦
eilr dcnr minil ,ogvpE cg ¤̀¨§¨¨§¨¦¨§¨¨¨
,LOn dWTaA :Fl xn` ,dwfg dngln¦§¨¨£¨¨¨©§©¨¨¦§
:Exn`i `NW ,Ff dnglnA il cFnr£¦§¦§¨¨¤ŸŸ§

."WOn mdA oi` zFpFW`x¦¥¨¤©¨
± LpA z`,il Wi mipA ipW :Fl xn` ¤¦§¨©§¥¨¦¥¦

df :Fl xn` ,"Lcigi z`" :Fl xn`̈©¤§¦§¨©¤
:Fl xn` ,FO`l cigi dfe FO`l cigï¦§¦§¤¨¦§¦¨©
ip` mdipW :Fl xn` ,"Yad` xW`"£¤¨©§¨¨©§¥¤£¦

adF`±.oal a` lW zirah dad` ¥©£¨¦§¦¤¨§¥
xAEcn o`MW ,azM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨©¤¨§¨
,daEWY dUr xaM l`rnWIW xg`l§©©¤¦§¨¥§¨¨¨§¨
FnM ,Fzial Fxifgd mdxa` ixdW¤£¥©§¨¨¤¡¦§¥§
cg`W i"Wx ixaC KWndn rnWOW¤©§©¥¤§¥¦§¥©¦¤¤¨
oM m`e ,l`rnWi did mixrPd on¦©§¨¦¨¨¦§¨¥§¦¥
df cSn mB dzid l`rnWil Fzad ©̀£¨§¦§¨¥¨§¨©¦©¤

.daEWY dUrW¤¨¨§¨
dNB `l dOle ."wgvi z`" :Fl xn`̈©¤¦§¨§¨¨Ÿ¦¨

mF`zR FaAxrl `NW ?dNgYn Fl± ¦§¦¨¤Ÿ§©§§¦§
drztdA lFcB xaC lW drcFd iM¦¨¨¤¨¨¨§©§¨¨
.mc`d lW eiWEg zlAlan zg` zaaE§©©©§©§¤¤¨¤¨¨¨

sxHze eilr FYrC gEfze±FYrC §¨©©§¨¨§¦¨¥©§
`iai dfe ,iEEiSd lcBn eilr dgf didY¦§¤¨¨¨¨¦Ÿ¤©¦§¤¨¦

.zrCd lEAlA icil FzF`¦¥¦§©©©
devOd z` eilr aAgl ickE±KMW §¥§©¥¨¨¤©¦§¨¤¨

otF`A Fl xn`PW iEEiSW mc`d rah¤©¨¨¨¤¦¤¤¡©§¤
,dbxcdA `N` cIn Fl miNbn `NW¤Ÿ§©¦¦¨¤¨§©§¨¨

.xzFi aiag eilr dUrp xaCd©¨¨©£¤¨¨¨¦¥
xEAce xEAC lM lr xkU Fl oYle± §¦¥¨¨©¨¦§¦

xkU lAwi `l devOd z` mIwIWMW¤§¤§©¥¤©¦§¨Ÿ§©¥¨¨
xEAC lM lr `N` ,zg` devn lr wx©©¦§¨©©¤¨©¨¦
i"Wx mB d`xE .Ff devnA didW xEAce§¦¤¨¨§¦§¨§¥©©¦

.a ,ai lirl§¥
dIxOd ux`milWExi ±±mXW ¤¤©Ÿ¦¨§¨©¦¤¨

.dIxFOd xd `vnp¦§¨©©¦¨
minId ixacA oke±.` ,b a §¥§¦§¥©¨¦

xdA milWExiA 'd ziA z` zFpal"¦§¤¥¦¨©¦§©
EWxR EpizFAxe ."dIxFOd±ziW`xA ©¦¨§©¥¥§§¥¦

."dIxFOd" DnW `xwp dOl .f ,dp dAx©¨¨¨¦§¨§¨©¦¨

d`vFi d`xFd mXOW mW lr©¥¤¦¨¨¨§¨
l`xUil±miaWFi EidW oixcdpQdn §¦§¨¥¥©©§¤§¦¤¨§¦

zifBd zMWlA)f ,cp x"a i"yx(i"WxaE . §¦§©©¨¦§©¦
dxFY ± d`xFd `vIW" :` ,fh ziprY©£¦¤¨¨¨¨¨
ExFi ,dxFz `vY oFISn iM ,l`xUil§¦§¨¥¦¦¦¥¥¨
DAW zifBd zMWle ,awril LihRWn¦§¨¤§©£Ÿ§¦§©©¨¦¤¨
."l`xUil migikFOd mi`iaPd Ecnr̈§©§¦¦©¦¦§¦§¨¥

cizrd mW lr oM `xwpe)m"`x(. §¦§¨¥©¥¤¨¦
ezcFar mW lr FnBxY qFlwpE` §§§¦§§©¥£©

zxhTd±ux`l ± "`pglER `rx`l" ©§Ÿ¤§©§¨§¨¨§¤¤
.dcFard̈£¨

xFn FA WIW±`xwp xFOd mW lre ¤¥§©¥©¦§¨
lr "dIxFOd" mBxY okle ,"dIxFOd"©¦¨§¨¥¦§¥©¦¨©
xiW d`xE .zxFhTd zcFar mW¥£©©§¤§¥¦
mW i"WxaE ,"xFOd xd" e ,c mixiXd©¦¦©©§©¦¨

.dIxFOd xd `EdW¤©©¦¨
Cxp±xzFi FxiMfd dOl oEIr Kixv ¥§§¨¦¦¨¨¦§¦¥

`EdW mEXn ilE`e ,minUA x`Xn¦§¨§¨¦§©¦¤
zxFhTd ipnnq lkl dNigY xMfp¦§©§¦¨§¨©§¨¥©§¤
ÎiazM dOkA K` .ci ,c mixiXd xiWA§¦©¦¦©§©¨¦§¥
:`id `qxiBd ,mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦©¦§¨¦

.miOq x`WE xFn§¨©¦
minUA x`WE±dIxFOd xd ,xnFlM §¨§¨¦§©©©¦¨

xFOdW ipRn ,"xFO"d mW lr `xwp¦§¨©¥©¦§¥¤©
mixiXd xiWaE .zxFhTd ipnnQn `Ed¦©§¨¥©§¤§¦©¦¦
,"minUa ixd" `xwp `Ed ci ,g¦§¨¨¥§¨¦
ziaE dIxFOd xd `Ed" :mW i"WxaE§©¦¨©©¦¨¥
xFOd mW lr `xwPX dnE ."WCwOd©¦§¨©¤¦§¨©¥©
lrA `Ed xFOdW mEXn ilE` ?`weC©§¨©¦¤©©©
cinze ,mW didW izErnWn ikd gix¥©¨¦©§¨¦¤¨¨¨§¨¦
F` ,minUAd oiprl `xwOA xMfp `Ed¦§£©¦§¨§¦§©©§¨¦
dNigY dxFYA xMfp xFOdW mEXn¦¤©¦§¨©¨§¦¨

dgWOd onW oiprl)(,l zFnW d`x ± §¦§©¤¤©¦§¨§¥§

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
הֹורידהּו לֹו: אמר ‰‰¯ÌÈ.ּומּׁשהעלהּו, „Á‡∑הּצּדיקים מתהא לּצּדיקים (הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשהא אחרים: ,)ספרים ֱִִֵֶֶַָָ««∆»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

וכן: ׂשכרן, להרּבֹות ּכדי זה וכל להם, מגּלה יב)ואחרּֿכ ּביֹונה:(לעיל וכן אראּך", אׁשר הארץ ג)"אל (יונה ְְְְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
הּקריאה  את אליה .""ּוקרא ְְִֵֶֶַָָָ

(â)çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º
éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå äìòŸ½̈©¨´̈©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז מקלקלת ∑L·ÁiÂ.(פסחים ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ּבעצמֹו הּוא ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשּורה  ÂÈ¯Ú.את ÈLŒ˙‡∑(ב"ר),ואליעזר אנׁשים,יׁשמעאל ב' ּבלא לּדר לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ׁשאין ֶַָ∆¿≈¿»»ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עּמֹו הּׁשני יהיה ויתרחק, לנקביו האחד יצטר ּכמֹו:∑Úw·ÈÂ.ׁשאם וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו ב "וצלחּו(שמואל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ«¿««ְְְְְַַַָ
ּבּקּוע, לׁשֹון ּבלע"ז הּירּדן", .סינדר"א ְְְִֵַַַַַ
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i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑,ּדעּתֹו וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי מּיד, מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו היה ‡˙ÌB˜n‰Œ.ואּלּו ‡¯iÂ∑ ההר על קׁשּור ענן .ראה ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ««¿∆«»ַָָָָָָָ
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(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiåzáäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ
íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ

éìà øîà øLà íéøää ãçà ìò äìòì:E §Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡ŒÁ˜∑,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', יאמרּו:אין ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ 'ּבבּקׁשה לֹו: אמר «»ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מּמׁש' ּבהן היה לא פט)הראׁשֹונֹות "אתֿיחידEaŒ˙‡∑.".(סנהדרין לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: אמר ִֶַָָָָָֹ∆ƒ¿ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
אמר  אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר "אׁשרֿאהבּת". לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה לאּמֹו, יחיד 'זה לֹו: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאמר
לחּבב  ּוכדי ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח ּפתאם, לערּבבֹו ׁשּלא מּתחּלה? לֹו ּגּלה לא ולּמה יצחק". "את ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלֹו:

ודּבּור  ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את ‰i¯n‰.עליו ı¯‡∑הּימים ּבדברי וכן ג)ירּוׁשלים, :(ב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ
הֹוראה  ׁשּמּׁשם ׁשם על ּפרׁשּו, זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו הּמֹורּיה". ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ"לבנֹות

ּבׂשמים  ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת, עבֹודת ׁשם על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל. ∑e‰ÏÚ‰Â.יֹוצאה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ¿«¬≈
עלה, לעׂשֹותֹו להר להעלהּו אּלא לׁשחטֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹלא

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»
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`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
הֹורידהּו לֹו: אמר ‰‰¯ÌÈ.ּומּׁשהעלהּו, „Á‡∑הּצּדיקים מתהא לּצּדיקים (הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשהא אחרים: ,)ספרים ֱִִֵֶֶַָָ««∆»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

וכן: ׂשכרן, להרּבֹות ּכדי זה וכל להם, מגּלה יב)ואחרּֿכ ּביֹונה:(לעיל וכן אראּך", אׁשר הארץ ג)"אל (יונה ְְְְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
הּקריאה  את אליה .""ּוקרא ְְִֵֶֶַָָָ

(â)çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º
éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå äìòŸ½̈©¨´̈©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז מקלקלת ∑L·ÁiÂ.(פסחים ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ּבעצמֹו הּוא ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשּורה  ÂÈ¯Ú.את ÈLŒ˙‡∑(ב"ר),ואליעזר אנׁשים,יׁשמעאל ב' ּבלא לּדר לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ׁשאין ֶַָ∆¿≈¿»»ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עּמֹו הּׁשני יהיה ויתרחק, לנקביו האחד יצטר ּכמֹו:∑Úw·ÈÂ.ׁשאם וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו ב "וצלחּו(שמואל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ«¿««ְְְְְַַַָ
ּבּקּוע, לׁשֹון ּבלע"ז הּירּדן", .סינדר"א ְְְִֵַַַַַ

(ã)àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§
:÷çøî íB÷nä-úà¤©¨−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑,ּדעּתֹו וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי מּיד, מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו היה ‡˙ÌB˜n‰Œ.ואּלּו ‡¯iÂ∑ ההר על קׁשּור ענן .ראה ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ««¿∆«»ַָָָָָָָ

d¯ÓÁג  ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

È‰BÈÚד  ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

mdxa` ly`

W`x minUA Ll gw dY`e" :bkxn §©¨©§§¨¦Ÿ¨
."xFxC§

± Edlrde,"EdhgW" :Fl xn` `l §©£¥Ÿ¨©§¨¥
ÎKExAÎWFcTd utg did `NW itl§¦¤Ÿ¨¨¨¥©¨¨

xdl Edlrdl `N` ,FhgWl `Ed± §¨£¤¨§©£¥¨¨
."mW" WExiRd Edf¤©¥¨

dlFr FzFUrl±"dlFrl" WExiRd Edf ©£¨¤©¥§¨
dIlrd ici lrW ,"dlFr FzFUrl" ±©£¨¤©§¥¨£¦¨

gAfOd iAB lr dciwrde) xdl(dUrp ¨¨§¨£¥¨©©¥©¦§¥©©£¨
:ek ,dk oOwl i"Wx mB d`xE .dlFr¨§¥©©¦§©¨
dlFr zFidl dIxFOd xdA WCwzPW"¤¦§©¥§©©¦¨¦§¨
`qxiBd oFW`x qEtcaE ."dninY§¦¨¦§¦©¦§¨

."dlFr FzFUrl zpn lr" :miptA¦§¦©§¨©£¨
EdcixFd :Fl xn` EdlrdXnE±d`x ¦¤¤¡¨¨©¦¥§¥

.ai wEqR oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¨
± mixdd cg``EdÎKExAÎWFcTd ©©¤¨¦©¨¨

`dzn±.Dinzn ©§¤©§¦©
lke ,mdl dNbn KMÎxg`e miwiCSd©©¦¦§©©¨§©¤¨¤§¨

oxkU zFAxdl icM df±miwiCSd iM ¤§¥§©§§¨¨¦©©¦¦
minilrOWkE ,devOd mIwl mivtg£¥¦§©¥©¦§¨§¤©£¦¦
,KM lr mixrhvn md xaCd mdn¥¤©¨¨¥¦§©£¦©¨

mxkU dAxzn dfaE)`"ebe m"`x(. ¨¤¦§©¤§¨¨
"J`x` xW` ux`d l`" oke±lirl §¥¤¨¨¤£¤©§¤¨§¥

ux`d Fl dNB `l" :mW i"WxaE .` ,ai§©¦¨Ÿ¦¨¨¨¤
Fl zzle ,eipirA DaAgl icM ,cIn¦¨§¥§©§¨§¥¨§¨¥

."xEAce xEAC lM lr xkÜ¨©¨¦§¦
dpFiA oke±.a ,b §¥§¨

dilr `xwE"±K` ."dil`" :wEqRA §¨¨¤¨©¨¥¤¨©
."dilr" :a ,` mẄ¨¤¨

"d`ixTd z`±xaFC ikp` xW`" ¤©§¦¨£¤¨Ÿ¦¥
."Lil`b dxez ¥¤

(b)± mMWIefxCfpdevOl±d`x ©©§¥¦§¨¥©¦§¨§¥
cr oiYnd `NW" :` ,c migqR i"Wx©¦§¨¦¤Ÿ¦§¦©

."dOgd upd̈¥©©¨
± WagIeFnvrA `Ed±,oM `l m`W ©©£Ÿ§©§¤¦Ÿ¥

dlri ike ?il dOl "FxFng z` WagIe"©©£¤£¨¨¦§¦©£¤
?WEag `l xFng lr akxW zrCd lr©©©©¤¨©©£Ÿ¨

)m"`x(.
dad`dW ,eicarn cg`l dEv `le§Ÿ¦¨§¤¨¥£¨¨¤¨©£¨

dxEXd zlwlwn±ad`W dad` §©§¤¤©¨©£¨¤¨©
`EdÎKExAÎWFcTd [z` mdxa`]©§¨¨¤©¨¨
`Ed WagW ,dNEcB lW dxEW dlHiA¦§¨¨¤§¨¤¨©

FnvrA)a ,dw oixcdpq i"yx(mB d`xE . §©§§¥©
.`k ,ak xAcOA i"Wx©¦©¦§¨

± eixrp ipW z`l`rnWi±s`e ¤§¥§¨¨¦§¨¥§©
ox`R xAcnA aXizd l`rnWIW¤¦§¨¥¦§©¥§¦§©¨¨
Kixv ,`k ,`k lirlcM ,oFxagn wgxd©§¥¥¤§§¦§¥¨¦

mdxa` l` mXn xfgW xnFl)iaxd(. ©¤¨©¦¨¤©§¨¨
xfril`e±aEzMX dOn oM cnl ¤¡¦¤¤¨©¥¦©¤¨

eixrp Epiide ,mixrp `le ,"eixrp"§¨¨§Ÿ§¨¦§©§§¨¨
dOn oM cnNW F` .Fl micgEind©§¨¦¤¨©¥¦©
ipWE" `le ,"eixrp ipW z`" :xn`X¤¨©¤§¥§¨¨§Ÿ§¥
x`Xn mixrp ipW rnWOW "eixrp§¨¨¤©§©§¥§¨¦¦§¨
ipW z`" ENi`e ,Fl EidW mixrPd©§¨¦¤¨§¦¤§¥

micigid rnWn "eixrp)`"ebe m"`x t"r(. §¨¨©§©©§¦¦
z`vl i`Xx aEWg mc` oi`W¤¥¨¨¨©©¨¥
Kxhvi m`W ,miWp` ipW `lA KxCl©¤¤§Ÿ§¥£¨¦¤¦¦§¨¥
ipXd didi ,wgxzie eiawpl cg`d̈¤¨¦§¨¨§¦§©¥¦§¤©¥¦

FOr±icM ,"FY` eixrp ipW z`" Edfe ¦§¤¤§¥§¨¨¦§¥
.FOr didi cinY mixrPd ipXn cg`W¤¤¨¦§¥©§¨¦¨¦¦§¤¦
iAB ak ,ak xAcOA i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦©¦§¨©¥
mc`l o`Mn ± FOr eixrp ipWE" :mrla¦§¨§¥§¨¨¦¦¨§¨¨
ipW FOr KilFi KxCl `vFId aEWg̈©¥©¤¤¦¦§¥
df miWOWnE mixfFge ,FWOWl miWp £̀¨¦§©§§§¦§©§¦¤

."df z ¤̀¤
± rTaieFnM ,"gNve" :FnEBxY ©§©©©§§©©§

"oCxId Eglve"±.gi ,hi a l`EnW §¨§©©§¥§¥
"oFdqixzA EdErTA" :mW i"WxaE§©¦¨¦§¦§¦¥
dpEMd d`xPM .[mdNW miqixYA=]©§¦¦¤¨¤©¦§¤©©¨¨
d`xE .oCxId KFzA miqixY EgiPdW¤¦¦§¦¦§©©§¥§¥

.mW miWxtnA cFr©§¨§¦¨
.frlA `"xcpit ,rETA oFWl± §¦©§©©

fendreaFhgl ,.rTal ,c dxez ©£§©¥©
(c)± iWilXd mFIAxg` dOl ©©§¦¦¨¨¥©

cIn FzF`xdNn±KxCd ixdW ¦§©§¦¨¤£¥©¤¤
i`CeaE ,dxvw `id milWExil oFxagn¥¤§¦¨©¦¦§¨¨§©©
oM m`e ,oFW`xd mFIA xaM dil` riBd¦¦©¥¤¨§¨©¨¦§¦¥
did EN` mini dWFlW lMW oaEn¨¤¨§¨¨¦¥¨¨
'dn oniql milWExiA oiYnn mdxa ©̀§¨¨©§¦¦¨©¦§¦¨¥
aixwi wEIcA mFwn dfi`A Fl d`xIW¤©§¤§¥¤¨§¦©§¦

.FpA z ¤̀§



xie`עו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(ä)-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦
äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå øBîçä©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰kŒ„Ú∑ לי ּׁשאמר מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש לפנינּו. אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכלֹומר «…ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

'"זרע יהיה "ּכה ׁשניהם ∑eLÂ·‰.הּמקֹום: ׁשּיׁשּובּו .נתנּבא ְְִֶֶַַָֹ¿»»ְְִֵֵֶֶַָ

(å)÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´
eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa çwiå Bða§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬

:åcçé íäéðL§¥¤−©§¨«
i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑:דתימא ּכמה הּבׂשר, את ׁשאֹוכלת ׁשם על לב)סּכין, וׁשּמכׁשרת (דברים ּבׂשר", ּתאכל "וחרּבי ««¬∆∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׂשכרּה מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על 'מאכלת', נקראת זאת, אחר: ּדבר לאכילה. Ì‰ÈL.ּבׂשר eÎÏiÂ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«≈¿¿≈∆
ÂcÁÈ∑מרּגיׁש היה ׁשּלא ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את לׁשחט ׁשהֹול יֹודע ׁשהיה אברהם, «¿»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

.ּבּדבר  ַָָ

(æ)øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤
äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá éppä¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−

:äìòì§Ÿ¨«

ÔBÎÏה  eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

ÏÚו  ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒe d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז  ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

mdxa` ly`

FaAxre Fnnd :Exn`i `NW icM§¥¤ŸŸ§£¨§¦§§
Fl did EN`e ,FYrC cxhe mF`zR¦§§¨©©§§¦¨¨
did `l FAl l` KlOdl zEdẄ§¦¨¥¤¦Ÿ¨¨

dUFr±oi`W ,mini dWlW xgi` okle ¤§¨¥¥©§¨¨¦¤¥
`N` eilr zaWizn mc` lW FYrC©§¤¨¨¦§©¤¤¨¨¤¨

iWilXd mFIA)`"eb(. ©©§¦¦
± mFwOd z` `xIexEWw opr d`x ©©§¤©¨¨¨¨¨¨

xdd lr±rci okidn ,oM `l m` iM ©¨¨¦¦Ÿ¥¥¥¨¨©
mFwOd EdGW)m"`x(.d dxez ¤¤©¨

(d)dM crhrEn KxC :xnFlM ± ©Ÿ§©¤¤¨
Epiptl xW` mFwOl±WxtOW d`xp ©¨£¤§¨¥¦§¤¤§¨¥

EpiidC ,df mFwnl cr ,"dM cr"©Ÿ©§¨¤§©§
mFwOd oM m`e ,rAv`A mdl d`xdW¤¤§¨¨¤§¤§©§¦¥©¨
FzF`xl ElkIW cr mdil` aFxw did̈¨¨£¥¤©¤¨§¦§

)dcya x`a(ci ,fi rWFdi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§ª©
dY` xW`M ,KM" ± "dM cr" :WxtOW¤§¨¥©Ÿ¨©£¤©¨

."d`Fx¤
dcB` WxcnE±.a ,ep dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨

il xn`X dn `Ed okid d`x ¤̀§¤¥¨©¤¨©¦
mFwOd±.d ,eh lirl ©¨§¥

"Lrxf didi dM"±xEdxd df oi` Ÿ¦§¤©§¤¥¤¦§

`EdÎKExAÎWFcTd lW eizFCn xg ©̀©¦¨¤©¨¨
`l mdxa`W ` ,e zFnW i"Wx d`x)§¥©¦§¤©§¨¨Ÿ
ÎKExAÎWFcTd lW eizFCn lr xdxd¦§¥©¦¨¤©¨¨

`Ed(zE`CEd cSn ,dAxC` `N` ,¤¨©§©¨¦©©©¨
zF`xl dvx ,mIwzY Ff dghadW¤©§¨¨¦§©¥¨¨¦§

mIwzY "okid")iaxd(i"Wx d`xE . ¥¨¦§©¥§¥©¦
wEqRd lr rWFdi)ci ,fi(cr xW` cr" : §ª©©©¨©£¤©

dxn`PW dkxA" ± "'d ipkxA dMŸ¥§©¦§¨¨¤¤¤§¨
."iA dnIwzp Lrxf didi dM mdxa`l§©§¨¨Ÿ¦§¤©§¤¦§©§¨¦

± daEWpemdipW EaEWIW `Apzp± §¨¨¦§©¥¤¨§¥¤
xnFl Kixv did ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨¦©

"daEW`e")yeal(`l i`CeA ixdW , §¨¨¤£¥§©©Ÿ
d`EaPW `N` ,eiRn xwW xaC `ivFd¦§©¤¤¦¦¤¨¤§¨

.eiRn dwxfpe dxez ¦§§¨¦¦
(e)zlk`OdmW lr .oiMq ± ©©£¤¤©¦©¥

xUAd z` zlkF`W±FYkzFgW ¤¤¤¤©¨¨¤©§
DWExiR "zlk`n" df itlE ,FzNknE§©¨§¦¤©£¤¤¥¨

zlkF`)m"`x(oiMq lM df mrhlE . ¤¤§©©¤¨©¦
.zlk`n z`xwp¦§¥©£¤¤

`nizc dnM±.an ,al mixaC §¨§¥¨§¨¦
zxWkOWe ,"xUA lk`Y iAxge"§©§¦Ÿ©¨¨§¤©§¤¤

dlik`l xUA±`xwp df WExitlE ¨¨©£¦¨§¥¤¦§¨
zlk`n ,lirtn oFWlA "zlk`n"©£¤¤¦§©§¦©£¤¤
zwfgA diIgA dndAd oMW ,mixg`l©£¥¦¤¥©§¥¨§©¤¨§¤§©
dhigXd oiMqe ,zcnFr xEQi ¦̀¤¤§©¦©§¦¨

dlik`l DxiYnE DxiWkn)m"`x(. ©§¦¨©¦¨©£¦¨
z`xwp dhigW oiMq lM df mrhlE§©©¤¨©¦§¦¨¦§¥

.zlk`n©£¤¤
"zlk`n" z`xwp z`f :xg` xaC± ¨¨©¥Ÿ¦§¥©£¤¤

.xg` oiMq lM `le§Ÿ¨©¦©¥
oYn milkF` l`xUIW mW lr©¥¤¦§¨¥§¦©©

DxkU±aWgPW ,wgvi zcwr lW §¨¨¤£¥©¦§¨¤¤§¨
lW DxkU oYn Ffe ,hgWp ENi`M mdl̈¤§¦¦§©§©©§¨¨¤

ziUrp devOdW zlk`Od DzF`Îlr ¨©©£¤¤¤©¦§¨©£¥©
Dci)m"`x("zlk`n" df WExitl mbe , ¨¨§©§¥¤©£¤¤

.l`xUil zlk`n ,lirtn oFWl `Ed§©§¦©£¤¤§¦§¨¥
± eCgi mdipW EklIedidW mdxa` ©¥§§¥¤©§¨©§¨¨¤¨¨

did ,FpA z` hFgWl KlFdW rcFi¥©¤¥¦§¤§¨¨
`NW wgviM ,dgnUe oFvxA KlFd¥§¨§¦§¨§¦§¨¤Ÿ

xaCA WiBxn did±KlFd did wgvie ¨¨©§¦©¨¨§¦§¨¨¨¥
miklFdW FaWgA ,"dgnUe oFvxA"§¨§¦§¨§¨§¤§¦

.'dl oAxw aixwdlf dxez §©§¦¨§¨©

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(ç)äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈
:åcçé íäéðL eëìiå éða§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑ יצחק ׁשהבין ואףֿעלּֿפי ּבני. לעלה ׂשה, אין ואם הּׂשה, לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר ƒ¿∆«∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשוה  ּבלב יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול .ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(è)ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤
ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà íL̈³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«

i"yx£„˜ÚiÂ∑(נד ׁשהיּו(שבת "עקּדים", לׁשֹון והּוא עקדה, היא ּביחד והרגלים הּידים מאחֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
נּכר  היה ּבֹו, אֹותן ׁשעֹוקדין מקֹום לבנים, .קרסּליהם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

(é)úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤
ì:Bða-úà èçL ¦§−Ÿ¤§«

(àé)øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå©¦§¸̈¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤
íäøáà|:éðpä øîàiå íäøáà ©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡.ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא חּבה .לׁשֹון «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

(áé)Bì Nòz-ìàå øòpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−
äîeàîék|éýìû àøé-ék ézòãé äzòàìå äzà í §®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ

ða-úà zëNç:épnî Eãéçé-úà E ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−¦¤«¦
i"yx£ÁÏLzŒÏ‡∑,'ּדם מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּום  ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו "אלּֿתעׂש לֹו: ÈzÚ„È.אמר ‰zÚ Èk∑:אברהם לֹו אמר אּבא: רּבי אמר ְַַַַַַַָָƒ«»»«¿ƒְִַַַַַָָָָָ

‡ÓÈ¯‡ח  dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

˙Ônט  ‡·e ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

ÈkÒ‡י  ˙È ·ÈÒe d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

Ó‡Â¯יא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב  ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙ נ"י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚÓ ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»ƒƒ

mdxa` ly`

(g)dVd FN d`xi:xnFlM ± ¦§¤©¤§©
"dVd Fl" xgaie "d`xi"±d`x ¦§¤§¦§©©¤§¥

.mW xE`iAaE ci wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨©¥¨
"ipA dlrl" ± dU oi` m`e±dY` §¦¥¤§Ÿ¨§¦©¨

.dlFrl dVd `Ed©¤§¨
`EdW wgvi oiadW iRÎlrÎs`e§©©¦¤¥¦¦§¨¤
,"eCgi mdipW EklIe" ± hgXl KlFd¥¦¨¥©¥§§¥¤©§¨

deW alA±FnM Kld wgvi mBW §¥¨¤¤©¦§¨¨©§
ipXd mrHke .dgnUaE oFvxA mdxa ©̀§¨¨§¨§¦§¨§©©©©¥¦

.` wEqR lirl i"Wx `iadWh dxez ¤¥¦©¦§¥¨
(h)± cwrIeeixFg`n eilbxe eici± ©©£Ÿ¨¨§©§¨¥£¨

ci xWwe eixFg`l eilbxe eici stM̈©¨¨§©§¨©£¨§¨©¨
eixFg`l Fx`Ev hWtpe lbxe)zay i"yx ¨¤¤§¦§©©¨©£¨

` ,cp(.
dcwr `id cgiA milbxde micId± ©¨©¦§¨©§©¦§©©¦£¥¨

micId on cg`" :mW zAW i"WxA§©¦©¨¨¤¨¦©¨©¦

."cgiA laFM milbxd on cg`e§¤¨¦¨©§©¦¥§©©
Nqxw EidW "miCwr" oFWl `Edemdi §§£ª¦¤¨©§ª¥¤

did FA ozF` oicwFrW mFwn ,mipal§¨¦¨¤§¦¨¨¨
.xMp±oFWl d`xE .hl ,dl ,l oOwl ¦¨§©¨§¥§

.mW i"Wxi dxez ©¦¨
(`i)± mdxa` mdxa`dAg oFWl ©§¨¨©§¨¨§¦¨
`Ed±iAB .a ,en oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨©¥

zFnWA "dWn dWn" iAB la` .awri©£Ÿ£¨©¥¤¤¦§
ilE`e .mElM i"Wx Wxtn `l c ,bŸ§¨¥©¦§§©
axwzi `NW Fxidfdl `A mXW mEXn¦¤¨¨§©§¦¤Ÿ¦§¨¥
oFWl `EdW xnFl KIW `l ,zF`xl¦§Ÿ©¨©¤§

.d`ixw oFWl `N` ,dAg¦¨¤¨§§¦¨
ltFMW±."ltFMWM" :oFW`x qEtcA ¤¥¦§¦§¤¥

FnW z`±,mzq d`ixw oFWl `le ¤§§Ÿ§§¦¨§¨
F` ,zg` mrtA d`ixwA iC KM mWNW¤§¥¨©¦§¦¨§©©©©
EPOn rFpnl `AW oeiM o`MW mEXn¦¤¨¥¨¤¨¦§©¦¤

d`ixwA wRYqdl Fl did ,hFgWl¦§¨¨§¦§©¥¦§¦¨
glWi `NW skiY Fl xnFle ,zg` mrR©©©©§©¥¤¤Ÿ¦§©

.xrPd l` Fciai dxez ¨¤©©©
(ai)glWY l`:Fl xn` .hFgWl ± ©¦§©¦§¨©

FA dUr` ,o`kl iz`A mPgl oM m ¦̀¥§¦¨¨¦§¨¤¡¤
xn` ,mC hrn EPOn `ivF`e dlAg©¨¨§¦¦¤§©¨¨©

"dnE`n Fl UrY l`" :Fl±okle ©©©§¨§¨¥
" aYkpee"`eA "dnE`n Fl UrY l` ¦§©§©©©§¨§¨

l`"l sqFp iEEiv Edf iM ,xEAigd©¦¦¤¦¨§©
"Lci glWY)m"`x(. ¦§©¨§

mEn FA UrY l`±oFWNn "dnE`n" ©©©§¨¦§
lre .k ,d a mikln i"Wx d`xE .mEn§¥©¦§¨¦§©
,"o`kl iz`A mPgl" mdxa` zprh©£©©§¨¨§¦¨¨¦§¨
`xi iM iYrci dYr" :K`lOd dpr̈¨©©§¨©¨¨©§¦¦§¥
dzid `NW Epiid ,"dY` miwl ¡̀Ÿ¦©¨©§¤Ÿ¨§¨
oFiQPA dcinrd `N` ,mPgl Fz`iA¦¨§¦¨¤¨¨£¦¨©¦¨



עז `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(ä)-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦
äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå øBîçä©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰kŒ„Ú∑ לי ּׁשאמר מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש לפנינּו. אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכלֹומר «…ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

'"זרע יהיה "ּכה ׁשניהם ∑eLÂ·‰.הּמקֹום: ׁשּיׁשּובּו .נתנּבא ְְִֶֶַַָֹ¿»»ְְִֵֵֶֶַָ

(å)÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´
eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa çwiå Bða§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬

:åcçé íäéðL§¥¤−©§¨«
i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑:דתימא ּכמה הּבׂשר, את ׁשאֹוכלת ׁשם על לב)סּכין, וׁשּמכׁשרת (דברים ּבׂשר", ּתאכל "וחרּבי ««¬∆∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׂשכרּה מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על 'מאכלת', נקראת זאת, אחר: ּדבר לאכילה. Ì‰ÈL.ּבׂשר eÎÏiÂ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«≈¿¿≈∆
ÂcÁÈ∑מרּגיׁש היה ׁשּלא ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את לׁשחט ׁשהֹול יֹודע ׁשהיה אברהם, «¿»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

.ּבּדבר  ַָָ

(æ)øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤
äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá éppä¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−

:äìòì§Ÿ¨«

ÔBÎÏה  eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

ÏÚו  ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒe d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז  ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

mdxa` ly`

FaAxre Fnnd :Exn`i `NW icM§¥¤ŸŸ§£¨§¦§§
Fl did EN`e ,FYrC cxhe mF`zR¦§§¨©©§§¦¨¨
did `l FAl l` KlOdl zEdẄ§¦¨¥¤¦Ÿ¨¨

dUFr±oi`W ,mini dWlW xgi` okle ¤§¨¥¥©§¨¨¦¤¥
`N` eilr zaWizn mc` lW FYrC©§¤¨¨¦§©¤¤¨¨¤¨

iWilXd mFIA)`"eb(. ©©§¦¦
± mFwOd z` `xIexEWw opr d`x ©©§¤©¨¨¨¨¨¨

xdd lr±rci okidn ,oM `l m` iM ©¨¨¦¦Ÿ¥¥¥¨¨©
mFwOd EdGW)m"`x(.d dxez ¤¤©¨

(d)dM crhrEn KxC :xnFlM ± ©Ÿ§©¤¤¨
Epiptl xW` mFwOl±WxtOW d`xp ©¨£¤§¨¥¦§¤¤§¨¥

EpiidC ,df mFwnl cr ,"dM cr"©Ÿ©§¨¤§©§
mFwOd oM m`e ,rAv`A mdl d`xdW¤¤§¨¨¤§¤§©§¦¥©¨
FzF`xl ElkIW cr mdil` aFxw did̈¨¨£¥¤©¤¨§¦§

)dcya x`a(ci ,fi rWFdi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§ª©
dY` xW`M ,KM" ± "dM cr" :WxtOW¤§¨¥©Ÿ¨©£¤©¨

."d`Fx¤
dcB` WxcnE±.a ,ep dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨

il xn`X dn `Ed okid d`x ¤̀§¤¥¨©¤¨©¦
mFwOd±.d ,eh lirl ©¨§¥

"Lrxf didi dM"±xEdxd df oi` Ÿ¦§¤©§¤¥¤¦§

`EdÎKExAÎWFcTd lW eizFCn xg ©̀©¦¨¤©¨¨
`l mdxa`W ` ,e zFnW i"Wx d`x)§¥©¦§¤©§¨¨Ÿ
ÎKExAÎWFcTd lW eizFCn lr xdxd¦§¥©¦¨¤©¨¨

`Ed(zE`CEd cSn ,dAxC` `N` ,¤¨©§©¨¦©©©¨
zF`xl dvx ,mIwzY Ff dghadW¤©§¨¨¦§©¥¨¨¦§

mIwzY "okid")iaxd(i"Wx d`xE . ¥¨¦§©¥§¥©¦
wEqRd lr rWFdi)ci ,fi(cr xW` cr" : §ª©©©¨©£¤©

dxn`PW dkxA" ± "'d ipkxA dMŸ¥§©¦§¨¨¤¤¤§¨
."iA dnIwzp Lrxf didi dM mdxa`l§©§¨¨Ÿ¦§¤©§¤¦§©§¨¦

± daEWpemdipW EaEWIW `Apzp± §¨¨¦§©¥¤¨§¥¤
xnFl Kixv did ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨¦©

"daEW`e")yeal(`l i`CeA ixdW , §¨¨¤£¥§©©Ÿ
d`EaPW `N` ,eiRn xwW xaC `ivFd¦§©¤¤¦¦¤¨¤§¨

.eiRn dwxfpe dxez ¦§§¨¦¦
(e)zlk`OdmW lr .oiMq ± ©©£¤¤©¦©¥

xUAd z` zlkF`W±FYkzFgW ¤¤¤¤©¨¨¤©§
DWExiR "zlk`n" df itlE ,FzNknE§©¨§¦¤©£¤¤¥¨

zlkF`)m"`x(oiMq lM df mrhlE . ¤¤§©©¤¨©¦
.zlk`n z`xwp¦§¥©£¤¤

`nizc dnM±.an ,al mixaC §¨§¥¨§¨¦
zxWkOWe ,"xUA lk`Y iAxge"§©§¦Ÿ©¨¨§¤©§¤¤

dlik`l xUA±`xwp df WExitlE ¨¨©£¦¨§¥¤¦§¨
zlk`n ,lirtn oFWlA "zlk`n"©£¤¤¦§©§¦©£¤¤
zwfgA diIgA dndAd oMW ,mixg`l©£¥¦¤¥©§¥¨§©¤¨§¤§©
dhigXd oiMqe ,zcnFr xEQi ¦̀¤¤§©¦©§¦¨

dlik`l DxiYnE DxiWkn)m"`x(. ©§¦¨©¦¨©£¦¨
z`xwp dhigW oiMq lM df mrhlE§©©¤¨©¦§¦¨¦§¥

.zlk`n©£¤¤
"zlk`n" z`xwp z`f :xg` xaC± ¨¨©¥Ÿ¦§¥©£¤¤

.xg` oiMq lM `le§Ÿ¨©¦©¥
oYn milkF` l`xUIW mW lr©¥¤¦§¨¥§¦©©

DxkU±aWgPW ,wgvi zcwr lW §¨¨¤£¥©¦§¨¤¤§¨
lW DxkU oYn Ffe ,hgWp ENi`M mdl̈¤§¦¦§©§©©§¨¨¤

ziUrp devOdW zlk`Od DzF`Îlr ¨©©£¤¤¤©¦§¨©£¥©
Dci)m"`x("zlk`n" df WExitl mbe , ¨¨§©§¥¤©£¤¤

.l`xUil zlk`n ,lirtn oFWl `Ed§©§¦©£¤¤§¦§¨¥
± eCgi mdipW EklIedidW mdxa` ©¥§§¥¤©§¨©§¨¨¤¨¨

did ,FpA z` hFgWl KlFdW rcFi¥©¤¥¦§¤§¨¨
`NW wgviM ,dgnUe oFvxA KlFd¥§¨§¦§¨§¦§¨¤Ÿ

xaCA WiBxn did±KlFd did wgvie ¨¨©§¦©¨¨§¦§¨¨¨¥
miklFdW FaWgA ,"dgnUe oFvxA"§¨§¦§¨§¨§¤§¦

.'dl oAxw aixwdlf dxez §©§¦¨§¨©

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(ç)äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈
:åcçé íäéðL eëìiå éða§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑ יצחק ׁשהבין ואףֿעלּֿפי ּבני. לעלה ׂשה, אין ואם הּׂשה, לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר ƒ¿∆«∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשוה  ּבלב יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול .ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(è)ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤
ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà íL̈³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
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ÈkÒ‡י  ˙È ·ÈÒe d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

Ó‡Â¯יא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
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xie`עח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
אתּֿבנ".'אפרׁש "קחֿנא ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ּביצחק "ּכי לי: אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּומֹוצא  ּבריתי אחּלל '"לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר אלֿהּנער"'. יד ּתׁשלח "אל לי: אֹומר אּתה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעכׁשו,
ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה", לא "העלהּו",ׂשפתי אּלא 'ׁשחטהּו', ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא 'קח', ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אחתיּה' ÈzÚ„È.אּסקּתיּה ‰zÚ Èk∑.אצל חּבתי היא מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי יׁש מעּתה, ְֲֵֵַַַƒ«»»«¿ƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּתה  אלהים ירא "ּכי ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי ."יׁש ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn)

אּתה  אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ּכי מאּומה לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח אל "וּיאמר הּפסּוק את לֹומדים ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּכאׁשר
למקרא: חמׁש ּבן אצל ּפׁשּוטה ׁשאלה מתעֹוררת - מּמּני" יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹולא

הּצר טעם טעם טעם טעם מהּו ּכׁשּׁשמע ּבּבּבּבנתינתנתינתנתינתנתינת לכאֹורה, מאּומה", לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח "אל -לציוּוי גֹו'" ידעּתי עּתה "ּכי - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבוּדאי הּנער", אל יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי את אבינּו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹותר תר תר תר אברהם ּבנתינת ׂשׂשׂשׂשמחמחמחמח הּצר ּומהּו ּבחּיים, יּׁשאר יחידֹו ׁשּבנֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

" וגֹו'"?!ּכּכּכּכי י י י טעם ידעּתי עּתה ְְִִִִִַַַַָָ
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לֹומר צרי עּתה ׁשׁשׁשׁשהיה היה היה היה ועל־ּכרח "ּכי הּמענה ּבא זה ׁשעל הּנער"), אל יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי (לאחרי ּבינּתים ענין איזה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

וגֹו'". ְְִַָידעּתי
(להּקּב"ה) אברהם לֹו "אמר כּו', ׁשלימה ׂשיחה להּקּב"ה, אברהם ׁשל ׂשיחתֹו היתה ׁשּבנּתים רׁש"י מפרׁש אפראפראפראפרׁשׁשׁשׁשולכן ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׂשׂשׂשׂשיחתי יחתי יחתי יחתי  אתאתאתאת אּתה לפנילפנילפנילפני עכׁשו ,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יקרא ּביצחק ּכי לי אמרּת "אתמֹול ּדבריו, ותכן ," ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּנער"?! אל יד ּתׁשלח אל לי ְְִִֵֶַַַַַָֹאמר

אמרּתי  לא אׁשנה, לא ׂשפתי  מֹוצא קח, ל ּכׁשאמרּתי  אׁשנה, לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל "לא הּקּב"ה, לֹו הׁשיב זה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹועל
הּתמהים  ּולאּמֹות לׂשטן להׁשיב מה לי יׁש מעּתה ידעּתי, עּתה ּכי הּדבר) (וטעם אחּתיּה, אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻל
לּכל  להראֹות נּסיֹון אּלא זה היה לא ּכלֹומר, אּתה", אלקים ירא ּכי ׁשרֹואים עכׁשו ּפה ּפתחֹון לי יׁש ,אצל חּבתי היא ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמה

מּמּני". יחיד את ּבנ את חׂשכּת ׁש"ּלא מּכיון אּתה", אלקים ירא ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ּכי
ּבאּור: ְֵֶֶליתר

- כּו'" לי אמר אּתה עכׁשו כּו' ואמרּת וחזרּת כּו' לי אמרּת "אתמֹול הּקּב"ה, ׁשל הנהגתֹו את מבין אינֹו אם ּגם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה,
מיּוּתרֹות?! ׁשאלֹות לׁשאל מּבלי כּו', הּמזּבח ּגּבי מעל להֹורידֹו ּולהזּדרז ּבחּיים, נׁשאר ׁשּיצחק לׂשמח לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹהיה

הנהגתֹו על וקּוׁשיא ׁשאלה לֹו ּכׁשּיׁש הּקּב"ה, לפני ׂשיחתֹו את לפרׁש מּבלי הּיֹום לסדר לעבר יכל היה לא ׁשאברהם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹאּלא,
ּבהּקּב"ה. לאמּונה הּנֹוגע ענין - הּקּב"ה ְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשל

:עצמ ְְְַַַוהגע
נּסיֹון  אתּכל העּמים לכל ּולהראֹות להֹוכיח ּכדי אּלא היה לא האמהאמהאמהאמּוּוּוּונה נה נה נה העקידה ותקףותקףותקףותקף ּבהּקּב"ה,ּגּגּגּגדלדלדלדל אבינּו דאברהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְֱֱֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

הּפ - הּקּב"ה ׁשל הנהגתֹו על האמּונה) ענין הּפ) וקּוׁשיא ׁשאלה עם אבינּו אברהם יּׁשאר ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו יּתכן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָואי
העקידה?! נּסיֹון ּומּטרת ְְֲִִֵַַַָָָּתכלית

" להּקּב"ה אמר אּלא להחריׁש, יכל אבינּו אברהם היה לא לפנילפנילפנילפניולכן, הּקּב"ה אפראפראפראפרׁשׁשׁשׁש לֹו ׁשהׁשיב עד כּו'", ׂשיחתי את ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
וכּו'". אׁשנה לא ׂשפתי "מֹוצא ׁשיּנּוי, ׁשּום ּכאן ְְֲִֵֶֶַַָָָֹׁשאין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 76 cenr ,dl wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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אאאאּתּתּתּתה ה ה ה  אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּכּכּכּכיייי־־־־יראיראיראירא ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי עעעעּתּתּתּתהההה |||| ּכּכּכּכיייי מאמאמאמאּוּוּוּומהמהמהמה ללללֹוֹוֹוֹו ואלואלואלואל־־־־ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂש אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנערערערער ידידידיד אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ִִִִַַַַָָָָֹֹ
לֹו ּתעׂש אל לֹו אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן אם לֹו אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאל

מּום. ּבֹו ּתעׂש אל ְַַַָמאּומה,
זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול  ׂשיחתי, את לפני אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכי
ּומֹוצא  ּבריתי אחּלל לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער. אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה עכׁשו ,ּבנ את נא קח ואמרּת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוחזרּת

אחּתיּה אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא - קח ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה, לא (כב,ׂשפתי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
רש"י) ובפירוש יב.

ולא  הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ּתמּה מּדּוע הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכאֹורה
?"ּבנ את נא "קח ּכׁשּנצטּוה ּתכף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלפני־זה

להּלן  רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו אחר חס־וׁשלֹום להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
שמות) פרשת ואחר־ּכ(סֹוף זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי. על "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשאמר

הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה אּלא מּדֹותי"), אחר הרהר ולא לעֹולה העלהּו לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאמרּתי
לּבֹו ׁשּמא אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָלאחרי

לקּי אֹותֹו מּניחים אין הכי ּומּׁשּום זֹו. מצוה לקּיּום ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה עּמֹו ׁשלם חׁשב אינֹו - ולכן זה, צּוּוי ם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
רק  הּצּוּוי לקּים ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו הֹודה ּבזה ּכי חּבלה", ּבֹו ּד"אעׂשה ּבּקׁשתֹו נתקּבלה לא – ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאברהם

ְְִָּבמקצתֹו;
– היתה חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני "אפרׁש - לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקא־דעּת לׁשלל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוכדי
לבין  נא", ּד"קח הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ על־ידי־זה ּכי ,"ּבנ את נא ּד"קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה', מּצּוּוי לגרע ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹלא
זה  הּסֹותרים - אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד אברהם הבין לא ּדבתחּלה זרע". ל יּקרא ביצחק "ּכי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹההבטחה
לא  ׁשּנצטּוה עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר מּבלי הּצּוּוי קּים וגֹו', נא" "קח ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאת
הּמזּבח). על (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת חּבלה עׂשּית על־ידי – ׁשניהם ּולקּים הּכתּובים ׁשני ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלׁשחט,
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אתּֿבנ".'אפרׁש "קחֿנא ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ּביצחק "ּכי לי: אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּומֹוצא  ּבריתי אחּלל '"לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר אלֿהּנער"'. יד ּתׁשלח "אל לי: אֹומר אּתה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעכׁשו,
ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה", לא "העלהּו",ׂשפתי אּלא 'ׁשחטהּו', ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא 'קח', ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אחתיּה' ÈzÚ„È.אּסקּתיּה ‰zÚ Èk∑.אצל חּבתי היא מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי יׁש מעּתה, ְֲֵֵַַַƒ«»»«¿ƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּתה  אלהים ירא "ּכי ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי ."יׁש ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn)

אּתה  אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ּכי מאּומה לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח אל "וּיאמר הּפסּוק את לֹומדים ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּכאׁשר
למקרא: חמׁש ּבן אצל ּפׁשּוטה ׁשאלה מתעֹוררת - מּמּני" יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹולא

הּצר טעם טעם טעם טעם מהּו ּכׁשּׁשמע ּבּבּבּבנתינתנתינתנתינתנתינת לכאֹורה, מאּומה", לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח "אל -לציוּוי גֹו'" ידעּתי עּתה "ּכי - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבוּדאי הּנער", אל יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי את אבינּו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹותר תר תר תר אברהם ּבנתינת ׂשׂשׂשׂשמחמחמחמח הּצר ּומהּו ּבחּיים, יּׁשאר יחידֹו ׁשּבנֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

" וגֹו'"?!ּכּכּכּכי י י י טעם ידעּתי עּתה ְְִִִִִַַַַָָ
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`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
לֹומר צרי עּתה ׁשׁשׁשׁשהיה היה היה היה ועל־ּכרח "ּכי הּמענה ּבא זה ׁשעל הּנער"), אל יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי (לאחרי ּבינּתים ענין איזה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

וגֹו'". ְְִַָידעּתי
(להּקּב"ה) אברהם לֹו "אמר כּו', ׁשלימה ׂשיחה להּקּב"ה, אברהם ׁשל ׂשיחתֹו היתה ׁשּבנּתים רׁש"י מפרׁש אפראפראפראפרׁשׁשׁשׁשולכן ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׂשׂשׂשׂשיחתי יחתי יחתי יחתי  אתאתאתאת אּתה לפנילפנילפנילפני עכׁשו ,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יקרא ּביצחק ּכי לי אמרּת "אתמֹול ּדבריו, ותכן ," ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּנער"?! אל יד ּתׁשלח אל לי ְְִִֵֶַַַַַָֹאמר

אמרּתי  לא אׁשנה, לא ׂשפתי  מֹוצא קח, ל ּכׁשאמרּתי  אׁשנה, לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל "לא הּקּב"ה, לֹו הׁשיב זה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹועל
הּתמהים  ּולאּמֹות לׂשטן להׁשיב מה לי יׁש מעּתה ידעּתי, עּתה ּכי הּדבר) (וטעם אחּתיּה, אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻל
לּכל  להראֹות נּסיֹון אּלא זה היה לא ּכלֹומר, אּתה", אלקים ירא ּכי ׁשרֹואים עכׁשו ּפה ּפתחֹון לי יׁש ,אצל חּבתי היא ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמה

מּמּני". יחיד את ּבנ את חׂשכּת ׁש"ּלא מּכיון אּתה", אלקים ירא ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ּכי
ּבאּור: ְֵֶֶליתר

- כּו'" לי אמר אּתה עכׁשו כּו' ואמרּת וחזרּת כּו' לי אמרּת "אתמֹול הּקּב"ה, ׁשל הנהגתֹו את מבין אינֹו אם ּגם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה,
מיּוּתרֹות?! ׁשאלֹות לׁשאל מּבלי כּו', הּמזּבח ּגּבי מעל להֹורידֹו ּולהזּדרז ּבחּיים, נׁשאר ׁשּיצחק לׂשמח לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹהיה

הנהגתֹו על וקּוׁשיא ׁשאלה לֹו ּכׁשּיׁש הּקּב"ה, לפני ׂשיחתֹו את לפרׁש מּבלי הּיֹום לסדר לעבר יכל היה לא ׁשאברהם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹאּלא,
ּבהּקּב"ה. לאמּונה הּנֹוגע ענין - הּקּב"ה ְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשל

:עצמ ְְְַַַוהגע
נּסיֹון  אתּכל העּמים לכל ּולהראֹות להֹוכיח ּכדי אּלא היה לא האמהאמהאמהאמּוּוּוּונה נה נה נה העקידה ותקףותקףותקףותקף ּבהּקּב"ה,ּגּגּגּגדלדלדלדל אבינּו דאברהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְֱֱֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

הּפ - הּקּב"ה ׁשל הנהגתֹו על האמּונה) ענין הּפ) וקּוׁשיא ׁשאלה עם אבינּו אברהם יּׁשאר ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו יּתכן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָואי
העקידה?! נּסיֹון ּומּטרת ְְֲִִֵַַַָָָּתכלית

" להּקּב"ה אמר אּלא להחריׁש, יכל אבינּו אברהם היה לא לפנילפנילפנילפניולכן, הּקּב"ה אפראפראפראפרׁשׁשׁשׁש לֹו ׁשהׁשיב עד כּו'", ׂשיחתי את ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
וכּו'". אׁשנה לא ׂשפתי "מֹוצא ׁשיּנּוי, ׁשּום ּכאן ְְֲִֵֶֶַַָָָֹׁשאין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 76 cenr ,dl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEnlWA dcwrd zevn mEIw¦¦§©¨£¥¨¦§¥

אאאאּתּתּתּתה ה ה ה  אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּכּכּכּכיייי־־־־יראיראיראירא ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי עעעעּתּתּתּתהההה |||| ּכּכּכּכיייי מאמאמאמאּוּוּוּומהמהמהמה ללללֹוֹוֹוֹו ואלואלואלואל־־־־ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂש אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנערערערער ידידידיד אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ִִִִַַַַָָָָֹֹ
לֹו ּתעׂש אל לֹו אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן אם לֹו אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאל

מּום. ּבֹו ּתעׂש אל ְַַַָמאּומה,
זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול  ׂשיחתי, את לפני אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכי
ּומֹוצא  ּבריתי אחּלל לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער. אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה עכׁשו ,ּבנ את נא קח ואמרּת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוחזרּת

אחּתיּה אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא - קח ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה, לא (כב,ׂשפתי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
רש"י) ובפירוש יב.

ולא  הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ּתמּה מּדּוע הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכאֹורה
?"ּבנ את נא "קח ּכׁשּנצטּוה ּתכף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלפני־זה

להּלן  רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו אחר חס־וׁשלֹום להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
שמות) פרשת ואחר־ּכ(סֹוף זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי. על "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשאמר

הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה אּלא מּדֹותי"), אחר הרהר ולא לעֹולה העלהּו לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאמרּתי
לּבֹו ׁשּמא אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָלאחרי

לקּי אֹותֹו מּניחים אין הכי ּומּׁשּום זֹו. מצוה לקּיּום ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה עּמֹו ׁשלם חׁשב אינֹו - ולכן זה, צּוּוי ם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
רק  הּצּוּוי לקּים ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו הֹודה ּבזה ּכי חּבלה", ּבֹו ּד"אעׂשה ּבּקׁשתֹו נתקּבלה לא – ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאברהם

ְְִָּבמקצתֹו;
– היתה חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני "אפרׁש - לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקא־דעּת לׁשלל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוכדי
לבין  נא", ּד"קח הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ על־ידי־זה ּכי ,"ּבנ את נא ּד"קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה', מּצּוּוי לגרע ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹלא
זה  הּסֹותרים - אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד אברהם הבין לא ּדבתחּלה זרע". ל יּקרא ביצחק "ּכי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹההבטחה
לא  ׁשּנצטּוה עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר מּבלי הּצּוּוי קּים וגֹו', נא" "קח ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאת
הּמזּבח). על (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת חּבלה עׂשּית על־ידי – ׁשניהם ּולקּים הּכתּובים ׁשני ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלׁשחט,



xie`פ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
נמנע  ולא חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה קּיּום ּכלֹומר, גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
ּבין  הּסתירה ּגם ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, לקּים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמּמּנּו

הּצּוּויים). ְִִֵַׁשני

(âé)øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾
ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦

:Bða úçz äìòì eäìòiå©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑ ימי מּׁשׁשת לכ היה ידÁ‡∑,"¯.ּבראׁשית מּוכן ּתׁשלח "אל :הּמלא לֹו ׁשאמר אחרי ¿ƒ≈«ƒְְְִִֵֵֵֶָָָָ««ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

אברהם ּוזקף ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז, ּכׁשהּוא ּבתר ראהּו עינֹוהי ּדברי (אּליןית ּכל אחר האּגדה: ּולפי אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אברהם  ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה הּמלא(.C·qa∑ אילן.ÂÈ¯˜a∑ּומערּבבֹו סֹובכֹו והּׂשטן אברהם, אצל רץ ׁשהיה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָ«¿«ִָ¿«¿»ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
Ba.ּבאילנֹות  ˙Áz∑ ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת מהּו ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ׁשּכתּוב מאחר ִָָ««¿ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, עׂשּויה היא ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: מתּפּלל היה מּמּנּו ׁשעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָעבֹודה
ּדׁשן' ונעׂשה נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, ּבני ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו .ּכאּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé øLà£¤Æ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«

i"yx£‰‡¯È ּכאן ∑‰' ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את לֹו ויראה יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ¯˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B¯˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד  ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»
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EpidC ,"eipxwA" zaiYn z`f gikFn¦©Ÿ¦¥©§©§¨§©§
`N` ,mdxa` iRlM eipxwe eipR EidW¤¨¨¨§©§¨§©¥©§¨¨¤¨

.KaQA fg`PW¤¤¡©©§©
FkaFq ohVde±oFWNn "KaQA" Wxtn §©¨¨§§¨¥©§©¦§

spr)W `vnpe ,KEAiq(`xwp oli`d ¦§¦§¨¤£©¨¦¨¦§¨
azke .KaFQW mW lr "Kaq"xEB"d §©©¥¤¥§¨©©

i"WxW "dix`xn`PW dGn oM cnFl ©§¥¤©¦¥¥¦¤¤¤¡©
EpidC ,"KaQA KEaq" `le "KaQA fg`p"¤¡©©§©§Ÿ¨©§©§©§
fg`p mF`ztE mdxa` oEEkl ux didW¤¨¨¨§¦©§¨¨¦§¤¡©
dGn oM cnFNW azM g"tyaE .KaQA©§©§¨©¤¥¥¦¤
zWXn Kkl okEn didW dNigY azMW¤¨©§¦¨¤¨¨¨§¨¦¥¤
fg`p" oM m` rECnE ,ziW`xa ini§¥§¥¦©©¦¥¤¡©
.FkaFq did ohVdW i`Ce `N` ,"KaQA©§©¤¨©©¤©¨¨¨¨§

zFpli`A FaAxrnE±wx xn` ok iptl §©§§¨¦¨¦§¥¥¨©©
,"zFpli`A" azM o`ke ,cg` "oli`"¦¨¤¨§¨¨©¨¦¨
xxgYWdWMW xnFl dvFxW d`xpe§¦§¤¤¤©¤§¤¦§©§¥
Fkaql KiWnd ohVd ,cg` oli` KaQn¦§©¦¨¤¨©¨¨¦§¦§¨§

.xg` oli`A§¦¨©¥
.[FaMrl icM]±oFW`x qEtcA `Ed oM §¥§©§¥¦§¦

.ipWe§¥¦
± FpA zgYEdlrIe" aEzMW xg`n ©©§¥©©¤¨©©£¥

Edn ,mElM `xwOd xqg `l ,"dlrl§Ÿ¨Ÿ¨¥©¦§¨§©
dUrW dcFar lM lr ?"FpA zgY"©©§©¨£¨¤¨¨

oFvx idi :xnF`e lNRzn did EPOn¦¤¨¨¦§©¥§¥§¦¨
,ipaA diEUr `id EN`M Ff `dYW¤§¥§¦¦£¨¦§¦

wExf FnC EN`M ,hEgW ipA EN`M±lr §¦§¦¨§¦¨¨©
.gAfOd©¦§¥©

hWtn ipA EN`M±.FxFrn §¦§¦ª§¨¥
oWC dUrpe xhwp `Ed EN`M±.xt` §¦¦§¨§©£¤¤¤¥¤

silgY li`d zaxwd oi`W ,xnFlM§©¤¥©§¨©¨©¦©£¦
iciÎlrW Ktidl `N` ,wgvi zaxwdl§©§¨©¦§¨¤¨§¥¤¤©§¥
oAxw xcB wgvi lr lg li`d zaxwd©§¨©¨©¦¨©¦§¨¤¤¨§¨

)iaxd(.ci dxez

(ci)± d`xi 'dFnEBxzM FhEWR± ¦§¤§§©§
iptl ± "`IxC oglR oFdi `kd 'd mcw"¢¨¨¨§¨§©¨©¨¦§¥

.zFxFCd micaFr Eidi o`M 'd¨¦§§¦©
gai "'d""d`xi"e x±lirl mB d`x ¦§©§¦§¤§¥©§¥

d`xi" :azM mXW `N` .g wEqR̈¤¨¤¨¨©¦§¤
:aFYkl wIC o`ke ,"dU Fl xgaie§¦§©¤§¨¦¥¦§
oeiM mXW xnFl Wie ,"d`xie xgai"¦§©§¦§¤§¥©¤¨¥¨
,dlFrl xgap wgvIW rci mdxa`W¤©§¨¨¨©¤¦§¨¦§©§¨
xgai dU d`xi 'd m`W Fl xn` okl̈¥¨©¤¦¦§¤¤¦§©
diElY dxigAdW ,dlFrl dU Fl¤§¨¤©§¦¨§¨
`l dVd d`xi `l m`e ,dVd zI`xA¦§¦©©¤§¦Ÿ¦§¤©¤Ÿ
o`M la` ,wgviA `N` dUA xgai¦§©§¤¤¨§¦§¨£¨¨
miCwd ,dfd xdA xgai 'd i`CEW¤©©¦§©¨¨©¤¦§¦
okl "xgaI"W oeiMW ,"d`xi"l "xgai"¦§©§¦§¤¤¥¨¤¦§©¨¥

."d`xi"¦§¤

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
‰ÌBi.קרּבנֹות  ¯Ó‡È ¯L‡∑לעּמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יראה" זה "ּבהר עליו: הּדֹורֹות לימי ∑‰ÌBi.ׁשּיאמרּו ְָָ¬∆≈»≈«ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ«

הזה, המקרא את הּקֹוראים הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל הּזה" הּיֹום "עד ּכמֹו: העתידין, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּימים
ׁשנה  ּבכל ליׂשראל לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ׁשעֹומדים הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאֹומרים:

ה  מן צבּור ּולהּצילם יצחק ׁשל אפרֹו יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל הּזה הּיֹום ׁשּיאמר ּכדי ּפרענּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
לכּפרה  .ועֹומד ְְֵַָָ

(åè)-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦
:íéîMä©¨¨«¦

(æè)úéNò øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà:Eãéçé-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−

:åéáéà øòL©¬©«Ÿ§¨«
i"yx£EÎ¯·‡ C¯·∑ לּבן ואחת לאב ‡¯a‰.אחת ‰a¯‰Â∑ לּבן ואחת לאב .אחת »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬
:éì÷a zòîL̈©−§¨§Ÿ¦«

ÔÓטו  ˙eÈz Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז  È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

Caיז  ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈa Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡¯Ú‡יח  ‡iÓÓÚ Ïk CÈa ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

mdxa` ly`

FA zFxWdl dGd "mFwOd" z` Fl¤©¨©¤§©§
.zFpAxw o`M aixwdlE FzpikWxW` §¦¨§©§¦¨¨§¨£¤

± mFId xn`izFxFCd inil Exn`IW ¥¨¥©¤Ÿ§¦¥©
df "xdA" :eilr±xvw `xwn df ixde ¨¨§©¤©£¥¤¦§¨¨¨

.df xdA :xn`p ENi`kE§¦¤¡©§©¤
FOrl `EdÎKExAÎWFcTd "d`xi"± ¥¨¤©¨¨§©

dwEaC Dpi` "'d" zaiY df itlE§¦¤¥©¥¨§¨
'd ,xdA" ,"d`xi"l `N` "xdA"l¦§©¤¨§¥¨¤§©

."d`xi¥¨¤
± mFIdoicizrd minId±`weC e`le ©©¨¦¨£¦¦§¨©§¨

prd WxiR dNigY .df mIEqn mFioi §¨¤§¦¨¥©¨¦§¨
."mFId" zaiY Wxtn zrke§¨¥§¨¥¥©©

`xwOd lkAW "dGd mFId cr" FnM§©©©¤¤§¨©¦§¨
±.cFre .bl ,ek oOwl d`x§¥§©¨§

z` mi`xFTd mi`Ad zFxFCd lMW¤¨©©¨¦©§¦¤
mFId cr" :mixnF` dGd `xwOd©¦§¨©¤§¦©©

FA micnFrW mFId lr "dGd±d`xE ©¤©©¤§¦§¥
mFwn lM" :a ,en dhFq i"Wx mB©©¦¨¨¨
inlFrlE mlFrl ,dGd mFId cr xn`PW¤¤¡©©©©¤§¨§§¥
miWxtnd EWwd xakE ."`Ed minlFr¨¦§¨¦§©§¨§¦
K` .FnFwn o`M oi`e .a ,cp `nFIn¦¨§¥¨§©

dn" :azM m"Anxd oA `"xd z"EWA§¨¤¨©§©¨©©
oYn onf l` fnFx dGd mFId cr xn`X¤¨©©©©¤¥¤§©©©
`N` ,d`EaPd DzF` zaizM F` dxFY¨§¦©¨©§¨¤¨
mFId cr FA xn`PW oipr minrtNW¤¦§¨¦¦§¨¤¤¡©©©
`Edd mFId ixg` [mB] `Ed dGd©¤©©£¥©©

."eil` fnxPW¤¦§©¥¨
dcB` WxcnE±.bk `xIe `nEgpY ¦§©©¨¨©§¨©¥¨

xAEA) ziW`xA dcB` Wxcn(.ci ,ak ¦§©©¨¨§¥¦¤
l`xUil gFlql Ff dcwr "d`xi 'd"¦§¤£¥¨¦§©§¦§¨¥
,zEprxRd on mliSdlE dpW lkA§¨¨¨§©¦¨¦©ª§¨

dGd "mFId xn`i"W icM±W`x `Ed §¥¤¥¨¥©©¤Ÿ
o`Mn" :mW dcB` Wxcn d`x .dpXd©¨¨§¥¦§©©¨¨¨¦¨
cwrPW onfA did dpXd W`xW Exn`̈§¤Ÿ©¨¨¨¨¦§©¤¤¡©

."wgvi¦§¨
mi`Ad zFxFCd lkA±xn`i" oMW" §¨©©¨¦¤¥¥¨¥

.cizr oFWl `Ed§¨¦
"d`xi 'd xdA"±"'d" zaiY df itlE §©¥¨¤§¦¤¥©

."xdA" lr zaqEn¤¤©§©
wgvi lW Fxt`±dVd xt` Epiid ¤§¤¦§¨©§¥¤©¤
wgvi zgY `AW)` ,aq zekxa `"yxdn(, ¤¨©©¦§¨

xhwp `Ed ENi`M" lirl i"Wx oFWlke§¦§©¦§¥§¦¦§©

."oWC dUrpe§©£¨¤¤
dxRkl cnFre xEav±i"Wx mB d`x ¨§¥§©¨¨§¥©©¦

dxikf dxn`p `l dOle" :an ,ek `xwIe©¦§¨§¨¨Ÿ¤¤§¨§¦¨
d`xp wgvi lW Fxt` `N` ?wgviA§¦§¨¤¨¤§¤¦§¨¦§¤
dnE ."gAfOd lr gPEnE xEav iptl§¨©¨¨©©¦§¥©©
lrn oWCd z` xiqd `l mdxa`X¤©§¨¨Ÿ¥¦¤©¤¤¥©
znExY zevn z` dfA mIw `le ,gAfOd©¦§¥©§Ÿ¦¥¨¤¤¦§©§©
zilkYW mEXn :xnFl Wi ?oWCd©¤¤¥©¦¤©§¦
gAfOd iETip mEXn `id oWCd z`vFd¨©©¤¤¦¦¦©¦§¥©

d`Ad dkxrOl okEn didIW icM)d`x §¥¤¦§¤¨©©£¨¨©¨¨
"dkxrnl mewn oi`" :ev zyxt yix i"yx(oeike ,§¥¨

gAfOd lr aixwdl cnr `l mdxa`W¤©§¨¨Ÿ¨©§©§¦©©¦§¥©
devOd eilr dlg `l ,sqFp oAxẅ§¨¨Ÿ¨¨¨¨©¦§¨

oWCd z` xiqdl)iaxd(.eh dxez §¨¦¤©¤¤
(fi)± Lkxa` Kxazg`e a`l zg` ¨¥£¨¤§©©¨¨§©©

oAl±KxiA dOl dWw ,oM `l m` iM ©¥¦¦Ÿ¥¨¤¨¨¥©
ixde ,wgvi z` KxiA `le mdxa` z ¤̀©§¨¨§Ÿ¥©¤¦§¨©£¥

oFiQPA cnr `Ed mB)`"eb t"r(. ©¨©©¦¨
± dAx` dAxdeoAl zg`e a`l zg` §©§¨©§¤©©¨¨§©©©¥

±mdxa` z` KxiAW rxGd iEAixW¤¦©¤©¤¥©¤©§¨¨
FpA wgvi ici lr didi.gi dxez ¦§¤©§¥¦§¨§



פי `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
נמנע  ולא חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה קּיּום ּכלֹומר, גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
ּבין  הּסתירה ּגם ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, לקּים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמּמּנּו

הּצּוּויים). ְִִֵַׁשני

(âé)øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾
ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦

:Bða úçz äìòì eäìòiå©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑ ימי מּׁשׁשת לכ היה ידÁ‡∑,"¯.ּבראׁשית מּוכן ּתׁשלח "אל :הּמלא לֹו ׁשאמר אחרי ¿ƒ≈«ƒְְְִִֵֵֵֶָָָָ««ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

אברהם ּוזקף ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז, ּכׁשהּוא ּבתר ראהּו עינֹוהי ּדברי (אּליןית ּכל אחר האּגדה: ּולפי אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אברהם  ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה הּמלא(.C·qa∑ אילן.ÂÈ¯˜a∑ּומערּבבֹו סֹובכֹו והּׂשטן אברהם, אצל רץ ׁשהיה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָ«¿«ִָ¿«¿»ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
Ba.ּבאילנֹות  ˙Áz∑ ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת מהּו ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ׁשּכתּוב מאחר ִָָ««¿ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, עׂשּויה היא ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: מתּפּלל היה מּמּנּו ׁשעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָעבֹודה
ּדׁשן' ונעׂשה נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, ּבני ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו .ּכאּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé øLà£¤Æ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«

i"yx£‰‡¯È ּכאן ∑‰' ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את לֹו ויראה יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ¯˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B¯˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד  ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

mdxa` ly`

(bi)± li` dPdeEnKkl did ok §¦¥©¦¨¨¨§¨
ziW`xa ini zWXn±zFa` d`x ¦¥¤§¥§¥¦§¥¨

oiA iXXd mFIA `xaPW e dpWn d wxR¤¤¦§¨¤¦§¨©©¦¦¥
azke .zFWnXdxEB"di"WxW "dix` ©§¨§¨©©©§¥¤©¦

lMW ,"dPde" zaiY xEYIn df z` cnFl¥¤¤¦¦¥©§¦¥¤¨
.Kkl okEn xaCdW FWExiR "dPde"§¦¥¥¤©¨¨¨§¨

± xg`K`lOd Fl xn`W ixg`± ©©©£¥¤¨©©©§¨
.ai wEqR̈

`EdWM Ed`x ,"Lci glWY l`"©¦§©¨§¨¨§¤
"fg`p"±oi` "xg`" zaiY df itlE ¤¡©§¦¤¥©©©¥

,"`xIe" zaiY iptl `N` ,FnFwn o`M̈§¤¨¦§¥¥©©©§
eipir z` mdxa` `VIe" :aEzM ENi`kE§¦¨©¦¨©§¨¨¤¥¨
mEBxzkE ."'ebe li` dPde `xIe ,xg ©̀©©©§§¦¥©¦§©§

cIn `iaOW qFlwpE`)m"`x(. §§¤¥¦¦¨
mdxa` swfE" :opinBxzOW `Ede§¤§©§§¦¨§©©§¨¨

"oiN` xzA idFpir±z` mdxa` `Up ¥¦¨©¦¥¨¨©§¨¨¤
:o`M sqFp miWOgA .df xg` eipir¥¨©©¤©ª¨¦¨¨
lM xg` ,dcB`d itlE :mixg` mixtq)§¨¦£¥¦§¦¨©¨¨©©¨
eizFprh xg`e ,dpikXde K`lOd ixaC¦§¥©©§¨§©§¦¨§©©©£¨

mdxa` lW(miqEtcE ciÎiazkA K` . ¤©§¨¨©§¦§¥¨§¦
miwIEcnd miWOgA oke .Fpi` mipFW`x¦¦¥§¥©ª¨¦©§¨¦

.EdE`iad `lŸ¡¦
KaQAoli` ±±a ,bn dhFq i"Wx d`x ©§©¦¨§¥©¦¨

fg`p li`d df itlE ,spr `Ed "Kaq"W¤§©¨¨§¦¤¨©¦¤¡©
miptA KWndA d`xE .oli`d sprA©£©¨¦¨§¥©¤§¥¦§¦

.KEAiq oFWNn WxtOW¤§¨¥¦§¦
± eipxwAmdxa` lv` ux didW± §©§¨¤¨¨¨¥¤©§¨¨

EpidC ,"eipxwA" zaiYn z`f gikFn¦©Ÿ¦¥©§©§¨§©§
`N` ,mdxa` iRlM eipxwe eipR EidW¤¨¨¨§©§¨§©¥©§¨¨¤¨

.KaQA fg`PW¤¤¡©©§©
FkaFq ohVde±oFWNn "KaQA" Wxtn §©¨¨§§¨¥©§©¦§

spr)W `vnpe ,KEAiq(`xwp oli`d ¦§¦§¨¤£©¨¦¨¦§¨
azke .KaFQW mW lr "Kaq"xEB"d §©©¥¤¥§¨©©

i"WxW "dix`xn`PW dGn oM cnFl ©§¥¤©¦¥¥¦¤¤¤¡©
EpidC ,"KaQA KEaq" `le "KaQA fg`p"¤¡©©§©§Ÿ¨©§©§©§
fg`p mF`ztE mdxa` oEEkl ux didW¤¨¨¨§¦©§¨¨¦§¤¡©
dGn oM cnFNW azM g"tyaE .KaQA©§©§¨©¤¥¥¦¤
zWXn Kkl okEn didW dNigY azMW¤¨©§¦¨¤¨¨¨§¨¦¥¤
fg`p" oM m` rECnE ,ziW`xa ini§¥§¥¦©©¦¥¤¡©
.FkaFq did ohVdW i`Ce `N` ,"KaQA©§©¤¨©©¤©¨¨¨¨§

zFpli`A FaAxrnE±wx xn` ok iptl §©§§¨¦¨¦§¥¥¨©©
,"zFpli`A" azM o`ke ,cg` "oli`"¦¨¤¨§¨¨©¨¦¨
xxgYWdWMW xnFl dvFxW d`xpe§¦§¤¤¤©¤§¤¦§©§¥
Fkaql KiWnd ohVd ,cg` oli` KaQn¦§©¦¨¤¨©¨¨¦§¦§¨§

.xg` oli`A§¦¨©¥
.[FaMrl icM]±oFW`x qEtcA `Ed oM §¥§©§¥¦§¦

.ipWe§¥¦
± FpA zgYEdlrIe" aEzMW xg`n ©©§¥©©¤¨©©£¥

Edn ,mElM `xwOd xqg `l ,"dlrl§Ÿ¨Ÿ¨¥©¦§¨§©
dUrW dcFar lM lr ?"FpA zgY"©©§©¨£¨¤¨¨

oFvx idi :xnF`e lNRzn did EPOn¦¤¨¨¦§©¥§¥§¦¨
,ipaA diEUr `id EN`M Ff `dYW¤§¥§¦¦£¨¦§¦

wExf FnC EN`M ,hEgW ipA EN`M±lr §¦§¦¨§¦¨¨©
.gAfOd©¦§¥©

hWtn ipA EN`M±.FxFrn §¦§¦ª§¨¥
oWC dUrpe xhwp `Ed EN`M±.xt` §¦¦§¨§©£¤¤¤¥¤

silgY li`d zaxwd oi`W ,xnFlM§©¤¥©§¨©¨©¦©£¦
iciÎlrW Ktidl `N` ,wgvi zaxwdl§©§¨©¦§¨¤¨§¥¤¤©§¥
oAxw xcB wgvi lr lg li`d zaxwd©§¨©¨©¦¨©¦§¨¤¤¨§¨

)iaxd(.ci dxez

(ci)± d`xi 'dFnEBxzM FhEWR± ¦§¤§§©§
iptl ± "`IxC oglR oFdi `kd 'd mcw"¢¨¨¨§¨§©¨©¨¦§¥

.zFxFCd micaFr Eidi o`M 'd¨¦§§¦©
gai "'d""d`xi"e x±lirl mB d`x ¦§©§¦§¤§¥©§¥

d`xi" :azM mXW `N` .g wEqR̈¤¨¤¨¨©¦§¤
:aFYkl wIC o`ke ,"dU Fl xgaie§¦§©¤§¨¦¥¦§
oeiM mXW xnFl Wie ,"d`xie xgai"¦§©§¦§¤§¥©¤¨¥¨
,dlFrl xgap wgvIW rci mdxa`W¤©§¨¨¨©¤¦§¨¦§©§¨
xgai dU d`xi 'd m`W Fl xn` okl̈¥¨©¤¦¦§¤¤¦§©
diElY dxigAdW ,dlFrl dU Fl¤§¨¤©§¦¨§¨
`l dVd d`xi `l m`e ,dVd zI`xA¦§¦©©¤§¦Ÿ¦§¤©¤Ÿ
o`M la` ,wgviA `N` dUA xgai¦§©§¤¤¨§¦§¨£¨¨
miCwd ,dfd xdA xgai 'd i`CEW¤©©¦§©¨¨©¤¦§¦
okl "xgaI"W oeiMW ,"d`xi"l "xgai"¦§©§¦§¤¤¥¨¤¦§©¨¥

."d`xi"¦§¤

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
‰ÌBi.קרּבנֹות  ¯Ó‡È ¯L‡∑לעּמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יראה" זה "ּבהר עליו: הּדֹורֹות לימי ∑‰ÌBi.ׁשּיאמרּו ְָָ¬∆≈»≈«ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ«

הזה, המקרא את הּקֹוראים הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל הּזה" הּיֹום "עד ּכמֹו: העתידין, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּימים
ׁשנה  ּבכל ליׂשראל לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ׁשעֹומדים הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאֹומרים:

ה  מן צבּור ּולהּצילם יצחק ׁשל אפרֹו יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל הּזה הּיֹום ׁשּיאמר ּכדי ּפרענּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
לכּפרה  .ועֹומד ְְֵַָָ

(åè)-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦
:íéîMä©¨¨«¦

(æè)úéNò øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà:Eãéçé-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−

:åéáéà øòL©¬©«Ÿ§¨«
i"yx£EÎ¯·‡ C¯·∑ לּבן ואחת לאב ‡¯a‰.אחת ‰a¯‰Â∑ לּבן ואחת לאב .אחת »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬
:éì÷a zòîL̈©−§¨§Ÿ¦«

ÔÓטו  ˙eÈz Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז  È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

Caיז  ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈa Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡¯Ú‡יח  ‡iÓÓÚ Ïk CÈa ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

mdxa` ly`

FA zFxWdl dGd "mFwOd" z` Fl¤©¨©¤§©§
.zFpAxw o`M aixwdlE FzpikWxW` §¦¨§©§¦¨¨§¨£¤

± mFId xn`izFxFCd inil Exn`IW ¥¨¥©¤Ÿ§¦¥©
df "xdA" :eilr±xvw `xwn df ixde ¨¨§©¤©£¥¤¦§¨¨¨

.df xdA :xn`p ENi`kE§¦¤¡©§©¤
FOrl `EdÎKExAÎWFcTd "d`xi"± ¥¨¤©¨¨§©

dwEaC Dpi` "'d" zaiY df itlE§¦¤¥©¥¨§¨
'd ,xdA" ,"d`xi"l `N` "xdA"l¦§©¤¨§¥¨¤§©

."d`xi¥¨¤
± mFIdoicizrd minId±`weC e`le ©©¨¦¨£¦¦§¨©§¨

prd WxiR dNigY .df mIEqn mFioi §¨¤§¦¨¥©¨¦§¨
."mFId" zaiY Wxtn zrke§¨¥§¨¥¥©©

`xwOd lkAW "dGd mFId cr" FnM§©©©¤¤§¨©¦§¨
±.cFre .bl ,ek oOwl d`x§¥§©¨§

z` mi`xFTd mi`Ad zFxFCd lMW¤¨©©¨¦©§¦¤
mFId cr" :mixnF` dGd `xwOd©¦§¨©¤§¦©©

FA micnFrW mFId lr "dGd±d`xE ©¤©©¤§¦§¥
mFwn lM" :a ,en dhFq i"Wx mB©©¦¨¨¨
inlFrlE mlFrl ,dGd mFId cr xn`PW¤¤¡©©©©¤§¨§§¥
miWxtnd EWwd xakE ."`Ed minlFr¨¦§¨¦§©§¨§¦
K` .FnFwn o`M oi`e .a ,cp `nFIn¦¨§¥¨§©

dn" :azM m"Anxd oA `"xd z"EWA§¨¤¨©§©¨©©
oYn onf l` fnFx dGd mFId cr xn`X¤¨©©©©¤¥¤§©©©
`N` ,d`EaPd DzF` zaizM F` dxFY¨§¦©¨©§¨¤¨
mFId cr FA xn`PW oipr minrtNW¤¦§¨¦¦§¨¤¤¡©©©
`Edd mFId ixg` [mB] `Ed dGd©¤©©£¥©©

."eil` fnxPW¤¦§©¥¨
dcB` WxcnE±.bk `xIe `nEgpY ¦§©©¨¨©§¨©¥¨

xAEA) ziW`xA dcB` Wxcn(.ci ,ak ¦§©©¨¨§¥¦¤
l`xUil gFlql Ff dcwr "d`xi 'd"¦§¤£¥¨¦§©§¦§¨¥
,zEprxRd on mliSdlE dpW lkA§¨¨¨§©¦¨¦©ª§¨

dGd "mFId xn`i"W icM±W`x `Ed §¥¤¥¨¥©©¤Ÿ
o`Mn" :mW dcB` Wxcn d`x .dpXd©¨¨§¥¦§©©¨¨¨¦¨
cwrPW onfA did dpXd W`xW Exn`̈§¤Ÿ©¨¨¨¨¦§©¤¤¡©

."wgvi¦§¨
mi`Ad zFxFCd lkA±xn`i" oMW" §¨©©¨¦¤¥¥¨¥

.cizr oFWl `Ed§¨¦
"d`xi 'd xdA"±"'d" zaiY df itlE §©¥¨¤§¦¤¥©

."xdA" lr zaqEn¤¤©§©
wgvi lW Fxt`±dVd xt` Epiid ¤§¤¦§¨©§¥¤©¤
wgvi zgY `AW)` ,aq zekxa `"yxdn(, ¤¨©©¦§¨

xhwp `Ed ENi`M" lirl i"Wx oFWlke§¦§©¦§¥§¦¦§©

."oWC dUrpe§©£¨¤¤
dxRkl cnFre xEav±i"Wx mB d`x ¨§¥§©¨¨§¥©©¦

dxikf dxn`p `l dOle" :an ,ek `xwIe©¦§¨§¨¨Ÿ¤¤§¨§¦¨
d`xp wgvi lW Fxt` `N` ?wgviA§¦§¨¤¨¤§¤¦§¨¦§¤
dnE ."gAfOd lr gPEnE xEav iptl§¨©¨¨©©¦§¥©©
lrn oWCd z` xiqd `l mdxa`X¤©§¨¨Ÿ¥¦¤©¤¤¥©
znExY zevn z` dfA mIw `le ,gAfOd©¦§¥©§Ÿ¦¥¨¤¤¦§©§©
zilkYW mEXn :xnFl Wi ?oWCd©¤¤¥©¦¤©§¦
gAfOd iETip mEXn `id oWCd z`vFd¨©©¤¤¦¦¦©¦§¥©

d`Ad dkxrOl okEn didIW icM)d`x §¥¤¦§¤¨©©£¨¨©¨¨
"dkxrnl mewn oi`" :ev zyxt yix i"yx(oeike ,§¥¨

gAfOd lr aixwdl cnr `l mdxa`W¤©§¨¨Ÿ¨©§©§¦©©¦§¥©
devOd eilr dlg `l ,sqFp oAxẅ§¨¨Ÿ¨¨¨¨©¦§¨

oWCd z` xiqdl)iaxd(.eh dxez §¨¦¤©¤¤
(fi)± Lkxa` Kxazg`e a`l zg` ¨¥£¨¤§©©¨¨§©©

oAl±KxiA dOl dWw ,oM `l m` iM ©¥¦¦Ÿ¥¨¤¨¨¥©
ixde ,wgvi z` KxiA `le mdxa` z ¤̀©§¨¨§Ÿ¥©¤¦§¨©£¥

oFiQPA cnr `Ed mB)`"eb t"r(. ©¨©©¦¨
± dAx` dAxdeoAl zg`e a`l zg` §©§¨©§¤©©¨¨§©©©¥

±mdxa` z` KxiAW rxGd iEAixW¤¦©¤©¤¥©¤©§¨¨
FpA wgvi ici lr didi.gi dxez ¦§¤©§¥¦§¨§



xie`פב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(èé)åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìà¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑ ׁשל עקדתֹו לפני ׁשנים י"ב יֹוׁשב. היה ּבחברֹון ׁשהרי מּמׁש, יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מרּבים  רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם "וּיגר ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע מּבאר יצא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻיצחק

הראׁשֹונים, חברֹון למעלה מּׁשל ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ׁשנה, כ"ו .והם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ë)øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®Ÿ
àåä-íâ äkìî äãìé äpäéçà øBçðì íéða:E Â¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

i"yx£'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡∑ ּבני היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה הּמֹורּיה, מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה להּׂשיאֹו לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ּכבר, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשחּוט

עקדה  ידי על ׁשהיּו ּדברים הרהּורי האּלה", הּדברים "אחרי וזהּו זּוגֹו, ּבת רבקה אף ∑Â‰ŒÌb‡.ׁשּנֹולדה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«ƒַ
הּגבירֹות  ּבני ח' מּיעקב: ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם אברהם למׁשּפחֹות מׁשּפחֹותיה הׁשותה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהיא

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני ח ' אּלּו, אף הּׁשפחֹות, ּבני .וד' ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

eÏÊ‡Âיט  eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

ÂÁ˙‡Â‡כ  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁÏ ÔÈa¿ƒ¿»»

mdxa` ly`

(hi)± raW x`aA mdxa` aWIe`l ©¥¤©§¨¨¦§¥¨©Ÿ
WOn daiWi±raw lW)m"`x(`N` , §¦¨©¨¤¤©¤¨

xfg dxU dzOW cInE ,hrEn onf§©¨¦©¤¥¨¨¨¨©
.a ,bk i"WxA oOwlcM ,oFxagl§¤§§¦§©¨§©¦

mipW a"i .aWFi did oFxagA ixdW¤£¥§¤§¨¨¥¨¦
x`An `vi wgvi lW Fzcwr iptl¦§¥£¥¨¤¦§¨¨¨¦§¥

oFxagl Fl Klde raW±FpFWl wEICn ¤©§¨©§¤§¦¦§
xfg mdxa` wxW rnWn ,"Fl Klde"§¨©©§©¤©©§¨¨¨©
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.mipA`k dxez ¨¦

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a ycw zexb`)

ּפּפּפּפלגלגלגלגׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבניניניני וארוארוארוארּבּבּבּבעהעהעהעה ּגּגּגּגבירבירבירבירֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו,,,, כ)אףאףאףאף כב, ּבסדר (רש"י מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא "מעכה" זה לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשאינֹוהּדֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ּבת ׁשם ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשם מפרמפרמפרמפרׁשׁשׁשׁש ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד אׁשת ׁשם אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ּברׁש"י, ְְְְֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
טז)איׁש כג, מג. יא, ׁשוים"(דה"א ולנקבה לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו ו"יׁש וּיׁשלח), ּפרׁשת סֹוף עזרא .(אּבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(àë)éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬
:íøà£¨«

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו, לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì¯‡„ È‰e·‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈

‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד  Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe d˙ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»
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פג `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(èé)åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìà¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑ ׁשל עקדתֹו לפני ׁשנים י"ב יֹוׁשב. היה ּבחברֹון ׁשהרי מּמׁש, יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מרּבים  רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם "וּיגר ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע מּבאר יצא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻיצחק

הראׁשֹונים, חברֹון למעלה מּׁשל ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ׁשנה, כ"ו .והם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ë)øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®Ÿ
àåä-íâ äkìî äãìé äpäéçà øBçðì íéða:E Â¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

i"yx£'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡∑ ּבני היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה הּמֹורּיה, מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה להּׂשיאֹו לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ּכבר, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשחּוט

עקדה  ידי על ׁשהיּו ּדברים הרהּורי האּלה", הּדברים "אחרי וזהּו זּוגֹו, ּבת רבקה אף ∑Â‰ŒÌb‡.ׁשּנֹולדה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«ƒַ
הּגבירֹות  ּבני ח' מּיעקב: ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם אברהם למׁשּפחֹות מׁשּפחֹותיה הׁשותה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהיא

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני ח ' אּלּו, אף הּׁשפחֹות, ּבני .וד' ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

eÏÊ‡Âיט  eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

ÂÁ˙‡Â‡כ  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁÏ ÔÈa¿ƒ¿»»

mdxa` ly`

(hi)± raW x`aA mdxa` aWIe`l ©¥¤©§¨¨¦§¥¨©Ÿ
WOn daiWi±raw lW)m"`x(`N` , §¦¨©¨¤¤©¤¨

xfg dxU dzOW cInE ,hrEn onf§©¨¦©¤¥¨¨¨¨©
.a ,bk i"WxA oOwlcM ,oFxagl§¤§§¦§©¨§©¦

mipW a"i .aWFi did oFxagA ixdW¤£¥§¤§¨¨¥¨¦
x`An `vi wgvi lW Fzcwr iptl¦§¥£¥¨¤¦§¨¨¨¦§¥

oFxagl Fl Klde raW±FpFWl wEICn ¤©§¨©§¤§¦¦§
xfg mdxa` wxW rnWn ,"Fl Klde"§¨©©§©¤©©§¨¨¨©
.raW x`aA x`Wp wgvi la` ,oFxagl§¤§£¨¦§¨¦§©¦§¥¤©

oOwl xEn`dn rnWn oke)aq ,ck(lr §¥©§©¥¨¨§©¨©
,"abPd ux`A aWFi `Ede" :wgvi¦§¨§¥§¤¤©¤¤
mW aWi wgvIW mW i"WxA x`Fanke§©§¨§©¦¨¤¦§¨¨©¨

.abPd ux`l rqp mdxa`W f`n¥¨¤©§¨¨¨©§¤¤©¤¤
xn`PW FnM±.cl ,`k lirl §¤¤¡©§¥

mini miYWlR ux`A mdxa` xbIe"©¨¨©§¨¨§¤¤§¦§¦¨¦
oFxag lXn miAxn ,"miAx©¦§ª¦¦¤¤§

mipFW`xd±ux`l riBdWM Epid ¨¦¦©§§¤¦¦©§¤¤
`id `xnn ipFl`A aXizd cIn orpM§©©¦¨¦§©¥§¥¥©§¥¦
,mipW Wnge mixUr mW ddWe ,oFxag¤§§¨¨¨¤§¦§¨¥¨¦
aWi mWe ,raW x`al xar KMÎxg`e§©©¨¨©¦§¥¤©§¨¨©
xar KMÎxg`e ,mipW WWe mixUr¤§¦¨¥¨¦§©©¨¨©
.eini sFq cr aWi mWe oFxagl aEW§¤§§¨¨©©¨¨

dlrnl EpWxRW FnM ,dpW e"k mde§¥¨¨§¤¥©§§©§¨
±.cl ,`kk dxez

(k)'Fbe cBIe dN`d mixaCd ixg`± ©£¥©§¨¦¨¥¤©ª©§
mdxa` did dIxFOd xdn FaEWA§¥©©¦¨¨¨©§¨¨

xnF`e xdxdn±"mixaCd" Wxtn §©§¥§¥§¨¥©§¨¦

xEAC oFWNn)iaxd(,eh lirl mB d`xE . ¦§¦§¥©§¥
.`

KlFd did xaM hEgW ipA did EN ¦̀¨¨§¦¨§¨¨¨¥
dX` F`iVdl il did ,mipA `lA§Ÿ¨¦¨¨¦§©¦¦¨

`xnnE lFMW` xpr zFpAn±EidW ¦§¨¥¤§©§¥¤¨
Eid mdizFpaE ,mdxa` zixa ilrA©£¥§¦©§¨¨§¥¤¨

mqEgIn il zRk` dnE ,zFIpwcv),fp x"a ¦§¨¦¨¦§©¦¦¦¨
b(miIxFn` Eid mdizFa`W s` ,)d`x ©¤£¥¤¨¡¦¦

bi ,ci lirl(orpM ipAn ,)fh ,i lirl d`x(. ¦§¥§©©
Fl gwe" :g ,ck oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§©
"`xnnE lFMW` xpr zFpAn dX`. ¦¨¦§¨¥¤§©§¥
xWwA hl wEqR mW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦¨¨§¤¤
dY`e KExA ipA" :xfril` lW FYal§¦¤¡¦¤¤§¦¨§©¨

."KExaA wACn xEx` oi`e ,xEx`̈§¥¨¦©¥§¨
dclFPW `EdÎKExAÎWFcTd FxVA¦§©¨¨¤§¨
mixaCd" Edfe .FbEf zA dwax¦§¨©§¤©§¨¦
ici lr EidW mixaC ixEdxd ,"dN`d̈¥¤¦§¥§¨¦¤¨©§¥

dcwr±Ekix`dW i"Wx iWxtn d`xE £¥¨§¥§¨§¥©¦¤¤¡¦
llMd mr EN` i"Wx ixaC z` aXil§©¥¤¦§¥©¦¥¦©§¨
mFwn lMW ` ,eh lirl i"Wx `iadW¤¥¦©¦§¥¤¨¨
oiprdn bltEn `Ed "ixg`" aEzMW¤¨©£¥§¨¥¨¦§¨
.dcwrl KEnq `Ed ixd o`ke ,eiptNW¤§¨¨§¨£¥¨¨£¥¨

± `ed mBdzeWd "`id" s` ©¦©¦¦§§¨
mdxa` zFgRWnl dizFgRWn±iM ¦§§¤¨§¦§§©§¨¨¦

Kixve ."`id mB" Edn ,oM `l m ¦̀Ÿ¥©©¦§¨¦
,xnFloM dzUr `idW dpEMd oi`W ©¤¥©©¨¨¤¦¨§¨¥

iM ,DAW WcFTd gEx iR lr rcEnA§©©¦©©¤¤¨¦

gEx Dl dzidW dMln lr xn`p `lŸ¤¡©©¦§¨¤¨§¨¨©
calA dxU lr `N` ,WcFTd)i"yx d`x ©¤¤¨©¨¨¦§¨

hk ,`i lirl(lr) lrFtA did KMW `N` .¤¨¤¨¨¨§©©
dpFilrd dgBWdd ici(dgRWOdW , §¥©©§¨¨¨¤§¨¤©¦§¨¨

dfA Wie ,mdxa` lWM dzid DNW¤¨¨§¨§¤©§¨¨§¥¨¤
dpEMdW F` .mdxa`l cFaM mEXn¦¨§©§¨¨¤©©¨¨
,WcFTd gExA mdxa`l cBEd KMW¤¨©§©§¨¨§©©¤
mB KM ,mipA a"i Eidi awriNW mWMW¤§¥¤§©£Ÿ¦§¨¦¨©
od "`id mB" zFaiYd df itlE ,xFgpl§¨§¦¤©¥©¦¥
oMW `le ,"mdxa`l cBIe"l qgiA wx©§©©§©ª©§©§¨¨§Ÿ¤¥
ExVA dfaE .dMln zrcFzA did̈¨§¨©¦§¨¨¤¦§
zA dwax dclFPW wx `NW ,mdxa`l§©§¨¨¤Ÿ©¤§¨¦§¨©
df bEEGOW mB `N` ,wgvi lW FbEf¤¦§¨¤¨©¤¦¦¤
.mihaW a"i E`vi EPOOW ,awri clEi¦¨¥©£Ÿ¤¦¤¥§§¨¦
E`vIW mihaW a"i mdxa` dn̈©§¨¨§¨¦¤¨§

zFxiaBd ipA dpFnW ,awrIn±lgx ¦©£Ÿ§¨§¥©§¦¨¥
.d`le§¥¨

zFgtW ipA drAx`e±.dRlfe ddlA §©§¨¨§¥§¨¦§¨§¦§¨
zFxiab ipA dpFnW EN` s`±Edfe ©¥§¨§¥§¦§¤

:bk wEqtA aEzMd WiBcOX dn©¤©§¦©¨§¨
."dMln dcli dN` dpFnW"§¨¥¤¨§¨¦§¨

WblR ipA drAx`e±okle .dnE`x §©§¨¨§¥¦¤¤§¨§¨¥
mB clYe" :ck wEqtA xn`p dilr mB©¨¤¨¤¡©§¨©¥¤©
awri lv`W FnMW xnFl ,"`id¦©¤§¤¥¤©£Ÿ
KM ,mipA drAx` dpclY zFgtXd©§¨¥©§¨©§¨¨¨¦¨
drAx` dcilFd FWbliR - xFgp lv ¥̀¤¨¦©§¦¨©§¨¨

.mipA`k dxez ¨¦

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a ycw zexb`)

ּפּפּפּפלגלגלגלגׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבניניניני וארוארוארוארּבּבּבּבעהעהעהעה ּגּגּגּגבירבירבירבירֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו,,,, כ)אףאףאףאף כב, ּבסדר (רש"י מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא "מעכה" זה לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשאינֹוהּדֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ּבת ׁשם ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשם מפרמפרמפרמפרׁשׁשׁשׁש ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד אׁשת ׁשם אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ּברׁש"י, ְְְְֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
טז)איׁש כג, מג. יא, ׁשוים"(דה"א ולנקבה לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו ו"יׁש וּיׁשלח), ּפרׁשת סֹוף עזרא .(אּבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(àë)éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬
:íøà£¨«

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו, לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì¯‡„ È‰e·‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈

‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד  Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe d˙ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»

Ù Ù Ù

åô÷ 'îòá ñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì àøéå úùøôì äøèôä

mdxa` ly`

(bk)± dwax z` cli l`EzaElM §¥¨©¤¦§¨¨
`N` EaYkp `l ElNd oiqEgId©¦¦©¨Ÿ¦§§¤¨

df wEqR liaWA±i"WxA lirlcM ¦§¦¨¤§¦§¥§©¦
` :oaEn df iR lre .k wEqR(dOl ¨§©¦¤¨¨¨

Dpi`W s` ,aEzMd DxiMfd llkA¦§¨¦§¦¨©¨©¤¥¨
a ,dpFnXd llkA(azFMX dn ¦§©©§¨©¤¥

xg`l wx ,"dMln dcli dN` dpFnW"§¨¥¤¨§¨¦§¨©§©©
dwaxW s` ,"dwax z` cli l`EzaE"§¥¨©¤¦§¨©¤¦§¨

`N` ,"dN` dpFnW" llkA Dpi ¥̀¨¦§©§¨¥¤¤¨
`l "dN` dpFnW"d lMW Epl xnFl©¨¤¨©§¨¥¤Ÿ

dwax liaWA `N` EaYkp)cecl likyn(. ¦§§¤¨¦§¦¦§¨
`xie zyxt zlqg

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a ycw zexb`)
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ׁשאינֹוהּדֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ּבת ׁשם ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשם מפרמפרמפרמפרׁשׁשׁשׁש ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד אׁשת ׁשם אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ּברׁש"י, ְְְְֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
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äâåð úôéì÷á åãøéå äøéöéã úåëìîá íéùáåìîå
äøåúá ÷ñåòä ìë àøîâá ù"æå .(íéìëä úøéáùá
éðá úàå éðàãô åìàë åéìò éðà äìòî ä"á÷ä øîà
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ב).48. (מח, תכ"א י.49.תקו"ז א.50.צב, קעג, זח"ג ˘ËÈÏ"‡.51.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ï"‰Î·."מעלה ובכאו"א -.52

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰) סוס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' קה"ת)"."˘Â"ראה בהוצאת בהמ"מ ב.53.- קלח, ברכות 54.שבת
א. ח,
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מרחשון  י' שני יום
,dnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðéëùä úàöá ìáà,290 'nr cr:ì"ãå ç"òá ù"îë

] dâð útìwî äðéëMä úàöa ìáà:xg` gQp[úBtìwäî £¨§¥©§¦¨¦§¦©Ÿ©ª¨©¥¥©§¦
òøä ãøôéå ,úBöBöépä øeøa íìLiL øçà,zetilwd ly - ©©¤ª§©¥©¦§ª§©¨©

áBhäî,dyecw ly -àèìL àìå ,"ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å ¥©§¦§¨§¨£¥¨¤§Ÿ¨§¨
òøå áBèc àðìéà,`edy ,"rxe aeh zrcd ur" helyi `le - ¦¨¨§¨¨

ztilw ,lirl xen`k
onfa zhleyd "dbep"

,zelbdáBhä úàöa§¥©
äpnîdhilyd ,oky - ¦¤¨

cvn `id ,meik dl yiy
eli`e ,day aehd wlgd
xxazie `vi aehd wlgyk
didz `l - dpnn

,xzei dcia dhilydéæà£©
äøBzä ÷ñò äéäé àìŸ¦§¤¥¤©¨
,ïéøeøa øøáì úBönäå§©¦§§¨¥¥¦

,dzr xacdy itk --ék¦
íéãeçé ãçéì íà¦§©¥¦¦

,øúBé íéðBéìòdlrnl - ¤§¦¥
ici lr miyrpd micegidn
zeevn meiwe dxez cenil

,zrkéLîäìúBøBà C §©§¦
øúBé íéðBéìò¤§¦¥

úeìéöàäî55Bîk , ¥¨£¦§
ìkäå .ì"æ é"øàä áúkL¤¨©¨£¦©§©Ÿ

,dyrii xen`d lk -ìò©
,äøBzä úeiîéðt éãé,dxezay xzqpd wlg -úBönä íi÷ì §¥§¦¦©¨§©¥©¦§

.'eë íéðBéìò úBøBàì úBðeënL úBðBéìò úBðeëazepeekd - §©¨¤§¤§©§§¤§¦
,xzeia mipeilr zexe` jiyndl ick ze`aúBönä LøL ék¦Ÿ¤©¦§

àeä-Ceøa óBñ-ïéàa äìòî äìòîì àeädlrnly - §©§¨©§¨§¥¨
."zeliv`"nì"æø eøîàL äîe)56ãéúòì úBìèa úBöî"c ©¤¨§©©§¦§§¥¤¨¦

a eðéä ,"àáìixg`y onf -úBîéì ìáà ,íéúnä úiçú ¨Ÿ©§¦§¦©©¥¦£¨¦
(íéìèa ïéà ¯ íéúnä úiçz íã÷ çéLnä57.epiihvie - ©¨¦©Ÿ¤§¦©©¥¦¥§¥¦

zekynpd zekyndd xy`n xzei zedeab zekynd zkynda
,zeevnd ici lr zrkøwò íb äéäé ïëìåïk íb äøBzä ÷ñò §¨¥¦§¤©¦©¥¤©¨©¥

úBönä úeiîéðôa¦§¦¦©¦§
.íéøzñpä íäéîòèå- §©£¥¤©¦§¨¦

mipeilrd micegia
,zeevnd ici lr miyrpd
ici lr recn minrhae
meiw ly `wec df ote`
zexe` mikiynn zeevnd
.mipeilr micegie mipeilr

úBìâpä ìáàmipiprd - £¨©¦§
,dxezc dlbp lyeéäé¦§

Léà ìëì íéòeãéå íéeìb§¦¦¦§¨¦
älçúa äòéãéa ìàøNé¦§¨¥¦¦¨¦§¦¨
rbiizdl ekxhviy ilan -

,drici dze`l ribdléìa§¦
éøö ïéàå ,äçëLC`le - ¦§¨§¥¨¦

il`xyid yi`d jxhvi
áøòì àlà ,íäa ÷ñòì©£Ÿ¨¤¤¨§¥¤
íòèîì ekæé àlL áø©¤Ÿ¦§§¦§©

,éiçc àðìéàîmerhl - ¥¦¨¨§©¥
,miigd urnàeäL¤

äøBzä úeiîéðt§¦¦©¨
,äåönäåokl - dxezd zeiniptn merhl ekfi `l mdy oeeike - §©¦§¨
íéëéøöeekxhvie -,äðLna [äøBza] ÷ñòìk -,icLézäì §¦¦©£Ÿ©¨©¦§¨§©¦

) äøBzä ÷ñò éãé ìò) íäa ÷eácä àøçà-àøèqä çkazka Ÿ©©¦§¨¨¢¨©¨¨¤©§¥¥¤©¨
(`zil ci,(,`xg` `xhq ly gekd z` yilgdl ekxhvi md -

:áéúëãk ,íàéèçäì íäa èìLz àlLaezky enk -58: ¤Ÿ¦§Ÿ¨¤§©£¦¨§¦§¦
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ùã÷ä úøâà
äâåð úôéì÷î äðéëùä úàöá ìáà

à"ð][úåôéì÷äîøçàíìùåéùøåøéáúåöåöéðäãøôåéåòøä
áåèã àðìéà àèìù àìå ïåà éìòåô ìë åãøôúéå áåèäî
äøåúä ÷ñò äéäé àì éæà äðîî áåèä úàöá òøå
øúåé íéðåéìò íéãåçé ãçéì à"ë ïéøåøéá øøáì úåöîäå
é"øàä ù"îë úåìéöàäî øúåé íéðåéìò úåøåà êéùîäì
úåðååëá úåöîä íéé÷ì äøåúä úåéîéðô é"ò ìëäå ì"æ
úåöîä ùøù éë 'åë íéðåéìò úåøåàì úåðåëîù úåðåéìò
úåöîã ì"æø ù"îå) ä"á ñ"àá äìòî äìòîì àåä
úåîéì ìáà íéúîä úééçúá åðééä ì"òì úåìéèá
ø÷éò íâ 'éäé ïëìå (íéìèá ïéà î"äçú íãå÷ çéùîä
íäéîòèå úåöîä úåéîéðôá ïë íâ äøåúä ÷ñò
ùéà ìëì íéòåãéå íéåìâ åéäé úåìâðä ìáà .íéøúñðä
íäá ÷åñòì ö"àå äçëù éìá äìçúá äòéãéá ìàøùé
àåäù ééçã àðìéàî íòèîì åëæé àìù áø áøòì àìà
[äøåúá] ÷åñòì íéëéøöå äåöîäå äøåúä úåéîéðô
÷ñò é"ò) íäá ÷åáãä à"ñä çë ùéúäì äðùîá

.äøåúäàúéì é"ëáíàéèçäì íäá èåìùú àìù (
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מהאצילות".55. "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו נדה 56.בתניא
ב. יהי'57.סא, שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח ‡È¯Áמה בימות ולא המתים תחיית
ÈÙÏ˘ ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית

המתים  בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' - כלאים של
בלבושים לבושים יהיו אז ‡Ï‰הרי יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,

שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן בחידושי המובא הרשב"א, כלאים; של ,ÌÈ˙Óעדיין‰Ìהאיסור
נדה  על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי נעשה שמת "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז

שם,Ï‡שם) אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי מתרץ בכך המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה
באלף יהי' שכר קבלת הרי ‰˘·ÈÚÈשעיקר המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים שבתחיית יוצא שמזה

שרבנו  מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי
שמצוות תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא בהתאם Ï‡הזקן כן גם הוא - לבוא לעתיד תתבטלנה

בהבדל הרשב"א. המצוות Ê‰לשיטת תתבטלנה המתים בתחיית (שרק המתים תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן מהמ ˘ÈÙÏולא רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) בנדה תחיית הגמרא על בהגהותיו מביא חיות שמהר"ץ קומות

שהמצוות יוצא מקומות (באותם ש Ï‡שם המשיח זמן של לבוא הלעתיד על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תחיית ÈÙÏתתבטלנה
בזמן זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה התוס').˘‡È¯Áהמתים, לשיטת (בהתאם המתים תחיית

תתקסב, (א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי
זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) כ.58.סע"ב סה, ישעי'
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מרחשון  י"א שלישי יום
אגרת כז  ,290 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æë,enw 'nr cr.å"ñð åéúåçøåàá

.áø áøòî íéàèBç eéäiL ,"ìl÷é äðL äàî ïa àèBçäå"- §©¤¤¥¨¨¨§ª¨¤¦§§¦¥¥¤©
dweac `xg`Î`xhqy "ax axr"d mde ,mi`heg eidi f` mby ixd
`xg`Î`xhqd zylgdl mirvn`l miwewf md eidi okle ,mda
`xhqd z` yilgdl ick wx `le .`hg icil mze` `iaz `ly

mikixv eidi `xg`Î
ik ,dxezc dlbpl wwcfdl

- m`eéäé äNòîì íâå§©§©£¤¦§
úBëìä éèøôì íéëéøö§¦¦¦§¨¥¦§
øúBé äàîèå øeqà¦§ª§¨¥
òøàé àlL ,ìàøNiî¦¦§¨¥¤Ÿ¤¡©

íäì,l`xyi ipal -ìeñt ¨¤§
àì ék" ,øeqàå äàîèå§ª§¨§¦¦Ÿ

."'eë äpàélk wicvl - §ª¤
"oe`59lk f` eidi jke -

lretae ielba l`xyi
,wicv zbixcnaíâå§©

øácä áBø÷å øLôà- ¤§¨§¨©¨¨
,xnelúeiîéðtî eòãiL¤¥§¦§¦¦

äøBzä éôeb ìk äøBzä©¨¨¥©¨
íäøáà Bîk ,úéìâpä©¦§¥§©§¨¨

,íBìMä-åéìò eðéáàly mipiprd lk dxezd zeiniptn rciy - ¨¦¨¨©¨
`xnbd ,oky .dxezc dlbp60lk miiw epia` mdxa`y zxne` ixd

zeevnae dxeza mipipr mpyi ixde ,dpzip `ly cr dlek dxezd
aezky oilitz lynl enk ,zeinyba f` eidiy jiiy did `ly
ly zeevnd meiw ,`l` .dnecke mixvn (zelbn) z`ivi oipr mda
owfd epax xiaqny itk) zeipgexae zeinipta did epia` mdxa`

"xe` dxez"a61"dxez ihewl"ae62- (rciy ixdlkdxezd ipipr
.giynd onfa l`xyi lk z`f erci jke ,dxezd zeiniptnïëìå§¨¥

íéëéøö ïéà,ekxhvi `l -íäa ÷ñòì,xzide xeqi` zeklda - ¥§¦¦©£Ÿ¨¤
,dxdhe d`nehéðL úéa ïîæa ïk ïéàM äî .ììk`ly zexnl - §¨©¤¥¥¦§©©¦¥¦

,minxke zecy mdlyn mdl did oky ,ux`d inrn eqpxtzd
z`f lka÷ñòì íéëéøö eéä,dl` mipica -ék íbzexnl - ¨§¦¦©£Ÿ©¦

did dfa wqrdyàìŸ
ìéáLazrcl -äëìä ¦§¦£¨¨

àlà ,ãáìa äNòîì§©£¤¦§©¤¨
äãBáò øwò eäfL¤¤¦©£¨
-àøèqä çk Lézäì§©¦Ÿ©©¦§¨
éöBöéð úBìòäìe ,àøçà̈¢¨§©£¦¥
äøBzä éãé ìò äMãwä©§ª¨©§¥©¨
øàaúpL Bîk ,äãBáòäå§¨£¨§¤¦§¨¥

øçà íB÷îa63øçàå . §¨©¥§©©
ïáeé ,úîàäå íéøácä©§¨¦§¨¡¤¨
øeàa úôñBza áèéä¥¥§¤¤¥
,ìéòìc àðîéäî-àéòøä̈©§¨§¥§¨¦§¥
àðìéà" øîàM äîa§©¤¨©¦¨¨

,"'eë òøå áBècdfy - §¨¨
,'eke xzide xeqi`äöBø¤

àeäL ,dâð útì÷ øîBì©§¦©Ÿ©¤
,øwòä äfä íìBòxtq seqa) "xyt` jxca mipewize zexrd"a - ¨©¤¨¦¨

mler" e` ,"dfd mler xwir" zeidl jixvy ,iaxd oiivn ("`ipz"d
,dfd mler ly xwird `id "dbep" ztilwy ,xnelk ,"xwira dfd
ztilw zhley f`y ,giynd z`ia iptl `ed df mlery itk
z`ia ixg`l eli`e ,"rxe aeh zrcd ur" ly dhilyd ef ,"dbep"
`l f` dcearde ,"dbep" ztilw ly dzhily lhazz ,giynd

.mipeilr micegi ly oiprd `l` ,zevevipd xexia didzBîk§
:ïéánì éãå ,'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦§©©¥¦

.fkowfd epax azk ,(fk oniq) ef ycewd zxb`l dncwda oiievnd itk

wqahien rlrcprn iax zewlzqd ixg` miciqg l` ef zxb`

wicv xkf (wecexedn)

zxb`" xeza ,dkxal

z` mgpl "minegpz

zxb`d z` miiqe ,miciqgd

l` zexxerzd ly d`ixwa

rlrcprn iax zgtyn zwfgd zece`e llka dwcv zece` miciqgd

elawy miciqgd z` owfd epax mgpn ef zxb`a .hxta wqahien

lr ,zeinyba mbe ,dceare dxez ly mipipra ,zeipgexa mb ,wicvdn

mlera oiicr `vnp ezewlzqd ixg` wicvy - eizevre eizekxa icidf

cer dfy ,xdefdn `ian `ede)xzeimiiga didyk df iptl xy`n

zlekiae ,(df mlera ezeig

epnn lawl micinlzd

dxez ly mipipra zeipgexa

- dcearexzeiiptl xy`n

,zeinyba mb oke ;zewlzqdd

d mlerd lr miwicvd mipibndfiptl xy`n xzei mzewlzqd ixg`

.mzewlzqdáúkM äîowfd epax -ì,miciqg -õøà éáLBé ©¤¨©§§¥¤¤
ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz Lãwä1íéìôëa íîçðì , ©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥§©£¨§¦§©¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéàèåç åéäéù ììå÷é äðù äàî ïá àèåçäå áéúëãë
úåëìä éèøôì íéëéøö åéäé äùòîì íâå áø áøòî
ìåñô íäì òøàé àìù ìàøùéî øúåé äàîåèå øåñà
áåø÷å øùôà íâå 'åë äðåàé àì éë øåñàå äàîåèå
äøåúä éôåâ ìë äøåúä úåéîéðôî åòãéù øáãä
÷åñòì ö"à ïëìå ä"ò åðéáà íäøáà åîë úéìâðä
íéëéøö åéä éðù úéá ïîæá ïë ïéàù äî .ììë íäá
àìà ãáìá äùòîì äëìä ìéáùá àì éë íâ ÷åñòì
éöåöéð úåìòäìå à"ñä çë ùéúäì äãåáò ø÷éò åäæù
øçàå .à"îá ù"îë äãåáòäå äøåúä é"ò äùåã÷ä
ìéòìã î"øä øåàéá 'ñåúá áèéä ïáåé úîàäå íéøáãä
äâåð úôéì÷ ì"ø 'åë òøå áåèã àðìéà øîàù äîá

:ì"ãå ç"òá ù"îë ø÷éòä äæä íìåò àåäù

æëäîíééìôëá íîçðì à"ááåú ÷"äà éáùåéì áúëù
ùéà íñøåôîä ïåàâä áøä úøéèô ìò äéùåúì
.ò"ð ìãðòî íçðî ø"øåäî ä"ô ä"ò é"ð ùåã÷ íé÷ìà
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.59:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דלעת"ל טעמא בתר  "דזיל ב ) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) תוס' פלוגתת בזמה"ז "דרק
כו"'. העולם כל א.60.שלימות פב, קידושין ב. כח, ד.61.יומא יא, לך ג.62.לך יח, לב,63.שמיני בהעלותך תורה לקוטי ראה

תובב"א"1.ד. אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
אשר  הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון ט"ס הוא

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י  (כצ"ל)..לרבותינו בשנה שנה מדי לה' ‰ÙÒÂ‰יקדישו
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מרחשון  י' שני יום
,dnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðéëùä úàöá ìáà,290 'nr cr:ì"ãå ç"òá ù"îë

] dâð útìwî äðéëMä úàöa ìáà:xg` gQp[úBtìwäî £¨§¥©§¦¨¦§¦©Ÿ©ª¨©¥¥©§¦
òøä ãøôéå ,úBöBöépä øeøa íìLiL øçà,zetilwd ly - ©©¤ª§©¥©¦§ª§©¨©

áBhäî,dyecw ly -àèìL àìå ,"ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å ¥©§¦§¨§¨£¥¨¤§Ÿ¨§¨
òøå áBèc àðìéà,`edy ,"rxe aeh zrcd ur" helyi `le - ¦¨¨§¨¨

ztilw ,lirl xen`k
onfa zhleyd "dbep"

,zelbdáBhä úàöa§¥©
äpnîdhilyd ,oky - ¦¤¨

cvn `id ,meik dl yiy
eli`e ,day aehd wlgd
xxazie `vi aehd wlgyk
didz `l - dpnn

,xzei dcia dhilydéæà£©
äøBzä ÷ñò äéäé àìŸ¦§¤¥¤©¨
,ïéøeøa øøáì úBönäå§©¦§§¨¥¥¦

,dzr xacdy itk --ék¦
íéãeçé ãçéì íà¦§©¥¦¦

,øúBé íéðBéìòdlrnl - ¤§¦¥
ici lr miyrpd micegidn
zeevn meiwe dxez cenil

,zrkéLîäìúBøBà C §©§¦
øúBé íéðBéìò¤§¦¥

úeìéöàäî55Bîk , ¥¨£¦§
ìkäå .ì"æ é"øàä áúkL¤¨©¨£¦©§©Ÿ

,dyrii xen`d lk -ìò©
,äøBzä úeiîéðt éãé,dxezay xzqpd wlg -úBönä íi÷ì §¥§¦¦©¨§©¥©¦§

.'eë íéðBéìò úBøBàì úBðeënL úBðBéìò úBðeëazepeekd - §©¨¤§¤§©§§¤§¦
,xzeia mipeilr zexe` jiyndl ick ze`aúBönä LøL ék¦Ÿ¤©¦§

àeä-Ceøa óBñ-ïéàa äìòî äìòîì àeädlrnly - §©§¨©§¨§¥¨
."zeliv`"nì"æø eøîàL äîe)56ãéúòì úBìèa úBöî"c ©¤¨§©©§¦§§¥¤¨¦

a eðéä ,"àáìixg`y onf -úBîéì ìáà ,íéúnä úiçú ¨Ÿ©§¦§¦©©¥¦£¨¦
(íéìèa ïéà ¯ íéúnä úiçz íã÷ çéLnä57.epiihvie - ©¨¦©Ÿ¤§¦©©¥¦¥§¥¦

zekynpd zekyndd xy`n xzei zedeab zekynd zkynda
,zeevnd ici lr zrkøwò íb äéäé ïëìåïk íb äøBzä ÷ñò §¨¥¦§¤©¦©¥¤©¨©¥

úBönä úeiîéðôa¦§¦¦©¦§
.íéøzñpä íäéîòèå- §©£¥¤©¦§¨¦

mipeilrd micegia
,zeevnd ici lr miyrpd
ici lr recn minrhae
meiw ly `wec df ote`
zexe` mikiynn zeevnd
.mipeilr micegie mipeilr

úBìâpä ìáàmipiprd - £¨©¦§
,dxezc dlbp lyeéäé¦§

Léà ìëì íéòeãéå íéeìb§¦¦¦§¨¦
älçúa äòéãéa ìàøNé¦§¨¥¦¦¨¦§¦¨
rbiizdl ekxhviy ilan -

,drici dze`l ribdléìa§¦
éøö ïéàå ,äçëLC`le - ¦§¨§¥¨¦

il`xyid yi`d jxhvi
áøòì àlà ,íäa ÷ñòì©£Ÿ¨¤¤¨§¥¤
íòèîì ekæé àlL áø©¤Ÿ¦§§¦§©

,éiçc àðìéàîmerhl - ¥¦¨¨§©¥
,miigd urnàeäL¤

äøBzä úeiîéðt§¦¦©¨
,äåönäåokl - dxezd zeiniptn merhl ekfi `l mdy oeeike - §©¦§¨
íéëéøöeekxhvie -,äðLna [äøBza] ÷ñòìk -,icLézäì §¦¦©£Ÿ©¨©¦§¨§©¦

) äøBzä ÷ñò éãé ìò) íäa ÷eácä àøçà-àøèqä çkazka Ÿ©©¦§¨¨¢¨©¨¨¤©§¥¥¤©¨
(`zil ci,(,`xg` `xhq ly gekd z` yilgdl ekxhvi md -

:áéúëãk ,íàéèçäì íäa èìLz àlLaezky enk -58: ¤Ÿ¦§Ÿ¨¤§©£¦¨§¦§¦
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ùã÷ä úøâà
äâåð úôéì÷î äðéëùä úàöá ìáà

à"ð][úåôéì÷äîøçàíìùåéùøåøéáúåöåöéðäãøôåéåòøä
áåèã àðìéà àèìù àìå ïåà éìòåô ìë åãøôúéå áåèäî
äøåúä ÷ñò äéäé àì éæà äðîî áåèä úàöá òøå
øúåé íéðåéìò íéãåçé ãçéì à"ë ïéøåøéá øøáì úåöîäå
é"øàä ù"îë úåìéöàäî øúåé íéðåéìò úåøåà êéùîäì
úåðååëá úåöîä íéé÷ì äøåúä úåéîéðô é"ò ìëäå ì"æ
úåöîä ùøù éë 'åë íéðåéìò úåøåàì úåðåëîù úåðåéìò
úåöîã ì"æø ù"îå) ä"á ñ"àá äìòî äìòîì àåä
úåîéì ìáà íéúîä úééçúá åðééä ì"òì úåìéèá
ø÷éò íâ 'éäé ïëìå (íéìèá ïéà î"äçú íãå÷ çéùîä
íäéîòèå úåöîä úåéîéðôá ïë íâ äøåúä ÷ñò
ùéà ìëì íéòåãéå íéåìâ åéäé úåìâðä ìáà .íéøúñðä
íäá ÷åñòì ö"àå äçëù éìá äìçúá äòéãéá ìàøùé
àåäù ééçã àðìéàî íòèîì åëæé àìù áø áøòì àìà
[äøåúá] ÷åñòì íéëéøöå äåöîäå äøåúä úåéîéðô
÷ñò é"ò) íäá ÷åáãä à"ñä çë ùéúäì äðùîá

.äøåúäàúéì é"ëáíàéèçäì íäá èåìùú àìù (
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מהאצילות".55. "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו נדה 56.בתניא
ב. יהי'57.סא, שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח ‡È¯Áמה בימות ולא המתים תחיית
ÈÙÏ˘ ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית

המתים  בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' - כלאים של
בלבושים לבושים יהיו אז ‡Ï‰הרי יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,

שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן בחידושי המובא הרשב"א, כלאים; של ,ÌÈ˙Óעדיין‰Ìהאיסור
נדה  על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי נעשה שמת "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז

שם,Ï‡שם) אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי מתרץ בכך המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה
באלף יהי' שכר קבלת הרי ‰˘·ÈÚÈשעיקר המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים שבתחיית יוצא שמזה

שרבנו  מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי
שמצוות תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא בהתאם Ï‡הזקן כן גם הוא - לבוא לעתיד תתבטלנה

בהבדל הרשב"א. המצוות Ê‰לשיטת תתבטלנה המתים בתחיית (שרק המתים תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן מהמ ˘ÈÙÏולא רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) בנדה תחיית הגמרא על בהגהותיו מביא חיות שמהר"ץ קומות

שהמצוות יוצא מקומות (באותם ש Ï‡שם המשיח זמן של לבוא הלעתיד על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תחיית ÈÙÏתתבטלנה
בזמן זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה התוס').˘‡È¯Áהמתים, לשיטת (בהתאם המתים תחיית

תתקסב, (א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי
זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) כ.58.סע"ב סה, ישעי'

oeygxn `"i iyily mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"א שלישי יום
אגרת כז  ,290 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æë,enw 'nr cr.å"ñð åéúåçøåàá

.áø áøòî íéàèBç eéäiL ,"ìl÷é äðL äàî ïa àèBçäå"- §©¤¤¥¨¨¨§ª¨¤¦§§¦¥¥¤©
dweac `xg`Î`xhqy "ax axr"d mde ,mi`heg eidi f` mby ixd
`xg`Î`xhqd zylgdl mirvn`l miwewf md eidi okle ,mda
`xhqd z` yilgdl ick wx `le .`hg icil mze` `iaz `ly

mikixv eidi `xg`Î
ik ,dxezc dlbpl wwcfdl

- m`eéäé äNòîì íâå§©§©£¤¦§
úBëìä éèøôì íéëéøö§¦¦¦§¨¥¦§
øúBé äàîèå øeqà¦§ª§¨¥
òøàé àlL ,ìàøNiî¦¦§¨¥¤Ÿ¤¡©

íäì,l`xyi ipal -ìeñt ¨¤§
àì ék" ,øeqàå äàîèå§ª§¨§¦¦Ÿ

."'eë äpàélk wicvl - §ª¤
"oe`59lk f` eidi jke -

lretae ielba l`xyi
,wicv zbixcnaíâå§©

øácä áBø÷å øLôà- ¤§¨§¨©¨¨
,xnelúeiîéðtî eòãiL¤¥§¦§¦¦

äøBzä éôeb ìk äøBzä©¨¨¥©¨
íäøáà Bîk ,úéìâpä©¦§¥§©§¨¨

,íBìMä-åéìò eðéáàly mipiprd lk dxezd zeiniptn rciy - ¨¦¨¨©¨
`xnbd ,oky .dxezc dlbp60lk miiw epia` mdxa`y zxne` ixd

zeevnae dxeza mipipr mpyi ixde ,dpzip `ly cr dlek dxezd
aezky oilitz lynl enk ,zeinyba f` eidiy jiiy did `ly
ly zeevnd meiw ,`l` .dnecke mixvn (zelbn) z`ivi oipr mda
owfd epax xiaqny itk) zeipgexae zeinipta did epia` mdxa`

"xe` dxez"a61"dxez ihewl"ae62- (rciy ixdlkdxezd ipipr
.giynd onfa l`xyi lk z`f erci jke ,dxezd zeiniptnïëìå§¨¥

íéëéøö ïéà,ekxhvi `l -íäa ÷ñòì,xzide xeqi` zeklda - ¥§¦¦©£Ÿ¨¤
,dxdhe d`nehéðL úéa ïîæa ïk ïéàM äî .ììk`ly zexnl - §¨©¤¥¥¦§©©¦¥¦

,minxke zecy mdlyn mdl did oky ,ux`d inrn eqpxtzd
z`f lka÷ñòì íéëéøö eéä,dl` mipica -ék íbzexnl - ¨§¦¦©£Ÿ©¦

did dfa wqrdyàìŸ
ìéáLazrcl -äëìä ¦§¦£¨¨

àlà ,ãáìa äNòîì§©£¤¦§©¤¨
äãBáò øwò eäfL¤¤¦©£¨
-àøèqä çk Lézäì§©¦Ÿ©©¦§¨
éöBöéð úBìòäìe ,àøçà̈¢¨§©£¦¥
äøBzä éãé ìò äMãwä©§ª¨©§¥©¨
øàaúpL Bîk ,äãBáòäå§¨£¨§¤¦§¨¥

øçà íB÷îa63øçàå . §¨©¥§©©
ïáeé ,úîàäå íéøácä©§¨¦§¨¡¤¨
øeàa úôñBza áèéä¥¥§¤¤¥
,ìéòìc àðîéäî-àéòøä̈©§¨§¥§¨¦§¥
àðìéà" øîàM äîa§©¤¨©¦¨¨

,"'eë òøå áBècdfy - §¨¨
,'eke xzide xeqi`äöBø¤

àeäL ,dâð útì÷ øîBì©§¦©Ÿ©¤
,øwòä äfä íìBòxtq seqa) "xyt` jxca mipewize zexrd"a - ¨©¤¨¦¨

mler" e` ,"dfd mler xwir" zeidl jixvy ,iaxd oiivn ("`ipz"d
,dfd mler ly xwird `id "dbep" ztilwy ,xnelk ,"xwira dfd
ztilw zhley f`y ,giynd z`ia iptl `ed df mlery itk
z`ia ixg`l eli`e ,"rxe aeh zrcd ur" ly dhilyd ef ,"dbep"
`l f` dcearde ,"dbep" ztilw ly dzhily lhazz ,giynd

.mipeilr micegi ly oiprd `l` ,zevevipd xexia didzBîk§
:ïéánì éãå ,'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦§©©¥¦

.fkowfd epax azk ,(fk oniq) ef ycewd zxb`l dncwda oiievnd itk

wqahien rlrcprn iax zewlzqd ixg` miciqg l` ef zxb`

wicv xkf (wecexedn)

zxb`" xeza ,dkxal

z` mgpl "minegpz

zxb`d z` miiqe ,miciqgd

l` zexxerzd ly d`ixwa

rlrcprn iax zgtyn zwfgd zece`e llka dwcv zece` miciqgd

elawy miciqgd z` owfd epax mgpn ef zxb`a .hxta wqahien

lr ,zeinyba mbe ,dceare dxez ly mipipra ,zeipgexa mb ,wicvdn

mlera oiicr `vnp ezewlzqd ixg` wicvy - eizevre eizekxa icidf

cer dfy ,xdefdn `ian `ede)xzeimiiga didyk df iptl xy`n

zlekiae ,(df mlera ezeig

epnn lawl micinlzd

dxez ly mipipra zeipgexa

- dcearexzeiiptl xy`n

,zeinyba mb oke ;zewlzqdd

d mlerd lr miwicvd mipibndfiptl xy`n xzei mzewlzqd ixg`

.mzewlzqdáúkM äîowfd epax -ì,miciqg -õøà éáLBé ©¤¨©§§¥¤¤
ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz Lãwä1íéìôëa íîçðì , ©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥§©£¨§¦§©¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéàèåç åéäéù ììå÷é äðù äàî ïá àèåçäå áéúëãë
úåëìä éèøôì íéëéøö åéäé äùòîì íâå áø áøòî
ìåñô íäì òøàé àìù ìàøùéî øúåé äàîåèå øåñà
áåø÷å øùôà íâå 'åë äðåàé àì éë øåñàå äàîåèå
äøåúä éôåâ ìë äøåúä úåéîéðôî åòãéù øáãä
÷åñòì ö"à ïëìå ä"ò åðéáà íäøáà åîë úéìâðä
íéëéøö åéä éðù úéá ïîæá ïë ïéàù äî .ììë íäá
àìà ãáìá äùòîì äëìä ìéáùá àì éë íâ ÷åñòì
éöåöéð úåìòäìå à"ñä çë ùéúäì äãåáò ø÷éò åäæù
øçàå .à"îá ù"îë äãåáòäå äøåúä é"ò äùåã÷ä
ìéòìã î"øä øåàéá 'ñåúá áèéä ïáåé úîàäå íéøáãä
äâåð úôéì÷ ì"ø 'åë òøå áåèã àðìéà øîàù äîá

:ì"ãå ç"òá ù"îë ø÷éòä äæä íìåò àåäù

æëäîíééìôëá íîçðì à"ááåú ÷"äà éáùåéì áúëù
ùéà íñøåôîä ïåàâä áøä úøéèô ìò äéùåúì
.ò"ð ìãðòî íçðî ø"øåäî ä"ô ä"ò é"ð ùåã÷ íé÷ìà
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.59:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דלעת"ל טעמא בתר  "דזיל ב ) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) תוס' פלוגתת בזמה"ז "דרק
כו"'. העולם כל א.60.שלימות פב, קידושין ב. כח, ד.61.יומא יא, לך ג.62.לך יח, לב,63.שמיני בהעלותך תורה לקוטי ראה

תובב"א"1.ד. אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
אשר  הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון ט"ס הוא

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י  (כצ"ל)..לרבותינו בשנה שנה מדי לה' ‰ÙÒÂ‰יקדישו
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Ê"Á‡Ï"המחבר מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל גדול הדוחק "מובן :
מובן  ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו: דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ.
להנדכאים  תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". כו' ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו

שבאה"ק". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ט.3.ע"ד ד, ב' מלכים - הכתוב ל' ב.4.ע"ד כח, ברכות - חז"ל ל' ס"פ 5.ע"ד שמו"ר
ועוד. ב.6.פקודי. קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' (8.ע"ד שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ וברמב"ם" :(

שבק"'. ישראל ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום ד.9.הלכות ב, כג.10.חבקוק יט, ל'11.משלי
יד. לד, איוב - טז.12.הכתוב י, ˘ËÈÏ"‡:13.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כ ד, איכה הכתוב "ל'
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zpigaa xzeisiwnly miiywd z` xearl mileki ef zeigay ,

,(dyecw mpi`y mipipr) miicediÎ`ld mipiprd,eðì ÷áL øLà£¤¨©¨
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יט.14. כז, ועוד.15.משלי ב. קסו, ז.16.זח"ב ו, ואתחנן עה"פ בפרש"י) (הובא ב.17.ספרי עא, יא.18.ח"ג ז, עירובין 19.ואתחנן
א. יא.20.כב, צז, כז.21.תהלים כז, ח.22.תולדות לה, ישעי' - הכתוב ל' ע"ד
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,mixg`n owfd epaxdì ïázå7ì"æø øîàî ìò ,8íéiç ÷áL"c ©¨¤¨©©£©©©§¨©©¦
"éç ìëìwlzqn wicvyk ,miigd lkl miig xi`ydy - §¨©

dpeekd zehytay ,miigd lkl miig xi`ydy eilr mixne`
`l ,mxa .mlerd z` afr `edyk miiga ex`yp mixg`y ,`id
`l mixg`d ly miigd z` ixdy ,"way" oeyld ,df itl ,xexa

`edepinkg oeyly ,oldl owfd epax xiaqi .!?mdl xi`ydy df
`edy ok` `id dpeekd oky ,zwiiecn l"fxi`ydeiign

,miixya miig md oi` - wicv ly miigd md dn ixdy ,mixg`l
aezk oda ,"d zad`e 'd z`xi ,dpen` ly miipgex miig m` ik

afer wicvy dryae ,"miig" oeyldxi`yn `ed mlerd z`
lawl milekiy ,eixyewn lkl ,ezad`e ez`xi ,ezpen`nxzei

,seba dzid eznypyk xy`n"äéçé Búðeîàa ÷écö" ék9,- ¦©¦¤¡¨¦§¤
,"miig" oeyla miynzyn dpen` iably ixd'ä úàøé"áe- §¦§©

aezk10:,"íéiçì- §©¦
,miig zpzep 'd z`xiy
úáäìL Là éôLøáe§¦§¥¥©§¤¤

Búáäàjexa yecwdl - ©£¨
xy`n xzei dfy ,`ed

ïäa ìëì ,íéiçî- ¥©¦§¨¨¤
mda qipkdlBçeø éiç©¥

]:xg` gQp[BúîLðå- ª¨©¥§¦§¨
wx `l mda qipkn `edy
,eznyp mb m` ik egex
zekiiy xzei dl yi "gex"
milawnd micinlzl
epax xn`iy itk ,egexn
itk `l` ,oldl owfd
"zedbd ihewl"a `aend
ixd oaa mzqd ony
mb llek eil` xarend
cinlzay zexnl ,dnyp
,cala gex df ixd xg`

,Bcìç éîé ìk`ed - ¨§¥¤§
,dad`e d`xi ,dpen` ly mipipra egex z` qipknéäéå©§¦

,Bçeø 'ä úBìòäa,wicvd ly ezewlzqd zrya -BúîLðå §©£§¦§¨
åéìà,`ed jexa yecwd l` -óñàé11øçà éelòa äìòiå , ¥¨¤¡Ÿ©©£¤§¦©©

÷áL ¯ úBìònä íeø ãò éelò,f` xi`yn `ed -,Bçeø éiç ¦©©©£¨©©¥
,ìàøNéa íéðôì "da ãáò øLà Búlòt"mda ritydy - §ª¨£¤¨©¨§¨¦§¦§¨¥

dleki "miptl" .'d zad`e 'd z`xi ,dpen` ly mipiprd egexa
d mb dzernyn zeidlzeiniptmipipr mda ritydy dn ,dl`

,zeiniptaíéiçì ÷écö úlòt12`id wicvd zceary -liaya §ª©©¦§©¦
z`f xi`yn `ed ixd ,miig mdl zzl ,miigdàéä ,éç ìëì§¨©¦

éç ìk Lôð,zeevne dxez ly miiga -BLôða äøeLwä ¤¤¨©©§¨§©§
,íìBò úáäàå äaø äáäà úBúBáò éìáçadlecb dad` - §©§¥£©£¨©¨§©£©¨

,gvp zad`e,íéiç õôçä Léàä éî øLà ,çöðì èBnz ìa©¦¨¤©£¤¦¨¦¤¨¥©¦
ytgnd -BúãBáòa ¯ íéiç 'äa ä÷áãì,wicvd ly -÷aãz §¨§¨©©¦©£¨¦§©

äúéäå ,BLôðdidze -éiça ,'ä úà íéiçä øBøöa äøeøö ©§§¨§¨§¨¦§©©¦¤§©¥
eðtà çeøici lry ,eixigp ici lr s`ey mc`y xie`d enk - ©©¥
,ig `ed dfíéBba äéçð Blöa eðøîà øLà13,zpiga ,xnelk - £¤¨©§§¦¦§¤©¦
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ùã÷ä úøâà
ééáåäàåéçé íäéìò 'ä 'åë éùôðë øùà ééòøå ééçà

úîà òøæ íúà íäéàöàöå íìåòä ãò íééç
èôùîë ù"ãçà .íìåò ãòå äúòî äîä 'ä éëåøá
íéçðàðä íéàëãð áì ìò øáãì éúàá åîù éáäåàì
éðæà äòîù øùà äéùåúì íééìôëá íîçðìå íé÷ðàðäå
÷éãö éë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æøàî ìò äì ïáúå
úáäìù ùà éôùøáå íééçì 'ä úàøéáå äéçé åúðåîàá

] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø 'ä úåìòäá éäéå åãìç éîé
ééç ÷áù úåìòîä íåø ãò éåìéò øçà éåìéòá äìòéå
úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø
åùôðá äøåù÷ä éç ìë ùôð àéä éç ìëì íééçì ÷éãö
èåîú ìá íìåò úáäàå äáø äáäà úåúåáò éìáçá
íééç 'äá ä÷áãì íééç õôçä ùéàä éî øùà çöðì
íééçä øåøöá äøåøö äúéäå åùôð ÷áãú åúãåáòá
íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà
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Ê"Á‡Ï"המחבר מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל גדול הדוחק "מובן :
מובן  ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו: דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ.
להנדכאים  תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". כו' ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו

שבאה"ק". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ט.3.ע"ד ד, ב' מלכים - הכתוב ל' ב.4.ע"ד כח, ברכות - חז"ל ל' ס"פ 5.ע"ד שמו"ר
ועוד. ב.6.פקודי. קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' (8.ע"ד שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ וברמב"ם" :(

שבק"'. ישראל ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום ד.9.הלכות ב, כג.10.חבקוק יט, ל'11.משלי
יד. לד, איוב - טז.12.הכתוב י, ˘ËÈÏ"‡:13.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כ ד, איכה הכתוב "ל'

oeygxn a"i iriax mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ב רביעי יום
,enw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå,292 'nr cr:äëøáì íãå÷

dpeilr zeig ozep dfe ,dnyp zpigan dlrnly dnypay 'ig
zpigaa xzeisiwnly miiywd z` xearl mileki ef zeigay ,

,(dyecw mpi`y mipipr) miicediÎ`ld mipiprd,eðì ÷áL øLà£¤¨©¨
,úîàa BúeøM÷úä úðéça éôk ãçàå ãçà ìëa,wicvl - §¨¤¨§¤¨§¦§¦©¦§©§¤¡¤

,Búáäàå,wicvl - §©£¨
,äøBähä úîà úáäà- ©£©¡¤©§¨

,dxedh zizin` dad`
,÷îò áìå Léà áøwî- ¦¤¤¦§¥¨Ÿ

itk ixd ,jkl m`zda
l` ezexywzd zcn
zn`d zcn itke wicvd
ezad` ly xdehde
wicvd el xi`yn ,wicvl
mipipra ezrtyde egexn

,dad`e d`xi ,dpen` ly'eëå íéðtä íénk" ék,"al - ¦©©¦©¨¦§
"mc`l mc`d14xveie swzyn df ixd ,wicvl dad` el yiyk ,

,eil` wicvdn dad`çeøå,wicvl el yiy dad`d gex -éúéà §©¨§¦
d`ian -çeø,wicvd l` -éLîàåCdkiynne -çeø15,- ©§©§¦©

,daxda ddeab `idyBçeøå,wicvd ly -eðaø÷a úãîBò §¤¤§¦§¥
,Lnîdrityne zcner wicvd ly egex -zeinipta- epa ©¨

,eixyewnåéãìé BúBàøa ék"mipa" mi`xwp micinlz -16, ¦¦§§¨¨
ìcbúé øLà ,Cøaúé BîL eLéc÷é Baø÷a åéãé äNòî©£¥¨¨§¦§©§¦§¦§¨¥£¤¦§©¥
,åéëøcî eðøBä øLà äøLé Cøãa Cìð øLàk ,Lc÷úéå§¦§©¥©£¤¥¥§¤¤§¨¨£¤¨¦§¨¨

.ãòå-äìñ-çöð åéúBçøBàa äëìðåxywa ,oiivn iaxd - §¥§¨§§¨¤©¤¨¨¤
epxed"leikxcndklpe

"eizegxe`axdefa oiirl ,
xdefae (` ,ehx) 'a wlg
my ,(miyecw t"q) 'b wlg
oiay lcada xdefd oc
"jxc"y ,"gxe`"l "jxc"

y dlelq jxc epiidxak
mleky wicvd llq
"gxe`"e ,da zkll mileki
zeycg mikxc epiid
lk ly ezcear ote` itl min`zen ,zrk mixvepd miaizpe
dne .(a ,ai) mixiyd xiy "dxez ihewl"a oiirl - oke ,cg`

mipipr dylya wicvd iig oipra xacn owfd epaxydl`,
`ian `edy itk) iptn `ed - `wec ,dad`e d`xi ,dpen`

('` oniq "ycewd zxb`"alk z` zewifgnd "zerexf"d ody
.'d zceara xwirde ceqid ody ixd ,sebd

LBãwä øäfa áeúkL äæå17çkzLà øhtúàc à÷écöc §¤¤¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©©¦§©©
,éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëalka `vnp xhtpy wicv - §ª§¨§¦¨¦¦§©¦

wx xacd oekp ,dxe`kly ,eiiga xy`n xzei zenlerd
j` ,myl dler `edyk xzei `vnp `ed my ,mipeilr zenlera

oezgzd mleradfd-
xzei my `vnp `ed cvik
ezxiht ixg`

- ?ezewlzqdeeðéäc§©§
íìBòä äæa íbL¤©§¤¨¨
íBiä" ¯ äNònä©©£¤©

"íúBNòì18"meid"y - ©£¨
xwir `ed ,dfd mlera
meiw - dyrnd oipr
itk ,lreta zeevnd

`xnbdy19,"mxky lawl xgnle mzeyrl meid" :zxne`
leaiw ly mipiprd eli`e ,dyrnd oipr xwir `ed dfd mleray
ÎlkÎlr .`ad mlera ,"xgnl" md - xky leaiw enk e` xky
dyrnd mlera mb ixd - dyrnd mler `ed dfd mlerd mipt

,øéúé çkzLà,xzei daexn dcna xhtpy wicvd `vnp - ¦§©©¨¦
mlera mby ,`id dpeekd ,rityne rityd mdilry micinlzae

dyrndmdlyd`xi ,dpen` ly zipgexd mzceara wx `l ,

iptl xy`n xzei daexn dcna ezrtyde wicvd `vnp ,dad`e
- dyrn ly mipipra ,mdly dyrnd mlera mb `l` ,ezxiht
mdy ,xzei daexn dcna `vnp `ed - miaeh miyrne daeyz

,drtyd xzei milawnäNònä ék,eixyewne eicinlz ly - ¦©©£¤
,CìBäå [ìãb] (ìBãb)¨¨¥§¥
øBà" ïî ,ïéìecb éìecb¦¥¦¦¦

"÷écvì òeøæ20äãO"a ¨©©©¦©¨¤
,"'ä Bëøa øLàÎlr - £¤¥£

xtqa xn`pd jxc
ziy`xa21`id dpeekdy ,

m`zda .ocrÎob lr
zxb` lr oldlc xe`ial
xe`l `id dpeekd ,ef
zekln"a xi`ne jynpd
`"f"n jynp day ,"'d ekxa xy` dcy" z`xwpd ,"zeliv`c
ly dcearde dxezd ziilr cvn ,xzi zkynd "zeliv`c
miaeh miyrnde daeyzd ixedxd mi`a jkne ,wicvd

,"oilecib ilecib" `xwp dfe ,micinlza,úBöeçå õøàì øéànä©¥¦§¤¤§
,ux`l uegae l`xyi ux`a -eðlk íBiä ät älà eðçðà íâå§©£©§¥¤Ÿ©ª¨

"dì àøwé Lãwä Cøc" ¯ åéëøãa íéiç22.ly jxc wx `l - ©¦¦§¨¨¤¤©Ÿ¤¦¨¥¨
lk lr .e"iea "yecw"n dlrnly "ycw" ly jxc m` ik ,dyecw
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åúåøù÷úä 'éçá éôë ãçàå ãçà ìëá åðì ÷áù øùà
ùéà áø÷î äøåäèä úîà úáäà åúáäàå úîàá
çåø éúééà çåøå 'åëå íéðôä íéîë éë ÷åîò áìå
åúåàøá éë ùîî åðéáø÷á úãîåò åçåøå çåø êéùîàå
øùà êøáúé åîù åùéã÷é åáø÷á åéãé äùòî åéãìé
åðøåä øùà äøùé êøãá êìð øùàë ùã÷úéå ìãâúé

.å"ñð åéúåçøåàá äëìðå åéëøãî

à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå
åðééäã éäåéçáî øéúé ïéîìò åäìëá çëúùà øèôúàã
çëúùà íúåùòì íåéä äùòîä íìåòä äæá íâù
ïéìåãéâ éìåãéâ êìåäå [ìãâ] (ìåãâ) äùòîä éë øéúé
øéàîä 'ä åëøá øùà äãùá ÷éãöì òåøæ øåà ïî
íééç åðìåë íåéä äô äìà åðçðà íâå úåöåçå õøàì
'ä úãåáòá úàæ .äì àø÷é ùã÷ä êøã åéëøãá
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יט.14. כז, ועוד.15.משלי ב. קסו, ז.16.זח"ב ו, ואתחנן עה"פ בפרש"י) (הובא ב.17.ספרי עא, יא.18.ח"ג ז, עירובין 19.ואתחנן
א. יא.20.כב, צז, כז.21.תהלים כז, ח.22.תולדות לה, ישעי' - הכתוב ל' ע"ד



oeygxnצ b"i iying mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ג חמישי יום
אגרת כז  ,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

mb ezewlzqd ixg` mi`vnp ezrtyde wicvdy `vei mipt
.xzei daexn dcnae dyrnd mleraélîa 'ä úãBáòa úàæŸ©£©§¦¥

;àiîLclawl mileki micinlzdy ,miipgex mipipra - ¦§©¨
ezewlzqd ixg` wicvdn
iptl xy`n xzei

.ezewlzqdélîáe§¦¥
àîìòcmipipra - §©§¨

zeinyb zertyde
,jiynn wicvdyLeøôa§¥

øîúàyxetna xn`p - ¦§©
LBãwä øäfa23, ©Ÿ©©¨

,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc,mlerd lr mipibn miwicvdy - §©¦©¨§¦¦©¨§¨
,ïBäéiçaî øéúé ïBäúúéîáedcna - mzewlzqd ixg`e - §¦¨§¨¦¦§©¥

,df mlera mdiiga xy`n xzei daexnàúBìö àìîìàå§¦§¨¥§¨
àîìò àeääa ài÷écöcmiwicvd ly mzltz `lele - §©¦©¨§©¨§¨

mlera`edd,.àãç àòâø àîìò íi÷úà àìdid `l - ¨¦§©¥¨§¨¦§¨¨¨
mlerddfdmiiwzn

ixd ,cg` rbx elit`
lr mipibn miwicvdy
mipipra dfd mlerd
ixg` ,miinybd
daexn dcna ,mzewlzqd
mdiiga xy`n xzei

,df mleraáBøwä ìëå§¨©¨
"ä ïkLî ìà áBø÷,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça- ¨¤¦§©§©¨¥©§¨¨

.wicvd one ici lr d`ad

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax

:(f"k oniq) ef¯ øhtúàc à÷écöc ,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©©
."eë éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëa çkzLàxdefa aezk - ¦§©©§ª§¨§¦¨¦¦§©¦

xhtpy wicv ,yecwd
xzei zenlerd lka `vnp

.eiiga xy`néøöåC §¨¦
úBîìBòa çðéz ,ïéáäì§¨¦¦©§¨
øéúé çkzLà íéðBéìò¤§¦¦§©©¨¦

BúBìòa,änLoaen - ©£¨¨
zenleray xacd
ixg` `vnp `ed mipeilrd
daexn dcna ezewlzqd
dler eznyp xy`k xzei

,dlrnlíìBòa ìáà£¨¨¨
éà äfä?øéúé çkzLà C ©¤¥¦§©©¨¦

my `vnp `ed cvik -
?xzei daexn dcnaLéå§¥

äî Cøc-ìò ,øîBì©©¤¤©
øîàî ìò éúìawM¤¦©§¦©©£©

÷áL"c ì"æç,xi`yd -,"éç ìëì íéiçezewlzqd zryay - £©§¨©©¦§¨©
,lirl xkfpke ,miigd lkl miig xi`yd `edy mixne` wicv ly
afr `edy xnel wx `id dpeekd m` ,dyw oeyld zehytay
eiig z` xi`yd `ly ixd ,miiga ex`yp mixg`e mlerd z`

iign `l ,`edeowfd epax laiwy xaqdd itl `l` ,miig md
eiign xi`yd `edy ok` `id dpeekd`ed,miigd lkl -òãBpk©©

,recik -íéøNa íéiç íðéà ÷écvä éiçL24íéiç íà-ék ¤©¥©©¦¥¨©¦§¨¦¦¦©¦

,äáäàå äàøéå äðeîà íäL ,íéiðçeø'd z`xi ,'d zpen` - £¦¦¤¥¡¨§¦§¨§©£¨
eicinlzl oze` rityn `ede envr el yiy 'd zad`e

,"miig" mya miweqta zexcben el` yly ,eixyewneék¦
:áéúk äðeîàa:aezk -äàøéáe ,"äéçé Búðeîàa ÷écöå" ¤¡¨§¦§©¦¤¡¨¦§¤§¦§¨

:áéúk:aezk -úàøéå" §¦§¦§©
äáäàáe ,"íéiçì 'ä§©¦§©£¨

:áéúkaezk25:óãBø" §¦¥
àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¤¤¦§¨
àeä ãñçå ,"íéiç©¦§¤¤

.äáäà`id dad` - ©£¨
ixd ,cqgd zeinipt
cqg lr mixne`yk
`id dad`y ixd "miig"
:ylyd lke ,miig ly oipr
ixd ,dad`e d`xi ,dpen`
."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL- §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen`íä¥

ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònä íeø- ©©£

ze`xwpd zepigad opyi mler lka ixd ,zenleray zebixcnde
,dad`e d`xi ,dpen`úBìòî úðéça Cøò éôì ìkä©Ÿ§¦¤¤§¦©©£

äæ ìò äæ úBîìBòä,mler eze` ly dbixcnd zepeilr itl - ¨¨¤©¤
dad`e d`xi ,dpen` zecnde zepigad ly ozepeilr jk

,mler eze`ay.òãBpk ,ìeìòå älò Cøãaoeilrd mlerd - §¤¤¦¨§¨©©
xzei oezgzd mlerd `a epnny daiqe "dlir" ynyn xzei

.xzei oeilrd mlerdn aaeqne "lelr" `edy
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä

.òãåðë ìåìòå äìéò
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הגליון). בשולי 8 הערה 138 ע' כא.25.חכ"ב כא, משלי

oeygxn c"i iyiy mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ד שישי יום
,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷éãöä úåéäá äðäå,fnw 'nr cr.ïéîàú úàöîå

,äîãàä éðt ìò éç ÷écvä úBéäa ,äpäåmlera -dfd,eéä §¦¥¦§©©¦©©§¥¨£¨¨¨
ìLelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -Leáìe éìk CBúa §Ÿ¨¦¥§§¦§

äøeLwä Lôð úðéça àéäL ,éîLb íB÷î úðéçáa íälL¤¨¤¦§¦©¨©§¦¤¦§¦©¤¤©§¨
elà úBcî úøàä ÷ø íéìa÷î íðéà åéãéîìz ìëå ,Bôeâa§§¨©§¦¨¥¨§©§¦©¤¨©¦¥

éìëì õeç øéànä ,ïåéæå§¦¨©¥¦¦§¦
äæ,xen`d ilkl uegn - ¤

åéøeac éãé-ìò©§¥¦¨
,íéLBãwä åéúBáLçîe©§§¨©§¦
xeaicd zeize` -
ixd zelbn daygnde

.cala dx`deøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø26ãîBò íãà ïéàL ©©¤¥¨¨¥

."eëå Baø úòc ìòcr - ©©©©§
.dpy mirax`øçàì ìáà£¨§©©

,Búøéèt,wicvd ly - §¦¨
úðéça íéãøtúnL éôì§¦¤¦§¨§¦§¦©
øáwa äøàLpL Lôpä©¤¤¤¦§£¨©¤¤

L çeøä úðéçaîixg`- ¦§¦©¨©¤
`id zewlzqdd,ïãò-ïâa§©¥¤

ìL ïäL,eìlä úBcî L ¤¥¨Ÿ¦©¨
,dad`e d`xi ,dpen` -
el` zecn yly oi`y ixd
yeala xzei zelaben
`l` ,sebay odly ilkae
mewn `edy ocrÎoba od
hytzn exie`e ,ipgex
,mc` lkl aiaqn mlera

,oldl xiaqiy itkCëéôì§¦¨
åéìà áBøwä ìk ìBëé- ¨¨©¨¥¨

,wicvd l` xyewnd
úðéçaî ÷ìç ìa÷ì§©¥¥¤¦§¦©

,ïãò-ïâaL Bçeøwlg - ¤§©¥¤
dx`d `le zecnd mvrn

,cala odn eifeìéàBä¦
å,wicvd ly gexd zpiga-úðéçáa àìå éìk CBúa dðéà §¥¨§§¦§Ÿ¦§¦©

,éîLb íB÷î,oldl xiaqiy itk ,`ed mby ,ocr oba `l` - ¨©§¦
,df mleraì"æø øîàî òãBpk27-åéìò eðéáà á÷òé ìò ©©©£©©©©©£Ÿ¨¦¨¨

,ïãò-ïb Bnò ñðëpL íBìMäz` lawl wgvi l` qpkpyk - ©¨¤¦§©¦©¥¤
,dfd mlera `vnp ocrÎoby ixd ,zekxadøôña áúk ïëå§¥¨©§¥¤

úBøîàî äøNò28,íãà ìk áéáñ èMtúî ïãò-ïb øéåàL £¨¨©£¨¤£¦©¥¤¦§©¥§¦¨¨¨
äæ øéåàa íéîLøðå,ocr ob ly -åéøeaãå åéúBáLçî ìk §¦§¨¦©£¦¤¨©§§¨§¦¨

íBìLå-ñç Côäì ïëå) 'ä úãBáòå äøBza íéáBhä- ©¦©¨©£©§¥§¥¤©§¨
,'d zceare dxezl cebipay mixac xacne ayeg mc`yk

k áéáñ ípäébî èMtúnä øéåàa íéîLøð,Cëìä .(íãà ì ¦§¨¦©£¦©¦§©¥¦¥¦¨§¦¨¨¨¦§¨
mpi` ,ezad`e ez`xi ,ezpen` ,wicvd ly egeky oeeik -
ocrÎoba mi`vnp md `l` ,inyb mewnae yeale ilka milaben

,dfd mlera mb miiwdãàî ì÷ð,c`n lw -ìa÷ì åéãéîìúì ¨¥§Ÿ§©§¦¨§©¥
íaø çeø úðéçaî í÷ìç¤§¨¦§¦©©©¨
Búðeîà íäL ,úéiîöòä̈©§¦¦¤¥¡¨
øLà Búáäàå Búàøéå§¦§¨§©£¨£¤
àìå ,'ä úà íäa ãáò̈©¨¤¤§Ÿ

íåéæmzx`de -ãáìa ¦¨¦§©
,éìkì õeç øéànäitk - ©¥¦©§¦

ly ezeig miiga didy
eif elaiw mdyk ,wicvd
eizeaygn ici lr cala

.miyecwd eixeaiceéôì§¦
úéîöòä Bçeø úðéçaL¤§¦©¨©§¦
ezad`e ez`xi ,ezpen` -
eil` zekiiyd ,zeinvrd
,eicinlzl `le cala
øçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©
úðéçáa ììkäì ,éelò¦§¦¨¥¦§¦©
ïãò-ïâaL BúîLð¦§¨¤§©¥¤
úBîìBòaL ïBéìòä̈¤§¤¨¨

òãBðå ,íéðBéìòä29ìkL ¨¤§¦§©¤¨
Bðéà äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨¥
ìëå ìkî éøîâì ø÷òð¤§¨§©§¥¦Ÿ¨Ÿ
Búâøãîe BîB÷nî¦§©§¥¨
øçàì íb ,äðBLàøä̈¦¨©§©©
äìòîì älòúpL¤¦§©¨§©§¨

,äìòîì`ed oi` f` mb - §©§¨
enewnn ixnbl xwrp
,mipey`xd ezbixcne
,myex my x`yp `l`

Bæ äðéçáely egexn - §¦¨
,wicväðBLàøä̈¦¨

ïBzçzä ïãò-ïâa ähîì äøàLpLocr ob zpiga ixdy - ¤¦§£¨§©¨§©¥¤©©§
,oezgzd ocr ob zpiga dpyi diyra dhnl mb ,mler lka dpyi

,ocr oba dhnl dx`ypy ef dpiga ixdBúâøãîe BîB÷îa¦§©§¥¨
,åéãéîìúa úèMtúnä àéä ,äðBLàøäixd ef dpiga ,oky - ¨¦¨¦©¦§©¤¤§©§¦¨

`idy dn `ed dpipr lke ,iaxd ly zinvrd egexn dcxtp
,micinlza zhytznBúeøM÷úä úðéça éôk ãçà ìk̈¤¨§¦§¦©¦§©§

åéìà Búáø÷å,wicvd l` -,äaø äáäàa ,BúBîáe åéiça- §¦§¨¥¨§©¨§§©£¨©¨
dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn itl cg` lk

,iaxd ly egex zehytzdn lawn `ed dcnîä ékìk úëL ¦©§¨©¨
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ùã÷ä úøâà
éðô ìò éç ÷éãöä úåéäá äðäå
ùåáìå éìë êåúá åìà úåãî äùìù åéä äîãàä
äøåù÷ä ùôð 'éçá àéäù éîùâ íå÷î 'éçáá íäìù
úåãî úøàä ÷ø íéìá÷î íðéà åéãéîìú ìëå åôåâá
åéúåáùçîå åéøåáã é"ò äæ éìëì õåç øéàîä ïåéæå åìà
úòã ìò ãîåò íãà ïéàù ì"æøà ïëìå .íéùåã÷ä
'éçá íéãøôúîù éôì åúøéèô øçàì ìáà 'åëå åáø
ùìù ïäù ò"âáù çåøä 'éçáî øá÷á äøàùðù ùôðä
÷ìç ìá÷ì åéìà áåø÷ä ìë ìåëé êëéôì åììä úåãî
àìå éìë êåúá äðéàå ìéàåä ò"âáù åçåø 'éçáî
åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
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צי oeygxn b"i iying mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ג חמישי יום
אגרת כז  ,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

mb ezewlzqd ixg` mi`vnp ezrtyde wicvdy `vei mipt
.xzei daexn dcnae dyrnd mleraélîa 'ä úãBáòa úàæŸ©£©§¦¥

;àiîLclawl mileki micinlzdy ,miipgex mipipra - ¦§©¨
ezewlzqd ixg` wicvdn
iptl xy`n xzei

.ezewlzqdélîáe§¦¥
àîìòcmipipra - §©§¨

zeinyb zertyde
,jiynn wicvdyLeøôa§¥

øîúàyxetna xn`p - ¦§©
LBãwä øäfa23, ©Ÿ©©¨

,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc,mlerd lr mipibn miwicvdy - §©¦©¨§¦¦©¨§¨
,ïBäéiçaî øéúé ïBäúúéîáedcna - mzewlzqd ixg`e - §¦¨§¨¦¦§©¥

,df mlera mdiiga xy`n xzei daexnàúBìö àìîìàå§¦§¨¥§¨
àîìò àeääa ài÷écöcmiwicvd ly mzltz `lele - §©¦©¨§©¨§¨

mlera`edd,.àãç àòâø àîìò íi÷úà àìdid `l - ¨¦§©¥¨§¨¦§¨¨¨
mlerddfdmiiwzn

ixd ,cg` rbx elit`
lr mipibn miwicvdy
mipipra dfd mlerd
ixg` ,miinybd
daexn dcna ,mzewlzqd
mdiiga xy`n xzei

,df mleraáBøwä ìëå§¨©¨
"ä ïkLî ìà áBø÷,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça- ¨¤¦§©§©¨¥©§¨¨

.wicvd one ici lr d`ad

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax

:(f"k oniq) ef¯ øhtúàc à÷écöc ,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©©
."eë éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëa çkzLàxdefa aezk - ¦§©©§ª§¨§¦¨¦¦§©¦

xhtpy wicv ,yecwd
xzei zenlerd lka `vnp

.eiiga xy`néøöåC §¨¦
úBîìBòa çðéz ,ïéáäì§¨¦¦©§¨
øéúé çkzLà íéðBéìò¤§¦¦§©©¨¦

BúBìòa,änLoaen - ©£¨¨
zenleray xacd
ixg` `vnp `ed mipeilrd
daexn dcna ezewlzqd
dler eznyp xy`k xzei

,dlrnlíìBòa ìáà£¨¨¨
éà äfä?øéúé çkzLà C ©¤¥¦§©©¨¦

my `vnp `ed cvik -
?xzei daexn dcnaLéå§¥

äî Cøc-ìò ,øîBì©©¤¤©
øîàî ìò éúìawM¤¦©§¦©©£©

÷áL"c ì"æç,xi`yd -,"éç ìëì íéiçezewlzqd zryay - £©§¨©©¦§¨©
,lirl xkfpke ,miigd lkl miig xi`yd `edy mixne` wicv ly
afr `edy xnel wx `id dpeekd m` ,dyw oeyld zehytay
eiig z` xi`yd `ly ixd ,miiga ex`yp mixg`e mlerd z`

iign `l ,`edeowfd epax laiwy xaqdd itl `l` ,miig md
eiign xi`yd `edy ok` `id dpeekd`ed,miigd lkl -òãBpk©©

,recik -íéøNa íéiç íðéà ÷écvä éiçL24íéiç íà-ék ¤©¥©©¦¥¨©¦§¨¦¦¦©¦

,äáäàå äàøéå äðeîà íäL ,íéiðçeø'd z`xi ,'d zpen` - £¦¦¤¥¡¨§¦§¨§©£¨
eicinlzl oze` rityn `ede envr el yiy 'd zad`e

,"miig" mya miweqta zexcben el` yly ,eixyewneék¦
:áéúk äðeîàa:aezk -äàøéáe ,"äéçé Búðeîàa ÷écöå" ¤¡¨§¦§©¦¤¡¨¦§¤§¦§¨

:áéúk:aezk -úàøéå" §¦§¦§©
äáäàáe ,"íéiçì 'ä§©¦§©£¨

:áéúkaezk25:óãBø" §¦¥
àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¤¤¦§¨
àeä ãñçå ,"íéiç©¦§¤¤

.äáäà`id dad` - ©£¨
ixd ,cqgd zeinipt
cqg lr mixne`yk
`id dad`y ixd "miig"
:ylyd lke ,miig ly oipr
ixd ,dad`e d`xi ,dpen`
."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL- §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen`íä¥

ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònä íeø- ©©£

ze`xwpd zepigad opyi mler lka ixd ,zenleray zebixcnde
,dad`e d`xi ,dpen`úBìòî úðéça Cøò éôì ìkä©Ÿ§¦¤¤§¦©©£

äæ ìò äæ úBîìBòä,mler eze` ly dbixcnd zepeilr itl - ¨¨¤©¤
dad`e d`xi ,dpen` zecnde zepigad ly ozepeilr jk

,mler eze`ay.òãBpk ,ìeìòå älò Cøãaoeilrd mlerd - §¤¤¦¨§¨©©
xzei oezgzd mlerd `a epnny daiqe "dlir" ynyn xzei

.xzei oeilrd mlerdn aaeqne "lelr" `edy
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä

.òãåðë ìåìòå äìéò
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ב.23. עא, (הערת24.ח"ג שבהמשכו" "רוחניים", כמו יודין), (ב' "בשריים" צ"ל ˘ËÈÏ"‡"כנראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î שיחות בלקוטי
הגליון). בשולי 8 הערה 138 ע' כא.25.חכ"ב כא, משלי

oeygxn c"i iyiy mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ד שישי יום
,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷éãöä úåéäá äðäå,fnw 'nr cr.ïéîàú úàöîå

,äîãàä éðt ìò éç ÷écvä úBéäa ,äpäåmlera -dfd,eéä §¦¥¦§©©¦©©§¥¨£¨¨¨
ìLelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -Leáìe éìk CBúa §Ÿ¨¦¥§§¦§

äøeLwä Lôð úðéça àéäL ,éîLb íB÷î úðéçáa íälL¤¨¤¦§¦©¨©§¦¤¦§¦©¤¤©§¨
elà úBcî úøàä ÷ø íéìa÷î íðéà åéãéîìz ìëå ,Bôeâa§§¨©§¦¨¥¨§©§¦©¤¨©¦¥

éìëì õeç øéànä ,ïåéæå§¦¨©¥¦¦§¦
äæ,xen`d ilkl uegn - ¤

åéøeac éãé-ìò©§¥¦¨
,íéLBãwä åéúBáLçîe©§§¨©§¦
xeaicd zeize` -
ixd zelbn daygnde

.cala dx`deøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø26ãîBò íãà ïéàL ©©¤¥¨¨¥

."eëå Baø úòc ìòcr - ©©©©§
.dpy mirax`øçàì ìáà£¨§©©

,Búøéèt,wicvd ly - §¦¨
úðéça íéãøtúnL éôì§¦¤¦§¨§¦§¦©
øáwa äøàLpL Lôpä©¤¤¤¦§£¨©¤¤

L çeøä úðéçaîixg`- ¦§¦©¨©¤
`id zewlzqdd,ïãò-ïâa§©¥¤

ìL ïäL,eìlä úBcî L ¤¥¨Ÿ¦©¨
,dad`e d`xi ,dpen` -
el` zecn yly oi`y ixd
yeala xzei zelaben
`l` ,sebay odly ilkae
mewn `edy ocrÎoba od
hytzn exie`e ,ipgex
,mc` lkl aiaqn mlera

,oldl xiaqiy itkCëéôì§¦¨
åéìà áBøwä ìk ìBëé- ¨¨©¨¥¨

,wicvd l` xyewnd
úðéçaî ÷ìç ìa÷ì§©¥¥¤¦§¦©

,ïãò-ïâaL Bçeøwlg - ¤§©¥¤
dx`d `le zecnd mvrn

,cala odn eifeìéàBä¦
å,wicvd ly gexd zpiga-úðéçáa àìå éìk CBúa dðéà §¥¨§§¦§Ÿ¦§¦©

,éîLb íB÷î,oldl xiaqiy itk ,`ed mby ,ocr oba `l` - ¨©§¦
,df mleraì"æø øîàî òãBpk27-åéìò eðéáà á÷òé ìò ©©©£©©©©©£Ÿ¨¦¨¨

,ïãò-ïb Bnò ñðëpL íBìMäz` lawl wgvi l` qpkpyk - ©¨¤¦§©¦©¥¤
,dfd mlera `vnp ocrÎoby ixd ,zekxadøôña áúk ïëå§¥¨©§¥¤

úBøîàî äøNò28,íãà ìk áéáñ èMtúî ïãò-ïb øéåàL £¨¨©£¨¤£¦©¥¤¦§©¥§¦¨¨¨
äæ øéåàa íéîLøðå,ocr ob ly -åéøeaãå åéúBáLçî ìk §¦§¨¦©£¦¤¨©§§¨§¦¨

íBìLå-ñç Côäì ïëå) 'ä úãBáòå äøBza íéáBhä- ©¦©¨©£©§¥§¥¤©§¨
,'d zceare dxezl cebipay mixac xacne ayeg mc`yk

k áéáñ ípäébî èMtúnä øéåàa íéîLøð,Cëìä .(íãà ì ¦§¨¦©£¦©¦§©¥¦¥¦¨§¦¨¨¨¦§¨
mpi` ,ezad`e ez`xi ,ezpen` ,wicvd ly egeky oeeik -
ocrÎoba mi`vnp md `l` ,inyb mewnae yeale ilka milaben

,dfd mlera mb miiwdãàî ì÷ð,c`n lw -ìa÷ì åéãéîìúì ¨¥§Ÿ§©§¦¨§©¥
íaø çeø úðéçaî í÷ìç¤§¨¦§¦©©©¨
Búðeîà íäL ,úéiîöòä̈©§¦¦¤¥¡¨
øLà Búáäàå Búàøéå§¦§¨§©£¨£¤
àìå ,'ä úà íäa ãáò̈©¨¤¤§Ÿ

íåéæmzx`de -ãáìa ¦¨¦§©
,éìkì õeç øéànäitk - ©¥¦©§¦

ly ezeig miiga didy
eif elaiw mdyk ,wicvd
eizeaygn ici lr cala

.miyecwd eixeaiceéôì§¦
úéîöòä Bçeø úðéçaL¤§¦©¨©§¦
ezad`e ez`xi ,ezpen` -
eil` zekiiyd ,zeinvrd
,eicinlzl `le cala
øçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©
úðéçáa ììkäì ,éelò¦§¦¨¥¦§¦©
ïãò-ïâaL BúîLð¦§¨¤§©¥¤
úBîìBòaL ïBéìòä̈¤§¤¨¨

òãBðå ,íéðBéìòä29ìkL ¨¤§¦§©¤¨
Bðéà äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨¥
ìëå ìkî éøîâì ø÷òð¤§¨§©§¥¦Ÿ¨Ÿ
Búâøãîe BîB÷nî¦§©§¥¨
øçàì íb ,äðBLàøä̈¦¨©§©©
äìòîì älòúpL¤¦§©¨§©§¨

,äìòîì`ed oi` f` mb - §©§¨
enewnn ixnbl xwrp
,mipey`xd ezbixcne
,myex my x`yp `l`

Bæ äðéçáely egexn - §¦¨
,wicväðBLàøä̈¦¨

ïBzçzä ïãò-ïâa ähîì äøàLpLocr ob zpiga ixdy - ¤¦§£¨§©¨§©¥¤©©§
,oezgzd ocr ob zpiga dpyi diyra dhnl mb ,mler lka dpyi

,ocr oba dhnl dx`ypy ef dpiga ixdBúâøãîe BîB÷îa¦§©§¥¨
,åéãéîìúa úèMtúnä àéä ,äðBLàøäixd ef dpiga ,oky - ¨¦¨¦©¦§©¤¤§©§¦¨

`idy dn `ed dpipr lke ,iaxd ly zinvrd egexn dcxtp
,micinlza zhytznBúeøM÷úä úðéça éôk ãçà ìk̈¤¨§¦§¦©¦§©§

åéìà Búáø÷å,wicvd l` -,äaø äáäàa ,BúBîáe åéiça- §¦§¨¥¨§©¨§§©£¨©¨
dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn itl cg` lk

,iaxd ly egex zehytzdn lawn `ed dcnîä ékìk úëL ¦©§¨©¨
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ùã÷ä úøâà
éðô ìò éç ÷éãöä úåéäá äðäå
ùåáìå éìë êåúá åìà úåãî äùìù åéä äîãàä
äøåù÷ä ùôð 'éçá àéäù éîùâ íå÷î 'éçáá íäìù
úåãî úøàä ÷ø íéìá÷î íðéà åéãéîìú ìëå åôåâá
åéúåáùçîå åéøåáã é"ò äæ éìëì õåç øéàîä ïåéæå åìà
úòã ìò ãîåò íãà ïéàù ì"æøà ïëìå .íéùåã÷ä
'éçá íéãøôúîù éôì åúøéèô øçàì ìáà 'åëå åáø
ùìù ïäù ò"âáù çåøä 'éçáî øá÷á äøàùðù ùôðä
÷ìç ìá÷ì åéìà áåø÷ä ìë ìåëé êëéôì åììä úåãî
àìå éìë êåúá äðéàå ìéàåä ò"âáù åçåø 'éçáî
åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
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ו.26. כט, נצבים עה"פ פרש"י ב. ה, זרה א.27.עבודה פד, זח"ג כ"ב. פס"ה, פי"ב.28.ב"ר ח"ב חקו"ד י"ד 29.מאמר שער פרדס
ובכ"מ. ג'. פרק ל"ד שער ע"ח א'. פרק



oeygxnצב e"h ycew zay Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ו קודש שבת
,fnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr:íéáëåë

àlà dðéà úeiðçeø,äaø äáäà éãé ìòdad`d dpyiyke - £¦¥¨¤¨©§¥©£¨©¨
,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexd zecnd zekynp ,daxBîk§

LBãwä øäfa áeúkL30éLîà àaìc àúeòøc çeøcçeø C ¤¨©Ÿ©©¨§©¦§¨§¦¨©§¦©
,àìéòlîgex jiynn ald ly iniptd oevxd ly gexd - ¦§¥¨

ixd ,dlrnln
"`alc `zerx"dy
(ald ly iniptd oevxd)
cinlzd ly dad`de
hytziy mikiynn ,eaxl
iaxd ly eizecnn

,cinlzlïBké íà ÷ø©¦¦
åéäìà úàø÷ì31äðëäa ¦§©¡Ÿ¨©£¨¨

,äîeöò äòéâéå äaø- ©¨¦¦¨£¨
lr "zedbd ihewl"a `aen ,yiyw ciqg ly eyexit itl

ly dpkdd - `id "dax dpkd"a dpeekd ,"`ipz"dnypd
d zribi - "dnevr dribi"eseb,"xya zribi" ,ìL ìa÷ìL §©¥¨Ÿ

,eìlä úBcî,dad`e d`xi ,dpen` -,Baø eäøBäL Cøãk ¦©¨§¤¤¤¨©
ì"æø øîàîëe32.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé :eyexitl m`zda §©£©©©¨©§¨¨¨¨©£¦

v"iixden x"enc` w"k ly33eiwl` z`xwl oeki m` wx" lr
dceardy ,`id dpeekd - ""ek dnevr dribie dax dpkda
miixya miiga dad`de d`xid ,dpen`d qipkdl `id dribide
,my miiqn `edy dnn oaeny itke ,zeevnde dxezd meiw ly
z`vne zrbi"y (yxetna exn`p `l mixacdy zexnl) xazqn
oipr ,ezribi xy`n xzei daxd `vniy `id dpeekd "oin`z
dribid iciÎlry ,yexita my xne`y itke ."d`ivn" ly
mxewne myxy mr oilecibd ilecib ly zexywzd deedzn
ielir xg` ielira dlrznd axd ly egex zenvr" `edy
cala ef `ly ixd ,"oeilrd ocrÎobay eznyp zpigaa llkidl

mb `l` ,oezgzd ocrÎoba dx`ypy egexn micinlzl yiy
ef ixd ,oeilrd ocr obay dnypa zllkpd zinvrd egexn
zncewd dlawd xy`n xzei dlrp jxra `ly "d`ivn"

ocrÎoba dx`ypy gexdn`edy itk ,`l` .cala oezgzd
xi`n df ,my miiqn
"siwn" zpigaa mdilr

siwn j` ,caladf
ileciba gek wiprn
didi mda mby oilecibd
oi` cr dginvd oipr
xn`n eze`a .xeriy
`edy ixg`) iaxd xne`
oeyln lecb wlg `ian
dpkdd lr xne` `edy dnl zekiiyae ,ef ycwd zxb`
d`xi ,dpen` ,zecnd yly zlawl dnevrd dribide daxd
`ed ,cnil iaxdy jxca dribie dcear ici lry - (dad`e
d`xi dpen`a iaxd ly miipgexd miigd z` `iane cixen
dxezd cenila dceard ipipr lk ly miixya miiga dad`e
zexywzdd dyrp jk ici lr ,ynn lreta zeevnd meiwe
myxy mr (ef zxb`a oldl oeci mzece`) oilecibd ilecib ly
ielira dlrznd axd ly zinvrd gexd `edy ,mxewne
zenleray oeilrd ocrÎobay eznypa llkidl ielir xg`
"siwn" j` ,"siwn" zpigaa mdilr xi`n dfy `l` ,mipeilrd
dginvd gek didi mda mby ,oilecibd ileciba gek wiprn df
my `aend itl) xnelk ,xeriy oi` cr ieaixae ztqeza

mdy micinlzdy ("xeviw"aoilecib ilecib,wicvd ly
obay wicvd ly dnypae gexa ,mzcear ici lr ,mixywzn

.oeilrd ocr

äøàä úðéça ãBò Lé ,äpäådxi`nd -,åéãéîìúìixg` - §¦¥¥§¦©¤¨¨§©§¦¨
,wicvd zewlzqdíçî CBúa úLaìúî dðéàL ÷ø34Lnî ©¤¥¨¦§©¤¤§Ÿ¨©¨

,äðBLàøkmicinlzl dxi`nd dpey`xd dx`dd enk - ¨¦¨
d`xi ,dpen` zecna zeinipta d`ad ,wicvd ly egexn

,cinlzd ly dad`e
dipyd dx`dd eli`e
zyalzn dppi`

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

`id oky ,"siwn" zpigaa
dlrn dlrnl

,mzbixcnnúiìòî àéäå§¦¥£¦©
BúîLðå Bçeøly - §¦§¨

,wicvd,eávç øB÷îì- §¨ª§

,gexde dnypd ze`a epnny xewnlïéçetz ì÷ç"ì eðéäc§©§©£©©¦
,"ïéLéc÷z`xwpd ,zenypd xewn ,"zeliv`c zekln"l - ©¦¦

,"oiyicw oigetz" ly dcyäæ-éãé-ìòå,my dler dnypdy - §©§¥¤
,ãeçé íL äNòðdlrnly dn mr zcgiizn "zekln"y - ©£¨¨¦

,dpnnúàìòä éãé-ìò©§¥©£¨©
"ïéá÷eð ïéî"- ©¦§¦

,zewl` ly zexxerzd
BúøBúå åéNòî ìkî¦¨©£¨§¨
ìk ãáò øLà BúãBáòå©£¨£¤¨©¨

,åéiç éîéxiaqiy itk - §¥©¨
lky ,g"k oniqa oldl
dn mc`d ly ezribi
ini jyna eytp dcary
xy` ,dlrnl "lrt"e eiig
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø
äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå

.ïéîàú úàöîå úòâé ì"æøàîëå åáø

ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î
ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç
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ועוד.30. ב. קסב, זח"ב יב.31.ראה ד, עמוס - הכתוב ל' ב.32.ע"פ ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביונים, נתן פזר Î"˜34.ד"ה ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הוא ורב תלמיד המקשר רבו".˘ÏÎ"כי ודעת ושכל בתורת שמתבונן התלמיד

oeygxn e"h ycew zay Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

df ixd - xzqde mlrd ly ote`a df did eiig ini jyna
,zewlzqdde dxihtd zrya xi`ne dlbznì÷ç"a eòøæðå§¦§§©£©

"ïéLéc÷ ïéçetz,dnypd xewna -,ãàî íéðBéìò úBøBà ©¦©¦¦¤§¦§Ÿ
únòìzexe` iciÎlre -,íéðBzçz,wicvdn e`ay -øLà §ª©©§¦£¤

.BúãBáòå BúøBz íä- ¥¨©£¨
ezxez iciÎlry ixd
dlrnl erxfp ezceare
mde ,xzeia milrp zexe`
dhnl mikynpe milbzn
ezxiht zrya

,ezewlzqdeúøàäå§¤¨©
elà íéðBéìò úBøBà¤§¦¥
,åéãéîìz ìk ìò äøéàî§¦¨©¨©§¦¨
éãé ìò 'ä éãáBò eNòpL¤©£§¥©§¥

.BúãBáòå BúøBzixd - ¨©£¨
zexe`dy drya
ezxezn mipeilrd
wicvd ly ezceare
lr mixi`n md ,milbzn

,'d icaer dcearde dxezd iciÎlr eyrpy micinlzd lk
L Bæ äøàäådxi`n -,äìòîlî íäéìò`idy zexnl - §¤¨¨¤£¥¤¦§©§¨

,"siwn" zpigaaíéNòîe äáeLz éøeäøä íaìa úñðëî©§¤¤§¦¨¦§¥§¨©£¦
íéãìBpä íéáBè íéNònä ìëå ,íéáBè,mixvepe -äøàäî ¦§¨©©£¦¦©¨¦¥¤¨¨

nL BæäãOa íéòeøfä úBøBàî äøéàoigetz lwg" ly - ¤§¦¨¥©§¦©¨¤

,"oiyicw."ïéìecb éìecb" àø÷ð ¯ ìéòì økæpä,oky - ©¦§¨§¥¦§¨¦¥¦¦
,wicvd ly ezrixfn "oilecib" ixd md mnvr zexe`d
ilecib" md zexe`d ly dx`ddn mi`ad miaehd miyrnde

,"oilecibìBãb øzñäå íìòäa àéä Bæ äøàäå35LîL Bîk , §¤¨¨¦§¤§¥§¤§¥¨§¤¤
úçzî íéáëBkì øéànä©¥¦©¨¦¦©©

àúéàãk ,õøàìitk - ¨¨¤¦§¦¨
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צג oeygxn e"h ycew zay Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ו קודש שבת
,fnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr:íéáëåë

àlà dðéà úeiðçeø,äaø äáäà éãé ìòdad`d dpyiyke - £¦¥¨¤¨©§¥©£¨©¨
,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexd zecnd zekynp ,daxBîk§

LBãwä øäfa áeúkL30éLîà àaìc àúeòøc çeøcçeø C ¤¨©Ÿ©©¨§©¦§¨§¦¨©§¦©
,àìéòlîgex jiynn ald ly iniptd oevxd ly gexd - ¦§¥¨

ixd ,dlrnln
"`alc `zerx"dy
(ald ly iniptd oevxd)
cinlzd ly dad`de
hytziy mikiynn ,eaxl
iaxd ly eizecnn

,cinlzlïBké íà ÷ø©¦¦
åéäìà úàø÷ì31äðëäa ¦§©¡Ÿ¨©£¨¨

,äîeöò äòéâéå äaø- ©¨¦¦¨£¨
lr "zedbd ihewl"a `aen ,yiyw ciqg ly eyexit itl

ly dpkdd - `id "dax dpkd"a dpeekd ,"`ipz"dnypd
d zribi - "dnevr dribi"eseb,"xya zribi" ,ìL ìa÷ìL §©¥¨Ÿ

,eìlä úBcî,dad`e d`xi ,dpen` -,Baø eäøBäL Cøãk ¦©¨§¤¤¤¨©
ì"æø øîàîëe32.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé :eyexitl m`zda §©£©©©¨©§¨¨¨¨©£¦

v"iixden x"enc` w"k ly33eiwl` z`xwl oeki m` wx" lr
dceardy ,`id dpeekd - ""ek dnevr dribie dax dpkda
miixya miiga dad`de d`xid ,dpen`d qipkdl `id dribide
,my miiqn `edy dnn oaeny itke ,zeevnde dxezd meiw ly
z`vne zrbi"y (yxetna exn`p `l mixacdy zexnl) xazqn
oipr ,ezribi xy`n xzei daxd `vniy `id dpeekd "oin`z
dribid iciÎlry ,yexita my xne`y itke ."d`ivn" ly
mxewne myxy mr oilecibd ilecib ly zexywzd deedzn
ielir xg` ielira dlrznd axd ly egex zenvr" `edy
cala ef `ly ixd ,"oeilrd ocrÎobay eznyp zpigaa llkidl

mb `l` ,oezgzd ocrÎoba dx`ypy egexn micinlzl yiy
ef ixd ,oeilrd ocr obay dnypa zllkpd zinvrd egexn
zncewd dlawd xy`n xzei dlrp jxra `ly "d`ivn"

ocrÎoba dx`ypy gexdn`edy itk ,`l` .cala oezgzd
xi`n df ,my miiqn
"siwn" zpigaa mdilr

siwn j` ,caladf
ileciba gek wiprn
didi mda mby oilecibd
oi` cr dginvd oipr
xn`n eze`a .xeriy
`edy ixg`) iaxd xne`
oeyln lecb wlg `ian
dpkdd lr xne` `edy dnl zekiiyae ,ef ycwd zxb`
d`xi ,dpen` ,zecnd yly zlawl dnevrd dribide daxd
`ed ,cnil iaxdy jxca dribie dcear ici lry - (dad`e
d`xi dpen`a iaxd ly miipgexd miigd z` `iane cixen
dxezd cenila dceard ipipr lk ly miixya miiga dad`e
zexywzdd dyrp jk ici lr ,ynn lreta zeevnd meiwe
myxy mr (ef zxb`a oldl oeci mzece`) oilecibd ilecib ly
ielira dlrznd axd ly zinvrd gexd `edy ,mxewne
zenleray oeilrd ocrÎobay eznypa llkidl ielir xg`
"siwn" j` ,"siwn" zpigaa mdilr xi`n dfy `l` ,mipeilrd
dginvd gek didi mda mby ,oilecibd ileciba gek wiprn df
my `aend itl) xnelk ,xeriy oi` cr ieaixae ztqeza

mdy micinlzdy ("xeviw"aoilecib ilecib,wicvd ly
obay wicvd ly dnypae gexa ,mzcear ici lr ,mixywzn

.oeilrd ocr

äøàä úðéça ãBò Lé ,äpäådxi`nd -,åéãéîìúìixg` - §¦¥¥§¦©¤¨¨§©§¦¨
,wicvd zewlzqdíçî CBúa úLaìúî dðéàL ÷ø34Lnî ©¤¥¨¦§©¤¤§Ÿ¨©¨

,äðBLàøkmicinlzl dxi`nd dpey`xd dx`dd enk - ¨¦¨
d`xi ,dpen` zecna zeinipta d`ad ,wicvd ly egexn

,cinlzd ly dad`e
dipyd dx`dd eli`e
zyalzn dppi`

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

`id oky ,"siwn" zpigaa
dlrn dlrnl

,mzbixcnnúiìòî àéäå§¦¥£¦©
BúîLðå Bçeøly - §¦§¨

,wicvd,eávç øB÷îì- §¨ª§

,gexde dnypd ze`a epnny xewnlïéçetz ì÷ç"ì eðéäc§©§©£©©¦
,"ïéLéc÷z`xwpd ,zenypd xewn ,"zeliv`c zekln"l - ©¦¦

,"oiyicw oigetz" ly dcyäæ-éãé-ìòå,my dler dnypdy - §©§¥¤
,ãeçé íL äNòðdlrnly dn mr zcgiizn "zekln"y - ©£¨¨¦

,dpnnúàìòä éãé-ìò©§¥©£¨©
"ïéá÷eð ïéî"- ©¦§¦

,zewl` ly zexxerzd
BúøBúå åéNòî ìkî¦¨©£¨§¨
ìk ãáò øLà BúãBáòå©£¨£¤¨©¨

,åéiç éîéxiaqiy itk - §¥©¨
lky ,g"k oniqa oldl
dn mc`d ly ezribi
ini jyna eytp dcary
xy` ,dlrnl "lrt"e eiig
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.ïéîàú úàöîå úòâé ì"æøàîëå åáø

ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î
ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ועוד.30. ב. קסב, זח"ב יב.31.ראה ד, עמוס - הכתוב ל' ב.32.ע"פ ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביונים, נתן פזר Î"˜34.ד"ה ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הוא ורב תלמיד המקשר רבו".˘ÏÎ"כי ודעת ושכל בתורת שמתבונן התלמיד

oeygxn e"h ycew zay Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

df ixd - xzqde mlrd ly ote`a df did eiig ini jyna
,zewlzqdde dxihtd zrya xi`ne dlbznì÷ç"a eòøæðå§¦§§©£©

"ïéLéc÷ ïéçetz,dnypd xewna -,ãàî íéðBéìò úBøBà ©¦©¦¦¤§¦§Ÿ
únòìzexe` iciÎlre -,íéðBzçz,wicvdn e`ay -øLà §ª©©§¦£¤

.BúãBáòå BúøBz íä- ¥¨©£¨
ezxez iciÎlry ixd
dlrnl erxfp ezceare
mde ,xzeia milrp zexe`
dhnl mikynpe milbzn
ezxiht zrya

,ezewlzqdeúøàäå§¤¨©
elà íéðBéìò úBøBà¤§¦¥
,åéãéîìz ìk ìò äøéàî§¦¨©¨©§¦¨
éãé ìò 'ä éãáBò eNòpL¤©£§¥©§¥

.BúãBáòå BúøBzixd - ¨©£¨
zexe`dy drya
ezxezn mipeilrd
wicvd ly ezceare
lr mixi`n md ,milbzn

,'d icaer dcearde dxezd iciÎlr eyrpy micinlzd lk
L Bæ äøàäådxi`n -,äìòîlî íäéìò`idy zexnl - §¤¨¨¤£¥¤¦§©§¨

,"siwn" zpigaaíéNòîe äáeLz éøeäøä íaìa úñðëî©§¤¤§¦¨¦§¥§¨©£¦
íéãìBpä íéáBè íéNònä ìëå ,íéáBè,mixvepe -äøàäî ¦§¨©©£¦¦©¨¦¥¤¨¨

nL BæäãOa íéòeøfä úBøBàî äøéàoigetz lwg" ly - ¤§¦¨¥©§¦©¨¤

,"oiyicw."ïéìecb éìecb" àø÷ð ¯ ìéòì økæpä,oky - ©¦§¨§¥¦§¨¦¥¦¦
,wicvd ly ezrixfn "oilecib" ixd md mnvr zexe`d
ilecib" md zexe`d ly dx`ddn mi`ad miaehd miyrnde

,"oilecibìBãb øzñäå íìòäa àéä Bæ äøàäå35LîL Bîk , §¤¨¨¦§¤§¥§¤§¥¨§¤¤
úçzî íéáëBkì øéànä©¥¦©¨¦¦©©

àúéàãk ,õøàìitk - ¨¨¤¦§¦¨
`aendíéðewza36ìò ©¦¦©

,íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨
Búøéèt øçàL¤©©§¦¨
ìëa Búøàä úèMtúî¦§©¤¤¤¨¨§¨

àøãå àøc,xece xec - ¨¨§¨¨
ì,úBîLð àBaø íéML- §¦¦¦§¨

,zenyp sl` ze`n yyl
x`y lky miyxy ody
zevevip od zenypd
,el` zeiyxy zenypn
f"l wxta xaqedy itk
xtq ly oey`x wlga

,"`ipz"dLîL Bîk§¤¤
ì õøàì úçzî øéànä:íéáëBk àBaø íéMLitk ixd - ©¥¦¦©©¨¨¤§¦¦¦¨¦

mixi`nd miwicva mb xacd jk ,epax dyn lr xdefa xn`py
,'eke micinlz icinlzle micinlzl ,"oilecib ilecib"l
m`zda mibdpzn mdyk ezceare ezxez zx`dn milawnd

.dceare dxez ipipra eize`xedl

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

ùã÷ä úøâà
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò
íéùòîå äáåùú éøåäøä íáìá úñðëî äìòîìî
åæ äøàäî íéãìåðä íéáåè íéùòîä ìëå íéáåè
éìåãéâ àø÷ð ì"ðä äãùá íéòåøæä úåøåàî äøéàîù
ùîù åîë ìåãâ øúñäå íìòäá àéä åæ äøàäå ïéìåãéâ
íéðå÷éúá àúéàãë õøàì úçúî íéáëåëì øéàîä
åúøàä úèùôúî åúøéèô øçàù ä"ò åðéáø äùî ìò
ùîù åîë úåîùð àåáø íéùùì àøãå àøã ìëá

:íéáëåë àåáø íéùùì õøàì úçúî øéàîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.35:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יחוד כשמאיר - יותר ˘·‡ˆÈ'"לתרץ לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם
המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי ואפילו מאצי') למטה (שזהו אלי' ממקום ·ÂÁÈ„מגילוי מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'

כ"א ומע"ט", תשובה "הרהורי רק לא וצ"ל ‡Ú„¯היחוד) Ô‡מענטשÈ¯Ó‚Ï- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ המאיר (
- (-שבמקומם (ÏÈÏ‰לכוכבים מרע"ה .. והכוכבים) השמש (בין ה)ארץ ל(ובהפסק מתחת השמש) כשמאיר ומוסיף ‡ˆÈ'גם כו'. (

"¯"ÒÏ"'ראי שמזה -ÏÎÏ כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ראה - ודרא דרא בכל ומוסיף תלמידיו.
˘ËÈÏ"‡:36.באגה"ק". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצאתי לע"ע אפשר": בדרך ותיקונים רטז,ÏÎב"הערות שם וראה א. רעג, בזח"ג הענין

רק מצאתי א) קלח, ת"ע א. קד, א. קיב, (תס"ט ובתיקונים לו ÏÁ˜ב. ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי - מהמבואר
'בתיקונים'". פמ"ד בתניא ממש"כ

oeygxn e"h ycew zay Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

df ixd - xzqde mlrd ly ote`a df did eiig ini jyna
,zewlzqdde dxihtd zrya xi`ne dlbznì÷ç"a eòøæðå§¦§§©£©

"ïéLéc÷ ïéçetz,dnypd xewna -,ãàî íéðBéìò úBøBà ©¦©¦¦¤§¦§Ÿ
únòìzexe` iciÎlre -,íéðBzçz,wicvdn e`ay -øLà §ª©©§¦£¤

.BúãBáòå BúøBz íä- ¥¨©£¨
ezxez iciÎlry ixd
dlrnl erxfp ezceare
mde ,xzeia milrp zexe`
dhnl mikynpe milbzn
ezxiht zrya

,ezewlzqdeúøàäå§¤¨©
elà íéðBéìò úBøBà¤§¦¥
,åéãéîìz ìk ìò äøéàî§¦¨©¨©§¦¨
éãé ìò 'ä éãáBò eNòpL¤©£§¥©§¥

.BúãBáòå BúøBzixd - ¨©£¨
zexe`dy drya
ezxezn mipeilrd
wicvd ly ezceare
lr mixi`n md ,milbzn

,'d icaer dcearde dxezd iciÎlr eyrpy micinlzd lk
L Bæ äøàäådxi`n -,äìòîlî íäéìò`idy zexnl - §¤¨¨¤£¥¤¦§©§¨

,"siwn" zpigaaíéNòîe äáeLz éøeäøä íaìa úñðëî©§¤¤§¦¨¦§¥§¨©£¦
íéãìBpä íéáBè íéNònä ìëå ,íéáBè,mixvepe -äøàäî ¦§¨©©£¦¦©¨¦¥¤¨¨

nL BæäãOa íéòeøfä úBøBàî äøéàoigetz lwg" ly - ¤§¦¨¥©§¦©¨¤

,"oiyicw."ïéìecb éìecb" àø÷ð ¯ ìéòì økæpä,oky - ©¦§¨§¥¦§¨¦¥¦¦
,wicvd ly ezrixfn "oilecib" ixd md mnvr zexe`d
ilecib" md zexe`d ly dx`ddn mi`ad miaehd miyrnde

,"oilecibìBãb øzñäå íìòäa àéä Bæ äøàäå35LîL Bîk , §¤¨¨¦§¤§¥§¤§¥¨§¤¤
úçzî íéáëBkì øéànä©¥¦©¨¦¦©©

àúéàãk ,õøàìitk - ¨¨¤¦§¦¨
`aendíéðewza36ìò ©¦¦©

,íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨
Búøéèt øçàL¤©©§¦¨
ìëa Búøàä úèMtúî¦§©¤¤¤¨¨§¨

àøãå àøc,xece xec - ¨¨§¨¨
ì,úBîLð àBaø íéML- §¦¦¦§¨

,zenyp sl` ze`n yyl
x`y lky miyxy ody
zevevip od zenypd
,el` zeiyxy zenypn
f"l wxta xaqedy itk
xtq ly oey`x wlga

,"`ipz"dLîL Bîk§¤¤
ì õøàì úçzî øéànä:íéáëBk àBaø íéMLitk ixd - ©¥¦¦©©¨¨¤§¦¦¦¨¦

mixi`nd miwicva mb xacd jk ,epax dyn lr xdefa xn`py
,'eke micinlz icinlzle micinlzl ,"oilecib ilecib"l
m`zda mibdpzn mdyk ezceare ezxez zx`dn milawnd

.dceare dxez ipipra eize`xedl

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

ùã÷ä úøâà
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò
íéùòîå äáåùú éøåäøä íáìá úñðëî äìòîìî
åæ äøàäî íéãìåðä íéáåè íéùòîä ìëå íéáåè
éìåãéâ àø÷ð ì"ðä äãùá íéòåøæä úåøåàî äøéàîù
ùîù åîë ìåãâ øúñäå íìòäá àéä åæ äøàäå ïéìåãéâ
íéðå÷éúá àúéàãë õøàì úçúî íéáëåëì øéàîä
åúøàä úèùôúî åúøéèô øçàù ä"ò åðéáø äùî ìò
ùîù åîë úåîùð àåáø íéùùì àøãå àøã ìëá

:íéáëåë àåáø íéùùì õøàì úçúî øéàîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.35:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יחוד כשמאיר - יותר ˘·‡ˆÈ'"לתרץ לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם
המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי ואפילו מאצי') למטה (שזהו אלי' ממקום ·ÂÁÈ„מגילוי מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'

כ"א ומע"ט", תשובה "הרהורי רק לא וצ"ל ‡Ú„¯היחוד) Ô‡מענטשÈ¯Ó‚Ï- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ המאיר (
- (-שבמקומם (ÏÈÏ‰לכוכבים מרע"ה .. והכוכבים) השמש (בין ה)ארץ ל(ובהפסק מתחת השמש) כשמאיר ומוסיף ‡ˆÈ'גם כו'. (

"¯"ÒÏ"'ראי שמזה -ÏÎÏ כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ראה - ודרא דרא בכל ומוסיף תלמידיו.
˘ËÈÏ"‡:36.באגה"ק". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצאתי לע"ע אפשר": בדרך ותיקונים רטז,ÏÎב"הערות שם וראה א. רעג, בזח"ג הענין

רק מצאתי א) קלח, ת"ע א. קד, א. קיב, (תס"ט ובתיקונים לו ÏÁ˜ב. ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי - מהמבואר
'בתיקונים'". פמ"ד בתניא ממש"כ

             

         
       

        
       

       
      

        
      
         

        

       
         

     
    
        

          
       
        

 







































המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' ב



היום יום . . . צד

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד 
א צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט 

אז דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת־  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֵני ָמה ִנְרֶאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָלנּו ֵאינֹו ִנְרֶאה.  ָאְמרֹו: ִמּפְ ָרא ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֹקֶדׁש ּפָ
ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו,  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ַוּיַ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך־הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָראּוי הּוא ׁשֶ

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל במצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמרֹב  ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ה ַהּצִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ ָרא( ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ הּו" )ּפָ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ִלים".  ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ּוְמקֹור ּבְ ֵהם ּבְ ִלים", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ׁשֶ ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ִהיא ְמקֹור ּבְ ּבְ "ׁשֶ
ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך ִלְהיֹות  ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ ְתִחיל "ֵאְרָדה ּנָ ּבּור ַהּמַ ם ּדִ ׁשָ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". "ּדְ

ִהְתִחיל ְלָכְתָבם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנם ַהּגָ הּו" ֶיׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור ַהּמַ ַלּדִ
ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע 
ישראל - א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן 

הטבע, און - הוי' אחד.

ַמע  ׁשְ ִמים"[:  ְתּגָ ]"ּפִ "וֶעְרטֶער"  ם  ׁשֵ ּבְ ָאז  ְוִנְקְראּו   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
"ֲהָוָי'   – ר  ַוֲאׁשֶ ַבע,  ֵמַהּטֶ ְלַמְעָלה  ֵהם  ְוַחּיּוֵתינּו  ּכֵֹחנּו  ׁשֶ  – ֱאלֵֹקינּו  ֲהָוָי'   – "קֹוֵלט"  ְיהּוִדי   – ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶאָחד".

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון 
דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם 
רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען 
צו דער גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער 
אין אידיש. אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי 
קטיל תליתאי, הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: 
דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים 

רוחנים, ווָאס דָאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

ּוְגאֹונּות  ֲחִריפּות  ּבַ ָהָיה  ּמּוד  ַהּלִ ֹאֶפן  ָמָרא.  ּגְ ּבַ עּור  ׁשִ ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם  ִלְלֹמד  ָנַהג  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָמָרא  ַלּגְ ִכים  ּיָ ׁשַ ָהיּו  ׁשֶ ֵמָהִראׁשֹוִנים  ים  ְמָפְרׁשִ ָאר  ּוׁשְ רֹא"ׁש  ַאְלָפס,  "ם,  ָהַרְמּבַ ֶאת  ְוָלְמדּו  דֹוָלה,  ּגְ
ְלַמֲאַמר  יעּו  ְוִהּגִ ֲעָרִכין  ֶכת[  ]ַמּסֶ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ּכְ ְלִאיִדיׁש.  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ם  ְרּגֵ ּתִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְלֶמֶדת.  ַהּנִ
ם־טֹוב: "ָלׁשֹון  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְרׁשֹו  ּפֵ ִליָתִאי",  ּתְ ִליָתִאי ָקִטיל  ּתְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה )טו, ב(: "ָלׁשֹון  ַרּבֹוֵתינּו 
ִלקּוֵטי  ַעֵיין  ם.  ׁשָ ֵגְרׁשֹום  ינּו  ַרּבֵ ַדַעת  ]זֹו  ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ ר  ַהְמַסּפֵ ְמִציא,  ַהּמַ ה:  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  קֹוֶטֶלת  ָהַרע 

ִמּיּות". ַגׁשְ ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ׂשִ

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ְלִהְתַעּסֵ ְוהּוא:  ים,  ַחּיִ ּבַ רּוָחִנית  עּוָדה  ּתְ לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה' 
הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין  ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבַ
ְרָנָסה  ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו ְלַחּפֵ ּבְ
ּגֹו'  יו  ְיַדְעּתִ י  "ּכִ ַאְבָרָהם  ּבְ ִדְכִתיב  ּכְ ץ,  ֶיְחּפָ  – רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ  – ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ְלִפי  ְוהּוא  ִמית.  ׁשְ ּגַ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ַבע ְוׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ָרִכים: ּדֶ ֵני ּדְ י ֵיׁש ׁשְ ֶרְך ה'", ּכִ ְמרּו ּדֶ ְוׁשָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . צו
ֶרְך  ֶרְך ֱאלִֹקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֵהם ּדֶ ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ
יַע  ּפִ ַמׁשְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה  ִהּנֵ ְגַלל ֹזאת  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַבע,  ּטֶ ּבַ ַבע  ַהּטֶ ַמְעָלה ִמן  ּלְ ׁשֶ ָכה  ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמׁשָ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ְלִיׂשְ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ָ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א 
גוף, ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען 

צו דעם להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

ִלְפֹעל  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ַמה  ה  ָחׁשָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ַלּגּוף,  ָלֶרֶדת  ה  ְזּכֶ ּתִ ּבֹו  ַמן  ַלּזְ ְלַמְעָלה  ה  ְמַצּפָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ְהיֹוָתּה ּכָ ּבִ

שבת
קודש

             

           
          


         

        
         

            
             

        
          


        

         
       

          
       

       
       

         
      
         

          
        

       
        

          
          

          
         

           
     

    
          

          
       

          

          
       

        
      

         
      

      


         
      

         
        

        
      

           
       

      
         

         
        

   
        

          
        

         
     

        
       

        
          

         
          

         
         
           















































































































































המשך ביאור למסכת יבמות ליום ראשון עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  מרחשון ט' ראשון יום

משמרת? ביניהם להחליף מפעל לעובדי מותר האם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰øîBì íãàì øzîª¨§¨¨©
íBiä énò øãò ,øçîì Enò Lkðàå íBiä énò Lkð :Bøáçì©£¥©¥¦¦©©£©¥¦§§¨¨£Ÿ¦¦©
,Cnò øcòàå énò Lkð :Bì øîàé àì ìáà .øçîì Enò øcòàå§¤§Ÿ¦§§¨¨£¨ŸŸ©©¥¦¦§¤§Ÿ¦¨

.Cnò Lkðàå énò øãò£Ÿ¦¦©£©¥¦¨
אדם  בין עבודות בהחלפת גם קיים ריבית איסור כלומר,

הטור שכתב וכמו קס)לחברו, סי' יש (יו"ד במלאכה "ואפילו :
שיעשה  מנת על מלאכה עמו יעשה שלא רבית, משום בה
חברו  לו שעושה שהאחרת שפעמים .. זמן לאחר אחרת עמו
מלפרעו  לו שממתין ובשכר לו, שעשה מאותה יותר כבדה
מזאת  יותר הכבדה מלאכה עמו עושה עבודתו, שכר

לו". שעושה
בגלל  במלאכה שיוסיף חשש אין המלאכה באותה אך
אלא  הסוג מאותו במלאכה מדובר שהרי הפירעון המתנת
של  זמן באותו גם מדובר אם רק מותר זה במקרה שגם
לו  יעשנה חברו אם – לו שעשו באותה "ואפילו המלאכה:

אסור"onfב  יותר שם)שכבדה הרמב"ם (טור שכתב וכפי ,
["בזמן  בגריד עמי חרוש לו יאמר "ולא ההלכה: בהמשך

גשמים" ירדו שלא יבשה עמך (מ"מ)שהארץ אחרוש ואני [
יתר". הגשמים בימות החרישה טורח שהרי ברביעה,

הזקן אדמו"ר כתב מזו ו)ויתירה סעי' רבית שגם (הל' ,
יום  עמי "עשה לומר אסור – זמן ובאותו מלאכה באותה

ממנו". ארוך יום עמך אעשה ואני קצר,
והאחד  מפעל, באותו העובדים פועלים בשני הדין ומה
עבוד  לחברו לומר לו מותר האם – מחברו יותר משתכר

מחר? במקומך אעבוד ואני היום במקומי
יהודה' 'ברית ו)בספר הע' יא, דומה (פרק שהדבר כתב

– עצה לכך נתן אך ואסור. שוות, שאינן מלאכות לשתי
אין  ואז המפעל בעל בהסכמת תעשה המשמרות שהחלפת
הוחלפה  שעבודתם אלא לשני אחד מעובד הלוואה זו

ומותר. המפעל, מטעם

ה'תשע"ה  מרחשון י' שני יום בסאה' 'סאה הלואת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úBåìì øzîª¨¦§
.÷eMaL øòL ìò ïîæ úòéá÷ àìa íúñ ïéòøBôe íúñ úBøtä©¥§¨§¦§¨§Ÿ§¦©§©©©©¤©

ì òeãéå òeá÷ øòMä äéä ?ãöékïéàñ øOò Bøáçî äåìå ,íäéðL ¥©¨¨©©©¨©§¨©¦§¥¤§¨¨¥£¥¤¤§¦
;íéhçä eø÷eäL ét ìò óà ,ïéàñ øOò Bì øéæçäì áiç Z©¨§©£¦¤¤§¦©©¦¤§©¦¦
äðB÷ äéä äöø elàå ,òeãé øòMä äéä epnî äålLk éøäL¤£¥§¤¨¨¦¤¨¨©©©¨©§¦¨¨¨¨¤

.ïîæ Bì òá÷ àì éøäL ,Bì øéæçîe©£¦¤£¥Ÿ¨©§©
סאה  להחזיר מנת על חיטים סאה להלוות אסרו חכמים
יתייקרו  הפרעון בזמן שמא פירות, בשאר וכן חיטים,

שהלווהו" ממה יותר לו שנותן "ונמצא סי'החיטים יו"ד (טור

.קסב)
אופנים: בשני כן לעשות התירו אמנם,

אפילו  סוג, מאותו ההלוואה בשעת ללווה יש כאשר א.
גם  סאה ולהחזיר חיטים סאה ללוות לו מותר אחת, חיטה

התייקרו החטים ב)אם בהל' חטה (כמבואר כל שעל "לפי .
ברשות  להיות תחתיה נכנסת זו חטה כאילו רואין לו שמלוין

נתייקרה" ברשותו – כך אחר וכשנתייקרה (שו"ע המלוה,

ס"ל) רבית הל' .אדה"ז

חטים, על שבשוק השער יצא ההלוואה בשעת אם ב.
כשלווה  "שהרי כאן, כמפורש בסאה, סאה ללוות מותר
לו". ומחזיר קונה היה רצה ואילו ידוע, השער היה ממנו
ללווה  שיש כמו זה הרי לקנות, מצויות שהחיטים וכיון

סוג לווין)מאותו אין ד"ה ב עב, ב"מ וכשנתייק (רש"י החטים , רו
למלווה. שנתייקרו נחשב

אלא  בשוק השער שיצא די לא הוסיף: והרמב"ם
מהם  שלאחד "כל כי כך, על לדעת צריכים והלווה המלווה
מנת  על לוות או להלוות שמתכוין נמצא ידוע, השער אין
אחד  שום שנתכוין וכיון היוקר, בזמן חטים לפרוע או לקבל

אסור" רבית לשום שם)מהם הטור על יוסף' .('בית
נפסק ערוך' ס"ג)וב'שלחן קסב סי' מין (יו"ד לאותו "היה :

סאה  ללוות מותר – לשניהם וידוע קבוע בשוק שער
הש"ך אך להלוות (סק"ט)בסאה". אין לכתחילה שרק כתב

אע"ג  השער, ויצא לוה "אם אבל השער, שיצא שידעו עד
זו  בהלואה איסור כאן נעשה לא הרי מקום מכל ידע, דלא

לו". לשלם וחייב

ה'תשע"ה  מרחשון י"א שלישי יום עדים? בפני חובו לפרוע הלווה חייב מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
úòLa Bì øîàL ïéa ,íéãòa àlà éðòøôz ìà :øîàå ,íéãòa§¥¦§¨©©¦§¨¥¦¤¨§¥¦¥¤¨©¦§©

éøö äæ éøä Z eäåìäL øçà Bì øîàL ïéa äàåìäBòøôì C ©§¨¨¥¤¨©©©¤¦§¨£¥¤¨¦§¨§
.éàðzä éðtî ,íéãòa§¥¦¦§¥©§¨

הרמב"ן שם)לדעת בר"ן כן (הובא להתנות יכול המלווה
לא  אם "אבל עצמו, על קיבל הלוה אם רק ההלוואה, לאחר
שלא  ממך אפרע אלא כי 'לא לו אמר אלא עליו, קבל
הדין  – עדים' עמי להביא צריך אהיה שלא כדי בעדים,

משמע  הרמב"ם מדברי אך בעדים" לפרעו צריך ואין עמו,
בו  שהתרה כל אלא לווה, של בקבלתו תלוי הדבר "שאין

בעדים" לפרעו צריך כאן)המלוה, המגידֿמשנה וכ"כ שם, .(ר"ן
להבין: ויש

שכבר  לאחר בעדים לפרוע הלווה את לחייב אפשר כיצד
המעות  בקבלת הלוואה, בשעת "בשלמא – הלווהו

נתחייב" במה מעות מתן לאחר אבל שם)נשתעבד, ?(ר"ן
מבאר: משנה' וה'מגיד
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  מרחשון ט' ראשון יום

משמרת? ביניהם להחליף מפעל לעובדי מותר האם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰øîBì íãàì øzîª¨§¨¨©
íBiä énò øãò ,øçîì Enò Lkðàå íBiä énò Lkð :Bøáçì©£¥©¥¦¦©©£©¥¦§§¨¨£Ÿ¦¦©
,Cnò øcòàå énò Lkð :Bì øîàé àì ìáà .øçîì Enò øcòàå§¤§Ÿ¦§§¨¨£¨ŸŸ©©¥¦¦§¤§Ÿ¦¨

.Cnò Lkðàå énò øãò£Ÿ¦¦©£©¥¦¨
אדם  בין עבודות בהחלפת גם קיים ריבית איסור כלומר,

הטור שכתב וכמו קס)לחברו, סי' יש (יו"ד במלאכה "ואפילו :
שיעשה  מנת על מלאכה עמו יעשה שלא רבית, משום בה
חברו  לו שעושה שהאחרת שפעמים .. זמן לאחר אחרת עמו
מלפרעו  לו שממתין ובשכר לו, שעשה מאותה יותר כבדה
מזאת  יותר הכבדה מלאכה עמו עושה עבודתו, שכר

לו". שעושה
בגלל  במלאכה שיוסיף חשש אין המלאכה באותה אך
אלא  הסוג מאותו במלאכה מדובר שהרי הפירעון המתנת
של  זמן באותו גם מדובר אם רק מותר זה במקרה שגם
לו  יעשנה חברו אם – לו שעשו באותה "ואפילו המלאכה:

אסור"onfב  יותר שם)שכבדה הרמב"ם (טור שכתב וכפי ,
["בזמן  בגריד עמי חרוש לו יאמר "ולא ההלכה: בהמשך

גשמים" ירדו שלא יבשה עמך (מ"מ)שהארץ אחרוש ואני [
יתר". הגשמים בימות החרישה טורח שהרי ברביעה,

הזקן אדמו"ר כתב מזו ו)ויתירה סעי' רבית שגם (הל' ,
יום  עמי "עשה לומר אסור – זמן ובאותו מלאכה באותה

ממנו". ארוך יום עמך אעשה ואני קצר,
והאחד  מפעל, באותו העובדים פועלים בשני הדין ומה
עבוד  לחברו לומר לו מותר האם – מחברו יותר משתכר

מחר? במקומך אעבוד ואני היום במקומי
יהודה' 'ברית ו)בספר הע' יא, דומה (פרק שהדבר כתב

– עצה לכך נתן אך ואסור. שוות, שאינן מלאכות לשתי
אין  ואז המפעל בעל בהסכמת תעשה המשמרות שהחלפת
הוחלפה  שעבודתם אלא לשני אחד מעובד הלוואה זו

ומותר. המפעל, מטעם

ה'תשע"ה  מרחשון י' שני יום בסאה' 'סאה הלואת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úBåìì øzîª¨¦§
.÷eMaL øòL ìò ïîæ úòéá÷ àìa íúñ ïéòøBôe íúñ úBøtä©¥§¨§¦§¨§Ÿ§¦©§©©©©¤©

ì òeãéå òeá÷ øòMä äéä ?ãöékïéàñ øOò Bøáçî äåìå ,íäéðL ¥©¨¨©©©¨©§¨©¦§¥¤§¨¨¥£¥¤¤§¦
;íéhçä eø÷eäL ét ìò óà ,ïéàñ øOò Bì øéæçäì áiç Z©¨§©£¦¤¤§¦©©¦¤§©¦¦
äðB÷ äéä äöø elàå ,òeãé øòMä äéä epnî äålLk éøäL¤£¥§¤¨¨¦¤¨¨©©©¨©§¦¨¨¨¨¤

.ïîæ Bì òá÷ àì éøäL ,Bì øéæçîe©£¦¤£¥Ÿ¨©§©
סאה  להחזיר מנת על חיטים סאה להלוות אסרו חכמים
יתייקרו  הפרעון בזמן שמא פירות, בשאר וכן חיטים,

שהלווהו" ממה יותר לו שנותן "ונמצא סי'החיטים יו"ד (טור

.קסב)
אופנים: בשני כן לעשות התירו אמנם,

אפילו  סוג, מאותו ההלוואה בשעת ללווה יש כאשר א.
גם  סאה ולהחזיר חיטים סאה ללוות לו מותר אחת, חיטה

התייקרו החטים ב)אם בהל' חטה (כמבואר כל שעל "לפי .
ברשות  להיות תחתיה נכנסת זו חטה כאילו רואין לו שמלוין

נתייקרה" ברשותו – כך אחר וכשנתייקרה (שו"ע המלוה,

ס"ל) רבית הל' .אדה"ז

חטים, על שבשוק השער יצא ההלוואה בשעת אם ב.
כשלווה  "שהרי כאן, כמפורש בסאה, סאה ללוות מותר
לו". ומחזיר קונה היה רצה ואילו ידוע, השער היה ממנו
ללווה  שיש כמו זה הרי לקנות, מצויות שהחיטים וכיון

סוג לווין)מאותו אין ד"ה ב עב, ב"מ וכשנתייק (רש"י החטים , רו
למלווה. שנתייקרו נחשב

אלא  בשוק השער שיצא די לא הוסיף: והרמב"ם
מהם  שלאחד "כל כי כך, על לדעת צריכים והלווה המלווה
מנת  על לוות או להלוות שמתכוין נמצא ידוע, השער אין
אחד  שום שנתכוין וכיון היוקר, בזמן חטים לפרוע או לקבל

אסור" רבית לשום שם)מהם הטור על יוסף' .('בית
נפסק ערוך' ס"ג)וב'שלחן קסב סי' מין (יו"ד לאותו "היה :

סאה  ללוות מותר – לשניהם וידוע קבוע בשוק שער
הש"ך אך להלוות (סק"ט)בסאה". אין לכתחילה שרק כתב

אע"ג  השער, ויצא לוה "אם אבל השער, שיצא שידעו עד
זו  בהלואה איסור כאן נעשה לא הרי מקום מכל ידע, דלא

לו". לשלם וחייב

ה'תשע"ה  מרחשון י"א שלישי יום עדים? בפני חובו לפרוע הלווה חייב מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
úòLa Bì øîàL ïéa ,íéãòa àlà éðòøôz ìà :øîàå ,íéãòa§¥¦§¨©©¦§¨¥¦¤¨§¥¦¥¤¨©¦§©

éøö äæ éøä Z eäåìäL øçà Bì øîàL ïéa äàåìäBòøôì C ©§¨¨¥¤¨©©©¤¦§¨£¥¤¨¦§¨§
.éàðzä éðtî ,íéãòa§¥¦¦§¥©§¨

הרמב"ן שם)לדעת בר"ן כן (הובא להתנות יכול המלווה
לא  אם "אבל עצמו, על קיבל הלוה אם רק ההלוואה, לאחר
שלא  ממך אפרע אלא כי 'לא לו אמר אלא עליו, קבל
הדין  – עדים' עמי להביא צריך אהיה שלא כדי בעדים,

משמע  הרמב"ם מדברי אך בעדים" לפרעו צריך ואין עמו,
בו  שהתרה כל אלא לווה, של בקבלתו תלוי הדבר "שאין

בעדים" לפרעו צריך כאן)המלוה, המגידֿמשנה וכ"כ שם, .(ר"ן
להבין: ויש

שכבר  לאחר בעדים לפרוע הלווה את לחייב אפשר כיצד
המעות  בקבלת הלוואה, בשעת "בשלמא – הלווהו

נתחייב" במה מעות מתן לאחר אבל שם)נשתעבד, ?(ר"ן
מבאר: משנה' וה'מגיד
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דעבד  "משום למלווה משועבד הלוה ההלוואה לאחר גם
מטעם  הענין "שאין כתב הר"ן אך מלווה", לאיש לוה
בעדים, אלא לפרעו עשוי הלוה ש"אין חזקה אלא שעבוד",
משלם". ואינו כלווה הבריות בין המלווה יחזיקנו שלא כדי
"אנן  כי – בעדים שלא שפרע לטעון יכול הלוה אין ולכן,

משקר". דשקורי סהדי
חלק  פרע שהלווה במקרה הטעמים: בין ו'נפקאֿמינה'
תובע  כעת אך בכך מודה והמלווה עדים בלא מהחוב

השארית  את שפרע טוען והלווה החוב, שארית את המלווה
המלווה: לבין בינו אחרֿכך

שהרי  כן לטעון יוכל לא הלווה ה'מגידֿמשנה', לפי
כאן  שאין הר"ן לפי אך בעדים, החוב את שיפרע נשתעבד
במקרה  עדים, בלא פורע הלווה שאין חזקה רק אלא שעבוד
שלא  לפרעו הלווה עשוי דאין הטעם נתבטל "כבר זה

נאמן והלווה כאן)בעדים", למלך .(משנה

ה'תשע"ה  מרחשון י"ב רביעי יום דולרים? מאה ישלם - שקלים מאה לווה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰øèL àéöBnä©¦§©
äéä ;ìáa úBònî eäaâî Z ìááa áeúk äéäå ,Bøáç ìò áBç©£¥§¨¨¨§¨¤©§¥¦§¨¤¨¨
äéä àì ...ìàøOé õøà úBònî eäaâî Z ìàøOé õøàa áeúk̈§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥Ÿ¨¨
;ìáa úBònî eäaâî Z ìááa BàéöBäå ,íB÷î íL øèMa©§¨¥¨§¦§¨¤©§¥¦§¨¤

.ìàøOé õøà úBònî eäaâî Z ìàøOé õøàa BàéöBä¦§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥
זו: הלכה בביאור הראשונים נחלקו

מקום  לפי תמיד נקבעת ההתחייבות הרמב"ם, לדעת
ידוע  אינו ההתחייבות מקום שכאשר לכך והטעם ההלוואה,
שמן  מניחים שאנו משום הוא הפירעון, מקום לפי הולכים

ההלוואה. היתה זה במקום הסתם
טוען  שהלווה כגון בכך, ספק מתעורר אם ולכן
כדי  להישבע המלווה צריך אחר, במקום היתה שההלוואה

זה. במקום היתה ההלוואה שאכן טענתו את לאמת
עדים) פי על (כגון בוודאות לנו ידוע אם זה, ולפי

מקום  לפי יהיה הפירעון אחר, במקום היתה שההלוואה
ההלוואה.

הר"ן ב)אך קי, ולא (כתובות מאחר כי ואומר כך על חולק
הלווה  התחייב בכך בשטר, מפורש לא ההלוואה מקום
ולפי  יותר. ישלם למעשה אם אף הגבייה מקום כפי לפרוע
במקום  היתה שההלוואה בוודאות ידוע אם אפילו דבריו,
מתבצעת  שבו המקום ערך לפי לשלם הלווה יתחייב אחר,

מלכתחילה. סוכם כך כי הגבייה
כאשר  הרי זמנינו, למושגי זו הלכה נתרגם אם ולכאורה,
בשקלים  הוא החיוב אם ידוע ואין מסוים סכום בשטר נכתב
לדעת  בשטר, מופיע אינו ההלוואה מקום אם - בדולרים או
נעשה  הפירעון אם שקלים, מאה שלווה ידוע אם אף הר"ן

דולרים! מאה לשלם יצטרך הברית משפטיך בארצות (ראה

יז) סי' ב, .ליעקב

ה'תשע"ה  מרחשון י"ג חמישי יום לעולם'? בא שלא 'דבר משתעבד איך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äáBb áBç ìòa©©¤
ïéa äàöBä úîçî eçéaLäL ïéa ,ç÷Blä çéaLäL çáMä úà¤©¤©¤¦§¦©©¥©¥¤¦§¦¥£©¨¨¥

.ïäéìàî íéñëð eçáML¤¨§§¨¦¥£¥¤
כולל  למלוה, נכסיו את שמשעבד בשטר כתב הלוה אם

cizraנכסים dpwiy הלוה שקנה קרקע גם הרי – ('דאיקני')
xg`l למלוה משועבדת א)ההלוואה, קנז, בתרא פסק (בבא וכן .

ה"א)הרמב"ם  פי"ח .(לעיל
אדם  ש'אין חכמים דעת עם אחד בקנה עולה הדבר ואיך

לעולם'? בא שלא דבר מקנה
הרשב"ם אלא)מבאר ד"ה :(שם

דקל  (כפירות הקנין בשעת בעולם כלל שאינו דבר א.
בעולם  שישנה קרקע אבל מקנים, אין עדיין) צמחו שלא
לשעבדה. יכול השעבוד, בזמן לרשותו באה לא שעדיין אלא
(אף  לעולם' בא שלא 'דבר לשעבד שאפשר קבעו חכמים ב.

לווים. בפני דלת תנעול 'שלא כדי אותו), מקנים שאין
בגמרא  אמרו ב)ועוד קנז, בתרא בבא א. טו, ממציעא מלוה (בבא :

המשועבדת  הקרקע את הלווה מן שקנה הלוקח מן הגובה
ראשונים  והקשו הקרקע. שהשביחה השבח מן גם גובה לו,

א) טו, שם הר"ן חידושי תריץ. ד"ה ב. יד, ב"מ הגמרא (תוספות מסוגית :
שהתנו  משום היא השבח שגביית משמע בתרא בבבא

משמעות  ואילו ('דאיקני'), בעתיד שיהיו נכסים גם לשעבד
לא  אם אף השבח את שגובה היא מציעא בבבא הגמרא

בשטר? התנו
הר"ן (שם):ומבאר

מאליה הקרקע שהשביחה דממילא')שבח החוב ('שבח בעל ,
בשטר  כתבו ולא כך על התנו לא אם גם הלוקח מן גובה
של  והוצאותיו עבודתו ידי על שהשביח ושבח 'דאיקני',

הוצאה')הלוקח מחמת והתנו ('שבח כשכתבו רק גובה חוב הבעל
למלוה. משתעבד כך אחר שיבוא מה שגם

כתב  מאליו הבא שבשבח הרמב"ם, שיטת גם וזו
את  גם להקנות שצריך הזכיר ולא השבח", כל ש"טורף
הוצאה' 'מחמת הבא בשבח ואילו כך, אחר שיבואו הנכסים
שלוה  "ראובן כאשר שזהו ההלכה) (בהמשך הרמב"ם פירש

לקנות". עתיד שאני לו, וכתב מנה משמעון
גם  למלוה משתעבד מאליו הבא ששבח הדבר ובטעם
זה  ששבח אף משועבדים, יהיו הנכסים שכל כתבו לא אם

מבריסק  הגר"ח מבאר מעולם, הלווה של היה רבינו לא (חידושי

כאן) הלוי נחשב חיים הקונה עבודת ללא מהקרקע הבא ששבח
rwxwd sebk,(הקנאה ללא (אף הקרקע על שחל והשעבוד

השבח. על חל
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ה'תש  מרחשון י"ד שישי ע"ה יום שנגבתה  קרקע פדיית

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eîML ïéc úéa¥¦¤¨
Bà óøèð ìL Bà äåì ìL Bãé äâéOä ïîæ øçàìe ...áBç ìòáì§©©§©©§©¦¦¨¨¤Ÿ¤¤¦§¨
BúBà ïé÷lñî Z åéúBòî úà áBç ìòáì eàéáäå ,ïäéLøBé ìL¤§¥¤§¥¦§©©¤§¨§©§¦

.íìBòì íéìòaì úøæBç àîeMäL ;ò÷ø÷ dúBàî¥¨©§©¤©¨¤¤©§¨¦§¨
עלה, הקרקע מחיר לפדות הלוה שבא עד אם לדון: יש
רק  משלם הלווה האם – החוב מדמי יותר שווה היא וכעת
כפי  לשלם שעליו או הקרקע את ונוטל ההלוואה דמי את

עתה? הקרקע שווי
משנה' ה'מגיד התרומות(הי"ז)לדעת חו"מ וספר בטור (מובא

קג) ה'מגיד סי' וכתב ההלוואה. דמי את רק לשלם עליו ,
כריבית  נראה זה הרי עתה, הקרקע כשווי ישלם שאם משנה'

משהלווה. יותר גבוה סכום מקבל המלווה למעשה כי
יוסף' ה'בית שם)אך בשעה (חו"מ שהרי זה טעם על חולק

כאשר  וגם המלווה, של להיות הפכה הקרקע את שגבו
הדבר  משמעות אין בחזרה, הקרקע את ונוטל משלם הלווה
(ומתברר  הקרקע את נוטל וממילא החוב את שמשלם
המלווה), לבעלות עברה ולא שלו נשארה שהקרקע למפרע
שאכל  הפירות דמי את להחזיר המלווה צריך היה כן אם כי
בהכרח  אלא שלו). היתה לא שהקרקע התברר (כי בינתיים
חכמים  שמתקנת אלא המלווה של היתה אכן שהקרקע לומר

שהרי  ריבית כאן אין כן ואם בחזרה, ללווה למוכרה עליו
הנוכחי. שווייה לפי עתה הקרקע את לו מוכר הוא

כי  החוב, בתשלום שדי לומר יש אחר שמטעם אלא
"ועשית  משום היא הקרקע את המלווה שיחזיר התקנה
עם  לעשות המלווה את חז"ל שחייבו והטוב", הישר
מלכתחילה  שהרי מכך, מפסיד שאינו מאחר חסד הלווה
ולא  בחזרה מעותיו את לקבל והתכוון כסף הלווה
דמי  את שיקבל בכך די כן ואם קרקע, לקנות התכוון

ההלוואה.
הרא"ש לדעת ד)אך סי' פ"ג התייקרה (ב"מ הקרקע אם

שיכול  נאמר אם כי כעת, השווי כפי לשלם הלווה יצטרך
לו  יהיה אם שגם יתכן בלבד, החוב תמורת לעולם לפדותה
כאשר  ורק כן, לעשות ימהר לא לפדותה כסף הזמן במשך
אחד  שמצד ונמצא, לפדותה יבוא יעלה הקרקע מחיר
ואילו  זה, זמן במשך ולהרוויח להשקיע יוכל לא המלווה
לו  ישתלם וכאשר ולהרוויח כספו עם להתעסק יוכל הלווה
זו  והרי להלוות יימנעו אנשים כך ומשום הקרקע. את יפדה
רק  היתה שהתקנה לומר יש לכן לווים. בפני דלת נעילת
בעת  שוויה לפי אך עת, בכל הקרקע את לפדות שיוכל

פחות. ולא הפדייה

ה'תשע"ה  מרחשון ט"ו קודש שבת מלשלם  הפטור ערב

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰,äaúk ìL áøò̈¥¤§ª¨
lî øeèt Z Bãiî eðwL ét ìò óà,äOò äåöî éøäL ;ílL ©©¦¤¨¦¨¨¦§©¥¤£¥¦§¨¨¨

.ïBîî øqç àìå§Ÿ¦¥¨
לשלם  עצמו על שקיבל כתובה של ערב הרמב"ם, לדעת
משתעבד  אינו בקנין, התחייב אם אף הכתובה, דמי את

מלשלם. ופטור
משנה': ה'מגיד ומבאר

אם  החוב את למלווה לשלם הערב התחייבות לכאורה,
יפרע  ודאי שהלווה סמך כי 'אסמכתא' היא ישלם לא הלווה

קונה אינה ו'אסמכתא' חובו, ה"ב)את פי"א מכירה אלא (הל'
ומשתעבד  גמר ליה מהימן דקא הנאה ש"בההוא משום

ב)נפשיה" קעג, בתרא האמין (בבא שהמלוה מכך בהנאה היינו ,
בלב  משתעבד הערב ערבותו, סמך על ממון והוציא בו
הרי  הנישאת שהאשה כיון כתובה, של בערב זה, ולפי שלם.
הם  הנישואין (וגם סמכה ערבותו על ולא ממון, הוציאה לא
'אסמכתא' זו ישתעבד, שבגללה הנאה לערב ואין לטובתה),

בקנין. אפילו קונה שאינה
משפט' 'נתיבות פי"ז ובספר אישות הל' רב' מלך ב'קרית (הובא

עליו:ה"ט) הקשה

ב)בגמרא קעד, אינו (שם כתובה של שערב מבואר
מהאשה  כלום חיסר שלא כיון א. סיבות: משתי משתעבד
ב. דעת. וגמירות הנאה לו אין בו, 'להאמין' צורך לה ואין
תסכים  שהאשה כך לידי ולהביא מצוה לעשות רק כוונתו

הערבות" לפרוע כוונתו "אין אבל שם)להינשא, וכן (רש"י .
עשה  מצוה (א) שהרי מלשלם ש"פטור כאן, הרמב"ם כתב

התוספות כתבו וכן ממון". חיסרה לא מצוה)ו(ב) ד"ה א נ, (גיטין

להשתעבד  בדעתו גומר אינו הסיבות שתי בהצטרפות שרק
בהסבר  די משנה' ה'מגיד דברי לפי ואילו הכתובה, לפריעת
ערבות  כי מלשלם הערב את לפטור כדי ממון' חיסרה ש'לא
זאת  שעשה - נוסף טעם צריך ומדוע היא, 'אסמכתא' זו

מצוה? משום
ותירץ:

היה  אפשר זאת ובכל ממון, לאשה חיסר לא הערב אמנם
סמך  על להינשא הסכמתה מעצם הנאה לו שיש לומר
הטעם  את גם צריך ולכן, משתעבד. זו בהנאה וגם ערבותו,
אלא  להשתעבד מתכוון אינו אני' 'ערב שבאומרו השני

להינשא. שתסכים כדי מצוה, לשם רצונו
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דעבד  "משום למלווה משועבד הלוה ההלוואה לאחר גם
מטעם  הענין "שאין כתב הר"ן אך מלווה", לאיש לוה
בעדים, אלא לפרעו עשוי הלוה ש"אין חזקה אלא שעבוד",
משלם". ואינו כלווה הבריות בין המלווה יחזיקנו שלא כדי
"אנן  כי – בעדים שלא שפרע לטעון יכול הלוה אין ולכן,

משקר". דשקורי סהדי
חלק  פרע שהלווה במקרה הטעמים: בין ו'נפקאֿמינה'
תובע  כעת אך בכך מודה והמלווה עדים בלא מהחוב

השארית  את שפרע טוען והלווה החוב, שארית את המלווה
המלווה: לבין בינו אחרֿכך

שהרי  כן לטעון יוכל לא הלווה ה'מגידֿמשנה', לפי
כאן  שאין הר"ן לפי אך בעדים, החוב את שיפרע נשתעבד
במקרה  עדים, בלא פורע הלווה שאין חזקה רק אלא שעבוד
שלא  לפרעו הלווה עשוי דאין הטעם נתבטל "כבר זה

נאמן והלווה כאן)בעדים", למלך .(משנה

ה'תשע"ה  מרחשון י"ב רביעי יום דולרים? מאה ישלם - שקלים מאה לווה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰øèL àéöBnä©¦§©
äéä ;ìáa úBònî eäaâî Z ìááa áeúk äéäå ,Bøáç ìò áBç©£¥§¨¨¨§¨¤©§¥¦§¨¤¨¨
äéä àì ...ìàøOé õøà úBònî eäaâî Z ìàøOé õøàa áeúk̈§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥Ÿ¨¨
;ìáa úBònî eäaâî Z ìááa BàéöBäå ,íB÷î íL øèMa©§¨¥¨§¦§¨¤©§¥¦§¨¤

.ìàøOé õøà úBònî eäaâî Z ìàøOé õøàa BàéöBä¦§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥
זו: הלכה בביאור הראשונים נחלקו

מקום  לפי תמיד נקבעת ההתחייבות הרמב"ם, לדעת
ידוע  אינו ההתחייבות מקום שכאשר לכך והטעם ההלוואה,
שמן  מניחים שאנו משום הוא הפירעון, מקום לפי הולכים

ההלוואה. היתה זה במקום הסתם
טוען  שהלווה כגון בכך, ספק מתעורר אם ולכן
כדי  להישבע המלווה צריך אחר, במקום היתה שההלוואה

זה. במקום היתה ההלוואה שאכן טענתו את לאמת
עדים) פי על (כגון בוודאות לנו ידוע אם זה, ולפי

מקום  לפי יהיה הפירעון אחר, במקום היתה שההלוואה
ההלוואה.

הר"ן ב)אך קי, ולא (כתובות מאחר כי ואומר כך על חולק
הלווה  התחייב בכך בשטר, מפורש לא ההלוואה מקום
ולפי  יותר. ישלם למעשה אם אף הגבייה מקום כפי לפרוע
במקום  היתה שההלוואה בוודאות ידוע אם אפילו דבריו,
מתבצעת  שבו המקום ערך לפי לשלם הלווה יתחייב אחר,

מלכתחילה. סוכם כך כי הגבייה
כאשר  הרי זמנינו, למושגי זו הלכה נתרגם אם ולכאורה,
בשקלים  הוא החיוב אם ידוע ואין מסוים סכום בשטר נכתב
לדעת  בשטר, מופיע אינו ההלוואה מקום אם - בדולרים או
נעשה  הפירעון אם שקלים, מאה שלווה ידוע אם אף הר"ן

דולרים! מאה לשלם יצטרך הברית משפטיך בארצות (ראה

יז) סי' ב, .ליעקב

ה'תשע"ה  מרחשון י"ג חמישי יום לעולם'? בא שלא 'דבר משתעבד איך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äáBb áBç ìòa©©¤
ïéa äàöBä úîçî eçéaLäL ïéa ,ç÷Blä çéaLäL çáMä úà¤©¤©¤¦§¦©©¥©¥¤¦§¦¥£©¨¨¥

.ïäéìàî íéñëð eçáML¤¨§§¨¦¥£¥¤
כולל  למלוה, נכסיו את שמשעבד בשטר כתב הלוה אם

cizraנכסים dpwiy הלוה שקנה קרקע גם הרי – ('דאיקני')
xg`l למלוה משועבדת א)ההלוואה, קנז, בתרא פסק (בבא וכן .

ה"א)הרמב"ם  פי"ח .(לעיל
אדם  ש'אין חכמים דעת עם אחד בקנה עולה הדבר ואיך

לעולם'? בא שלא דבר מקנה
הרשב"ם אלא)מבאר ד"ה :(שם

דקל  (כפירות הקנין בשעת בעולם כלל שאינו דבר א.
בעולם  שישנה קרקע אבל מקנים, אין עדיין) צמחו שלא
לשעבדה. יכול השעבוד, בזמן לרשותו באה לא שעדיין אלא
(אף  לעולם' בא שלא 'דבר לשעבד שאפשר קבעו חכמים ב.

לווים. בפני דלת תנעול 'שלא כדי אותו), מקנים שאין
בגמרא  אמרו ב)ועוד קנז, בתרא בבא א. טו, ממציעא מלוה (בבא :

המשועבדת  הקרקע את הלווה מן שקנה הלוקח מן הגובה
ראשונים  והקשו הקרקע. שהשביחה השבח מן גם גובה לו,

א) טו, שם הר"ן חידושי תריץ. ד"ה ב. יד, ב"מ הגמרא (תוספות מסוגית :
שהתנו  משום היא השבח שגביית משמע בתרא בבבא

משמעות  ואילו ('דאיקני'), בעתיד שיהיו נכסים גם לשעבד
לא  אם אף השבח את שגובה היא מציעא בבבא הגמרא

בשטר? התנו
הר"ן (שם):ומבאר

מאליה הקרקע שהשביחה דממילא')שבח החוב ('שבח בעל ,
בשטר  כתבו ולא כך על התנו לא אם גם הלוקח מן גובה
של  והוצאותיו עבודתו ידי על שהשביח ושבח 'דאיקני',

הוצאה')הלוקח מחמת והתנו ('שבח כשכתבו רק גובה חוב הבעל
למלוה. משתעבד כך אחר שיבוא מה שגם

כתב  מאליו הבא שבשבח הרמב"ם, שיטת גם וזו
את  גם להקנות שצריך הזכיר ולא השבח", כל ש"טורף
הוצאה' 'מחמת הבא בשבח ואילו כך, אחר שיבואו הנכסים
שלוה  "ראובן כאשר שזהו ההלכה) (בהמשך הרמב"ם פירש

לקנות". עתיד שאני לו, וכתב מנה משמעון
גם  למלוה משתעבד מאליו הבא ששבח הדבר ובטעם
זה  ששבח אף משועבדים, יהיו הנכסים שכל כתבו לא אם

מבריסק  הגר"ח מבאר מעולם, הלווה של היה רבינו לא (חידושי

כאן) הלוי נחשב חיים הקונה עבודת ללא מהקרקע הבא ששבח
rwxwd sebk,(הקנאה ללא (אף הקרקע על שחל והשעבוד

השבח. על חל
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ה'תש  מרחשון י"ד שישי ע"ה יום שנגבתה  קרקע פדיית

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eîML ïéc úéa¥¦¤¨
Bà óøèð ìL Bà äåì ìL Bãé äâéOä ïîæ øçàìe ...áBç ìòáì§©©§©©§©¦¦¨¨¤Ÿ¤¤¦§¨
BúBà ïé÷lñî Z åéúBòî úà áBç ìòáì eàéáäå ,ïäéLøBé ìL¤§¥¤§¥¦§©©¤§¨§©§¦

.íìBòì íéìòaì úøæBç àîeMäL ;ò÷ø÷ dúBàî¥¨©§©¤©¨¤¤©§¨¦§¨
עלה, הקרקע מחיר לפדות הלוה שבא עד אם לדון: יש
רק  משלם הלווה האם – החוב מדמי יותר שווה היא וכעת
כפי  לשלם שעליו או הקרקע את ונוטל ההלוואה דמי את

עתה? הקרקע שווי
משנה' ה'מגיד התרומות(הי"ז)לדעת חו"מ וספר בטור (מובא

קג) ה'מגיד סי' וכתב ההלוואה. דמי את רק לשלם עליו ,
כריבית  נראה זה הרי עתה, הקרקע כשווי ישלם שאם משנה'

משהלווה. יותר גבוה סכום מקבל המלווה למעשה כי
יוסף' ה'בית שם)אך בשעה (חו"מ שהרי זה טעם על חולק

כאשר  וגם המלווה, של להיות הפכה הקרקע את שגבו
הדבר  משמעות אין בחזרה, הקרקע את ונוטל משלם הלווה
(ומתברר  הקרקע את נוטל וממילא החוב את שמשלם
המלווה), לבעלות עברה ולא שלו נשארה שהקרקע למפרע
שאכל  הפירות דמי את להחזיר המלווה צריך היה כן אם כי
בהכרח  אלא שלו). היתה לא שהקרקע התברר (כי בינתיים
חכמים  שמתקנת אלא המלווה של היתה אכן שהקרקע לומר

שהרי  ריבית כאן אין כן ואם בחזרה, ללווה למוכרה עליו
הנוכחי. שווייה לפי עתה הקרקע את לו מוכר הוא

כי  החוב, בתשלום שדי לומר יש אחר שמטעם אלא
"ועשית  משום היא הקרקע את המלווה שיחזיר התקנה
עם  לעשות המלווה את חז"ל שחייבו והטוב", הישר
מלכתחילה  שהרי מכך, מפסיד שאינו מאחר חסד הלווה
ולא  בחזרה מעותיו את לקבל והתכוון כסף הלווה
דמי  את שיקבל בכך די כן ואם קרקע, לקנות התכוון

ההלוואה.
הרא"ש לדעת ד)אך סי' פ"ג התייקרה (ב"מ הקרקע אם

שיכול  נאמר אם כי כעת, השווי כפי לשלם הלווה יצטרך
לו  יהיה אם שגם יתכן בלבד, החוב תמורת לעולם לפדותה
כאשר  ורק כן, לעשות ימהר לא לפדותה כסף הזמן במשך
אחד  שמצד ונמצא, לפדותה יבוא יעלה הקרקע מחיר
ואילו  זה, זמן במשך ולהרוויח להשקיע יוכל לא המלווה
לו  ישתלם וכאשר ולהרוויח כספו עם להתעסק יוכל הלווה
זו  והרי להלוות יימנעו אנשים כך ומשום הקרקע. את יפדה
רק  היתה שהתקנה לומר יש לכן לווים. בפני דלת נעילת
בעת  שוויה לפי אך עת, בכל הקרקע את לפדות שיוכל

פחות. ולא הפדייה

ה'תשע"ה  מרחשון ט"ו קודש שבת מלשלם  הפטור ערב

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰,äaúk ìL áøò̈¥¤§ª¨
lî øeèt Z Bãiî eðwL ét ìò óà,äOò äåöî éøäL ;ílL ©©¦¤¨¦¨¨¦§©¥¤£¥¦§¨¨¨

.ïBîî øqç àìå§Ÿ¦¥¨
לשלם  עצמו על שקיבל כתובה של ערב הרמב"ם, לדעת
משתעבד  אינו בקנין, התחייב אם אף הכתובה, דמי את

מלשלם. ופטור
משנה': ה'מגיד ומבאר

אם  החוב את למלווה לשלם הערב התחייבות לכאורה,
יפרע  ודאי שהלווה סמך כי 'אסמכתא' היא ישלם לא הלווה

קונה אינה ו'אסמכתא' חובו, ה"ב)את פי"א מכירה אלא (הל'
ומשתעבד  גמר ליה מהימן דקא הנאה ש"בההוא משום

ב)נפשיה" קעג, בתרא האמין (בבא שהמלוה מכך בהנאה היינו ,
בלב  משתעבד הערב ערבותו, סמך על ממון והוציא בו
הרי  הנישאת שהאשה כיון כתובה, של בערב זה, ולפי שלם.
הם  הנישואין (וגם סמכה ערבותו על ולא ממון, הוציאה לא
'אסמכתא' זו ישתעבד, שבגללה הנאה לערב ואין לטובתה),

בקנין. אפילו קונה שאינה
משפט' 'נתיבות פי"ז ובספר אישות הל' רב' מלך ב'קרית (הובא

עליו:ה"ט) הקשה

ב)בגמרא קעד, אינו (שם כתובה של שערב מבואר
מהאשה  כלום חיסר שלא כיון א. סיבות: משתי משתעבד
ב. דעת. וגמירות הנאה לו אין בו, 'להאמין' צורך לה ואין
תסכים  שהאשה כך לידי ולהביא מצוה לעשות רק כוונתו

הערבות" לפרוע כוונתו "אין אבל שם)להינשא, וכן (רש"י .
עשה  מצוה (א) שהרי מלשלם ש"פטור כאן, הרמב"ם כתב

התוספות כתבו וכן ממון". חיסרה לא מצוה)ו(ב) ד"ה א נ, (גיטין

להשתעבד  בדעתו גומר אינו הסיבות שתי בהצטרפות שרק
בהסבר  די משנה' ה'מגיד דברי לפי ואילו הכתובה, לפריעת
ערבות  כי מלשלם הערב את לפטור כדי ממון' חיסרה ש'לא
זאת  שעשה - נוסף טעם צריך ומדוע היא, 'אסמכתא' זו

מצוה? משום
ותירץ:

היה  אפשר זאת ובכל ממון, לאשה חיסר לא הערב אמנם
סמך  על להינשא הסכמתה מעצם הנאה לו שיש לומר
הטעם  את גם צריך ולכן, משתעבד. זו בהנאה וגם ערבותו,
אלא  להשתעבד מתכוון אינו אני' 'ערב שבאומרו השני

להינשא. שתסכים כדי מצוה, לשם רצונו



deleק deln zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd oeygxn e"hÎ'h -

ה'תשע"ה  מרחשון ט' ראשון יום

-mihRWnxtq
dele deln zFkld

¥¤¦§̈¦
¦§©§¤§Ÿ¤

ז  ¤¤ּפרק
קצּוב,‡. זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּכל  אֹוכל הּמלוה והיה ויסּתּלק, מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבלא  אֹותֹו מסּלקין אין חֹובֹו, ּכׁשעּור אכל אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּפרֹותיה
ׁשהֹוציא  ּכמֹו זה הרי מעֹות, ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹּכלּום;
מעֹותיו, על יתר אכל ׁשאם לֹומר צרי ואין ּבדּינין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
לׁשטר  מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָאין

מיד] ּבידֹו[כדמפרש הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָֻּבמׁשּכֹונה.
ּכלּום. ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ׁשעּור ואכל יתֹומים, ְְְְְְִִִֶַַָֹׁשל
לֹו ּומחּׁשבין הּיתר, מֹוציאין אין - חֹובֹו על יתר ְְִִִֵֵֵַַַַָָָאכל
ׁשהיתה  הרי לׁשטר? מּׁשטר מחּׁשבין ּכיצד לׁשטר. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּׁשטר
ממׁשּכנת  אחרת וׂשדה דינרין, ּבמאה לֹו ממׁשּכנת זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻׂשדה
אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי דינרין, ּבמאה אחר ּבׁשטר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלֹו
הּׁשנּיה  ּומּפרֹות ּבחמּׁשים האחת הּׂשדה מּפרֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואכל
ּבמאתים  הּפרֹות מן 'אכלּת לֹו: אֹומרין - וחמּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבמאה
ּומׁשּכֹונה  אחד ׁשטר הּׁשטרֹות ׁשני ּוכאּלּו ּכלּום, ל ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָואין

ַַאחת'.
הּמלוה·. לסּלק ׁשּנהגּו הלווה]מקֹום זמן [משדה ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ

צרי[מתי] ואינֹו ׁשּפרׁש, ּכמי זה הרי - מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיביא
עד  הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום וכן זה. ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפרׁש
הממׁשּכן  וכל ׁשּפרׁש; ּכמי זה הרי - הּמׁשּכֹונה זמן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָסֹוף

תאריך]סתם חדׁש[ללא עׂשר ׁשנים עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו ,. ְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
הּלוה,‚. ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמקֹום

- הּמׁשּכֹונה זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא הּמלוה עּמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוהתנה
הּמלוה  ׁשאין הּמנהג היה לסּלקֹו. יכֹול אינֹו זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
עת  ּבכל ׁשּיסּתּלק עליו הּמלוה וקּבל זמּנֹו, סֹוף עד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּלק

מּידֹו לקנֹות צרי זה הרי - מעֹותיו לֹו סודר]ׁשּיביא [בקנין ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
.ּכ ַָעל

עת „. ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגן ּבמקֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּכֹונה
לֹו ּגֹובה [הלווה]ׁשּיביא מלוה ׁשל חֹוב ּבעל אין - מעֹותיו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּבכֹור ואין הּקרקע, מן ׁשּגֹובה ּכדר מלווה]מּמּנה [של ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה ּוׁשביעית ׁשנים, ּפי ּבּה הלוואתה]נֹוטל .[את ְְְְִִִִֵַַַָָ

ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות אפּלּו נֹוטל אינֹו אֹותֹו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָּוכׁשּמסּלק
ּומקֹום  אֹותן. קנה ׁשּיסּלקֹו, קדם אֹותן הגּביּה ואם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלארץ;
מּמּנה, ּגֹובה חֹוב ּבעל - זמּנֹו סֹוף עד לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינֹו

מׁשּמטּתּה. הּׁשביעית ואין ׁשנים, ּפי ּבּה נֹוטל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָוהּבכֹור
ּכמֹו‰. רּבית ואבק היא, אסּורה זֹו ׁשּמׁשּכֹונה ּפי על ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאף

אֹוׁשּבארנּו לגֹויים, אֹו ּבטעּות, מנהג זה ׁשּיהיה אפׁשר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ואבק  הֹואיל הּמדינה; ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדר
ׁשּזאת  ׁשהֹורה מי ויׁש הּמנהג. אחר הֹולכין היא, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹרּבית

ּבנּכּוי .[ומותרת]הּמׁשּכֹונה ְְִַַָ
.Â ליׂשראל ּומכרּה הּגֹוי וחזר ליׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּגֹוי

מעת  ליׂשראל ׂשכר להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
לֹו ׁשּיחזיר עד ׂשכר ּבלא ּבחצר ּדר אּלא הּיׂשראלי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּקנה
ּברׁשּות  היא ׁשהרי זֹו; חצר על לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות את ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּגֹוי

ּבדיניהם הגויים]הממׁשּכן מעֹותיו [של את ׁשּיּתן עד , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְְִֵַויסּתּלק.

.Ê הּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן
קרקע  'לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר ּפרֹותיה, האֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא
ואם  אסּור; זה הרי - אּלּו' ּבדמים לי אּלא ּתמּכרּנה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹזֹו,
מלוה  אני ּכ מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא תמּכרּנה 'לא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמר:

מּתר  זה הרי - 'אֹות. ְֲֵֶָֻ
.Á את לֹו הׂשּכיר ּכיצד? הּקרקעֹות. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻמּתר

ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר,
הרי  חדׁש, חדׁש ׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה, ּבכל סלעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעׂשר

מּתר  זה הרי - חדׁש' ּבכל ּבסלע .הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ
.Ë:לֹו ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעׂשרת לחברֹו ׂשדה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׂשּכיר

ל אּתן ואני הּׂשדה, את ּבהן ׁשאפרנס זּוז מאתים לי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ'ּתן
ׁשאם  מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּכֹור עׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשנים

ׂשכר יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה את וכן [רווח]ּפרנס יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
חנּו לֹו הׂשּכיר ואמר אם לׁשנה, דינרין ּבעׂשרה ספינה אֹו ת ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָ

ואצּירּנה  זֹו חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז מאתים לי 'ּתן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו:
ּכלי [אייפנה]ואכּירּנה וכל זֹו ספינה ּבהן אתּקן אֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

- ׁשנה' ּבכל ּדינר עׂשר ׁשנים ל אעלה ואני ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתׁשמיׁשיה,
ּכדי  מאתים לי 'ּתן לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻהרי
אֹו ספינה, ׁשל ּבסחֹורה אֹוציאם אֹו ּבחנּות, ּבהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלהתעּסק
אסּור. זה הרי - ּבּׂשכר' ל אעלה ואני מּלחים, ּבהן ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׂשּכר

.È עׂשה' לֹו: יאמר לא ּכיצד? האדם. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹאסּור
עּמ אעׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי

ׁשּתים'. ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשבּוע
.‡È,'עּמ ואנּכׁש עּמי 'נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻּומּתר

עּמי  'נּכׁש לֹו: יאמר לא אבל ;'עּמ ואעּדר עּמי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָֹֹֹֹ'עדר
ּגריד ימי  ּכל .'עּמ ואנּכׁש עּמי 'עדר ,'עּמ [קיץ]ואעּדר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

שווה]אחד רביעה[דינם ימי וכל יאמר [חורף], לא אחד. ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
ׁשהרי  ּברביעה', עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, עּמי 'חרׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹו:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יתר. הּגׁשמים ּבימֹות החריׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹטרח

.·È הּקר ּבימי עּמֹו לעׂשֹות החרף ּבימי הּפֹועל את ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹהּׂשֹוכר
הּׂשכר לֹו ונתן יֹום, ּבכל עכשיו]ּבדינר ׂשכרֹו[כבר והרי , ְְְְֲִֵַַַָָָָָָ

סלע החרף ּבימי דינרים]ׁשוה אסּור,[ד' זה הרי - יֹום ּבכל ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכרֹו. לֹו ׁשּיּזיל ּכדי הּיֹום אֹותֹו ּכמלוה ׁשּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּפני
ּבדינר  ּפלֹוני זמן עד מהּיֹום עּמי 'ּתעׂשה אמר: אם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאבל
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זה  הרי יֹום, ּבכל סלע ׂשכרֹו ׁשּׁשוה ּפי על אף - יֹום' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
נראה  אינֹו מעּתה, לעׂשֹות מתחיל והּוא הֹואיל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻמּתר;

ּבׂשכרֹו. לֹו ּונתנן ׁשהקּדים מעֹותיו ׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכנֹוטל

ח  ¤¤ּפרק
קרקע ‡. לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור

לי  ּתּתן מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר מּטלטלין, אֹו עבדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָאֹו
הן  הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה, ׁשּל הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּדמים,
ּדֹומה  ׁשּזה רּבית; אבק זה הרי - ועׂשרים' ּבמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּל
ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ּבׁשביל עׂשרים ׁשּנֹוטל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכמי
אּלא  לֹו לּתן חּיב אינֹו ּבּדין, ּוכׁשּיתּבעּנּו ּפלֹוני . זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

יחזיר אֹו הּממּכר; ּבׁשעת ׁשוה ּׁשהיה יקח מה [המוכר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
לֹובחזרה] מכר אם וכן קּים. היה אם מּידֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָָממּכרֹו

למי  ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ּבמאה, ּפלֹוני זמן עד ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָמּטלטלין
נֹותן  ואינֹו אסּור, זה הרי - ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּקֹונה
היתה  אם סחֹורתֹו, מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים; אּלא ְְְְִִִִִֶַָָָָָלֹו

ֶֶַקּימת.
לֹו·. ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו, חפץ מחברֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח

הכספית] התמורה -[את חדׁש עׂשר ׁשנים ועד ְְִֵֶַָָָֹמּכאן
ואינֹו ּבפחֹות', מּיד לי 'ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

רּבית. מּׁשּום ִִִֵחֹוׁשׁש
ּבׁשּתים ‚. לֹו ּומכרּה ּדינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית

הּקיץ ישלמנה]עד ּתּקלה,[ואז ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על , ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָ
זה  הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד הּמֹוכר ּברׁשּות היא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהרי
לא  ואם ּכלּום; מׁשּלם אינֹו נׁשּברה, אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻמּתר;
וכן  לּבעלים. להחזירּה לֹו היה ּבּה, ּולהרויח למכרּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָמצא
יהיה  הּׁשּתים על 'הּיתר לֹו: ואמר ּבׁשּתים, לֹו מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאם
למּכר  ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ׁשאּתה ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׂשכר
על  אף מּתר; זה הרי - לי' החזירה ׁשּתרצה, ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות  ּתהיה החמיצה, אֹו נגנבה אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָּפי

ֵַַהּלֹוקח.
ּדמיהן „. ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהיּו

ּתבע ואם ּבעׂשרה, מֹוכרן הּלֹוקח [רצה]מּיד, אֹותן ְְֲִִֵַַַַָָָָָָ
הרי  - עׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד הּמעֹות ויּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלקנֹותן,
ׁשאפּלּו חדׁש; עׂשר ׁשנים עד עׂשר, ּבׁשנים למכרן מּתר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻזה
וכן  אֹותן. קֹונה היה עׂשר ּבׁשנים עּתה, מעֹותיו זה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהביא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
מּפני ‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס, ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור

עׂשרים  ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעׂשר, עּתה ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
קנה  אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר;
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל והיה ּבזֹול, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעגל
ּדבר  והּמיתה הּוא; הּלֹוקח ּברׁשּות ּכחׁש, אֹו מת אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהרי

ּתמיד  .מצּוי ִָָ
.Â,הּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן

אֹותן קֹונין והן ּביקר, ׁשוין עד [כעת]ּוכׁשּיּכרתּו ּבזֹול ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
להּפ צרי זה הרי - ויּכרתּו ּכׁשהן [לטפל]ׁשּייבׁשּו ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

,הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ּכקֹונה ׁשּנמצא ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹֻמחּברין,

ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן הלואה, הּמעֹות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָנמצאּו
ְָואסּור.

.Ê מן ּבזֹול ּבׂשכרן החּטים להן ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹומרי
ּבמלאכה  עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּגרן
זמן  ּבסֹוף ׁשּנטלּו, האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבּגרן,
אצל  הּׂשכירּות נמצאת - ּכן עׂשּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹהּׂשכירּות.
עד  ׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול, ׁשּלקחּו וזה ּכמלוה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבעלים

.הּגרן  ֶַֹ
.Áיבול]אריסין תמורת הּׂשדֹות [העובדים ּבעלי ׁשהיּו ֲֲִִֵֶַַָָ

ּבכל  האריסין להם ונֹותנין ּבניסן, הּׂשדה מן אֹותם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָמסּלקין
חמר שטח]זרע ּבתֹו[מידת אריסין זה והּניח סאין, ארּבע ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹ

ואין  מּתר, זה הרי - סאין ׁשׁש מהם ונטל אּיר, עד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׂשדהּו
רּבית. ׁשם ִִֵָּכאן

.Ëלֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח
הֹוסיף  זמן, לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
הֹוסיף  ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ּבּמּדה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלֹו

ר  ואּלּו ּתנאי לֹו, ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - .צה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
.È:לֹו ולֹומר לחברֹו, יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

אבל  ,ּברׁשּות היא הרי ּפלֹוני, יֹום עד מּכאן החמיצה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָ'אם
עליו  ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי'; היא הרי הֹוקירה, אֹו הּוזלה ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאם

ּולהפסד  לׂשכר קרֹוב זה הרי ּבזה.הּזֹול, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יין  ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו לקנֹות לאדם מּתר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻוכן
ּומחזיר  ּבֹודק - ּוכׁשּנֹוטלן טבת, עד נֹוטלן ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּבדינר,
ואּלּו יין, אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא הּטֹוב; הּיין ולֹוקח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהחמץ

מּתחּלה בתשרי]ׁשהחמיצּו להחמיץ [כבר ראּויין היּו ְְְְְִִִִִֶֶַָָ
היו] זמן.[מקולקלים אחר עד הּדבר יּודע לא אבל ,ְֲִַַַַַַָָָָֹ

.‡È ואם ׂשכרּה, ולּטל הּספינה לׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹמקֹום
הרי  - הּׂשכר על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ׁשמין ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנׁשּברה
ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להׂשּכיר מּתר וכן מּתר. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻזה

מּמׁשקלֹו ּׁשּפחת מה ּודמי הּׂשכר ּכּיֹוצא ונֹוטל ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ֶָּבזה.

.·È אבק ׁשהּוא מּפני מּיׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹרּבית.
והחלב  והּגּזֹות הּולדֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל מּמּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקּבלן
ּכמֹו ׁשנתים עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו לׁשליׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָלאמצע
מׁשּלם  המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ּביניהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשהתנּו

הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, זה הרי - לׂשכר ּדמיהן קרֹוב ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
להפסד ברווח]ורחֹוק רק עליו [שמתחלק קּבל אם ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

אם  אֹו ּברׁשּותֹו, הן הרי הּוזלּו אֹו הּוקרּו ׁשאם הּצאן ְְְֲִִִֵֵֶַַַֹּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּברׁשּותֹו הן  הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֻנטרפּו

.‚È עלי היא הרי מתה, 'אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם
מּתר, - חדׁש' ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבׁשלׁשים

מיתה  לאחר אּלא ּדמים עׂשיּה ׁשּלא .לפי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ
.„È הּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּומׂשּכרת

שני]ּבׁשני רּבית.[תמורת חׁשׁש ּכאן ואין ּבׁשנה, אפרֹוחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÂË ונתן רּבית, ׁשל דינרין ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

מֹוציאין  מּמּנּו, ּכׁשּמֹוציאין - חמּׁשה ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
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ז  ¤¤ּפרק
קצּוב,‡. זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּכל  אֹוכל הּמלוה והיה ויסּתּלק, מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבלא  אֹותֹו מסּלקין אין חֹובֹו, ּכׁשעּור אכל אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּפרֹותיה
ׁשהֹוציא  ּכמֹו זה הרי מעֹות, ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹּכלּום;
מעֹותיו, על יתר אכל ׁשאם לֹומר צרי ואין ּבדּינין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
לׁשטר  מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָאין

מיד] ּבידֹו[כדמפרש הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָֻּבמׁשּכֹונה.
ּכלּום. ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ׁשעּור ואכל יתֹומים, ְְְְְְִִִֶַַָֹׁשל
לֹו ּומחּׁשבין הּיתר, מֹוציאין אין - חֹובֹו על יתר ְְִִִֵֵֵַַַַָָָאכל
ׁשהיתה  הרי לׁשטר? מּׁשטר מחּׁשבין ּכיצד לׁשטר. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּׁשטר
ממׁשּכנת  אחרת וׂשדה דינרין, ּבמאה לֹו ממׁשּכנת זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻׂשדה
אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי דינרין, ּבמאה אחר ּבׁשטר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלֹו
הּׁשנּיה  ּומּפרֹות ּבחמּׁשים האחת הּׂשדה מּפרֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואכל
ּבמאתים  הּפרֹות מן 'אכלּת לֹו: אֹומרין - וחמּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבמאה
ּומׁשּכֹונה  אחד ׁשטר הּׁשטרֹות ׁשני ּוכאּלּו ּכלּום, ל ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָואין

ַַאחת'.
הּמלוה·. לסּלק ׁשּנהגּו הלווה]מקֹום זמן [משדה ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ

צרי[מתי] ואינֹו ׁשּפרׁש, ּכמי זה הרי - מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיביא
עד  הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום וכן זה. ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפרׁש
הממׁשּכן  וכל ׁשּפרׁש; ּכמי זה הרי - הּמׁשּכֹונה זמן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָסֹוף

תאריך]סתם חדׁש[ללא עׂשר ׁשנים עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו ,. ְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
הּלוה,‚. ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמקֹום

- הּמׁשּכֹונה זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא הּמלוה עּמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוהתנה
הּמלוה  ׁשאין הּמנהג היה לסּלקֹו. יכֹול אינֹו זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
עת  ּבכל ׁשּיסּתּלק עליו הּמלוה וקּבל זמּנֹו, סֹוף עד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּלק

מּידֹו לקנֹות צרי זה הרי - מעֹותיו לֹו סודר]ׁשּיביא [בקנין ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
.ּכ ַָעל

עת „. ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגן ּבמקֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּכֹונה
לֹו ּגֹובה [הלווה]ׁשּיביא מלוה ׁשל חֹוב ּבעל אין - מעֹותיו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּבכֹור ואין הּקרקע, מן ׁשּגֹובה ּכדר מלווה]מּמּנה [של ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה ּוׁשביעית ׁשנים, ּפי ּבּה הלוואתה]נֹוטל .[את ְְְְִִִִֵַַַָָ

ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות אפּלּו נֹוטל אינֹו אֹותֹו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָּוכׁשּמסּלק
ּומקֹום  אֹותן. קנה ׁשּיסּלקֹו, קדם אֹותן הגּביּה ואם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלארץ;
מּמּנה, ּגֹובה חֹוב ּבעל - זמּנֹו סֹוף עד לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינֹו

מׁשּמטּתּה. הּׁשביעית ואין ׁשנים, ּפי ּבּה נֹוטל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָוהּבכֹור
ּכמֹו‰. רּבית ואבק היא, אסּורה זֹו ׁשּמׁשּכֹונה ּפי על ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאף

אֹוׁשּבארנּו לגֹויים, אֹו ּבטעּות, מנהג זה ׁשּיהיה אפׁשר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ואבק  הֹואיל הּמדינה; ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדר
ׁשּזאת  ׁשהֹורה מי ויׁש הּמנהג. אחר הֹולכין היא, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹרּבית

ּבנּכּוי .[ומותרת]הּמׁשּכֹונה ְְִַַָ
.Â ליׂשראל ּומכרּה הּגֹוי וחזר ליׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּגֹוי

מעת  ליׂשראל ׂשכר להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
לֹו ׁשּיחזיר עד ׂשכר ּבלא ּבחצר ּדר אּלא הּיׂשראלי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּקנה
ּברׁשּות  היא ׁשהרי זֹו; חצר על לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות את ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּגֹוי

ּבדיניהם הגויים]הממׁשּכן מעֹותיו [של את ׁשּיּתן עד , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְְִֵַויסּתּלק.

.Ê הּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן
קרקע  'לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר ּפרֹותיה, האֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא
ואם  אסּור; זה הרי - אּלּו' ּבדמים לי אּלא ּתמּכרּנה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹזֹו,
מלוה  אני ּכ מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא תמּכרּנה 'לא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמר:

מּתר  זה הרי - 'אֹות. ְֲֵֶָֻ
.Á את לֹו הׂשּכיר ּכיצד? הּקרקעֹות. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻמּתר

ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר,
הרי  חדׁש, חדׁש ׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה, ּבכל סלעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעׂשר

מּתר  זה הרי - חדׁש' ּבכל ּבסלע .הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ
.Ë:לֹו ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעׂשרת לחברֹו ׂשדה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׂשּכיר

ל אּתן ואני הּׂשדה, את ּבהן ׁשאפרנס זּוז מאתים לי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ'ּתן
ׁשאם  מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּכֹור עׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשנים

ׂשכר יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה את וכן [רווח]ּפרנס יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
חנּו לֹו הׂשּכיר ואמר אם לׁשנה, דינרין ּבעׂשרה ספינה אֹו ת ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָ

ואצּירּנה  זֹו חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז מאתים לי 'ּתן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו:
ּכלי [אייפנה]ואכּירּנה וכל זֹו ספינה ּבהן אתּקן אֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

- ׁשנה' ּבכל ּדינר עׂשר ׁשנים ל אעלה ואני ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתׁשמיׁשיה,
ּכדי  מאתים לי 'ּתן לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻהרי
אֹו ספינה, ׁשל ּבסחֹורה אֹוציאם אֹו ּבחנּות, ּבהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלהתעּסק
אסּור. זה הרי - ּבּׂשכר' ל אעלה ואני מּלחים, ּבהן ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׂשּכר

.È עׂשה' לֹו: יאמר לא ּכיצד? האדם. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹאסּור
עּמ אעׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי

ׁשּתים'. ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשבּוע
.‡È,'עּמ ואנּכׁש עּמי 'נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻּומּתר

עּמי  'נּכׁש לֹו: יאמר לא אבל ;'עּמ ואעּדר עּמי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָֹֹֹֹ'עדר
ּגריד ימי  ּכל .'עּמ ואנּכׁש עּמי 'עדר ,'עּמ [קיץ]ואעּדר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

שווה]אחד רביעה[דינם ימי וכל יאמר [חורף], לא אחד. ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
ׁשהרי  ּברביעה', עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, עּמי 'חרׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹו:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יתר. הּגׁשמים ּבימֹות החריׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹטרח

.·È הּקר ּבימי עּמֹו לעׂשֹות החרף ּבימי הּפֹועל את ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹהּׂשֹוכר
הּׂשכר לֹו ונתן יֹום, ּבכל עכשיו]ּבדינר ׂשכרֹו[כבר והרי , ְְְְֲִֵַַַָָָָָָ

סלע החרף ּבימי דינרים]ׁשוה אסּור,[ד' זה הרי - יֹום ּבכל ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכרֹו. לֹו ׁשּיּזיל ּכדי הּיֹום אֹותֹו ּכמלוה ׁשּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּפני
ּבדינר  ּפלֹוני זמן עד מהּיֹום עּמי 'ּתעׂשה אמר: אם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאבל
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זה  הרי יֹום, ּבכל סלע ׂשכרֹו ׁשּׁשוה ּפי על אף - יֹום' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
נראה  אינֹו מעּתה, לעׂשֹות מתחיל והּוא הֹואיל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻמּתר;

ּבׂשכרֹו. לֹו ּונתנן ׁשהקּדים מעֹותיו ׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכנֹוטל

ח  ¤¤ּפרק
קרקע ‡. לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור

לי  ּתּתן מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר מּטלטלין, אֹו עבדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָאֹו
הן  הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה, ׁשּל הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּדמים,
ּדֹומה  ׁשּזה רּבית; אבק זה הרי - ועׂשרים' ּבמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּל
ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ּבׁשביל עׂשרים ׁשּנֹוטל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכמי
אּלא  לֹו לּתן חּיב אינֹו ּבּדין, ּוכׁשּיתּבעּנּו ּפלֹוני . זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

יחזיר אֹו הּממּכר; ּבׁשעת ׁשוה ּׁשהיה יקח מה [המוכר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
לֹובחזרה] מכר אם וכן קּים. היה אם מּידֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָָממּכרֹו

למי  ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ּבמאה, ּפלֹוני זמן עד ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָמּטלטלין
נֹותן  ואינֹו אסּור, זה הרי - ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּקֹונה
היתה  אם סחֹורתֹו, מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים; אּלא ְְְְִִִִִֶַָָָָָלֹו

ֶֶַקּימת.
לֹו·. ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו, חפץ מחברֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח

הכספית] התמורה -[את חדׁש עׂשר ׁשנים ועד ְְִֵֶַָָָֹמּכאן
ואינֹו ּבפחֹות', מּיד לי 'ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

רּבית. מּׁשּום ִִִֵחֹוׁשׁש
ּבׁשּתים ‚. לֹו ּומכרּה ּדינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית

הּקיץ ישלמנה]עד ּתּקלה,[ואז ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על , ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָ
זה  הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד הּמֹוכר ּברׁשּות היא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהרי
לא  ואם ּכלּום; מׁשּלם אינֹו נׁשּברה, אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻמּתר;
וכן  לּבעלים. להחזירּה לֹו היה ּבּה, ּולהרויח למכרּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָמצא
יהיה  הּׁשּתים על 'הּיתר לֹו: ואמר ּבׁשּתים, לֹו מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאם
למּכר  ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ׁשאּתה ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׂשכר
על  אף מּתר; זה הרי - לי' החזירה ׁשּתרצה, ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות  ּתהיה החמיצה, אֹו נגנבה אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָּפי

ֵַַהּלֹוקח.
ּדמיהן „. ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהיּו

ּתבע ואם ּבעׂשרה, מֹוכרן הּלֹוקח [רצה]מּיד, אֹותן ְְֲִִֵַַַַָָָָָָ
הרי  - עׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד הּמעֹות ויּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלקנֹותן,
ׁשאפּלּו חדׁש; עׂשר ׁשנים עד עׂשר, ּבׁשנים למכרן מּתר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻזה
וכן  אֹותן. קֹונה היה עׂשר ּבׁשנים עּתה, מעֹותיו זה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהביא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
מּפני ‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס, ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור

עׂשרים  ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעׂשר, עּתה ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
קנה  אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר;
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל והיה ּבזֹול, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעגל
ּדבר  והּמיתה הּוא; הּלֹוקח ּברׁשּות ּכחׁש, אֹו מת אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהרי

ּתמיד  .מצּוי ִָָ
.Â,הּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן

אֹותן קֹונין והן ּביקר, ׁשוין עד [כעת]ּוכׁשּיּכרתּו ּבזֹול ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
להּפ צרי זה הרי - ויּכרתּו ּכׁשהן [לטפל]ׁשּייבׁשּו ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

,הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ּכקֹונה ׁשּנמצא ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹֻמחּברין,

ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן הלואה, הּמעֹות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָנמצאּו
ְָואסּור.

.Ê מן ּבזֹול ּבׂשכרן החּטים להן ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹומרי
ּבמלאכה  עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּגרן
זמן  ּבסֹוף ׁשּנטלּו, האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבּגרן,
אצל  הּׂשכירּות נמצאת - ּכן עׂשּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹהּׂשכירּות.
עד  ׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול, ׁשּלקחּו וזה ּכמלוה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבעלים

.הּגרן  ֶַֹ
.Áיבול]אריסין תמורת הּׂשדֹות [העובדים ּבעלי ׁשהיּו ֲֲִִֵֶַַָָ

ּבכל  האריסין להם ונֹותנין ּבניסן, הּׂשדה מן אֹותם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָמסּלקין
חמר שטח]זרע ּבתֹו[מידת אריסין זה והּניח סאין, ארּבע ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹ

ואין  מּתר, זה הרי - סאין ׁשׁש מהם ונטל אּיר, עד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׂשדהּו
רּבית. ׁשם ִִֵָּכאן

.Ëלֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח
הֹוסיף  זמן, לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
הֹוסיף  ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ּבּמּדה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלֹו

ר  ואּלּו ּתנאי לֹו, ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - .צה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
.È:לֹו ולֹומר לחברֹו, יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

אבל  ,ּברׁשּות היא הרי ּפלֹוני, יֹום עד מּכאן החמיצה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָ'אם
עליו  ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי'; היא הרי הֹוקירה, אֹו הּוזלה ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאם

ּולהפסד  לׂשכר קרֹוב זה הרי ּבזה.הּזֹול, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יין  ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו לקנֹות לאדם מּתר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻוכן
ּומחזיר  ּבֹודק - ּוכׁשּנֹוטלן טבת, עד נֹוטלן ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּבדינר,
ואּלּו יין, אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא הּטֹוב; הּיין ולֹוקח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהחמץ

מּתחּלה בתשרי]ׁשהחמיצּו להחמיץ [כבר ראּויין היּו ְְְְְִִִִִֶֶַָָ
היו] זמן.[מקולקלים אחר עד הּדבר יּודע לא אבל ,ְֲִַַַַַַָָָָֹ

.‡È ואם ׂשכרּה, ולּטל הּספינה לׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹמקֹום
הרי  - הּׂשכר על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ׁשמין ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנׁשּברה
ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להׂשּכיר מּתר וכן מּתר. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻזה

מּמׁשקלֹו ּׁשּפחת מה ּודמי הּׂשכר ּכּיֹוצא ונֹוטל ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ֶָּבזה.

.·È אבק ׁשהּוא מּפני מּיׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹרּבית.
והחלב  והּגּזֹות הּולדֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל מּמּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקּבלן
ּכמֹו ׁשנתים עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו לׁשליׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָלאמצע
מׁשּלם  המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ּביניהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשהתנּו

הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, זה הרי - לׂשכר ּדמיהן קרֹוב ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
להפסד ברווח]ורחֹוק רק עליו [שמתחלק קּבל אם ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

אם  אֹו ּברׁשּותֹו, הן הרי הּוזלּו אֹו הּוקרּו ׁשאם הּצאן ְְְֲִִִֵֵֶַַַֹּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּברׁשּותֹו הן  הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֻנטרפּו

.‚È עלי היא הרי מתה, 'אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם
מּתר, - חדׁש' ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבׁשלׁשים

מיתה  לאחר אּלא ּדמים עׂשיּה ׁשּלא .לפי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ
.„È הּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּומׂשּכרת

שני]ּבׁשני רּבית.[תמורת חׁשׁש ּכאן ואין ּבׁשנה, אפרֹוחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÂË ונתן רּבית, ׁשל דינרין ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

מֹוציאין  מּמּנּו, ּכׁשּמֹוציאין - חמּׁשה ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
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חמּׁשה  נתן מּמּנּו אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל , ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
עצמֹו הּכלי אֹותֹו מּמּנּו מֹוציאין ּכלי, אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְִִִִִֶֶַַָלֹו
ׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הׂשּכיר עצמּה. הּכסּות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָואֹותּה
ׁשהרי  ארּבעה, מּמּנּו מֹוציאין ּכׁשּמֹוציאין, - ּדינרין ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁשה

עליו. קּבל והרי מּמּנּו, זה מקֹום ׂשכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

ט  ¤¤ּפרק
ּפֹוסקין‡. הּפרֹות[משלמים]אין קבלתם]על עד [לפני , ְִֵֵַַַ

הּׁשער; ׁשאין ׁשּיצא ּפי על אף - ּפֹוסקין הּׁשער, יצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
לזה[ללווה]לזה[פירות] יׁש הוי , ולא אחר, [למישהו ֵֶֶָָ
ארּבע כריבית] ּבּׁשּוק קבּוע לחּטים הּׁשער היה ּכיצד? .ְְִִֵַַַַַַַַָָָ

לֹו ונֹותן סאין, מאה על עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ּבסלע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָסאין
חּטים  ׁשל סאה מאה לֹו יּתן ואם סלעים. ועׂשרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
רּבית  ּבזה אין - ּבסלע סאה החּטים ׁשּיהיּו ּבעת זמן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
ׁשּפסק. ּבעת ּכלל חּטים לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכלל,
הּמין  מאֹותֹו ּכלּום לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבּמה
על  אף - הּמין מאֹותֹו לּמֹוכר היה אם אבל עליו. ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּפסק
עליו, לפסק מּתר זה הרי - מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻּפי
ּתחּלה  הּוא היה ּכיצד? הּׁשער. יצא לא ׁשעדין ּפי על ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹאף
ׁשעדין  ּפי על אף החּטים, על ּפֹוסק זה הרי - ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַלּקֹוצרים

ּגדיׁש דישה]הן הענבים [לפני מּׁשּיבצר הּיין, על ּופֹוסק ; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבעביט ּבּמעטן [בור]ויּתנם הּזיתים מּׁשּנתן הּׁשמן, ועל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לזיתים] ּפֹוסק [מקום וכן ּבּכבׁשן. מּׁשּיׁשּקעּנּו הּסיד, ועל ;ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
הּיֹוצר מּׁשּיעׂשה החרׂש, ּכלי [חומרי הּביצים[האומן]על ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

לבן.גלם] עפרן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּלהן.
ׁשח  עפר על אבל אף מּמּנּו, הּנעׂשין הּכלים על ּפֹוסק - ר ֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשאין  ּפי על ואף לּכל; מצּוי ׁשהּוא מּפני נעׂשּו, ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
על  אף הּׁשנה, ימֹות ּכל הּזבל על ּפֹוסק וכן לזה. יׁש ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלזה,

ּתמיד. מצּוי ׁשהּוא מּפני זבל, לֹו ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶָָּפי
ׁשּתים·. אֹו אחת מלאכה מחּסר ׁשהּוא ּדבר [לגמר ּכל ְְְִֶַַַָָָָָָֻ

-מלאכתו] מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר היה עליו. עּמֹו ּפֹוסק ,ְְִֵָָָָָָָֹֻ
ׁשהּוא  ׁשּכיון הּׁשער; יצא ּכן אם אּלא עליו, ּפֹוסק ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינֹו
הּמין  מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻמחּסר
ׁשהיה  ּגדיׁש ּכיצד? עדין. לעֹולם ּבא לא ּוכאּלּו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּכלּום,
עליו; ּפֹוסק אינֹו - ּוזרּיה ודיׁשה, ׁשּייבׁש, ּגדיׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻמחּסר
ׁשאין  ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש מח ּסר ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשּכיון
מחּסר  ואינֹו יבׁש, היה אינֹו. ּוכאּלּו ּכלּום, הּמין מאֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֻלֹו
ׁשהיּו יֹוצר ׁשל ּביצים עליו. ּפֹוסק - ּוזרּיה ּדיׁשה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא

לפיפה ראשונית]מחּסרין לּכבׁשן,[צורה והֹולכה ויּבּוׁש, , ְְְְְִִִִַָָָָָֻ
ואינן  יבׁשין, היּו עליהן. ּפֹוסק אינֹו - והֹוצאה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּוׂשרפה,
והּוא  עליהן; ּפֹוסק - ּוׂשרפה לּכבׁשן הֹולכה אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמחּסרין
אם  אבל הּכבׁשן; מן אֹותן להֹוציא הּלֹוקח ּדר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ׁשּמֹוציא הּוא הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ׁשּיצא עד עליהן ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּפֹוסק
את ‚. ולרּדֹות רחליו, את ולגזז עּזיו, את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול

מכּור  חֹולבֹות ּׁשעּזי 'מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָּכּורּתֹו,
רֹודה  ּׁשּכּורּתי 'מה ,'ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָל

ּׁשעּזי  'מה לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה הרי - 'ל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֻמכּור
ּגֹוזזֹות  ּׁשרחלי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ּכ ְְְְְְְֵֶַַָָָָָחֹולבֹות
וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָּכ
ּכּׁשער  עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא אסּור, - 'וכ ּבכ ל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָמכּור

ּבזה.ׁשּבּׁשּוק  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַָֹ
הּׁשער „. ׁשאין מּפני ׁשּבעירֹות, ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין

החדׁשֹות  החּטים היּו הּמדינה. ׁשער על אּלא ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָקבּוע,
- ּבסלע סאין ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, סאין ארּבע  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמדינה
החּטין  היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער ׁשּיצא עד ּפֹוסקין, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לקֹוטֹות ב'לקט']ׁשל בהן שזכו עניים, סאין [של ארּבע ְְִֶַַָ
ּכׁשער  לּלקֹוטֹות ּפֹוסק - ׁשלׁש הּבית ּבעל וׁשל ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּבסלע,
לבעל  הּׁשער ׁשּיּקבע עד הּבית, לבעל יפסק ולא ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָֹֹלקֹוטֹות;

ִַַהּבית.
לפסק‰. לֹו מּתר הּׁשער, ׁשּנקּבע מחיר]ּכיון על [לסכם ְְִִֵֶַַַַַָָֹֻ

הּגבֹוּה מועטים]הּׁשער בדמים רבים היּו[פירות ּכיצד? . ֵַַַַַַָָ
לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהחּטים
ּבסלע, סאין עׂשר ּכן אחר עמדּו אם - הּזֹול ּכּׁשער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחּטים
לֹו נֹותן - ּבסלע סאין ׁשלׁש עמדּו סאין; עׂשר לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹנֹותן
ּבּׁשער  עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ׁשהיה ּכּׁשער סאין ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָארּבע
הּגבֹוּה, ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ולא סתם, הּמעֹות לֹו נתן ְְִַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּגבֹוּה.
ּומי  הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ׁשוין ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוהּוזלּו

ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו, עומד ׁשחזר שאינו למי [קללה ְִֵֶֶַַַָָ
עצמֹו.בדיבורו] ּדעת על ּבפֹוסק אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

- הּלֹוקח ּבין הּמֹוכר ּבין לאחרים, ׁשליח היה אם ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאבל
ואינֹו הּדמים, את מחזיר אֹו הּזֹול, ּכּׁשער אּלא נֹוטל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאינֹו
'לתּקן  לֹו: אֹומר המׁשּלח ׁשהרי ּכׁשליח; ׁשּפרע' 'מי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמקּבל

לעּות' ולא ,ׁשּבארנּו.[לקלקל]ׁשלחּתי ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶַַַֹ
.Â הּדמים ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהיּו

לֹו היּו מּתר. חּטים, לֹו יׁש אם - ּבסלע חמׁש לֹו ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיּתן
חּטיו  ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל חֹוב ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחּטים
אינם; ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי אסּור; - לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻויּתן

ׁשּמּקיפֹו מּפני לֹו והֹוזיל זמן, ּכקֹובע זה .והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ
.Êׁשׁש ּובּכפרים ּבסלע, סאין ארּבע ּבּמדינה החּטים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו

ׁשׁש לֹו ׁשּיביא ּכדי לּתּגר, סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
אבדּו אם - הּלֹוקח ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא, הּכפר; מן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָסאין
לעׂשֹות  לֹו אסּור חׁשּוב, ואדם לֹו. אבדּו נגנבּו, אֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבּדר
מיני  ׁשאין לפי אדם, לכל אסּור - סחֹורה ּובמיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָזה.

ּכפרֹות  ּתמיד מצּויין .סחֹורה ְְְִִֵָָ
.Á סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהחּמרין

חמׁש לספסריהם אֹו למּכיריהם ּומכרּו הֹוזילּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבסלע,
עד  לעיר, ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להם ׁשּנתנּו ּבמעֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבסלע
ׁשאין  מּתר; זה הרי - אדם לכל וימּכרּו ׂשּקיהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיפּתחּו
יּקחּו ולא עּתה הּמעֹות ׁשּנתנּו מּפני ּבזֹול להן מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו

לא  הּׁשער אּלא את להם ׁשּמֹודיעין מּפני אּלא זמן, חר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אֹותם.[מסייעים]ּומסעדין ְֲִַָ

.Ë:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו - למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָהּמֹולי
ּפלֹוני  ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ'ּתנם
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אסּור  לאו, ואם מּתר; ׁשם, לֹו יׁש אם - מקֹום' .ּבאֹותֹו ְְִִֵָָָָָֻ
לי, 'ּתנם לֹו: אמר - למקֹום מּמקֹום סחֹורה מֹולי ְְְִִִֵַָָָָָָהיה
היתה  אם - מקֹום' ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ּדמיה ל אעלה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָואני
ּברׁשּות  היתה ואם מּתר; לׁשם, ׁשהּגיע עד הּמֹוכר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻּברׁשּות

אסּור. ֵַָלֹוקח,
.È עׂשר ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עׂשר ּדמי הּגּנה לבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנֹותן

לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הם והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים  והם מּניחם, הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדילּו
ּבאים  היּו לא קטּנים, ּכׁשהם עּתה קצצם ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאליהם;
ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהם. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחרים

הּמֹוכר  על חּסרֹון ולא .הפסד ְְִֵֵֶַַָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון י' שני יום

י  ¤¤ּפרק
מּתר ‡. ּכ - ׁשּבּׁשּוק ׁשער על לפסק לּמֹוכר ׁשּמּתר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשם

על  זמן קביעת ּבלא אֹותן ּופֹורעין הּפרֹות, סתם ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹללוֹות
לׁשניהם, וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ׁשּבּׁשּוק. ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשער

מחברֹו אף ולוה סאין, עׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּׁשער  היה מּמּנּו, ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ׁשהּוקרּו ּפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

- רצה ואּלּו לֹוידּוע; קבע לא ׁשהרי לֹו, ּומחזיר קֹונה היה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.זמן  ְַ

סתם ·. ללוֹות מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין מאֹותֹו לֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהיה
יצא  לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן, קביעת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבלא
סאין; ּכּמה עליה לוה אחת, סאה לֹו היתה ואפּלּו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׁשער.
יין  ּגרּבי ּכּמה עליה לוה יין, אֹו ׁשמן ׁשל אחת טּפה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהיתה

הּׁשּוק וׁשמן  ׁשער נקּבע ולא ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו היה לא . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ללוֹות  אסּור זה הרי - ׁשּבּׁשּוק ּבּׁשער ידעּו ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹעדין,
ׁשּיעׂשה  עד אֹותן, ילוה לא - הּפרֹות ּבׁשאר וכן ּבסאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסאה

ב]אֹותן אותן אֹותם [ישער עׂשה ולא לוה, ואם ּדמים. ְְִִָָָָָָָֹ
אֹו מּמּנּו, ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות לֹו מחזיר - והּוזלּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּדמים,
ּבׁשעת  ׁשוין ׁשהיּו ּדמים נֹוטל הּוקרּו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכּמׁשקל;
הּׁשער  ׁשהיה אֹו הּמין, מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָההלואה.

- ּבּׁשּוק זמן קבּוע עד ּבפרֹות, ּפרֹות ללוֹות אסּור זה הרי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּיפרע. זמן ּבאיזה ּופֹורע סתם, לוה אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹקבּוע;

.‚ל מחזיר ואני חּטים, ּכֹור 'הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא
לּגרן' הגורן]ּכֹור ׁשּיבֹוא [בזמן עד 'הלוני לֹו: אֹומר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּמפּתח'. את ׁשאמצא 'עד אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָּבני',
ּפרֹות „. לֹו מחזיר הּוזלּו, אם - קבּוע זמן עד ּפרֹות ְְְִִֵֵַַַַָָָלוה

ּבׁשעת  ׁשוין ׁשהיּו ּדמים לֹו נֹותן הּוקרּו, ואם ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּזמן
.ההלואה  ְַַָָ

לזרע‰. ּבחּטים חּטים אריסיו את אדם [לזורעם מלוה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ
ּבּמה בשדה] ׁשּירד. אחר ּבין לּׂשדה, האריס ׁשּירד קדם ּבין ,ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדברים
אבל  נתן. ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּביד ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשהרי
ירד  לא עדין אם - הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל  ׁשּדר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּבמקֹום

לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹותֹו מּתר זה הרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהאריס,
לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה, ׁשּירד ּבעת נמצא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלקֹו,
יכֹול  ואינֹו הֹואיל - לּׂשדה ׁשּירד אחר אבל ׁשהלוהּו. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחּטים
ּבחּטים  חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא הרי ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלסּלקֹו,

סתם מלוהּו אבל זמן]לזרע; ׁשּבּׁשּוק.[ללא ׁשער על , ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָ
.Â את לי 'ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

ועׂשה  'צא לֹו: אמר חּטים', ּבהן לּקח רֹוצה ׁשאני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעֹותי,
ּבהלואה' חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ּכׁשער עלי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותן
אֹותֹו לֹו אין ואם מּתר; מעֹותיו, ּכׁשעּור חּטים לֹו יׁש אם -ְְְִִִִִֵֵָָֻ
על  לפסק ׁשּמּתר חכמים אמרּו ׁשּלא אסּור; זה הרי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּמין,
אּלא  הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על אף ׁשּבּׁשּוק ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשער
הלואתֹו להעמיד הרֹוצה אבל ּבהן; לקנֹות מעֹותיו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבנֹותן

ּפרֹות  לֹו ׁשּיהיּו עד אסּור, - הּפרֹות ּגב חּטים,על לּלוה היה . ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לי  'ּתן לֹו: ואמר זמן אחר ּובא חּטים, עליו הלואתֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָועׂשה
'צא  לֹו: אמר יין', ּבדמיהן ולּקח למכרן רֹוצה ׁשאני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּטי,
יין, לֹו יׁש אם - עּתה' ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער יין, עלי אֹותן ֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָועׂשה
יין, לֹו אין ואם יין; אצלֹו הלואתֹו ונעׂשת מּתר, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהרי
אף  - ּפרֹות ההלואה והחזיר ועבר לֹו, היה ׁשּלא הרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאסּור.
אּלא  ּפרֹות, לֹו לּתן חּיב אינֹו - ּכ אחר ּפרֹות ׁשּקנה ּפי ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

ׁשהלוהּו. מעֹות לֹו ְִֵֶָָנ ֹותן

יא  ¤¤ּפרק
'היּו‡. לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמלוה

עדים  חּיב עלי ׁשאני עדי 'אּתם אֹו מנה', ל חּיב ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
צרי ואינֹו ּפה', על 'מלוה הּנקראת היא זֹו - מנה' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלזה
- 'ּפרעּתי' ואמר ּכ אחר טען אם ,לפיכ ּבעדים; ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָלפרעֹו

הּסת חברֹו[מדרבנן]נׁשּבע את הּמלוה אבל ונפטר. , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ואמר: טען אם ,לפיכ ּבעדים; לפרעֹו צרי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּבׁשטר,
הבא  'אֹו לֹו: אֹומרים אּלא נאמן, אינֹו זה', ׁשטר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָ'ּפרעּתי
לעדים: האֹומר ,לפיכ חֹובֹו'. לֹו וׁשּלם עמד אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹעדים,
עדּותֹו ּכֹותבין אין - מנה' לזה חּיב ׁשאני עדים עלי ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'היּו

יחזירּו ׁשּלא לּמלוה; מלוה [יעשו]ונֹותנין ּפה על עדּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ּותנּו וחתמּו ׁשטר 'ּכתבּו הּלוה: להן ׁשּיאמר עד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבׁשטר,

ואף אחר לֹו'. ּבֹו להּמל צריכין ,ּכ להם ׁשאמר ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
קנּו הּמלוה. ּביד הּׁשטר נֹותנין ּכ ואחר ּבּׁשטר, ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשחתמּו

חליפין]מּידֹו ּכֹותבין [בקנין אּלּו הרי - מנה לֹו חּיב ׁשהּוא ְֲִִֵֵֶֶַָָָ
- קנין ׁשּסתם 'ּכתבּו'; להם אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹונֹותנין,

ּבֹו. להּמל צריכין ואינן עֹומד, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלכתיבה
ּונתנֹו·. עדים ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלוה

ּכׁשר  ׁשטר זה הרי - על לּמלוה אף ׁשטר, ּכתב אם וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מלוה  זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ּבֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשטר;
ׁשהֹורה  הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ׁשּנמסר העדים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹותֹו
והעידּו 'חתמּו ּבפניהם, ׁשּמסרֹו לעדים לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּצרי

ּבפניכם'. ְְִִֵֶֶַׁשּנמסר
.‚- עדים ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא

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



קג dele deln zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חמּׁשה  נתן מּמּנּו אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל , ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
עצמֹו הּכלי אֹותֹו מּמּנּו מֹוציאין ּכלי, אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְִִִִִֶֶַַָלֹו
ׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הׂשּכיר עצמּה. הּכסּות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָואֹותּה
ׁשהרי  ארּבעה, מּמּנּו מֹוציאין ּכׁשּמֹוציאין, - ּדינרין ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁשה

עליו. קּבל והרי מּמּנּו, זה מקֹום ׂשכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

ט  ¤¤ּפרק
ּפֹוסקין‡. הּפרֹות[משלמים]אין קבלתם]על עד [לפני , ְִֵֵַַַ

הּׁשער; ׁשאין ׁשּיצא ּפי על אף - ּפֹוסקין הּׁשער, יצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
לזה[ללווה]לזה[פירות] יׁש הוי , ולא אחר, [למישהו ֵֶֶָָ
ארּבע כריבית] ּבּׁשּוק קבּוע לחּטים הּׁשער היה ּכיצד? .ְְִִֵַַַַַַַַָָָ

לֹו ונֹותן סאין, מאה על עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ּבסלע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָסאין
חּטים  ׁשל סאה מאה לֹו יּתן ואם סלעים. ועׂשרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
רּבית  ּבזה אין - ּבסלע סאה החּטים ׁשּיהיּו ּבעת זמן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
ׁשּפסק. ּבעת ּכלל חּטים לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכלל,
הּמין  מאֹותֹו ּכלּום לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבּמה
על  אף - הּמין מאֹותֹו לּמֹוכר היה אם אבל עליו. ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּפסק
עליו, לפסק מּתר זה הרי - מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻּפי
ּתחּלה  הּוא היה ּכיצד? הּׁשער. יצא לא ׁשעדין ּפי על ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹאף
ׁשעדין  ּפי על אף החּטים, על ּפֹוסק זה הרי - ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַלּקֹוצרים

ּגדיׁש דישה]הן הענבים [לפני מּׁשּיבצר הּיין, על ּופֹוסק ; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבעביט ּבּמעטן [בור]ויּתנם הּזיתים מּׁשּנתן הּׁשמן, ועל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לזיתים] ּפֹוסק [מקום וכן ּבּכבׁשן. מּׁשּיׁשּקעּנּו הּסיד, ועל ;ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
הּיֹוצר מּׁשּיעׂשה החרׂש, ּכלי [חומרי הּביצים[האומן]על ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

לבן.גלם] עפרן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּלהן.
ׁשח  עפר על אבל אף מּמּנּו, הּנעׂשין הּכלים על ּפֹוסק - ר ֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשאין  ּפי על ואף לּכל; מצּוי ׁשהּוא מּפני נעׂשּו, ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
על  אף הּׁשנה, ימֹות ּכל הּזבל על ּפֹוסק וכן לזה. יׁש ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלזה,

ּתמיד. מצּוי ׁשהּוא מּפני זבל, לֹו ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶָָּפי
ׁשּתים·. אֹו אחת מלאכה מחּסר ׁשהּוא ּדבר [לגמר ּכל ְְְִֶַַַָָָָָָֻ

-מלאכתו] מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר היה עליו. עּמֹו ּפֹוסק ,ְְִֵָָָָָָָֹֻ
ׁשהּוא  ׁשּכיון הּׁשער; יצא ּכן אם אּלא עליו, ּפֹוסק ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינֹו
הּמין  מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻמחּסר
ׁשהיה  ּגדיׁש ּכיצד? עדין. לעֹולם ּבא לא ּוכאּלּו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּכלּום,
עליו; ּפֹוסק אינֹו - ּוזרּיה ודיׁשה, ׁשּייבׁש, ּגדיׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻמחּסר
ׁשאין  ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש מח ּסר ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשּכיון
מחּסר  ואינֹו יבׁש, היה אינֹו. ּוכאּלּו ּכלּום, הּמין מאֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֻלֹו
ׁשהיּו יֹוצר ׁשל ּביצים עליו. ּפֹוסק - ּוזרּיה ּדיׁשה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא

לפיפה ראשונית]מחּסרין לּכבׁשן,[צורה והֹולכה ויּבּוׁש, , ְְְְְִִִִַָָָָָֻ
ואינן  יבׁשין, היּו עליהן. ּפֹוסק אינֹו - והֹוצאה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּוׂשרפה,
והּוא  עליהן; ּפֹוסק - ּוׂשרפה לּכבׁשן הֹולכה אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמחּסרין
אם  אבל הּכבׁשן; מן אֹותן להֹוציא הּלֹוקח ּדר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ׁשּמֹוציא הּוא הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ׁשּיצא עד עליהן ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּפֹוסק
את ‚. ולרּדֹות רחליו, את ולגזז עּזיו, את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול

מכּור  חֹולבֹות ּׁשעּזי 'מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָּכּורּתֹו,
רֹודה  ּׁשּכּורּתי 'מה ,'ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָל

ּׁשעּזי  'מה לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה הרי - 'ל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֻמכּור
ּגֹוזזֹות  ּׁשרחלי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ּכ ְְְְְְְֵֶַַָָָָָחֹולבֹות
וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָּכ
ּכּׁשער  עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא אסּור, - 'וכ ּבכ ל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָמכּור

ּבזה.ׁשּבּׁשּוק  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַָֹ
הּׁשער „. ׁשאין מּפני ׁשּבעירֹות, ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין

החדׁשֹות  החּטים היּו הּמדינה. ׁשער על אּלא ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָקבּוע,
- ּבסלע סאין ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, סאין ארּבע  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמדינה
החּטין  היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער ׁשּיצא עד ּפֹוסקין, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לקֹוטֹות ב'לקט']ׁשל בהן שזכו עניים, סאין [של ארּבע ְְִֶַַָ
ּכׁשער  לּלקֹוטֹות ּפֹוסק - ׁשלׁש הּבית ּבעל וׁשל ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּבסלע,
לבעל  הּׁשער ׁשּיּקבע עד הּבית, לבעל יפסק ולא ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָֹֹלקֹוטֹות;

ִַַהּבית.
לפסק‰. לֹו מּתר הּׁשער, ׁשּנקּבע מחיר]ּכיון על [לסכם ְְִִֵֶַַַַַָָֹֻ

הּגבֹוּה מועטים]הּׁשער בדמים רבים היּו[פירות ּכיצד? . ֵַַַַַַָָ
לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהחּטים
ּבסלע, סאין עׂשר ּכן אחר עמדּו אם - הּזֹול ּכּׁשער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחּטים
לֹו נֹותן - ּבסלע סאין ׁשלׁש עמדּו סאין; עׂשר לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹנֹותן
ּבּׁשער  עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ׁשהיה ּכּׁשער סאין ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָארּבע
הּגבֹוּה, ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ולא סתם, הּמעֹות לֹו נתן ְְִַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּגבֹוּה.
ּומי  הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ׁשוין ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוהּוזלּו

ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו, עומד ׁשחזר שאינו למי [קללה ְִֵֶֶַַַָָ
עצמֹו.בדיבורו] ּדעת על ּבפֹוסק אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

- הּלֹוקח ּבין הּמֹוכר ּבין לאחרים, ׁשליח היה אם ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאבל
ואינֹו הּדמים, את מחזיר אֹו הּזֹול, ּכּׁשער אּלא נֹוטל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאינֹו
'לתּקן  לֹו: אֹומר המׁשּלח ׁשהרי ּכׁשליח; ׁשּפרע' 'מי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמקּבל

לעּות' ולא ,ׁשּבארנּו.[לקלקל]ׁשלחּתי ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶַַַֹ
.Â הּדמים ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהיּו

לֹו היּו מּתר. חּטים, לֹו יׁש אם - ּבסלע חמׁש לֹו ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיּתן
חּטיו  ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל חֹוב ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחּטים
אינם; ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי אסּור; - לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻויּתן

ׁשּמּקיפֹו מּפני לֹו והֹוזיל זמן, ּכקֹובע זה .והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ
.Êׁשׁש ּובּכפרים ּבסלע, סאין ארּבע ּבּמדינה החּטים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו

ׁשׁש לֹו ׁשּיביא ּכדי לּתּגר, סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
אבדּו אם - הּלֹוקח ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא, הּכפר; מן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָסאין
לעׂשֹות  לֹו אסּור חׁשּוב, ואדם לֹו. אבדּו נגנבּו, אֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבּדר
מיני  ׁשאין לפי אדם, לכל אסּור - סחֹורה ּובמיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָזה.

ּכפרֹות  ּתמיד מצּויין .סחֹורה ְְְִִֵָָ
.Á סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהחּמרין

חמׁש לספסריהם אֹו למּכיריהם ּומכרּו הֹוזילּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבסלע,
עד  לעיר, ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להם ׁשּנתנּו ּבמעֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבסלע
ׁשאין  מּתר; זה הרי - אדם לכל וימּכרּו ׂשּקיהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיפּתחּו
יּקחּו ולא עּתה הּמעֹות ׁשּנתנּו מּפני ּבזֹול להן מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו

לא  הּׁשער אּלא את להם ׁשּמֹודיעין מּפני אּלא זמן, חר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אֹותם.[מסייעים]ּומסעדין ְֲִַָ

.Ë:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו - למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָהּמֹולי
ּפלֹוני  ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ'ּתנם
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אסּור  לאו, ואם מּתר; ׁשם, לֹו יׁש אם - מקֹום' .ּבאֹותֹו ְְִִֵָָָָָֻ
לי, 'ּתנם לֹו: אמר - למקֹום מּמקֹום סחֹורה מֹולי ְְְִִִֵַָָָָָָהיה
היתה  אם - מקֹום' ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ּדמיה ל אעלה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָואני
ּברׁשּות  היתה ואם מּתר; לׁשם, ׁשהּגיע עד הּמֹוכר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻּברׁשּות

אסּור. ֵַָלֹוקח,
.È עׂשר ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עׂשר ּדמי הּגּנה לבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנֹותן

לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הם והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים  והם מּניחם, הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדילּו
ּבאים  היּו לא קטּנים, ּכׁשהם עּתה קצצם ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאליהם;
ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהם. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחרים

הּמֹוכר  על חּסרֹון ולא .הפסד ְְִֵֵֶַַָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון י' שני יום

י  ¤¤ּפרק
מּתר ‡. ּכ - ׁשּבּׁשּוק ׁשער על לפסק לּמֹוכר ׁשּמּתר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשם

על  זמן קביעת ּבלא אֹותן ּופֹורעין הּפרֹות, סתם ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹללוֹות
לׁשניהם, וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ׁשּבּׁשּוק. ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשער

מחברֹו אף ולוה סאין, עׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּׁשער  היה מּמּנּו, ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ׁשהּוקרּו ּפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

- רצה ואּלּו לֹוידּוע; קבע לא ׁשהרי לֹו, ּומחזיר קֹונה היה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.זמן  ְַ

סתם ·. ללוֹות מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין מאֹותֹו לֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהיה
יצא  לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן, קביעת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבלא
סאין; ּכּמה עליה לוה אחת, סאה לֹו היתה ואפּלּו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׁשער.
יין  ּגרּבי ּכּמה עליה לוה יין, אֹו ׁשמן ׁשל אחת טּפה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהיתה

הּׁשּוק וׁשמן  ׁשער נקּבע ולא ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו היה לא . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ללוֹות  אסּור זה הרי - ׁשּבּׁשּוק ּבּׁשער ידעּו ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹעדין,
ׁשּיעׂשה  עד אֹותן, ילוה לא - הּפרֹות ּבׁשאר וכן ּבסאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסאה

ב]אֹותן אותן אֹותם [ישער עׂשה ולא לוה, ואם ּדמים. ְְִִָָָָָָָֹ
אֹו מּמּנּו, ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות לֹו מחזיר - והּוזלּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּדמים,
ּבׁשעת  ׁשוין ׁשהיּו ּדמים נֹוטל הּוקרּו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכּמׁשקל;
הּׁשער  ׁשהיה אֹו הּמין, מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָההלואה.

- ּבּׁשּוק זמן קבּוע עד ּבפרֹות, ּפרֹות ללוֹות אסּור זה הרי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּיפרע. זמן ּבאיזה ּופֹורע סתם, לוה אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹקבּוע;

.‚ל מחזיר ואני חּטים, ּכֹור 'הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא
לּגרן' הגורן]ּכֹור ׁשּיבֹוא [בזמן עד 'הלוני לֹו: אֹומר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּמפּתח'. את ׁשאמצא 'עד אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָּבני',
ּפרֹות „. לֹו מחזיר הּוזלּו, אם - קבּוע זמן עד ּפרֹות ְְְִִֵֵַַַַָָָלוה

ּבׁשעת  ׁשוין ׁשהיּו ּדמים לֹו נֹותן הּוקרּו, ואם ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּזמן
.ההלואה  ְַַָָ

לזרע‰. ּבחּטים חּטים אריסיו את אדם [לזורעם מלוה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ
ּבּמה בשדה] ׁשּירד. אחר ּבין לּׂשדה, האריס ׁשּירד קדם ּבין ,ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדברים
אבל  נתן. ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּביד ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשהרי
ירד  לא עדין אם - הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל  ׁשּדר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּבמקֹום

לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹותֹו מּתר זה הרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהאריס,
לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה, ׁשּירד ּבעת נמצא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלקֹו,
יכֹול  ואינֹו הֹואיל - לּׂשדה ׁשּירד אחר אבל ׁשהלוהּו. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחּטים
ּבחּטים  חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא הרי ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלסּלקֹו,

סתם מלוהּו אבל זמן]לזרע; ׁשּבּׁשּוק.[ללא ׁשער על , ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָ
.Â את לי 'ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

ועׂשה  'צא לֹו: אמר חּטים', ּבהן לּקח רֹוצה ׁשאני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעֹותי,
ּבהלואה' חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ּכׁשער עלי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותן
אֹותֹו לֹו אין ואם מּתר; מעֹותיו, ּכׁשעּור חּטים לֹו יׁש אם -ְְְִִִִִֵֵָָֻ
על  לפסק ׁשּמּתר חכמים אמרּו ׁשּלא אסּור; זה הרי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּמין,
אּלא  הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על אף ׁשּבּׁשּוק ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשער
הלואתֹו להעמיד הרֹוצה אבל ּבהן; לקנֹות מעֹותיו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבנֹותן

ּפרֹות  לֹו ׁשּיהיּו עד אסּור, - הּפרֹות ּגב חּטים,על לּלוה היה . ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לי  'ּתן לֹו: ואמר זמן אחר ּובא חּטים, עליו הלואתֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָועׂשה
'צא  לֹו: אמר יין', ּבדמיהן ולּקח למכרן רֹוצה ׁשאני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּטי,
יין, לֹו יׁש אם - עּתה' ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער יין, עלי אֹותן ֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָועׂשה
יין, לֹו אין ואם יין; אצלֹו הלואתֹו ונעׂשת מּתר, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהרי
אף  - ּפרֹות ההלואה והחזיר ועבר לֹו, היה ׁשּלא הרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאסּור.
אּלא  ּפרֹות, לֹו לּתן חּיב אינֹו - ּכ אחר ּפרֹות ׁשּקנה ּפי ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

ׁשהלוהּו. מעֹות לֹו ְִֵֶָָנ ֹותן

יא  ¤¤ּפרק
'היּו‡. לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמלוה

עדים  חּיב עלי ׁשאני עדי 'אּתם אֹו מנה', ל חּיב ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
צרי ואינֹו ּפה', על 'מלוה הּנקראת היא זֹו - מנה' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלזה
- 'ּפרעּתי' ואמר ּכ אחר טען אם ,לפיכ ּבעדים; ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָלפרעֹו

הּסת חברֹו[מדרבנן]נׁשּבע את הּמלוה אבל ונפטר. , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ואמר: טען אם ,לפיכ ּבעדים; לפרעֹו צרי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּבׁשטר,
הבא  'אֹו לֹו: אֹומרים אּלא נאמן, אינֹו זה', ׁשטר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָ'ּפרעּתי
לעדים: האֹומר ,לפיכ חֹובֹו'. לֹו וׁשּלם עמד אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹעדים,
עדּותֹו ּכֹותבין אין - מנה' לזה חּיב ׁשאני עדים עלי ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'היּו

יחזירּו ׁשּלא לּמלוה; מלוה [יעשו]ונֹותנין ּפה על עדּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ּותנּו וחתמּו ׁשטר 'ּכתבּו הּלוה: להן ׁשּיאמר עד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבׁשטר,

ואף אחר לֹו'. ּבֹו להּמל צריכין ,ּכ להם ׁשאמר ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
קנּו הּמלוה. ּביד הּׁשטר נֹותנין ּכ ואחר ּבּׁשטר, ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשחתמּו

חליפין]מּידֹו ּכֹותבין [בקנין אּלּו הרי - מנה לֹו חּיב ׁשהּוא ְֲִִֵֵֶֶַָָָ
- קנין ׁשּסתם 'ּכתבּו'; להם אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹונֹותנין,

ּבֹו. להּמל צריכין ואינן עֹומד, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלכתיבה
ּונתנֹו·. עדים ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלוה

ּכׁשר  ׁשטר זה הרי - על לּמלוה אף ׁשטר, ּכתב אם וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מלוה  זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ּבֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשטר;
ׁשהֹורה  הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ׁשּנמסר העדים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹותֹו
והעידּו 'חתמּו ּבפניהם, ׁשּמסרֹו לעדים לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּצרי

ּבפניכם'. ְְִִֵֶֶַׁשּנמסר
.‚- עדים ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
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על  ּכמלוה זֹו הרי ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻאף
ּדבר  לכל ואינֹוּפה ונפטר; הּסת, נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבכתב ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובה
וגֹובה „. הּיֹורׁשין, מן אֹותּה ּגֹובה - ׁשּבׁשטר מלוה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּכל

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ּגֹובה אֹותּה - ּפה על ּומלוה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לפי  הּלקֹוחֹות; מן אֹותּה ּגֹובה ואינֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֵֶַַָָָאֹותּה
ׁשּבׁשטר, מלוה אבל ּבּה. יטרף לא לפיכ קֹול, לּה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשאין
עד  ׁשאל ׁשּלא עצמֹו, על הפסיד והּלֹוקח לּה, יׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹקֹול
נכסי  ׁשּכל ׁשעליו, ּבמלוה מׁשעּבדין זה ׁשל ׁשּנכסיו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּידע

הּתֹורה. מן הּמלוה, ׁשעּבּוד ּתחת ְְִִֶֶַַַַַַָֹהּלוה
הּלֹוקח‰. ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ׂשדהּו [ע"י הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

המוכר] של חוב ּביד בעל ׁשטר ׁשם ׁשאין ּפי על אף -ְְִֵֶַַַָָ
ּכמֹו מׁשעּבדים, מּנכסים וטֹורף חֹוזר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּלֹוקח,
לֹו. יׁש וקֹול מֹוכר, ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיתּבאר;

.Â הּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ּבאחד אין אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחליֹו וצּוה מֹודה, ּבּה ּכׁשהחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה

שמת] ׁשהיתה [קודם אֹו עדין. חֹוב עליו לפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשאין  היא וחזקה לפרעּה; זמן הּגיע ולא לזמן, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹההלואה
ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן, עד ׁשּנּדּוהּו אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאדם
עדים  ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. ּבלא הּיֹורׁש מן ּגֹובין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹּכל

ח  אביהן ּגֹובה ׁשהיה אינֹו - הלוהּו ּבפנינּו אֹו מנה, לזה ּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּבעדים, חברֹו את ׁשהּמלוה ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
אביהן  יד ּכתב הֹוציא אם וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - לֹו חּיב ְְְֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
.Êמּטלטלין לֹו ׁשאין לבית לוה נֹודע אם - קרקע לֹו ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

ׁשּתלה אחרים[הניח]ּדין ּביד מפרעון]מעֹותיו ,[להתחמק ְְֲִִֵֶַָָָ
להם  נֹודע לא ואם חֹובֹו. לבעל ולּתן למּכר אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכֹופין

מחרימין זה, סתם]ּדבר חרם לֹו[מטילין ׁשּידע מי על ְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכ ואחר יביאם; ולא מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹמּטלטלין,
ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ׁשּבנכסיו, לּבינֹונית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָיֹורדין
הּלוה  מן ׁשּנפרעין ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיתּבאר.
- ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן להּפרע הּבא אבל ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָעצמֹו.
אצל  מלוה אֹו מפקדין היּו אפּלּו הּמּטלטלין, מן יּפרע ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻלא
מן  חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ּתחת אינן ׁשהּמּטלטלין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָאחרים;

ַָהּתֹורה.
.Á אביהן חֹוב לפרע היתֹומים על הּמּטלטלין מצוה מן ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹ

ואם  אֹותֹו; ּכֹופין אין לּתן, הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפׂשּתי, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה מחּיים, חֹוב ּבעל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתפׂש
ראיה, להביא הּיֹורׁש על - ּתפׂש מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
עד  לטען ויכֹול לֹו; חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

ּדמיהן היּו[שוויין]ּכדי ּתפׂש. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשטרֹות ׁשּתפׂש על [חוב]הּדברים ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמחּיים  ראיה להביא הּמלוה על - ּתפׂש וׁשּמחּיים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחֹובֹו,
טֹוען  ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשין, יחזיר - הביא לא ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּתפׂש;

ּגּופן שטרות]לקנֹות ׁשּבהן.[של לראיה אּלא ְְִֶֶֶָָָָָָ
.Ë אחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

מהן, אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
היא  אביהם ׁשל זֹו קרקע .ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶַַ

.Èּבאחריּות לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר לו ראּובן [שיחזיר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
אותה] יגבו אם וזקףמעותיו הּׂשדה [החשיב], ּדמי ׁשמעֹון ְְְִֵֶַַָָ

ראּובן  ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת לראּובן, מלוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָעליו
- לֹו והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, מּׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹלטרף
ּבּמלוה  ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן, יֹורׁשי ׁשּיבֹואּו נֹותן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהּדין
ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשּתעּבדת אינּה ׁשהרי עליו; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזקף
ׁשּלקח  הּקרקע להם נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון היה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מהם  אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ׁשּזקף ּבּמלוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמראּובן

ל  ׁשּנתן הּמעֹות יטרף מּפני ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹובֹו בעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ׁשהרי מּמּנּו; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָאֹותּה

.‡È ּגֹובה חֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלן, האחרֹונים הּגאֹונים ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻּכתבּו
ּדין  ּבית ּבכל יׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין; מן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּטלטלין

לֹוׁשּבעֹולם  ׁשּיׁש חֹובֹות, ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אחר  ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין, ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות

הּתּקנה מן יֹותר זה ּתנאי לפי ּגֹובה ונמצא [גובין מֹותֹו; ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
קרקע] כשיש אפילו ּוסיגמטלטלין עׂשּו[תיקון]. ּגדֹול ְָָָ

זֹו ּבתּקנה הּלוה ידע לא ׁשּמא - הגאונים]ּבּדבר ,[של ְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכּדין ׁשּלא יֹוצא יתֹומים ממֹון ידע]ונמצא לא ;[שהרי ְְְִִִֵֶַָָֹ

אחרֹונים ּבתּקנת ּכח התלמוד]ׁשאין ּבּה[שאחר לחּיב ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ
ְִיתֹומים.

יב  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּגדֹולים; היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין

חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין קטּנים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין
הּמלוה ·. ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאפּלּו

ראיה  להם יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּכלּום,
הּׁשטר  את ּבּה .ׁשּׁשֹוברין ְְִֶֶַָָ

אֹוכלת ‚. הרּבית ׁשהרי ּגֹוי, ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהיתה
ּדין  ּבית ונזקקין אּפיטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבנכסיהן

החֹוב  ּופֹורעין ּומֹוכרין ׁשּתבעה לנכסיהן, אּׁשה וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
להן  מעמידין - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ּבין ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכתּבתּה,
לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום ונזקקין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאּפיטרֹוּפֹוס,

קפצה [משהו]ּכלּום אם ,לפיכ לאחר. האּׁשה ּבֹו ׁשּתּנׂשא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ
מּנכסי  ּכתּבתּה לתּבע ּבאת ּכ ואחר ונּׂשאת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהאּׁשה
אין  ׁשהרי היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד לּה נזקקין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיתֹומים

נּׂשאת. והרי מזֹונֹות, ְֲִֵֵַָלּה
הּכתּבה „. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים, מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו

אין  ׁשהרי להן, נזקקין ׁשאין - מּמּנה ּפחּותין אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד,
זכּות לנכסי [רווח]ּכאן 'נזקקין אמרּו ׁשּלא ליתֹומים; ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה', מהן להּפרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻיתֹומים
מה  הּכל, נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, הּמזֹונֹות; מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹהּנכסים
להן, ׁשּנזקקין עד זה, ּבדבר הּקטּנים ליתֹומים יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּזכּות

האּׁשה. לחן חׁשּו ְְִֵָָָֹולא
ׂשדה ‰. 'ּתנּו אֹו לפלֹוני', מנה 'ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָצּוה
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לטען  אּפיטרֹוּפֹוס להן ׁשּמעמידין אחר נזקקין, - ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלפלֹוני'
לפלֹוני' זֹו 'ׂשדה אֹו לפלֹוני', זה מנה 'ּתנּו אמר: ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטענתן.

ל  להעמיד צריכים ואין נֹותנין, אּפיטרֹוּפֹוס - .הם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָ
.Â ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנמצאת

להם  ּומעמידים להם, נזקקין - מֹוריׁשן ּביד ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגזל
מחזירין  ּגזּולה, נמצאת ואם ולדּון; לטען ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹאּפיטרֹוּפֹוס

לבעליה  ּבעבדיואֹותּה ׁשּתקף קטן וכן עבדיו]. וירד [ע"י , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
עד  לֹו 'נמּתין אֹומרין: אין - ּוכבׁשּה חברֹו, ׂשדה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָלתֹו
יׁש אם - ולכׁשּיגּדיל מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין אּלא ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיגּדיל',

עדיו. יביא עדים, ִִֵֵָָלֹו
.Ê ׁשהיא וטען אחד  ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָקרקע

ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשם, לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
עד  מּידם, אֹותּה מֹוציאין אין - אביהם ּבחּיי חזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשני
והּקטן  ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיגּדילּו;
ׁשטר  הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן עֹומד אינֹו ְְֲִִִֵֵָָָָּכאּלּו

מקּים זה הרי - ּבידֹו לקּוחה בבי"ד]ׁשהיא את [מאשר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ
להם  ׁשּמעמידין אחר מּידן אֹותּה ּומֹוציאין ְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּׁשטר,

ְִֶאּפיטרֹוּפֹוס.
.Á את ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין

אֹוהּקרקע, רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת  ּובערב, ּבּבקר ּומכריזין וחמיׁשי; ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה  מי וכל ּפֹועלין. הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלין ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת

לבּקר הּפֹועלין יֹולי טיבה]לֹו][לבדוק לקנֹות, ּובעת [את . ְְְֲִִִֵֵַַ
מסּימין ּבמצריה [מציינים]ׁשּמכריזין, הּׂשדה את ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

יפה[גבוליה] היא ּכּמה ּומֹודיעין היא [שווה], ּובכּמה , ְִִִִַַָָָָ
בבי"ד]ׁשּומה אם [מוערכת למכרּה, רֹוצין מה ּומּפני , ְְְִִִֵָָָָ

ׁשרֹוצה  מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; לכתּבת אֹו חֹוב לבעל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻלהגּבֹות
לאּׁשה.[מעדיף] להגּבֹות ׁשרֹוצה מי ויׁש חֹוב, לבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלּתן

.Ëהאדרכּתא גביה]ּכׁשּכֹותבין יתֹומים,[אישור נכסי על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
ׁשהּנכסים  'והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבין
הרי  ,ּכ ּכתבּו לא ואם הּמת'. ּפלֹוני ׁשל הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהאּלּו
מאחר  אפּלּו ּפרֹות, ּבּה אֹוכלין ואין ּפסּולה; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהאדרכּתא

ההכרזֹות. ְְֶַַָָׁשּׁשלמּו
.È ּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ּדין [המפורש] ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרין ְְְְְְִִִִֵַָָָמׁשנה,
האחריּות שלהם]ׁשּמכרּו, שאינה ימצא היתֹומים.[אם על ְְֲִֶַַַָָָ

.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים, מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא

קּים. מכרן הרי - ּבמנה מאתים ּבדקּוׁשוה לא אם אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבּקרת[בהערכה]ּבּׁשּומא אּגרת ּכתבּו ולא [אישור , ְְִִֶֶֶַָָֹֹ
והֹותירּוהשומא] וטעּו וההכרזה, הּׁשּומא ּדקּדּוק ׁשהיא ,ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

ּפחֹות [שישית]ׁשתּות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו אֹו ְְְֲִִֵָָָ
ׁשאינן  ּבעת הּקרקע מכרּו אם וכן קּים. מכרן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּׁשתּות,
ׁשתּות  הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו וטעּו עליה, להכריז ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָצריכין
מכרן  - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו. ּפי על אף ּבטל, מכרן -ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבאֹותּה הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו; ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹקּים,
ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה: צריכין ׁשאינן העת היא וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעת.

מנת  לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אֹו לקבּורה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָקרקע
וכן [מס] נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, צריכין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

ּבׁשתּות  וטעּו הכרזה, צריכין ׁשאין דברים ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבית
הּדברים  הן ואּלּו קּים. מכרן מּׁשתּות, ּפחֹות ּבטל; מכרן -ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות, העבדים, עליהן: מכריזין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
והּמּטלטלין, והּׁשטרֹות ויברחּו; יׁשמעּו ׁשּמא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהעבדים,
אֹותן  ּומֹוכרין ּדין, ּבבית אֹותם ׁשמין ,לפיכ יּגנבּו. ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָׁשּמא

לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק ואם אֹותן [לעיר]מּיד. מֹוליכין , ְְִִִִִַַָָָָ
ַלּׁשּוק.

ה'תשע"ה  מרחשון י"א שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
.‡- לוה ּבפני ׁשּלא ׁשּבידֹו ּבׁשטר להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמלוה

אליו  לׁשלח ּדין ּבית יכֹולין עּמֹואם ׁשּיעמד עד ּולהֹודיעֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ
להֹודיעֹו אפׁשר אי ואם לֹו. ּומֹודיעין ׁשֹולחין - ְְְְִִִִִִִֶַָּבּדין
מן  ּבין מּנכסיו, ויּטל ׁשּיּׁשבע לּמלוה אֹומרים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבמהרה

לׁשֹובר חֹוׁשׁשין ואין הּמּטלטלין; מן ּבין [שמא הּקרקע ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
פרעון] שטר יש ּכדי ללווה הּוא, חכמים ּתּקנת - זה ודין .ְְֲִִֵֶַַָָ

והֹול חברֹו ׁשל מעֹותיו נֹוטל ואחד אחד ּכל יהיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
לוין. ּבפני ּדלת נֹועל ונמצא אחרת, ּבמדינה לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹויֹוׁשב

יּפרע ·. ּכ ואחר ּדין, לבית להביא צרי ראיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁש
לקּים ראׁשֹונה, ראיה ּבפניו: בבי"ד]ׁשּלא הּׁשטר [לאשר ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

ואינֹו אחרת ּבמדינה חֹובֹו ׁשּבעל ׁשנּיה, ראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבידֹו;
נכסים  ׁשאּלּו ׁשליׁשית, ראיה ּבּדין; עּמֹו לעמד ּבכאן ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹמצּוי

הן. הּלוה ּפלֹוני ְִֵֶֶַֹׁשל
'זה ‚. ואמר: ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה

חֹובי' ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני הּוא, ּפלֹוני ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמׁשּכֹונֹו
ויטען לוה ׁשּיבֹוא עד לֹו, נזקקין ּדין ּבית אין ;[טענתו]- ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

'לקּוח לֹומר רצה ּומּׂשיאין [קנוי]ׁשאם אֹומר. ּבידי', הּוא ְִִִִֵֶַַַָָָָ
נמּכר. ּבכּמה הּלוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני למכרֹו עצה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹו
ּבין  והּמלוה, הּלוה ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את הּמלוה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹוכן
נפרע  והּוא הֹואיל - מלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה, לוה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמת

רצהמּמה ואּלּו ידֹו, ּבידי'[יכל]ּׁשּתחת הּוא 'לקּוח לֹומר ְְִִִֶַַַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכל [קדוש]- ּכדר ונֹוטל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּסת נׁשּבע אינֹו מה ּומּפני ונֹוטלין. ?[מדרבנן]הּנׁשּבעין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
הּממֹון  על אּלא מׁשּכֹון, ׁשל עצמֹו על נׁשּבע ׁשאינֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלפי
מכרּתֹו 'אּתה זה: חפץ ׁשל עצמֹו על אמר ׁשאּלּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקח;

ונפטר. הּסת נׁשּבע היה - ּבמּתנה' לי נתּתֹו 'אּתה אבל לי', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
על  ידעּו ולא ּבידֹו, מׁשּכֹון זה ׁשחפץ עדים ׁשם היּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ׁשם  ואין והֹואיל ּבׁשבּועה. אּלא ל ּטל יכֹול אינֹו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּכּמה
עליו  לי 'יׁש לֹומר נאמן - הּוא' 'ׁשּלי לֹומר ויכֹול ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָעדים,
ׁשם  היּו אם נׁשּבע, ׁשהיה עצמּה ּבּׁשבּועה וכן .'וכ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּכ
מּׁשבּועה  לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרין ׁשאין - מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָעדים
מה  ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון יחזיר ׁשּלא מּממֹון, לפטרֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּלא

ֶַָּׁשּטען.
ּבלא „. נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹהּמלוה
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על  ּכמלוה זֹו הרי ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻאף
ּדבר  לכל ואינֹוּפה ונפטר; הּסת, נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבכתב ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובה
וגֹובה „. הּיֹורׁשין, מן אֹותּה ּגֹובה - ׁשּבׁשטר מלוה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּכל

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ּגֹובה אֹותּה - ּפה על ּומלוה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לפי  הּלקֹוחֹות; מן אֹותּה ּגֹובה ואינֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֵֶַַָָָאֹותּה
ׁשּבׁשטר, מלוה אבל ּבּה. יטרף לא לפיכ קֹול, לּה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשאין
עד  ׁשאל ׁשּלא עצמֹו, על הפסיד והּלֹוקח לּה, יׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹקֹול
נכסי  ׁשּכל ׁשעליו, ּבמלוה מׁשעּבדין זה ׁשל ׁשּנכסיו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּידע

הּתֹורה. מן הּמלוה, ׁשעּבּוד ּתחת ְְִִֶֶַַַַַַָֹהּלוה
הּלֹוקח‰. ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ׂשדהּו [ע"י הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

המוכר] של חוב ּביד בעל ׁשטר ׁשם ׁשאין ּפי על אף -ְְִֵֶַַַָָ
ּכמֹו מׁשעּבדים, מּנכסים וטֹורף חֹוזר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּלֹוקח,
לֹו. יׁש וקֹול מֹוכר, ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיתּבאר;

.Â הּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ּבאחד אין אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחליֹו וצּוה מֹודה, ּבּה ּכׁשהחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה

שמת] ׁשהיתה [קודם אֹו עדין. חֹוב עליו לפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשאין  היא וחזקה לפרעּה; זמן הּגיע ולא לזמן, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹההלואה
ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן, עד ׁשּנּדּוהּו אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאדם
עדים  ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. ּבלא הּיֹורׁש מן ּגֹובין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹּכל

ח  אביהן ּגֹובה ׁשהיה אינֹו - הלוהּו ּבפנינּו אֹו מנה, לזה ּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּבעדים, חברֹו את ׁשהּמלוה ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
אביהן  יד ּכתב הֹוציא אם וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - לֹו חּיב ְְְֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
.Êמּטלטלין לֹו ׁשאין לבית לוה נֹודע אם - קרקע לֹו ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

ׁשּתלה אחרים[הניח]ּדין ּביד מפרעון]מעֹותיו ,[להתחמק ְְֲִִֵֶַָָָ
להם  נֹודע לא ואם חֹובֹו. לבעל ולּתן למּכר אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכֹופין

מחרימין זה, סתם]ּדבר חרם לֹו[מטילין ׁשּידע מי על ְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכ ואחר יביאם; ולא מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹמּטלטלין,
ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ׁשּבנכסיו, לּבינֹונית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָיֹורדין
הּלוה  מן ׁשּנפרעין ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיתּבאר.
- ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן להּפרע הּבא אבל ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָעצמֹו.
אצל  מלוה אֹו מפקדין היּו אפּלּו הּמּטלטלין, מן יּפרע ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻלא
מן  חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ּתחת אינן ׁשהּמּטלטלין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָאחרים;

ַָהּתֹורה.
.Á אביהן חֹוב לפרע היתֹומים על הּמּטלטלין מצוה מן ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹ

ואם  אֹותֹו; ּכֹופין אין לּתן, הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפׂשּתי, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה מחּיים, חֹוב ּבעל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתפׂש
ראיה, להביא הּיֹורׁש על - ּתפׂש מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
עד  לטען ויכֹול לֹו; חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

ּדמיהן היּו[שוויין]ּכדי ּתפׂש. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשטרֹות ׁשּתפׂש על [חוב]הּדברים ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמחּיים  ראיה להביא הּמלוה על - ּתפׂש וׁשּמחּיים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחֹובֹו,
טֹוען  ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשין, יחזיר - הביא לא ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּתפׂש;

ּגּופן שטרות]לקנֹות ׁשּבהן.[של לראיה אּלא ְְִֶֶֶָָָָָָ
.Ë אחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

מהן, אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
היא  אביהם ׁשל זֹו קרקע .ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶַַ

.Èּבאחריּות לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר לו ראּובן [שיחזיר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
אותה] יגבו אם וזקףמעותיו הּׂשדה [החשיב], ּדמי ׁשמעֹון ְְְִֵֶַַָָ

ראּובן  ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת לראּובן, מלוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָעליו
- לֹו והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, מּׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹלטרף
ּבּמלוה  ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן, יֹורׁשי ׁשּיבֹואּו נֹותן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהּדין
ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשּתעּבדת אינּה ׁשהרי עליו; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזקף
ׁשּלקח  הּקרקע להם נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון היה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מהם  אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ׁשּזקף ּבּמלוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמראּובן

ל  ׁשּנתן הּמעֹות יטרף מּפני ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹובֹו בעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ׁשהרי מּמּנּו; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָאֹותּה

.‡È ּגֹובה חֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלן, האחרֹונים הּגאֹונים ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻּכתבּו
ּדין  ּבית ּבכל יׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין; מן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּטלטלין

לֹוׁשּבעֹולם  ׁשּיׁש חֹובֹות, ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אחר  ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין, ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות

הּתּקנה מן יֹותר זה ּתנאי לפי ּגֹובה ונמצא [גובין מֹותֹו; ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
קרקע] כשיש אפילו ּוסיגמטלטלין עׂשּו[תיקון]. ּגדֹול ְָָָ

זֹו ּבתּקנה הּלוה ידע לא ׁשּמא - הגאונים]ּבּדבר ,[של ְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכּדין ׁשּלא יֹוצא יתֹומים ממֹון ידע]ונמצא לא ;[שהרי ְְְִִִֵֶַָָֹ

אחרֹונים ּבתּקנת ּכח התלמוד]ׁשאין ּבּה[שאחר לחּיב ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ
ְִיתֹומים.

יב  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּגדֹולים; היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין

חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין קטּנים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין
הּמלוה ·. ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאפּלּו

ראיה  להם יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּכלּום,
הּׁשטר  את ּבּה .ׁשּׁשֹוברין ְְִֶֶַָָ

אֹוכלת ‚. הרּבית ׁשהרי ּגֹוי, ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהיתה
ּדין  ּבית ונזקקין אּפיטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבנכסיהן

החֹוב  ּופֹורעין ּומֹוכרין ׁשּתבעה לנכסיהן, אּׁשה וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
להן  מעמידין - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ּבין ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכתּבתּה,
לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום ונזקקין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאּפיטרֹוּפֹוס,

קפצה [משהו]ּכלּום אם ,לפיכ לאחר. האּׁשה ּבֹו ׁשּתּנׂשא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ
מּנכסי  ּכתּבתּה לתּבע ּבאת ּכ ואחר ונּׂשאת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהאּׁשה
אין  ׁשהרי היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד לּה נזקקין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיתֹומים

נּׂשאת. והרי מזֹונֹות, ְֲִֵֵַָלּה
הּכתּבה „. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים, מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו

אין  ׁשהרי להן, נזקקין ׁשאין - מּמּנה ּפחּותין אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד,
זכּות לנכסי [רווח]ּכאן 'נזקקין אמרּו ׁשּלא ליתֹומים; ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה', מהן להּפרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻיתֹומים
מה  הּכל, נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, הּמזֹונֹות; מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹהּנכסים
להן, ׁשּנזקקין עד זה, ּבדבר הּקטּנים ליתֹומים יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּזכּות

האּׁשה. לחן חׁשּו ְְִֵָָָֹולא
ׂשדה ‰. 'ּתנּו אֹו לפלֹוני', מנה 'ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָצּוה
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לטען  אּפיטרֹוּפֹוס להן ׁשּמעמידין אחר נזקקין, - ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלפלֹוני'
לפלֹוני' זֹו 'ׂשדה אֹו לפלֹוני', זה מנה 'ּתנּו אמר: ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטענתן.

ל  להעמיד צריכים ואין נֹותנין, אּפיטרֹוּפֹוס - .הם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָ
.Â ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנמצאת

להם  ּומעמידים להם, נזקקין - מֹוריׁשן ּביד ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגזל
מחזירין  ּגזּולה, נמצאת ואם ולדּון; לטען ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹאּפיטרֹוּפֹוס

לבעליה  ּבעבדיואֹותּה ׁשּתקף קטן וכן עבדיו]. וירד [ע"י , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
עד  לֹו 'נמּתין אֹומרין: אין - ּוכבׁשּה חברֹו, ׂשדה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָלתֹו
יׁש אם - ולכׁשּיגּדיל מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין אּלא ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיגּדיל',

עדיו. יביא עדים, ִִֵֵָָלֹו
.Ê ׁשהיא וטען אחד  ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָקרקע

ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשם, לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
עד  מּידם, אֹותּה מֹוציאין אין - אביהם ּבחּיי חזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשני
והּקטן  ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיגּדילּו;
ׁשטר  הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן עֹומד אינֹו ְְֲִִִֵֵָָָָּכאּלּו

מקּים זה הרי - ּבידֹו לקּוחה בבי"ד]ׁשהיא את [מאשר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ
להם  ׁשּמעמידין אחר מּידן אֹותּה ּומֹוציאין ְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּׁשטר,

ְִֶאּפיטרֹוּפֹוס.
.Á את ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין

אֹוהּקרקע, רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת  ּובערב, ּבּבקר ּומכריזין וחמיׁשי; ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה  מי וכל ּפֹועלין. הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלין ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת

לבּקר הּפֹועלין יֹולי טיבה]לֹו][לבדוק לקנֹות, ּובעת [את . ְְְֲִִִֵֵַַ
מסּימין ּבמצריה [מציינים]ׁשּמכריזין, הּׂשדה את ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

יפה[גבוליה] היא ּכּמה ּומֹודיעין היא [שווה], ּובכּמה , ְִִִִַַָָָָ
בבי"ד]ׁשּומה אם [מוערכת למכרּה, רֹוצין מה ּומּפני , ְְְִִִֵָָָָ

ׁשרֹוצה  מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; לכתּבת אֹו חֹוב לבעל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻלהגּבֹות
לאּׁשה.[מעדיף] להגּבֹות ׁשרֹוצה מי ויׁש חֹוב, לבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלּתן

.Ëהאדרכּתא גביה]ּכׁשּכֹותבין יתֹומים,[אישור נכסי על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
ׁשהּנכסים  'והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבין
הרי  ,ּכ ּכתבּו לא ואם הּמת'. ּפלֹוני ׁשל הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהאּלּו
מאחר  אפּלּו ּפרֹות, ּבּה אֹוכלין ואין ּפסּולה; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהאדרכּתא

ההכרזֹות. ְְֶַַָָׁשּׁשלמּו
.È ּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ּדין [המפורש] ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרין ְְְְְְִִִִֵַָָָמׁשנה,
האחריּות שלהם]ׁשּמכרּו, שאינה ימצא היתֹומים.[אם על ְְֲִֶַַַָָָ

.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים, מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא

קּים. מכרן הרי - ּבמנה מאתים ּבדקּוׁשוה לא אם אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבּקרת[בהערכה]ּבּׁשּומא אּגרת ּכתבּו ולא [אישור , ְְִִֶֶֶַָָֹֹ
והֹותירּוהשומא] וטעּו וההכרזה, הּׁשּומא ּדקּדּוק ׁשהיא ,ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

ּפחֹות [שישית]ׁשתּות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו אֹו ְְְֲִִֵָָָ
ׁשאינן  ּבעת הּקרקע מכרּו אם וכן קּים. מכרן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּׁשתּות,
ׁשתּות  הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו וטעּו עליה, להכריז ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָצריכין
מכרן  - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו. ּפי על אף ּבטל, מכרן -ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבאֹותּה הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו; ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹקּים,
ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה: צריכין ׁשאינן העת היא וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעת.

מנת  לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אֹו לקבּורה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָקרקע
וכן [מס] נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, צריכין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

ּבׁשתּות  וטעּו הכרזה, צריכין ׁשאין דברים ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבית
הּדברים  הן ואּלּו קּים. מכרן מּׁשתּות, ּפחֹות ּבטל; מכרן -ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות, העבדים, עליהן: מכריזין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
והּמּטלטלין, והּׁשטרֹות ויברחּו; יׁשמעּו ׁשּמא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהעבדים,
אֹותן  ּומֹוכרין ּדין, ּבבית אֹותם ׁשמין ,לפיכ יּגנבּו. ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָׁשּמא

לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק ואם אֹותן [לעיר]מּיד. מֹוליכין , ְְִִִִִַַָָָָ
ַלּׁשּוק.

ה'תשע"ה  מרחשון י"א שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
.‡- לוה ּבפני ׁשּלא ׁשּבידֹו ּבׁשטר להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמלוה

אליו  לׁשלח ּדין ּבית יכֹולין עּמֹואם ׁשּיעמד עד ּולהֹודיעֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ
להֹודיעֹו אפׁשר אי ואם לֹו. ּומֹודיעין ׁשֹולחין - ְְְְִִִִִִִֶַָּבּדין
מן  ּבין מּנכסיו, ויּטל ׁשּיּׁשבע לּמלוה אֹומרים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבמהרה

לׁשֹובר חֹוׁשׁשין ואין הּמּטלטלין; מן ּבין [שמא הּקרקע ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
פרעון] שטר יש ּכדי ללווה הּוא, חכמים ּתּקנת - זה ודין .ְְֲִִֵֶַַָָ

והֹול חברֹו ׁשל מעֹותיו נֹוטל ואחד אחד ּכל יהיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
לוין. ּבפני ּדלת נֹועל ונמצא אחרת, ּבמדינה לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹויֹוׁשב

יּפרע ·. ּכ ואחר ּדין, לבית להביא צרי ראיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁש
לקּים ראׁשֹונה, ראיה ּבפניו: בבי"ד]ׁשּלא הּׁשטר [לאשר ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

ואינֹו אחרת ּבמדינה חֹובֹו ׁשּבעל ׁשנּיה, ראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבידֹו;
נכסים  ׁשאּלּו ׁשליׁשית, ראיה ּבּדין; עּמֹו לעמד ּבכאן ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹמצּוי

הן. הּלוה ּפלֹוני ְִֵֶֶַֹׁשל
'זה ‚. ואמר: ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה

חֹובי' ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני הּוא, ּפלֹוני ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמׁשּכֹונֹו
ויטען לוה ׁשּיבֹוא עד לֹו, נזקקין ּדין ּבית אין ;[טענתו]- ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

'לקּוח לֹומר רצה ּומּׂשיאין [קנוי]ׁשאם אֹומר. ּבידי', הּוא ְִִִִֵֶַַַָָָָ
נמּכר. ּבכּמה הּלוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני למכרֹו עצה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹו
ּבין  והּמלוה, הּלוה ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את הּמלוה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹוכן
נפרע  והּוא הֹואיל - מלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה, לוה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמת

רצהמּמה ואּלּו ידֹו, ּבידי'[יכל]ּׁשּתחת הּוא 'לקּוח לֹומר ְְִִִֶַַַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכל [קדוש]- ּכדר ונֹוטל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּסת נׁשּבע אינֹו מה ּומּפני ונֹוטלין. ?[מדרבנן]הּנׁשּבעין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
הּממֹון  על אּלא מׁשּכֹון, ׁשל עצמֹו על נׁשּבע ׁשאינֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלפי
מכרּתֹו 'אּתה זה: חפץ ׁשל עצמֹו על אמר ׁשאּלּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקח;

ונפטר. הּסת נׁשּבע היה - ּבמּתנה' לי נתּתֹו 'אּתה אבל לי', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
על  ידעּו ולא ּבידֹו, מׁשּכֹון זה ׁשחפץ עדים ׁשם היּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ׁשם  ואין והֹואיל ּבׁשבּועה. אּלא ל ּטל יכֹול אינֹו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּכּמה
עליו  לי 'יׁש לֹומר נאמן - הּוא' 'ׁשּלי לֹומר ויכֹול ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָעדים,
ׁשם  היּו אם נׁשּבע, ׁשהיה עצמּה ּבּׁשבּועה וכן .'וכ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּכ
מּׁשבּועה  לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרין ׁשאין - מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָעדים
מה  ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון יחזיר ׁשּלא מּממֹון, לפטרֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּלא

ֶַָּׁשּטען.
ּבלא „. נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹהּמלוה
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ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאנס,
ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע הּמלוה: ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואמר
הרי  - ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתני 'סלע אֹומר: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולוה

ּתחּלה  נׁשּבע ּברׁשּותֹו,הּמלוה ׁשאינֹו הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
אמר  ויּפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה הּסת נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוהּלוה

דינ  ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע ׁשוה',הּמלוה: היה רין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
היה  דינרין ּוׁשלׁשה עליו, הלויתני 'סלע אֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוהּלוה
ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ּתחּלה הּמלוה יּׁשבע - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשוה'
ויׁשּלם  ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי ׁשוה, היה ּכּמה הּלוה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיּׁשבע
ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע הּלוה: אמר ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּדינר.
- ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתי 'סלע אֹומר: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּמלוה
ׁשהיה  ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיּׁשבע
עליו, הלויתני 'סלע הּלוה: אמר החֹוב. ּכנגד ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמׁשּכֹון
עליו, הלויתי 'סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשּתים
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה' היה דינרין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ּדינר. ויׁשּלם דינרין, חמּׁשה על יתר ׁשוה היה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹויכלל
אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'סלע
וכֹולל  ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו מלוה יּׁשבע - ּדמיו' יֹודע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ'איני
ׁשאר  הּלוה ויׁשּלם ׁשוה, היה דינרין ׁשּׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשבּועתֹו
יֹודע  ואינֹו לֹו, חּיב ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע הּוא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהחֹוב;
היה  ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע ּפרעֹו. לא אם ּפרעֹו ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֹאם
הּמלוה  יּׁשבע - ּדמיו' יֹודע 'איני אֹומר: והּמלוה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשוה',
החֹוב  על יתר ׁשּדמיו יֹודע ׁשאינֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּבכלּום. עצמֹו חּיב לא ׁשהרי ויּפטר; אחת, ּבפרּוטה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאפּלּו
על  יתר ׁשוה ׁשהיה אני 'יֹודע הּמלוה: אמר אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאבל
מה  ּכל מׁשּלם זה הרי - הּוא' ּכּמה יֹודע איני אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהחֹוב,
ל יׁש 'חמּׁשים ׁשאמר: ּכמי ׁשבּועה, ּבלא הּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּטען
ואינֹו ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא - יֹודע' איני וחמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבידי,

להחרים לֹו ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשבע, חרם יכֹול [להטיל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשקר סתם] ׁשּטֹוען מי .על ִֵֶֶֶַ

ּפי ‰. על אף - לפרעֹו זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָהּמלוה
מּידֹו קנּו הּזמן;[בקנין]ׁשּלא סֹוף עד לתבעֹו יכֹול אינֹו , ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

על  ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר, ּבמלוה ּבין ּפה, על  ּבמלוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבין
- מלוה ּוסתם מלוה. ׁשּמת ּבין לוה, ׁשּמת ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
ואם  הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ּבין ּבׁשטר ּבין יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשלׁשים
ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ׁשּירצה עת ּבכל ׁשּיתּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהתנה

הּוא. ממֹון ְֶַָׁשּתנאי
.Â והּלוה ׁשּקבעּתי', הּזמן סֹוף 'הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען

הּסת  נׁשּבע הּלוה - קבעּת' ימים עׂשרה 'עד ואם אֹומר: . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבּועת  נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מן  נׁשאר ימים 'חמּׁשה אֹומר: זה הּטענֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
עד  'המּתן לּמלוה: אֹומרין - 'עׂשרה' אֹומר: וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהּזמן',

ימים. חמּׁשה עֹוד ׁשּנׁשאר הּסת ויּׁשבע החמּׁשה', ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָסֹוף
.Ê- לי' קבעּת ׁש'ּזמן הּלוה וטען ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיתה

ויּטל  זמן, לֹו קבע ׁשּלא הּסת החֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע לי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיראה
ִָמּיד.

.Á את הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל להּתבע נּתנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלוה

אּלא חבר  לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ּבּיּׁשּוב, ֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל לֹו לפרע ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹחּיב
רצה, ואם מקּבל; רצה, אם הּמלוה: ּביד הרׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
והרי  ,'ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא נפרע 'איני לֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר

ּבּיּׁשּוב  ׁשּיפרעּנּו עד ּברׁשּותֹו .הן ְְִִִֵֶֶַַָ

יד  ¤¤ּפרק
ׁשטרֹו‡. את חלקו]הּפֹוגם שפרוע אחד [מודה ׁשעד אֹו , ְֵֵֶֶֶַָָ

ּבפני  ׁשּלא לּפרע והּבא ּפרּוע, ׁשהּוא ׁשטרֹו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעיד
קטן  ּבין הּיֹורׁש מן והּנפרע הּלֹוקח, מּיד והּטֹורף ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּלוה,
ּתֹורה; ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא יּפרע לא - ּגדֹול ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
היה  ואם ּתּטל'. ּכ ואחר 'הּׁשבע, ּכׁשּיתּבע: לֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹואֹומרין
ּבׁשבּועה; ׁשּלא נפרע - ּבזמּנֹו ותבע קבּוע, לזמן ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹהחֹוב

ּבׁשבּועה. אּלא יגּבה לא זמּנֹו, ְְְִִֶֶַַָָָֹעבר
זה ·. ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

אֹומרין  - ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל מקצתֹו, ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּפרעּתיו  ׁשּלא לי 'יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו'. 'ׁשּלם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלֹו:

חפץ  ּבנקיטת אֹותֹו מׁשּביעין - אֹוויּטל' ּכלּום, נפרע ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
הּמלוה  היה ואם יּטל; ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ּפרעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין חכמים, ְְְֲִִִִִֵַָָָּתלמיד
מקּיםהֹוציא‚. ׁשטר בבי"ד]עליו טֹוען [מאושר והּלוה , ְְְִֵֶַָָָָֹֻ

אֹו זה', ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם הּוא, מזּיף 'ׁשטר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻואֹומר:
ׁשהּוא  ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו הּוא רּבית זה ׁשחֹוב ֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּטען

אמנה הלוואתו]ׁשטר קיבל לא 'ּכתבּתי [עדיין ׁשּטען: א ֹו , ְְֲִֶַַַָָָָ
ׁשאם  טענה טען ּדבר: ׁשל ּכללֹו - לויתי' לא ועדין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹללוֹות
עֹומד  והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר, ּבעל ּבּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
לי  'יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ואֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשטרֹו

הּגאֹונים: ּבין מחלקת זֹו הרי - ׁשחּיב ויּטל' ׁשהֹורה מי יׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
עליו  ׁשּטען ּכמי ּתֹורה, ׁשל ּכעין להּׁשבע הּׁשטר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
טען  ּכן אם אּלא הּמלוה, יּׁשבע ׁשּלא הֹורּו ורּבֹותי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,

ּבּׁשטר הֹודה ׁשהרי ּבלבד, ׁשּפרעֹו הּלוה [שכשר עליו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכל הוא] לא הּטענֹות, אּלּו ּכל אבל עֹומד; הּוא ּולפרעֹון ,ְְֲֵֵֵַָָָָֹֹ

על  יטען ּכ ואחר יׁשּלם, אּלא מקּים, ׁשטר לבּטל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהימּנּו
ּכפר, ואם לֹו, יחזיר יֹודה, אם - ּׁשּירצה ּבמה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּמלוה

נֹוטה. ּדעּתי ולזה הּסת. ְְִִֵֶֶַַָָָיּׁשבע
'לא „. אֹומר: מלוה - חברֹו על חֹוב ׁשטר ְְֲִֵֵֶַַַַֹהּמֹוציא

והעדים  מחצה', 'ּפרעּתי אֹומר: ולוה ּכלּום', ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנפרעּתי
ׁשהרי  מחצה, ונֹותן הּלוה נׁשּבע - ּכּלֹו ׁשּפרעֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמעידים

ּבמקצת  אב הֹודה ּכמׁשיב ואינֹו על דה; לסמוך יכל [שהרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָ
וליפטר] הּמלוה העדים ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹומרין: הּלקֹוחֹות ׁשהרי החֹורין, מּבני אּלא הּמחצה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹובה
זה'. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ העדים על ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ'אנּו

לקּימֹו‰. יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו [לאמת הֹוציא ְְְִֵֶַַָָָ
אבל אותו] זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני 'אמת הּלוה: ואמר ,ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לא  ועדין ּבֹו ללוֹות 'ּכתבּתיו אֹו הּוא', 'אמנה אֹו ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹּפרעּתיו',
היּו 'לא אמר: רצה, ואם הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלויתי',
ויּׁשבע  נאמן, זה הרי - נתקּים מּפיו והרי מעֹולם', ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברים
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הרי  ּדין, ּבבית ּכ אחר הּמלוה קּימֹו ואם ויּפטר. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּסת
ׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְִָָהּוא

.Â,הּוא מזּיף 'ׁשטר הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא
הּמלוה: ואמר הּוא', אמנה 'ׁשטר אֹו ּכתבּתיו', לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹּומעֹולם
על  אף - ואבד' עליו לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל הּדברים, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ'ּכן
אמר: רצה, ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר הּוא ׁשהּמלוה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפי
ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - ּדין ּבבית נתקּים ׁשהרי מזּיף', ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻ'אינֹו
ּכחרׂש הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר; הּסת הּלוה נׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

חׁשּוב  .הּוא ָ
.Ê ׁשּכבר ּבֹו, ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשטר

ּכחרׂש ונעׂשה ׁשעּבּודֹו .נמחל ְְְְֲִִֶֶַַָ
.Á:הּלוה לֹו ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֻהּמֹוציא

חזרּתי  אבל היה, 'ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,'ּפרעּתי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ'והלא
והלוית  הּמעֹות, ל הרי והחזרּתי - ׁשנּיה' ּפעם אֹות י ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

אם  אבל ּכחרׂש. הּוא הרי ׁשּנפרע, ׁשּׁשטר הּׁשטר; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבטל
עד  טֹובֹות, היּו ׁשּלא מּפני הּמעֹות, ל 'החזרּתי לֹו: ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאמר

קּים  ׁשעּבּודֹו ועדין הּׁשטר, ּבטל לא - .ׁשּתחליפם' ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
.Ë:לֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹ'והלא
'ּכן  הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר, לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
הרי  - 'אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא

הּׁשטר  לֹוּבטל ׁשּנתן ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון. ְְְֲִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
מּתנה  ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון, ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון, ּבתֹורת נתן ְְְִִֵַַַַַָָָָָאם
זה  הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא הּׁשטר : ּבעל אמר אם -ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אחר  חֹוב ׁשל 'ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר. ּובטל ּכפרן, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהחזק
לא  ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, זה הרי - ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיּו'
נאמן  לי', נתנם 'מּתנה לֹומר ׁשּיכֹול ּומּתֹו ּבעדים, ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפרעֹו
'והלא  הּלוה: לֹו אמר הם'. אחר חֹוב ׁשל 'ּפרעֹון ֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלֹומר
ּגבית  ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ּדמי זה, חֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשטר
ּדמיו  ּגביתי אני 'ּכן, הּׁשטר: ּבעל לֹו ואמר ּבׂשרֹו', ּדמי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאת
ׁשּדמי  מעצמֹו והֹודה הֹואיל - 'אצל לי ׁשהיה אחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחֹוב
ּפי  על ואף הּׁשטר, ּבטל - נפרע ּומּדמיו החֹוב, הּוא ְְְִִִַַַַַַַָָָָהּׁשֹור
ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה ויּׁשבע מּדמיו; ׁשּפרע עליו עדים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.È'ּפרעּתי' טען: והּלוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹוציא

ׁשבּועה מחּיב זה הרי אחד]- עד לּׁשבע ואינ [עפ"י יכֹול ֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָֻ
מכחישו] ׁשּלא [לא לי 'יּׁשבע ואמר: טען ּומׁשּלם. ,ְְִִֵֶַַַַָָָֹ

עדים, ׁשני ּבּׁשטר היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה (הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרעּתיו',
ּכמֹו יּׁשבע, זה הרי - ּפרעּתיו') ׁשּלא לי 'יּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר:

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡È,ּדין ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי, הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכן

חזר  הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובא
'נתחּיב  אֹו לי', 'מחל אֹו ּופרעּתי', לויתי היה, 'ּכן ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:
יכֹול  ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - אחר' מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻלי

ּומׁשּלם. ְְִֵַַָלהּׁשבע,
.·È'ויּטל הּמלוה 'יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי

אם  ויּטל'. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו, 'הבא לֹו: אֹומרים -ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
הּגאֹונים  ּבתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ּכלּום לֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאין
ׁשּלא  יּׁשבע חֹובֹו, לבעל ויּתן ידֹו, ולכׁשּתּגיע לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאין

לֹו יּתן ּכ ואחר .ּפרעֹו, ְְִֵַַָָ
.‚È והרי הּׁשטר ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי

מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - קּימין ׁשּפרע [בקנין]העדים וטען , ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּסת. נׁשּבע זה הרי החֹוב - היה ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשטר  לֹו וכתבּו הֹואיל - להּפרע זמּנֹו הּגיע לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹלזמן,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, - 'ּפרעּתי' טֹוען והּלוה ׁשטר, ּבידֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואין
הּׁשטר  קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפרעֹו;

ה  היה ׁשאפּלּו הֹורּו, וכן ׂשרפֹו. ידי אֹו מּתחת יֹוצא ּׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
על  אף - ׁשּפרעּתיו' אחר נפל 'מּמּני טֹוען: והּלוה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאחר,
ׁשאין  ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע זמּנֹו, ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפי

חזקה. ׁשם אין הּמלוה, ּביד ְְְֲֵֶַַַַָָָָהּׁשטר
.„È,הּוא 'ׁשּלי אֹומר: הּמלוה - ּבׁשטר אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשנים

ּומּמּני  'ּפרעּתיו, אֹומר: והּלוה ,'מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו
לֹונפל' ׁשאין יּׁשבע זה לקּימֹו, ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּפחֹות  ּבהן לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצים, ּפחֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבדמים
- לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה. הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחצים,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת הּלוה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיּׁשבע
.ÂË אין' אֹומר: והּלה ,'ּביד לי יׁש 'מנה לחברֹו: ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּתֹובע: לֹו אמר - 'ּפרעּתי' ׁשאמר אֹו ּכלּום', ּבידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָל
עלי, ל יׁש ׁשטר 'והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת', לי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'הּׁשבע
הּׁשטר  ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע רֹוצה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָואּתה

הּׁשטר' 'הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו' ותגּבה אמר הּפרּוע . ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
לי  היה 'ׁשטר אֹו מעֹולם', ׁשטר עליו לי 'אין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּמלוה:
ׁשטר  ּכל 'ּבּטל לּמלוה: ׁשאֹומרים רּבֹותי הֹורּו - ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָואבד'
החרם  אֹו הּסת, ּתׁשּביעהּו ּכ ואחר זה, זמן קדם ל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁש

הּׁשטר'. ׁשּתמצא עד ּובּקׁש ול סתם, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָחרם

טו  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה

אחר  לֹו ׁשאמר ּבין הלואה, ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים'
טען  הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עׂשיתי, 'וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - 'מתּו' אֹו הּים', למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּתפרעני  'אל לֹו: אמר אם וכן ונפטר. ׁשּפרעֹו, הּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת
לֹו: ואמר רֹופאים', 'ּבפני אֹו חכמים', ּתלמידי ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
מתּו', ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ּפרעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּבפניהם
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - הּים' למדינת להן 'הלכּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
אּלא  ּתפרעני 'אל לֹו: אמר אם אבל ונפטר. הּסת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשבּועת
אחרים, ּבפני ּפרעּתי' לֹו: ואמר ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָּבפני
טענה  ׁשּמּפני נאמן; אינֹו - הּים' למדינת 'הלכּו אֹו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָומתּו'
ראּובן  ּבפני אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר עליו התנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָזֹו
ויאמר  אֹותֹו ידחה ׁשּלא ּכדי עּמֹו, עֹומדין ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹֹוׁשמעֹון'

להם' והלכּו ּפרעּתי, אחרים .'ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
לחברֹו·. ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּתלמּוד מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיׁש
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ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאנס,
ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע הּמלוה: ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואמר
הרי  - ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתני 'סלע אֹומר: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולוה

ּתחּלה  נׁשּבע ּברׁשּותֹו,הּמלוה ׁשאינֹו הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
אמר  ויּפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה הּסת נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוהּלוה

דינ  ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע ׁשוה',הּמלוה: היה רין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
היה  דינרין ּוׁשלׁשה עליו, הלויתני 'סלע אֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוהּלוה
ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ּתחּלה הּמלוה יּׁשבע - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשוה'
ויׁשּלם  ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי ׁשוה, היה ּכּמה הּלוה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיּׁשבע
ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע הּלוה: אמר ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּדינר.
- ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתי 'סלע אֹומר: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּמלוה
ׁשהיה  ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיּׁשבע
עליו, הלויתני 'סלע הּלוה: אמר החֹוב. ּכנגד ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמׁשּכֹון
עליו, הלויתי 'סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשּתים
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה' היה דינרין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ּדינר. ויׁשּלם דינרין, חמּׁשה על יתר ׁשוה היה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹויכלל
אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'סלע
וכֹולל  ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו מלוה יּׁשבע - ּדמיו' יֹודע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ'איני
ׁשאר  הּלוה ויׁשּלם ׁשוה, היה דינרין ׁשּׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשבּועתֹו
יֹודע  ואינֹו לֹו, חּיב ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע הּוא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהחֹוב;
היה  ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע ּפרעֹו. לא אם ּפרעֹו ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֹאם
הּמלוה  יּׁשבע - ּדמיו' יֹודע 'איני אֹומר: והּמלוה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשוה',
החֹוב  על יתר ׁשּדמיו יֹודע ׁשאינֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּבכלּום. עצמֹו חּיב לא ׁשהרי ויּפטר; אחת, ּבפרּוטה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאפּלּו
על  יתר ׁשוה ׁשהיה אני 'יֹודע הּמלוה: אמר אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאבל
מה  ּכל מׁשּלם זה הרי - הּוא' ּכּמה יֹודע איני אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהחֹוב,
ל יׁש 'חמּׁשים ׁשאמר: ּכמי ׁשבּועה, ּבלא הּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּטען
ואינֹו ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא - יֹודע' איני וחמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבידי,

להחרים לֹו ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשבע, חרם יכֹול [להטיל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשקר סתם] ׁשּטֹוען מי .על ִֵֶֶֶַ

ּפי ‰. על אף - לפרעֹו זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָהּמלוה
מּידֹו קנּו הּזמן;[בקנין]ׁשּלא סֹוף עד לתבעֹו יכֹול אינֹו , ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

על  ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר, ּבמלוה ּבין ּפה, על  ּבמלוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבין
- מלוה ּוסתם מלוה. ׁשּמת ּבין לוה, ׁשּמת ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
ואם  הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ּבין ּבׁשטר ּבין יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשלׁשים
ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ׁשּירצה עת ּבכל ׁשּיתּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהתנה

הּוא. ממֹון ְֶַָׁשּתנאי
.Â והּלוה ׁשּקבעּתי', הּזמן סֹוף 'הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען

הּסת  נׁשּבע הּלוה - קבעּת' ימים עׂשרה 'עד ואם אֹומר: . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבּועת  נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מן  נׁשאר ימים 'חמּׁשה אֹומר: זה הּטענֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
עד  'המּתן לּמלוה: אֹומרין - 'עׂשרה' אֹומר: וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהּזמן',

ימים. חמּׁשה עֹוד ׁשּנׁשאר הּסת ויּׁשבע החמּׁשה', ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָסֹוף
.Ê- לי' קבעּת ׁש'ּזמן הּלוה וטען ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיתה

ויּטל  זמן, לֹו קבע ׁשּלא הּסת החֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע לי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיראה
ִָמּיד.

.Á את הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל להּתבע נּתנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלוה

אּלא חבר  לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ּבּיּׁשּוב, ֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל לֹו לפרע ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹחּיב
רצה, ואם מקּבל; רצה, אם הּמלוה: ּביד הרׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
והרי  ,'ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא נפרע 'איני לֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר

ּבּיּׁשּוב  ׁשּיפרעּנּו עד ּברׁשּותֹו .הן ְְִִִֵֶֶַַָ

יד  ¤¤ּפרק
ׁשטרֹו‡. את חלקו]הּפֹוגם שפרוע אחד [מודה ׁשעד אֹו , ְֵֵֶֶֶַָָ

ּבפני  ׁשּלא לּפרע והּבא ּפרּוע, ׁשהּוא ׁשטרֹו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעיד
קטן  ּבין הּיֹורׁש מן והּנפרע הּלֹוקח, מּיד והּטֹורף ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּלוה,
ּתֹורה; ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא יּפרע לא - ּגדֹול ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
היה  ואם ּתּטל'. ּכ ואחר 'הּׁשבע, ּכׁשּיתּבע: לֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹואֹומרין
ּבׁשבּועה; ׁשּלא נפרע - ּבזמּנֹו ותבע קבּוע, לזמן ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹהחֹוב

ּבׁשבּועה. אּלא יגּבה לא זמּנֹו, ְְְִִֶֶַַָָָֹעבר
זה ·. ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

אֹומרין  - ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל מקצתֹו, ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּפרעּתיו  ׁשּלא לי 'יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו'. 'ׁשּלם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלֹו:

חפץ  ּבנקיטת אֹותֹו מׁשּביעין - אֹוויּטל' ּכלּום, נפרע ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
הּמלוה  היה ואם יּטל; ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ּפרעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין חכמים, ְְְֲִִִִִֵַָָָּתלמיד
מקּיםהֹוציא‚. ׁשטר בבי"ד]עליו טֹוען [מאושר והּלוה , ְְְִֵֶַָָָָֹֻ

אֹו זה', ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם הּוא, מזּיף 'ׁשטר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻואֹומר:
ׁשהּוא  ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו הּוא רּבית זה ׁשחֹוב ֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּטען

אמנה הלוואתו]ׁשטר קיבל לא 'ּכתבּתי [עדיין ׁשּטען: א ֹו , ְְֲִֶַַַָָָָ
ׁשאם  טענה טען ּדבר: ׁשל ּכללֹו - לויתי' לא ועדין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹללוֹות
עֹומד  והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר, ּבעל ּבּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
לי  'יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ואֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשטרֹו

הּגאֹונים: ּבין מחלקת זֹו הרי - ׁשחּיב ויּטל' ׁשהֹורה מי יׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
עליו  ׁשּטען ּכמי ּתֹורה, ׁשל ּכעין להּׁשבע הּׁשטר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
טען  ּכן אם אּלא הּמלוה, יּׁשבע ׁשּלא הֹורּו ורּבֹותי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,

ּבּׁשטר הֹודה ׁשהרי ּבלבד, ׁשּפרעֹו הּלוה [שכשר עליו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכל הוא] לא הּטענֹות, אּלּו ּכל אבל עֹומד; הּוא ּולפרעֹון ,ְְֲֵֵֵַָָָָֹֹ

על  יטען ּכ ואחר יׁשּלם, אּלא מקּים, ׁשטר לבּטל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהימּנּו
ּכפר, ואם לֹו, יחזיר יֹודה, אם - ּׁשּירצה ּבמה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּמלוה

נֹוטה. ּדעּתי ולזה הּסת. ְְִִֵֶֶַַָָָיּׁשבע
'לא „. אֹומר: מלוה - חברֹו על חֹוב ׁשטר ְְֲִֵֵֶַַַַֹהּמֹוציא

והעדים  מחצה', 'ּפרעּתי אֹומר: ולוה ּכלּום', ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנפרעּתי
ׁשהרי  מחצה, ונֹותן הּלוה נׁשּבע - ּכּלֹו ׁשּפרעֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמעידים

ּבמקצת  אב הֹודה ּכמׁשיב ואינֹו על דה; לסמוך יכל [שהרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָ
וליפטר] הּמלוה העדים ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹומרין: הּלקֹוחֹות ׁשהרי החֹורין, מּבני אּלא הּמחצה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹובה
זה'. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ העדים על ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ'אנּו

לקּימֹו‰. יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו [לאמת הֹוציא ְְְִֵֶַַָָָ
אבל אותו] זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני 'אמת הּלוה: ואמר ,ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לא  ועדין ּבֹו ללוֹות 'ּכתבּתיו אֹו הּוא', 'אמנה אֹו ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹּפרעּתיו',
היּו 'לא אמר: רצה, ואם הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלויתי',
ויּׁשבע  נאמן, זה הרי - נתקּים מּפיו והרי מעֹולם', ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברים
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הרי  ּדין, ּבבית ּכ אחר הּמלוה קּימֹו ואם ויּפטר. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּסת
ׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְִָָהּוא

.Â,הּוא מזּיף 'ׁשטר הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא
הּמלוה: ואמר הּוא', אמנה 'ׁשטר אֹו ּכתבּתיו', לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹּומעֹולם
על  אף - ואבד' עליו לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל הּדברים, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ'ּכן
אמר: רצה, ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר הּוא ׁשהּמלוה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפי
ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - ּדין ּבבית נתקּים ׁשהרי מזּיף', ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻ'אינֹו
ּכחרׂש הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר; הּסת הּלוה נׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

חׁשּוב  .הּוא ָ
.Ê ׁשּכבר ּבֹו, ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשטר

ּכחרׂש ונעׂשה ׁשעּבּודֹו .נמחל ְְְְֲִִֶֶַַָ
.Á:הּלוה לֹו ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֻהּמֹוציא

חזרּתי  אבל היה, 'ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,'ּפרעּתי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ'והלא
והלוית  הּמעֹות, ל הרי והחזרּתי - ׁשנּיה' ּפעם אֹות י ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

אם  אבל ּכחרׂש. הּוא הרי ׁשּנפרע, ׁשּׁשטר הּׁשטר; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבטל
עד  טֹובֹות, היּו ׁשּלא מּפני הּמעֹות, ל 'החזרּתי לֹו: ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאמר

קּים  ׁשעּבּודֹו ועדין הּׁשטר, ּבטל לא - .ׁשּתחליפם' ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
.Ë:לֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹ'והלא
'ּכן  הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר, לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
הרי  - 'אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא

הּׁשטר  לֹוּבטל ׁשּנתן ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון. ְְְֲִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
מּתנה  ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון, ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון, ּבתֹורת נתן ְְְִִֵַַַַַָָָָָאם
זה  הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא הּׁשטר : ּבעל אמר אם -ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אחר  חֹוב ׁשל 'ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר. ּובטל ּכפרן, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהחזק
לא  ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, זה הרי - ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיּו'
נאמן  לי', נתנם 'מּתנה לֹומר ׁשּיכֹול ּומּתֹו ּבעדים, ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפרעֹו
'והלא  הּלוה: לֹו אמר הם'. אחר חֹוב ׁשל 'ּפרעֹון ֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלֹומר
ּגבית  ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ּדמי זה, חֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשטר
ּדמיו  ּגביתי אני 'ּכן, הּׁשטר: ּבעל לֹו ואמר ּבׂשרֹו', ּדמי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאת
ׁשּדמי  מעצמֹו והֹודה הֹואיל - 'אצל לי ׁשהיה אחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחֹוב
ּפי  על ואף הּׁשטר, ּבטל - נפרע ּומּדמיו החֹוב, הּוא ְְְִִִַַַַַַַָָָָהּׁשֹור
ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה ויּׁשבע מּדמיו; ׁשּפרע עליו עדים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.È'ּפרעּתי' טען: והּלוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹוציא

ׁשבּועה מחּיב זה הרי אחד]- עד לּׁשבע ואינ [עפ"י יכֹול ֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָֻ
מכחישו] ׁשּלא [לא לי 'יּׁשבע ואמר: טען ּומׁשּלם. ,ְְִִֵֶַַַַָָָֹ

עדים, ׁשני ּבּׁשטר היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה (הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרעּתיו',
ּכמֹו יּׁשבע, זה הרי - ּפרעּתיו') ׁשּלא לי 'יּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר:

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡È,ּדין ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי, הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכן

חזר  הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובא
'נתחּיב  אֹו לי', 'מחל אֹו ּופרעּתי', לויתי היה, 'ּכן ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:
יכֹול  ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - אחר' מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻלי

ּומׁשּלם. ְְִֵַַָלהּׁשבע,
.·È'ויּטל הּמלוה 'יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי

אם  ויּטל'. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו, 'הבא לֹו: אֹומרים -ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
הּגאֹונים  ּבתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ּכלּום לֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאין
ׁשּלא  יּׁשבע חֹובֹו, לבעל ויּתן ידֹו, ולכׁשּתּגיע לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאין

לֹו יּתן ּכ ואחר .ּפרעֹו, ְְִֵַַָָ
.‚È והרי הּׁשטר ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי

מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - קּימין ׁשּפרע [בקנין]העדים וטען , ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּסת. נׁשּבע זה הרי החֹוב - היה ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשטר  לֹו וכתבּו הֹואיל - להּפרע זמּנֹו הּגיע לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹלזמן,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, - 'ּפרעּתי' טֹוען והּלוה ׁשטר, ּבידֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואין
הּׁשטר  קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפרעֹו;

ה  היה ׁשאפּלּו הֹורּו, וכן ׂשרפֹו. ידי אֹו מּתחת יֹוצא ּׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
על  אף - ׁשּפרעּתיו' אחר נפל 'מּמּני טֹוען: והּלוה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאחר,
ׁשאין  ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע זמּנֹו, ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפי

חזקה. ׁשם אין הּמלוה, ּביד ְְְֲֵֶַַַַָָָָהּׁשטר
.„È,הּוא 'ׁשּלי אֹומר: הּמלוה - ּבׁשטר אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשנים

ּומּמּני  'ּפרעּתיו, אֹומר: והּלוה ,'מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו
לֹונפל' ׁשאין יּׁשבע זה לקּימֹו, ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּפחֹות  ּבהן לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצים, ּפחֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבדמים
- לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה. הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחצים,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת הּלוה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיּׁשבע
.ÂË אין' אֹומר: והּלה ,'ּביד לי יׁש 'מנה לחברֹו: ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּתֹובע: לֹו אמר - 'ּפרעּתי' ׁשאמר אֹו ּכלּום', ּבידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָל
עלי, ל יׁש ׁשטר 'והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת', לי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'הּׁשבע
הּׁשטר  ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע רֹוצה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָואּתה

הּׁשטר' 'הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו' ותגּבה אמר הּפרּוע . ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
לי  היה 'ׁשטר אֹו מעֹולם', ׁשטר עליו לי 'אין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּמלוה:
ׁשטר  ּכל 'ּבּטל לּמלוה: ׁשאֹומרים רּבֹותי הֹורּו - ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָואבד'
החרם  אֹו הּסת, ּתׁשּביעהּו ּכ ואחר זה, זמן קדם ל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁש

הּׁשטר'. ׁשּתמצא עד ּובּקׁש ול סתם, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָחרם

טו  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה

אחר  לֹו ׁשאמר ּבין הלואה, ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים'
טען  הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עׂשיתי, 'וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - 'מתּו' אֹו הּים', למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּתפרעני  'אל לֹו: אמר אם וכן ונפטר. ׁשּפרעֹו, הּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת
לֹו: ואמר רֹופאים', 'ּבפני אֹו חכמים', ּתלמידי ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
מתּו', ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ּפרעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּבפניהם
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - הּים' למדינת להן 'הלכּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
אּלא  ּתפרעני 'אל לֹו: אמר אם אבל ונפטר. הּסת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשבּועת
אחרים, ּבפני ּפרעּתי' לֹו: ואמר ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָּבפני
טענה  ׁשּמּפני נאמן; אינֹו - הּים' למדינת 'הלכּו אֹו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָומתּו'
ראּובן  ּבפני אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר עליו התנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָזֹו
ויאמר  אֹותֹו ידחה ׁשּלא ּכדי עּמֹו, עֹומדין ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹֹוׁשמעֹון'

להם' והלכּו ּפרעּתי, אחרים .'ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
לחברֹו·. ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּתלמּוד מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיׁש
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ּפלֹוני  ּבפני ּפרעּתי' לֹו ואמר ּבעדים', אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'אל
וטעּות  נאמן. אינֹו - הּים' למדינת להן והלכּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּופלֹוני,

היא  הּספרים.סֹופרים אֹותן ּפי על הּמֹורים, טעּו ּולפיכ ; ְְְִִִִִִַַַָָָָ
ׁשהּוא  ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר
על  ּכתּוב יׁשן ּתלמּוד מקצת ּבמצרים לידי והּגיע ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַָָָָָָנאמן.
מחמׁש ּבקרּוב זה לזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּגוילים,

ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה, זֹו,מאֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
ּופלֹוני  ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי' אמר "ואם ּכתּוב: ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּובׁשניהם
ׁשארעה  זֹו טעּות ּומּפני נאמן". הּים', למדינת להן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהלכּו
'אל  לֹו אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו הּספרים, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלמקצת
- אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּתפרעני
וגם  ּבפניהם. ׁשּפרעֹו העדים ׁשהביא ּפי על אף נאמן, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת, והּדין ּגדֹולה. טעּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָזֹו
הּזאת, ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין נפטר, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבפניהם
'ּפרעני  לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ספריהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

הלכֹות' ׁשּׁשנּו עדים חכמים]ּבפני ּופרעֹו[תלמידי והל" , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּבּגוילים  ּומצאתי היא. סֹופרים טעּות וזֹו עדים", ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָּבפני

ּדיליּה" לבין ּביניּה ּפרעיּה "אזל עצמו]ּכתּוב, לבין .[בינו ְְֲִֵֵֵֵֵַַָ
מּדין  יראה ּכ ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּמּגהין ׁשהּספרים ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאף
לעׂשֹות  לֹו היה מה וכי הן; ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
יׁש וכי ּבעדים; ּפרעֹו ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל  לֹו: אמר -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם, ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם  אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעׂשה? מה מתּו, אם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָועֹוד,
זֹו עדּות נעׂשת הּוא, ּכן אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלעֹולם,
ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו ׁשאמר ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר,
וּדאי  אבל לּבֹו. על זה ׁשעלה מי ואין  ּבׁשטר; מלוה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנעׂשת
עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני' ּפלֹוני 'ּבפני לֹו אמר ְְְְְִִִִִִֵַַַָאם
והעידּו ּבאּו אם אבל להן; והלכּו אחרים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּפרע

ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן אין ְְְֵֵֵֶֶָָָָָׁשּפרעֹו,
ׁשּיאמר ‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטען ׁש ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - ּפרעֹו ּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלּום  נֹוטל אינֹו ׁשּפרעֹו, עדים הביא ואם .ׁשּפרעֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ
על „. אף - עדים ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה  ּבלא מּמּנּו ּגֹובה זה הרי ׁשּפרעֹו, עדים ׁשהביא ,ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים; ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
אּתה  'הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבפניהם,
ּבפני  ּפרעֹו אם - למנין וירד הֹואיל - ּכׁשלׁשה' עלי ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָָֹנאמן
עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה הרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָארּבעה,

יעיד אֹו הּׁשטר, יקרע ּכׁשּיפרע? ּתּקנתֹו ּתהיה [יצהיר מה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
עדים] לֹובפני ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על הּמלוה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה

ּכל  ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על יעיד אֹו ּפלֹוני, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ּפלֹוני. אצל לֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶחֹוב

ּופרעֹו‰. וחזר נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהרי
הּתנאי מּפני ׁשנּיה כדלעיל]ּפעם לו הּלוה [שיאמין הרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

אּתה  וכ ּכ' לֹו: ואֹומר ּבּדין, הּמלוה את ותֹובע ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחֹוזר
יׁשּלם; הֹודה, אם ּפעמים': ׁשּתי ׁשּפרעּתי מּפני לי, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָחּיב

ּפעם  אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ על הּסת ׁשבּועת יּׁשבע ּכפר, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹאחת.

.Â ּפר' ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה -התנה עּתי' ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּלֹוקח  מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבׁשטר ּגֹובה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאינֹו

הּמלוה [מהלווה] אין - ּפרעּתי' 'לא לוה אמר ואפּלּו .ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קנּוניא  יעׂשּו ׁשּמא הּלקֹוחֹות; מן זה ּבׁשטר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָטֹורף

ואמר:[תחבולה] זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל נכסיו ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
- ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: והּמלוה מקצתֹו', ּפרעּתי'ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשהרי  הּסת, ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ׁשהֹודה הּמקצת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם
הּסת, ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ואם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאמינֹו.

נׁשּבע. ְִֵָאינֹו
.Ê ּגֹובה זה הרי ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה

יּׁשבע  מּיֹורׁשיו, לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ּבלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹמּמּנּו
ּבלא  הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה; ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר

ׁשבּועה  ּבלא ּגֹובה מן ׁשבּועה, ׁשּיגּבה התנה אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ
ׁשּבממֹון  ּתנאי ׁשּכל , מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָהעּדית

הּלֹוקחקּים. מן לגּבֹות הלווה]ּבא אּלא [מן יטרף לא - ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשבּועה,

ה'תשע"ה  מרחשון י"ב רביעי יום

טז  ¤¤ּפרק
אֹו‡. הּמלוה ליד ׁשּיפרעּנּו עד הּלוה, ּבאחריּות ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהחֹוב

ּוזרקֹו והּפטר', חֹובי לי 'זרק הּמלוה: לֹו אמר ׁשלּוחֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹליד
ּפטּור  - הּמלוה ליד ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו ואבד אמר לֹו . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבתֹורת חֹובי לי 'זרק הּמעֹות [כחוקי]לֹו: היּו - ּגּטין' ְְִִִִַַָָֹ
לּמלוה, קרֹוב היּו ּבאחריּותֹו; עדין הן הרי לּלוה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקרֹובין
נגנבּו, אֹו מּׁשם אבדּו אם - מחצה על מחצה הּלוה. ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנפטר

מחצה. הּלוה ְֱֵֶֶַַָֹמׁשּלם
.·הֹול' ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לחזר ּבא אם - לֹו' חּיב ׁשאני זה מנה [לקחת לׁשמעֹון ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
בחזרה] ׁשּיּגיע הכסף עד ּבאחריּותן, חּיב והּוא חֹוזר; אינֹו ,ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

לׁשמעֹון. ׁשניהם הּמנה - לראּובן הּמנה את לוי החזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָחּיבין

לראּובן:‚. ׁשמעֹון ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
עֹומדין  ׁשלׁשּתן והיּו ללוי', ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ'מנה

מעמד] וקּבל[באותו ואין [הסכים], עני, ראּובן ונמצא לוי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָ
ׁשמעֹון, על ּבחֹובֹו חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ּׁשּיגּבה מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַלֹו
עׁשיר  ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם הטעהּו. ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
טען  קּבל. ׁשהרי ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - והעני ׁשעה ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאֹותּה
היה, 'עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני, ראּובן ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָלוי
ּכ ואחר ראיה, להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי יראה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעני'

אּלא יהיה לא לוי; מחֹוב יש]יּפטר -[כאילו ּבידֹו ׁשֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ
ו  ,ׁשֹובר 'קּים לֹו: הּפטר'.אֹומרין ְְְִִֵֵַָָ

ּוממּכר „. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו היה ּכבר ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
והמחהּו מנה ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ׁשמעֹון אצל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו
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לגבות] ׁשמעֹון[הפנהו ּפי [בהסכמתו]אצל על אף - ְִִֵֶַַ
ׁשּלא  ׁשמעֹון רצה ואם קנה. לא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהמחהּו
על  ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - נתן ואם יּתן; לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיּתן,
רֹוצה  'איני ולֹומר: ּבֹו, לחזר לוי רצה אם וכן נתן. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפיו
ּפי  על ואף מראּובן; חֹובֹו וגֹובה חֹוזר - מּׁשמעֹון' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלגּבֹות

מראּובן. הּׁשאר וגֹובה חֹוזר מּׁשמעֹון, מקצת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנפרע
מה ‰. ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחנוני

ּומּקיפֹו הלואה, ּבתֹורת בהקפה]ּׁשּירצה ׁשּיתקּבץ [נותן עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
מסויים]הּכל 'ּתן [סכום הּבית: ּבעל לֹו ואמר לֹו, ּופֹורע ְִֵֵַַַַַַַָֹ

ואני  אצלי, לֹו ׁשּיׁש מנה חֹובי 'לבעל אֹו סלע', ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפֹועלי
חֹוב  ּבעל אֹו והּפֹועל 'נתּתי', אֹומר החנוני והרי ,'ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּתן

נׁשּבע חֹוב ּבעל אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי' 'לא [שלא אֹומר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹ
נׁשּבע קיבלו] החנוני וכן חֹובֹו; הּבית מּבעל ונֹוטל ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּוא [שנתן] ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית מּבעל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונֹוטל

החנוני  וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע והּפֹועל לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר
ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל ּבמעמד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנׁשּבע

ּתּקנת [יתביישו] זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּזה. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין מּפני חפץ, ּבנקיטת היא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹחכמים
ּבׁשבּועה; ׁשּלא חֹוב ּבעל נֹוטל החנוני, מת אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלפיכ
ׁשּלא  החנוני נֹוטל חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מת אם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן
מׁשּלם  ואינֹו ּכלּום, מפסיד הּבית ּבעל אין ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבׁשבּועה;

אחד. ּתׁשלּום ְֶֶַָָאּלא
.Â לי 'צּוית אֹו לזה', לּתן אמרּת 'אּתה אֹומר: ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחנוני

'לא  אֹומר: הּבית ּובעל לֹו', ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
והחנוני  ונפטר, הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּתי
לבעל  החנוני אמר אם וכן לֹו. ׁשּנתן זה עם ּדין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוׂשה

הּמּקיפֹו בהקפה]הּבית לי [מוכר ׁשּיׁש ּבפנקסי 'ּכתּוב : ְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבעל  נׁשּבע - יֹודע' 'איני אֹומר: הּבית ּובעל מנה', ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאצל
חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ונפטר, יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית

חכמים. ּתּקנת ּבזה ואין ּדבר; ְְֲִֵֶַַָָָָָָלכל
.Ê וטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן

ּומסירה ּבכתיבה לֹו נתנֹו קנאו]ׁשּלוי ואבד [וממילא , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען אֹו ּבֹו, ׁשהקנהּו [אגב הּׁשטר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

הֹואיל הקניית] מּׁשמעֹון, אֹותֹו ּגֹובה זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַהּקרקע
'יּׁשבע  ואמר ללוי, ׁשּפרע ׁשמעֹון טען ידֹו. מּתחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצא
ׁשּפרע, לֹו הֹודה ראּובן. יגּבה ּכ ואחר לֹו, יּׁשבע - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי'
זה  ׁשטר נתן ולא מכר ׁשּלא לוי טען לראּובן. לוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹיׁשּלם

ונפטר. הּסת נׁשּבע -ְְְִִֵֶָָ
.Áׁשליׁש ּביד ׁשהיה שלישי]ׁשטר מּתחת [אדם והֹוציא ֹו , ְְְִִִֶַַַָָָָ

ּפי  על אף נאמן, - הּוא' 'ּפרּוע ואמר ּדין, ּבבית ְְֱִִֵֶַַַַָָָָידֹו
מקּים בבי"ד]ׁשהּׁשטר ׂשֹורפֹו[מאושר היה רצה, ׁשאּלּו ; ְְְִֶֶַָָָָָָֻ

מּתחת  יֹוצא ּכתב ונמצא הּׁשליׁש, מת אם וכן קֹורעֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפרּוע, זה הרי - ּפרּוע אצלֹו הּמּנח זה ׁשּׁשטר הּׁשליׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻידי
מּתחת  ׁשּיצא ּכתב אבל הּכתב. על עדים ׁשאין ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאף
ידי  ּבכתב היה אפּלּו - ּפרּוע ּפלֹוני ׁשּׁשטר הּמלוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָידי

ּכמׂשחק. אּלא אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַָהּמלוה,
.Ëהּכתב על עדים פרוע]היּו שהחוב המלווה, -[שאצל ְִֵַַָָ

מקּימין היּו בבי"ד]אם ואם [בדוקים ּפרּוע. הּׁשטר הרי , ְְְֲִִִֵַַָָָָֻ
הּׁשֹובר: זה על החֹותמין העדים יּׁשאלּו קּיּום, עליו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין
ידי  ּומּתחת הֹואיל - מצּויין העדים ׁשאין אֹו ידעּו, לא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאם

ּכלּום. הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי מּתחת אֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלוה
.È ואף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּועין ׁשטרֹות ּבין הּׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא

ּכתּוב  נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּבקצתֹו ואפּלּו מאחריו ּבין מּלפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבגּופֹו

עֹוׂשין [קצהו] - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע זה ׁשּׁשטר ,ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
וא  עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על אף הּכתב, ּפי על על ף ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

היה  לא נפרע, לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּפי
הּׁשטר. על ְֵַַָּכֹותב

.‡Èׁשטר אחרים]הּמֹוצא ידּוע [של ואין ׁשטרֹותיו, ּבין ְְְֵֵֵַַָָָָ
ּטיבֹו פרוע]מה אלּיהּו.[אם ׁשּיבֹוא עד מּנח יהיה - ְִִִֵֶֶַַָָָֻ

.·È יֹודע ואיני ּפרּוע, ׁשטרֹותי ּבין 'ׁשטר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
לאחד נמצא ּפרּועין; ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא' [ללווה]איזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

לחברֹו: אמר ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע הּגדֹול ׁשנים, ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָׁשם
אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע' ּבידי ל יׁש ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ'ׁשטר
עליו, לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל – ּפרּוע' ּבידי ל 'חֹוב ְְְִֵֶַַָָָָָָָּפרּוע;

ּפרּועין. ְִָֻּכּלן

יז  ¤¤ּפרק
ּבׁשטר ‡. הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה

'איני  אֹומר: והּיֹורׁש ,'אבי את 'ּפרעּתי ואמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעליו,
לֹו' וׁשּלם 'עמד לֹו: אֹומרין - -יֹודע' לי' 'יּׁשבע אמר: . ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

ּפקדנּו 'ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע זה אּבא [הודיענו]הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  מצינּו וׁשּלא ּבפיו, אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר, ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

וגֹובה. ּפרּוע', זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָׁשטרֹותיו
מן ·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

לֹו ואֹומר ּבׁשבּועה; אּלא יּפרע לא - [ליורש]הּיֹורׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
אּבא, לנּו אמר וׁשּלא אּבא, ּפקדנּו ׁשּלא 'הּׁשבע ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתחּלה:
ואפּלּו ּפרּוע'. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
זה  הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה הּמּטל קטן הּיֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהיה
זה  ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה צּוה ואם ונֹוטל. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנׁשּבע
הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא הּיֹורׁש יּפרע - ּפרּוע ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹאינֹו

יֹורׁשי ‚. אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמת
הּלוה, ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי נֹוטלין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ׁשּבארנּו ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע הּמלוה ּוכבר נתחּיב ; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
להּׁשבע  יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמת,
יֹורׁשי  והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהן נפרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ׁשטר  ,לפיכ מּידן. מֹוציאין אין - חֹובן את וגבּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמלוה,
אביהן  ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים יתֹומים ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָחֹוב
ּגֹובין  אין ּבֹו: מגּבין ואין אֹותֹו, קֹורעין אין - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹהּלוה
ואין  ׁשּבארנּו; ּכמֹו לבניו ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו,

ּבֹו. ויֹוציא ּבֹו ׁשּידּון ּדּין יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְִִֶֶַָָָָקֹורעין
יּפרעּו„. לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הרי  הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן הּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיֹורׁשי
לוה  מּיֹורׁשי ונפרע חֹוזר .הערב ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹ
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ּפלֹוני  ּבפני ּפרעּתי' לֹו ואמר ּבעדים', אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'אל
וטעּות  נאמן. אינֹו - הּים' למדינת להן והלכּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּופלֹוני,

היא  הּספרים.סֹופרים אֹותן ּפי על הּמֹורים, טעּו ּולפיכ ; ְְְִִִִִִַַַָָָָ
ׁשהּוא  ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר
על  ּכתּוב יׁשן ּתלמּוד מקצת ּבמצרים לידי והּגיע ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַָָָָָָנאמן.
מחמׁש ּבקרּוב זה לזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּגוילים,

ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה, זֹו,מאֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
ּופלֹוני  ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי' אמר "ואם ּכתּוב: ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּובׁשניהם
ׁשארעה  זֹו טעּות ּומּפני נאמן". הּים', למדינת להן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהלכּו
'אל  לֹו אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו הּספרים, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלמקצת
- אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּתפרעני
וגם  ּבפניהם. ׁשּפרעֹו העדים ׁשהביא ּפי על אף נאמן, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת, והּדין ּגדֹולה. טעּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָזֹו
הּזאת, ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין נפטר, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבפניהם
'ּפרעני  לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ספריהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

הלכֹות' ׁשּׁשנּו עדים חכמים]ּבפני ּופרעֹו[תלמידי והל" , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּבּגוילים  ּומצאתי היא. סֹופרים טעּות וזֹו עדים", ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָּבפני

ּדיליּה" לבין ּביניּה ּפרעיּה "אזל עצמו]ּכתּוב, לבין .[בינו ְְֲִֵֵֵֵֵַַָ
מּדין  יראה ּכ ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּמּגהין ׁשהּספרים ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאף
לעׂשֹות  לֹו היה מה וכי הן; ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
יׁש וכי ּבעדים; ּפרעֹו ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל  לֹו: אמר -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם, ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם  אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעׂשה? מה מתּו, אם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָועֹוד,
זֹו עדּות נעׂשת הּוא, ּכן אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלעֹולם,
ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו ׁשאמר ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר,
וּדאי  אבל לּבֹו. על זה ׁשעלה מי ואין  ּבׁשטר; מלוה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנעׂשת
עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני' ּפלֹוני 'ּבפני לֹו אמר ְְְְְִִִִִִֵַַַָאם
והעידּו ּבאּו אם אבל להן; והלכּו אחרים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּפרע

ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן אין ְְְֵֵֵֶֶָָָָָׁשּפרעֹו,
ׁשּיאמר ‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטען ׁש ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - ּפרעֹו ּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלּום  נֹוטל אינֹו ׁשּפרעֹו, עדים הביא ואם .ׁשּפרעֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ
על „. אף - עדים ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה  ּבלא מּמּנּו ּגֹובה זה הרי ׁשּפרעֹו, עדים ׁשהביא ,ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים; ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
אּתה  'הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבפניהם,
ּבפני  ּפרעֹו אם - למנין וירד הֹואיל - ּכׁשלׁשה' עלי ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָָֹנאמן
עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה הרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָארּבעה,

יעיד אֹו הּׁשטר, יקרע ּכׁשּיפרע? ּתּקנתֹו ּתהיה [יצהיר מה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
עדים] לֹובפני ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על הּמלוה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה

ּכל  ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על יעיד אֹו ּפלֹוני, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ּפלֹוני. אצל לֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶחֹוב

ּופרעֹו‰. וחזר נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהרי
הּתנאי מּפני ׁשנּיה כדלעיל]ּפעם לו הּלוה [שיאמין הרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

אּתה  וכ ּכ' לֹו: ואֹומר ּבּדין, הּמלוה את ותֹובע ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחֹוזר
יׁשּלם; הֹודה, אם ּפעמים': ׁשּתי ׁשּפרעּתי מּפני לי, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָחּיב

ּפעם  אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ על הּסת ׁשבּועת יּׁשבע ּכפר, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹאחת.

.Â ּפר' ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה -התנה עּתי' ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּלֹוקח  מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבׁשטר ּגֹובה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאינֹו

הּמלוה [מהלווה] אין - ּפרעּתי' 'לא לוה אמר ואפּלּו .ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קנּוניא  יעׂשּו ׁשּמא הּלקֹוחֹות; מן זה ּבׁשטר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָטֹורף

ואמר:[תחבולה] זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל נכסיו ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
- ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: והּמלוה מקצתֹו', ּפרעּתי'ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשהרי  הּסת, ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ׁשהֹודה הּמקצת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם
הּסת, ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ואם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאמינֹו.

נׁשּבע. ְִֵָאינֹו
.Ê ּגֹובה זה הרי ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה

יּׁשבע  מּיֹורׁשיו, לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ּבלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹמּמּנּו
ּבלא  הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה; ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר

ׁשבּועה  ּבלא ּגֹובה מן ׁשבּועה, ׁשּיגּבה התנה אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ
ׁשּבממֹון  ּתנאי ׁשּכל , מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָהעּדית

הּלֹוקחקּים. מן לגּבֹות הלווה]ּבא אּלא [מן יטרף לא - ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשבּועה,

ה'תשע"ה  מרחשון י"ב רביעי יום

טז  ¤¤ּפרק
אֹו‡. הּמלוה ליד ׁשּיפרעּנּו עד הּלוה, ּבאחריּות ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהחֹוב

ּוזרקֹו והּפטר', חֹובי לי 'זרק הּמלוה: לֹו אמר ׁשלּוחֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹליד
ּפטּור  - הּמלוה ליד ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו ואבד אמר לֹו . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבתֹורת חֹובי לי 'זרק הּמעֹות [כחוקי]לֹו: היּו - ּגּטין' ְְִִִִַַָָֹ
לּמלוה, קרֹוב היּו ּבאחריּותֹו; עדין הן הרי לּלוה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקרֹובין
נגנבּו, אֹו מּׁשם אבדּו אם - מחצה על מחצה הּלוה. ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנפטר

מחצה. הּלוה ְֱֵֶֶַַָֹמׁשּלם
.·הֹול' ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לחזר ּבא אם - לֹו' חּיב ׁשאני זה מנה [לקחת לׁשמעֹון ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
בחזרה] ׁשּיּגיע הכסף עד ּבאחריּותן, חּיב והּוא חֹוזר; אינֹו ,ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

לׁשמעֹון. ׁשניהם הּמנה - לראּובן הּמנה את לוי החזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָחּיבין

לראּובן:‚. ׁשמעֹון ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
עֹומדין  ׁשלׁשּתן והיּו ללוי', ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ'מנה

מעמד] וקּבל[באותו ואין [הסכים], עני, ראּובן ונמצא לוי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָ
ׁשמעֹון, על ּבחֹובֹו חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ּׁשּיגּבה מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַלֹו
עׁשיר  ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם הטעהּו. ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
טען  קּבל. ׁשהרי ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - והעני ׁשעה ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאֹותּה
היה, 'עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני, ראּובן ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָלוי
ּכ ואחר ראיה, להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי יראה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעני'

אּלא יהיה לא לוי; מחֹוב יש]יּפטר -[כאילו ּבידֹו ׁשֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ
ו  ,ׁשֹובר 'קּים לֹו: הּפטר'.אֹומרין ְְְִִֵֵַָָ

ּוממּכר „. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו היה ּכבר ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
והמחהּו מנה ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ׁשמעֹון אצל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו
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לגבות] ׁשמעֹון[הפנהו ּפי [בהסכמתו]אצל על אף - ְִִֵֶַַ
ׁשּלא  ׁשמעֹון רצה ואם קנה. לא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהמחהּו
על  ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - נתן ואם יּתן; לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיּתן,
רֹוצה  'איני ולֹומר: ּבֹו, לחזר לוי רצה אם וכן נתן. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפיו
ּפי  על ואף מראּובן; חֹובֹו וגֹובה חֹוזר - מּׁשמעֹון' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלגּבֹות

מראּובן. הּׁשאר וגֹובה חֹוזר מּׁשמעֹון, מקצת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנפרע
מה ‰. ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחנוני

ּומּקיפֹו הלואה, ּבתֹורת בהקפה]ּׁשּירצה ׁשּיתקּבץ [נותן עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
מסויים]הּכל 'ּתן [סכום הּבית: ּבעל לֹו ואמר לֹו, ּופֹורע ְִֵֵַַַַַַַָֹ

ואני  אצלי, לֹו ׁשּיׁש מנה חֹובי 'לבעל אֹו סלע', ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפֹועלי
חֹוב  ּבעל אֹו והּפֹועל 'נתּתי', אֹומר החנוני והרי ,'ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּתן

נׁשּבע חֹוב ּבעל אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי' 'לא [שלא אֹומר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹ
נׁשּבע קיבלו] החנוני וכן חֹובֹו; הּבית מּבעל ונֹוטל ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּוא [שנתן] ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית מּבעל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונֹוטל

החנוני  וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע והּפֹועל לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר
ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל ּבמעמד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנׁשּבע

ּתּקנת [יתביישו] זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּזה. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין מּפני חפץ, ּבנקיטת היא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹחכמים
ּבׁשבּועה; ׁשּלא חֹוב ּבעל נֹוטל החנוני, מת אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלפיכ
ׁשּלא  החנוני נֹוטל חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מת אם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן
מׁשּלם  ואינֹו ּכלּום, מפסיד הּבית ּבעל אין ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבׁשבּועה;

אחד. ּתׁשלּום ְֶֶַָָאּלא
.Â לי 'צּוית אֹו לזה', לּתן אמרּת 'אּתה אֹומר: ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחנוני

'לא  אֹומר: הּבית ּובעל לֹו', ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
והחנוני  ונפטר, הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּתי
לבעל  החנוני אמר אם וכן לֹו. ׁשּנתן זה עם ּדין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוׂשה

הּמּקיפֹו בהקפה]הּבית לי [מוכר ׁשּיׁש ּבפנקסי 'ּכתּוב : ְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבעל  נׁשּבע - יֹודע' 'איני אֹומר: הּבית ּובעל מנה', ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאצל
חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ונפטר, יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית

חכמים. ּתּקנת ּבזה ואין ּדבר; ְְֲִֵֶַַָָָָָָלכל
.Ê וטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן

ּומסירה ּבכתיבה לֹו נתנֹו קנאו]ׁשּלוי ואבד [וממילא , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען אֹו ּבֹו, ׁשהקנהּו [אגב הּׁשטר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

הֹואיל הקניית] מּׁשמעֹון, אֹותֹו ּגֹובה זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַהּקרקע
'יּׁשבע  ואמר ללוי, ׁשּפרע ׁשמעֹון טען ידֹו. מּתחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצא
ׁשּפרע, לֹו הֹודה ראּובן. יגּבה ּכ ואחר לֹו, יּׁשבע - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי'
זה  ׁשטר נתן ולא מכר ׁשּלא לוי טען לראּובן. לוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹיׁשּלם

ונפטר. הּסת נׁשּבע -ְְְִִֵֶָָ
.Áׁשליׁש ּביד ׁשהיה שלישי]ׁשטר מּתחת [אדם והֹוציא ֹו , ְְְִִִֶַַַָָָָ

ּפי  על אף נאמן, - הּוא' 'ּפרּוע ואמר ּדין, ּבבית ְְֱִִֵֶַַַַָָָָידֹו
מקּים בבי"ד]ׁשהּׁשטר ׂשֹורפֹו[מאושר היה רצה, ׁשאּלּו ; ְְְִֶֶַָָָָָָֻ

מּתחת  יֹוצא ּכתב ונמצא הּׁשליׁש, מת אם וכן קֹורעֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפרּוע, זה הרי - ּפרּוע אצלֹו הּמּנח זה ׁשּׁשטר הּׁשליׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻידי
מּתחת  ׁשּיצא ּכתב אבל הּכתב. על עדים ׁשאין ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאף
ידי  ּבכתב היה אפּלּו - ּפרּוע ּפלֹוני ׁשּׁשטר הּמלוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָידי

ּכמׂשחק. אּלא אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַָהּמלוה,
.Ëהּכתב על עדים פרוע]היּו שהחוב המלווה, -[שאצל ְִֵַַָָ

מקּימין היּו בבי"ד]אם ואם [בדוקים ּפרּוע. הּׁשטר הרי , ְְְֲִִִֵַַָָָָֻ
הּׁשֹובר: זה על החֹותמין העדים יּׁשאלּו קּיּום, עליו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין
ידי  ּומּתחת הֹואיל - מצּויין העדים ׁשאין אֹו ידעּו, לא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאם

ּכלּום. הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי מּתחת אֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלוה
.È ואף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּועין ׁשטרֹות ּבין הּׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא

ּכתּוב  נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּבקצתֹו ואפּלּו מאחריו ּבין מּלפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבגּופֹו

עֹוׂשין [קצהו] - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע זה ׁשּׁשטר ,ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
וא  עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על אף הּכתב, ּפי על על ף ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

היה  לא נפרע, לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּפי
הּׁשטר. על ְֵַַָּכֹותב

.‡Èׁשטר אחרים]הּמֹוצא ידּוע [של ואין ׁשטרֹותיו, ּבין ְְְֵֵֵַַָָָָ
ּטיבֹו פרוע]מה אלּיהּו.[אם ׁשּיבֹוא עד מּנח יהיה - ְִִִֵֶֶַַָָָֻ

.·È יֹודע ואיני ּפרּוע, ׁשטרֹותי ּבין 'ׁשטר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
לאחד נמצא ּפרּועין; ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא' [ללווה]איזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

לחברֹו: אמר ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע הּגדֹול ׁשנים, ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָׁשם
אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע' ּבידי ל יׁש ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ'ׁשטר
עליו, לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל – ּפרּוע' ּבידי ל 'חֹוב ְְְִֵֶַַָָָָָָָּפרּוע;

ּפרּועין. ְִָֻּכּלן

יז  ¤¤ּפרק
ּבׁשטר ‡. הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה

'איני  אֹומר: והּיֹורׁש ,'אבי את 'ּפרעּתי ואמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעליו,
לֹו' וׁשּלם 'עמד לֹו: אֹומרין - -יֹודע' לי' 'יּׁשבע אמר: . ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

ּפקדנּו 'ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע זה אּבא [הודיענו]הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  מצינּו וׁשּלא ּבפיו, אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר, ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

וגֹובה. ּפרּוע', זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָׁשטרֹותיו
מן ·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

לֹו ואֹומר ּבׁשבּועה; אּלא יּפרע לא - [ליורש]הּיֹורׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
אּבא, לנּו אמר וׁשּלא אּבא, ּפקדנּו ׁשּלא 'הּׁשבע ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתחּלה:
ואפּלּו ּפרּוע'. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
זה  הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה הּמּטל קטן הּיֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהיה
זה  ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה צּוה ואם ונֹוטל. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנׁשּבע
הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא הּיֹורׁש יּפרע - ּפרּוע ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹאינֹו

יֹורׁשי ‚. אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמת
הּלוה, ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי נֹוטלין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ׁשּבארנּו ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע הּמלוה ּוכבר נתחּיב ; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
להּׁשבע  יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמת,
יֹורׁשי  והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהן נפרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ׁשטר  ,לפיכ מּידן. מֹוציאין אין - חֹובן את וגבּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמלוה,
אביהן  ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים יתֹומים ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָחֹוב
ּגֹובין  אין ּבֹו: מגּבין ואין אֹותֹו, קֹורעין אין - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹהּלוה
ואין  ׁשּבארנּו; ּכמֹו לבניו ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו,

ּבֹו. ויֹוציא ּבֹו ׁשּידּון ּדּין יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְִִֶֶַָָָָקֹורעין
יּפרעּו„. לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הרי  הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן הּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיֹורׁשי
לוה  מּיֹורׁשי ונפרע חֹוזר .הערב ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹ
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הּפֹוגם ‰. הרי אּלא לֹו; הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין
ׁשטרֹו חלקו]את שפרוע ׁשאינֹו[מודה ּפי על אף - ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

אּבא, ּפקדנּו 'ׁשּלא נׁשּבעין ּבניו הרי ּבׁשבּועה, אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּגֹובה
ׁשּכל  אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ולא אּבא, צּונּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
הּלוה  מן ּבין הּׁשטר, ׁשאר את וגֹובין ּפרּוע'; הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשטר

מּיֹורׁשיו. ְִֵָּבין
.Â אמר' לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ּגֹובין  הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלנּו
'לא  ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ׁשּכל ּבׁשבּועה; ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹׁשּלא

ואמרּו:ּפרעּתי' לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  ּגֹובהּו זה הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, לנּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ'אמר
'ּפרעּתי'; ׁשּיאמר זמן ּכל ּבּׁשטר האמינֹו ואפּלּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשבּועה,

ּפרעּתי'. 'לא ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּכל
.Ê נאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש

הּסת  נׁשּבע הּלוה הרי - 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
'והרי  לֹו ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו
היה. זה ּתנאי על הּׁשטר, ׁשעּקר יֹורׁשי'; על נאמן ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָֹאם

מלוה  ליֹורׁשי אפּלּו .נׁשּבע ְְְְֲִִֵֶַָ
.Á ׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

- אביו מיתת ּבֹואחר מגּבין ואין הּׁשטר, את קֹורעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לא  ּולפיכ הּוא, מזּיף ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻעד

האב  ּבחּיי הּלוה .הֹוציאֹו ְִֵֶַַָָֹ
.Ë,ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַָָָָהּמֹוציא

מגּבהּו יׂשראל, ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; מּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמגּבהּו
היה  לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה - יׂשראל ארץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּמעֹות
ּבבל; מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה - ּבבבל והֹוציאֹו מקֹום, ׁשם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבּׁשטר
ּבא  יׂשראל. ארץ מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה יׂשראל, ּבארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָהֹוציאֹו
הּלוה  וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשהֹוציא הּמקֹום מּמעֹות ּבֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלגּבֹות
הּמטּבע  מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף לֹו חּיב ׁשאני ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמעֹות
ּׁשּירצה  מה - סתם ּכסף ּבֹו היה ויּטל. הּמלוה יּׁשבע -ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר למד, אּתה מּכאן יגּבהּו. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלוה,
זמן  ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ּדבר. לכל ּכׁשר ּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנכּתב
יכֹול  אּתה אין זֹו ׁשעדּות ּפי על אף ּכׁשר, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,
ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ממֹונֹות ּבדיני מדקּדקין אין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָלהזּמּה.
ׁשטרי  ,ּולפיכ לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּיתּבאר,

המאחרין כתיבתם]חֹוב מיום מאוחר אף [תאריכם ּכׁשרין, ְְִִֵַַָֻ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו להזּמן, יכֹול ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעל

יח  ¤¤ּפרק
וערבאין הּמל ‡. אחראין נכסיו ּכל הרי סתם, חברֹו את וה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

את [משועבדים] ּתֹובע לגּבֹות, ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלחֹוב
ּבין  מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ּתחּלה: חֹובֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעל
הּלוה  נתן לא ואם הּלוה; ּברצֹון מהן ּגֹובה - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקעֹות
הּנמצא  ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית אֹותֹו מגּבין ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּדעּתֹו,
ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל ּגֹובה זה הרי - חֹובֹו ׁשטר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד
נתּונים  אֹו לאחרים מכּורין עּתה ׁשהן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּלוה,

ּבחֹוב  ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן אֹו הּלוה ּומכר הֹואיל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמּתנה;
הּמּתנֹות; ּבעלי מּיד אֹו הּלקֹוחֹות מּיד מֹוציא זה הרי ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזה,
ּבקרקעֹות  אמּורים? ּדברים ּבּמה 'טֹורף'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוזה
ׁשּלוה  לאחר לֹו הּבאין נכסים אבל ׁשּלוה. ּבעת לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיּו
עליו  התנה ואם טֹורף. ואינֹו חֹוב, לבעל נׁשּתעּבדּו לא -ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
אחר  וקנה מהן, להּפרע מׁשעּבדין יהיּו ׁשּיקנה נכסים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּכל

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל הרי - נתן אֹו ּומכר ֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלוה
אבל ·. ּבקרקע. אּלא אמּורין, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאין

לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות; עליהן אין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּטלטלין,
אֹותן  טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעתֹו ׁשּמכרן ׁשּלוה, .ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹו, ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל חֹובֹו לבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָהקנה
הּמּטלטלין; מאֹותן טֹורף זה הרי - הּכל מן נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו
מּטלטלין  ל 'ׁשהקניתי חֹובֹו: ּבׁשטר לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹוהּוא

ל  ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על לי ּכאסמכּתאׁשּיׁש ׁשּלא [הבטחה י, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
שלם] בלב שאינה הּׁשטרֹות'מוגזמת ּכטפסי וׁשּלא ,ְְְְֵֶַָָֹ

עתיד [טיוטות] ׁשאני נכסים 'ׁשּכל לֹו: ּכתב אם וכן .ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
ל מׁשעּבדים הן הרי מּטלטלין, ּבין קרקעֹות ּבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻלקנֹות,
הּקרקעֹות  ּגב על ל קנּויין והּמּטלטלין מהן, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָלהּפרע
- הּׁשטרֹות' ּכטפסי וׁשּלא ּכאסמכּתא, ׁשּלא מהן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלהּפרע
ׁשּלוה; לאחר הּלוה ׁשּקנה הּמּטלטלין מן אף טֹורף זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ְְֶֶַַָָָׁשּכל
היּפֹותיקי‚. ׂשדהּו לאּׁשה [שיעבוד]עׂשה אֹו חֹובֹו, לבעל ְְִִֵֵֵַַָָָָ

- נהר ּוׁשטפּה ּתגּבּו', 'מּכאן להן: ׁשּיכּתב והּוא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה,
עּמֹו התנה ואם אֹותן; וטֹורף נכסים, מּׁשאר ּגֹובה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
נכסים. מּׁשאר ּגֹובה אינֹו מּזֹו, אּלא ּפרעֹון לֹו יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּופרׁש מּמּנּו, לוה אם אחריּות [בשטר]וכן עליו לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם. המׁשעּבדין מן ּגֹובה אינֹו זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻ

לאּׁשה „. אֹו חֹוב לבעל  היּפֹותיקי ׂשדהּו ְְִִֵֵֵֶַַָָָהעֹוׂשה
חֹוב  ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ּומכרּה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבכתּבתּה,

אֹותּה יטרף חֹורין, ּבני נכסים ימצא לא אם - ּבּמה לגּבֹות . ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹ
לׁשעתּה ּבׁשּמכרּה אמּורים? חוב]ּדברים בעל שיגבנה ;[עד ְְְְֲִִִֶָָָָָ

מכּורה. אינּה עֹולם, ממּכר מכרּה ְְְֲִֵַָָָָָָאבל
ּגֹובה ‰. חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו היּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָעׂשה

קֹול לֹו ׁשּיׁש מּפני השיעבוד]מּמּנּו, ׁשֹורֹו[מתפרסם עׂשה . ְִִֵֵֶֶָָ
ׁשאר  וכן מּמּנּו; ּגֹובה חֹוב ּבעל אין ּומכרֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהיּפֹותיקי

קֹול. להן ׁשאין מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַַָהּמּטלטלין,
.Â ּפי על אף - וׁשחררֹו היּפֹותיקי, רּבֹו ׁשעׂשהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבד

לֹו: לחרּות;ׁשּכתב יצא מּזה', אּלא ּפרעֹון ל יהיה 'לא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשהחמץ הקּדיׁשֹו; אם לגוי]וכן והּׁשחרּור [שמשועבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

חֹוזר  חֹוב ּבעל והרי הּׁשעּבּוד; מּיד מפקיעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַוההקּדׁש
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, מן חֹובֹו ּבחֹובֹו,[חדש]וגֹובה ְְְְִֵֶֶַָָָֹ

זה מּזמן של]וטֹורף חּיב [המעודכן הּוא ולּמה הּׁשטר. ְְְְִֵֶַַַָָָָ
להּזיק  הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון לאּבד ׁשּגרם מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלׁשּלם?
הּׁשני  רּבֹו את וכֹופין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מׁשּלם, -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ויאמר  ּבּׁשּוק, ימצאּנּו ׁשּלא העֹולם, ּתּקּון מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלׁשחררֹו,

אּתה'. 'עבּדי ְִַַָלֹו:
.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
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מּיד  הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַׁשההקּדׁש
מנת  על זֹו, ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההקּדׁש,
לפי  ּכתּבתּה; ּולאּׁשה חֹובֹו, את חֹוב לבעל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּיּתן
חֹוב  ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד לחּלין ותצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּכׁשּתּפדה

ּבכתּבתּה האּׁשה אֹו אֹותּה, ּבערכין ויטרף ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
.Áלטרף ׁשּבא חֹוב הלווה]ּבעל שמכר יׁש[משדה אם - ְִִֵֶַַָֹ

טֹורף; ּׁשהּוא מה ּדמי לֹו ולּתן לסּלקֹו יכֹול לּלֹוקח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹות
היּפֹותיקי, אֹותּה עׂשה ואם לּמֹוכר. ותֹובע הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוחֹוזר

ּבדמים. לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵַָָאינֹו
.Ë ׁשּתי לֹו והיּו זּוז, מאתים לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

הּׁשנּיה  לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ּומכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹות,
הּׁשנּיה  לטרף וחזר ּבמנה, האחת וטרף ׁשמעֹון ּובא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמנה,
ּתרצה  'אם לֹו: ואמר מאתים לוי והביא לֹו, הּנׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמנה
,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיֹות
- והסּתּלק' חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם מּוטב; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
ׁשּקּבלּה ּפי על אף - ּבּה ועמד ׁשמעֹון, רצה לוי . עם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּדין

ּבמנה  אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין .ּבמאתים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.È ׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהם

עׂשּו מצוה - לֹו ׁשּנתנּו לפרע ׁשּמאה היתֹומים על ׁשּמצוה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׂשדה  ּדמי הּמאה 'אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחֹוב
ּבׁשאר  אחרת ּפעם אֹותּה ולטרף לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּטרפּת',

חֹובֹו.

ה'תשע"ה  מרחשון י"ג חמישי יום

יט  ¤¤ּפרק
יגּבּו‡. לא מהן, לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכׁשּיֹורדין

ׁשּבקרקעֹותיו  הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה,לבעל ודין . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתעמד, "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית, מן חֹוב ּבעל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיגּבה
ׁשל  ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא" בֹו נׁשה אּתה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוהאיׁש
ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ּפחּות להֹוציא? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָאדם
אמּורים? ּדברים ּבּמה לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹּכדי
מן  להּפרע הּבא אבל עצמֹו. הּלוה מן להּפרע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבבא
מן  אּלא יּפרע לא - ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּיֹורׁשין,

ִִַהּזּבּורית.
מׁשעּבדין·. מּנכסים נפרעים אחרי אין [שנמכרו ְְְְִִִִִֵָָָֻ

ּבני ההלוואה] היּו ואפּלּו חֹורין; ּבני נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
הלווה]חֹורין אֹו[ברשות ּבינֹונית והמׁשעּבדין זּבּורית, ְְְִִִִִֵַָֻ

נׁשּתּדפּו ׁשּנתנן. ּבין ׁשּמכרן ּבין חֹורין,[נשחתו]עּדית, ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אינן. ּכאּלּו ׁשּנׁשחתּו, ׁשּכיון המׁשעּבדין; מן טֹורף זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהרי

ּומכר ‚. ׁשמעֹון והל לׁשמעֹון, ׂשדֹותיו ּכל ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָראּובן
ׁשל  חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת -ׂשדה לטרף ראּובן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּגֹובה. מּזה רצה ּגֹובה, מּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָרצה
- זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ּבינֹונית. לוי ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשּלקח
טרחּתי  זה 'מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו

לוי  לקח אם וכן מּמּנה'. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולקחּתי
ׁשּלקח  הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל והּניח ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבינֹונית,
מקֹום  ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי, טֹורף אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּמּנּו' .לגּבֹות ְִִֶ
ּבארנּו„. חֹוב ּכבר ּובעל ּבעּדית, להן ׁשמין ׁשהּנּזקין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- וזּבּורית עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְְִִִִִִִִֵַָָֻּבבינֹונית,
לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, ְְְִִִִִִִַַַָָָֻנּזקין
אּׁשה  ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ּובינֹונית ְְִִִִִִִִֵַַַָָֻעּדית
חֹוב  ּובעל נּזקין - ּבלבד וזּבּורית ּבינֹונית לֹו היּו ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָּבבינֹונית.

ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְִִִִֵַָֻּבבינֹונית,
ּתחת ‰. נכנסּו ּכּלן - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֻמכרן

מן  טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָהּבעלים,
לזה  מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבינֹונית,
טֹורפין  הסּפיק, לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן זה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֻאחר
פניו  מּׁשּלפני הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא מּׁשּלפניו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּׁשאר
הּלֹוקח  ׁשהרי הּזּבּורית, ׁשּלקח הּוא האחרֹון היה אפּלּו -ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּמּנּו' לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לּטֹורף: אֹומר .הּקֹודם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
.Â ּתחת נכנס הּלֹוקח זה הרי זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכרן

ּבאחרֹונה. עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.
הּזּבּורית, מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה זּבּורית לקח ֲֲִִִִִִַַַָָָָָֻאבל
ׁשּלקח  הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא לּטֹורף אֹומר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
אינֹו ולּמה מּמּנּו'. לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי 'הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּתחּלה:
ותגּבה  ּבאחרֹונה, עּדית לקח אם ,ּכ הּטֹורף לֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹומר
ּתּקנה  ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ׁשּלקח העּדית מן חֹוב ּובעל ֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

לּלֹוקח ּבתּקנה [לטובתו]היא אפׁשי 'אי להן: אֹומר והרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹו'. הראּוי מן יגּבה מּכם אחד ּכל אּלא ְִִִֶֶֶֶָָָָָזֹו,

.Ê וחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן
ּכּלן  - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית, זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח

אֹותן  ּידחה ּבמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, מן מכר ּגֹובין . ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
העּדית  מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ּבינֹונית והּניח ְְְִִִִִִִִִִִִִֵַַָָעּדית,
מּבינֹונית  ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל הּׁשני, לֹוקח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻׁשּביד

לפניו. ׁשּׁשּיר ְְִִִֵֶָָוזּבּורית
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוכתב
מּידֹו כך]וקנּו על קנין מּלֹוקח [עשה לטרף יכֹול אינֹו - ְְִִִֵֵַָָָֹ

מּמּנ לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר ׁשהרי ּוראׁשֹון; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
ואּתה  אחרי, ׁשני לֹוקח ׁשּקנה הּנכסים והן ,חֹוב ּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאצל
הּדין  והּוא מהן'. עצמ סּלקּת ׁשהרי ,עצמ על ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהפסדּת
ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ּכתבה אם ּבכתּבתּה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻֻלאּׁשה
הּׁשני. מן טֹורפין לראׁשֹון, ּכתבּו אם אבל לטרף. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹיכֹולה

ללֹוקח, ׂשדה הּלוה ׁשנּיה {מכר ׂשדה אחריה }ּומכר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ראשון) לוקח ללֹוקח (ומכרה הּמלוה וכתב ׁשני, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָללֹוקח

חֹוב  ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָׁשני:
טֹורף  ראׁשֹון ולֹוקח ראׁשֹונה; ׂשדה ראׁשֹון מּלֹוקח ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָטֹורף
ׁשני  ולֹוקח אחריו; קנה ׁשהרי ׁשנּיה, ׂשדה ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּלֹוקח
ראׁשֹון  ולֹוקח לֹו; ּכתב ׁשהרי החֹוב, מּבעל אֹותּה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָטֹורף
ּפׁשרה  ׁשּיעׂשּו עד חלילה, וחֹוזרין מּׁשני; וטֹורף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָחֹוזר
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הּפֹוגם ‰. הרי אּלא לֹו; הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין
ׁשטרֹו חלקו]את שפרוע ׁשאינֹו[מודה ּפי על אף - ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

אּבא, ּפקדנּו 'ׁשּלא נׁשּבעין ּבניו הרי ּבׁשבּועה, אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּגֹובה
ׁשּכל  אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ולא אּבא, צּונּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
הּלוה  מן ּבין הּׁשטר, ׁשאר את וגֹובין ּפרּוע'; הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשטר

מּיֹורׁשיו. ְִֵָּבין
.Â אמר' לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ּגֹובין  הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלנּו
'לא  ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ׁשּכל ּבׁשבּועה; ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹׁשּלא

ואמרּו:ּפרעּתי' לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  ּגֹובהּו זה הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, לנּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ'אמר
'ּפרעּתי'; ׁשּיאמר זמן ּכל ּבּׁשטר האמינֹו ואפּלּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשבּועה,

ּפרעּתי'. 'לא ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּכל
.Ê נאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש

הּסת  נׁשּבע הּלוה הרי - 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
'והרי  לֹו ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו
היה. זה ּתנאי על הּׁשטר, ׁשעּקר יֹורׁשי'; על נאמן ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָֹאם

מלוה  ליֹורׁשי אפּלּו .נׁשּבע ְְְְֲִִֵֶַָ
.Á ׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

- אביו מיתת ּבֹואחר מגּבין ואין הּׁשטר, את קֹורעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לא  ּולפיכ הּוא, מזּיף ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻעד

האב  ּבחּיי הּלוה .הֹוציאֹו ְִֵֶַַָָֹ
.Ë,ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַָָָָהּמֹוציא

מגּבהּו יׂשראל, ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; מּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמגּבהּו
היה  לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה - יׂשראל ארץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּמעֹות
ּבבל; מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה - ּבבבל והֹוציאֹו מקֹום, ׁשם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבּׁשטר
ּבא  יׂשראל. ארץ מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה יׂשראל, ּבארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָהֹוציאֹו
הּלוה  וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשהֹוציא הּמקֹום מּמעֹות ּבֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלגּבֹות
הּמטּבע  מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף לֹו חּיב ׁשאני ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמעֹות
ּׁשּירצה  מה - סתם ּכסף ּבֹו היה ויּטל. הּמלוה יּׁשבע -ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר למד, אּתה מּכאן יגּבהּו. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלוה,
זמן  ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ּדבר. לכל ּכׁשר ּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנכּתב
יכֹול  אּתה אין זֹו ׁשעדּות ּפי על אף ּכׁשר, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,
ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ממֹונֹות ּבדיני מדקּדקין אין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָלהזּמּה.
ׁשטרי  ,ּולפיכ לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּיתּבאר,

המאחרין כתיבתם]חֹוב מיום מאוחר אף [תאריכם ּכׁשרין, ְְִִֵַַָֻ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו להזּמן, יכֹול ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעל

יח  ¤¤ּפרק
וערבאין הּמל ‡. אחראין נכסיו ּכל הרי סתם, חברֹו את וה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

את [משועבדים] ּתֹובע לגּבֹות, ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלחֹוב
ּבין  מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ּתחּלה: חֹובֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעל
הּלוה  נתן לא ואם הּלוה; ּברצֹון מהן ּגֹובה - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקעֹות
הּנמצא  ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית אֹותֹו מגּבין ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּדעּתֹו,
ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל ּגֹובה זה הרי - חֹובֹו ׁשטר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד
נתּונים  אֹו לאחרים מכּורין עּתה ׁשהן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּלוה,

ּבחֹוב  ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן אֹו הּלוה ּומכר הֹואיל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמּתנה;
הּמּתנֹות; ּבעלי מּיד אֹו הּלקֹוחֹות מּיד מֹוציא זה הרי ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזה,
ּבקרקעֹות  אמּורים? ּדברים ּבּמה 'טֹורף'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוזה
ׁשּלוה  לאחר לֹו הּבאין נכסים אבל ׁשּלוה. ּבעת לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיּו
עליו  התנה ואם טֹורף. ואינֹו חֹוב, לבעל נׁשּתעּבדּו לא -ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
אחר  וקנה מהן, להּפרע מׁשעּבדין יהיּו ׁשּיקנה נכסים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּכל

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל הרי - נתן אֹו ּומכר ֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלוה
אבל ·. ּבקרקע. אּלא אמּורין, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאין

לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות; עליהן אין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּטלטלין,
אֹותן  טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעתֹו ׁשּמכרן ׁשּלוה, .ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹו, ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל חֹובֹו לבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָהקנה
הּמּטלטלין; מאֹותן טֹורף זה הרי - הּכל מן נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו
מּטלטלין  ל 'ׁשהקניתי חֹובֹו: ּבׁשטר לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹוהּוא

ל  ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על לי ּכאסמכּתאׁשּיׁש ׁשּלא [הבטחה י, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
שלם] בלב שאינה הּׁשטרֹות'מוגזמת ּכטפסי וׁשּלא ,ְְְְֵֶַָָֹ

עתיד [טיוטות] ׁשאני נכסים 'ׁשּכל לֹו: ּכתב אם וכן .ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
ל מׁשעּבדים הן הרי מּטלטלין, ּבין קרקעֹות ּבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻלקנֹות,
הּקרקעֹות  ּגב על ל קנּויין והּמּטלטלין מהן, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָלהּפרע
- הּׁשטרֹות' ּכטפסי וׁשּלא ּכאסמכּתא, ׁשּלא מהן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלהּפרע
ׁשּלוה; לאחר הּלוה ׁשּקנה הּמּטלטלין מן אף טֹורף זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ְְֶֶַַָָָׁשּכל
היּפֹותיקי‚. ׂשדהּו לאּׁשה [שיעבוד]עׂשה אֹו חֹובֹו, לבעל ְְִִֵֵֵַַָָָָ

- נהר ּוׁשטפּה ּתגּבּו', 'מּכאן להן: ׁשּיכּתב והּוא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה,
עּמֹו התנה ואם אֹותן; וטֹורף נכסים, מּׁשאר ּגֹובה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
נכסים. מּׁשאר ּגֹובה אינֹו מּזֹו, אּלא ּפרעֹון לֹו יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּופרׁש מּמּנּו, לוה אם אחריּות [בשטר]וכן עליו לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם. המׁשעּבדין מן ּגֹובה אינֹו זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻ

לאּׁשה „. אֹו חֹוב לבעל  היּפֹותיקי ׂשדהּו ְְִִֵֵֵֶַַָָָהעֹוׂשה
חֹוב  ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ּומכרּה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבכתּבתּה,

אֹותּה יטרף חֹורין, ּבני נכסים ימצא לא אם - ּבּמה לגּבֹות . ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹ
לׁשעתּה ּבׁשּמכרּה אמּורים? חוב]ּדברים בעל שיגבנה ;[עד ְְְְֲִִִֶָָָָָ

מכּורה. אינּה עֹולם, ממּכר מכרּה ְְְֲִֵַָָָָָָאבל
ּגֹובה ‰. חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו היּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָעׂשה

קֹול לֹו ׁשּיׁש מּפני השיעבוד]מּמּנּו, ׁשֹורֹו[מתפרסם עׂשה . ְִִֵֵֶֶָָ
ׁשאר  וכן מּמּנּו; ּגֹובה חֹוב ּבעל אין ּומכרֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהיּפֹותיקי

קֹול. להן ׁשאין מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַַָהּמּטלטלין,
.Â ּפי על אף - וׁשחררֹו היּפֹותיקי, רּבֹו ׁשעׂשהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבד

לֹו: לחרּות;ׁשּכתב יצא מּזה', אּלא ּפרעֹון ל יהיה 'לא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשהחמץ הקּדיׁשֹו; אם לגוי]וכן והּׁשחרּור [שמשועבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

חֹוזר  חֹוב ּבעל והרי הּׁשעּבּוד; מּיד מפקיעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַוההקּדׁש
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, מן חֹובֹו ּבחֹובֹו,[חדש]וגֹובה ְְְְִֵֶֶַָָָֹ

זה מּזמן של]וטֹורף חּיב [המעודכן הּוא ולּמה הּׁשטר. ְְְְִֵֶַַַָָָָ
להּזיק  הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון לאּבד ׁשּגרם מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלׁשּלם?
הּׁשני  רּבֹו את וכֹופין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מׁשּלם, -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ויאמר  ּבּׁשּוק, ימצאּנּו ׁשּלא העֹולם, ּתּקּון מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלׁשחררֹו,

אּתה'. 'עבּדי ְִַַָלֹו:
.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
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מּיד  הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַׁשההקּדׁש
מנת  על זֹו, ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההקּדׁש,
לפי  ּכתּבתּה; ּולאּׁשה חֹובֹו, את חֹוב לבעל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּיּתן
חֹוב  ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד לחּלין ותצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּכׁשּתּפדה

ּבכתּבתּה האּׁשה אֹו אֹותּה, ּבערכין ויטרף ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
.Áלטרף ׁשּבא חֹוב הלווה]ּבעל שמכר יׁש[משדה אם - ְִִֵֶַַָֹ

טֹורף; ּׁשהּוא מה ּדמי לֹו ולּתן לסּלקֹו יכֹול לּלֹוקח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹות
היּפֹותיקי, אֹותּה עׂשה ואם לּמֹוכר. ותֹובע הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוחֹוזר

ּבדמים. לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵַָָאינֹו
.Ë ׁשּתי לֹו והיּו זּוז, מאתים לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

הּׁשנּיה  לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ּומכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹות,
הּׁשנּיה  לטרף וחזר ּבמנה, האחת וטרף ׁשמעֹון ּובא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמנה,
ּתרצה  'אם לֹו: ואמר מאתים לוי והביא לֹו, הּנׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמנה
,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיֹות
- והסּתּלק' חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם מּוטב; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
ׁשּקּבלּה ּפי על אף - ּבּה ועמד ׁשמעֹון, רצה לוי . עם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּדין

ּבמנה  אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין .ּבמאתים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.È ׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהם

עׂשּו מצוה - לֹו ׁשּנתנּו לפרע ׁשּמאה היתֹומים על ׁשּמצוה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׂשדה  ּדמי הּמאה 'אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחֹוב
ּבׁשאר  אחרת ּפעם אֹותּה ולטרף לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּטרפּת',

חֹובֹו.

ה'תשע"ה  מרחשון י"ג חמישי יום

יט  ¤¤ּפרק
יגּבּו‡. לא מהן, לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכׁשּיֹורדין

ׁשּבקרקעֹותיו  הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה,לבעל ודין . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתעמד, "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית, מן חֹוב ּבעל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיגּבה
ׁשל  ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא" בֹו נׁשה אּתה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוהאיׁש
ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ּפחּות להֹוציא? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָאדם
אמּורים? ּדברים ּבּמה לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹּכדי
מן  להּפרע הּבא אבל עצמֹו. הּלוה מן להּפרע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבבא
מן  אּלא יּפרע לא - ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּיֹורׁשין,

ִִַהּזּבּורית.
מׁשעּבדין·. מּנכסים נפרעים אחרי אין [שנמכרו ְְְְִִִִִֵָָָֻ

ּבני ההלוואה] היּו ואפּלּו חֹורין; ּבני נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
הלווה]חֹורין אֹו[ברשות ּבינֹונית והמׁשעּבדין זּבּורית, ְְְִִִִִֵַָֻ

נׁשּתּדפּו ׁשּנתנן. ּבין ׁשּמכרן ּבין חֹורין,[נשחתו]עּדית, ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אינן. ּכאּלּו ׁשּנׁשחתּו, ׁשּכיון המׁשעּבדין; מן טֹורף זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהרי

ּומכר ‚. ׁשמעֹון והל לׁשמעֹון, ׂשדֹותיו ּכל ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָראּובן
ׁשל  חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת -ׂשדה לטרף ראּובן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּגֹובה. מּזה רצה ּגֹובה, מּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָרצה
- זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ּבינֹונית. לוי ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשּלקח
טרחּתי  זה 'מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו

לוי  לקח אם וכן מּמּנה'. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולקחּתי
ׁשּלקח  הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל והּניח ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבינֹונית,
מקֹום  ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי, טֹורף אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּמּנּו' .לגּבֹות ְִִֶ
ּבארנּו„. חֹוב ּכבר ּובעל ּבעּדית, להן ׁשמין ׁשהּנּזקין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- וזּבּורית עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְְִִִִִִִִֵַָָֻּבבינֹונית,
לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, ְְְִִִִִִִַַַָָָֻנּזקין
אּׁשה  ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ּובינֹונית ְְִִִִִִִִֵַַַָָֻעּדית
חֹוב  ּובעל נּזקין - ּבלבד וזּבּורית ּבינֹונית לֹו היּו ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָּבבינֹונית.

ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְִִִִֵַָֻּבבינֹונית,
ּתחת ‰. נכנסּו ּכּלן - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֻמכרן

מן  טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָהּבעלים,
לזה  מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבינֹונית,
טֹורפין  הסּפיק, לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן זה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֻאחר
פניו  מּׁשּלפני הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא מּׁשּלפניו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּׁשאר
הּלֹוקח  ׁשהרי הּזּבּורית, ׁשּלקח הּוא האחרֹון היה אפּלּו -ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּמּנּו' לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לּטֹורף: אֹומר .הּקֹודם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
.Â ּתחת נכנס הּלֹוקח זה הרי זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכרן

ּבאחרֹונה. עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.
הּזּבּורית, מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה זּבּורית לקח ֲֲִִִִִִַַַָָָָָֻאבל
ׁשּלקח  הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא לּטֹורף אֹומר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
אינֹו ולּמה מּמּנּו'. לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי 'הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּתחּלה:
ותגּבה  ּבאחרֹונה, עּדית לקח אם ,ּכ הּטֹורף לֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹומר
ּתּקנה  ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ׁשּלקח העּדית מן חֹוב ּובעל ֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

לּלֹוקח ּבתּקנה [לטובתו]היא אפׁשי 'אי להן: אֹומר והרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹו'. הראּוי מן יגּבה מּכם אחד ּכל אּלא ְִִִֶֶֶֶָָָָָזֹו,

.Ê וחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן
ּכּלן  - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית, זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח

אֹותן  ּידחה ּבמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, מן מכר ּגֹובין . ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
העּדית  מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ּבינֹונית והּניח ְְְִִִִִִִִִִִִִֵַַָָעּדית,
מּבינֹונית  ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל הּׁשני, לֹוקח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻׁשּביד

לפניו. ׁשּׁשּיר ְְִִִֵֶָָוזּבּורית
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוכתב
מּידֹו כך]וקנּו על קנין מּלֹוקח [עשה לטרף יכֹול אינֹו - ְְִִִֵֵַָָָֹ

מּמּנ לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר ׁשהרי ּוראׁשֹון; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
ואּתה  אחרי, ׁשני לֹוקח ׁשּקנה הּנכסים והן ,חֹוב ּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאצל
הּדין  והּוא מהן'. עצמ סּלקּת ׁשהרי ,עצמ על ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהפסדּת
ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ּכתבה אם ּבכתּבתּה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻֻלאּׁשה
הּׁשני. מן טֹורפין לראׁשֹון, ּכתבּו אם אבל לטרף. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹיכֹולה

ללֹוקח, ׂשדה הּלוה ׁשנּיה {מכר ׂשדה אחריה }ּומכר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ראשון) לוקח ללֹוקח (ומכרה הּמלוה וכתב ׁשני, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָללֹוקח

חֹוב  ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָׁשני:
טֹורף  ראׁשֹון ולֹוקח ראׁשֹונה; ׂשדה ראׁשֹון מּלֹוקח ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָטֹורף
ׁשני  ולֹוקח אחריו; קנה ׁשהרי ׁשנּיה, ׂשדה ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּלֹוקח
ראׁשֹון  ולֹוקח לֹו; ּכתב ׁשהרי החֹוב, מּבעל אֹותּה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָטֹורף
ּפׁשרה  ׁשּיעׂשּו עד חלילה, וחֹוזרין מּׁשני; וטֹורף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָחֹוזר
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ׁשּתי  ּכנגד החֹוב ׁשהיה והּוא ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּביניהן.
ַָהּׂשדֹות.

כ  ¤¤ּפרק
ּגֹובה ‡. חֹובֹו, ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי

קדם  ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו, הּלוה מן ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתחּלה,
זכה  חֹובֹו, ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - וגבה .האחרֹון ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּלוה. ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
- הרּבה חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה הּקרקעֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
לקנֹות  עתיד ּׁשאני 'מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאף
ׁשוה; ּכּלן יד אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - 'ל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻמׁשעּבד

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, - וגבה ׁשּקדם ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָוכל
ואחר ·. ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלוה

מׁשעּבדת  הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ׂשדה, קנה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ
ּדין  אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָלראׁשֹון,
על  אף זכה, - מהן ׁשּגבה ּכל אּלא ּבמּטלטלין, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
מן  ותפׂש אדם, מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּפי
חֹובֹות  מּבעלי לאחד ּבהן לזּכֹות ּכדי זה, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמּטלטלין

זכה  לא עליו - ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל הּתֹופׂש ׁשּכל ; ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הלווה] חֹוב [על עליו אין אבל קנה. לא לאחרים, ֲֲִֵֵַָָָָָֹחֹוב

זה  ּבחפץ 'זכה הּלוה: לֹו אמר אם וכן לֹו. קנה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאחרים,
חֹובֹות  מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - זה' 'ּתן אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלפלֹוני',
אחר. ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיכֹולין

ּבמקֹום ‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמּנן ְְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשטרֹות
ּבין  קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל - ׁשעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹותבין

זכה  - .מּטלטלין ְְִִַָָ
אחד „. ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאּו

ׁשהרי  הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן קֹודם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמהן
הּלוה  ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ּבהן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ׁשּיגּבה  ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

ּביניהן  מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד חֹולקין?ּכל ּכיצד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מנינם על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק  מספרם]אם ,[לפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

חֹולקין  - מּמּנּו ּפחֹות אֹו חֹובֹו ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּות ְְִִִִֶֶֶַַַָָָיּגיע
חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהן לּפחּות יּגיע ואם ּבׁשוה. מנינם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
ׁשּבהן  לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ּביניהן הּממֹון מּכל חֹולקין -ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
וחֹולקין  חֹובֹות מּבעלי הּנׁשארים וחֹוזרין חֹובֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָּכׁשעּור
ׁשל  חֹובֹו - ׁשלׁשה היּו ּכיצד? הּזאת. ּכדר ּביניהם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּיתר
היה  אם - מאֹות ׁשבע זה וׁשל מאתים, זה וׁשל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אם  וכן מאה; מאה נֹוטלין מאֹות, ׁשלׁש ׁשם הּנמצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשם  נמצאּו ּבׁשוה. חֹולקין מאֹות, מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויסּתּלק  ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשל ׁש על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר
אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו חֹולקין הּממֹון ּוׁשאר הּמאה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָּבעל
חֹולקין  - ּפחֹות אֹו מאֹות חמׁש ׁשם נמצאּו ּכיצד? .ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּדר
וחֹולקין  וחֹוזרין האחד; ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
הּׁשני. ויסּתּלק הּׁשנים, ּבין ּבׁשוה הּפחֹות אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמאתים
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצאּו
הּׁשנים  ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה; ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק

הּנׁשארת  הּמאה ונֹותנין הּמאתים; ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבׁשוה,
ועל  ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשבע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הם אפּלּו חֹולקין, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָויׁש
לוי ‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ראּובן -ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מֹורידין  - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
הּלֹוקח  ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ׁש זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד 'ׁשּמא לֹו: והרי אֹומר ,ׁשטר ל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ראּובן  ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד חֹורין ּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׂשדה

מּמּני' לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ,זמּנ אחר אם ׁשהּוא ,לפיכ . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
הרׁשאה כח]ּכתבּו ואיל[יפוי מאּיר טֹורפין לזה, זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

צד שטר]מּכל ׁשּמכר [מכל וׁשמעֹון ּבראּובן הּדין והּוא . ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
ּבחמּׁשה  זה ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ׂשדה לוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ְְְְִִֶֶָָָָּבניסן,

כא  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. - הּלֹוקח ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל

הֹוצאה מחמת נכסים [השקעה]ׁשהׁשּביח ׁשּׁשבחּו ּבין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשבח; ּכל טֹורף מאליהן, הׁשּביחּו ׁשאם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליהם;
ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה הֹוצאה, מחמת הׁשּביחּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
ׁשמעֹון  ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶַַַָָָָראּובן
והׁשּביחה  הֹוצאֹות, לוי עליה והֹוציא ּבמנה, ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָללוי
לוי, את לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא - מאתים ׁשוה היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהרי
הּמּקח, ּדמי ׁשל מאה וחמּׁשים: ּבמאה מּמּנה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹורף
עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים
ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות ּבּה עלּו אֹו ּבדמים ׁשהּוקרה ְְְִִֶֶֶָָָָָָֻּכגֹון
רע  הּלֹוקח יהיה לא ואמרּו: וחכמים ּגדֹולים ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהֹורּו

לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה מּיֹורד [כמה ּכח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
השביח] וכמה ה הוציא על וידֹו הפחות ּתחּתֹונה, [מקבל ְְַַַָָ

חמּׁשים שבהם] והֹוציא ּבמאה הּלֹוקח הׁשּביח אם ,לפיכ .ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָ
ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ההֹוצאה, ּכל נֹוטל -ֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
טעם  ׁשל ּודברים חֹוב; ּבעל ׁשּטֹורף הּוא הּקרן עם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוהחצי
מּנכסי  הּקרן וגֹובה הּלֹוקח וחֹוזר לדּון. ראּוי וכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהם,
זמן  מאחר נתן אֹו ׁשּמכר המׁשעּבדין מן אף ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻׁשמעֹון,
ּבין  חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף הּׁשבח אבל ללוי. ּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמכר
חֹורין  ּבני מּנכסים אּלא ּגֹובהּו לוי אין - ּכּלֹו ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻחציֹו
ולא  הּׁשבח יגּבה ׁשּלא היא, עֹולם ׁשּתּקנת ׁשמעֹון; ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
מּנכסים  והּבנֹות האּׁשה מזֹון ולא הּגזלן ׁשאכל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפרֹות
ּכתּבה, ּומּקּלי קצּבה. להן ׁשאין דברים ׁשאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻֻֻמׁשעּבדין,
ּבעל  יטרף ולּמה ּכתּבתּה. הּׁשבח מן אּׁשה ּתטרף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
ׁשהּׁשבח  לפי הֹוצאה? מחמת הּבא ּבלבד, הּׁשבח חצי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחֹוב
ונמצא  ללוי, ׁשּמכר ּולאחר מראּובן ׁשּלוה לאחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבא
ּכנכסים  והּׁשבח לׁשמעֹון; חֹובֹות ּבעלי ּכׁשני ולוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָראּובן
ּכמֹו ּכאחד, חֹולקין ׁשהן מּׁשניהם, ׁשּלוה אחר לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאּו
לֹו: וכתב מנה, מּׁשמעֹון ׁשּלוה ראּובן ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו.

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

dele deln zekld - mihtyn xtq - oeygxn c"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מאתים, מּלוי ולוה וחזר ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'ׁשאני
ּכ אחר וקנה ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻוכתב
יהּודה  והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָׂשדה,
ולוי  ׁשמעֹון טֹורף - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבהֹוצאתֹו,
חמּׁשה  זה ּביד ונמצא ּבׁשוה; אֹותֹו וחֹולקין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָהּקרן,
ולוי  ׁשמעֹון וחֹוזר וׁשבעים. חמּׁשה זה ּוביד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָוׁשבעים,
על  ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ׁשלׁשּתן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָויהּודה
זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ׁשּפרׁשנּו; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּדר
נֹוטל  ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים מאה טֹורף ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹולוי
אפּלּו חֹולקין, הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ׁשנים הּׁשבח ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמן

מאה. ֵֵָהן
נטרפין·. אינן הּלֹוקח, ׁשאכל הּפרֹות מּמּנּו.[נגבים]ּכל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

צריכין  ׁשאינן ּפי על אף - לּקרקע המחּברין הּפרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻאבל
ּגֹובה  חֹוב ּבעל הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ּכענבים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלּקרקע,

ה  מן ׁשּגֹובה ּכמֹו ּׁשבח.מהן, ְִֵֶֶֶֶַַ
ׁשּׁשבחה ‚. הֹוצאהמּתנה חֹוב [השקעה]מחמת ּבעל אין , ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשעת  ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום; מּׁשבחּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּגֹובה
את  ּגֹובה חֹוב ּבעל מאליה, ׁשבחה ואם וגֹובה. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה,
חֹוב  ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן קּבל ואם ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻּכּלּה.
ולּמה  הּלֹוקח. מן ׁשּגֹובה ּכדר הּׁשבח, את מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּגֹובה
מּמקּבל  יטרף ולא הּלֹוקח, מן הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַֹֹֹיטרף
מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ׁשהּמֹוכר מּפני ּכלּום? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּתנה
ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל, ּובעמל ּבּקרן, ל מחּיב ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ'ׁשאני
ׁשהרי  זה, ּדבר וקּבל הּלֹוקח ורצה הּכל', אחריּות ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹועלי
יחזר  הּׁשבח, מּמּנּו יּלקח ׁשאם זה, ּתנאי על ירד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּלֹוקח

ּכתב לא ואפּלּו הּמֹוכר; נֹודע[התנאי]על ּכבר [הונהג], ְֲִֵַַַַָָָֹ
ּתנאי  ׁשם ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר ּדין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּזה

ּגֹוב  אינֹו ּכלּום.זה, ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחה מּׁשבח ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּגֹובה „. חֹוב ּבעל אין הּנכסים, ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

ּגֹובה  מאליהם, נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. הּׁשבח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
ּכּלֹו הּׁשבח .את ֶֶַַֻ

מן ‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן

ּבית [תועלת]ּתעלה ּבׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון - לּלֹוקח ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ּובגּנה קּבין, ּבּה[ידורו]ּתׁשעת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו ּדבר לֹו נׁשאר לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשניהן;
ּדמיו את חֹוב ּבעל לֹו נֹותן - חלקו]עליו .[דמי ֵֶַַָָָָ

.Âהיּפֹותיקי הּׂשדה לחובו]היתה אותה ּבעל [שיעבד , ְִֵֵֶַַַָָָ
לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח חצי ורֹואין ּכּלּה. את נֹוטל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻחֹוב
נֹוטל  - ּכּלּה ההֹוצאה על יתר הּׁשבח חצי היה ֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻאם
היא  'ׂשדי חֹוב: ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי חֹוב, מּבעל ֲִִִֵֵֶַַַַַָָָההֹוצאה

הּׁשבח מן לֹו והּנׁשאר שהשביח]ׁשהׁשּביחה'; מה ,[דמי ְְְִִִִֶֶַַַָָ
מן  ּפחֹות הּׁשבח חצי היה אם וכן הּמֹוכר. מן אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָנֹוטל
וחֹוזר  הּׁשבח, חצי ּדמי אּלא חֹוב מּבעל לֹו אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָההֹוצאה

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח חצי הּמֹוכר מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַוגֹובה
.Ê:אֹומרים יתֹומים - היתֹומים מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָֹּבעל

הׁשּביח' אביכם 'ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל הׁשּבחנּו', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ'אנּו

הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא היתֹומים על -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּפחֹות  ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את להם ׁשמין -ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבדמים אֹותם ּומעלה ּדברים [משלם]ׁשּבׁשניהם, ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
עׂשה  לא אם אבל היּפֹותיקי. זֹו ׂשדה ּבׁשעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאמּורים?
ּבדמים, חֹוב ּבעל לסּלק היתֹומין רצּו אם - ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהיּפֹותיקי

הּקרקע מן נֹוטלין רצּו, ואם ׁשבח [עצמה]מסּלקין; ׁשעּור ְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ֶֶָׁשּלהן.

ה'תשע"ה  מרחשון י"ד שישי יום

כב  ¤¤ּפרק
לבית ‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר

ויתקּים בבי"ד]ּדין, ואין [יאושר 'ׁשּלם'. לּלוה: אֹומרין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹ
והֹוריד  הּדּין טעה ואם ׁשּיתּבעּנּו; עד ּתחּלה, לנכסיו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָיֹורדין
אמר  אֹותֹו. מסּלקין ׁשּיתּבעּנּו, קדם לוה לנכסי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלוה
אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו מׁשּלם, 'הריני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּלוה:

זמן [קרקעי]אמׁשּכן לֹו קֹובעין - הּמעֹות' ואביא אמּכר אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון, לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין יֹום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹׁשלׁשים
רצה  ואם מהן. ּגֹובין ּדין ּבית היּו מּיד מּטלטלין, ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשם

להחרים סתמי]הּמלוה אֹו[חרם מעֹות לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ואין  מחרים. זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָמּטלטלין,

את  הּׁשלׁשים מחּיבין ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אדרכּתא ּכֹותבין  ּדין ּבית - הביא ולא כח]יֹום, על [יפוי ְְְְִִִֵֵַַַָֹ

- מׁשּלם' 'איני ּכׁשּתבעֹו, ּבּתחּלה אמר אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנכסיו.
וכן  זמן. לֹו קֹובעין ואין מּיד, נכסיו על אדרכּתא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכֹותבין
ּכֹותבין  - ׁשהֹודה אֹו ּפה, על מלוה אּלא ׁשטר ׁשם אין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאם

חֹורין ּבני נכסים על נמכרו]אדרכּתא לֹו.[שלא ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ואני ·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה 'ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטען

ּפלֹוני  והם ּפלֹוני, ּבמקֹום ועדי ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאביא
לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופלֹוני'
ּבעלילֹות  אּלא ּבא ׁשאינֹו להן נראה ואם עדיו. להביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזמן
ּכ ואחר 'ׁשּלם, לֹו: אֹומרין - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
וׁשּמא  אּלם, הּמלוה היה ואם יחזיר'; ראיה, ל יׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להחזיר יכֹול .אינֹו ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
הּׁשטר‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ,[כטענתו]קבעּו ְְְְְְִֵַַַָָָָָ

לא  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא הּזמן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹוהּגיע
ּפיתחא עליו ּכֹותבין - ּומׁשּמתין[נידוי]ּבא אֹותֹו,[מנדין], ְְְְִִִַָָָָ

ראׁשֹונים, ׁשלׁשים יֹום. ּתׁשעים ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ְְְְְִִִִִִִִַֹּוממּתינין
טֹורח  הּוא ׁשּמא אמצעּיים, מעֹות; ללוֹות טֹורח הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמא
מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ׁשּמא אחרֹונים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמּכר;
אדרכּתא  ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ולא יֹום, הּתׁשעים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹׁשלמּו

נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין נכסיו, ְִִִַַָָעל
ּומֹודיעין „. ׁשּׁשֹולחין עד נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאין

אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלֹו;
ּדברים  ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין זה, על יתר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפחֹות;
'עּתה  ואֹומר: נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ּבׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמּורים?
'איני  אמר: אם אבל הּׁשטר'. ואבּטל ראיה ואביא ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָאבֹוא
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ׁשּתי  ּכנגד החֹוב ׁשהיה והּוא ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּביניהן.
ַָהּׂשדֹות.

כ  ¤¤ּפרק
ּגֹובה ‡. חֹובֹו, ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי

קדם  ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו, הּלוה מן ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתחּלה,
זכה  חֹובֹו, ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - וגבה .האחרֹון ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּלוה. ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
- הרּבה חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה הּקרקעֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
לקנֹות  עתיד ּׁשאני 'מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאף
ׁשוה; ּכּלן יד אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - 'ל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻמׁשעּבד

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, - וגבה ׁשּקדם ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָוכל
ואחר ·. ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלוה

מׁשעּבדת  הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ׂשדה, קנה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ
ּדין  אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָלראׁשֹון,
על  אף זכה, - מהן ׁשּגבה ּכל אּלא ּבמּטלטלין, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
מן  ותפׂש אדם, מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּפי
חֹובֹות  מּבעלי לאחד ּבהן לזּכֹות ּכדי זה, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמּטלטלין

זכה  לא עליו - ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל הּתֹופׂש ׁשּכל ; ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הלווה] חֹוב [על עליו אין אבל קנה. לא לאחרים, ֲֲִֵֵַָָָָָֹחֹוב

זה  ּבחפץ 'זכה הּלוה: לֹו אמר אם וכן לֹו. קנה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאחרים,
חֹובֹות  מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - זה' 'ּתן אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלפלֹוני',
אחר. ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיכֹולין

ּבמקֹום ‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמּנן ְְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשטרֹות
ּבין  קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל - ׁשעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹותבין

זכה  - .מּטלטלין ְְִִַָָ
אחד „. ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאּו

ׁשהרי  הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן קֹודם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמהן
הּלוה  ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ּבהן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ׁשּיגּבה  ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

ּביניהן  מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד חֹולקין?ּכל ּכיצד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מנינם על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק  מספרם]אם ,[לפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

חֹולקין  - מּמּנּו ּפחֹות אֹו חֹובֹו ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּות ְְִִִִֶֶֶַַַָָָיּגיע
חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהן לּפחּות יּגיע ואם ּבׁשוה. מנינם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
ׁשּבהן  לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ּביניהן הּממֹון מּכל חֹולקין -ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
וחֹולקין  חֹובֹות מּבעלי הּנׁשארים וחֹוזרין חֹובֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָּכׁשעּור
ׁשל  חֹובֹו - ׁשלׁשה היּו ּכיצד? הּזאת. ּכדר ּביניהם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּיתר
היה  אם - מאֹות ׁשבע זה וׁשל מאתים, זה וׁשל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אם  וכן מאה; מאה נֹוטלין מאֹות, ׁשלׁש ׁשם הּנמצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשם  נמצאּו ּבׁשוה. חֹולקין מאֹות, מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויסּתּלק  ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשל ׁש על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר
אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו חֹולקין הּממֹון ּוׁשאר הּמאה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָּבעל
חֹולקין  - ּפחֹות אֹו מאֹות חמׁש ׁשם נמצאּו ּכיצד? .ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּדר
וחֹולקין  וחֹוזרין האחד; ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
הּׁשני. ויסּתּלק הּׁשנים, ּבין ּבׁשוה הּפחֹות אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמאתים
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצאּו
הּׁשנים  ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה; ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק

הּנׁשארת  הּמאה ונֹותנין הּמאתים; ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבׁשוה,
ועל  ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשבע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הם אפּלּו חֹולקין, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָויׁש
לוי ‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ראּובן -ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מֹורידין  - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
הּלֹוקח  ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ׁש זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד 'ׁשּמא לֹו: והרי אֹומר ,ׁשטר ל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ראּובן  ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד חֹורין ּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׂשדה

מּמּני' לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ,זמּנ אחר אם ׁשהּוא ,לפיכ . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
הרׁשאה כח]ּכתבּו ואיל[יפוי מאּיר טֹורפין לזה, זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

צד שטר]מּכל ׁשּמכר [מכל וׁשמעֹון ּבראּובן הּדין והּוא . ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
ּבחמּׁשה  זה ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ׂשדה לוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ְְְְִִֶֶָָָָּבניסן,

כא  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. - הּלֹוקח ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל

הֹוצאה מחמת נכסים [השקעה]ׁשהׁשּביח ׁשּׁשבחּו ּבין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשבח; ּכל טֹורף מאליהן, הׁשּביחּו ׁשאם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליהם;
ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה הֹוצאה, מחמת הׁשּביחּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
ׁשמעֹון  ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶַַַָָָָראּובן
והׁשּביחה  הֹוצאֹות, לוי עליה והֹוציא ּבמנה, ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָללוי
לוי, את לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא - מאתים ׁשוה היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהרי
הּמּקח, ּדמי ׁשל מאה וחמּׁשים: ּבמאה מּמּנה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹורף
עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים
ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות ּבּה עלּו אֹו ּבדמים ׁשהּוקרה ְְְִִֶֶֶָָָָָָֻּכגֹון
רע  הּלֹוקח יהיה לא ואמרּו: וחכמים ּגדֹולים ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהֹורּו

לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה מּיֹורד [כמה ּכח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
השביח] וכמה ה הוציא על וידֹו הפחות ּתחּתֹונה, [מקבל ְְַַַָָ

חמּׁשים שבהם] והֹוציא ּבמאה הּלֹוקח הׁשּביח אם ,לפיכ .ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָ
ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ההֹוצאה, ּכל נֹוטל -ֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
טעם  ׁשל ּודברים חֹוב; ּבעל ׁשּטֹורף הּוא הּקרן עם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוהחצי
מּנכסי  הּקרן וגֹובה הּלֹוקח וחֹוזר לדּון. ראּוי וכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהם,
זמן  מאחר נתן אֹו ׁשּמכר המׁשעּבדין מן אף ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻׁשמעֹון,
ּבין  חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף הּׁשבח אבל ללוי. ּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמכר
חֹורין  ּבני מּנכסים אּלא ּגֹובהּו לוי אין - ּכּלֹו ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻחציֹו
ולא  הּׁשבח יגּבה ׁשּלא היא, עֹולם ׁשּתּקנת ׁשמעֹון; ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
מּנכסים  והּבנֹות האּׁשה מזֹון ולא הּגזלן ׁשאכל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפרֹות
ּכתּבה, ּומּקּלי קצּבה. להן ׁשאין דברים ׁשאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻֻֻמׁשעּבדין,
ּבעל  יטרף ולּמה ּכתּבתּה. הּׁשבח מן אּׁשה ּתטרף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
ׁשהּׁשבח  לפי הֹוצאה? מחמת הּבא ּבלבד, הּׁשבח חצי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחֹוב
ונמצא  ללוי, ׁשּמכר ּולאחר מראּובן ׁשּלוה לאחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבא
ּכנכסים  והּׁשבח לׁשמעֹון; חֹובֹות ּבעלי ּכׁשני ולוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָראּובן
ּכמֹו ּכאחד, חֹולקין ׁשהן מּׁשניהם, ׁשּלוה אחר לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאּו
לֹו: וכתב מנה, מּׁשמעֹון ׁשּלוה ראּובן ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו.
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מאתים, מּלוי ולוה וחזר ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'ׁשאני
ּכ אחר וקנה ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻוכתב
יהּודה  והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָׂשדה,
ולוי  ׁשמעֹון טֹורף - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבהֹוצאתֹו,
חמּׁשה  זה ּביד ונמצא ּבׁשוה; אֹותֹו וחֹולקין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָהּקרן,
ולוי  ׁשמעֹון וחֹוזר וׁשבעים. חמּׁשה זה ּוביד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָוׁשבעים,
על  ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ׁשלׁשּתן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָויהּודה
זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ׁשּפרׁשנּו; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּדר
נֹוטל  ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים מאה טֹורף ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹולוי
אפּלּו חֹולקין, הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ׁשנים הּׁשבח ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמן

מאה. ֵֵָהן
נטרפין·. אינן הּלֹוקח, ׁשאכל הּפרֹות מּמּנּו.[נגבים]ּכל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

צריכין  ׁשאינן ּפי על אף - לּקרקע המחּברין הּפרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻאבל
ּגֹובה  חֹוב ּבעל הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ּכענבים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלּקרקע,

ה  מן ׁשּגֹובה ּכמֹו ּׁשבח.מהן, ְִֵֶֶֶֶַַ
ׁשּׁשבחה ‚. הֹוצאהמּתנה חֹוב [השקעה]מחמת ּבעל אין , ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשעת  ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום; מּׁשבחּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּגֹובה
את  ּגֹובה חֹוב ּבעל מאליה, ׁשבחה ואם וגֹובה. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה,
חֹוב  ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן קּבל ואם ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻּכּלּה.
ולּמה  הּלֹוקח. מן ׁשּגֹובה ּכדר הּׁשבח, את מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּגֹובה
מּמקּבל  יטרף ולא הּלֹוקח, מן הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַֹֹֹיטרף
מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ׁשהּמֹוכר מּפני ּכלּום? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּתנה
ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל, ּובעמל ּבּקרן, ל מחּיב ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ'ׁשאני
ׁשהרי  זה, ּדבר וקּבל הּלֹוקח ורצה הּכל', אחריּות ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹועלי
יחזר  הּׁשבח, מּמּנּו יּלקח ׁשאם זה, ּתנאי על ירד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּלֹוקח

ּכתב לא ואפּלּו הּמֹוכר; נֹודע[התנאי]על ּכבר [הונהג], ְֲִֵַַַַָָָֹ
ּתנאי  ׁשם ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר ּדין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּזה

ּגֹוב  אינֹו ּכלּום.זה, ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחה מּׁשבח ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּגֹובה „. חֹוב ּבעל אין הּנכסים, ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

ּגֹובה  מאליהם, נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. הּׁשבח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
ּכּלֹו הּׁשבח .את ֶֶַַֻ

מן ‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן

ּבית [תועלת]ּתעלה ּבׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון - לּלֹוקח ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ּובגּנה קּבין, ּבּה[ידורו]ּתׁשעת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו ּדבר לֹו נׁשאר לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשניהן;
ּדמיו את חֹוב ּבעל לֹו נֹותן - חלקו]עליו .[דמי ֵֶַַָָָָ

.Âהיּפֹותיקי הּׂשדה לחובו]היתה אותה ּבעל [שיעבד , ְִֵֵֶַַַָָָ
לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח חצי ורֹואין ּכּלּה. את נֹוטל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻחֹוב
נֹוטל  - ּכּלּה ההֹוצאה על יתר הּׁשבח חצי היה ֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻאם
היא  'ׂשדי חֹוב: ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי חֹוב, מּבעל ֲִִִֵֵֶַַַַַָָָההֹוצאה

הּׁשבח מן לֹו והּנׁשאר שהשביח]ׁשהׁשּביחה'; מה ,[דמי ְְְִִִִֶֶַַַָָ
מן  ּפחֹות הּׁשבח חצי היה אם וכן הּמֹוכר. מן אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָנֹוטל
וחֹוזר  הּׁשבח, חצי ּדמי אּלא חֹוב מּבעל לֹו אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָההֹוצאה

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח חצי הּמֹוכר מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַוגֹובה
.Ê:אֹומרים יתֹומים - היתֹומים מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָֹּבעל

הׁשּביח' אביכם 'ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל הׁשּבחנּו', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ'אנּו

הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא היתֹומים על -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּפחֹות  ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את להם ׁשמין -ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבדמים אֹותם ּומעלה ּדברים [משלם]ׁשּבׁשניהם, ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
עׂשה  לא אם אבל היּפֹותיקי. זֹו ׂשדה ּבׁשעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאמּורים?
ּבדמים, חֹוב ּבעל לסּלק היתֹומין רצּו אם - ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהיּפֹותיקי

הּקרקע מן נֹוטלין רצּו, ואם ׁשבח [עצמה]מסּלקין; ׁשעּור ְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ֶֶָׁשּלהן.

ה'תשע"ה  מרחשון י"ד שישי יום

כב  ¤¤ּפרק
לבית ‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר

ויתקּים בבי"ד]ּדין, ואין [יאושר 'ׁשּלם'. לּלוה: אֹומרין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹ
והֹוריד  הּדּין טעה ואם ׁשּיתּבעּנּו; עד ּתחּלה, לנכסיו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָיֹורדין
אמר  אֹותֹו. מסּלקין ׁשּיתּבעּנּו, קדם לוה לנכסי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלוה
אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו מׁשּלם, 'הריני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּלוה:

זמן [קרקעי]אמׁשּכן לֹו קֹובעין - הּמעֹות' ואביא אמּכר אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון, לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין יֹום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹׁשלׁשים
רצה  ואם מהן. ּגֹובין ּדין ּבית היּו מּיד מּטלטלין, ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשם

להחרים סתמי]הּמלוה אֹו[חרם מעֹות לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ואין  מחרים. זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָמּטלטלין,

את  הּׁשלׁשים מחּיבין ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אדרכּתא ּכֹותבין  ּדין ּבית - הביא ולא כח]יֹום, על [יפוי ְְְְִִִֵֵַַַָֹ

- מׁשּלם' 'איני ּכׁשּתבעֹו, ּבּתחּלה אמר אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנכסיו.
וכן  זמן. לֹו קֹובעין ואין מּיד, נכסיו על אדרכּתא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכֹותבין
ּכֹותבין  - ׁשהֹודה אֹו ּפה, על מלוה אּלא ׁשטר ׁשם אין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאם

חֹורין ּבני נכסים על נמכרו]אדרכּתא לֹו.[שלא ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ואני ·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה 'ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטען

ּפלֹוני  והם ּפלֹוני, ּבמקֹום ועדי ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאביא
לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופלֹוני'
ּבעלילֹות  אּלא ּבא ׁשאינֹו להן נראה ואם עדיו. להביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזמן
ּכ ואחר 'ׁשּלם, לֹו: אֹומרין - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
וׁשּמא  אּלם, הּמלוה היה ואם יחזיר'; ראיה, ל יׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להחזיר יכֹול .אינֹו ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
הּׁשטר‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ,[כטענתו]קבעּו ְְְְְְִֵַַַָָָָָ

לא  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא הּזמן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹוהּגיע
ּפיתחא עליו ּכֹותבין - ּומׁשּמתין[נידוי]ּבא אֹותֹו,[מנדין], ְְְְִִִַָָָָ

ראׁשֹונים, ׁשלׁשים יֹום. ּתׁשעים ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ְְְְְִִִִִִִִַֹּוממּתינין
טֹורח  הּוא ׁשּמא אמצעּיים, מעֹות; ללוֹות טֹורח הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמא
מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ׁשּמא אחרֹונים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמּכר;
אדרכּתא  ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ולא יֹום, הּתׁשעים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹׁשלמּו

נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין נכסיו, ְִִִַַָָעל
ּומֹודיעין „. ׁשּׁשֹולחין עד נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאין

אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלֹו;
ּדברים  ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין זה, על יתר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפחֹות;
'עּתה  ואֹומר: נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ּבׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמּורים?
'איני  אמר: אם אבל הּׁשטר'. ואבּטל ראיה ואביא ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָאבֹוא
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על  ּבין נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין מּיד - ּדין' לבית ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבא
על  הּׁשטר היה אם וכן הּמּטלטלין. על ּבין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּקרקעֹות
ּכֹותבין  אּלא יֹום, ּתׁשעים לֹו ממּתינין אין - ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּפּקדֹון

מּיד  נכסיו על .אדרכּתא ְְְִַַַָָָָ
ּכֹותבין ‰. הּתׁשעים, ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה

- הּמּטלטלין אבל הּקרקעֹות. על - נכסיו על ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָאדרכּתא
אביא  'עּתה אֹומר ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ּתׁשעים אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאפּלּו
לּמּטלטלין; הּמלוה מֹורידין אין - הּׁשטר' ואבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָראיה
ימצא  ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא אֹותם, יאכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמא

ּתכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה היה ואפּלּו ּיּטל; [תכחש]מה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ
ּתׁשּתּדף עזה]אֹו .[ברוח ְִֵַ

.Â חֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש אֹומרים: ְְְְִִִִִִִִֵַַָהֹורידּוהּו,
ׂשדה  על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ

ׁשּלֹו' ׁשלׁשהּפלֹונית לֹו ׁשמין ּכ ואחר מאֹותּה[בקיאים]. ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
עליה ּומכריזין חֹובֹו, ּכנגד מה[למכירה]הּׂשדה [זמן]ּכפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין הּמֹוסיפין. ׁשּיפסקּו עד ְְְְִִִִִִֶֶַַּׁשּיראּו,
ׁשם  היה אם החֹוב, ׁשטר וקֹורעין אֹותֹו; ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָלחלק
האדרכּתא  ּכֹותבין חֹורין, ּבני נכסים לֹו היּו לא ואם ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹׁשטר.
ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר ּכ לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש :ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּכ
ּוכבר  חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ולא חֹובֹו, לֹו נתן ְְְְְִִֵַָָָָָֹֹולא
לדרׁש לפלֹוני רׁשּות ונתּנּו עליו, לֹו ׁשהיה לּׁשטר ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹקרענּוהּו
וכל  לֹו, ׁשּיּמצאּו נכסים ּכל על נטּויה ידֹו ולהיֹות ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹולחקר,
ולגּבֹות  להּפרע לֹו יׁש והלאה, ּפלֹוני מּזמן ׁשּמכר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָקרקעֹות

הּכל'. מן ִַֹחֹובֹו
.Ê אם ּומחּפׂש: הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסים  לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין חֹורין, ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
ׁשטר  וקֹורעין מהן. טֹורף ׁשטרֹו, זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא  ׁשטר לֹו וכֹותבין גביה]האדרכּתא, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ
.Á לטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ּפלֹונית  מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו חּיב ׁשּפלֹוני ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּבחֹוב
קרענּו ּוכבר ּפלֹוני; מּזמן וכ ּבכ ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשּלקחּה
'וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו ּבידֹו, ׁשהיתה .האדרכּתא ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

.Ë ּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לּטֹורף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר
מה  ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין הּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָלאֹותּה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן, מן לֹו ּומכריזין ּׁשראּוי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעליה

.È ּבתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר
את  ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּגאֹונים,
ולא  מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּטֹורף
הּלֹוקח, לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ואחר לאחר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמכרֹו

לֹו וכֹותבין ׁשּלֹו. .[לקרקע]הֹורדה[שטר]ּבּׁשּומא ְְִֶַָָָ
.‡È ׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו 'אחר ּכֹותבין? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכיצד

הּטֹורף, זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבידֹו,
מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לׂשדה הֹורדנּוהּו - חֹובֹו ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

ּבקנינֹו'. אדם ּכל ׁשּמׁשּתּמׁש ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבּה,

.·È ימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
.ההכרזה  ְַַָָ

.‚È לׁשטר 'קרענּוהּו ּבּה ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָּכל
ּבּה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא; אינּה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָההלואה',

לא  ּכתּוב 'קרענּוה ׁשאין ׁשּומא וכל טרּפא; אינּה דרכּתא', ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּומא  אינּה לּטרּפא', 'קרענּוה .ּבּה ְְְִֵַַָָָָָ

.„È ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד - לׁשּום ׁשּירדּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה
אֹומרים  ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ּבמאתים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹומרים
אֹומר  ואחד ּבמנה אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ּבטל  - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבמנה
אחד  ּבמאה; נּדֹון ועׂשרים, ּבמאה אֹומר ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבׁשמֹונים
מאה  אֹומר ואחד ּבתׁשעים אֹומר ואחד ּבמאה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר
ּביניהן  ׁשמין זֹו ּדר ועל ועׂשרה. ּבמאה נּדֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשלׁשים,

.לעֹולם  ְָ
.ÂË ׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית

להן  ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לעּות לא אבל לתּקן הּמֹורים,[לקלקל]רׁשּות וכל ּכׁשליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

הֹורּו. ֶָּכזה
.ÊË ּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית

לוה, ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
מעֹותיו  את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהם, אֹו נטרף, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לּבעלים  חֹוזרת ׁשהּׁשּומא הּקרקע; מאֹותּה אֹותֹו מסּלקין -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

והּטֹוב".לעֹולם  הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום , ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָ
.ÊÈ ּבית ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָקרקע

לּבעלים חֹוזרת זֹו הרי - הּמלוה זה ׁשל חֹוב לבעל [אם ּדין ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
מכרּהישלם] הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח ּגדֹול ּכחֹו יהיה לא ;ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

מּדעּתֹו, חֹובֹו לבעל ׁשּׁשמּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו חֹוב ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּבעל
לאּׁשה  קרקע ׁשמּו חֹוזרת. אינּה - והֹוריׁשּה ׁשּמת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ונּׂשאת מּמּנה ׁשּׁשמּו א ֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָונּׂשאת,

מחזיר ולא הּוא, לֹו[ללווה]ּכלֹוקח מחזירין גבו ולא [אם ְְְְֲִִִֵַַַֹֹ
.מהאשה]

כג  ¤¤ּפרק
הּמקּדמין‡. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מוקדם -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

,ּולפיכ ּכּדין; ׁשּלא לקֹוחֹות ּבהן טֹורף ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפסּולין,
מּבני  אּלא מקּדם ּבׁשטר יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֻקנסּו

ׁשהקּדימֹו. ראׁשֹון מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹחֹורין
המאחרין·. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מאוחר -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

טֹורף  ׁשאינֹו הּׁשטר, ּבעל ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשרין,
ׁשהּוא  ּבֹו ּכתבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר; מּזמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּכׁשר. זה הרי ְֲֵֵֶָָֻמאחר,
לֹו‚. הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּכתבּוהּו [אחריו]ׁשטר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ

ּבענין  עסּוקים היּו ואם מקּדם; ׁשהּוא מּפני ּפסּול, -ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
ׁשּקנּו[ההלוואה] ּפי על אף - וחתמּוהּו הּלילה, ׁשּנכנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד

ּכׁשר. ּבּלילה, ְִֵֶַַָָמּמּנּו
ּבתׁשרי„. ּבעׂשרה אֹו ּבׁשּבת, ּכתּוב ׁשּזמּנֹו [יום ׁשטר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמא הכיפורים] חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא, מאחר ׁשטר -ְְְְְִֵֵֶָָָָֻ
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נכּתב, ּבתׁשרי עׂשר ּבאחד אֹו ּבּׁשּבת ּובאחד הּוא, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמקּדם
חזקתֹו על הּׁשטר את מעמידין ׁשהּדבר [כשרותו]אּלא ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אחרּוהּו. ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין הּוא, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָידּוע
ואין ‰. עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה, ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין

עּמֹו הּלוה ׁשּיהיה עד למלוה, ּדברים ּכֹותבין ּבּמה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּיׁש ּבׁשטר ׁשּקנּו[כתוב]אמּורים? מּׁשעה ׁשהרי קנין; ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

אין  - קנין ּבֹו ׁשאין ׁשטר אבל נכסיו. נׁשּתעּבדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמּידֹו,
הּׁשטר  ויּתן עּמֹו, הּמלוה ׁשּיהיה עד לּלוה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכֹותבין
ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה יכּתב ׁשּמא ּבפנינּו; הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביד
זה  ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ונמצא ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּתׁשרי. עד לידֹו הּגיע לא ׁשהרי ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמּניסן
.Âׁשּקנּו קנין]עדים וכּיֹוצא [עשו הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

יֹום  ידעּו אם - מרּבה זמן הּׁשטר ּכתיבת ונתאחרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻּבהן,
ּפי  על ואף הּקנין, זמן ּבּׁשטר ּכֹותבין - ּבֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּקנּו
ּכתיבת  'ונתאחרה לֹומר: צריכין ואין חתימתן, זמן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו
ּכֹותבין  - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ואם ּפלֹוני'. יֹום עד ְְְְִִִֵֶַָָָֹידינּו
להן  ׁשּנמסרה מי וכן הּכתיבה. מּׁשעת ׁשטר ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָזמּנֹו
אין  - אחרת ּבמדינה הּׁשטר וכתבּו ּבּמדינה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעדּות
מקֹום  אּלא העדּות, ּבֹו ׁשּנמסרה מקֹום ׁשם ּבּׁשטר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמזּכירין

ידן. חתימת ּבֹו ְֲִֶַָָָׁשּכתבּו
.Êאפּלּו - ּבזמּנן נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מּקח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹׁשטרי

ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ּפסּולין; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהמאחרין,
קדם  הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ׁשחזר ּכגֹון ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכיצד?
המאחר, הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, הּׁשטר זמן ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻֻׁשּיּגיע
טֹורף  ונמצא ;'מּמ ׁשנּיה ּפעם ּולקחּתיה 'חזרּתי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹויאמר:
ׁשּמא  המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש לא ולּמה ּכּדין. ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא

ׁשֹובר ויכּתב זמּנֹו ׁשּיּגיע קדם פרעון]יפרעּנּו ויחזר [שטר , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּכל  לפי ּכּדין? ׁשּלא ּבֹו ויטרף המאחר, הּׁשטר ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻויֹוציא

סתם הּׁשֹובר ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו מאחר, ׁשטר [ללא הּכֹותב ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם זמן] הּׁשֹובר. זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר, ׁשּיצא זמן ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

על  הפסיד הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר וכתב כן, עׂשה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹלא
ְַנפׁשֹו.

.Áּומסר ּבאנס ׂשדהּו ׁשּמכר [שהוא מֹודעא[לעדים]מי ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
נתןאנוס] אֹו ּומכר ׁשּקדם אֹו ׁשּימּכר [מתנה], קדם לאחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר אצל אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאּנס
ׁשטר  ּדין ׁשאין מּפני ּכלּום; ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו

ו  ׁשּיּכתב, ּכּיֹוצא זה ּכל וכן האנס. מּפני אּלא נכּתב לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ֶָּבזה.

.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר
- מאביו ּגזּולה הארץ ׁשּזאת עדים לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיצד?
אם  וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים לה ֹוציאּה לֹו יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָהרי
וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ׁשּנגמר לֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהעידּו
טֹורף  הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת ּפלֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמּזמן

זֹו .ּבעדּות ְֵ
.È- אחת ׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ

קנּוניא הּלֹוקח יעׂשה ויטרף [מזימה]ׁשּמא חֹוב, ּבעל עם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ׂשדה ויטרף זה יבֹוא ּכיצד? ּכּדין. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ויחזר אביו, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ׁשּבידֹו; הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ׁשּלקחּו הּלקֹוחֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמן
הּוא  ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ויעמד ּבקנּוניא ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹויחזר
עדיו, ּבעדּות ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ויטרף ּבעצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּטרפּה
אחרים  לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני, הּמכר ׁשטר הּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹויֹוציא
קּימין  ועדיו הּמכר, ׁשטר לֹו ׁשאבד מי ּכן אם ּכּדין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
זה  'ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ׁשטר לֹו יכּתבּו יעׂשה? ּכיצד -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבני  מּנכסים ולא מׁשעּבדים מּנכסים לא ּבֹו ּגֹובין ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹֹֻאין
ּפלֹוני  ּביד זֹו ׂשדה להעמיד אּלא ּכתבנּוהּו ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹחֹורין,

יֹורׁשיו'. ולא הּמֹוכר מּידֹו יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּלֹוקח,
.‡È,קּימין ׁשעדיו ּפי על אף ּכן: אינֹו החֹובֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבׁשטרי

עּתה  לי ׁשּכתבּתם 'ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר מּידֹו, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָוקנּו
אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - נׂשרף' אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאבד

לזמן החֹוב היה ואפּלּו פרעון]מחלֹו; זמן ואינֹו[נקוב . ְְְֲִִֵַַַָָָ
היּו 'לא הּלוה אמר אם אּלא ּכלּום, אּלּו ּבעדים ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגֹובה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבעדּותם, ּכפרן יחזק ׁשּזה מעֹולם', ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻדברים

.·È- להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו, ׁשטר ׁשּבלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמי
עדים עליו והן [שיקראוהו]מעמיד ּדין, ּבית לפני ּובא , ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ

קּיּום לֹו אין [אישור]עֹוׂשין - עצמן הּׁשטר עדי אבל . ְְֲִִֵֵֵַַָָָ
אבל  ּבפניהם; ׁשּנמחק ּפי על אף אחר, ׁשטר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכֹותבין

קּיּום. לֹו עֹוׂשין ּדין ּובית ּדין, לבית ְִִִִִֵֵָּבאין
.‚È:ואֹומרים אחר, ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

ּפלֹוני  ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָ'אנּו
עדיו'. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, מחּוק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָׁשטר
מכּונת' ונמצאת עדים, ׁשל לעדּותם 'והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם

קּיּום [אמיתית] צרי ואינֹו לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ּגֹובה -ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
העדים  על ראיה להביא צרי - ּכן ּכתבּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאחר;

עדּותן. ׁשּתתקּים עד ְִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹונים,
.„È אם - נּטׁשטׁש אֹו נמחק  ּכׁשר; ׁשּנתקרע, חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

איזה  ּפסּול. זה הרי ּדין, ּבית קרע נקרע ּכׁשר. נּכר, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב  ׁשתי ּדין? ּבית קרע .הּוא ְִִֵֵֶֶַָ

.ÂË וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע ְְְְִִִִִֶַַָָָָמי
לא  אבל ראׁשֹון; מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹלֹו

הּׁשטר  ׁשֹוברעדי יכּתב  רצה, ואם פרעון]. .[שטר ְְְִִֵֵֵַָָָֹ
.ÊË'הּׁשטר לי 'אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, ּכל לפרע ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבא

לּלוה  ויׁש חֹובֹו; ּכל ויּפרע ׁשֹובר, לֹו יכּתב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
סתם סתמי]להחרים וטֹוען [חרם הּׁשטר, ׁשּכֹובׁש מי על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

אצלֹו, 'הּׁשטר ואמר: וּדאי טענת הּלוה טען ואם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשאבד.
הּסת  הּמלוה ׁשּיּׁשבע רּבֹותי הֹורּו - ּבכיסֹו' הּניחֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועּתה

ׁשֹובר. ויכּתב חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשאבד
.ÊÈמּמּנּו לי 'עׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָמי

לּלוה  ׁשּזכּות לֹו; עֹוׂשין אין - חמּׁשים' ּבחמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַֹׁשנים
ׁשטרֹו נמצא מקצת, יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר הּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלהיֹות

פרוע]ּפגּום ּבחמּׁשים [שחלקו ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַָָ
עֹוׂשין  אין - ּבמאה' אחד אֹותם לי 'עׂשּו ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָחמּׁשים,
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על  ּבין נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין מּיד - ּדין' לבית ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבא
על  הּׁשטר היה אם וכן הּמּטלטלין. על ּבין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּקרקעֹות
ּכֹותבין  אּלא יֹום, ּתׁשעים לֹו ממּתינין אין - ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּפּקדֹון

מּיד  נכסיו על .אדרכּתא ְְְִַַַָָָָ
ּכֹותבין ‰. הּתׁשעים, ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה

- הּמּטלטלין אבל הּקרקעֹות. על - נכסיו על ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָאדרכּתא
אביא  'עּתה אֹומר ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ּתׁשעים אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאפּלּו
לּמּטלטלין; הּמלוה מֹורידין אין - הּׁשטר' ואבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָראיה
ימצא  ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא אֹותם, יאכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמא

ּתכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה היה ואפּלּו ּיּטל; [תכחש]מה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ
ּתׁשּתּדף עזה]אֹו .[ברוח ְִֵַ

.Â חֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש אֹומרים: ְְְְִִִִִִִִֵַַָהֹורידּוהּו,
ׂשדה  על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ

ׁשּלֹו' ׁשלׁשהּפלֹונית לֹו ׁשמין ּכ ואחר מאֹותּה[בקיאים]. ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
עליה ּומכריזין חֹובֹו, ּכנגד מה[למכירה]הּׂשדה [זמן]ּכפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין הּמֹוסיפין. ׁשּיפסקּו עד ְְְְִִִִִִֶֶַַּׁשּיראּו,
ׁשם  היה אם החֹוב, ׁשטר וקֹורעין אֹותֹו; ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָלחלק
האדרכּתא  ּכֹותבין חֹורין, ּבני נכסים לֹו היּו לא ואם ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹׁשטר.
ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר ּכ לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש :ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּכ
ּוכבר  חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ולא חֹובֹו, לֹו נתן ְְְְְִִֵַָָָָָֹֹולא
לדרׁש לפלֹוני רׁשּות ונתּנּו עליו, לֹו ׁשהיה לּׁשטר ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹקרענּוהּו
וכל  לֹו, ׁשּיּמצאּו נכסים ּכל על נטּויה ידֹו ולהיֹות ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹולחקר,
ולגּבֹות  להּפרע לֹו יׁש והלאה, ּפלֹוני מּזמן ׁשּמכר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָקרקעֹות

הּכל'. מן ִַֹחֹובֹו
.Ê אם ּומחּפׂש: הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסים  לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין חֹורין, ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
ׁשטר  וקֹורעין מהן. טֹורף ׁשטרֹו, זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא  ׁשטר לֹו וכֹותבין גביה]האדרכּתא, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ
.Á לטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ּפלֹונית  מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו חּיב ׁשּפלֹוני ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּבחֹוב
קרענּו ּוכבר ּפלֹוני; מּזמן וכ ּבכ ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשּלקחּה
'וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו ּבידֹו, ׁשהיתה .האדרכּתא ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

.Ë ּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לּטֹורף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר
מה  ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין הּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָלאֹותּה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן, מן לֹו ּומכריזין ּׁשראּוי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעליה

.È ּבתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר
את  ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּגאֹונים,
ולא  מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּטֹורף
הּלֹוקח, לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ואחר לאחר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמכרֹו

לֹו וכֹותבין ׁשּלֹו. .[לקרקע]הֹורדה[שטר]ּבּׁשּומא ְְִֶַָָָ
.‡È ׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו 'אחר ּכֹותבין? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכיצד

הּטֹורף, זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבידֹו,
מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לׂשדה הֹורדנּוהּו - חֹובֹו ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

ּבקנינֹו'. אדם ּכל ׁשּמׁשּתּמׁש ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבּה,

.·È ימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
.ההכרזה  ְַַָָ

.‚È לׁשטר 'קרענּוהּו ּבּה ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָּכל
ּבּה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא; אינּה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָההלואה',

לא  ּכתּוב 'קרענּוה ׁשאין ׁשּומא וכל טרּפא; אינּה דרכּתא', ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּומא  אינּה לּטרּפא', 'קרענּוה .ּבּה ְְְִֵַַָָָָָ

.„È ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד - לׁשּום ׁשּירדּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה
אֹומרים  ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ּבמאתים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹומרים
אֹומר  ואחד ּבמנה אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ּבטל  - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבמנה
אחד  ּבמאה; נּדֹון ועׂשרים, ּבמאה אֹומר ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבׁשמֹונים
מאה  אֹומר ואחד ּבתׁשעים אֹומר ואחד ּבמאה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר
ּביניהן  ׁשמין זֹו ּדר ועל ועׂשרה. ּבמאה נּדֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשלׁשים,

.לעֹולם  ְָ
.ÂË ׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית

להן  ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לעּות לא אבל לתּקן הּמֹורים,[לקלקל]רׁשּות וכל ּכׁשליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

הֹורּו. ֶָּכזה
.ÊË ּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית

לוה, ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
מעֹותיו  את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהם, אֹו נטרף, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לּבעלים  חֹוזרת ׁשהּׁשּומא הּקרקע; מאֹותּה אֹותֹו מסּלקין -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

והּטֹוב".לעֹולם  הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום , ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָ
.ÊÈ ּבית ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָקרקע

לּבעלים חֹוזרת זֹו הרי - הּמלוה זה ׁשל חֹוב לבעל [אם ּדין ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
מכרּהישלם] הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח ּגדֹול ּכחֹו יהיה לא ;ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

מּדעּתֹו, חֹובֹו לבעל ׁשּׁשמּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו חֹוב ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּבעל
לאּׁשה  קרקע ׁשמּו חֹוזרת. אינּה - והֹוריׁשּה ׁשּמת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ונּׂשאת מּמּנה ׁשּׁשמּו א ֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָונּׂשאת,

מחזיר ולא הּוא, לֹו[ללווה]ּכלֹוקח מחזירין גבו ולא [אם ְְְְֲִִִֵַַַֹֹ
.מהאשה]

כג  ¤¤ּפרק
הּמקּדמין‡. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מוקדם -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

,ּולפיכ ּכּדין; ׁשּלא לקֹוחֹות ּבהן טֹורף ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפסּולין,
מּבני  אּלא מקּדם ּבׁשטר יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֻקנסּו

ׁשהקּדימֹו. ראׁשֹון מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹחֹורין
המאחרין·. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מאוחר -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

טֹורף  ׁשאינֹו הּׁשטר, ּבעל ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשרין,
ׁשהּוא  ּבֹו ּכתבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר; מּזמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּכׁשר. זה הרי ְֲֵֵֶָָֻמאחר,
לֹו‚. הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּכתבּוהּו [אחריו]ׁשטר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ

ּבענין  עסּוקים היּו ואם מקּדם; ׁשהּוא מּפני ּפסּול, -ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
ׁשּקנּו[ההלוואה] ּפי על אף - וחתמּוהּו הּלילה, ׁשּנכנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד

ּכׁשר. ּבּלילה, ְִֵֶַַָָמּמּנּו
ּבתׁשרי„. ּבעׂשרה אֹו ּבׁשּבת, ּכתּוב ׁשּזמּנֹו [יום ׁשטר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמא הכיפורים] חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא, מאחר ׁשטר -ְְְְְִֵֵֶָָָָֻ
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נכּתב, ּבתׁשרי עׂשר ּבאחד אֹו ּבּׁשּבת ּובאחד הּוא, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמקּדם
חזקתֹו על הּׁשטר את מעמידין ׁשהּדבר [כשרותו]אּלא ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אחרּוהּו. ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין הּוא, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָידּוע
ואין ‰. עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה, ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין

עּמֹו הּלוה ׁשּיהיה עד למלוה, ּדברים ּכֹותבין ּבּמה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּיׁש ּבׁשטר ׁשּקנּו[כתוב]אמּורים? מּׁשעה ׁשהרי קנין; ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

אין  - קנין ּבֹו ׁשאין ׁשטר אבל נכסיו. נׁשּתעּבדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמּידֹו,
הּׁשטר  ויּתן עּמֹו, הּמלוה ׁשּיהיה עד לּלוה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכֹותבין
ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה יכּתב ׁשּמא ּבפנינּו; הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביד
זה  ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ונמצא ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּתׁשרי. עד לידֹו הּגיע לא ׁשהרי ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמּניסן
.Âׁשּקנּו קנין]עדים וכּיֹוצא [עשו הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

יֹום  ידעּו אם - מרּבה זמן הּׁשטר ּכתיבת ונתאחרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻּבהן,
ּפי  על ואף הּקנין, זמן ּבּׁשטר ּכֹותבין - ּבֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּקנּו
ּכתיבת  'ונתאחרה לֹומר: צריכין ואין חתימתן, זמן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו
ּכֹותבין  - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ואם ּפלֹוני'. יֹום עד ְְְְִִִֵֶַָָָֹידינּו
להן  ׁשּנמסרה מי וכן הּכתיבה. מּׁשעת ׁשטר ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָזמּנֹו
אין  - אחרת ּבמדינה הּׁשטר וכתבּו ּבּמדינה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעדּות
מקֹום  אּלא העדּות, ּבֹו ׁשּנמסרה מקֹום ׁשם ּבּׁשטר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמזּכירין

ידן. חתימת ּבֹו ְֲִֶַָָָׁשּכתבּו
.Êאפּלּו - ּבזמּנן נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מּקח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹׁשטרי

ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ּפסּולין; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהמאחרין,
קדם  הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ׁשחזר ּכגֹון ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכיצד?
המאחר, הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, הּׁשטר זמן ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻֻׁשּיּגיע
טֹורף  ונמצא ;'מּמ ׁשנּיה ּפעם ּולקחּתיה 'חזרּתי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹויאמר:
ׁשּמא  המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש לא ולּמה ּכּדין. ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא

ׁשֹובר ויכּתב זמּנֹו ׁשּיּגיע קדם פרעון]יפרעּנּו ויחזר [שטר , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּכל  לפי ּכּדין? ׁשּלא ּבֹו ויטרף המאחר, הּׁשטר ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻויֹוציא

סתם הּׁשֹובר ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו מאחר, ׁשטר [ללא הּכֹותב ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם זמן] הּׁשֹובר. זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר, ׁשּיצא זמן ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

על  הפסיד הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר וכתב כן, עׂשה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹלא
ְַנפׁשֹו.

.Áּומסר ּבאנס ׂשדהּו ׁשּמכר [שהוא מֹודעא[לעדים]מי ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
נתןאנוס] אֹו ּומכר ׁשּקדם אֹו ׁשּימּכר [מתנה], קדם לאחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר אצל אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאּנס
ׁשטר  ּדין ׁשאין מּפני ּכלּום; ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו

ו  ׁשּיּכתב, ּכּיֹוצא זה ּכל וכן האנס. מּפני אּלא נכּתב לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ֶָּבזה.

.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר
- מאביו ּגזּולה הארץ ׁשּזאת עדים לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיצד?
אם  וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים לה ֹוציאּה לֹו יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָהרי
וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ׁשּנגמר לֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהעידּו
טֹורף  הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת ּפלֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמּזמן

זֹו .ּבעדּות ְֵ
.È- אחת ׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ

קנּוניא הּלֹוקח יעׂשה ויטרף [מזימה]ׁשּמא חֹוב, ּבעל עם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ׂשדה ויטרף זה יבֹוא ּכיצד? ּכּדין. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ויחזר אביו, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ׁשּבידֹו; הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ׁשּלקחּו הּלקֹוחֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמן
הּוא  ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ויעמד ּבקנּוניא ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹויחזר
עדיו, ּבעדּות ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ויטרף ּבעצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּטרפּה
אחרים  לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני, הּמכר ׁשטר הּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹויֹוציא
קּימין  ועדיו הּמכר, ׁשטר לֹו ׁשאבד מי ּכן אם ּכּדין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
זה  'ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ׁשטר לֹו יכּתבּו יעׂשה? ּכיצד -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבני  מּנכסים ולא מׁשעּבדים מּנכסים לא ּבֹו ּגֹובין ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹֹֻאין
ּפלֹוני  ּביד זֹו ׂשדה להעמיד אּלא ּכתבנּוהּו ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹחֹורין,

יֹורׁשיו'. ולא הּמֹוכר מּידֹו יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּלֹוקח,
.‡È,קּימין ׁשעדיו ּפי על אף ּכן: אינֹו החֹובֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבׁשטרי

עּתה  לי ׁשּכתבּתם 'ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר מּידֹו, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָוקנּו
אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - נׂשרף' אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאבד

לזמן החֹוב היה ואפּלּו פרעון]מחלֹו; זמן ואינֹו[נקוב . ְְְֲִִֵַַַָָָ
היּו 'לא הּלוה אמר אם אּלא ּכלּום, אּלּו ּבעדים ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגֹובה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבעדּותם, ּכפרן יחזק ׁשּזה מעֹולם', ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻדברים

.·È- להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו, ׁשטר ׁשּבלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמי
עדים עליו והן [שיקראוהו]מעמיד ּדין, ּבית לפני ּובא , ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ

קּיּום לֹו אין [אישור]עֹוׂשין - עצמן הּׁשטר עדי אבל . ְְֲִִֵֵֵַַָָָ
אבל  ּבפניהם; ׁשּנמחק ּפי על אף אחר, ׁשטר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכֹותבין

קּיּום. לֹו עֹוׂשין ּדין ּובית ּדין, לבית ְִִִִִֵֵָּבאין
.‚È:ואֹומרים אחר, ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

ּפלֹוני  ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָ'אנּו
עדיו'. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, מחּוק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָׁשטר
מכּונת' ונמצאת עדים, ׁשל לעדּותם 'והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם

קּיּום [אמיתית] צרי ואינֹו לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ּגֹובה -ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
העדים  על ראיה להביא צרי - ּכן ּכתבּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאחר;

עדּותן. ׁשּתתקּים עד ְִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹונים,
.„È אם - נּטׁשטׁש אֹו נמחק  ּכׁשר; ׁשּנתקרע, חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

איזה  ּפסּול. זה הרי ּדין, ּבית קרע נקרע ּכׁשר. נּכר, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב  ׁשתי ּדין? ּבית קרע .הּוא ְִִֵֵֶֶַָ

.ÂË וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע ְְְְִִִִִֶַַָָָָמי
לא  אבל ראׁשֹון; מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹלֹו

הּׁשטר  ׁשֹוברעדי יכּתב  רצה, ואם פרעון]. .[שטר ְְְִִֵֵֵַָָָֹ
.ÊË'הּׁשטר לי 'אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, ּכל לפרע ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבא

לּלוה  ויׁש חֹובֹו; ּכל ויּפרע ׁשֹובר, לֹו יכּתב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
סתם סתמי]להחרים וטֹוען [חרם הּׁשטר, ׁשּכֹובׁש מי על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

אצלֹו, 'הּׁשטר ואמר: וּדאי טענת הּלוה טען ואם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשאבד.
הּסת  הּמלוה ׁשּיּׁשבע רּבֹותי הֹורּו - ּבכיסֹו' הּניחֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועּתה

ׁשֹובר. ויכּתב חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשאבד
.ÊÈמּמּנּו לי 'עׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָמי

לּלוה  ׁשּזכּות לֹו; עֹוׂשין אין - חמּׁשים' ּבחמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַֹׁשנים
ׁשטרֹו נמצא מקצת, יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר הּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלהיֹות

פרוע]ּפגּום ּבחמּׁשים [שחלקו ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַָָ
עֹוׂשין  אין - ּבמאה' אחד אֹותם לי 'עׂשּו ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָחמּׁשים,
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היא  ׁשּזכּות ואחד; אחד לכל קּיּום לֹו עֹוׂשין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶָָָָלֹו,
אחת  ּבפעם ּבּדין אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹותן ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹלּלוה

הּכל. ְִַֹלגּבֹות
.ÁÈ לי וכתבּו 'קרעּוהּו, ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְִִִִֵַַָָהֹוציא

הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים' אחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשטר
קּיּום  ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה, ׁשל ׁשטר על ׁשֹובר  לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכתב
'זה  לֹו: יאמר הּׁשֹובר, הּלוה ויֹוציא חמּׁשים, ׁשטר ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא' אחר .ׁשטר ְֵַָ

כד  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. אֹותֹוּכבר ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשטר  ּכֹותבין וכן עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ׁשֹובר  ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלּמֹוכר,
על  אף לאּׁשה, וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּמלוה,
אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש, וגט עּמּה, ּבעלּה ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי
וׁשטרי  ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין אין אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָעּמֹו.

הּדּינין ּברירת ּוׁשטר וקּבלנּות, אחד אריסּות לו בורר [זה ְְְְֲִִִַַַַַָָ
ּדין,וזבל"א] ּבית מעׂשה וכל ּדינין, ּבעלי טענֹות ׁשטרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאֹו

להּזהר  צריכין האּלּו, הּׁשטרֹות וכל ׁשניהן. מּדעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְְִִַָָָּבתּקּונן

נֹותן ·. הּלוה הלואה, ּבׁשטרי הּסֹופר? ׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי
ׂשכר  נֹותן הּלֹוקח ּוממּכר, מּקח ּובׁשטרי והאּׁשה ׂשכר; . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

אֹונֹותנ  הארּוסין ׁשטר ׂשכר נֹותן והחתן הּגט, ׂשכר ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׂשכר  נֹותן הּׂשֹוכר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּנּׂשּואין.
- ּדינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין, ּברירת ׁשטר אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָהּׁשטר.

ׂשכר. נֹותנין ְְִֵֶָָׁשניהם
ואחד ‚. חברֹו, ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהם  ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
ּכּלן  - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
הּוא  ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין ׁשּיהיּו העדים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצריכין
יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני הּוא וזה ּפלֹוני, ּבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָּפלֹוני
ויֹודּו אחרים ּכׁשמֹות ׁשמֹותיהן ויׁשּנּו קנּוניא, ויעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָׁשנים

לזה  .זה ֶֶָ
חֹוׁשׁשין „. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻּכל

ולעׂשֹות  לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי  ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי  'ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
אין  - ּדינרין' וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק  אֹו ׁשמֹו, ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד לֹו, .ּכֹותבין ְְְְִִֶֶֶַַָָָֻ
איני ‰. 'אני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל

והֹודה  ּכׁשמי ׁשמֹו העלה רּמאי אחד ׁשּמא ּכלּום, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָחּיב
רּמאי  וזה לאחר, אּלא חּיב אני לזה 'לא ׁשאמר: אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלזה',
החזק  ׁשּלא מאחר - חֹובי' ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו והעלה ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּוא
ׁשחזקה  לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשם
הן  ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא,

ּבֹו הּנזּכרים אּלּו חֹותמין מּכירין העדים ׁשאין חזקה, וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על  ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי להם נֹודע אם אּלא הּׁשטר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשטר, על חֹותמין העדים ואין ּדעת. ּובני ּגדֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָעצמן

ולחּתם. לקרֹות יֹודעין ּכן אם ְְְְִִִֵֶַָֹאּלא
.Âוקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאינן ניר [סירטטו]עדים להם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

הרׁשם על מרּדּות,[הסירטוט]וחתמּו מּכת אֹותם מּכין - ְְְִֶַַַַַָָָֹ
ּפסּול. ְְַָָוהּׁשטר

.Ê הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹראׁש
ואימתֹו אֹותֹו, מאמין והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו הּסֹופר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלפניו
קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר, על חֹותם זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליו
ׁשּיקרא  עד ּכן, לעׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ואין ּבעצמֹו. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא

מּלה  מּלה הּׁשטר .העד ְִִֵַָָָָ
.Á'ׁשמעֹון ּבן 'יֹוסף מהם אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

יכֹול  אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין אינן -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשטר  עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
ׁשהעדנּו הּוא וזה עליו, ׁשהעדנּו הּוא 'זה ואמרּו: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמן,
ּבפני  זה אּלא נׁשֹותיהן, מגרׁשין אין וכן זֹו'. ּבהלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשל  ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.
ּפרּועין  ׁשעליו ׁשניהם ׁשטרֹות ּפרּוע, ׁשמעֹון ּבן .יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן אּלּו יעׂשּו ׁשוין?וכיצד אבֹותיהן ּוׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הסבא]יׁשּלׁשּו ׁשוין,[יוסיפו אבֹותיהן אבֹות ׁשמֹות היּו . ְְֲֲִֵֵֶַָָ

יחּוסן  יכּתבּו ּבצּורתן, לזה זה ּדֹומין היּו סימניהן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיכּתבּו
לוי] יכּתבּו[כהן, לוּיים, אֹו ּכהנים ׁשניהם היּו [שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ

ּדֹורֹות.
.Ë ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִֶֶָָָָהֹוציא

מנה' מּמ ּכל לויתי - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּיצא יכֹול [נמצא]מי ואינֹו ּבֹו; ּגֹובה ידֹו, מּתחת זה ׁשטר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבן  יֹוסף ׁשני וכן ונפל'. הּוא, אחר 'ׁשל ולֹומר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלדחֹותֹו
חֹוב  ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא אחת, ּבעיר הּדרין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשמעֹון
לֹו, ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - העיר מּבני אחד ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל
אּלא  הּׁשטר'; נפל ּומּמּנּו חּיב, אני ּכׁשמ ׁשּׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ'לפלֹוני
לנפילה. חֹוׁשׁשין ואין ּגֹובהּו, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהן אחד ּכל ׁשהֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לראׁשֹון, לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵַַַָָָָָאין
ּגֹובה  וזה חֹובֹו, ּגֹובה זה אּלא מּמּני'; לוה אּתה ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהיא

ולזה חֹובֹו עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה זה היה .ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ולזה  זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ּבינֹונית לזה אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָעּדית,
היה  ּבׁשּלֹו. עֹומד אחד ּכל אּלא להם, נזקקין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָזּבּורית
הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ּובינֹונית עּדית ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלזה

הּזּבּורית. מן ּגֹובה ְִִִֶֶַוזה
.‡È ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵַַַַָָהּמֹוציא

הּלֹוקח  ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם - הּׂשדה את לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמכר
ׁשטר  הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ּכֹותב ּכ ואחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעֹות,
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לֹו: אֹומר ׁשהרי ּבטל, זה ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחֹובֹו

'חֹוב לפרע ל שנתתי]היה ּבמקֹום [בכסף אבל . ְְְְֲִַָָָָֹ
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ׁשהרי  קּים, החֹוב ׁשטר הרי - נֹותנין ּכ ואחר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכֹותבין,
נכסים  ל ׁשּיהיה ּכדי הּׂשדה, את ל 'מכרּתי לֹו: אֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה

ׁשּלי'. החֹוב מהן ׁשאגּבה ְְִִֵֶֶֶֶֶַידּועים,

ה'תשע"ה  מרחשון ט"ו ש"ק יום

כה  ¤¤ּפרק
'אני ‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

'הּניחהּו, אחד: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק אֹותֹו חֹונק ׁשהיה אֹו ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני
'אני  אמר ואפּלּו ּכלּום; חּיב הערב אין - ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'הּנח,

מּידֹו קנּו אם אבל ּדין. ּבית ּבפני קנין]ערב' ׁשהּוא [עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבין  ּדין, ּבית ּבפני ּבין - הּפנים אּלּו ּבכל זה, ממֹון ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערב

נׁשּתעּבד. - הּמלוה לבין ְְְְִֵֵֵֶַַַּבינֹו
.·- ערב' ואני 'הלוהּו, מעֹות: מּתן ּבׁשעת לֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר

עׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנׁשּתעּבד
ּכגֹון  מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי על אף נׁשּתעּבד, - ערב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

רֹוצין ּדין ּבית להם:ׁשהיּו ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הנאה  לֹו ויׁש הֹואיל - לכם' ערב ואני ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ'הּניחּוהּו,

עצמֹו ׁשעּבד הניה ּבאֹותּה ּדין, ּבית .ׁשהאמינּוהּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשהערב ‚. ּפי על אף - ערב ידי על חברֹו את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּתֹובע  אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשעּבד
ונפרע  הערב, אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה. הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
אבל  לּלוה; נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו.
מן  אּלא ּכלל, הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם
מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם, הּלוה היה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּלוה.
ואחר  ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
מּידֹו, להֹוציא יכֹול אם הּלוה. עם ּדין הערב יעׂשה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

יׁשּמתּו אֹו לֹו.[נידוי]יֹוציא; ׁשּיּתן עד ּדין, ּבית אֹותֹו ְְִִִֵֵֶַַ
ׁשאּפרע „. מנת 'על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה

הערב. מן יּפרע לא לּלוה, נכסים יׁש אם - ׁשארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמי
ׁשהיה  אֹו ּתחּלה', ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את [כדלהלן]קּבלן אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לּלוה. נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקּבלן

ה ‰. ואיזה ערב, הּוא לֹו,איזה 'ּתן לֹו: אמר קּבלן? ּוא ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן הּוא זה - 'ל נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואני
ׁשאּפרע  מנת 'על אמר ולא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּתחּלה,

ׁשארצה' ערב',מּמי ואני 'הלוהּו, לֹו: אמר אם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואני  'הלוהּו, נֹותן', ואני 'הלוהּו, ּפֹורע', ואני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַ'הלוהּו,
לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני 'הלוהּו, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָחּיב',
ּכּלן  - ערב' ואני לֹו, 'ּתן חּיב', ואני לֹו, 'ּתן ּפֹורע', ֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻואני
מּמּנּו נפרע ולא ּתחּלה; ּתֹובעֹו ואינֹו הן, ערבנּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹלׁשֹון
'מּמי  ויאמר: ׁשּיפרׁש עד לּלוה, נכסים ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמקֹום

אּפרע'. ְֶֶֶֶַָׁשארצה
.Â;מּלׁשּלם ּפטּור מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ּכתּבה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻערב

חּסרּה ולא עׂשה, מצוה נישואין]ׁשהרי בשעת [נחסר ְְְֲִִֵֶָָָָֹ

חּיב.ממֹון. - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, לכתּבת ערב האב היה ואם ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻ
חּיב. ּכתּבה, ׁשל ְְְֶַַָָָֻוקּבלן

.Êאחריּותּה וקּבל לוי ּובא ׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
שמעון]עליו היא [כלפי אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

האחריות] בליבו גמר ערב [לא ׁשהּוא מּידֹו קנּו ואם .ְִִֵֶָָָ
זה  הרי - ׁשמעֹון ׁשּיתּבעּנּו עת ּבכל זה מכר ּדמי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָלׁשּלם

רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְֶַַַָָחּיב.
.Á על אף - ּתנאי על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן

אסמכּתא  ׁשהיא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ׁשּקנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּפי
התנאי] יתקיים שלא 'ּתן [מאמין לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ;ְֵֵֶַַָ

ׁשּכל  יהיה'; לא אם אֹו ,וכ ּכ יהיה אם אּתן, ואני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלֹו
- יהיה לא ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּתֹולה

נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם; קנין הקנה ולא ּגמר, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֹלא
.Ë וכן אחד, מּקח ׁשּלקחּו אֹו אחד, ּבׁשטר ׁשּלוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

הן הּׁשּתפין  הרי - לׁשּתפּות לקח אֹו מהן, אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאין

.È,הערב מן להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - אחד ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים
החֹוב, ּכדי לאחד היה לא ואם ׁשּירצה; מהן מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּפרע

החֹוב  ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע .חֹוזר ְְִִֵֵֵַַַָ
.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע - ׁשנים ׁשערב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָואחד

עליו.[המלווה] ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, הּוא מּׁשניהם איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוב
.·È הרי - 'ל ערב ואני לפלֹוני, זה 'ערב לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהאֹומר

ׁשּנׁשּתעּבד  ּוכׁשם ערב'; ואני 'הלוהּו, לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
ודין  ראׁשֹון. לערב ׁשני ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהערב
אחד  ּדין - הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ּכדין הּמלוה, עם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהערב

.הּוא 
.‚Èהּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ׁשאמר [סכום]מי ּכגֹון ׁשערב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואני  לֹו, 'מכר אֹו ערב', ואני לֹו ּתן לֹו, ּׁשּתּתן מה 'ּכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלֹו:
ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - ערב' ואני 'הלוהּו, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָערב',
אלף, מאה הלוהּו אֹו אלפים ּבעׂשרת לֹו מכר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפּלּו
ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין לי, ויראה ּבּכל. הערב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנׁשּתעּבד
סמכה  לא - ּבֹו עצמֹו ׁשּׁשעּבד הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכיון
לּמבין. אּלּו, הן טעם ׁשל ּודברים עצמֹו; ׁשעּבד ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּדעּתֹו,

.„È לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני 'הלוהּו, לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
ׁשּתרצה  זמן ּכל אּלא ממֹון, ׁשל לעצמֹו ערב לא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה;
'הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר וכן ,'ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאביאּנּו
- זה על מּידֹו וקנּו ,'ל אביאּנּו אֹותֹו, ׁשּתתּבע זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוכל
חּיב  ׁשהּוא ׁשהֹורה הּגאֹונים מן יׁש הּלוה, זה יביא לא ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאם
'אם  ואמר: עליו, התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלׁשּלם.
הרי  - לׁשּלם' חּיב אהי ׁשּברח, אֹו ׁשּמת, אֹו אביאּנּו, ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

נֹוטה. ּדעּתי ולזה נׁשּתעּבד; ולא אסמכּתא, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹזֹו

כו  ¤¤ּפרק
ּבּׁשטר,‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

ונׁשּתעּבד  מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - הּלוה את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּנכסי לׁשּלם להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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היא  ׁשּזכּות ואחד; אחד לכל קּיּום לֹו עֹוׂשין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶָָָָלֹו,
אחת  ּבפעם ּבּדין אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹותן ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹלּלוה

הּכל. ְִַֹלגּבֹות
.ÁÈ לי וכתבּו 'קרעּוהּו, ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְִִִִֵַַָָהֹוציא

הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים' אחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשטר
קּיּום  ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה, ׁשל ׁשטר על ׁשֹובר  לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכתב
'זה  לֹו: יאמר הּׁשֹובר, הּלוה ויֹוציא חמּׁשים, ׁשטר ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא' אחר .ׁשטר ְֵַָ

כד  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. אֹותֹוּכבר ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשטר  ּכֹותבין וכן עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ׁשֹובר  ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלּמֹוכר,
על  אף לאּׁשה, וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּמלוה,
אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש, וגט עּמּה, ּבעלּה ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי
וׁשטרי  ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין אין אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָעּמֹו.

הּדּינין ּברירת ּוׁשטר וקּבלנּות, אחד אריסּות לו בורר [זה ְְְְֲִִִַַַַַָָ
ּדין,וזבל"א] ּבית מעׂשה וכל ּדינין, ּבעלי טענֹות ׁשטרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאֹו

להּזהר  צריכין האּלּו, הּׁשטרֹות וכל ׁשניהן. מּדעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְְִִַָָָּבתּקּונן

נֹותן ·. הּלוה הלואה, ּבׁשטרי הּסֹופר? ׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי
ׂשכר  נֹותן הּלֹוקח ּוממּכר, מּקח ּובׁשטרי והאּׁשה ׂשכר; . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

אֹונֹותנ  הארּוסין ׁשטר ׂשכר נֹותן והחתן הּגט, ׂשכר ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׂשכר  נֹותן הּׂשֹוכר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּנּׂשּואין.
- ּדינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין, ּברירת ׁשטר אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָהּׁשטר.

ׂשכר. נֹותנין ְְִֵֶָָׁשניהם
ואחד ‚. חברֹו, ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהם  ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
ּכּלן  - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
הּוא  ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין ׁשּיהיּו העדים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצריכין
יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני הּוא וזה ּפלֹוני, ּבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָּפלֹוני
ויֹודּו אחרים ּכׁשמֹות ׁשמֹותיהן ויׁשּנּו קנּוניא, ויעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָׁשנים

לזה  .זה ֶֶָ
חֹוׁשׁשין „. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻּכל

ולעׂשֹות  לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי  ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי  'ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
אין  - ּדינרין' וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק  אֹו ׁשמֹו, ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד לֹו, .ּכֹותבין ְְְְִִֶֶֶַַָָָֻ
איני ‰. 'אני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל

והֹודה  ּכׁשמי ׁשמֹו העלה רּמאי אחד ׁשּמא ּכלּום, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָחּיב
רּמאי  וזה לאחר, אּלא חּיב אני לזה 'לא ׁשאמר: אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלזה',
החזק  ׁשּלא מאחר - חֹובי' ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו והעלה ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּוא
ׁשחזקה  לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשם
הן  ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא,

ּבֹו הּנזּכרים אּלּו חֹותמין מּכירין העדים ׁשאין חזקה, וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על  ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי להם נֹודע אם אּלא הּׁשטר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשטר, על חֹותמין העדים ואין ּדעת. ּובני ּגדֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָעצמן

ולחּתם. לקרֹות יֹודעין ּכן אם ְְְְִִִֵֶַָֹאּלא
.Âוקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאינן ניר [סירטטו]עדים להם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

הרׁשם על מרּדּות,[הסירטוט]וחתמּו מּכת אֹותם מּכין - ְְְִֶַַַַַָָָֹ
ּפסּול. ְְַָָוהּׁשטר

.Ê הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹראׁש
ואימתֹו אֹותֹו, מאמין והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו הּסֹופר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלפניו
קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר, על חֹותם זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליו
ׁשּיקרא  עד ּכן, לעׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ואין ּבעצמֹו. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא

מּלה  מּלה הּׁשטר .העד ְִִֵַָָָָ
.Á'ׁשמעֹון ּבן 'יֹוסף מהם אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

יכֹול  אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין אינן -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשטר  עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
ׁשהעדנּו הּוא וזה עליו, ׁשהעדנּו הּוא 'זה ואמרּו: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמן,
ּבפני  זה אּלא נׁשֹותיהן, מגרׁשין אין וכן זֹו'. ּבהלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשל  ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.
ּפרּועין  ׁשעליו ׁשניהם ׁשטרֹות ּפרּוע, ׁשמעֹון ּבן .יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן אּלּו יעׂשּו ׁשוין?וכיצד אבֹותיהן ּוׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הסבא]יׁשּלׁשּו ׁשוין,[יוסיפו אבֹותיהן אבֹות ׁשמֹות היּו . ְְֲֲִֵֵֶַָָ

יחּוסן  יכּתבּו ּבצּורתן, לזה זה ּדֹומין היּו סימניהן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיכּתבּו
לוי] יכּתבּו[כהן, לוּיים, אֹו ּכהנים ׁשניהם היּו [שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ

ּדֹורֹות.
.Ë ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִֶֶָָָָהֹוציא

מנה' מּמ ּכל לויתי - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּיצא יכֹול [נמצא]מי ואינֹו ּבֹו; ּגֹובה ידֹו, מּתחת זה ׁשטר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבן  יֹוסף ׁשני וכן ונפל'. הּוא, אחר 'ׁשל ולֹומר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלדחֹותֹו
חֹוב  ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא אחת, ּבעיר הּדרין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשמעֹון
לֹו, ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - העיר מּבני אחד ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל
אּלא  הּׁשטר'; נפל ּומּמּנּו חּיב, אני ּכׁשמ ׁשּׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ'לפלֹוני
לנפילה. חֹוׁשׁשין ואין ּגֹובהּו, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהן אחד ּכל ׁשהֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לראׁשֹון, לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵַַַָָָָָאין
ּגֹובה  וזה חֹובֹו, ּגֹובה זה אּלא מּמּני'; לוה אּתה ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהיא

ולזה חֹובֹו עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה זה היה .ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ולזה  זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ּבינֹונית לזה אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָעּדית,
היה  ּבׁשּלֹו. עֹומד אחד ּכל אּלא להם, נזקקין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָזּבּורית
הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ּובינֹונית עּדית ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלזה

הּזּבּורית. מן ּגֹובה ְִִִֶֶַוזה
.‡È ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵַַַַָָהּמֹוציא

הּלֹוקח  ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם - הּׂשדה את לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמכר
ׁשטר  הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ּכֹותב ּכ ואחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעֹות,
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לֹו: אֹומר ׁשהרי ּבטל, זה ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחֹובֹו

'חֹוב לפרע ל שנתתי]היה ּבמקֹום [בכסף אבל . ְְְְֲִַָָָָֹ
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ׁשהרי  קּים, החֹוב ׁשטר הרי - נֹותנין ּכ ואחר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכֹותבין,
נכסים  ל ׁשּיהיה ּכדי הּׂשדה, את ל 'מכרּתי לֹו: אֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה

ׁשּלי'. החֹוב מהן ׁשאגּבה ְְִִֵֶֶֶֶֶַידּועים,

ה'תשע"ה  מרחשון ט"ו ש"ק יום

כה  ¤¤ּפרק
'אני ‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

'הּניחהּו, אחד: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק אֹותֹו חֹונק ׁשהיה אֹו ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני
'אני  אמר ואפּלּו ּכלּום; חּיב הערב אין - ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'הּנח,

מּידֹו קנּו אם אבל ּדין. ּבית ּבפני קנין]ערב' ׁשהּוא [עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבין  ּדין, ּבית ּבפני ּבין - הּפנים אּלּו ּבכל זה, ממֹון ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערב

נׁשּתעּבד. - הּמלוה לבין ְְְְִֵֵֵֶַַַּבינֹו
.·- ערב' ואני 'הלוהּו, מעֹות: מּתן ּבׁשעת לֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר

עׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנׁשּתעּבד
ּכגֹון  מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי על אף נׁשּתעּבד, - ערב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

רֹוצין ּדין ּבית להם:ׁשהיּו ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הנאה  לֹו ויׁש הֹואיל - לכם' ערב ואני ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ'הּניחּוהּו,

עצמֹו ׁשעּבד הניה ּבאֹותּה ּדין, ּבית .ׁשהאמינּוהּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשהערב ‚. ּפי על אף - ערב ידי על חברֹו את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּתֹובע  אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשעּבד
ונפרע  הערב, אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה. הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
אבל  לּלוה; נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו.
מן  אּלא ּכלל, הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם
מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם, הּלוה היה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּלוה.
ואחר  ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
מּידֹו, להֹוציא יכֹול אם הּלוה. עם ּדין הערב יעׂשה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

יׁשּמתּו אֹו לֹו.[נידוי]יֹוציא; ׁשּיּתן עד ּדין, ּבית אֹותֹו ְְִִִֵֵֶַַ
ׁשאּפרע „. מנת 'על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה

הערב. מן יּפרע לא לּלוה, נכסים יׁש אם - ׁשארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמי
ׁשהיה  אֹו ּתחּלה', ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את [כדלהלן]קּבלן אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לּלוה. נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקּבלן

ה ‰. ואיזה ערב, הּוא לֹו,איזה 'ּתן לֹו: אמר קּבלן? ּוא ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן הּוא זה - 'ל נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואני
ׁשאּפרע  מנת 'על אמר ולא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּתחּלה,

ׁשארצה' ערב',מּמי ואני 'הלוהּו, לֹו: אמר אם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואני  'הלוהּו, נֹותן', ואני 'הלוהּו, ּפֹורע', ואני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַ'הלוהּו,
לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני 'הלוהּו, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָחּיב',
ּכּלן  - ערב' ואני לֹו, 'ּתן חּיב', ואני לֹו, 'ּתן ּפֹורע', ֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻואני
מּמּנּו נפרע ולא ּתחּלה; ּתֹובעֹו ואינֹו הן, ערבנּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹלׁשֹון
'מּמי  ויאמר: ׁשּיפרׁש עד לּלוה, נכסים ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמקֹום

אּפרע'. ְֶֶֶֶַָׁשארצה
.Â;מּלׁשּלם ּפטּור מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ּכתּבה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻערב

חּסרּה ולא עׂשה, מצוה נישואין]ׁשהרי בשעת [נחסר ְְְֲִִֵֶָָָָֹ

חּיב.ממֹון. - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, לכתּבת ערב האב היה ואם ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻ
חּיב. ּכתּבה, ׁשל ְְְֶַַָָָֻוקּבלן

.Êאחריּותּה וקּבל לוי ּובא ׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
שמעון]עליו היא [כלפי אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

האחריות] בליבו גמר ערב [לא ׁשהּוא מּידֹו קנּו ואם .ְִִֵֶָָָ
זה  הרי - ׁשמעֹון ׁשּיתּבעּנּו עת ּבכל זה מכר ּדמי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָלׁשּלם

רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְֶַַַָָחּיב.
.Á על אף - ּתנאי על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן

אסמכּתא  ׁשהיא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ׁשּקנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּפי
התנאי] יתקיים שלא 'ּתן [מאמין לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ;ְֵֵֶַַָ

ׁשּכל  יהיה'; לא אם אֹו ,וכ ּכ יהיה אם אּתן, ואני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלֹו
- יהיה לא ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּתֹולה

נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם; קנין הקנה ולא ּגמר, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֹלא
.Ë וכן אחד, מּקח ׁשּלקחּו אֹו אחד, ּבׁשטר ׁשּלוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

הן הּׁשּתפין  הרי - לׁשּתפּות לקח אֹו מהן, אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאין

.È,הערב מן להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - אחד ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים
החֹוב, ּכדי לאחד היה לא ואם ׁשּירצה; מהן מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּפרע

החֹוב  ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע .חֹוזר ְְִִֵֵֵַַַָ
.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע - ׁשנים ׁשערב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָואחד

עליו.[המלווה] ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, הּוא מּׁשניהם איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוב
.·È הרי - 'ל ערב ואני לפלֹוני, זה 'ערב לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהאֹומר

ׁשּנׁשּתעּבד  ּוכׁשם ערב'; ואני 'הלוהּו, לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
ודין  ראׁשֹון. לערב ׁשני ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהערב
אחד  ּדין - הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ּכדין הּמלוה, עם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהערב

.הּוא 
.‚Èהּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ׁשאמר [סכום]מי ּכגֹון ׁשערב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואני  לֹו, 'מכר אֹו ערב', ואני לֹו ּתן לֹו, ּׁשּתּתן מה 'ּכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלֹו:
ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - ערב' ואני 'הלוהּו, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָערב',
אלף, מאה הלוהּו אֹו אלפים ּבעׂשרת לֹו מכר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפּלּו
ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין לי, ויראה ּבּכל. הערב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנׁשּתעּבד
סמכה  לא - ּבֹו עצמֹו ׁשּׁשעּבד הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכיון
לּמבין. אּלּו, הן טעם ׁשל ּודברים עצמֹו; ׁשעּבד ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּדעּתֹו,

.„È לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני 'הלוהּו, לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
ׁשּתרצה  זמן ּכל אּלא ממֹון, ׁשל לעצמֹו ערב לא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה;
'הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר וכן ,'ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאביאּנּו
- זה על מּידֹו וקנּו ,'ל אביאּנּו אֹותֹו, ׁשּתתּבע זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוכל
חּיב  ׁשהּוא ׁשהֹורה הּגאֹונים מן יׁש הּלוה, זה יביא לא ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאם
'אם  ואמר: עליו, התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלׁשּלם.
הרי  - לׁשּלם' חּיב אהי ׁשּברח, אֹו ׁשּמת, אֹו אביאּנּו, ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

נֹוטה. ּדעּתי ולזה נׁשּתעּבד; ולא אסמכּתא, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹזֹו

כו  ¤¤ּפרק
ּבּׁשטר,‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

ונׁשּתעּבד  מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - הּלוה את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּנכסי לׁשּלם להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

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



deleקיח deln zekld - mihtyn xtq - oeygxn e"h w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּנכסים  טֹורף אינֹו הּזה, הערב]מׁשעּבדיםהערב .[שמכר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אם  - העדים חתימת קדם ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו הערב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיה

מערב אינֹו ׁשהרי ערב', 'ּפלֹוני בשטר]ּכתבּו עם [משולב ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
המׁשעּבדין. מן מּמּנּו ּגֹובה אינֹו זה הרי - ּבּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּלוה
ּופלֹוני  ,וכ ּכ מּפלֹוני לוה 'ּפלֹוני ּבּׁשטר ּכתּוב אם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָאבל
ׁשל  מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, הערב עם לוה ערבּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹערב',
מּנכסי  נפרע זה הרי - ּבּׁשטר העדים חתמּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָערב,

המׁשעּבדין. ְְִֵַָָֻערב
לדחֹותֹו·. יכֹול אינֹו - הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ּתחּלה'; אֹותֹו לתּבע ל יׁש ׁשהרי הּקּבלן, אצל ל' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹולֹומר,
הּמעֹות  הּקּבלן נׂשא ואם ּתחּלה. ׁשּירצה מי ּכל ּתֹובע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּכלּום  הּלוה על לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנן הּמלוה, .מּיד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

אינֹו‚. - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה, את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמלוה
ׁשּנתחּיב  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב, מן להּפרע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול
ּכזה  עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה, ּכח יהיה לא לׁשּלם; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהערב

הּתנאי  לפי הּכל עּמֹו, התנה ואם הּמֹורים. הּלוה הֹורּו היה . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
אֹו לֹו, ליל ולא להֹודיעֹו יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבמדינה
לנכסיהן  נזקקין ּדין ּבית ׁשאין קטּנים והּניח הּלוה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמת
מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, הערב את ּתֹובע זה הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יכֹול „. אינֹו - ׁשהעני ּומצאֹו הּלוה, את ׁשּתבע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמלוה
ׁשאין  אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ערב.[רמאות]לֹו ׁשל נכסיו על ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
הּמלוה ‰. ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
.'ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ראיה 'הבא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהערב:

.Â חֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב
ׁשהיתה  ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
וׁשּלם'. 'ערבני ערב: לֹו ׁשּנעׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשאמר
קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעׂשה עצמֹו, ּברׁשּות זה עמד אם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הרׁשהּו ולא 'ערבני', הּלוה: לֹו ׁשאמר אמר]אֹו ׁשּיּתן,[לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפֹורע  וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּופרע
על  החֹוב היה אפּלּו - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
והרי  ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום; חּיב הּלוה אין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
את  מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּבד
החֹוב  ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ּומֹוחל ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה,
הּלוה  ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם - הּיֹורׁשים את ׁשּיֹודיע ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם

ׁשּנּדּוהּו אֹו ּבֹו, ׁשהֹודה ּכגֹון ׁשּימּות, קדם חֹובֹו [על ׁשטר ְְִֶֶֶֶַָָֹ
פרעון] להּגבֹות אי הּמלוה זמן הּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומת

ּׁשּפרע  מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הרי היה - . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נתן  אביהן ׁשּמא לׁשּלם; חּיבין הּיֹורׁשין אין - ּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמלוה
את  ּתֹובע ׁשהּגֹוי מּפני עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל הערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלזה

ּתחּלה הלווה]הערב קדם [לפני מּדעּתֹו זה ּפרע ּולפיכ , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אֹותֹו, ּתֹובע ׁשהּגֹוי הֹודיען אם אבל היתֹומים. את ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיֹודיע

לׁשּלם. חּיבין - נֹותן הּוא ְֲִֵֵֵַַַָוהרי
.Ê להּפרע ׁשּבא ּבין - ּׁשּפרע מה לּטל ׁשּבא ערב ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

להביא  צרי זה הרי - עצמֹו הּלוה מן ּבין לוה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּיֹורׁשי

מציאת ואין ׁשּפרע; ׁשעליו [הימצאות]ראיה החֹוב ׁשטר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ולא  הּמלוה, מּיד הּׁשטר נפל ׁשּמא - ראיה הערב, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּביד

ּכלּום. זה ְֶַָּפרע
.Á;'ערבּתי 'לא אֹומר: והּוא לי', 'ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר

ולּתן', אֹות לערב הרׁשיתני 'אּתה לּלוה: הערב ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו
ּכלל'; ערבּת 'לא אֹו ערבּת', מּדעּת 'לא, לֹו: אֹומר ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹוהּוא
אֹומר: והּלוה ,'ּבפני לּמלוה 'ּפרעּתי הערב: ׁשאמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
מה  ל ונתּתי ּפרעּת, 'ּכן, לֹו: ׁשאמר אֹו ּפרעּת', ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹ'לא
והּוא  מאתים', לי 'ערבּת הּמלוה: ׁשאמר אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשּפרעּת',
וכּיֹוצא  הּטענֹות אּלּו ּבכל - מנה' אּלא ערבּתי 'לא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:
הּנתּבע  יּׁשבע אֹו הראיה, עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהן

הּסת  ּכׁשאר ׁשבּועת ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הּממֹון. ֲַַָטענֹות

.Ë,אחרים את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו איׁש אׁשת אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד
אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - לׁשּלם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונתחּיבּו

יׁשּלמּו .ּתתאלמן, ְְְְִֵַַ
.È עליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב ׁשּלוה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן

מּידֹו;ׁשטר  ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין

.‡È חּיב ׁשאינֹו ּגאֹונים הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָקטן
ּפי  על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד  ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו; את אּבד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,
ּכּיֹוצא  ּבכל ולא ּבערבנּות לא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן זה, הּוא אמת ודין ְְֱִֵֶֶֶָָָּבזה.
.·Èׁשערבה אֹו ּבׁשטר, ׁשּלותה ערב]האּׁשה [היתה ְְְִִֶֶָָָָָָָ

היתה  ואם ׁשּנּׂשאת. אחר לׁשּלם חּיבת - ונּׂשאת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשטר,
ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד מׁשּלמת אינּה - ּפה על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמלוה

הּוא לֹוקח ּכרׁשּות ּבעל פה ׁשרׁשּות על במלווה גובין [ואין ְְִֵֶַַַ
אֹותן מלקוחות] היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֶַַָָָ

לּמלוה. אֹותן יחזירּו קּימין, עצמן ההלואה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

כז  ¤¤ּפרק
עׂשּוי ‡. היה אם - ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר

להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יׂשראל, ׁשטרי להמחק]ּכתּקּון ולא [- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
לקרֹותֹו ויֹודעין יׂשראלּיים, עדיו והיּו לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלהֹוסיף

המׁשעּבדין מן ּבֹו וגֹובין ּכׁשר, זה הרי לווה - של נכסים -] ְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
אּלּושנמכרו] הרי - ּגֹויים ׁשחֹותמיהם הּׁשטרֹות ּכל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיּתן  והּוא חֹוב; וׁשטרי ּוממּכר מּקח מּׁשטרי חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָּפסּולין,
ּפלֹוני  מנה 'ּבפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּמעֹות
והּוא  החֹוב'. 'מעֹות אֹו הּמכר' ּדמי וכ ּכ' ְְְְְִִֵֶֶַַָָלפלֹוני',
קּבּוץ  ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עׂשּויין ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

שופטיהם]ּפליליהן התכנסות ׁשּלהם,[- הּׁשֹופט קּיּום ּבלא ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
אּלּו על ׁשּיעידּו יׂשראל עדי צריכין וכן ּכלּום. יֹועילּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹלא
ׁשּקּים  ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ועל ׁשטר, עדי ׁשהן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּגֹויים
ׁשטרי  חסרּו ואם ׁשחד. ּבקּבּול ידּועין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹעדּותן,
הֹודאֹות  ׁשטרי וכן ּכחרׂש. הן הרי אּלּו, מּכל ּדבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹויים
על  אף - ׁשּלהם ּבעדים ׁשהם ּומחילֹות, ּופׁשרֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּתנֹות
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והֹורּו ּכחרׂש. הם הרי ׁשּמנינּו, הּדברים ּכל ּבהם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
ּבפניהם  הּמעֹות ׁשּנתנּו ׁשּלהם חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרּבֹותי,
ׁשּנתנּו ּוממּכר מּקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ
ּדּיני  ידעּו לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמעֹות
- ּגֹויים ׁשל ּבערּכאֹות ׁשּנעׂשה זה ׁשטר לקרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
ּכל  ׁשּנמצא לֹו, וקֹורין זה, ּבפני ׁשּלא זה ּגֹויים לׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹנֹותנֹו
אבל  חֹורין. מּבני ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו, לפי ּכמסיח מהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻאחד

קֹול לֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, טֹורפין לא [פרסום]אין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֹ
ּבּגֹויים. ּׁשּנעׂשה ּבמה הּלקֹוחֹות ְְֲִֶַַַַָָָידעּו

אֹו·. הּמלוה, ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּגֹויים ׁשעדיו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשטר
ּפי  על אף - מּיׂשראל עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח, ליד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר
ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבֹו ואין ׁשּלהן, ּבערּכאֹות עׂשּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
ׁשּמסרֹו העדים ׁשּיהיּו והּוא חֹורין; מּבני ּגֹובה זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכתּקּון  ויהיה ּכׁשּמסרֹו, ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָּבפניהם

להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יׂשראל, להֹוסיף [להמחק]ׁשטרי ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
מּפני  המׁשעּבדין? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻּבֹו

קֹול. לֹו ֵֶׁשאין
.‚צרי ּכּלן, הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

שניה]ׁשּיחזר -[פעם אחרֹונה ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
למדין ׁשאין העדים לפי היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

וכתב  המזּיף, זה ּובא ׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ׁשל מּגּופֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמרחקין
זֹו. ׁשיטה הרוח ְִֶַָָּבאֹותֹו

ּפחֹות „. ּפסּול; ׁשיטין, ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻעדים
ולא  עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין' 'ׁשּתי ּכׁשר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמּכאן,
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו המזּיף, ׁשּכל סֹופר; ידי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָּבכתב

אוירין ּוׁשני הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר [שבין אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
ּכגֹוןהשורות] ּכף[כגודל], ּגב על היּו[סופית]למד . ְֶַַָָָ

ּכל  והיה הּׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻהעדים
ק  אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין רֹובים הרוח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׂשריטֹות  מּלאהּו ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
חתמּו,[קווים] הּׂשריטֹות על העדים ׁשּמא ּפסּול, - ּדיֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשל

ּבׁשיטה  עדיו עם ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר. ׁשל ּגּופֹו על ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻלא
ּכׁשר. זה הרי ֲֵֵֶַַָאחת,

.‰- ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים אחת, ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהיה
הּכׁשר  הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ׁשּמא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּפסּול;
ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל וחת אחת, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָׁשיטה
היה  אם וכן עליה. חֹותמין העדים אּלּו ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּׁשיטה,
ּבׁשיטה  אחרים עדים ּוׁשני אחת, ּבׁשיטה עדים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּׁשטר

העדים' לרּבֹות נתּכּונּתי 'אני ואמר: נוספים]ׁשנּיה, [להביא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
אּלא  ׁשנּיה, ּבׁשיטה מּטה ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשל  העדים ּבין ׁשהיתה ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעדים

עדיו. ּוׁשני זה ׁשטר ּכתב ,ׁשחת הּׁשטר ּובין ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּטה
.Âע"י]קּיּום השטר סמּו[אישור ׁשּיהיה צרי - ּדין ּבית ְִִִִֵֶֶָָ

ּכנגד  מאחֹוריו אֹו הּׁשטר, לצד סמּו אֹו עדים, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב
- אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר הּקּיּום ּבין היה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכתב.
הּׁשיטה  ּבאֹותּה ויזּיף ׁשּנתקּים, הּׁשטר יחּת ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפסּול;

מזּיף. ׁשטר על הּקּיּום ונמצא עדיו, ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻׁשטר

.Ê ּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן ה ּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק
ואין  לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על  אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר  ׁשל .ּגּופֹו ְֶָ
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

'ׁשיטה  אֹו ּפלֹונית', 'מּלה אֹו ּפלֹונית', 'אֹות ְְְִִִִַָָֹויאמר:
היה  ואם קּים'. 'והּכל 'ּתלּויה', אֹו מחק' 'על ְְְְְִִַַַָָָָָֹּפלֹונית',
על  אף - וקּים' 'ׁשריר ּוכׁשעּור וקּים', 'ׁשריר ּבמקֹום ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהּמחק
וחזר  ׁשּיזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו ׁשּמא ּפסּול; וקּימֹו, ׁשחזר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפי

והעדים  הּכתב ׁשּבין ּברוח .וקּימֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹׁשטר

אחת, ּפעם ׁשּנמחק מי ּדֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק,
העדים  מקֹום מחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלנמחק
ּכל  וכֹותב ּומֹוחקֹו, חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר ּפעמים, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
הּכל  ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה
חֹותמין  העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ּפעמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּתי

ּבפניהם  נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר .על ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
.È על מּלמּטה והּקּיּום מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשטר

מעדים  אּלא הּקּיּום, מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה  הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק  הּׁשטר ּגּוף וחת ּדיֹו; ׁשל ׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

מחק  על ועדיו הּׁשטר וכתב .הּׂשריטֹות, ְְְְְִֵַַַַָָָָ
.‡È ׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ואם  הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹימחק
על  והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכתבּו

יזּיף  ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר; - .הּניר' ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
.·Èואפּלּו ּפסּול, - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על  והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
וכֹותב  ׁשנּיה, ּפעם הּׁשטר ּכל מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמחק';
נּכר, אינֹו ּפעמים, ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה; מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכל
ׁשּתי  הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאּלּו
ּבווין  ּבּׁשטר להתּבֹונן הּׁשטרֹות, ּומּתּקּון נּכר. היה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָּפעמים,
זּיף  ׁשּמא הּתבֹות, ּבין ּדחּוקין יהיּו ׁשּלא ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוזינין
ּכגֹון  אחת, אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ולא וו. ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻוהֹוסיף
ּבזה, ּכּיֹוצא וכל וו. מקֹום האחת רגלּה והּניח חית, אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהא

ּכתב  ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבֹו .מדקּדקין ְְְְְְִַָָָָ
.‚È ׁשּמא ׁשיטה; ּבסֹוף ּכֹותבין אין - עׂשר ועד ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלׁש

נזּדּמן  ואם עׂשרים. והעׂשר ׁשלׁשים, הּׁשלׁש ויחזיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיזּיף,
הּדּבּור מחזיר - ׁשיטה ּבסֹוף האחרון]לֹו הקטע שוב [כותב ְְִִִַַָ

הּׁשיטה. ּבאמצע ׁשּיבֹוא עד רּבֹות, ּפעמים ׁשטר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבגּופֹו
.„È,מאתים ּומּלמּטה מנה מּלמעלה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשטר

הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה מאתים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה
ׁשאין  לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר הֹולכין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולּמה
מאתים  ׁשהן מנה ּבֹו ּכתּוב היה ׁשאם - ּבחברֹו ּתלּוי ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאחד
דברים  ׁשני אבל מנה; נֹוטל היה מנה, ׁשהן מאתים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו

הּתחּתֹון  אחר הּל ּבראׁשֹון, ּתלּוי האחרֹון ּבֹוׁשאין היה . ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחר  הֹול הּכל - לֹו קרֹוב ׁשם ּומּלמּטה ׁשם, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹמּלמעלה
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מּנכסים  טֹורף אינֹו הּזה, הערב]מׁשעּבדיםהערב .[שמכר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אם  - העדים חתימת קדם ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו הערב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיה

מערב אינֹו ׁשהרי ערב', 'ּפלֹוני בשטר]ּכתבּו עם [משולב ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
המׁשעּבדין. מן מּמּנּו ּגֹובה אינֹו זה הרי - ּבּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּלוה
ּופלֹוני  ,וכ ּכ מּפלֹוני לוה 'ּפלֹוני ּבּׁשטר ּכתּוב אם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָאבל
ׁשל  מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, הערב עם לוה ערבּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹערב',
מּנכסי  נפרע זה הרי - ּבּׁשטר העדים חתמּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָערב,

המׁשעּבדין. ְְִֵַָָֻערב
לדחֹותֹו·. יכֹול אינֹו - הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ּתחּלה'; אֹותֹו לתּבע ל יׁש ׁשהרי הּקּבלן, אצל ל' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹולֹומר,
הּמעֹות  הּקּבלן נׂשא ואם ּתחּלה. ׁשּירצה מי ּכל ּתֹובע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּכלּום  הּלוה על לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנן הּמלוה, .מּיד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

אינֹו‚. - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה, את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמלוה
ׁשּנתחּיב  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב, מן להּפרע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול
ּכזה  עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה, ּכח יהיה לא לׁשּלם; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהערב

הּתנאי  לפי הּכל עּמֹו, התנה ואם הּמֹורים. הּלוה הֹורּו היה . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
אֹו לֹו, ליל ולא להֹודיעֹו יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבמדינה
לנכסיהן  נזקקין ּדין ּבית ׁשאין קטּנים והּניח הּלוה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמת
מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, הערב את ּתֹובע זה הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יכֹול „. אינֹו - ׁשהעני ּומצאֹו הּלוה, את ׁשּתבע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמלוה
ׁשאין  אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ערב.[רמאות]לֹו ׁשל נכסיו על ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
הּמלוה ‰. ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
.'ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ראיה 'הבא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהערב:

.Â חֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב
ׁשהיתה  ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
וׁשּלם'. 'ערבני ערב: לֹו ׁשּנעׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשאמר
קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעׂשה עצמֹו, ּברׁשּות זה עמד אם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הרׁשהּו ולא 'ערבני', הּלוה: לֹו ׁשאמר אמר]אֹו ׁשּיּתן,[לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפֹורע  וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּופרע
על  החֹוב היה אפּלּו - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
והרי  ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום; חּיב הּלוה אין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
את  מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּבד
החֹוב  ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ּומֹוחל ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה,
הּלוה  ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם - הּיֹורׁשים את ׁשּיֹודיע ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם

ׁשּנּדּוהּו אֹו ּבֹו, ׁשהֹודה ּכגֹון ׁשּימּות, קדם חֹובֹו [על ׁשטר ְְִֶֶֶֶַָָֹ
פרעון] להּגבֹות אי הּמלוה זמן הּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומת

ּׁשּפרע  מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הרי היה - . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נתן  אביהן ׁשּמא לׁשּלם; חּיבין הּיֹורׁשין אין - ּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמלוה
את  ּתֹובע ׁשהּגֹוי מּפני עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל הערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלזה

ּתחּלה הלווה]הערב קדם [לפני מּדעּתֹו זה ּפרע ּולפיכ , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אֹותֹו, ּתֹובע ׁשהּגֹוי הֹודיען אם אבל היתֹומים. את ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיֹודיע

לׁשּלם. חּיבין - נֹותן הּוא ְֲִֵֵֵַַַָוהרי
.Ê להּפרע ׁשּבא ּבין - ּׁשּפרע מה לּטל ׁשּבא ערב ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

להביא  צרי זה הרי - עצמֹו הּלוה מן ּבין לוה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּיֹורׁשי

מציאת ואין ׁשּפרע; ׁשעליו [הימצאות]ראיה החֹוב ׁשטר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ולא  הּמלוה, מּיד הּׁשטר נפל ׁשּמא - ראיה הערב, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּביד

ּכלּום. זה ְֶַָּפרע
.Á;'ערבּתי 'לא אֹומר: והּוא לי', 'ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר

ולּתן', אֹות לערב הרׁשיתני 'אּתה לּלוה: הערב ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו
ּכלל'; ערבּת 'לא אֹו ערבּת', מּדעּת 'לא, לֹו: אֹומר ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹוהּוא
אֹומר: והּלוה ,'ּבפני לּמלוה 'ּפרעּתי הערב: ׁשאמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
מה  ל ונתּתי ּפרעּת, 'ּכן, לֹו: ׁשאמר אֹו ּפרעּת', ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹ'לא
והּוא  מאתים', לי 'ערבּת הּמלוה: ׁשאמר אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשּפרעּת',
וכּיֹוצא  הּטענֹות אּלּו ּבכל - מנה' אּלא ערבּתי 'לא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:
הּנתּבע  יּׁשבע אֹו הראיה, עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהן

הּסת  ּכׁשאר ׁשבּועת ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הּממֹון. ֲַַָטענֹות

.Ë,אחרים את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו איׁש אׁשת אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד
אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - לׁשּלם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונתחּיבּו

יׁשּלמּו .ּתתאלמן, ְְְְִֵַַ
.È עליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב ׁשּלוה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן

מּידֹו;ׁשטר  ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין

.‡È חּיב ׁשאינֹו ּגאֹונים הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָקטן
ּפי  על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד  ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו; את אּבד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,
ּכּיֹוצא  ּבכל ולא ּבערבנּות לא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן זה, הּוא אמת ודין ְְֱִֵֶֶֶָָָּבזה.
.·Èׁשערבה אֹו ּבׁשטר, ׁשּלותה ערב]האּׁשה [היתה ְְְִִֶֶָָָָָָָ

היתה  ואם ׁשּנּׂשאת. אחר לׁשּלם חּיבת - ונּׂשאת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשטר,
ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד מׁשּלמת אינּה - ּפה על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמלוה

הּוא לֹוקח ּכרׁשּות ּבעל פה ׁשרׁשּות על במלווה גובין [ואין ְְִֵֶַַַ
אֹותן מלקוחות] היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֶַַָָָ

לּמלוה. אֹותן יחזירּו קּימין, עצמן ההלואה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

כז  ¤¤ּפרק
עׂשּוי ‡. היה אם - ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר

להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יׂשראל, ׁשטרי להמחק]ּכתּקּון ולא [- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
לקרֹותֹו ויֹודעין יׂשראלּיים, עדיו והיּו לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלהֹוסיף

המׁשעּבדין מן ּבֹו וגֹובין ּכׁשר, זה הרי לווה - של נכסים -] ְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
אּלּושנמכרו] הרי - ּגֹויים ׁשחֹותמיהם הּׁשטרֹות ּכל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיּתן  והּוא חֹוב; וׁשטרי ּוממּכר מּקח מּׁשטרי חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָּפסּולין,
ּפלֹוני  מנה 'ּבפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּמעֹות
והּוא  החֹוב'. 'מעֹות אֹו הּמכר' ּדמי וכ ּכ' ְְְְְִִֵֶֶַַָָלפלֹוני',
קּבּוץ  ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עׂשּויין ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

שופטיהם]ּפליליהן התכנסות ׁשּלהם,[- הּׁשֹופט קּיּום ּבלא ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
אּלּו על ׁשּיעידּו יׂשראל עדי צריכין וכן ּכלּום. יֹועילּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹלא
ׁשּקּים  ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ועל ׁשטר, עדי ׁשהן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּגֹויים
ׁשטרי  חסרּו ואם ׁשחד. ּבקּבּול ידּועין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹעדּותן,
הֹודאֹות  ׁשטרי וכן ּכחרׂש. הן הרי אּלּו, מּכל ּדבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹויים
על  אף - ׁשּלהם ּבעדים ׁשהם ּומחילֹות, ּופׁשרֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּתנֹות
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והֹורּו ּכחרׂש. הם הרי ׁשּמנינּו, הּדברים ּכל ּבהם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
ּבפניהם  הּמעֹות ׁשּנתנּו ׁשּלהם חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרּבֹותי,
ׁשּנתנּו ּוממּכר מּקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ
ּדּיני  ידעּו לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמעֹות
- ּגֹויים ׁשל ּבערּכאֹות ׁשּנעׂשה זה ׁשטר לקרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
ּכל  ׁשּנמצא לֹו, וקֹורין זה, ּבפני ׁשּלא זה ּגֹויים לׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹנֹותנֹו
אבל  חֹורין. מּבני ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו, לפי ּכמסיח מהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻאחד

קֹול לֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, טֹורפין לא [פרסום]אין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֹ
ּבּגֹויים. ּׁשּנעׂשה ּבמה הּלקֹוחֹות ְְֲִֶַַַַָָָידעּו

אֹו·. הּמלוה, ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּגֹויים ׁשעדיו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשטר
ּפי  על אף - מּיׂשראל עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח, ליד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר
ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבֹו ואין ׁשּלהן, ּבערּכאֹות עׂשּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
ׁשּמסרֹו העדים ׁשּיהיּו והּוא חֹורין; מּבני ּגֹובה זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכתּקּון  ויהיה ּכׁשּמסרֹו, ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָּבפניהם

להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יׂשראל, להֹוסיף [להמחק]ׁשטרי ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
מּפני  המׁשעּבדין? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻּבֹו

קֹול. לֹו ֵֶׁשאין
.‚צרי ּכּלן, הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

שניה]ׁשּיחזר -[פעם אחרֹונה ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
למדין ׁשאין העדים לפי היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

וכתב  המזּיף, זה ּובא ׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ׁשל מּגּופֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמרחקין
זֹו. ׁשיטה הרוח ְִֶַָָּבאֹותֹו

ּפחֹות „. ּפסּול; ׁשיטין, ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻעדים
ולא  עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין' 'ׁשּתי ּכׁשר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמּכאן,
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו המזּיף, ׁשּכל סֹופר; ידי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָּבכתב

אוירין ּוׁשני הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר [שבין אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
ּכגֹוןהשורות] ּכף[כגודל], ּגב על היּו[סופית]למד . ְֶַַָָָ

ּכל  והיה הּׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻהעדים
ק  אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין רֹובים הרוח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׂשריטֹות  מּלאהּו ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
חתמּו,[קווים] הּׂשריטֹות על העדים ׁשּמא ּפסּול, - ּדיֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשל

ּבׁשיטה  עדיו עם ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר. ׁשל ּגּופֹו על ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻלא
ּכׁשר. זה הרי ֲֵֵֶַַָאחת,

.‰- ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים אחת, ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהיה
הּכׁשר  הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ׁשּמא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּפסּול;
ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל וחת אחת, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָׁשיטה
היה  אם וכן עליה. חֹותמין העדים אּלּו ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּׁשיטה,
ּבׁשיטה  אחרים עדים ּוׁשני אחת, ּבׁשיטה עדים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּׁשטר

העדים' לרּבֹות נתּכּונּתי 'אני ואמר: נוספים]ׁשנּיה, [להביא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
אּלא  ׁשנּיה, ּבׁשיטה מּטה ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשל  העדים ּבין ׁשהיתה ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעדים

עדיו. ּוׁשני זה ׁשטר ּכתב ,ׁשחת הּׁשטר ּובין ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּטה
.Âע"י]קּיּום השטר סמּו[אישור ׁשּיהיה צרי - ּדין ּבית ְִִִִֵֶֶָָ

ּכנגד  מאחֹוריו אֹו הּׁשטר, לצד סמּו אֹו עדים, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב
- אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר הּקּיּום ּבין היה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכתב.
הּׁשיטה  ּבאֹותּה ויזּיף ׁשּנתקּים, הּׁשטר יחּת ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפסּול;

מזּיף. ׁשטר על הּקּיּום ונמצא עדיו, ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻׁשטר

.Ê ּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן ה ּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק
ואין  לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על  אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר  ׁשל .ּגּופֹו ְֶָ
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

'ׁשיטה  אֹו ּפלֹונית', 'מּלה אֹו ּפלֹונית', 'אֹות ְְְִִִִַָָֹויאמר:
היה  ואם קּים'. 'והּכל 'ּתלּויה', אֹו מחק' 'על ְְְְְִִַַַָָָָָֹּפלֹונית',
על  אף - וקּים' 'ׁשריר ּוכׁשעּור וקּים', 'ׁשריר ּבמקֹום ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהּמחק
וחזר  ׁשּיזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו ׁשּמא ּפסּול; וקּימֹו, ׁשחזר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפי

והעדים  הּכתב ׁשּבין ּברוח .וקּימֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹׁשטר

אחת, ּפעם ׁשּנמחק מי ּדֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק,
העדים  מקֹום מחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלנמחק
ּכל  וכֹותב ּומֹוחקֹו, חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר ּפעמים, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
הּכל  ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה
חֹותמין  העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ּפעמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּתי

ּבפניהם  נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר .על ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
.È על מּלמּטה והּקּיּום מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשטר

מעדים  אּלא הּקּיּום, מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה  הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק  הּׁשטר ּגּוף וחת ּדיֹו; ׁשל ׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

מחק  על ועדיו הּׁשטר וכתב .הּׂשריטֹות, ְְְְְִֵַַַַָָָָ
.‡È ׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ואם  הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹימחק
על  והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכתבּו

יזּיף  ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר; - .הּניר' ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
.·Èואפּלּו ּפסּול, - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על  והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
וכֹותב  ׁשנּיה, ּפעם הּׁשטר ּכל מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמחק';
נּכר, אינֹו ּפעמים, ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה; מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכל
ׁשּתי  הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאּלּו
ּבווין  ּבּׁשטר להתּבֹונן הּׁשטרֹות, ּומּתּקּון נּכר. היה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָּפעמים,
זּיף  ׁשּמא הּתבֹות, ּבין ּדחּוקין יהיּו ׁשּלא ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוזינין
ּכגֹון  אחת, אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ולא וו. ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻוהֹוסיף
ּבזה, ּכּיֹוצא וכל וו. מקֹום האחת רגלּה והּניח חית, אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהא

ּכתב  ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבֹו .מדקּדקין ְְְְְְִַָָָָ
.‚È ׁשּמא ׁשיטה; ּבסֹוף ּכֹותבין אין - עׂשר ועד ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלׁש

נזּדּמן  ואם עׂשרים. והעׂשר ׁשלׁשים, הּׁשלׁש ויחזיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיזּיף,
הּדּבּור מחזיר - ׁשיטה ּבסֹוף האחרון]לֹו הקטע שוב [כותב ְְִִִַַָ

הּׁשיטה. ּבאמצע ׁשּיבֹוא עד רּבֹות, ּפעמים ׁשטר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבגּופֹו
.„È,מאתים ּומּלמּטה מנה מּלמעלה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשטר

הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה מאתים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה
ׁשאין  לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר הֹולכין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולּמה
מאתים  ׁשהן מנה ּבֹו ּכתּוב היה ׁשאם - ּבחברֹו ּתלּוי ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאחד
דברים  ׁשני אבל מנה; נֹוטל היה מנה, ׁשהן מאתים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו

הּתחּתֹון  אחר הּל ּבראׁשֹון, ּתלּוי האחרֹון ּבֹוׁשאין היה . ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחר  הֹול הּכל - לֹו קרֹוב ׁשם ּומּלמּטה ׁשם, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹמּלמעלה
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ּתּמחק  ׁשאם העליֹון? את ּכֹותבין לּמה ּכן, אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּתחּתֹון.
ׁשהיה  ּכגֹון, העליֹון; מן ילמד הּתחּתֹון, מן אחת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹאֹות
ׁשהּוא  ּבידּוע - ענן אֹו חנן ּובּתחּתֹון ענני אֹו חנני  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּבעליֹון
ׁשּתי  העליֹון מן ּתחּתֹון ילמד לא אבל העליֹון. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשם

ִאֹותּיֹות.
.ÂËספל מּלמעלה ּבֹו סאה]ּכתּוב קפל [חצי ּומּלמּטה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

קב] מן [חצי ּפחּות ׁשהּקפל, הּתחּתֹון; אחר הֹול הּכל -ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
חֹוׁשׁשין  - ספל ּומּלמּטה קפל, מּלמעלה ּבֹו ּכתּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּספל.
אּלא  ּגֹובה ואינֹו ;סמ ונעׂשת הּקּוף, רגל הסיר זבּוב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא
הּׁשטר  ּבעל ׁשּיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקטּנה. קפל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבמּדת
מאֹות  'ׁשׁש ּבֹו ּכתּוב ׁשהיה ּבׁשטר מעׂשה הּתחּתֹונה. ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
אחד, וזּוז זּוז מאֹות ׁשׁש אם ספק, הּדבר והרי אחד', ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוזּוז

אסּתירא מאֹות ׁשׁש זוזים]אֹו חכמים:[חצאי אמרּו וזּוז; ְְְֲִִֵֵַָָָ
על  הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, אסּתירא מאֹות ׁשׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹיּטל
וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר לא לּמה ּכן, אם ְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹהּתחּתֹונה.

זּוזין הּסֹופר אֹותן ּכֹולל - ׁשהּפרּוטֹות מונה לפי [ולא ְְִִֵֵֶַַָ

זמן הפרוטות] ּבכל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכֹותבין. ּכ ואחר ,ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
עֹוׂשין. ּפיו על הּידּוע, ּדרּכם לפי מקֹום ְְְִִִַַַַָָָָּובכל

.ÊËּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי', מאה 'אסּתירא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשטר
ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא' מעי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מאה
על  לעֹולם הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אסּתירֹות; מאה אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
אּלא  מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונה,

ספק  ּבֹו ׁשאין ׁשּתי ּבדבר מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּפחּות  אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ׁשּמא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשֹונֹות,
אּלא  מּידֹו, מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשּתיהן;

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.ÊÈ זהב' זהב. מּדינר ּפחֹות אין זהב', 'מטּבע ּבֹו ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב

זהב. ׁשל ּדינרין מּׁשני ּפחֹות אין זהב', 'ּדינרין אֹו ְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּדינרין'
מן  ּכסף ׁשל ּדינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין ּבדינרין', ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ'זהב

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּזהב. ְֵֵֶַַָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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יּומתּו‡. "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹהּקרֹובים

הּׁשמּועה  מּפי אבֹות". על יּומתּו לא ּובנים ּבנים, על ְְִִִִַַַָָָָָֹאבֹות
רבינו] על [ממשה אבֹות יּומתּו ׁשּלא זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶֶַַָָָֹלמדּו,

לׁשאר  הּדין והּוא אבֹות; ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ְְְִִִִִִַַָָָָֹּפי
אב  מּמׁשּפחת קרֹובים אּלא ּתֹורה, ּבדין ּפסּול אין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּקרֹובים.
האב  מן והאחין האב, עם והּבן הּבן, עם האב והם: ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבלבד;
עם  הּדֹוד לֹומר, צרי ואין זה; עם זה ּובניהם זה, עם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָזה
האיׁשּות  מּדר אֹו האם, מן הּקרֹובים ׁשאר אבל אחיו. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבן

נישואין] ע"י מּדבריהן[- ּפסּולין ּכּלן .[מדרבנן]- ְְִִִֵֶָֻ
ּתאֹומים ·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים

לזה  זה מעידים הּנֹולד ׁשּנתּגּירּו, ּכקטן ׁשּנתּגּיר, ׁשהּגר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
חׁשּוב. ָהּוא

הם ‚. הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים
ּבראׁשֹון  ּובני ראׁשֹון ּבׁשני; ׁשני - זה עם זה ּובניהם ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶ

ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם זה ְְְִִִִִִֵֶֶֶבניהם
ּבראׁשֹון„. ׁשליׁשי הסב]ּולעֹולם לאח ואין [נכד ּכׁשר, ְְְְִִִֵֵָָ

ּבׁשני ׁשלי ׁשי לֹומר הסבא]צרי אח לבן ׁשני [נכד אבל . ְְֲִִִִִֵֵַָָ
ּפסּולין. ׁשניהם - ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָּבׁשני,

עם ‰. האב ,לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון ּבנֹו, עם ְְְְְִִִִִָָָָָוהאב

ּפסּול  ּבנֹו, ּכׁשר,ּבן - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָ
ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
- האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו אחיֹות ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָׁשּתי
- נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון; ראׁשֹון הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָהרי
ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבניהם ּבנֹות אֹו בניהם, ּבני ּבׁשני; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶׁשני

ּדֹו ּבזכרים, מֹונה ׁשאּתה ּכדרּכ - ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון ר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּבנקבֹות. מֹונה ְִֵֶַָאּתה

.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ - לּה ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכל
אּתה  ּכ - לֹו ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּבעל

ּכבעלּה ׁשהאּׁשה לאׁשּתֹו; .ּפסּול ְְְֲִִֶַָָָָ
.Ê מעידין ּבעליהן ּבׁשני, ׁשני זֹו עם  זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל

זה  ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה; ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָזה
לזה  זה מעידין אין - ּבּתּה וזה .אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶָָָ

.Á ראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
.ּבראׁשֹון  ְִ

.Ë אחֹות ּבת לבעל ולא אׁשּתֹו, אחֹות לבן יעיד לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹוכן
לֹו ׁשּיׁש אׁשּתֹו אחֹות ּבעל לבן הּוא מעיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָאׁשּתֹו;

אחרת  .מאּׁשה ִֵֶֶַָ
.Èקרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו, מעיד אּתה ׁשאין איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

ּכל  וכן ואחיו. ּבניו ּכגֹון קרֹוביו, לׁשאר מעיד אּתה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
הרי  - קרֹוב אׁשת ׁשהיא מּפני לּה, מעיד אּתה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה

קרֹוביה  לׁשאר מעיד .אּתה ְְִִֵֶַָָָ
.‡È לזה זה מעידים חתן, ואבי ּכּלה .ואבי ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָ
.·È אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאחי
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וילדה  ליֹוסף, ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. קרבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּביניהם
מנּׁשה, והּוא אחרת, מאּׁשה ּבן ליֹוסף והיה ראּובן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ויהּודה  מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו וילדה לׁשמעֹון, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונּׂשאת

לזה  זה .מעידין ְִִֶֶָ
.‚È ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - אׁשּתֹו עם אינֹוהאיׁש ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵָָ

ולא  ּבּתּה, לבעל ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה, לא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹמעיד
אביה. לאׁשת ולא אּמּה, לבעל ולא לאּמּה, ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלאביה,

.„È הרי האיׁשּות, נגמרה ׁשּלא ּפי על אף - ארּוסה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה עדּות. לענין ּכנׂשּואה לֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהיא
לקרֹובי  העיד אם אבל לּה. מעיד ׁשאינֹו עצמּה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבארּוסתֹו
- ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָארּוסתֹו,

ׁשּיּׂשאּנה  עד אֹותּה ּפֹוסלין .אין ְִִֵֶֶַָָָ
.ÂË ׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבים פסול ּבחזקת -] ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
היא.לעדות] הּכתּוב ּגזרת אּלא לרעתֹו; ולא לטֹובתֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹלא

ׁשהּוא  ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר והּׂשֹונא האֹוהב ,ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפיכ
הּקרֹובים. על אּלא ּתֹורה ּגזרה ׁשּלא לדּינּות, ּפסּול
יום שני ֿ שלישי י 'ֿ י "א מרחשון 

ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון י' שני יום

יד  ¤¤ּפרק
.‡קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

זה  הרי ּבנים, לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה אם -ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וכׁשר  .נתרחק ְְִֵֵַָ

חֹותנֹו,·. נעׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמי
ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חֹותנֹו, אזניו ונעׂשה -] ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּפּתחפקוחות] נתחרׁש, ּכ ואחר פתוחות], ונסּתּמא,[עיניו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּומסּים  ּבּה ׁשּמעיד הּקרקע מּדת לכּון ׁשּיכֹול ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאף

גבוליה]מצריה ּפסּול.[מסמן זה הרי - ונׁשּתּטה ׁשפּוי, , ְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
ונעׂשה  חתנֹו, נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לֹו יֹודע היה אם ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאבל
ׁשפּוי, ונתּפּקח, וחזר ונתחרׁש ּפּקח, ּבּתֹו, ּומתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָחתנֹו
- ונתּפּתח וחזר ונסּתּמא ּפּתח, ונׁשּתּפה, וחזר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָונׁשּתּטה
- ּבכׁשרּות וסֹופֹו ּבכׁשרּות ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּכׁשר.
אף  - ּבפסלּות ּתחּלתֹו ּבינתים; ׁשּנפסל ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכׁשר,
יֹודע  ׁשהיה מי ,לפיכ ּפסּול. ּבכׁשרּות, ׁשּסֹופֹו ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
אינּה - ּגדֹול ּכׁשהּוא ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא ְְְִֵֵֵֶָָָָָָעדּות

ְּכלּום.
ּגדֹול,‚. ּכׁשהּוא עדּותן על ּבהן ׁשּסֹומכין ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָויׁש

ׁשאדם  הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים והם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹואיל
אד  נאמן ּבקטנּותֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו, להעיד ם נאמן ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּקּיּום  מּפני - אחי' 'ׁשל אֹו אבי', ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלֹומר:
בבי"ד]ׁשטרֹות החתימות אישור מדרבנן]מּדבריהם[- -]. ְְִִֵֶָ

- הּבתּולֹות' מנהג לּה ונעׂשה ׁשּנּׂשאת, ּבפלֹונית אני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ'זכּור
מּדבריהם. ּוכתּבה נּׂשאֹות, ּבתּולֹות הּנׁשים ורב ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻהֹואיל

הּפרס' ּבית הּזה קבר]'ׁשהּמקֹום בה שנחרש שדה מּפני [- , ְְִֵֵֶֶַַַָָ
ּבׁשּבת', ּבאין היינּו ּכאן ו'עד מּדבריהם. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּטמאתֹו

איׁש 'ׁשהיה מּדבריהם. ּבלבד אלּפים עד הּתחּום ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצמצּום
ו'ׁשהיה  ּבתרּומתֹו', ולאכל לטּבל הּספר מּבית יֹוצא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּפלֹוני
ּומּתנֹות  חּלה מֹוליכים ו'ׁשהיינּו ּתרּומה', עּמנּו ְְִִִִֵֶַַָָָָָחֹולק

עצמֹו' ידי על הּכהן השליח]לפלֹוני היה לי [הוא ו'אמר , ְְְְִִִֵֵַַַַָֹ
זֹו מׁשּפחה כהנים]אּבא, ּפסּולה',[של זֹו 'מׁשּפחה ּכׁשרה', ְְְְִִֵַָָָָָָָ

להֹודיע  ּכדי אחיו ׁשהאכילּונּו ּפלֹוני ׁשל ּבקצצה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָו'אכלנּו
לֹו' הגּונה ׁשאינּה אּׁשה נׂשא ּפלֹוני מציינים ׁשאחיהם [היו ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָ

עם  חבית שבירת – "קצצה" הנקרא בטקס כאלו נישואין

לאכל פירות] הּכהן זה להחזיק הּדברים אּלּו ׁשּכל -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מּמּנה. לדחֹותֹו אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶָָּבתרּומה

.„- קטן ּכׁשהיה ּׁשּידע ּבמה הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל 
אחר  והעיד אּלּו, ּדברים ּכׁשראה עבד אֹו ּגֹוי היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם

נאמן  אינֹו - ונׁשּתחרר .ׁשּנתּגּיר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָ
ּגזלן,‰. נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי

אם אבל ידֹו, ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - ּגזלן החזק ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ
ּגזלן [הוכר] ׁשּיעׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכתב

מעיד  אינֹו הּוא - חתנֹו נעׂשה אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּפי  על אף ידֹו; ּכתב על מעידין אחרים אבל ידֹו, ּכתב ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָעל
זה  הרי - חתנֹו ׁשּנעׂשה אחר אּלא ּדין, ּבבית החזק ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
- ּבקריבה לפסּול ּבעברה הּפסּול ּדֹומה ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשר;

לזּיף. חׁשּוד ּבעברה, ְֲֵֵֶַַַָָָׁשהּפסּול
.Â זה קרֹובים ּוׁשניהם ּבלבד, עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשטר

ׁשּמסר  ּפי על אף - ּבעברה ּפסּול מּׁשניהם ׁשאחד אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה,
מּפני  ּכחרׂש, הּוא הרי - ּכׁשרים עדים ּבׁשני הּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָלֹו

מּתֹוכֹו מזּיף .ׁשהּוא ְִֶָֻ
.Êאחת ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל שטר הּכֹותב -] ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּורחֹוקים אחד] הּמּתנה, מּמקּבלי לאחד קרֹובים והעדים ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
אבל  אחת. עדּות ׁשהיא מּפני ּפסּול, הּׁשטר הרי - הּׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמן
ּפלֹונית, חצר לראּובן 'ׁשּנתּתי אחד: ּבׁשטר ּכתב ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
קרֹובים  העדים ונמצאּו ּפלֹונית', ׂשדה לׁשמעֹון ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָוׁשּנתּתי
קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו, רחֹוקים ׁשהם זה - לזה ּורחֹוקים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלזה
זה  למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על אף  עדּיֹות, ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאּלּו
,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים, עלי 'היּו לאֹומר: ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדֹומה?
ׁשאף  - 'וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,וכ ּכ לׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּמכרּתי
אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה אחד, ּבׁשטר ׁשּכתב ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל

ּבזֹו. זֹו ּתלּויֹות ׁשאינן עדּיֹות, ְֵֵֶָָָֹֻׁשלׁש

ה'תשע"ה  מרחשון י"א שלישי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה הניה לאדם ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל

לערער  מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ לעצמֹו. ּכמעיד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
ּבמרחץ ּברחֹוב[ציבורי]עליהן אין [מגרש]אֹו - עיר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶָ

ׁשּיסּלק  עד ּבֹו ּדן ולא זה, ּבדבר מעיד העיר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
יעיד. אֹו ידין ּכ ואחר ּבקנין, ְְְְִִִַַַָָָָעצמֹו

ולׁשמיעה ·. הֹואיל - ׁשּלהן ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני
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ּתּמחק  ׁשאם העליֹון? את ּכֹותבין לּמה ּכן, אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּתחּתֹון.
ׁשהיה  ּכגֹון, העליֹון; מן ילמד הּתחּתֹון, מן אחת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹאֹות
ׁשהּוא  ּבידּוע - ענן אֹו חנן ּובּתחּתֹון ענני אֹו חנני  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּבעליֹון
ׁשּתי  העליֹון מן ּתחּתֹון ילמד לא אבל העליֹון. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשם

ִאֹותּיֹות.
.ÂËספל מּלמעלה ּבֹו סאה]ּכתּוב קפל [חצי ּומּלמּטה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

קב] מן [חצי ּפחּות ׁשהּקפל, הּתחּתֹון; אחר הֹול הּכל -ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
חֹוׁשׁשין  - ספל ּומּלמּטה קפל, מּלמעלה ּבֹו ּכתּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּספל.
אּלא  ּגֹובה ואינֹו ;סמ ונעׂשת הּקּוף, רגל הסיר זבּוב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא
הּׁשטר  ּבעל ׁשּיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקטּנה. קפל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבמּדת
מאֹות  'ׁשׁש ּבֹו ּכתּוב ׁשהיה ּבׁשטר מעׂשה הּתחּתֹונה. ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
אחד, וזּוז זּוז מאֹות ׁשׁש אם ספק, הּדבר והרי אחד', ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוזּוז

אסּתירא מאֹות ׁשׁש זוזים]אֹו חכמים:[חצאי אמרּו וזּוז; ְְְֲִִֵֵַָָָ
על  הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, אסּתירא מאֹות ׁשׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹיּטל
וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר לא לּמה ּכן, אם ְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹהּתחּתֹונה.

זּוזין הּסֹופר אֹותן ּכֹולל - ׁשהּפרּוטֹות מונה לפי [ולא ְְִִֵֵֶַַָ

זמן הפרוטות] ּבכל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכֹותבין. ּכ ואחר ,ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
עֹוׂשין. ּפיו על הּידּוע, ּדרּכם לפי מקֹום ְְְִִִַַַַָָָָּובכל

.ÊËּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי', מאה 'אסּתירא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשטר
ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא' מעי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מאה
על  לעֹולם הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אסּתירֹות; מאה אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
אּלא  מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונה,

ספק  ּבֹו ׁשאין ׁשּתי ּבדבר מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּפחּות  אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ׁשּמא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשֹונֹות,
אּלא  מּידֹו, מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשּתיהן;

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.ÊÈ זהב' זהב. מּדינר ּפחֹות אין זהב', 'מטּבע ּבֹו ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב

זהב. ׁשל ּדינרין מּׁשני ּפחֹות אין זהב', 'ּדינרין אֹו ְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּדינרין'
מן  ּכסף ׁשל ּדינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין ּבדינרין', ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ'זהב

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּזהב. ְֵֵֶַַָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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יּומתּו‡. "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹהּקרֹובים

הּׁשמּועה  מּפי אבֹות". על יּומתּו לא ּובנים ּבנים, על ְְִִִִַַַָָָָָֹאבֹות
רבינו] על [ממשה אבֹות יּומתּו ׁשּלא זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶֶַַָָָֹלמדּו,

לׁשאר  הּדין והּוא אבֹות; ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ְְְִִִִִִַַָָָָֹּפי
אב  מּמׁשּפחת קרֹובים אּלא ּתֹורה, ּבדין ּפסּול אין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּקרֹובים.
האב  מן והאחין האב, עם והּבן הּבן, עם האב והם: ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבלבד;
עם  הּדֹוד לֹומר, צרי ואין זה; עם זה ּובניהם זה, עם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָזה
האיׁשּות  מּדר אֹו האם, מן הּקרֹובים ׁשאר אבל אחיו. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבן

נישואין] ע"י מּדבריהן[- ּפסּולין ּכּלן .[מדרבנן]- ְְִִִֵֶָֻ
ּתאֹומים ·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים

לזה  זה מעידים הּנֹולד ׁשּנתּגּירּו, ּכקטן ׁשּנתּגּיר, ׁשהּגר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
חׁשּוב. ָהּוא

הם ‚. הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים
ּבראׁשֹון  ּובני ראׁשֹון ּבׁשני; ׁשני - זה עם זה ּובניהם ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶ

ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם זה ְְְִִִִִִֵֶֶֶבניהם
ּבראׁשֹון„. ׁשליׁשי הסב]ּולעֹולם לאח ואין [נכד ּכׁשר, ְְְְִִִֵֵָָ

ּבׁשני ׁשלי ׁשי לֹומר הסבא]צרי אח לבן ׁשני [נכד אבל . ְְֲִִִִִֵֵַָָ
ּפסּולין. ׁשניהם - ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָּבׁשני,

עם ‰. האב ,לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון ּבנֹו, עם ְְְְְִִִִִָָָָָוהאב

ּפסּול  ּבנֹו, ּכׁשר,ּבן - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָ
ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
- האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו אחיֹות ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָׁשּתי
- נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון; ראׁשֹון הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָהרי
ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבניהם ּבנֹות אֹו בניהם, ּבני ּבׁשני; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶׁשני

ּדֹו ּבזכרים, מֹונה ׁשאּתה ּכדרּכ - ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון ר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּבנקבֹות. מֹונה ְִֵֶַָאּתה

.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ - לּה ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכל
אּתה  ּכ - לֹו ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּבעל

ּכבעלּה ׁשהאּׁשה לאׁשּתֹו; .ּפסּול ְְְֲִִֶַָָָָ
.Ê מעידין ּבעליהן ּבׁשני, ׁשני זֹו עם  זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל

זה  ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה; ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָזה
לזה  זה מעידין אין - ּבּתּה וזה .אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶָָָ

.Á ראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
.ּבראׁשֹון  ְִ

.Ë אחֹות ּבת לבעל ולא אׁשּתֹו, אחֹות לבן יעיד לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹוכן
לֹו ׁשּיׁש אׁשּתֹו אחֹות ּבעל לבן הּוא מעיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָאׁשּתֹו;

אחרת  .מאּׁשה ִֵֶֶַָ
.Èקרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו, מעיד אּתה ׁשאין איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

ּכל  וכן ואחיו. ּבניו ּכגֹון קרֹוביו, לׁשאר מעיד אּתה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
הרי  - קרֹוב אׁשת ׁשהיא מּפני לּה, מעיד אּתה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה

קרֹוביה  לׁשאר מעיד .אּתה ְְִִֵֶַָָָ
.‡È לזה זה מעידים חתן, ואבי ּכּלה .ואבי ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָ
.·È אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאחי
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וילדה  ליֹוסף, ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. קרבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּביניהם
מנּׁשה, והּוא אחרת, מאּׁשה ּבן ליֹוסף והיה ראּובן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ויהּודה  מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו וילדה לׁשמעֹון, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונּׂשאת

לזה  זה .מעידין ְִִֶֶָ
.‚È ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - אׁשּתֹו עם אינֹוהאיׁש ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵָָ

ולא  ּבּתּה, לבעל ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה, לא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹמעיד
אביה. לאׁשת ולא אּמּה, לבעל ולא לאּמּה, ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלאביה,

.„È הרי האיׁשּות, נגמרה ׁשּלא ּפי על אף - ארּוסה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה עדּות. לענין ּכנׂשּואה לֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהיא
לקרֹובי  העיד אם אבל לּה. מעיד ׁשאינֹו עצמּה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבארּוסתֹו
- ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָארּוסתֹו,

ׁשּיּׂשאּנה  עד אֹותּה ּפֹוסלין .אין ְִִֵֶֶַָָָ
.ÂË ׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבים פסול ּבחזקת -] ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
היא.לעדות] הּכתּוב ּגזרת אּלא לרעתֹו; ולא לטֹובתֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹלא

ׁשהּוא  ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר והּׂשֹונא האֹוהב ,ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפיכ
הּקרֹובים. על אּלא ּתֹורה ּגזרה ׁשּלא לדּינּות, ּפסּול
יום שני ֿ שלישי י 'ֿ י "א מרחשון 

ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון י' שני יום

יד  ¤¤ּפרק
.‡קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

זה  הרי ּבנים, לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה אם -ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וכׁשר  .נתרחק ְְִֵֵַָ

חֹותנֹו,·. נעׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמי
ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חֹותנֹו, אזניו ונעׂשה -] ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּפּתחפקוחות] נתחרׁש, ּכ ואחר פתוחות], ונסּתּמא,[עיניו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּומסּים  ּבּה ׁשּמעיד הּקרקע מּדת לכּון ׁשּיכֹול ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאף

גבוליה]מצריה ּפסּול.[מסמן זה הרי - ונׁשּתּטה ׁשפּוי, , ְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
ונעׂשה  חתנֹו, נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לֹו יֹודע היה אם ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאבל
ׁשפּוי, ונתּפּקח, וחזר ונתחרׁש ּפּקח, ּבּתֹו, ּומתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָחתנֹו
- ונתּפּתח וחזר ונסּתּמא ּפּתח, ונׁשּתּפה, וחזר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָונׁשּתּטה
- ּבכׁשרּות וסֹופֹו ּבכׁשרּות ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּכׁשר.
אף  - ּבפסלּות ּתחּלתֹו ּבינתים; ׁשּנפסל ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכׁשר,
יֹודע  ׁשהיה מי ,לפיכ ּפסּול. ּבכׁשרּות, ׁשּסֹופֹו ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
אינּה - ּגדֹול ּכׁשהּוא ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא ְְְִֵֵֵֶָָָָָָעדּות

ְּכלּום.
ּגדֹול,‚. ּכׁשהּוא עדּותן על ּבהן ׁשּסֹומכין ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָויׁש

ׁשאדם  הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים והם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹואיל
אד  נאמן ּבקטנּותֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו, להעיד ם נאמן ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּקּיּום  מּפני - אחי' 'ׁשל אֹו אבי', ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלֹומר:
בבי"ד]ׁשטרֹות החתימות אישור מדרבנן]מּדבריהם[- -]. ְְִִֵֶָ

- הּבתּולֹות' מנהג לּה ונעׂשה ׁשּנּׂשאת, ּבפלֹונית אני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ'זכּור
מּדבריהם. ּוכתּבה נּׂשאֹות, ּבתּולֹות הּנׁשים ורב ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻהֹואיל

הּפרס' ּבית הּזה קבר]'ׁשהּמקֹום בה שנחרש שדה מּפני [- , ְְִֵֵֶֶַַַָָ
ּבׁשּבת', ּבאין היינּו ּכאן ו'עד מּדבריהם. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּטמאתֹו

איׁש 'ׁשהיה מּדבריהם. ּבלבד אלּפים עד הּתחּום ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצמצּום
ו'ׁשהיה  ּבתרּומתֹו', ולאכל לטּבל הּספר מּבית יֹוצא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּפלֹוני
ּומּתנֹות  חּלה מֹוליכים ו'ׁשהיינּו ּתרּומה', עּמנּו ְְִִִִֵֶַַָָָָָחֹולק

עצמֹו' ידי על הּכהן השליח]לפלֹוני היה לי [הוא ו'אמר , ְְְְִִִֵֵַַַַָֹ
זֹו מׁשּפחה כהנים]אּבא, ּפסּולה',[של זֹו 'מׁשּפחה ּכׁשרה', ְְְְִִֵַָָָָָָָ

להֹודיע  ּכדי אחיו ׁשהאכילּונּו ּפלֹוני ׁשל ּבקצצה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָו'אכלנּו
לֹו' הגּונה ׁשאינּה אּׁשה נׂשא ּפלֹוני מציינים ׁשאחיהם [היו ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָ

עם  חבית שבירת – "קצצה" הנקרא בטקס כאלו נישואין

לאכל פירות] הּכהן זה להחזיק הּדברים אּלּו ׁשּכל -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מּמּנה. לדחֹותֹו אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶָָּבתרּומה

.„- קטן ּכׁשהיה ּׁשּידע ּבמה הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל 
אחר  והעיד אּלּו, ּדברים ּכׁשראה עבד אֹו ּגֹוי היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם

נאמן  אינֹו - ונׁשּתחרר .ׁשּנתּגּיר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָ
ּגזלן,‰. נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי

אם אבל ידֹו, ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - ּגזלן החזק ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ
ּגזלן [הוכר] ׁשּיעׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכתב

מעיד  אינֹו הּוא - חתנֹו נעׂשה אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּפי  על אף ידֹו; ּכתב על מעידין אחרים אבל ידֹו, ּכתב ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָעל
זה  הרי - חתנֹו ׁשּנעׂשה אחר אּלא ּדין, ּבבית החזק ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
- ּבקריבה לפסּול ּבעברה הּפסּול ּדֹומה ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשר;

לזּיף. חׁשּוד ּבעברה, ְֲֵֵֶַַַָָָׁשהּפסּול
.Â זה קרֹובים ּוׁשניהם ּבלבד, עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשטר

ׁשּמסר  ּפי על אף - ּבעברה ּפסּול מּׁשניהם ׁשאחד אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה,
מּפני  ּכחרׂש, הּוא הרי - ּכׁשרים עדים ּבׁשני הּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָלֹו

מּתֹוכֹו מזּיף .ׁשהּוא ְִֶָֻ
.Êאחת ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל שטר הּכֹותב -] ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּורחֹוקים אחד] הּמּתנה, מּמקּבלי לאחד קרֹובים והעדים ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
אבל  אחת. עדּות ׁשהיא מּפני ּפסּול, הּׁשטר הרי - הּׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמן
ּפלֹונית, חצר לראּובן 'ׁשּנתּתי אחד: ּבׁשטר ּכתב ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
קרֹובים  העדים ונמצאּו ּפלֹונית', ׂשדה לׁשמעֹון ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָוׁשּנתּתי
קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו, רחֹוקים ׁשהם זה - לזה ּורחֹוקים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלזה
זה  למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על אף  עדּיֹות, ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאּלּו
,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים, עלי 'היּו לאֹומר: ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדֹומה?
ׁשאף  - 'וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,וכ ּכ לׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּמכרּתי
אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה אחד, ּבׁשטר ׁשּכתב ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל

ּבזֹו. זֹו ּתלּויֹות ׁשאינן עדּיֹות, ְֵֵֶָָָֹֻׁשלׁש

ה'תשע"ה  מרחשון י"א שלישי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה הניה לאדם ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל

לערער  מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ לעצמֹו. ּכמעיד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
ּבמרחץ ּברחֹוב[ציבורי]עליהן אין [מגרש]אֹו - עיר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶָ

ׁשּיסּלק  עד ּבֹו ּדן ולא זה, ּבדבר מעיד העיר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
יעיד. אֹו ידין ּכ ואחר ּבקנין, ְְְְִִִַַַָָָָעצמֹו

ולׁשמיעה ·. הֹואיל - ׁשּלהן ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני
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ּדנין  אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי עׂשּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא
העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבדּיני

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי' לענּיי מנה 'ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים  ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
להן  ּופֹוסקין עליהן, סמּוכים הענּיים ּבׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָאמּורים?
נּתן  'אנּו העיר: מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ׁשנה. ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה
היא  ׁשהניה להן; ׁשֹומעין אין - ונעיד' עלינּו הּקצּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדבר
ּבני  על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ׁשּיתעּׁשרּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָלהן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .העיר. ְִֵֵֶַָָֹ
מּתחת „. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין, ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה, לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
מּידֹו וקנּו עשה מּמּנה -][- ּבא קנין וׁשאם לׁשּתפֹו, ׁשּנתנּה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֻ

ואחר  ּדמיה; לֹו מׁשּלם הּׁשּתף, מּיד ּוטרפּה ׁשּלֹו חֹוב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. לֹו מעיד ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכ

האריס‰. אין ּפרֹות, ּבּה יׁש אם - הּׂשדה על [-העֹורר ִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
פירות] תמורת בשדה רֹוצה העובד ׁשהרי עליה; ֲִֵֵֶֶֶָָמעיד

ּבּפרֹות; חלקֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבעליה, ּביד להעמידּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאריס
לקח אם - הּׂשֹוכר אבל מעיד. ּפרֹות, ּבּה אין [דמי]ואם ְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

יּטל' ּבידֹו זֹו ׂשדה ׁשּתתקּים מי 'ּכל ואמר: ּבידֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּׂשכירּות
מעיד זה הרי שילם]- לא עדיין נתן [כי ּכבר ואם . ְְֲִִֵֵֶַָָ

ּתצא  ׁשאם ּכיון מעיד; אינֹו - הּׂשדה לבעל ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשכירּות
ּבּה. ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ׂשכר לֹו לּתן חּיב למערער, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׂשדה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Â על לערער יהּודה ּובא ערב, ראּובן והיה ׁשּלוה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמעֹון

לׁשמעֹון  יׁש אם - ידֹו מּתחת קרקע ּולהֹוציא הּלוה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹׁשמעֹון
ּכנגד אחרת בסכום]ׂשדה יׁש[- הערב ראּובן הרי - החֹוב ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

לֹו ׁשאין ׁשמעֹון; ׁשל ׁשהיא קרקע אֹותּה על להעיד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלֹו
ׁשּיּפרע  אחרת ׂשדה הרי יהּודה, לקחּה ׁשאם - הניה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבזה

חֹובֹו. ּבעל ִֶַַָמּמּנה
.Ê ׁשּזה אחריו, ׁשּלקח ׁשני ללֹוקח מעיד ראׁשֹון לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

לּמֹוכר ׁשּיׁש והּוא - ׁשּלֹו חֹורין,[הראשון]הּׂשדה ּבן ׂשדה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ללֹוקח  ׁשאין הראׁשֹון; לֹוקח ׁשל זֹו הּׂשדה ּדמי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכנגד
ׁשאפּלּו - ׁשני לֹוקח ּביד הּׂשדה זֹו ּבעמידת הניה ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָראׁשֹון
ׂשדה  יׁש והרי חֹוזר, הּוא הּמֹוכר על הראׁשֹון, לֹוקח ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָנטרף

מּמּנה. ׁשּיגּבה ְִִֶֶֶֶֶַָאחרת

ה'תשע"ה  מרחשון י"ב רביעי יום
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יהּודה ‡. ּובא מּׁשמעֹון, טּלית אֹו ׂשדה ׁשּגזל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָראּובן

ׁשּלי  זֹו 'טּלית אֹו זֹו' 'ׂשדה ואמר: ראּובן על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוערער
הּׂשדה  זֹו ׁשאין לראּובן להעיד יכֹול ׁשמעֹון אין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיא'
ׁשמעֹון  ׁשהרי יהּודה; ׁשל הּטּלית זֹו ולא יהּודה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשל
ׁשהּוא  ראּובן, ּביד זֹו טּלית אֹו זֹו ׂשדה להעמיד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָרֹוצה
- הּגזלן מּיד לֹו ׁשּיחזרּו ּכדי מּמּנּו, ּגזלּה ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָטֹוען
ּבּה ׁשּמֹוציא ׁשמעֹון ׁשל הראיה ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשהרי

יהּודה. מּיד ּבּה להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו אפׁשר ראּובן, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּיד
ללוי, הֹוריׁשּה אֹו הּגזּולה, הּׂשדה ראּובן מכר אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
ׁשאינּה מעיד ׁשמעֹון אין - לוי על לערער יהּודה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּובא

לֹו יׁש נחת ׁשּמא יהּודה, לו]ׁשל נוח מּיד [- להֹוציאּה ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ִֵלוי.

אם ·. - לערער יהּודה ּובא ללוי, הּגזּולה הּטּלית ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָמכר
ׁשהרי  יהּודה; ׁשל ׁשאינּה עליה מעיד ׁשמעֹון ראּובן, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמת
אֹותּה קנה ׁשּכבר לעֹולם, לׁשמעֹון חֹוזרת זֹו טּלית ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאין
ואין  הּגזלן, ראּובן מת ּוכבר רׁשּות, וׁשּנּוי ּביאּוׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָהּלֹוקח
ׁשמעֹון  אין - קּים ראּובן עדין אם אבל ּדמיה. יּטל מּמי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלֹו
ּביד  ּתעמד ׁשּלא לֹו היא ׁשההניה הּטּלית; על אף ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹמעיד
ּדמיה. לֹו ויׁשּלם ּגזלּה, ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיהּודה,

הּט היתה אם מעיד וכן ׁשמעֹון אין ראּובן, יֹורׁשי ּביד ּלית ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ
וכן  לֹו. לחזר הּיֹורׁש, ּביד ּתעמד אם ׁשּסֹופּה, מּפני - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעליה

ּבזה  ּכּיֹוצא .ּכל ֵֶַָֹ
ּבאחריּות‚. ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר [אינו ראּובן ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

הקרקע] ממנו יטרפו אם על אחראי לערער יהּודה ּובא ,ְְְֵַַָָ
עליה; לֹו מעיד ראּובן אין - ידֹו מּתחת ּולהֹוציאּה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשמעֹון
ׁשּתעמד  רֹוצה הּוא הרי אחריּותּה, עליו ׁשאין ּפי על ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאף
ויטרף  ראּובן, ׁשל חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי - ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּביד

ּבחֹובֹו למכירה]אֹותּה ולא [שקדם רׁשע, "לוה יהיה: ולא , ְְְְִֶֶָָָֹֹֹ
ְֵַיׁשּלם".

יהּודה „. ּובא לׁשמעֹון, טּלית אֹו ּפרה ׁשּמכר ְְְְִִֵֶַַָָָָָראּובן
ׁשהיא  עליה לֹו מעיד ראּובן - ׁשמעֹון מּיד ּולהֹוציא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלערער

ׁשמעֹון  חֹובֹוׁשל ּבעל אין - ׁשמעֹון ּביד עמדה ׁשאפּלּו ; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
היּו ואפּלּו והּמּטלטלין, הּנכסים מן טֹורף ראּובן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשל

חוב]היּפֹותיקי לבעל יחדם אמּורים?[- ּדברים ּבּמה . ְֲִִִֵֵֶַָ
ראּובן  ׁשל הן והּטּלית הּפרה ׁשּזֹו מֹודה ׁשמעֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשהיה
לא  אם אבל ׁשּלֹו. הן ׁשאמת יֹודע והּוא ּבוּדאי, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמֹוכר
ׁשאם  יהּודה; זכּות לאּבד מעיד ראּובן אין ׁשמעֹון, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָהֹודה
ראּובן  ויתּבע ׁשמעֹון, יחזר - ׁשמעֹון ידי מּתחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַֹּתצא

ׁשהר  ,ׁשּל ׁשאינֹו ּדבר לי 'מכרּת לֹו: ויאמר ּבאּוּבדמים, י ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ראּובן  ׁשּיעיד אמּורים, ּדברים ּבּמה יהּודה'. ׁשל ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָעדים
ׁשמעֹון? ּביד הּמּטלטלין ויעמיד יהּודה, זכּות ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָלאּבד
היתה  ׁשּלא זה ראּובן יֹודעין 'ׁשאנּו והעידּו, עדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשּבאּו
על  אף ,ּבכ עדים ּבאּו לא אם אבל מעֹולם'. קרקע ְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹלֹו
ׁשּמא  עליהן? מעיד אינֹו ולּמה מעיד. אינֹו והּטּלית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּפרה
'קנה', לֹו וכתב הּקרקע, ּגב על חֹובֹו לבעל אֹותן ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָהקנה
חֹוב  ּבעל ׁשּנמצא הּקרקע, ּגב על מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָוהקנה
ׁשהרי  עליהן, יעיד לא לפיכ והּטּלית; הּפרה אף ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹטֹורף
ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ׁשמעֹון, ּביד להעמידן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
אּלּו ּודברים הּדרכים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹויטרף
ּבעּקרי  ׁשּיבין ּבינתֹו, ועצם הּדּין ּבדעת אּלא ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאינן
לראֹות: ויעמיק אחר, לדבר הּגֹורם ּדבר וידע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּמׁשּפטים,
ּבדר אפּלּו זֹו, ּבעדּות הניה צד העד לזה ׁשּיׁש ימצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאם
יעיד  ׁשּלא ּוכדר ּבּה. יעיד לא זה הרי - ונפלאה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹרחֹוקה
ּבאֹותֹו ידּון לא ּכ - הּוא ּבעדּותֹו נֹוגע ׁשּמא זה, ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹּבדבר
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ּכ ּבעדים, ׁשּפֹוסלין ּכׁשם - הּפסלנּות מיני ׁשאר וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּדבר.
ּבדּינין. ְְִִַָּפֹוסלין

לזה,‰. זה הּקרֹובים ׁשנים ּבסנהדרין סֹומכין אין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּולפיכ
אּלּו אבל קטּנה. ּבסנהדרי ּבין ּגדֹולה ּבסנהדרי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשנה, לעּבר ׁשבעה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמֹוסיפין

החדׁש ּבכקּדּוׁש אין קרֹוב, ּבהן היה ׁשאם לי יראה - ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ְּכלּום.

.Âואינֹו להעיד, ּכׁשר ויׁש להעיד. ּכׁשר לדּון, הּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכל
לדּון  והמׁשחררּכׁשר והּגר, והּׂשֹונא, האֹוהב, מעבדות]: -], ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ּכׁשרין  - מעיניו ּבאחת וסּומה והּממזר, והּסריס, הּזקן, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָוכן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו נפׁשֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרין ואינן להעיד,
יום חמישי ֿ שישי י "ג ֿ י "ד מרחשון 

ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ג חמישי יום
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ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי

- מּפלֹוני ׁשּלוה אֹו ּפלֹונית, עברה ׁשעבר ּפלֹוני ראּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהם
לא  - ראהּו ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹאף
מּפיו  הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה עד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיעיד,

עד' עלי 'היה לֹו: ואין ויאמר ידע". אֹו ראה "אֹו ׁשּנאמר: , ְְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ממֹון. עדּות אּלא ּבידיעה, אֹו ּבראּיה ׁשּמתקּימת עדּות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָל
ּבלא  ועֹובר ׁשקר, עד זה הרי - אחרים מּפי הּמעיד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוכל

ׁשקר". עד ּברע תענה "לא ׁשּנאמר: ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹתעׂשה,
מאּימין·. ,אימה]לפיכ ממֹון.[מטילים עדי על אף ְְְִִֵֵַַַָָ

הּכל, ּבפני עליהן מאּימין ממֹון? עדי על מאּימין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹוכיצד
ּבעֹולם  ּבּה הּמעיד ּובׁשת הּׁשקר, עדּות ּכח אֹותם ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומֹודיעין
לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ואחר הּבא; ולעֹולם ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּזה
היא 'אמר, לֹו: ואֹומרין ׁשּבעדים, הּגדֹול את ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹּומׁשּירין
חּיב  לי: אמר 'הּוא אמר: אם לזה'? חּיב ׁשּזה יֹודע ִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּתה
אמר  לא - לֹו' חּיב ׁשהּוא לי אמר ּפלֹוני 'איׁש לֹו', ְֲִִִִֶַַַָָָֹאני
והיּו לֹו'. חּיב ׁשהּוא לֹו הֹודה 'ּבפנינּו ׁשּיאמר: עד ְְְֵֶֶַַַָָָָֹּכלּום;
ּדבריהם  נמצאּו .ּכ אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני, העד את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמכניסין

הּדין. וגֹומרין ּבּדבר, ונֹותנין נֹוׂשאין - ְְְְְְִִִִִַַָָָֻמכּונין
לבין [מחביא]הּמטמין‚. ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָ

יׁש 'וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין והעדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָחברֹו,
ּבּדין  ּתכּפני ׁשּמא מתירא אני אבל ,וכ ּכ אצלי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָל

עדים. ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות; אינּה זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָלמחר'
לֹו„. יׁש 'זה הֹודיה: ּדר ואמר עדים, ּבפני הּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

עדים' עלי 'היּו אֹו עדי', 'אּתם ׁשאמר: אֹו ,'וכ ּכ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצלי
ּדר הּלוה וׁשתק הּמלוה ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
לֹומר  צרי ואין עדים. אּלּו הרי - לדבריו מאמין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהֹודיה

מּידֹו קנּו סודר]אם קנין עלי [עשו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְִִִֶֶַַָָָָָ
- אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,'וכ ּכ אצלי לזה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר

ּפיו. על ּומעידין הֹודיה, הם ְֲִִִֵֵַָָהרי
ּכל ‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, 'יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד

ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר! איני - העֹולם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
הרי  נצטרף, אם - עּמֹו'! והצטרף ל אחד; עד עליו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלי

ׁשקר  עד .זה ֵֶֶֶ
.Â ׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד, עם ועמד 'ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה  עדים, ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
אף  עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד לֹו אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָֹמעצמֹו'

מעיד  ׁשאינֹו ּפי ׁשקר על "מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ְִָּתרחק".

.Ê,אדם מּדיני ּפטּור - לחברֹו להעיד ׁשקר עדי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׂשֹוכר
ׁשּכבׁש עד וכן ׁשמים. ּבדיני ולא [העלים]וחּיב עדּותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָהעיד

ה'תשע"ה  מרחשון י"ד שישי יום

יח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. זה - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי

ׁשרצה  ּכמֹו לֹו, לעׂשֹות עׂשה ּומצות זֹומם'. 'עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנקרא
ּבעדּותֹו העידּולעׂשֹות סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם : ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשאר  וכן נׂשרפין; ׂשרפה, ואם ּכּלן; נסקלין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻוהּוזּמּו,
ּכׁשאר  מהן, אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמיתֹות.

אֹותֹו ּומּכין ּכחֹו, אֹומדין מלקּות: עליו מחּיבי העידּו ואם . ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֻ
מׁשּלׁשין - ממֹון מנין [מחלקים]לחּיבֹו לפי ּביניהם הּממֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבמקֹום  לֹוקין ואינן לֹו; הּמּגיע חלק ואחד אחד ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעדים,
ְִַּתׁשלּומין.

ּכּתי ·. ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו. ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה
עֹונׁשין  ואין עדּות; ּכאן אין זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָעדים
הּכת  היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי מהן, אחת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָאת

ּבעדּות הּׁשקרנית  - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ּבין ּומה . ְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
'לא  אֹומרת וזאת הּזה', הּדבר 'היה אֹומרת זאת ְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעצמּה:

יבֹוא אֹו יתברר]היה', היה.[- ׁשּלא ּדבריה וההזּמה מּכלל ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אם  יֹודעים אינם - ׁשהזּמּום העדים ואּלּו עצמן, ּבעדים -ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? נהיה. לא אֹו הּדבר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹנהיה
ּפלֹוני  ּביֹום מּזה, 'לוה אֹו זה', את ׁשהרג זה ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ'ראינּו
עדים  ׁשנים ּבאּו ונבּדקּו, ׁשהעידּו ואחר ּפלֹוני', ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבמקֹום
ועם  עּמכם היינּו זה ּובמקֹום זה 'ּביֹום ואמרּו: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָאחרים
את  הרג זה לא מעֹולם, ּדברים היּו ולא הּיֹום, ּכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאּלּו
אם  וכן הכחׁשה. זֹו הרי - זה' את הלוה זה ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹזה,
אֹו ההֹורג וזה ,ּכ מעידים אּתם היא' להם: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמרּו
ּבמדינה  זה ּביֹום עּמנּו היה הּמלוה, אֹו הּלוה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנהרג
'לא  ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻאחרת'?
היה, עּמנּו ׁשהרי זה, את הלוה זה ו'לא זה', את זה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹהרג

אב  אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'. ּדבר נהיה אם ולא ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
ּביֹום  זה הרג זה אם יֹודעים אנּו אין 'אנּו, להם: ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו
ואנּו הרגֹו; לא אֹו אֹומרין, ׁשאּתם ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹזה
- ּבבבל' זה ּביֹום עּמנּו הייתם עצמכם ׁשאּתם ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמעידים,
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ּדנין  אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי עׂשּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא
העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבדּיני

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי' לענּיי מנה 'ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים  ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
להן  ּופֹוסקין עליהן, סמּוכים הענּיים ּבׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָאמּורים?
נּתן  'אנּו העיר: מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ׁשנה. ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה
היא  ׁשהניה להן; ׁשֹומעין אין - ונעיד' עלינּו הּקצּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדבר
ּבני  על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ׁשּיתעּׁשרּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָלהן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .העיר. ְִֵֵֶַָָֹ
מּתחת „. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין, ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה, לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
מּידֹו וקנּו עשה מּמּנה -][- ּבא קנין וׁשאם לׁשּתפֹו, ׁשּנתנּה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֻ

ואחר  ּדמיה; לֹו מׁשּלם הּׁשּתף, מּיד ּוטרפּה ׁשּלֹו חֹוב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. לֹו מעיד ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכ

האריס‰. אין ּפרֹות, ּבּה יׁש אם - הּׂשדה על [-העֹורר ִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
פירות] תמורת בשדה רֹוצה העובד ׁשהרי עליה; ֲִֵֵֶֶֶָָמעיד

ּבּפרֹות; חלקֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבעליה, ּביד להעמידּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאריס
לקח אם - הּׂשֹוכר אבל מעיד. ּפרֹות, ּבּה אין [דמי]ואם ְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

יּטל' ּבידֹו זֹו ׂשדה ׁשּתתקּים מי 'ּכל ואמר: ּבידֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּׂשכירּות
מעיד זה הרי שילם]- לא עדיין נתן [כי ּכבר ואם . ְְֲִִֵֵֶַָָ

ּתצא  ׁשאם ּכיון מעיד; אינֹו - הּׂשדה לבעל ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשכירּות
ּבּה. ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ׂשכר לֹו לּתן חּיב למערער, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׂשדה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Â על לערער יהּודה ּובא ערב, ראּובן והיה ׁשּלוה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמעֹון

לׁשמעֹון  יׁש אם - ידֹו מּתחת קרקע ּולהֹוציא הּלוה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹׁשמעֹון
ּכנגד אחרת בסכום]ׂשדה יׁש[- הערב ראּובן הרי - החֹוב ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

לֹו ׁשאין ׁשמעֹון; ׁשל ׁשהיא קרקע אֹותּה על להעיד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלֹו
ׁשּיּפרע  אחרת ׂשדה הרי יהּודה, לקחּה ׁשאם - הניה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבזה

חֹובֹו. ּבעל ִֶַַָמּמּנה
.Ê ׁשּזה אחריו, ׁשּלקח ׁשני ללֹוקח מעיד ראׁשֹון לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

לּמֹוכר ׁשּיׁש והּוא - ׁשּלֹו חֹורין,[הראשון]הּׂשדה ּבן ׂשדה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ללֹוקח  ׁשאין הראׁשֹון; לֹוקח ׁשל זֹו הּׂשדה ּדמי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכנגד
ׁשאפּלּו - ׁשני לֹוקח ּביד הּׂשדה זֹו ּבעמידת הניה ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָראׁשֹון
ׂשדה  יׁש והרי חֹוזר, הּוא הּמֹוכר על הראׁשֹון, לֹוקח ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָנטרף

מּמּנה. ׁשּיגּבה ְִִֶֶֶֶֶַָאחרת

ה'תשע"ה  מרחשון י"ב רביעי יום
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יהּודה ‡. ּובא מּׁשמעֹון, טּלית אֹו ׂשדה ׁשּגזל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָראּובן

ׁשּלי  זֹו 'טּלית אֹו זֹו' 'ׂשדה ואמר: ראּובן על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוערער
הּׂשדה  זֹו ׁשאין לראּובן להעיד יכֹול ׁשמעֹון אין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיא'
ׁשמעֹון  ׁשהרי יהּודה; ׁשל הּטּלית זֹו ולא יהּודה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשל
ׁשהּוא  ראּובן, ּביד זֹו טּלית אֹו זֹו ׂשדה להעמיד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָרֹוצה
- הּגזלן מּיד לֹו ׁשּיחזרּו ּכדי מּמּנּו, ּגזלּה ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָטֹוען
ּבּה ׁשּמֹוציא ׁשמעֹון ׁשל הראיה ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשהרי

יהּודה. מּיד ּבּה להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו אפׁשר ראּובן, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּיד
ללוי, הֹוריׁשּה אֹו הּגזּולה, הּׂשדה ראּובן מכר אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
ׁשאינּה מעיד ׁשמעֹון אין - לוי על לערער יהּודה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּובא

לֹו יׁש נחת ׁשּמא יהּודה, לו]ׁשל נוח מּיד [- להֹוציאּה ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ִֵלוי.

אם ·. - לערער יהּודה ּובא ללוי, הּגזּולה הּטּלית ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָמכר
ׁשהרי  יהּודה; ׁשל ׁשאינּה עליה מעיד ׁשמעֹון ראּובן, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמת
אֹותּה קנה ׁשּכבר לעֹולם, לׁשמעֹון חֹוזרת זֹו טּלית ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאין
ואין  הּגזלן, ראּובן מת ּוכבר רׁשּות, וׁשּנּוי ּביאּוׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָהּלֹוקח
ׁשמעֹון  אין - קּים ראּובן עדין אם אבל ּדמיה. יּטל מּמי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלֹו
ּביד  ּתעמד ׁשּלא לֹו היא ׁשההניה הּטּלית; על אף ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹמעיד
ּדמיה. לֹו ויׁשּלם ּגזלּה, ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיהּודה,

הּט היתה אם מעיד וכן ׁשמעֹון אין ראּובן, יֹורׁשי ּביד ּלית ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ
וכן  לֹו. לחזר הּיֹורׁש, ּביד ּתעמד אם ׁשּסֹופּה, מּפני - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעליה

ּבזה  ּכּיֹוצא .ּכל ֵֶַָֹ
ּבאחריּות‚. ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר [אינו ראּובן ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

הקרקע] ממנו יטרפו אם על אחראי לערער יהּודה ּובא ,ְְְֵַַָָ
עליה; לֹו מעיד ראּובן אין - ידֹו מּתחת ּולהֹוציאּה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשמעֹון
ׁשּתעמד  רֹוצה הּוא הרי אחריּותּה, עליו ׁשאין ּפי על ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאף
ויטרף  ראּובן, ׁשל חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי - ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּביד

ּבחֹובֹו למכירה]אֹותּה ולא [שקדם רׁשע, "לוה יהיה: ולא , ְְְְִֶֶָָָֹֹֹ
ְֵַיׁשּלם".

יהּודה „. ּובא לׁשמעֹון, טּלית אֹו ּפרה ׁשּמכר ְְְְִִֵֶַַָָָָָראּובן
ׁשהיא  עליה לֹו מעיד ראּובן - ׁשמעֹון מּיד ּולהֹוציא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלערער

ׁשמעֹון  חֹובֹוׁשל ּבעל אין - ׁשמעֹון ּביד עמדה ׁשאפּלּו ; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
היּו ואפּלּו והּמּטלטלין, הּנכסים מן טֹורף ראּובן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשל

חוב]היּפֹותיקי לבעל יחדם אמּורים?[- ּדברים ּבּמה . ְֲִִִֵֵֶַָ
ראּובן  ׁשל הן והּטּלית הּפרה ׁשּזֹו מֹודה ׁשמעֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשהיה
לא  אם אבל ׁשּלֹו. הן ׁשאמת יֹודע והּוא ּבוּדאי, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמֹוכר
ׁשאם  יהּודה; זכּות לאּבד מעיד ראּובן אין ׁשמעֹון, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָהֹודה
ראּובן  ויתּבע ׁשמעֹון, יחזר - ׁשמעֹון ידי מּתחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַֹּתצא

ׁשהר  ,ׁשּל ׁשאינֹו ּדבר לי 'מכרּת לֹו: ויאמר ּבאּוּבדמים, י ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ראּובן  ׁשּיעיד אמּורים, ּדברים ּבּמה יהּודה'. ׁשל ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָעדים
ׁשמעֹון? ּביד הּמּטלטלין ויעמיד יהּודה, זכּות ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָלאּבד
היתה  ׁשּלא זה ראּובן יֹודעין 'ׁשאנּו והעידּו, עדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשּבאּו
על  אף ,ּבכ עדים ּבאּו לא אם אבל מעֹולם'. קרקע ְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹלֹו
ׁשּמא  עליהן? מעיד אינֹו ולּמה מעיד. אינֹו והּטּלית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּפרה
'קנה', לֹו וכתב הּקרקע, ּגב על חֹובֹו לבעל אֹותן ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָהקנה
חֹוב  ּבעל ׁשּנמצא הּקרקע, ּגב על מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָוהקנה
ׁשהרי  עליהן, יעיד לא לפיכ והּטּלית; הּפרה אף ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹטֹורף
ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ׁשמעֹון, ּביד להעמידן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
אּלּו ּודברים הּדרכים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹויטרף
ּבעּקרי  ׁשּיבין ּבינתֹו, ועצם הּדּין ּבדעת אּלא ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאינן
לראֹות: ויעמיק אחר, לדבר הּגֹורם ּדבר וידע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּמׁשּפטים,
ּבדר אפּלּו זֹו, ּבעדּות הניה צד העד לזה ׁשּיׁש ימצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאם
יעיד  ׁשּלא ּוכדר ּבּה. יעיד לא זה הרי - ונפלאה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹרחֹוקה
ּבאֹותֹו ידּון לא ּכ - הּוא ּבעדּותֹו נֹוגע ׁשּמא זה, ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹּבדבר
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ּכ ּבעדים, ׁשּפֹוסלין ּכׁשם - הּפסלנּות מיני ׁשאר וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּדבר.
ּבדּינין. ְְִִַָּפֹוסלין

לזה,‰. זה הּקרֹובים ׁשנים ּבסנהדרין סֹומכין אין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּולפיכ
אּלּו אבל קטּנה. ּבסנהדרי ּבין ּגדֹולה ּבסנהדרי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשנה, לעּבר ׁשבעה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמֹוסיפין

החדׁש ּבכקּדּוׁש אין קרֹוב, ּבהן היה ׁשאם לי יראה - ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ְּכלּום.

.Âואינֹו להעיד, ּכׁשר ויׁש להעיד. ּכׁשר לדּון, הּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכל
לדּון  והמׁשחררּכׁשר והּגר, והּׂשֹונא, האֹוהב, מעבדות]: -], ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ּכׁשרין  - מעיניו ּבאחת וסּומה והּממזר, והּסריס, הּזקן, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָוכן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו נפׁשֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרין ואינן להעיד,
יום חמישי ֿ שישי י "ג ֿ י "ד מרחשון 

ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ג חמישי יום

יז  ¤¤ּפרק
ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי

- מּפלֹוני ׁשּלוה אֹו ּפלֹונית, עברה ׁשעבר ּפלֹוני ראּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהם
לא  - ראהּו ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹאף
מּפיו  הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה עד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיעיד,

עד' עלי 'היה לֹו: ואין ויאמר ידע". אֹו ראה "אֹו ׁשּנאמר: , ְְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ממֹון. עדּות אּלא ּבידיעה, אֹו ּבראּיה ׁשּמתקּימת עדּות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָל
ּבלא  ועֹובר ׁשקר, עד זה הרי - אחרים מּפי הּמעיד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוכל

ׁשקר". עד ּברע תענה "לא ׁשּנאמר: ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹתעׂשה,
מאּימין·. ,אימה]לפיכ ממֹון.[מטילים עדי על אף ְְְִִֵֵַַַָָ

הּכל, ּבפני עליהן מאּימין ממֹון? עדי על מאּימין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹוכיצד
ּבעֹולם  ּבּה הּמעיד ּובׁשת הּׁשקר, עדּות ּכח אֹותם ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומֹודיעין
לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ואחר הּבא; ולעֹולם ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּזה
היא 'אמר, לֹו: ואֹומרין ׁשּבעדים, הּגדֹול את ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹּומׁשּירין
חּיב  לי: אמר 'הּוא אמר: אם לזה'? חּיב ׁשּזה יֹודע ִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּתה
אמר  לא - לֹו' חּיב ׁשהּוא לי אמר ּפלֹוני 'איׁש לֹו', ְֲִִִִֶַַַָָָֹאני
והיּו לֹו'. חּיב ׁשהּוא לֹו הֹודה 'ּבפנינּו ׁשּיאמר: עד ְְְֵֶֶַַַָָָָֹּכלּום;
ּדבריהם  נמצאּו .ּכ אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני, העד את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמכניסין

הּדין. וגֹומרין ּבּדבר, ונֹותנין נֹוׂשאין - ְְְְְְִִִִִַַָָָֻמכּונין
לבין [מחביא]הּמטמין‚. ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָ

יׁש 'וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין והעדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָחברֹו,
ּבּדין  ּתכּפני ׁשּמא מתירא אני אבל ,וכ ּכ אצלי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָל

עדים. ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות; אינּה זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָלמחר'
לֹו„. יׁש 'זה הֹודיה: ּדר ואמר עדים, ּבפני הּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

עדים' עלי 'היּו אֹו עדי', 'אּתם ׁשאמר: אֹו ,'וכ ּכ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצלי
ּדר הּלוה וׁשתק הּמלוה ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
לֹומר  צרי ואין עדים. אּלּו הרי - לדבריו מאמין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהֹודיה

מּידֹו קנּו סודר]אם קנין עלי [עשו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְִִִֶֶַַָָָָָ
- אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,'וכ ּכ אצלי לזה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר

ּפיו. על ּומעידין הֹודיה, הם ְֲִִִֵֵַָָהרי
ּכל ‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, 'יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד

ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר! איני - העֹולם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
הרי  נצטרף, אם - עּמֹו'! והצטרף ל אחד; עד עליו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלי

ׁשקר  עד .זה ֵֶֶֶ
.Â ׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד, עם ועמד 'ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה  עדים, ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
אף  עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד לֹו אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָֹמעצמֹו'

מעיד  ׁשאינֹו ּפי ׁשקר על "מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ְִָּתרחק".

.Ê,אדם מּדיני ּפטּור - לחברֹו להעיד ׁשקר עדי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׂשֹוכר
ׁשּכבׁש עד וכן ׁשמים. ּבדיני ולא [העלים]וחּיב עדּותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָהעיד

ה'תשע"ה  מרחשון י"ד שישי יום

יח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. זה - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי

ׁשרצה  ּכמֹו לֹו, לעׂשֹות עׂשה ּומצות זֹומם'. 'עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנקרא
ּבעדּותֹו העידּולעׂשֹות סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם : ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשאר  וכן נׂשרפין; ׂשרפה, ואם ּכּלן; נסקלין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻוהּוזּמּו,
ּכׁשאר  מהן, אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמיתֹות.

אֹותֹו ּומּכין ּכחֹו, אֹומדין מלקּות: עליו מחּיבי העידּו ואם . ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֻ
מׁשּלׁשין - ממֹון מנין [מחלקים]לחּיבֹו לפי ּביניהם הּממֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבמקֹום  לֹוקין ואינן לֹו; הּמּגיע חלק ואחד אחד ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעדים,
ְִַּתׁשלּומין.

ּכּתי ·. ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו. ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה
עֹונׁשין  ואין עדּות; ּכאן אין זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָעדים
הּכת  היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי מהן, אחת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָאת

ּבעדּות הּׁשקרנית  - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ּבין ּומה . ְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
'לא  אֹומרת וזאת הּזה', הּדבר 'היה אֹומרת זאת ְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעצמּה:

יבֹוא אֹו יתברר]היה', היה.[- ׁשּלא ּדבריה וההזּמה מּכלל ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אם  יֹודעים אינם - ׁשהזּמּום העדים ואּלּו עצמן, ּבעדים -ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? נהיה. לא אֹו הּדבר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹנהיה
ּפלֹוני  ּביֹום מּזה, 'לוה אֹו זה', את ׁשהרג זה ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ'ראינּו
עדים  ׁשנים ּבאּו ונבּדקּו, ׁשהעידּו ואחר ּפלֹוני', ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבמקֹום
ועם  עּמכם היינּו זה ּובמקֹום זה 'ּביֹום ואמרּו: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָאחרים
את  הרג זה לא מעֹולם, ּדברים היּו ולא הּיֹום, ּכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאּלּו
אם  וכן הכחׁשה. זֹו הרי - זה' את הלוה זה ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹזה,
אֹו ההֹורג וזה ,ּכ מעידים אּתם היא' להם: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמרּו
ּבמדינה  זה ּביֹום עּמנּו היה הּמלוה, אֹו הּלוה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנהרג
'לא  ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻאחרת'?
היה, עּמנּו ׁשהרי זה, את הלוה זה ו'לא זה', את זה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹהרג

אב  אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'. ּדבר נהיה אם ולא ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
ּביֹום  זה הרג זה אם יֹודעים אנּו אין 'אנּו, להם: ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו
ואנּו הרגֹו; לא אֹו אֹומרין, ׁשאּתם ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹזה
- ּבבבל' זה ּביֹום עּמנּו הייתם עצמכם ׁשאּתם ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמעידים,

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



zecrקכד zekld - mihtey xtq - oeygxn e"h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והעדים  הֹואיל מׁשּלמין; אֹו ונהרגין זֹוממין, אּלּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
אם  ּכלל, עדּות ׁשל עצמּה על הׁשּגיחּו לא אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהזּמּו

ׁשקר. אֹו אמת ֱִֶֶֶהיא
העדים ‚. על האחרֹונים עדים ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה

היא  הּכתּוב ּגזרת העדים הראׁשֹונים, היּו אפּלּו . ְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
'אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו מאה, ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹונים
ּפלֹוני' ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם הּמאה, ׁשאּתם ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמעידים
ּומאה  ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם; על נענׁשין אּלּו הרי -ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אין  - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ּבׁשּתי וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַּכׁשנים.

ׁשּתיהן. את ּדֹוחין אּלא הרב, אחר ְְִִֵֶֶֶַַָָֹהֹולכין
התראה „. צריכין אינן זֹוממין, ׁשהכחׁשּו,עדים ועדים . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

מׁשּלמין; אֹו לֹוקין, אֹו נהרגין, אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
לא  ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת - ׁשההכחׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּפני

ְְִָנגמרה.
את ‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם; אּלא העדים, את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין

הרי  ּבפניהם, ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
ׁשּיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻהכחׁשּו;
זֹו את זֹו הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ּבפניהם .אֹותם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Â הּנהרג ּבא אפּלּו - הּוזּמּו ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם שקר]ּברגליו, עדות של הלאו -] ְְְִִֵֵֶַָָ

ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן אלא לאו עונשים [שאין ְְִִִֵֶַַַַָָ
מזהירים] אֹותן א"כ מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ,ְֲִִִֵֵַָָָָ

מרּדּות מדרבנן]מּכת ּׁשּיראּו.[מלקות מה ּכפי , ְְְִִֶַַַַ
.Ê ההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעדים

ּופלֹוני  'ּפלֹוני ועיר: עיר לכל וׁשֹולחין ּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָׁשּלהן?
אֹו ּבפנינּו', 'לקּו אֹו והרגנּום', והּוזּמּו, ,וכ ּבכ ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָהעידּו

ּדינרין' וכ ּכ אֹותם "והּנׁשארים,'ענׁשנּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ויראּו". ְְְִִָיׁשמעּו

.Á לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם הּזֹוממים העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיּוב
עצמם  ּפי על מׁשּלמין אין ,ּולפיכ הּוא; קנס ּכיצד?- . ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית עדּותם ונחקרה ׁשהעידּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
אֹו ּכלּום', זה אצל לזה ואין העדנּו, ׁשקר 'עדּות ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשניהם:
מׁשּלמין  אין - והּוזּמנּו' ,וכ ּבכ זה על 'העדנּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאמרּו:
ּבבית  והּוזּמנּו זה, על 'העדנּו אמרּו: אם אבל ּפיהם. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אּלּו הרי - 'וכ ּכ לֹו לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּדינֹו
ואם  אֹותֹו. לּתן ּדינם ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמׁשּלמין;

מׁש ,ּכ האחד חלקֹו.אמר ּלם ְְֵֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון ט"ו קודש שבת יום

יט  ¤¤ּפרק
הּבירה‡. 'ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו בנין]ׁשנים זה [- הרג ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית', ּבׁשעה הּנפׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאת
יכֹול  אם - הּזאת' ּבעת עּמנּו הייתם הּזאת הּבירה ְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ'ּבמערב
ואם  זֹוממין; אינם ּבּמזרח, ּיׁש מה לראֹות ּבּמערב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהעֹומד

'ׁשּמא  אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי לראֹות, יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָאינֹו
מּכל  יתר מּמרחק ורֹואין רב, ראׁשֹונים ׁשל עיניהם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמאֹור
את  זה הרג 'ּבּבקר ואמרּו: ׁשנים העידּו אם וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאדם'.
זה  'ּביֹום להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּבירּוׁשלים', ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנפׁש
על  אפּלּו להּל אדם יכֹול אם - ּבלד' עּמנּו הייתם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבערב
ואם  זֹוממין; אינם ערב, עד מּבקר ללד מירּוׁשלים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּסּוס
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי להּגיע, יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאינֹו

גמל]ּכר וקּפלּו[- להם, נזּדּמן ּביֹותר קיצרו]קל את [- ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לעֹולם  מׁשערין לּכל הּידּוע הּמצּוי ּבּדבר אּלא ;'ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּדר

אֹותם. ְִִָּומזּמין
ּבמקֹום ·. הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת 'ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים

ּבמקֹום  הייתם עּמנּו זה 'ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָּפלֹוני',
אפּלּו - ּבוּדאי' הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל רחֹוק, ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָאחר
ההֹורג  זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם האחרֹונים ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעידּו
ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו; ׁשהרי נהרגין, הראׁשֹונים עדיו ֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעם
עדים  ׁשני ּבאּו אבל להרג. ּדינֹו נגמר לא עדין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהרג,
ּפלֹוני  ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשליׁשי
הייתם  עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלהריגה',
'ּבׁשני  אֹו ּדינֹו', נגמר ׁשּבת מערב אּלא הרחֹוק, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמקֹום
ׁשהרי  נהרגין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו' נגמר ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבּׁשּבת
להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּכל
ּבּׁשּבת  ּבׁשליׁשי ׁשנים ּבאּו ּכיצד? קנס. ּתׁשלּומי לענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָוכן
ׁשנים  ּובאּו ּדינֹו', ונגמר וטבח ּגנב ּבּׁשּבת 'ּבאחד ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָואמרּו:
אבל  רחֹוק, ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָואמרּו:
ּגנב  ּבּׁשּבת 'ּבׁשני אמרּו: אפּלּו - ּדינֹו' נגמר ׁשּבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמערב
מׁשּלמין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו' ונגמר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָוטבח
לׁשּלם. היה חּיב עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום, מּכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין, נעׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין

אחרנּוהּו' ולא ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו זה [לאחר 'ׁשטר ְְְְְְִֵֶַַַָֹ
ׁשל ההלוואה] ׁשּזמּנֹו ּפי על אף - ּכן אמרּו לא אם אבל .ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשעדי  והעידּו עדים ּובאּו ּבירּוׁשלים, ּבניסן ּבאחד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשטר
והעדים  ּכׁשר הּׁשטר - זה ּביֹום ּבבבל עּמהם היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשטר
ּבירּוׁשלים  ּוכׁשהיּו ּוכתבּוהּו, ׁשאחרּוהּו ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכׁשרים;
זמּנֹו וכתבּו זמּנֹו ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ּבאדר ְְְְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָּבאחד
עדים  ׁשם יׁש אם - והּוזּמּו ּכתבנּוהּו', 'ּבזמּנֹו אמרּו: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָניסן.
זה  ׁשראּו עדים אֹו זה, ׁשטר על ׁשחתמּו הּיֹום ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹודעים
הרי  ׁשהּוזּמּו, ּכיון - ּפלֹוני ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשטר
ׁשהעדים  הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנפסלּו

ּבבית החֹות  עדּותם ׁשּנחקרה ּכמי הם הרי הּׁשטר, על מים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ולא  עדּותם, ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדין
ּבבית  ׁשהעידּו מעת אּלא נפסלין אינן - מּקדם הּׁשטר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹראּו
ׁשאפׁשר  ּכתבנּוהּו'; 'ּבזמּנֹו ואמרּו ידם, ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּדין
הּׁשטר  על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּביֹום

ּכתבנּו'. 'ּבזמּנֹו ואמרּו ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
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ה'תשע"ה  מרחשון ט' ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי ט 'ֿ י "א מרחשון 

.ËÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ט אתֿהּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ולא ׁשלּוחֹו, ֿ ידי ועל הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻהחּיב,
והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנּכנס

עבטֹו" לעבט ֿ ּביתֹו אל ֿ תבא "לא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
(i ,ckהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa): ְְִַָ

יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא ֿ חברֹו את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: ֿ מׁשּכֹונֹו, את לּטֹול (my,לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ

(`iהׁשב" יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ֿ העבֹוט" את לֹו bi)ּתׁשיב ,my)אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ

מּכֹות עׂשה(fh.)ּבגמרא קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ְְְְְֵֵֶַַַַַָָׁשּבּה

ּדמּכֹות ּבאחרֹון מצוה(fh.)ׁשּנתּבאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
מציעא מּבבא ט' ּבפרק .(biw.)זֹו ְְִִֶֶָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י' שני יום

.Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ëˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ט אתֿהּמצוה להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמׁשּכֹון
עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו ֿ ּׁשּנזקקים מּמה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו
ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו ֿ ּׁשּנזקקים ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּמה

(dlil ikxve ,zekiny)ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(mֿעד" : ְְְְְִִֵַַַַָ

לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)ּבא ,ak zeny)יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶֶַֹ
מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ֿ הּיֹום; ּכל לֹו מחזיר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשאּתה
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ֿ הּלילה ּכל ְְִִִֵַַַַַָָָָלֹו

ֿ העבֹוט הּׁשמׁש(oekynd)את bi)ּכבֹוא ,ck mixac)מּכאן ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין ְְְְְְְְִַַַַַָָָאמרּו:
ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ְְְְְֲִִַַַַַָָָּומחזירין

מּכֹות ּבגמרא ֿ ּביתֹו(fh.)נתּבאר אל ֿ תבא "לא ׁשאמרּו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ―miiwnd) ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z`:אמרֹו הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֶָָ
ספרי ּולׁשֹון ֿ העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב vzÎik`"הׁשב zyxt) ְְֲִִֵֵֶָָָ

(my,ּבּיֹום יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
סגֹוס ּבּלילה: לילה xnv)ּוכלי zkiny)ּומחרׁשה ּבּלילה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

מ ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (aa`)ּבּיֹום". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
.(biw.)מציעא ְִָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָ
צרי ׁשהּוא ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

ּכמֹו ּבּלילה, ֿ לילה ּוכלי ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָלֹו,
הּמׁשנה bi)ׁשאמרה dpyn h wxt `rivn `aa)מחזיר" : ְְֲִִֶַַָָָ

ׁשּבא והּלאו ּבּיֹום". ֿ הּמחרׁשה ואת ּבּלילה ֿ הּכר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת
ּבעבטֹו" תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה (my,ּבענין ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ

(aiספרי ּולׁשֹון .(my `vz ik zyxt)ועבֹוטֹו תׁשּכב "לא : ְְְֲִִֵַַֹ
ּבלעדיו לֹו אפׁשר ֿ ּׁשאי מה לֹו מחזיר אּלא ."עּמel oi`) ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

(yeniyl silgzהוא "ּכי ואמר: ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמחמת
לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה ek)כסּותה ,ak zeny)ּוכבר , ְְְְְִִַָָָֹֹ

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"א שלישי יום

.·Ó¯ .‡Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"א אלמנההּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּבגד תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹּבין
fi)אלמנה" ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .wxt `rivn `aa) ְְְִַַָָָ

(bi dpyn hעׁשירה ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
אלמנה". ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאין

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(my)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

― הרמ"ב ּכליםהּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּכלי ּכגֹון מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמׁשּתּמׁשים
ּבעלי ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּטחינה
אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם ֿ ּׁשּכֹוללֹו מּמה וזּולתם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהחּיים

ורכב רחים ֿ יחבל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (wlgdנפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd"חבל הּוא ֿ נפׁש (my,ּכי ִֵֶֶֹ

(eהּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)אּלא ּבלבד, ורכב רחים "לא : ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
הּוא ֿ נפׁש ּכי ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ֿ ּדבר ֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכל
ׁשני מּׁשּום "וחּיב אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחבל".
לחׁשֹוב ׁשאפׁשר ורכב", רחים ֿ יחבל "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּכלים,

ּבאמרם ֿ ׁשּכן וכל מצות, ׁשּתי ׁשהן זה ֿ ּפי rivn`על `aa) ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
(.fhwּבפני הרכב ועל עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב :ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלי ֿ הממׁשּכן ׁשּכל זה, ּדבר וענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעצמֹו".
ּכמֹו ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹאכל
עֹוׂשין מהם ֿ אחד ׁשּכל רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנתּבאר;

ח ― נפׁש אכל ּכליּבֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ּוכלי, ֿ ּכלי ּכל על ּיב ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
צרי ֿ ּׁשאין מּמה וזה ליׁשה. ּוכלי אפּיה ּוכלי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָטחינה
ראּובן אלמנת ּבגד ׁשחבל למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלבארֹו,
על עֹובר ׁשהּוא לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובגד
ּכלים, ׁשני ׁשחבל ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ֿ ּבגד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
מסּפיק מהם אחד ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּבׁשניהם
ׁשאין ּכיון נאמר האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלעׂשּית
ויהיה אחד ּככלי הם הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאכל
חּיב ― ּכלים ׁשני ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ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



קכה zecr zekld - mihtey xtq - oeygxn e"h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והעדים  הֹואיל מׁשּלמין; אֹו ונהרגין זֹוממין, אּלּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
אם  ּכלל, עדּות ׁשל עצמּה על הׁשּגיחּו לא אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהזּמּו

ׁשקר. אֹו אמת ֱִֶֶֶהיא
העדים ‚. על האחרֹונים עדים ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה

היא  הּכתּוב ּגזרת העדים הראׁשֹונים, היּו אפּלּו . ְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
'אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו מאה, ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹונים
ּפלֹוני' ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם הּמאה, ׁשאּתם ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמעידים
ּומאה  ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם; על נענׁשין אּלּו הרי -ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אין  - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ּבׁשּתי וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַּכׁשנים.

ׁשּתיהן. את ּדֹוחין אּלא הרב, אחר ְְִִֵֶֶֶַַָָֹהֹולכין
התראה „. צריכין אינן זֹוממין, ׁשהכחׁשּו,עדים ועדים . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

מׁשּלמין; אֹו לֹוקין, אֹו נהרגין, אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
לא  ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת - ׁשההכחׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּפני

ְְִָנגמרה.
את ‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם; אּלא העדים, את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין

הרי  ּבפניהם, ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
ׁשּיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻהכחׁשּו;
זֹו את זֹו הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ּבפניהם .אֹותם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Â הּנהרג ּבא אפּלּו - הּוזּמּו ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם שקר]ּברגליו, עדות של הלאו -] ְְְִִֵֵֶַָָ

ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן אלא לאו עונשים [שאין ְְִִִֵֶַַַַָָ
מזהירים] אֹותן א"כ מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ,ְֲִִִֵֵַָָָָ

מרּדּות מדרבנן]מּכת ּׁשּיראּו.[מלקות מה ּכפי , ְְְִִֶַַַַ
.Ê ההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעדים

ּופלֹוני  'ּפלֹוני ועיר: עיר לכל וׁשֹולחין ּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָׁשּלהן?
אֹו ּבפנינּו', 'לקּו אֹו והרגנּום', והּוזּמּו, ,וכ ּבכ ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָהעידּו

ּדינרין' וכ ּכ אֹותם "והּנׁשארים,'ענׁשנּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ויראּו". ְְְִִָיׁשמעּו

.Á לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם הּזֹוממים העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיּוב
עצמם  ּפי על מׁשּלמין אין ,ּולפיכ הּוא; קנס ּכיצד?- . ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית עדּותם ונחקרה ׁשהעידּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
אֹו ּכלּום', זה אצל לזה ואין העדנּו, ׁשקר 'עדּות ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשניהם:
מׁשּלמין  אין - והּוזּמנּו' ,וכ ּבכ זה על 'העדנּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאמרּו:
ּבבית  והּוזּמנּו זה, על 'העדנּו אמרּו: אם אבל ּפיהם. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אּלּו הרי - 'וכ ּכ לֹו לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּדינֹו
ואם  אֹותֹו. לּתן ּדינם ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמׁשּלמין;

מׁש ,ּכ האחד חלקֹו.אמר ּלם ְְֵֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון ט"ו קודש שבת יום

יט  ¤¤ּפרק
הּבירה‡. 'ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו בנין]ׁשנים זה [- הרג ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית', ּבׁשעה הּנפׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאת
יכֹול  אם - הּזאת' ּבעת עּמנּו הייתם הּזאת הּבירה ְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ'ּבמערב
ואם  זֹוממין; אינם ּבּמזרח, ּיׁש מה לראֹות ּבּמערב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהעֹומד

'ׁשּמא  אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי לראֹות, יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָאינֹו
מּכל  יתר מּמרחק ורֹואין רב, ראׁשֹונים ׁשל עיניהם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמאֹור
את  זה הרג 'ּבּבקר ואמרּו: ׁשנים העידּו אם וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאדם'.
זה  'ּביֹום להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּבירּוׁשלים', ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנפׁש
על  אפּלּו להּל אדם יכֹול אם - ּבלד' עּמנּו הייתם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבערב
ואם  זֹוממין; אינם ערב, עד מּבקר ללד מירּוׁשלים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּסּוס
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי להּגיע, יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאינֹו

גמל]ּכר וקּפלּו[- להם, נזּדּמן ּביֹותר קיצרו]קל את [- ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לעֹולם  מׁשערין לּכל הּידּוע הּמצּוי ּבּדבר אּלא ;'ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּדר

אֹותם. ְִִָּומזּמין
ּבמקֹום ·. הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת 'ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים

ּבמקֹום  הייתם עּמנּו זה 'ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָּפלֹוני',
אפּלּו - ּבוּדאי' הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל רחֹוק, ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָאחר
ההֹורג  זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם האחרֹונים ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעידּו
ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו; ׁשהרי נהרגין, הראׁשֹונים עדיו ֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעם
עדים  ׁשני ּבאּו אבל להרג. ּדינֹו נגמר לא עדין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהרג,
ּפלֹוני  ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשליׁשי
הייתם  עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלהריגה',
'ּבׁשני  אֹו ּדינֹו', נגמר ׁשּבת מערב אּלא הרחֹוק, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמקֹום
ׁשהרי  נהרגין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו' נגמר ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבּׁשּבת
להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּכל
ּבּׁשּבת  ּבׁשליׁשי ׁשנים ּבאּו ּכיצד? קנס. ּתׁשלּומי לענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָוכן
ׁשנים  ּובאּו ּדינֹו', ונגמר וטבח ּגנב ּבּׁשּבת 'ּבאחד ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָואמרּו:
אבל  רחֹוק, ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָואמרּו:
ּגנב  ּבּׁשּבת 'ּבׁשני אמרּו: אפּלּו - ּדינֹו' נגמר ׁשּבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמערב
מׁשּלמין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו' ונגמר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָוטבח
לׁשּלם. היה חּיב עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום, מּכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין, נעׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין

אחרנּוהּו' ולא ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו זה [לאחר 'ׁשטר ְְְְְְִֵֶַַַָֹ
ׁשל ההלוואה] ׁשּזמּנֹו ּפי על אף - ּכן אמרּו לא אם אבל .ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשעדי  והעידּו עדים ּובאּו ּבירּוׁשלים, ּבניסן ּבאחד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשטר
והעדים  ּכׁשר הּׁשטר - זה ּביֹום ּבבבל עּמהם היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשטר
ּבירּוׁשלים  ּוכׁשהיּו ּוכתבּוהּו, ׁשאחרּוהּו ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכׁשרים;
זמּנֹו וכתבּו זמּנֹו ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ּבאדר ְְְְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָּבאחד
עדים  ׁשם יׁש אם - והּוזּמּו ּכתבנּוהּו', 'ּבזמּנֹו אמרּו: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָניסן.
זה  ׁשראּו עדים אֹו זה, ׁשטר על ׁשחתמּו הּיֹום ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹודעים
הרי  ׁשהּוזּמּו, ּכיון - ּפלֹוני ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשטר
ׁשהעדים  הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנפסלּו

ּבבית החֹות  עדּותם ׁשּנחקרה ּכמי הם הרי הּׁשטר, על מים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ולא  עדּותם, ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדין
ּבבית  ׁשהעידּו מעת אּלא נפסלין אינן - מּקדם הּׁשטר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹראּו
ׁשאפׁשר  ּכתבנּוהּו'; 'ּבזמּנֹו ואמרּו ידם, ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּדין
הּׁשטר  על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּביֹום

ּכתבנּו'. 'ּבזמּנֹו ואמרּו ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
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ה'תשע"ה  מרחשון ט' ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי ט 'ֿ י "א מרחשון 

.ËÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ט אתֿהּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ולא ׁשלּוחֹו, ֿ ידי ועל הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻהחּיב,
והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנּכנס

עבטֹו" לעבט ֿ ּביתֹו אל ֿ תבא "לא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
(i ,ckהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa): ְְִַָ

יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא ֿ חברֹו את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: ֿ מׁשּכֹונֹו, את לּטֹול (my,לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ

(`iהׁשב" יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ֿ העבֹוט" את לֹו bi)ּתׁשיב ,my)אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ

מּכֹות עׂשה(fh.)ּבגמרא קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ְְְְְֵֵֶַַַַַָָׁשּבּה

ּדמּכֹות ּבאחרֹון מצוה(fh.)ׁשּנתּבאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
מציעא מּבבא ט' ּבפרק .(biw.)זֹו ְְִִֶֶָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י' שני יום

.Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ëˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ט אתֿהּמצוה להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמׁשּכֹון
עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו ֿ ּׁשּנזקקים מּמה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו
ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו ֿ ּׁשּנזקקים ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּמה

(dlil ikxve ,zekiny)ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(mֿעד" : ְְְְְִִֵַַַַָ

לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)ּבא ,ak zeny)יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶֶַֹ
מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ֿ הּיֹום; ּכל לֹו מחזיר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשאּתה
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ֿ הּלילה ּכל ְְִִִֵַַַַַָָָָלֹו

ֿ העבֹוט הּׁשמׁש(oekynd)את bi)ּכבֹוא ,ck mixac)מּכאן ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין ְְְְְְְְִַַַַַָָָאמרּו:
ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ְְְְְֲִִַַַַַָָָּומחזירין

מּכֹות ּבגמרא ֿ ּביתֹו(fh.)נתּבאר אל ֿ תבא "לא ׁשאמרּו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ―miiwnd) ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z`:אמרֹו הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֶָָ
ספרי ּולׁשֹון ֿ העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב vzÎik`"הׁשב zyxt) ְְֲִִֵֵֶָָָ

(my,ּבּיֹום יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
סגֹוס ּבּלילה: לילה xnv)ּוכלי zkiny)ּומחרׁשה ּבּלילה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

מ ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (aa`)ּבּיֹום". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
.(biw.)מציעא ְִָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָ
צרי ׁשהּוא ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

ּכמֹו ּבּלילה, ֿ לילה ּוכלי ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָלֹו,
הּמׁשנה bi)ׁשאמרה dpyn h wxt `rivn `aa)מחזיר" : ְְֲִִֶַַָָָ

ׁשּבא והּלאו ּבּיֹום". ֿ הּמחרׁשה ואת ּבּלילה ֿ הּכר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת
ּבעבטֹו" תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה (my,ּבענין ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ

(aiספרי ּולׁשֹון .(my `vz ik zyxt)ועבֹוטֹו תׁשּכב "לא : ְְְֲִִֵַַֹ
ּבלעדיו לֹו אפׁשר ֿ ּׁשאי מה לֹו מחזיר אּלא ."עּמel oi`) ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

(yeniyl silgzהוא "ּכי ואמר: ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמחמת
לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה ek)כסּותה ,ak zeny)ּוכבר , ְְְְְִִַָָָֹֹ

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"א שלישי יום

.·Ó¯ .‡Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"א אלמנההּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּבגד תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹּבין
fi)אלמנה" ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .wxt `rivn `aa) ְְְִַַָָָ

(bi dpyn hעׁשירה ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
אלמנה". ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאין

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(my)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

― הרמ"ב ּכליםהּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּכלי ּכגֹון מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמׁשּתּמׁשים
ּבעלי ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּטחינה
אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם ֿ ּׁשּכֹוללֹו מּמה וזּולתם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהחּיים

ורכב רחים ֿ יחבל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (wlgdנפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd"חבל הּוא ֿ נפׁש (my,ּכי ִֵֶֶֹ

(eהּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)אּלא ּבלבד, ורכב רחים "לא : ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
הּוא ֿ נפׁש ּכי ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ֿ ּדבר ֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכל
ׁשני מּׁשּום "וחּיב אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחבל".
לחׁשֹוב ׁשאפׁשר ורכב", רחים ֿ יחבל "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּכלים,

ּבאמרם ֿ ׁשּכן וכל מצות, ׁשּתי ׁשהן זה ֿ ּפי rivn`על `aa) ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
(.fhwּבפני הרכב ועל עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב :ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלי ֿ הממׁשּכן ׁשּכל זה, ּדבר וענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעצמֹו".
ּכמֹו ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹאכל
עֹוׂשין מהם ֿ אחד ׁשּכל רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנתּבאר;

ח ― נפׁש אכל ּכליּבֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ּוכלי, ֿ ּכלי ּכל על ּיב ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
צרי ֿ ּׁשאין מּמה וזה ליׁשה. ּוכלי אפּיה ּוכלי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָטחינה
ראּובן אלמנת ּבגד ׁשחבל למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלבארֹו,
על עֹובר ׁשהּוא לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובגד
ּכלים, ׁשני ׁשחבל ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ֿ ּבגד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
מסּפיק מהם אחד ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּבׁשניהם
ׁשאין ּכיון נאמר האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלעׂשּית
ויהיה אחד ּככלי הם הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאכל
חּיב ― ּכלים ׁשני ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָחּיב
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חּיב ׁשהּוא לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ֿ אחד ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
יחד ׁשּבׁשניהם ֿ ּפי ֿ על אף ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַעליהם
ּבאחד טֹוחנים ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנעׂשית
ּכמי יהיה ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
ּכלים ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשחבל
וחּיב אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ֿ אחד ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּכל
ספרי לׁשֹון וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹמּׁשּום

(`vz ik zyxt)רחים "מה אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבענין
וחּיבין אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻורכב
ּכלים ֿ ׁשני ּכל ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמׁשּמׁשין
ׁשּמׁשּמׁשין ֿ ּפי ֿ על אף ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבפני
עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכה
ואם לבעליו, ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָואם
ּבבגד הּדין וכ לֹוקה. ― ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף אֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאבד
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה

מציעא.
יום רביעי ֿ שישי י "ב ֿ י "ד מרחשון 

ְִָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ב רביעי יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה ּברּבית,האזהרה מּלהלות נּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבנׁש לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ "את יתעּלה: אמרֹו (dxevaוהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efkְְִַּובמרּבית

(aegd llka dzid `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy)

"אכל ֿ תּתן fl)לא ,dk `xwie)ּבאּו אּלּו לאוין ּוׁשני . ְְִִֵֵֵֶָָָֹ
אחד swez)לחּזּוק(exn`pe)ּבענין xzil)ּברּבית ׁשהּמלוה , ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ

ענינים ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר (`sיהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
oenn ziaix Ð 'jyp' :mipipr ipya xaecn miaezkd zehytay

(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'eהרּבית הּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִִִֶֶֶַָ
מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא (`sאמרּו:(q:)והרּבית ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

lke`ae "jyp" zlina oenn iabl ynzydl laewndy

(z`f lka "ziaxz"ולא ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְְִִֵֶֶַַָֹֹאי
נׁש ּבלא ibeqּתרּבית ipya mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְִֶֶַֹ

(ziaixd.לאוין ּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָ
ננהֹו מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו (xacוׁשם ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

(md cg`ּכסּפ ֿ את ּדכתיב, הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ."ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו ֿ תּתן "jypלא milind) ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ

(rxlne lirln mi`xwp "ziaxneלֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ את :ְְִֵֶַֹ
ויהיה ,"אכל ֿ תּתן לא ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּבנׁש
לאוין, ׁשני על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ֿ הּמלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל
לפי לחּזּוק, ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָנֹוסף
מאּתֹו ֿ ּתּקח "אל ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּכבר

ותרּבית" נׁש(el ,my)מציעא ּבבא ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
(.`q)לאוי ֿ אּלּו ׁשּכל אּלא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם ,ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּכל ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבעניןיּתירי, ׁשּכּלם לפי הּתׁשיעי, ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּוכבר ּברּבית. מּלהלות הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻאחד

מציעא. מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו

ה'תשע"ה  מרחשון י"ג חמישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר
זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ k)"לא ,bk mixac), ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּום(dr:)ּבבא תּׁשי ֿ לא מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ci)ולפני ,hi `xwie)ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה hvx)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l). ְְְִִֶַָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ד שישי יום

.ÊÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ֿ תׂשימּון ck)"לא ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף ,"נׁש עליו ֿ תׂשימּון "לא ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
ֿ הּמלוה, את ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכסּפ ֿ את ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ֿ תהיה לא ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלא
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח אל ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
ֿ תּתן לא עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלא
הּמלוה, ֿ תעׂשה: ּבלא עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
ֿ תהיה לא ועל מּמּנּו, ֿ ּתּקח ּבל ועל ֿ ּתּתן, ּבל על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין
לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון לא ועל ּכנׁשה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻתּתן
מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹֹלוה
עליו ֿ תׂשימּון לא מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹערב

זה לאו על והעֹובר ."נׁש(ziaixa delnd)היא אם ― ְִִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה dxeriyרּבית z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn ziaix) ְִִָ

("ziaix wa`" znerl .y`xnמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים
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ה'תשע"ה  מרחשון ט"ו קודש שבת יום

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ח מןהּמצוה רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ

אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּגֹוי
ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנּזיקֹו,
"לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, עם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּלעׂשֹותֹו

"תּׁשי(`k ,bk mixac)המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי , ְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, vz`ׁשּזה ik zyxt) ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

(myתּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם ֿ תעׂשה". לא מצות זֹו ―ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(zelabd)ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).
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קכז oeygxn c"iÎa"i iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חּיב ׁשהּוא לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ֿ אחד ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
יחד ׁשּבׁשניהם ֿ ּפי ֿ על אף ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַעליהם
ּבאחד טֹוחנים ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנעׂשית
ּכמי יהיה ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
ּכלים ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשחבל
וחּיב אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ֿ אחד ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּכל
ספרי לׁשֹון וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹמּׁשּום

(`vz ik zyxt)רחים "מה אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבענין
וחּיבין אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻורכב
ּכלים ֿ ׁשני ּכל ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמׁשּמׁשין
ׁשּמׁשּמׁשין ֿ ּפי ֿ על אף ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבפני
עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכה
ואם לבעליו, ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָואם
ּבבגד הּדין וכ לֹוקה. ― ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף אֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאבד
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה

מציעא.
יום רביעי ֿ שישי י "ב ֿ י "ד מרחשון 

ְִָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ב רביעי יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה ּברּבית,האזהרה מּלהלות נּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבנׁש לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ "את יתעּלה: אמרֹו (dxevaוהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efkְְִַּובמרּבית

(aegd llka dzid `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy)

"אכל ֿ תּתן fl)לא ,dk `xwie)ּבאּו אּלּו לאוין ּוׁשני . ְְִִֵֵֵֶָָָֹ
אחד swez)לחּזּוק(exn`pe)ּבענין xzil)ּברּבית ׁשהּמלוה , ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ

ענינים ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר (`sיהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
oenn ziaix Ð 'jyp' :mipipr ipya xaecn miaezkd zehytay

(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'eהרּבית הּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִִִֶֶֶַָ
מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא (`sאמרּו:(q:)והרּבית ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

lke`ae "jyp" zlina oenn iabl ynzydl laewndy

(z`f lka "ziaxz"ולא ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְְִִֵֶֶַַָֹֹאי
נׁש ּבלא ibeqּתרּבית ipya mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְִֶֶַֹ

(ziaixd.לאוין ּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָ
ננהֹו מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו (xacוׁשם ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

(md cg`ּכסּפ ֿ את ּדכתיב, הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ."ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו ֿ תּתן "jypלא milind) ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ

(rxlne lirln mi`xwp "ziaxneלֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ את :ְְִֵֶַֹ
ויהיה ,"אכל ֿ תּתן לא ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּבנׁש
לאוין, ׁשני על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ֿ הּמלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל
לפי לחּזּוק, ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָנֹוסף
מאּתֹו ֿ ּתּקח "אל ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּכבר

ותרּבית" נׁש(el ,my)מציעא ּבבא ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
(.`q)לאוי ֿ אּלּו ׁשּכל אּלא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם ,ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּכל ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבעניןיּתירי, ׁשּכּלם לפי הּתׁשיעי, ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּוכבר ּברּבית. מּלהלות הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻאחד

מציעא. מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו

ה'תשע"ה  מרחשון י"ג חמישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר
זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ k)"לא ,bk mixac), ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּום(dr:)ּבבא תּׁשי ֿ לא מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ci)ולפני ,hi `xwie)ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה hvx)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l). ְְְִִֶַָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ד שישי יום

.ÊÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ֿ תׂשימּון ck)"לא ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף ,"נׁש עליו ֿ תׂשימּון "לא ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
ֿ הּמלוה, את ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכסּפ ֿ את ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ֿ תהיה לא ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלא
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח אל ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
ֿ תּתן לא עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלא
הּמלוה, ֿ תעׂשה: ּבלא עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
ֿ תהיה לא ועל מּמּנּו, ֿ ּתּקח ּבל ועל ֿ ּתּתן, ּבל על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין
לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון לא ועל ּכנׁשה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻתּתן
מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹֹלוה
עליו ֿ תׂשימּון לא מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹערב

זה לאו על והעֹובר ."נׁש(ziaixa delnd)היא אם ― ְִִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה dxeriyרּבית z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn ziaix) ְִִָ

("ziaix wa`" znerl .y`xnמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים
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ה'תשע"ה  מרחשון ט"ו קודש שבת יום

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ח מןהּמצוה רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ

אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּגֹוי
ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנּזיקֹו,
"לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, עם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּלעׂשֹותֹו

"תּׁשי(`k ,bk mixac)המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי , ְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, vz`ׁשּזה ik zyxt) ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

(myתּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם ֿ תעׂשה". לא מצות זֹו ―ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(zelabd)ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' א



bkÎakקכח wxt aÎmikln - mi`iap

aÎmiklnakkÎci

ãéäå÷z-ïa ílL | úLà äàéápä äcìç-ìà äéNòå ïôLå øBaëòå í÷éçàå ïäkä eäi÷ìç Cìiå©¥¤́¦§¦¨´©ÂŸ¥©£¦¨̧§©§¹§¨¨´©£¨À̈¤ª§¨¸©§¦¹̈¥´¤©ª´¤¦§À̈
:äéìà eøaãéå äðLna íìLeøéa úáLé àéäå íéãâaä øîL ñçøç-ïaåèýåýé øîà-äk íäéìà øîàzå ¤©§©ÆŸ¥´©§¨¦½§¦²¤¬¤¦¨©−¦©¦§¤®©«§©§−¥¤«¨©´Ÿ¤£¥¤½«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−

:éìà íëúà çìL-øLà Léàì eøîà ìàøNé éäìàæèäfä íB÷nä-ìà äòø àéáî éððä ýåýé øîà äk ¡Ÿ¥´¦§¨¥®¦§´¨¦½£¤¨©¬¤§¤−¥¨«³Ÿ¨©´§Ÿ̈½¦§¦̧¥¦¬¨¨²¤©¨¬©¤−
:äãeäé Cìî àø÷ øLà øôqä éøác-ìk úà åéáLé-ìòåæéíéøçà íéäìàì eøh÷éå éðeáæò øLà | úçz §©«§¨®¥¨¦§¥´©¥½¤£¤¬¨−̈¤¬¤§¨«©´©£¤´£¨À¦©«§©§Æ¥Ÿ¦´£¥¦½

:äaëú àìå äfä íB÷na éúîç äúvðå íäéãé äùòî ìëa éðñéòëä ïòîìçéçìMä äãeäé Cìî-ìàå §©Æ©Æ©§¦¥½¦§−Ÿ©£¥Ÿ́§¥¤®§¦§¨¯£¨¦²©¨¬©¤−§¬Ÿ¦§¤«§¤¤´¤§À̈©Ÿ¥³©
:zòîL øLà íéøácä ìàøNé éäìà ýåýé øîà-äk åéìà eøîàú äk ýåýé-úà Løãì íëúàèéïòé ¤§¤Æ¦§´¤§Ÿ̈½¬ŸŸ§−¥¨®«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©§¨¦−£¤¬¨¨«§¨©Â©

ì úBéäì åéáLé-ìòå äfä íB÷nä-ìò ézøac øLà EòîLa ýåýé éðtî | òðkzå Eááì-Cøäìì÷ìå änL ©§¨̧§¹©¦¨©´¦§¥´§Ÿ̈À§¨§£¿£¤´¦©§¦Á©©¨¸©¤¹§©§À̈¦§³§©¨Æ§¦§¨½̈
éãâa-úà òø÷zåâå éðôì äkázå E:ýåýé-íàð ézòîL éëðà íëéúáà-ìò Eôñà éððä ïëìzôñàðå E ©¦§©Æ¤§¨¤½©¦§¤−§¨¨®§©¯¨Ÿ¦²¨©−§¦§ª§Ÿ̈«¨¥Á¦§¦̧«Ÿ¦§¹©£Ÿ¤À§¤¡©§¨´

éúøá÷-ìàéðéò äðéàøú-àìå íBìLa ECìnä-úà eáLiå äfä íB÷nä-ìò àéáî éðà-øLà äòøä ìëa E ¤¦§Ÿ¤»§¨¼§Ÿ¦§¤´¨¥¤½§ŸÆ¨«¨½̈£¤£¦¬¥¦−©©¨´©¤®©¨¦¬¤©¤−¤
:øác̈¨«

bk aÎmiklnbÎ`

à:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáäãeäé Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä ìòiå ©¦§©−©¤®¤©©©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦¨¨«¦©©©́©¤´¤¥§Ÿ̈¿§¨¦´§¨Á
éøác-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãòå ïèwîì íòä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå Bzà íìLeøé éáLé-ìëå§¨§¥̧§¨©¹¦¦À§©«Ÿ£¦Æ§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©¨®©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨¦§¥Æ

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñâúëìì ýåýé éðôì | úéøaä-úà úøëiå ãenòä-ìò Cìnä ãîòiå ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©£´Ÿ©Â¤¤©«¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤«©§¦´¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤
ìå ýåýé øçàúàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì Lôð-ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúåãò-úàå åéúåöî øîL ©©³§Ÿ̈Æ§¦§¸Ÿ¦§Ÿ¹̈§¤¥§Ÿ¨³§¤ªŸ¨Æ§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ

:úéøaa íòä-ìk ãîòiå äfä øôqä-ìò íéáúkä©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«

i"yx
(„È).‰„ÏÂÁ Ï‡רבותינו ב)אמרו יד לפי :(מגילה

אל  שלח לא לכך האיש, מן יותר מרחמת שהאשה
שהלך  שם, היה לא ירמיהו אומרים: ויש ירמיהו.

השבטים: עשרת שער ·˘Ó‰.להחזיר אולפנא. בבית
מדות במסכת חולדה שער ששמו בעזרה א)יש ויש (לד .

החומות, שתי בין לחומה, חוץ 'במשנה', שפותרים
שבעל  התורה לומדה היתה [במשנה, לעיר, משנה שהיא

דר''ע], הג''ה המשנה, היא והיא שבדור, לזקנים פה
כל  וכן ישראל, כל לעיני עד הדברים מאלה [במשנה,
העונשים  וגלתה ברבים, דרשה בתורה הנכפלים הדברים
התורה. ורמזי סודות על לעוברים הנכפלים והגלויות

מישרים]: ·˘ÌÂÏ.(Î)סוד ÍÈ˙Â¯·˜ Ï‡ ˙ÙÒ‡Â
הבית: בחורבן עיניך תראינה ולא השלום, ÏÚ(‚)ומהו

.„ÂÓÚ‰:המקדש בבית המלך מעמד מקום

cec zcevn
(„È).‰„ÏÂÁ Ï‡ ז''ל רבותינו ב)אמרו יד שהנשים(מגילה מפני :

אשר יתכן או ; בעדם תתפלל שהיא אליה הלכו הן רחמניות
בירושלים: אז היו לא הנביאים  ‰·‚„ÌÈ.שאר  ¯ÓÂ˘ של

וכן·˘Ó‰.המלך : להעיר, משנה שהיא  החומות , שתי בין
י) א המשנה :(צפניה מן ויללה :.‰ÈÏ‡ Â¯·„ÈÂ: המלך דברי את 

(ÊË)·Ó È‰.‡Èכי בא  במקרה לא הזה האות לומר: רצה 
וגו': רעה מביא הנני אמר  וכאילו מה', ˜¯‡.אם  לפניו:‡˘¯ לקרות  צוה Â‰È„‰.(ÁÈ)אשר ÍÏÓ Ï‡Âהנוגע דבר לומר : רצה

עצמו: המלך  ˘ÚÓ˙.אל ¯˘‡ ÌÈ¯·„‰:עמהם כלול תהיה, אל  שמעת, כאשר  גזורה שהגזירה  אף  לומר : ·˘ÍÚÓ(ËÈ)רצה
.È˙¯·„ מה':‡˘¯ הוא  אשר הזה, האות בדברי השכלת בעת לומר: בהם,ÏÏ˜ÏÂ‰.רצה הקללה יתלה זולתו, את  שיקלל  מי

כהם: שיקולל  ˜·¯ÍÈ˙Â.(Î)לומר Ï‡:גלולים העובדי בארץ  תקבר לו·˘ÌÂÏ.ולא תחשב  מקום  מכל  במלחמה, מת  כי  עם 
ישראל : על  הבאה בהרעה ראה לא  כי על וחבריו:Â·È˘ÈÂ.לשלום, ‰·¯È˙.(·)חלקיה ¯ÙÒ:בברית הנאמרים  התוכחות  ספור 

.'‰ ˙È·· ‡ˆÓ‰,'ה ומפי המקודשות  משה בידי כתובה היא ואף  בפתיחתה, גלולה התוכחות  מצאו ההוא בהספר כי על וזהו
לה ': לשוב  העם  את להחריד  עצומות  סיבות ‰ÂÓÚ„.(‚)והמה ÏÚ: בה לעמוד למלך המיוחד המקום אתÌÈ˜‰Ï.על  לקיים

בברית: הנתונה  התורה  Â‚Â'.דברי „ÂÓÚÈÂ:הברית קבלו  לומר: רצה 

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰·Î˙:כבוי Í··Ï.(ËÈ)מלשון Í¯מקשה ההפוך  הוא 

הכנעה :ÚÎ˙Â.הלב : שממה:Ó˘Ï‰.מלשון  מלשון
(Î).ÍÙÒÂ‡כמו מיתה , כד)ענין כ אהרן:(במדבר יאסף  :

.˙ÙÒ‡Âכמו הכנסה, יח)ענין יט מאסף(שופטים איש  ואין  :
אותו:

cnw wxt mildz - miaezk

.ãî÷ehÎg

ç:ø÷L ïéîé íðéîéå àåL-øac íäét øLàè:Cl-äønæà øBNò ìáða Cl äøéLà Lãç øéL íéäìà £¤´−¦¤¦¤¨®§¦«¹¦À̈§¦´¨«¤¡Ÿ¦À¦´−¨¨¨¦´¨¨®§¥¬¤¹̈À£©§¨¨«
é:äòø áøçî Bcáò ãåc-úà äöBtä íéëìnì äòeLz ïúBpäàéíäét øLà øëð-éða ãiî éðìéväå éðöt ©¥¬§À̈©§Å̈¦¬−©¤¤¨¦¬©¹§À¥¤¬¤¨¨«§¥¬¦§©¦¥¦»¦©¶§¥¥Å¨¬£¤´−¦¤

:ø÷L ïéîé íðéîéå àåL-øacáéúéðáz úBáhçî úiåæë eðéúBða íäéøeòða íéìcâî íéòèðk | eðéða øLà ¦¤¨®§¦«¹¦À̈§¦´¨«¤£¤³¨¥̧¦§¦¦»§ª¨¦¶¦§«¥Å¤¬§¥¬§¨«¦®Ÿ¹§ª¨À©§¦¬
:ìëéäâé:eðéúBöeça úBáaøî úBôéìàî eððåàö ïæ ìà ïfî íé÷éôî íéàìî eðéåæîãéíéìañî eðéôelà ¥¨«§¨¥´§¥¦»§¦¦¬¦©À¤Å©¬Ÿ¥´−©«£¦§¹ª¨À§«¥«©¥À§ªÅ̈¦¬

:eðéúáçøa äçåö ïéàå úàöBé ïéàå õøt-ïéàåè:åéäìà ýåýéL íòä éøLà Bl äëkL íòä éøLà ¥«−¤¤§¥´¥®§¥¬§¹¨À̈¦§«ŸŸ¥«©§¥´−¨¨¤¨´¨®©§¥¬¹̈À̈¤«§Ÿ̈¬¡Ÿ¨«
i"yx

(Á).'Â‚Â ‡Â˘ ¯·„ Ì‰ÈÙ בפה שוא הכתוב תלה
אף  שוא על גוזמא בודים בפה לספר באו בימין, ושקר
חדלו  לשבועה ימינם לפשוט באו הידוע, את לשנות
שכך  נשבעין בשקר אבל כגנב עליו שנתפס משוא

ÌÈÎÏÓÏ.(È)גורלם: ‰ÚÂ˘˙ Ô˙Â‰ סלע על מדבר
ובא  שאול ביד ליתפש קרוב דוד שהיה המחלוקת

וגו' ולכה מהרה שאול אל כ"ג)מלאך את (ש"א הציל
נהרג: מהיות דוד ואת נקי דם שופך מהיות שאול

(‡È)Èˆ‰Â ÈˆÙ.ÈÏ:עתה פצני כן אז פצית כאשר
(·È).'Â‚Â ÂÈ· כשר ‡˘¯ זה דור עתה גם כלומר
ÌÈÚÈËÎ.הוא: ÂÈ· הם כך כל מום בהם שאין

מעבירה ·Ì‰È¯ÂÚ.:(מצאתי)מנוקים ÌÈÏ„‚Ó בשם
ואי  ימיהם כל גדלים בנערותם כנטיעים שהם זה טוב
חזקיהו: של בדורו אלא זה שבח כל לקיים אפשר

.ÂÈ˙Â· אבנים בית של כזויות נאה קומה גבוהות

עד  למעלה ועולה חברתה כנגד מכוונות אבן שזויות
מיושרות: ‰ÏÎÈ.שהזויות ˙È·˙ ˙Â·ËÁÓ מהוללות

ההיכל, קומת לתבנית אותם ומדמין רואיהן בפי
כזויות  תאוה מתמלאות כזויות בנותינו פירשו ורבותינו
לבעליהן: אלא נבעלות ואינן דם המלאות מזבח

(‚È).ÌÈ‡ÏÓ ÂÈÂÊÓ:טוב מלאים אוצרותינו זויות
.ÔÊ Ï‡ ÔÊÓ ÌÈ˜ÈÙÓ מזן לשנה, משנה מזון מספיקים

לשנה  אסיף זמן עד זו לשנה מזון אסיף משעת זן אל
בלע"ז: גובירניי"ל זן Â··Â¯Ó˙.אחרת, ˙ÂÙÈÏ‡Ó

פרי: עושו' ולרבבו' ÌÈÏ·ÒÓ.(È„)לאלפים ÂÈÙÂÏ‡
שהקטנים  קטניהם על נסבלים שבנו גדולים אלופים

בנו: פרץ אין כך ומתוך לגדולים ÂÈˆ‡˙.נשמעים ÔÈ‡Â
למרחוק: יוצאת רעה שמועה ˆÁÂ‰.אין ÔÈ‡Â קול ואין

מלחמה: ÂÏ.(ÂË)מהומות ‰ÎÎ˘ הזאת טובה שכל
שלו:

cec zcevn
(Á).Ì‰ÈÙ הוא‡˘¯ ימינם וכח שוא ידבר פיהם אשר על 

הצילני ולזה אני  כן ולא לאמונה גברו  ולא  שקר לעשות  מיומן 
ÍÏ.(Ë)מידם : ‰¯È˘‡: מידם Â˘Ú¯.כשאנצל  Ï··תחסר

עשרה בת נגון כלי  שם והוא ועשור בנבל ומשפטו הוי"ו
עם‰Ô˙Â.(È)יתרים : כי למלכים תשועה  הנותן  הוא  אתה

לתשועתך : המה צריכים המלכים חוזק „Â„.כל ˙‡ ‰ˆÂÙ‰
וישלח  וכן המדבר כאחר אמר  עכ "ז אמרו עצמו דוד  כי עם 

שמואל  ואת  וגו' י"ב)ה ' שמואל (ש"א כי עם ואותי אמר ולא
אמרו : ¯Ú‰.עצמו  ·¯ÁÓכי על  רעה  וקרויה שאול חרב  היא 

הוא: ה' משיח כי יד  בו ישלח  לא  שדוד  בטוח היה כי אחריו  מלרדוף חשך  של ÈˆÙ.(È‡)לא  רעה  מחרב  אותי שפצית  כמו
אני: כן ולא שקר ועושים שוא דוברים אשר נכר בני מיד פצני כן  ·ÂÈ.(È·)שאול  אשר‡˘¯ על להצלה  אנו ראוים ר"ל 

ומנוקים נאים  האילנות כנטיעי המה  עבירה:בנינו  ·Ì‰È¯ÂÚ.ממום  ÌÈÏ„Â‚Óנעוריהם מימי חטא ביראת מגודלים  המה  כן  כי
ממנה יסור לא יזקין כי גם וכו' לנער חנוך  כב)וכמ"ש ÂÈÂÊÎ˙.:(משלי ÂÈ˙Â·מחוטבות מאבנים העשויות הבנין זויות כמו

כאלה זויות כמו ור"ל מאוד מחוטבות שהמה  מלך  היכל  בנין אבני תבנית  דמות והמה  אחת לאבן ידמו אשר  עד רב  ביושר
ופריצות: עבירה נדנוד  ושום  מעוקם דבר בהן נמצא לא  בנותינו כן מעוקם מקום מבלי יפה לתתÂÈÂÊÓ.(È‚)נראים הדרך 

להיות אנו  ראויים זה בעבור ר"ל  וגו ' מלאים מזוינו אמר ולזה  הזויות גם נתמלאים רבה וכשהיא  החדר באמצעית  התבואה 
שנה מזון  האסיף  שעת עד  זו שנה  מזון  האסיף  משעת לפרנסה  מהם יוציאו אשר  עד מתבואה מלאים התבואה  חדרי זויות 

השנה: ימות כל  יחסר ולא  ÂÙÈÏ‡Ó˙.שאחריה Â‡ˆ:ולרבבות לאלפים  בחוצותינו יתרבו ÌÈÏ·ÂÒÓ.(È„)הצאן ÂÈÙÂÏ‡
למשא: עליהם יחשב כאילו  בשר ובעלי  שמנים  יהיו ר"ל כבד  משא טעונות  סבל בעלי יהיו שלנו  ı¯Ù.השוורים ÔÈ‡יבא לא

בבהמתנו: ולא בנו לא ÂÈˆ‡˙.פרצה ÔÈ‡Â:בשבי יוצאת  מהם  נפש יהא  ˆÁÂ‰.לא ÔÈ‡Âצוחה קול ברחובותינו נשמע  יהיה  לא
בנו: תהיה לא  כי מה ופחד  בהלה ‰ÌÚ.(ÂË)בעבור È¯˘‡הוא שה ' העם  ומשובח  בידו יש  טובה  הרבה  שכך  העם משובח

תקצר: לא  ידו כי המעשה  בגמול מרובה טובה להשפיע  בידו  אשר אלהיו

oeiv zcevn
(·È).˙Â·ËÂÁÓ עציך מחוטב  כמו וחתוך כריתה  (דברים ענין

זויות :ÂÈÂÊÓ.(È‚)דמות :˙·È˙.:כט) מוציאםÌÈ˜ÈÙÓ.מל'
רצון ויפק ח')כמו ומזון:ÔÊÓ.:(משלי הזנה מלשון

(„È).ÂÈÙÂÏ‡אלפיך שגר וכן השוורים  ז)הם  :(דברים
.ÌÈÏ·ÒÓ סבל נושא כמו משא טעינת  ה)ענין ı¯Ù.:(מ"א

פרצה : וצוחתˆÁÂ‰.מלשון וכן  הצרה על הצעקה  ענין
עלתה יד)ירושלים אשרי‡˘¯È.(ÂË):(ירמיה כמו  שבח  ענין

א)האיש :(לעיל



קכט bkÎak wxt aÎmikln - mi`iap

aÎmiklnakkÎci

ãéäå÷z-ïa ílL | úLà äàéápä äcìç-ìà äéNòå ïôLå øBaëòå í÷éçàå ïäkä eäi÷ìç Cìiå©¥¤́¦§¦¨´©ÂŸ¥©£¦¨̧§©§¹§¨¨´©£¨À̈¤ª§¨¸©§¦¹̈¥´¤©ª´¤¦§À̈
:äéìà eøaãéå äðLna íìLeøéa úáLé àéäå íéãâaä øîL ñçøç-ïaåèýåýé øîà-äk íäéìà øîàzå ¤©§©ÆŸ¥´©§¨¦½§¦²¤¬¤¦¨©−¦©¦§¤®©«§©§−¥¤«¨©´Ÿ¤£¥¤½«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−

:éìà íëúà çìL-øLà Léàì eøîà ìàøNé éäìàæèäfä íB÷nä-ìà äòø àéáî éððä ýåýé øîà äk ¡Ÿ¥´¦§¨¥®¦§´¨¦½£¤¨©¬¤§¤−¥¨«³Ÿ¨©´§Ÿ̈½¦§¦̧¥¦¬¨¨²¤©¨¬©¤−
:äãeäé Cìî àø÷ øLà øôqä éøác-ìk úà åéáLé-ìòåæéíéøçà íéäìàì eøh÷éå éðeáæò øLà | úçz §©«§¨®¥¨¦§¥´©¥½¤£¤¬¨−̈¤¬¤§¨«©´©£¤´£¨À¦©«§©§Æ¥Ÿ¦´£¥¦½

:äaëú àìå äfä íB÷na éúîç äúvðå íäéãé äùòî ìëa éðñéòëä ïòîìçéçìMä äãeäé Cìî-ìàå §©Æ©Æ©§¦¥½¦§−Ÿ©£¥Ÿ́§¥¤®§¦§¨¯£¨¦²©¨¬©¤−§¬Ÿ¦§¤«§¤¤´¤§À̈©Ÿ¥³©
:zòîL øLà íéøácä ìàøNé éäìà ýåýé øîà-äk åéìà eøîàú äk ýåýé-úà Løãì íëúàèéïòé ¤§¤Æ¦§´¤§Ÿ̈½¬ŸŸ§−¥¨®«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©§¨¦−£¤¬¨¨«§¨©Â©

ì úBéäì åéáLé-ìòå äfä íB÷nä-ìò ézøac øLà EòîLa ýåýé éðtî | òðkzå Eááì-Cøäìì÷ìå änL ©§¨̧§¹©¦¨©´¦§¥´§Ÿ̈À§¨§£¿£¤´¦©§¦Á©©¨¸©¤¹§©§À̈¦§³§©¨Æ§¦§¨½̈
éãâa-úà òø÷zåâå éðôì äkázå E:ýåýé-íàð ézòîL éëðà íëéúáà-ìò Eôñà éððä ïëìzôñàðå E ©¦§©Æ¤§¨¤½©¦§¤−§¨¨®§©¯¨Ÿ¦²¨©−§¦§ª§Ÿ̈«¨¥Á¦§¦̧«Ÿ¦§¹©£Ÿ¤À§¤¡©§¨´

éúøá÷-ìàéðéò äðéàøú-àìå íBìLa ECìnä-úà eáLiå äfä íB÷nä-ìò àéáî éðà-øLà äòøä ìëa E ¤¦§Ÿ¤»§¨¼§Ÿ¦§¤´¨¥¤½§ŸÆ¨«¨½̈£¤£¦¬¥¦−©©¨´©¤®©¨¦¬¤©¤−¤
:øác̈¨«

bk aÎmiklnbÎ`

à:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáäãeäé Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä ìòiå ©¦§©−©¤®¤©©©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦¨¨«¦©©©́©¤´¤¥§Ÿ̈¿§¨¦´§¨Á
éøác-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãòå ïèwîì íòä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå Bzà íìLeøé éáLé-ìëå§¨§¥̧§¨©¹¦¦À§©«Ÿ£¦Æ§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©¨®©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨¦§¥Æ

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñâúëìì ýåýé éðôì | úéøaä-úà úøëiå ãenòä-ìò Cìnä ãîòiå ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©£´Ÿ©Â¤¤©«¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤«©§¦´¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤
ìå ýåýé øçàúàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì Lôð-ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúåãò-úàå åéúåöî øîL ©©³§Ÿ̈Æ§¦§¸Ÿ¦§Ÿ¹̈§¤¥§Ÿ¨³§¤ªŸ¨Æ§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ

:úéøaa íòä-ìk ãîòiå äfä øôqä-ìò íéáúkä©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«

i"yx
(„È).‰„ÏÂÁ Ï‡רבותינו ב)אמרו יד לפי :(מגילה

אל  שלח לא לכך האיש, מן יותר מרחמת שהאשה
שהלך  שם, היה לא ירמיהו אומרים: ויש ירמיהו.

השבטים: עשרת שער ·˘Ó‰.להחזיר אולפנא. בבית
מדות במסכת חולדה שער ששמו בעזרה א)יש ויש (לד .

החומות, שתי בין לחומה, חוץ 'במשנה', שפותרים
שבעל  התורה לומדה היתה [במשנה, לעיר, משנה שהיא

דר''ע], הג''ה המשנה, היא והיא שבדור, לזקנים פה
כל  וכן ישראל, כל לעיני עד הדברים מאלה [במשנה,
העונשים  וגלתה ברבים, דרשה בתורה הנכפלים הדברים
התורה. ורמזי סודות על לעוברים הנכפלים והגלויות

מישרים]: ·˘ÌÂÏ.(Î)סוד ÍÈ˙Â¯·˜ Ï‡ ˙ÙÒ‡Â
הבית: בחורבן עיניך תראינה ולא השלום, ÏÚ(‚)ומהו

.„ÂÓÚ‰:המקדש בבית המלך מעמד מקום

cec zcevn
(„È).‰„ÏÂÁ Ï‡ ז''ל רבותינו ב)אמרו יד שהנשים(מגילה מפני :

אשר יתכן או ; בעדם תתפלל שהיא אליה הלכו הן רחמניות
בירושלים: אז היו לא הנביאים  ‰·‚„ÌÈ.שאר  ¯ÓÂ˘ של

וכן·˘Ó‰.המלך : להעיר, משנה שהיא  החומות , שתי בין
י) א המשנה :(צפניה מן ויללה :.‰ÈÏ‡ Â¯·„ÈÂ: המלך דברי את 

(ÊË)·Ó È‰.‡Èכי בא  במקרה לא הזה האות לומר: רצה 
וגו': רעה מביא הנני אמר  וכאילו מה', ˜¯‡.אם  לפניו:‡˘¯ לקרות  צוה Â‰È„‰.(ÁÈ)אשר ÍÏÓ Ï‡Âהנוגע דבר לומר : רצה

עצמו: המלך  ˘ÚÓ˙.אל ¯˘‡ ÌÈ¯·„‰:עמהם כלול תהיה, אל  שמעת, כאשר  גזורה שהגזירה  אף  לומר : ·˘ÍÚÓ(ËÈ)רצה
.È˙¯·„ מה':‡˘¯ הוא  אשר הזה, האות בדברי השכלת בעת לומר: בהם,ÏÏ˜ÏÂ‰.רצה הקללה יתלה זולתו, את  שיקלל  מי

כהם: שיקולל  ˜·¯ÍÈ˙Â.(Î)לומר Ï‡:גלולים העובדי בארץ  תקבר לו·˘ÌÂÏ.ולא תחשב  מקום  מכל  במלחמה, מת  כי  עם 
ישראל : על  הבאה בהרעה ראה לא  כי על וחבריו:Â·È˘ÈÂ.לשלום, ‰·¯È˙.(·)חלקיה ¯ÙÒ:בברית הנאמרים  התוכחות  ספור 

.'‰ ˙È·· ‡ˆÓ‰,'ה ומפי המקודשות  משה בידי כתובה היא ואף  בפתיחתה, גלולה התוכחות  מצאו ההוא בהספר כי על וזהו
לה ': לשוב  העם  את להחריד  עצומות  סיבות ‰ÂÓÚ„.(‚)והמה ÏÚ: בה לעמוד למלך המיוחד המקום אתÌÈ˜‰Ï.על  לקיים

בברית: הנתונה  התורה  Â‚Â'.דברי „ÂÓÚÈÂ:הברית קבלו  לומר: רצה 

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰·Î˙:כבוי Í··Ï.(ËÈ)מלשון Í¯מקשה ההפוך  הוא 

הכנעה :ÚÎ˙Â.הלב : שממה:Ó˘Ï‰.מלשון  מלשון
(Î).ÍÙÒÂ‡כמו מיתה , כד)ענין כ אהרן:(במדבר יאסף  :

.˙ÙÒ‡Âכמו הכנסה, יח)ענין יט מאסף(שופטים איש  ואין  :
אותו:

cnw wxt mildz - miaezk

.ãî÷ehÎg

ç:ø÷L ïéîé íðéîéå àåL-øac íäét øLàè:Cl-äønæà øBNò ìáða Cl äøéLà Lãç øéL íéäìà £¤´−¦¤¦¤¨®§¦«¹¦À̈§¦´¨«¤¡Ÿ¦À¦´−¨¨¨¦´¨¨®§¥¬¤¹̈À£©§¨¨«
é:äòø áøçî Bcáò ãåc-úà äöBtä íéëìnì äòeLz ïúBpäàéíäét øLà øëð-éða ãiî éðìéväå éðöt ©¥¬§À̈©§Å̈¦¬−©¤¤¨¦¬©¹§À¥¤¬¤¨¨«§¥¬¦§©¦¥¦»¦©¶§¥¥Å¨¬£¤´−¦¤

:ø÷L ïéîé íðéîéå àåL-øacáéúéðáz úBáhçî úiåæë eðéúBða íäéøeòða íéìcâî íéòèðk | eðéða øLà ¦¤¨®§¦«¹¦À̈§¦´¨«¤£¤³¨¥̧¦§¦¦»§ª¨¦¶¦§«¥Å¤¬§¥¬§¨«¦®Ÿ¹§ª¨À©§¦¬
:ìëéäâé:eðéúBöeça úBáaøî úBôéìàî eððåàö ïæ ìà ïfî íé÷éôî íéàìî eðéåæîãéíéìañî eðéôelà ¥¨«§¨¥´§¥¦»§¦¦¬¦©À¤Å©¬Ÿ¥´−©«£¦§¹ª¨À§«¥«©¥À§ªÅ̈¦¬

:eðéúáçøa äçåö ïéàå úàöBé ïéàå õøt-ïéàåè:åéäìà ýåýéL íòä éøLà Bl äëkL íòä éøLà ¥«−¤¤§¥´¥®§¥¬§¹¨À̈¦§«ŸŸ¥«©§¥´−¨¨¤¨´¨®©§¥¬¹̈À̈¤«§Ÿ̈¬¡Ÿ¨«
i"yx

(Á).'Â‚Â ‡Â˘ ¯·„ Ì‰ÈÙ בפה שוא הכתוב תלה
אף  שוא על גוזמא בודים בפה לספר באו בימין, ושקר
חדלו  לשבועה ימינם לפשוט באו הידוע, את לשנות
שכך  נשבעין בשקר אבל כגנב עליו שנתפס משוא

ÌÈÎÏÓÏ.(È)גורלם: ‰ÚÂ˘˙ Ô˙Â‰ סלע על מדבר
ובא  שאול ביד ליתפש קרוב דוד שהיה המחלוקת

וגו' ולכה מהרה שאול אל כ"ג)מלאך את (ש"א הציל
נהרג: מהיות דוד ואת נקי דם שופך מהיות שאול

(‡È)Èˆ‰Â ÈˆÙ.ÈÏ:עתה פצני כן אז פצית כאשר
(·È).'Â‚Â ÂÈ· כשר ‡˘¯ זה דור עתה גם כלומר
ÌÈÚÈËÎ.הוא: ÂÈ· הם כך כל מום בהם שאין

מעבירה ·Ì‰È¯ÂÚ.:(מצאתי)מנוקים ÌÈÏ„‚Ó בשם
ואי  ימיהם כל גדלים בנערותם כנטיעים שהם זה טוב
חזקיהו: של בדורו אלא זה שבח כל לקיים אפשר

.ÂÈ˙Â· אבנים בית של כזויות נאה קומה גבוהות

עד  למעלה ועולה חברתה כנגד מכוונות אבן שזויות
מיושרות: ‰ÏÎÈ.שהזויות ˙È·˙ ˙Â·ËÁÓ מהוללות

ההיכל, קומת לתבנית אותם ומדמין רואיהן בפי
כזויות  תאוה מתמלאות כזויות בנותינו פירשו ורבותינו
לבעליהן: אלא נבעלות ואינן דם המלאות מזבח

(‚È).ÌÈ‡ÏÓ ÂÈÂÊÓ:טוב מלאים אוצרותינו זויות
.ÔÊ Ï‡ ÔÊÓ ÌÈ˜ÈÙÓ מזן לשנה, משנה מזון מספיקים

לשנה  אסיף זמן עד זו לשנה מזון אסיף משעת זן אל
בלע"ז: גובירניי"ל זן Â··Â¯Ó˙.אחרת, ˙ÂÙÈÏ‡Ó

פרי: עושו' ולרבבו' ÌÈÏ·ÒÓ.(È„)לאלפים ÂÈÙÂÏ‡
שהקטנים  קטניהם על נסבלים שבנו גדולים אלופים

בנו: פרץ אין כך ומתוך לגדולים ÂÈˆ‡˙.נשמעים ÔÈ‡Â
למרחוק: יוצאת רעה שמועה ˆÁÂ‰.אין ÔÈ‡Â קול ואין

מלחמה: ÂÏ.(ÂË)מהומות ‰ÎÎ˘ הזאת טובה שכל
שלו:

cec zcevn
(Á).Ì‰ÈÙ הוא‡˘¯ ימינם וכח שוא ידבר פיהם אשר על 

הצילני ולזה אני  כן ולא לאמונה גברו  ולא  שקר לעשות  מיומן 
ÍÏ.(Ë)מידם : ‰¯È˘‡: מידם Â˘Ú¯.כשאנצל  Ï··תחסר

עשרה בת נגון כלי  שם והוא ועשור בנבל ומשפטו הוי"ו
עם‰Ô˙Â.(È)יתרים : כי למלכים תשועה  הנותן  הוא  אתה

לתשועתך : המה צריכים המלכים חוזק „Â„.כל ˙‡ ‰ˆÂÙ‰
וישלח  וכן המדבר כאחר אמר  עכ "ז אמרו עצמו דוד  כי עם 

שמואל  ואת  וגו' י"ב)ה ' שמואל (ש"א כי עם ואותי אמר ולא
אמרו : ¯Ú‰.עצמו  ·¯ÁÓכי על  רעה  וקרויה שאול חרב  היא 

הוא: ה' משיח כי יד  בו ישלח  לא  שדוד  בטוח היה כי אחריו  מלרדוף חשך  של ÈˆÙ.(È‡)לא  רעה  מחרב  אותי שפצית  כמו
אני: כן ולא שקר ועושים שוא דוברים אשר נכר בני מיד פצני כן  ·ÂÈ.(È·)שאול  אשר‡˘¯ על להצלה  אנו ראוים ר"ל 

ומנוקים נאים  האילנות כנטיעי המה  עבירה:בנינו  ·Ì‰È¯ÂÚ.ממום  ÌÈÏ„Â‚Óנעוריהם מימי חטא ביראת מגודלים  המה  כן  כי
ממנה יסור לא יזקין כי גם וכו' לנער חנוך  כב)וכמ"ש ÂÈÂÊÎ˙.:(משלי ÂÈ˙Â·מחוטבות מאבנים העשויות הבנין זויות כמו

כאלה זויות כמו ור"ל מאוד מחוטבות שהמה  מלך  היכל  בנין אבני תבנית  דמות והמה  אחת לאבן ידמו אשר  עד רב  ביושר
ופריצות: עבירה נדנוד  ושום  מעוקם דבר בהן נמצא לא  בנותינו כן מעוקם מקום מבלי יפה לתתÂÈÂÊÓ.(È‚)נראים הדרך 

להיות אנו  ראויים זה בעבור ר"ל  וגו ' מלאים מזוינו אמר ולזה  הזויות גם נתמלאים רבה וכשהיא  החדר באמצעית  התבואה 
שנה מזון  האסיף  שעת עד  זו שנה  מזון  האסיף  משעת לפרנסה  מהם יוציאו אשר  עד מתבואה מלאים התבואה  חדרי זויות 

השנה: ימות כל  יחסר ולא  ÂÙÈÏ‡Ó˙.שאחריה Â‡ˆ:ולרבבות לאלפים  בחוצותינו יתרבו ÌÈÏ·ÂÒÓ.(È„)הצאן ÂÈÙÂÏ‡
למשא: עליהם יחשב כאילו  בשר ובעלי  שמנים  יהיו ר"ל כבד  משא טעונות  סבל בעלי יהיו שלנו  ı¯Ù.השוורים ÔÈ‡יבא לא

בבהמתנו: ולא בנו לא ÂÈˆ‡˙.פרצה ÔÈ‡Â:בשבי יוצאת  מהם  נפש יהא  ˆÁÂ‰.לא ÔÈ‡Âצוחה קול ברחובותינו נשמע  יהיה  לא
בנו: תהיה לא  כי מה ופחד  בהלה ‰ÌÚ.(ÂË)בעבור È¯˘‡הוא שה ' העם  ומשובח  בידו יש  טובה  הרבה  שכך  העם משובח

תקצר: לא  ידו כי המעשה  בגמול מרובה טובה להשפיע  בידו  אשר אלהיו

oeiv zcevn
(·È).˙Â·ËÂÁÓ עציך מחוטב  כמו וחתוך כריתה  (דברים ענין

זויות :ÂÈÂÊÓ.(È‚)דמות :˙·È˙.:כט) מוציאםÌÈ˜ÈÙÓ.מל'
רצון ויפק ח')כמו ומזון:ÔÊÓ.:(משלי הזנה מלשון

(„È).ÂÈÙÂÏ‡אלפיך שגר וכן השוורים  ז)הם  :(דברים
.ÌÈÏ·ÒÓ סבל נושא כמו משא טעינת  ה)ענין ı¯Ù.:(מ"א

פרצה : וצוחתˆÁÂ‰.מלשון וכן  הצרה על הצעקה  ענין
עלתה יד)ירושלים אשרי‡˘¯È.(ÂË):(ירמיה כמו  שבח  ענין

א)האיש :(לעיל
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
עקיבא: רבי דברי את מבררת הגמרא גמרא: א. עמוד ע ÷øîàדך éëéä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¥¦¨¨©

ש  לומר כוונתו האם עקיבא, ÷ïéáøרבי eéä øçL ìL ãéîz íò,הכבשים שבעת ¦¨¦¤©©¨§¥¦
å אילוíéaøòä ïéa ìL ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå äìBòä øt.קרבים היו §©¨¨§¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥¨©§©¦

ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò ,øîà÷ éëä àîìéc Bà,הכבשיםäìBòä øôe ¦§¨¨¦¨¨©¦¨¦¤©©¨§¥¦©¨¨
קרב הוא שחר,eäééãäaאף של תמיד ה åלאחר õeçaרק äNòpä øéòN קרב היה ©£©§§¨¦©©£¤©

íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò. ¦¨¦¤¥¨©§©¦
המשנה: בדברי נוסף הסתפקו,eúåספק עוד -déøéiLc øæòéìà éaøì ,äìBòä øt §©¨¨§©¦¡¦¤¤§©§¥

דינו, מה פירט déìולא ãéáò úîéà.אותו הקריב מתי -øæòéìà éaøì ïéa ,eúå ¥©¨¦¥§¥§©¦¡¦¤¤
úàhç éøeîéà ,àáé÷ò éaøì ïéa על הנקטרים בפנים הנעשה והשעיר הפר חלקי - ¥§©¦£¦¨¥¥©¨

החיצון, מזבח eäìגבי ãéáò úîéà.אותם הקטיר מתי - ¥©¨¦§
הגמרא: àzðwúîמשיבה dì úçkLî àì ,àáø øîà סדר את תמצא לא - ¨©¨¨Ÿ©§©©¨§©©§¨

ומפורשת, מתוקנת בדרך ìההקרבה Bà àlà שיטתøæòéìà éaøכפיàðúc שנשנו - ¤¨§©¦¡¦¤¤§¨¨
áãaìàeîLדבריו é,שלפניו מהתנאים מדרשו בבית שמואל שסידר בתוספתא -Bà ¦§¥§¥

ì שיטתàzôñBúãk àáé÷ò éaø.בתוספתא דבריו שנשנו כפי - §©¦£¦¨¦§¤§¨
רבא: דברי את מבארת àöéהגמרא ,øîBà øæòéìà éaø ,ìàeîL éác àðúc§¨¨§¥§¥©¦¡¦¤¤¥¨¨

äNòåאתéøeîéàå íòä ìéàå Bìéà הíéNák úòáLå äìBòä øt ìáà .úàhç §¨¨¥§¥¨¨§¥¥©¨£¨©¨¨§¦§©§¨¦
íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå.חמישית בטבילה קרבים, היו §¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥¨©§©¦

äìBòäואילו øt ,øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc ,àéä éàî àzôñBúc àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¤§¨©¦§©§¨©¦£¦¨¥©¨¨
ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò íéNák úòáLå,הראשונה øîàpLבטבילה §¦§©§¨¦¦¨¦¤©©¨§¥¦¤¤¡©

כג) כח (במדבר הרגלים שאר של ãéîzä',במוסף úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî'¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦
של  המוסף קרבנות הדין והוא שחר, של תמיד לאחר מיד קרבו אלו שקרבנות משמע

הכפורים. Ckיום øçàå,שניה בטבילה את- עשה לבן, בגדי שלבש úãBáòלאחר §©©¨£©
.íBiä©

ב: עמוד ע Ck,דף øçàå ה את והקריב זהב בגדי לבש שלישית, øéòNבטבילה §©©¨¨¦
.õeça äNòpä,היום עבודת לאחר אלא קרב אינו הוא, המוסף שמקרבנות פי על שאף ©©£¤©

øîàpLיא)בו כט íéøtkä',(במדבר úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò øéòN' ¤¤¡©§¦¦¦¤¨©¨¦§©©©©¦ª¦
לשעיר  קדמה  היום] מעבודת  בפנים, הנעשה שעיר [שהוא הכפורים' ש'חטאת משמע

בחוץ. אתøçàåCkהנעשה Ckהקריב øçàå ,íòä ìéàå Bìéàאת éøeîéàהקטיר §©©¨¥§¥¨¨§©©¨¥¥
úàhç,Ckה  øçàå ה . את והקריב זהב בגדי לבש חמישית, ïéaבטבילה ìL ãéîz ©¨§©©¨¨¦¤¥

.íéaøòä̈©§©¦
הגמרא: øæòéìàמבררת éaøc àîòè éàî לאחר קרבו המוסף קרבנות שכל הסובר ©©£¨§©¦¡¦¤¤

שהכהן לפי הגמרא: משיבה היום. áéúëãkקרבנות ãéáò הכתוב הסדר כפי עושה - ¨¦§¦§¦
לפיכך íéðäkבתורה. úøBúc àLéøa ãéáò בחומש האמורים היום קרבנות את - ¨¦§¥¨§©Ÿ£¦

íéãe÷täויקרא, LîBçc ãéáò øãäå האמורים המוסף קרבנות את מכן ולאחר - ©£©¨¦§¤©§¦
במדבר. בחומש

i"yx

.` cenr r scøîà÷ éëéä 'îâiax .
:`aiwréáøì äìåòä øô åúå

äéøééùã øæòéìàdia ixii` `le .
inp oicd `ede dil ciar zni`
yix `l` xiry` iieyw`l `ki`c

:hwp `zlinúàèç éøåîéà`pzc .
cr qbna mpzp oiwxit jci`a

:mxihwiyäì úçëùî àìxcql .
epizpyna `zpwzn meid zcear
iaxl `zpwzn dl zgkyn `l`
ixii`c l`eny iac `pzc xfril`
`ztqezc `aiwr iaxl e` edleka
iaxca dti eixac z` my yxity

:dyre `vi opiqxb `l `aiwríò
øçù ìù ãéîúdpey`x dyiala .

caln milbxd lk itqena xn`py
mr oitqen `nl` xwead zler
odl jenqa ziyrp xwead zler

:mdn mixetkd mei cenlieë''çàå
øéòù êë øçàå íåéä úãåáò

õåçá äùòðäon `edy it lr s`e .
zcearl enicwdl leki `l sqend
z`hg xirye ea xn`py itl meid
epcnl mixetkd z`hg caln cg`

:encw iniptd z`hg xiryy
:a cenr r scìéàå åìéà êë øçàå
ë''çàå íòäúàèç éøåîéàlk .

:ziyily dliaha el`êë øçàå
íéáøòä ïéá ìù ãéîúdliaha .

z`veda `kd ixii` `le ziying
eli` xzac ol `hiytc dzgne sk
lky onwl `ipzck `id mrd li`e
:'eke xcqd lr dxn`p dyxtd

áéúëãë ãéáòmipdk zxez .
li`e eli` jkld `yixae `aizk
zcear xza z`hg ixeni`e mrd
dzgne sk z`ved xcde meid

:micewtd ynega seqal iaizkc miaxrd oia ly cinze oitqen jk xg`e

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשי"ט

 ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב ובו ר"פ מפעולותיו בקדש ישיבת 

אחי תמימים אשר בהנהלתו וכן בהנוגע להכתות בם נואם לפניהם בעניני תורה ומצות,

ויהי רצון שיבשר טוב בהם אשר הולך ומוסיף, שהרי אפילו לאחרי ההוספה עדיין יהי' מקום 

להתגדר למחר ומחרתים, וכמו שאמרתי זה מכבר, הלואי היו אנ"ש מנצלים - את ההצלחה שנותנים 

להם מלמעלה, שאז היו מצב הענינים הן הכללים והן הפרטים באופן שונה לטוב לגמרי ולגמרי, ומובן 

שאין כוונתי לצעוק על העבר, אלא לעוררם על כל פנים על ההוה והעתיד, ולא עוד אלא ע"פ מאמר 

רז"ל סוף כתובות, שעניני בני ישראל )אשר כולם בענין ובשם ארץ ישראל נכללים( הם בדוגמת הצבי 

שעורו מתגדל מתאים לבשרו )יעוין שם(, הנה ע"י שינצלו את ההשפעה עתה מלמעלה, יוסיפו מלמעלה 

עוד הצלחה ועוד הצלחה, והצלחה בענינים הכללים הרי מביאה גם הצלחה בענינים הפרטים, וק"ל.

ת"ח ת"ח על הבשו"ט מהטבת בריאות אלו שכותב אודותם ונזכרו על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל ויהי רצון שילך מצבם הלוך וטוב עד שיחזרו לאיתנם, 

ויצליחו השי"ת לבשר טובות מכל הנמצאים בסביבתו בטוב הנראה והנגלה, ויעורר גם את שאר אנ"ש 

שי' לבשר גם מההטבה והטוב, ולא רק כשח"ו ל"ע ול"ע אירע ענין שאינו וכו' שאז כסגנון כ"ק מו"ח 

אדמו"ר, איז מען ר"ל צרות חסידים, אלא בהיפך הגמור יבשרו שמחות און זיין טובות חסידים, ולא 

עוד אלא שתהי' השמחה בריבוי והטוב בריבוי וככפל לשון הכתוב בשמחה ובטוב לבב.

ובברכה לבשו"ט בכל האמור. 
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
עקיבא: רבי דברי את מבררת הגמרא גמרא: א. עמוד ע ÷øîàדך éëéä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¥¦¨¨©

ש  לומר כוונתו האם עקיבא, ÷ïéáøרבי eéä øçL ìL ãéîz íò,הכבשים שבעת ¦¨¦¤©©¨§¥¦
å אילוíéaøòä ïéa ìL ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå äìBòä øt.קרבים היו §©¨¨§¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥¨©§©¦

ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò ,øîà÷ éëä àîìéc Bà,הכבשיםäìBòä øôe ¦§¨¨¦¨¨©¦¨¦¤©©¨§¥¦©¨¨
קרב הוא שחר,eäééãäaאף של תמיד ה åלאחר õeçaרק äNòpä øéòN קרב היה ©£©§§¨¦©©£¤©

íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò. ¦¨¦¤¥¨©§©¦
המשנה: בדברי נוסף הסתפקו,eúåספק עוד -déøéiLc øæòéìà éaøì ,äìBòä øt §©¨¨§©¦¡¦¤¤§©§¥

דינו, מה פירט déìולא ãéáò úîéà.אותו הקריב מתי -øæòéìà éaøì ïéa ,eúå ¥©¨¦¥§¥§©¦¡¦¤¤
úàhç éøeîéà ,àáé÷ò éaøì ïéa על הנקטרים בפנים הנעשה והשעיר הפר חלקי - ¥§©¦£¦¨¥¥©¨

החיצון, מזבח eäìגבי ãéáò úîéà.אותם הקטיר מתי - ¥©¨¦§
הגמרא: àzðwúîמשיבה dì úçkLî àì ,àáø øîà סדר את תמצא לא - ¨©¨¨Ÿ©§©©¨§©©§¨
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lky onwl `ipzck `id mrd li`e
:'eke xcqd lr dxn`p dyxtd
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li`e eli` jkld `yixae `aizk
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' א
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miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtzenai
úåîáééúî àìå úåöìåç àì úåéçà éúù ïåòîù éáø øîàäådvilg ira i`n` `kde Ð?

ineail `ifg `ziixe`cnc oeik `deyrpy zeig` izy x`yk edl eede ,`id dwewf Ð

.dvilgn dwewf zeg` xhet oerny iaxe ,efl ef zexvàîìòã äåöî øåñéà íåùî äøéæâ
meyn `l` ,dwewf zeg` meyn e`l `nrh :xaq ifgc o`n ,ixnbl edl zxht i` Ð

,dvilgn dxehte dexrk `ied devn xeqi`c

e`lc ,`nlrc devn xeqi` xhtinl iz`e

.dvilgn ,zeig`éäéà çðéú.devn xeqi` Ð

äúåçàdvlg i`n` Ð?zeg` meyn xhtiz

.zxn` i`n `kdc ,dwewfäãéã àúì íåùîÐ

"`zl" i`d .devn xeqi`c ,dcic lfn meynÐ

.`ed oeyl xeziïðéøæâ àì äåøò éáâ àäåm`c Ð

dexr xeqi` eilr dxeq` odn zg` dzidÐ

`la d`vei dexrd ,dzeg`a xzene da xeq`

meyn dxifb dexr uelgz opixn` `le ,dvilg

inp `de .meaiil die`xe dexr oi`y dzeg`

iaxl`id dexr oernyeyrpyni`n`e ,zexv

dzeg` zxfb meyn dvilg dl zkxvn?øîâîã
éùðéà äì éøéîâdkixv oi`y oircei lkde Ð

`le ,`id dwewf zeg` e`l dzeg`e ,dvilg

dexr la` .dvilg `la dzeg` ixynl iz`

oerny iaxc zexv eyrpc`nlr ilek `l Ð

zwtn i`e .zeey odizy xeqi`c `zkld ixinb

dvilg `la dldzeg` wtinl inp iz` Ð

dpin `wtpe ,dvilg `la devn xeqi` `idy

.`nlra devn xeqi`l daxegéøéîâ øîâî
éùðéàe`l dzeg`e ,dinw `inx `lc ircie Ð

zeg` ixyinl iz` `le ,`id dwewf zeg`

.`nlrc dwewfäðùîåîò åúùàÐ

`l dzeg` dltp ike ,`inc dqepkk xn`nc

.dwewf zeg` meyn dilr jd `xqzinåæìäå
àöú.dy` zeg` meyn dvilgd on s` Ðàøîâòùåäé éáøã êäzia" wxta Ð

iaxe l`ilnb oax dlr ibilte ,eig` zy` lr el i` ezy` lr el i` :inp xn`wc ,"i`ny

.xfrl`øåîâ ïéð÷ äðå÷ éàîù úéáì øîàî àîéú àìiwet`l ira i`e ,ezy`k iedze Ð

.`hiba dl ibqiz Ðäøöá úåçãì àìà äðå÷ ïéà éàîù úéáì øîàî àìà:xnelk Ð

dpxq`z `ly dzeg` zegcl.dwewf zeg` meyn eflåîéé÷éyixa ,eqpke encw m` Ð

.oiwxitàì äìéçúëìÐ,enaiin.ezwewf zeg` meyn
éàå

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

äúåçàdcic `zl meynefl ef zexv eyrpc meyn ,dvilg `la `wtp i`c ÐÐiz`

devn xeqi` inp ixyinl iz`e ,devn xeqi`c `idd inp `nrh i`dn iwet`l

`ny opiyiig `le ,dvilg `la d`vei `l` ulgzy exfb `l dexr iab `de :opikxte ,`nlrc

.dvilg `la jci` iwet`l iz`e ,d`vei dzeg` mrhnc exaqiéàîù úéámixne`

'ek enr ezy`dqex` `zyd" iab `xnba Ð

yxit "`irain xn`n da dyr 'ek `nlrc

zial elit` ,opaxcn oinai xn`nc qxhpewa

oi`e .aizk "dilr `ai dnai" `ziixe`cnc ,i`ny

`vz i`n` ok m`c ,xi`n oa wgvi epiaxl d`xp

yi ,edine ?df xn`na dy` zeg` meyn efld

dy` zeg` meyn `vzc :xnelÐxg` epiid

wxt lirlc ,dyw la` .[xn`nd zlra] leraiy

xn`n ipzwc `d :xn`wc (`,gi) ipyÐiwet`l

dipy d`vei i`ny zialc rnyn ,i`ny zian

inp oke .enlera did `ly eig` zy` zxv meyn

.dy` zeg` iab (`,l) oiwxita onwl opixn`w

dleke ,i`ny zial `ziixe`c ipw xn`n ,`nl`

:`zyd xn`wc `de .ikd gken `xnbc `ibeq

`irain xn`n da car 'ek `nlrc dqex`Ðs`

xn`w mewn lkn ,`ziixe`cn inp xn`nc ab lr

ipw xn`nc `dc meyn ,`irain xn`n

`ziixe`cnÐoiyeciwn opixnbc meyn epiid

on `al eice .oiyeciwn sicr `l jkld ,`nlrc

.oecpk zeidl oicdéåà'ek ezy` lr elÐ

zenai) "yxg" wxtc ipd lkac :wgvi epiax xne`

z`e hba ezy` z` `iven :opzc (a,ciw .a,aiw

,`kd ik "el ie`" ipzw `l ,dvilga eig` zy`

ie`x :xnelk ,xrv oeyl rnyn "el ie`"c meyn

`kde .ezriyt `la ezy` ciqtdy xrhvdl el

iaxe xfrl` iaxc `zbelt `xnba izii`c `de

dlecbe dphwc ryediÐwtqa envr qipkdy ,ryt mzd la` ."el ie`" ipzw ikdl ,ryt `l

yciwy mai zxneyc (`,`n zenai) "ulegd"c `idd oke .zyxg `yil el did `ly ,zeyxg

ie`" oeyl mzd jiiyc ,ryedi iaxc ihernl `xnba xn`w inp ikdl 'ek dzeg` z` eig`

.ipd lk ihernl xn`w `le ,`kd ik "eléàl`ilnb oaxklicbzy cr oiznz :xn`c Ð

opaxc dphw iyecwc ab lr s` ,dy` zeg` meyn efld `vze leraieÐeliwd mewn lkn

yixa lirl dpin jixtc `de .dlecb onf mcew elv` `id dqepkc meyn ,xn`n zlraan da

zevn lhal ixy l`ilnb oaxe ,oinai zevn lhal xqe` xi`n iaxc `d` (`,gi) ipy wxt

`xwirn elv` dqepk `kdc ab lr s` ,oinaiÐyiig xi`n iaxc `d` jixt mewn lkn

.yiig `l i`cel elit` l`ilnb oaxe ,`witqléàxfrl` iaxk,dy` zeg`k zi`xp dlitp zrya `de ?ixy i`n`e :xn`z m`e .maiil dlecba xzene ,o`nzy dphwd oicnln :xn`c Ð

zxwer jk lk dnec oi` ,zn lradyk ,mzdc ,inc `lc :xnel yie !ezlkk zi`xp dlitp zryae ,eza zxvk zi`xp dlitp zryac ,zp`nnd eza zxv iab (`,ai) `nw wxta lirl opixn`ck

.miiw lrady ,`kd ik i`nw oi`eyipàì'ek xenb oipw dpew i`ny zial xn`n `nizdy` zeg` iab (`,l zenai) onwle lirl opixn` mewn lkn ,xenb oipw dpew oi`c ab lr s` Ð

ly exn`n m` :(`,hi) ipy wxta lirl oerny iax xn`w i`n :dniz .xn`n ici lr i`ny zial [dzxv] zxhetcxn`n ipyÐxn`n inp ied ik ,lrea `ed ipy zy`Ð,lrea mdipy zy`

dpew xn`nc i`ny zial elit` `dcÐipw i` oerny iaxlc `niz ike !xiiyne dpew `l` ,ixnbl dpew epi`Ði`ny zialn ith ,ixnbl ipwÐixnbl ipw `lc xfrl` iaxl dil `pn ok m`

?oerny iaxl enk i`ny zialàìàcala dxva zegcloizrny edlekc dxv :qxhpewa yxit ÐÐ,dvilg `ira dzxve `id xiiyne dgec xn`c iy` axl :dywe .dnr zltepy dzeg`

dvilg `ira i` :cere !dvilg `la d`veic rnyn ,dy` zeg` meyn `vz oizipzna ipzw `dÐoiprl dxvl igce ,dwifd xiqdl xn`n ipdnc iy` ax xaqc :xnel yie ?ef z` miiwn j`id

xn`nd zlra leraiy xg`e ,ezwewf zeg` meyn ef z` xeq`z `lyÐeniiwi oizipznn `zriiq dl iziin ikide :xn`z m`e .dy` zeg` meyn dzeg` `vzc xn`wÐdlgzkl ,oi`Ð

`la dzxv xehtl dxenb diigc dgec `xizidc xn`nac jzrc `wlq i`c ,iziin ikdc :xnel yie ?dlgzkl xn`n zlra `ixye dxvl igcc zegtd lkl iy` axl xn`n ipdn `d ,`l

dvilgÐ'ek enr ezy` mixne` i`ny zia ipzw `d `l`e :jixte .'ek dgcie xn`n dyri dfe dwewf zeg` meyn ef z` xeq`z `ly oiprl dxvl inp igc xeqi`c xn`n ok m`Ðrnyn

`xizidc xn`nc :'it .'ek edlekl `ifgc dnai `l` ,dxenb diigc dgeccÐxeqi`c xn`n epiidc ,edlekl `ifg `lc dnai .dxenb diigc igcÐxn`n `edd igc `le ,dzvwnl igc `l

epiid izkec lkac dxvc :dyw la` .qxhpewd yexitl yxtl jixv ok .llkÐ."`l`" mixtqa aezk did `ly ,'ek edlekl `ifgc dnai `l` :mixtqd dibny ,cere .cg` zian dnr zltepy

dxvc :wgvi epiaxl d`xpe !ipw `l `xeqi`c ipw `xizidc xn`n `xwirn hwpc `pyil hwp `le ,'ek `ifgc dnai oeyld dpiy dnlc :cereÐ`niz `l :eyexit ikde .cg` ziaa dnry epiid

hba dl ibq `l xn`n zlrac ab lr s` ,cg` zian eltpy zenai izyn zg`l xn`n ozp m`y ,cala dxva zegcl `l` 'ek i`ny zial xn`nÐ,dvilg `la ixnbl dxeht edin dzxv

xnbp `ly it lr s` ,efa zeyrl oipwd ligzdy oeikcÐsqk oi`e da zxneb d`ia opiyxcc `xw ipd`c ixaqc i`ny ziac `nrhe .miza ipy dpea epi`e dpea `ed cg` zia dia opixw

w xiiyne ,dnaiil xeq`y ,epnn dxvd dgec `l` ,dvilg `la dzxv xehtl xn`n ipdn `lc xaq iy` axe .hba dl ibq `lc ,iwet`l ira i`c oiprl ,da oixneb xhyedxqe`l dwif zv

dy` zeg` meyn `vz eflde :oizipzn ipzwck ,weyl dxhetl ixnbl xn`n igc dzeg` oiprlc ab lr s`e .uelgzy cr weylÐ.jenqa izyxity enk ,xn`nd xg` dltp dzeg` mzd

ixnbl riwtn i`c ,ixnbl riwtn xn`nd oi`y xn`nl dwif dncwyky ,`pipz inp op` s` :xn`weÐici lr `nl` ,'ek enr ezy` `"ya ipzwc jd `l` :jixte .'ek dgcie xn`n dyri df

,cg` zian eltpy zenai izy oebk ,meaic ilin edlekl `ifgc dnai :eyexit ikde ,"`l`" opiqxb `le ,edlekl `ifgc dnai :ipyne !ixnbl dzxv dgcz inp ikd ,ixnbl dzeg` igcin xn`nd

dxezd on meail [s`] `ifg `dc ,dxezd on meaic ilin lkl zg` lk `ifg dlitp zryac ,eniiwi mixne` i`ny ziac `d oke ,dlitp zrya maiile uelgl die`x zg` lkyÐinp `ifg

meail `ifgi` dwif jdac oeikc .dvilg epiidc ,dnaic ilin zvwnl :yexit ,ezvwnlÐoebk ,meaic ilin edlekl `ifgi` `lc dnai la` .dvilg irae ,ixnbl dwif `iddl xn`n witn `l

dzeg`a xn`nd dyr xaky dlitp zrya meail zi`xp `ly ,enr ezy` mixne` i`ny ziac `iddÐ`zyde .ixnbl dzxag xn`n ici lr `igci`e ,dvilg :yexit .ezvwnl `ifg `l

'ek igc `xizidc xn`n lirl ipyck iiepyl ivn `lÐ`nrhc ol `pn :y"pilxe`c awri epiax ad dywd .weyl dxv xizdl ixnbl dwifd rwtn `lc xn`w `xizidc xn`na elit`y

lld zia meyn xn`n hwpe ,oinai zevn lhal xzene ,dwif oi` ixaqw `nlc ?dpew xn`nc meyn i`ny ziac.oinai zevn `icda lhal lwin `pz mey `diy xazqn `lc :xnel yie ?

meyn `l` xn`n hwp `lc xninl dil xazqn `lc :xnel yie ?dqepkk dwifc meyn i`ny ziac `nrh `nlc :dywd cere .`l dlgzkl eniiwi mixne` i`ny zia lirl xn` `dc :cere

.jixhvi` inp i`ny zialc xnel lekiy oeik ,lld zia
dyri
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miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtzenai
úåîáééúî àìå úåöìåç àì úåéçà éúù ïåòîù éáø øîàäådvilg ira i`n` `kde Ð?

ineail `ifg `ziixe`cnc oeik `deyrpy zeig` izy x`yk edl eede ,`id dwewf Ð

.dvilgn dwewf zeg` xhet oerny iaxe ,efl ef zexvàîìòã äåöî øåñéà íåùî äøéæâ
meyn `l` ,dwewf zeg` meyn e`l `nrh :xaq ifgc o`n ,ixnbl edl zxht i` Ð

,dvilgn dxehte dexrk `ied devn xeqi`c

e`lc ,`nlrc devn xeqi` xhtinl iz`e

.dvilgn ,zeig`éäéà çðéú.devn xeqi` Ð

äúåçàdvlg i`n` Ð?zeg` meyn xhtiz

.zxn` i`n `kdc ,dwewfäãéã àúì íåùîÐ

"`zl" i`d .devn xeqi`c ,dcic lfn meynÐ

.`ed oeyl xeziïðéøæâ àì äåøò éáâ àäåm`c Ð

dexr xeqi` eilr dxeq` odn zg` dzidÐ

`la d`vei dexrd ,dzeg`a xzene da xeq`

meyn dxifb dexr uelgz opixn` `le ,dvilg

inp `de .meaiil die`xe dexr oi`y dzeg`

iaxl`id dexr oernyeyrpyni`n`e ,zexv

dzeg` zxfb meyn dvilg dl zkxvn?øîâîã
éùðéà äì éøéîâdkixv oi`y oircei lkde Ð

`le ,`id dwewf zeg` e`l dzeg`e ,dvilg

dexr la` .dvilg `la dzeg` ixynl iz`

oerny iaxc zexv eyrpc`nlr ilek `l Ð

zwtn i`e .zeey odizy xeqi`c `zkld ixinb

dvilg `la dldzeg` wtinl inp iz` Ð

dpin `wtpe ,dvilg `la devn xeqi` `idy

.`nlra devn xeqi`l daxegéøéîâ øîâî
éùðéàe`l dzeg`e ,dinw `inx `lc ircie Ð

zeg` ixyinl iz` `le ,`id dwewf zeg`

.`nlrc dwewfäðùîåîò åúùàÐ

`l dzeg` dltp ike ,`inc dqepkk xn`nc

.dwewf zeg` meyn dilr jd `xqzinåæìäå
àöú.dy` zeg` meyn dvilgd on s` Ðàøîâòùåäé éáøã êäzia" wxta Ð

iaxe l`ilnb oax dlr ibilte ,eig` zy` lr el i` ezy` lr el i` :inp xn`wc ,"i`ny

.xfrl`øåîâ ïéð÷ äðå÷ éàîù úéáì øîàî àîéú àìiwet`l ira i`e ,ezy`k iedze Ð

.`hiba dl ibqiz Ðäøöá úåçãì àìà äðå÷ ïéà éàîù úéáì øîàî àìà:xnelk Ð

dpxq`z `ly dzeg` zegcl.dwewf zeg` meyn eflåîéé÷éyixa ,eqpke encw m` Ð

.oiwxitàì äìéçúëìÐ,enaiin.ezwewf zeg` meyn
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äúåçàdcic `zl meynefl ef zexv eyrpc meyn ,dvilg `la `wtp i`c ÐÐiz`

devn xeqi` inp ixyinl iz`e ,devn xeqi`c `idd inp `nrh i`dn iwet`l

`ny opiyiig `le ,dvilg `la d`vei `l` ulgzy exfb `l dexr iab `de :opikxte ,`nlrc

.dvilg `la jci` iwet`l iz`e ,d`vei dzeg` mrhnc exaqiéàîù úéámixne`

'ek enr ezy`dqex` `zyd" iab `xnba Ð

yxit "`irain xn`n da dyr 'ek `nlrc

zial elit` ,opaxcn oinai xn`nc qxhpewa

oi`e .aizk "dilr `ai dnai" `ziixe`cnc ,i`ny

`vz i`n` ok m`c ,xi`n oa wgvi epiaxl d`xp

yi ,edine ?df xn`na dy` zeg` meyn efld

dy` zeg` meyn `vzc :xnelÐxg` epiid

wxt lirlc ,dyw la` .[xn`nd zlra] leraiy

xn`n ipzwc `d :xn`wc (`,gi) ipyÐiwet`l

dipy d`vei i`ny zialc rnyn ,i`ny zian

inp oke .enlera did `ly eig` zy` zxv meyn

.dy` zeg` iab (`,l) oiwxita onwl opixn`w

dleke ,i`ny zial `ziixe`c ipw xn`n ,`nl`

:`zyd xn`wc `de .ikd gken `xnbc `ibeq

`irain xn`n da car 'ek `nlrc dqex`Ðs`

xn`w mewn lkn ,`ziixe`cn inp xn`nc ab lr

ipw xn`nc `dc meyn ,`irain xn`n

`ziixe`cnÐoiyeciwn opixnbc meyn epiid

on `al eice .oiyeciwn sicr `l jkld ,`nlrc

.oecpk zeidl oicdéåà'ek ezy` lr elÐ

zenai) "yxg" wxtc ipd lkac :wgvi epiax xne`

z`e hba ezy` z` `iven :opzc (a,ciw .a,aiw

,`kd ik "el ie`" ipzw `l ,dvilga eig` zy`

ie`x :xnelk ,xrv oeyl rnyn "el ie`"c meyn

`kde .ezriyt `la ezy` ciqtdy xrhvdl el

iaxe xfrl` iaxc `zbelt `xnba izii`c `de

dlecbe dphwc ryediÐwtqa envr qipkdy ,ryt mzd la` ."el ie`" ipzw ikdl ,ryt `l

yciwy mai zxneyc (`,`n zenai) "ulegd"c `idd oke .zyxg `yil el did `ly ,zeyxg

ie`" oeyl mzd jiiyc ,ryedi iaxc ihernl `xnba xn`w inp ikdl 'ek dzeg` z` eig`

.ipd lk ihernl xn`w `le ,`kd ik "eléàl`ilnb oaxklicbzy cr oiznz :xn`c Ð

opaxc dphw iyecwc ab lr s` ,dy` zeg` meyn efld `vze leraieÐeliwd mewn lkn

yixa lirl dpin jixtc `de .dlecb onf mcew elv` `id dqepkc meyn ,xn`n zlraan da

zevn lhal ixy l`ilnb oaxe ,oinai zevn lhal xqe` xi`n iaxc `d` (`,gi) ipy wxt

`xwirn elv` dqepk `kdc ab lr s` ,oinaiÐyiig xi`n iaxc `d` jixt mewn lkn

.yiig `l i`cel elit` l`ilnb oaxe ,`witqléàxfrl` iaxk,dy` zeg`k zi`xp dlitp zrya `de ?ixy i`n`e :xn`z m`e .maiil dlecba xzene ,o`nzy dphwd oicnln :xn`c Ð

zxwer jk lk dnec oi` ,zn lradyk ,mzdc ,inc `lc :xnel yie !ezlkk zi`xp dlitp zryae ,eza zxvk zi`xp dlitp zryac ,zp`nnd eza zxv iab (`,ai) `nw wxta lirl opixn`ck

.miiw lrady ,`kd ik i`nw oi`eyipàì'ek xenb oipw dpew i`ny zial xn`n `nizdy` zeg` iab (`,l zenai) onwle lirl opixn` mewn lkn ,xenb oipw dpew oi`c ab lr s` Ð

ly exn`n m` :(`,hi) ipy wxta lirl oerny iax xn`w i`n :dniz .xn`n ici lr i`ny zial [dzxv] zxhetcxn`n ipyÐxn`n inp ied ik ,lrea `ed ipy zy`Ð,lrea mdipy zy`

dpew xn`nc i`ny zial elit` `dcÐipw i` oerny iaxlc `niz ike !xiiyne dpew `l` ,ixnbl dpew epi`Ði`ny zialn ith ,ixnbl ipwÐixnbl ipw `lc xfrl` iaxl dil `pn ok m`

?oerny iaxl enk i`ny zialàìàcala dxva zegcloizrny edlekc dxv :qxhpewa yxit ÐÐ,dvilg `ira dzxve `id xiiyne dgec xn`c iy` axl :dywe .dnr zltepy dzeg`

dvilg `ira i` :cere !dvilg `la d`veic rnyn ,dy` zeg` meyn `vz oizipzna ipzw `dÐoiprl dxvl igce ,dwifd xiqdl xn`n ipdnc iy` ax xaqc :xnel yie ?ef z` miiwn j`id

xn`nd zlra leraiy xg`e ,ezwewf zeg` meyn ef z` xeq`z `lyÐeniiwi oizipznn `zriiq dl iziin ikide :xn`z m`e .dy` zeg` meyn dzeg` `vzc xn`wÐdlgzkl ,oi`Ð

`la dzxv xehtl dxenb diigc dgec `xizidc xn`nac jzrc `wlq i`c ,iziin ikdc :xnel yie ?dlgzkl xn`n zlra `ixye dxvl igcc zegtd lkl iy` axl xn`n ipdn `d ,`l

dvilgÐ'ek enr ezy` mixne` i`ny zia ipzw `d `l`e :jixte .'ek dgcie xn`n dyri dfe dwewf zeg` meyn ef z` xeq`z `ly oiprl dxvl inp igc xeqi`c xn`n ok m`Ðrnyn

`xizidc xn`nc :'it .'ek edlekl `ifgc dnai `l` ,dxenb diigc dgeccÐxeqi`c xn`n epiidc ,edlekl `ifg `lc dnai .dxenb diigc igcÐxn`n `edd igc `le ,dzvwnl igc `l

epiid izkec lkac dxvc :dyw la` .qxhpewd yexitl yxtl jixv ok .llkÐ."`l`" mixtqa aezk did `ly ,'ek edlekl `ifgc dnai `l` :mixtqd dibny ,cere .cg` zian dnr zltepy

dxvc :wgvi epiaxl d`xpe !ipw `l `xeqi`c ipw `xizidc xn`n `xwirn hwpc `pyil hwp `le ,'ek `ifgc dnai oeyld dpiy dnlc :cereÐ`niz `l :eyexit ikde .cg` ziaa dnry epiid

hba dl ibq `l xn`n zlrac ab lr s` ,cg` zian eltpy zenai izyn zg`l xn`n ozp m`y ,cala dxva zegcl `l` 'ek i`ny zial xn`nÐ,dvilg `la ixnbl dxeht edin dzxv

xnbp `ly it lr s` ,efa zeyrl oipwd ligzdy oeikcÐsqk oi`e da zxneb d`ia opiyxcc `xw ipd`c ixaqc i`ny ziac `nrhe .miza ipy dpea epi`e dpea `ed cg` zia dia opixw

w xiiyne ,dnaiil xeq`y ,epnn dxvd dgec `l` ,dvilg `la dzxv xehtl xn`n ipdn `lc xaq iy` axe .hba dl ibq `lc ,iwet`l ira i`c oiprl ,da oixneb xhyedxqe`l dwif zv

dy` zeg` meyn `vz eflde :oizipzn ipzwck ,weyl dxhetl ixnbl xn`n igc dzeg` oiprlc ab lr s`e .uelgzy cr weylÐ.jenqa izyxity enk ,xn`nd xg` dltp dzeg` mzd

ixnbl riwtn i`c ,ixnbl riwtn xn`nd oi`y xn`nl dwif dncwyky ,`pipz inp op` s` :xn`weÐici lr `nl` ,'ek enr ezy` `"ya ipzwc jd `l` :jixte .'ek dgcie xn`n dyri df

,cg` zian eltpy zenai izy oebk ,meaic ilin edlekl `ifgc dnai :eyexit ikde ,"`l`" opiqxb `le ,edlekl `ifgc dnai :ipyne !ixnbl dzxv dgcz inp ikd ,ixnbl dzeg` igcin xn`nd

dxezd on meail [s`] `ifg `dc ,dxezd on meaic ilin lkl zg` lk `ifg dlitp zryac ,eniiwi mixne` i`ny ziac `d oke ,dlitp zrya maiile uelgl die`x zg` lkyÐinp `ifg

meail `ifgi` dwif jdac oeikc .dvilg epiidc ,dnaic ilin zvwnl :yexit ,ezvwnlÐoebk ,meaic ilin edlekl `ifgi` `lc dnai la` .dvilg irae ,ixnbl dwif `iddl xn`n witn `l

dzeg`a xn`nd dyr xaky dlitp zrya meail zi`xp `ly ,enr ezy` mixne` i`ny ziac `iddÐ`zyde .ixnbl dzxag xn`n ici lr `igci`e ,dvilg :yexit .ezvwnl `ifg `l

'ek igc `xizidc xn`n lirl ipyck iiepyl ivn `lÐ`nrhc ol `pn :y"pilxe`c awri epiax ad dywd .weyl dxv xizdl ixnbl dwifd rwtn `lc xn`w `xizidc xn`na elit`y

lld zia meyn xn`n hwpe ,oinai zevn lhal xzene ,dwif oi` ixaqw `nlc ?dpew xn`nc meyn i`ny ziac.oinai zevn `icda lhal lwin `pz mey `diy xazqn `lc :xnel yie ?

meyn `l` xn`n hwp `lc xninl dil xazqn `lc :xnel yie ?dqepkk dwifc meyn i`ny ziac `nrh `nlc :dywd cere .`l dlgzkl eniiwi mixne` i`ny zia lirl xn` `dc :cere

.jixhvi` inp i`ny zialc xnel lekiy oeik ,lld zia
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קמב
miwxt dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtzenai

øåîâ ïéð÷ äðå÷ éàîù úéáì øîàî éàåefa xn`n dyri df Ðdpwiexenb oipw dze`

ezwewf zeg` jd `ied `le ,eilrn dzeg` `vze ,xn`na xeqi` oi` `dc ,ezy` zeidl

qepkie Ð.ezy` z`'åë éàî àìàxenb oipw ipw `lc inp idp Ðdgec zxn` `d Ð

.dxvadywze.ezy` z` qepkie ,dzeg` dgcze ,efa xn`n dyri :inp jléçã àøéúéäã
ineaiil ira ded i`c ,xzida dyrpy xn`n Ð

,oizipzna oebk ,ineaiil ivn ded xn`n zrya

.dzeg` dltp `l oiicrcàøåñéàãoebk Ð

.xn`n mcew zeig`d izy eltpcéîð éëäÐ

.dipw oiprläúøöådxv dl ziyrpy dzeg` Ð

zeg` meyn `vzc iraiz `l inp dvilg dwifa

.dy`äçåã àìàdze` Ðlra zy` xeq`ln

.eilr xn`ndøééùîåm` dvilg `irac Ð

zlra z` maid qpk `ly cr `ypil z`a

`vz efld ipzw `d :dil jixt dinwle .xn`nd

.dvilgn s` rnync ,dy` zeg` meynäæ
äçãéå øîàî äùòéxg`e ,eilrn dzeg` z` Ð

diigc igc `lc meyn e`l `l` .ef z` `yi jk

dvilgl dilr `inxc dnk lke ,dxenbÐ

:opiqxb ikd .eilr ef z` zxqe`e ,`id ezwewf

'åë àéæçã äîáé àìàmlerl `l` ,xnelk Ð

inp mzd :jl `iywce ,dxenb diigc dgec

igcildltp ikc ,`kdc oizipznl `inc `l Ð

xn`n care,dnaic ilin edlekl `ifg ded Ð

maiizdl`ifg jkld ,uelgleediizvwnl

,xn`nldzeg` `igc xn`ncla` .letzykl

`ifg `le ,xn`n mcew eltp ediiexzc ,mzd

dnaic ilin edlekl,dzvwnl `ifg `l Ð

.dzeg` dgec xn`n oi` jkitläñåøà àúùä
epi` :`iig iax ipz ,`ziixe`c dcic oiyeciwc Ð

opaxcn oinai xn`n ,dl `nhn epi`e dyxei

azk "dilr `ai dnai" `ziixe`cn `dc ,`ed

`pngx.`irain Ðïðåà àì.miycwa xq`il Ð

àîèéî àìåex`y e`l `dc ,`ed odk m` Ð

.`id eil` aexwdúððåà àì àéä ïëåzeidl Ð

dxeq`.miycwaàìåúàîèéîdkixv dpi` Ð

`le hwp `wec e`le .ea wqrzdl,z`nhin

`l` .d`nehd lr exdfed `l oxd` zepa `dc

`le hwp ,dil jixhvi`c ,zppe` `l hwpc icii`

.dicicae dcica ,izxz ipznl irac z`nhin

d`nhin `le :d`xp ile .izrny jkoebk Ð

mil`xyiy ,lbxamixdfend`nehd lr

mzlape"n`lerbzdpyd y`x zkqna ,"

.(a,fh)äúáåúë äáåâon dl azkcae Ð

"azekd" wxta zeaezka `nwezin oiqexi`d

.(a,ht)äôåçì äøéñî àéòá àìå`a m`c Ð

dteg `la dgxk lra dilrez ira i`e .ipw Ð

`hiba iwet`l.dl `ibq Ðäçøë ìòáipwc Ð

dgxk lra d`iaa xac lkl ezy`k ziyrpe dl

.dteg da oi`yïéñåøéà ú÷éæ åéìò äìçåÐ

xg`l dilr `a m`e .miyp x`y ly oi`eype

dteg `la xn`n.dpw `l Ðøôéodn cg` Ð

.dxcp z`íéðùì àìå ãçàìmai zxney Ð

cg`oinai ipyl zxney la` ,xti Ðxti `l Ð
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קמג
miwxt dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtzenai

øåîâ ïéð÷ äðå÷ éàîù úéáì øîàî éàåefa xn`n dyri df Ðdpwiexenb oipw dze`

ezwewf zeg` jd `ied `le ,eilrn dzeg` `vze ,xn`na xeqi` oi` `dc ,ezy` zeidl

qepkie Ð.ezy` z`'åë éàî àìàxenb oipw ipw `lc inp idp Ðdgec zxn` `d Ð

.dxvadywze.ezy` z` qepkie ,dzeg` dgcze ,efa xn`n dyri :inp jléçã àøéúéäã
ineaiil ira ded i`c ,xzida dyrpy xn`n Ð

,oizipzna oebk ,ineaiil ivn ded xn`n zrya

.dzeg` dltp `l oiicrcàøåñéàãoebk Ð

.xn`n mcew zeig`d izy eltpcéîð éëäÐ

.dipw oiprläúøöådxv dl ziyrpy dzeg` Ð

zeg` meyn `vzc iraiz `l inp dvilg dwifa

.dy`äçåã àìàdze` Ðlra zy` xeq`ln

.eilr xn`ndøééùîåm` dvilg `irac Ð

zlra z` maid qpk `ly cr `ypil z`a

`vz efld ipzw `d :dil jixt dinwle .xn`nd

.dvilgn s` rnync ,dy` zeg` meynäæ
äçãéå øîàî äùòéxg`e ,eilrn dzeg` z` Ð

diigc igc `lc meyn e`l `l` .ef z` `yi jk

dvilgl dilr `inxc dnk lke ,dxenbÐ

:opiqxb ikd .eilr ef z` zxqe`e ,`id ezwewf

'åë àéæçã äîáé àìàmlerl `l` ,xnelk Ð

inp mzd :jl `iywce ,dxenb diigc dgec

igcildltp ikc ,`kdc oizipznl `inc `l Ð

xn`n care,dnaic ilin edlekl `ifg ded Ð

maiizdl`ifg jkld ,uelgleediizvwnl
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`ifg `le ,xn`n mcew eltp ediiexzc ,mzd
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d`nhin `le :d`xp ile .izrny jkoebk Ð
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dxrpk dliwq dilr miaiig oi`c meyn ,xn`n

qxhpewa yxity dn df itl okzi `le .dqxe`nd

cga elit` dwif oi` xn`c o`nc ipy wxt yixa

Ðelit`e ,dwif yic xaq ivnc .`aiwr iax epiid

xti `l ikdÐ.dliwq dilr oiaiig oi`c meyn
dyly
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éàåCúòc à÷ìñì øîàîéànL úéaøeîb ïéð÷ äðB÷ §¦¨§¨©£¨©£¨§¥©©¤¦§¨¨
!äð÷éå øîàî äNòé äæå ,äð÷éå øîàî äNòé äæ ¯¤©£¤©£¨§¦§¤§¤©£¤©£¨§¦§¤
øîàî äNòé äæ ?äøeîb äéiçc äçBc ¯ éàî àlà¤¨©¤§¦¨§¨¤©£¤©£¨
Cì úéà éàî àlà .äçãéå øîàî äNòé äæå ,äçãéå§¦§¤§¤©£¤©£¨§¦§¤¤¨©¦¨
,éçc àì ¯ àøeqéàc ,éçc ¯ àøézäc øîàî :øîéîì§¥©©£¨§¤¥¨¨¥§¦¨¨¨¥

eléôà ,øîàî :éîð éëäøîàc ïàîìäðB÷ øîàî ¨¦©¦©£¨£¦§©©£©©£¨¤
àì ¯ àøeqéàc ,éð÷ ¯ àøézäc øîàî ,øeîb ïéð÷¦§¨¨©£¨§¤¥¨¨¥§¦¨¨
àîéz àì :øæòìà éaø øîà ,éëä éðúî éLà áø .éð÷̈¥©©¦©§¥¨¦¨©©¦¤§¨¨¨¥¨

ì øîàîéànL úéaäöéìç dúøöå ,äøeîb äéiçc éçc ©£¨§¥©©¨¥§¦¨§¨§¨¨¨£¦¨
éaø øîà .àeä øéiLîe äçBc àlà ,àéòa àì éîð©¦¨¨£¨¤¨¤§©¥£©©¦

:àðéðz éîð ïðà óà :ïéáàéànL úéa.eîéi÷é :íéøîBà ¨¦©£©©¦¨¥¨¥©©§¦§©§
éàå .àì ¯ älçzëì ,ïéà ¯ eîéi÷éCúòc à÷ìñøîàî §©§¦§©§¦¨¨§¦¨§¨©£¨©£¨

ìéànL úéaøîàî äNòé äæ ¯ äøeîb äéiçc äçBc §¥©©¤§¦¨§¨¤©£¤©£¨
úéa ,éðú÷ àä àlàå !äçãéå øîàî äNòé äæå ,äçãéå§¦§¤§¤©£¤©£¨§¦§¤§¤¨¨¨¨¥¥
úBçà íeMî àöz eæläå ,Bnò BzLà :íéøîBà éànL©©§¦¦§¦§©¥¥¥¦£

Mà.dúö÷îì àéæç ¯ eäleëì àéæçc äîáé :àlà !ä ¦¨¤¨§¨¨§©§¨§§©§¨§¦§¨¨
.dúö÷îì àéæç àì ¯ eäleëì àéæç àìc äîáé§¨¨§¨©§¨§§¨©§¨§¦§¨¨

ì ,øîàî :äaø éòaéànL úéaBà äNBò ïéàeOéð , ¨¥©¨©£¨§¥©©¦¦¤
?àúëìä éàîì :ééaà déì øîà ?äNBò ïéñeøéà¥¦¤£©¥©©¥§©¦§§¨
àzLä ¯ äéøãð øôäìe dì ànhéìå dLøBéì àîéìéà¦¥¨§§¨§¦©¥¨§¨¥§¨¤¨¨§¨
ïðBà àì äñeøà BzLà :àéiç éaø éðz àîìòa äñeøà£¨§¨§¨¨¥©¦¦¨¦§£¨Ÿ¥
úànhî àìå úððBà àì àéä ïëå ,dì ànhî àìå§Ÿ¦©¥¨§¥¦Ÿ¤¤§Ÿ¦©¥
,dúaeúk äáBb ¯ àeä úî ,dLøBé Bðéà ¯ äúî ,Bì¥¨¥§¨¥¨§¨¨
àéòa àìå ¯ äNBò ïéàeOéð ?éàî ,äteçì äøéñî ïéðòì àlàå ?àéòaéî øîàî da ãáò£©¨©£¨¦¨£¨§¤¨§¦§©§¦¨§¨©¦¦¤§¨¨£¨
àì ,àzLä :déì øîà !äteçì äøéñî àéòáe ¯ äNBò ïéñeøéà àîìc Bà ,äteçì äøéñî§¦¨§¨¦§¨¥¦¤¨£¨§¦¨§¨£©¥¨§¨¨
øîà ?àéòaéî øîàî da ãáò ,dçøk ìòa ¯ "äéìò àáé dîáé" :áéúk ,øîàî da ãáò£©¨©£¨§¦§¨¨¨Ÿ¨¤¨§©¨§¨£©¨©£¨¦¨£¨£©
úwéæ déìò äìçå ,ïéîáé úwéæ epnî äçøt ¯ Bzîáéa øîàî äNBòä ìk øîBà éðàL :déì¥¤£¦¥¨¨¤©£¨¦¦§¨§¨¦¤¦©§¨¦§¨¨£¥¦©
:øîBà øæòéìà éaø ,ïéîáé éðL ïéa ãçà íáé ïéa ,íáé úøîBL :òîL àz ?éàî .ïéñeøéà¥¦©¨§©¤¤¨¨¥¨¨¤¨¥§¥§¨¦©¦¦¤¤¥

ì àìå ãçàì :øîBà òLBäé éaø ,øôéì àìå ãçàì àì :øîBà àáé÷ò éaø ,íéðL.íéðL ¨¥©¦§ª©¥§¤¨§Ÿ¦§©¦©¦£¦¨¥Ÿ§¤¨§Ÿ¦§©¦
äwéæ ïéà :øáñ àáé÷ò éaø àîìLa :da ïðéåäåeléôàLé ¯ ãçì :òLBäé éaøì ,ãçì §¨¥©¨¦§¨¨©¦£¦¨¨©¥¦¨£¦§©§©¦§ª©§©¥

¯ ãçì àîìLa .äwéæ Lé øáñ÷c éîð éäð ,øæòéìà éaøì àlà .äwéæ ïéà ¯ éøúì ,äwéæ¦¨¦§¥¥¦¨¤¨§©¦¤¦¤¤§¦©¦§¨¨©¥¦¨¦§¨¨§©
ãáòc ïBâk ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä :(äáäà øa) éîà áø øîàå ?éànà ¯ éøúì àlà ,øôéî¥¥¤¨¦§¥©©©£©©©¦©©£¨¨¨§©¨§¦©§©£©

éànL úéáe ,øîàî daïéàeOéð àîìLa zøîà éà .øeîb ïéð÷ äðB÷ øîàî :øîàc ,àéä ¨©£¨¥©©¦§¨©©£¨¤¦§¨¨¦¨§©§¦§¨¨¦¦
:ïðúäå ?øôéî éöî éëéä ¯ äNBò ïéñeøéà zøîà éà àlà ,øôéî éëä íeMî ¯ äNBò¤¦¨¦¥¥¤¨¦¨§©§¥¦¤¥¦¨¥¥¥§¨§©
øôéî ¯ øôéî éàî :÷çöé øa ïîçð áø øîà !äéøãð íéøéôî dìòáe äéáà äñøBàîä äøòð©£¨©§¨¨¨¦¨©£¨§¦¦§¨¤¨¨©©©§¨©¦§¨©¥¥¥¥

ì øîàî :øîàc ,øæòìà éaøìe .úeôzeLaéànL úéa,ãáìa äøvì úBçãì àlà äðB÷ Bðéà §¨§©¦¤§¨¨§¨©©£¨§¥©©¥¤¤¨¦§©¨¨¦§©
úBçãì àlà äðB÷ Bðéà àðà éøîàc øîéà :øæòìà éaø Cì øîà ?úeôzeLa øôéî éànà©©¥¥§¨¨©¨©¦¤§¨¨¥©©£¨¦£¨¥¤¤¨¦§
?ïðéøîà éî ¯ äéøãð øôäì ,äöéìç éîð éòa àlà àhéâa dì ébñ àìc ¯ ãáìa äøvì©¨¨¦§©§¨©¦¨§¦¨¤¨¨¥©¦£¦¨§¨¥§¨¤¨¦¨§¦©
?"eøôé" éðú÷ éî ?àçéð éî ÷çöé øa ïîçð áøìe :øæòìà éaø Cì øîà ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨©¨©¦¤§¨¨§©©§¨©¦§¨¦¦¨¦¨¨¥¨¥
ñçðt áøãëå ,BlMî úBðBæî dì e÷ñôe ïéãa äãîòL ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä àlà .éðú÷ "øôé"¨¥¨¨¥¤¨¨¨§©¨§¦©¤¨§¨§¦¨§¨§¦¤§¦§©¦§¨
.úøãBð àéä dìòa úòc ìò ¯ úøãBpä ìk :àáøc déîMî ñçðt áø øîàc ,àáøc déîMî¦§¥§¨¨§¨©©¦§¨¦§¥§¨¨¨©¤¤©©©©£¨¦¤¤
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המשך בעמוד קכק

miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtzenai
äðùîäðåùàøä.dlitpl Ðàøîâäîáééî éîð éîåáé úéøëðznyn opixn` `le Ð

dwwfed maiil dltpe zeig`d lra`inx `l zeig` lra lr `dc ,ecal zixkp ieypl

.dy` zeg` zxv meyn x`ypd lr zixkpd xq`z znyke ,dwifa dzxv ef ziyrpe

àçà ãçá åìéôàåedpip oig` ixzc ab lr s`c .ziyixtck Ðieypl `l` dwewf ef oi` Ð

.ecal zixkpäðùîäðåùàøä.oi`eyipl Ð

àøîâêä åðééä,`zydc ;`ed oky lke Ð

zixkpc mzd dnezeg`c ,`id d`eyp xwir

xn`na dzxv ziyrpe dilr dltp dy`

.dzxq`àëä`id d`eyp xwir dy` zeg`c Ð

zxqe`c oky lk `l Ð.dlth `idy zixkpàä
àùéøá àðú,dlgz dpy ef dpexg` dpyn Ð

meyn ipzinl dizrca ied `l lirlc `idde

difg xcde .xwir zixkpe li`ed ,`xizdl difgc

,`id dzxv mewn lknc meyn ,`xeqi`l

.diipzeäéì äáéáç à÷ã éãééàå.`ed yecigc Ð

äîã÷à`l` ,`tiq ipzinl jixv ded `l eze Ð

.dnewnn dff `l zipype li`ed

][äðùîúçà äòù,dpey`x dlitpa Ð

.oey`xd eig`n dltpykàøîâàéä éøä
'åë çà úùàë.`ifgi` xcdc ab lr s`e Ð

äðåùàø äìéôðádzid dpey`x dlitp onf lk Ð

.dzeg` `idy ,zniiw ezy`àëéä ìáà
àéæçúéàãäðåùàø äìéôðádzny oebk Ð

.zixkp ieyp dqpk `le eig` zzin xg` ezy`

àéçãéàãéøîâì àúéá éàäî äìoi`e ,dltpy Ð

dzeg` lra df `l` xg` o`kzigcp Ð

.cer dwif cv dilr oi`e ,weyl zxhtpeìáà
éøîâì àúéá éàäî àéçãéà àìã àëéäzrya Ð

.maiil dwewfe zixkp ieyp my didy ,dlitp

`ifgc ebin `ni`zixkp ieypldzwif oiicr

dlitpa dcere dzeg` dzn ike ,dilrÐ

.dlitpa dfl maiizzïì òîùî à÷dcedi ax Ð

.`lcäðùîúîå ùøâîä äñðëåzxzen Ð

z` yxib dqpk `ly cr ixdy ,maiizdl ef

dzxv dzid `le ,dexr `idy dpey`xd

.mlernåøîàù åäæåeyxbzp :oey`x wxta Ð

.zexzen odizexv zeixrdàøîâàîòè
ùøéâãzn jk xg`e ,dlgz zeig`d lra Ð

dzxv ziyrp `l dwifa elit`c ,zixkp ieyp

,zixkp ieyp zn `d .mlerndwwfedezixkp

,efl d`ype yxib jk xg`e ,zeig` ilral

yxiby mcewe li`eddwifa dzxv ziyrpÐ

zeniyk ,eig` lr dxeq`zxv meyn ,yxbnd

dqpk `l i` `nlya .dy` zeg``ied Ð

la` ,oey`xd eig` zwif zngn dfl zxzen

dqpkyndexrd lra gkn dfl dwewf eiykre

`l` dzxv dzid `lc ab lr s`e ,dxeq` Ð

.dwifaéøúáéçàieyp zn ikc ,`kd oebk Ð

df ly oiyexib mcew zixkpdwewf ef dzid Ð

dxqe`l ef dwif da `ipdne ,zeig`d ilra ipyl

.ipyd lrïîçð áøã àéù÷lirl wiicc Ðmzqn

cga elit` dwif oi` :zxne` z`f" :oizipzn

."`g`éùà áø êì øîàlirlc `weic `idd Ð

car `lc ab lr s` oicd `edc ,`wec e`l

) zeg`a zixkpd lra xn`ndy`eig` zy` (

zeniyk`le ,dvlg ulgin ezy` zixkp Ð

zied ecal dlra lr dexre li`ed ,znaiizn

.dwifa dzxv dyrp ,`inx
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äùìùoig`dpey`xe "dy` zeg` meyn d`vei dpey`xd" :opiqxb `yix jda Ð

:opiqxb ikd `xza `aaae .(`,fi zenai) ipy wxtc `iddc `inec ,xn`w dlitpl

.'ek d`vei dipydøîàdwif oi` zxne` z`f ongp axlr ongp ax wcwc `ly ,dniz Ð

?(`,fi zenai) "cvik" yixc oizipznäáéáçãdncw` dilwgec oi` zenewn x`ya Ð

.ipzw ef xnel jixv oi`e ef :xn` `l` ,ok xnel

`lc dnily `aay itl ,ok xnel wgc o`ke

.`id dkixväøñàðåzg` dry eilrÐ

hwp `l` .dpten cg`e hwpinl ivn ied `aa jda

zxv dzidy itl ,`xqzn inp zixkpc meyn ,ikd

xikfn epi`y :dyw zvwe .zg` dry dy` zeg`

xn`c dinxi iaxl :xn`z m`e !llk dxvd

oi`eyip xaq oiwxitc `pz i`dc (`,bi zenai)

zeig`d on zg` dznc hwp `l i`n` ,oilitn

ieyp qpke ,dipy ly dlra zn jk xg`e dlgz

zne ezy` z` zixkpÐeilr dxq`py ,dxeq`

`aaa oke !oilitn oi`eyipc oeik ,zg` dry

oig` ipy onwlcÐzg` dzny ipznl dil ded

yie !dipy ly dlra zn jk xg`e ,dlgz odn

`l` oilitn oi`eyip xninl ipdn `lc :xnel

zg` dry dexr zxv dzid m`y oiprlÐaey

dpi` xak dlitp zryay it lr s` ,xzid dl oi`

oilitn oi`eyip meyn ,o`k la` .dexr zxvÐ`l

epnn d`vie ezy` iiga dltp eli`k dpaygp

.dy` zeg` meyn dry dze`aùøéâcg`

ezy` z` zeig` ilranhwp i`n` :dniz Ð

oi`eyp oig` ipy xninl dil ded ?oig` dyly

dy` `ype ezy` z` cg`d yxibe zeig` izy

jixhvi`c oeik ,`gip dinxi iaxle !zne zxg`

.`xnba iy` ax wiicck ,dwif yic opireny`l

la` ,yxib `le zn ihernl ikd hwp inp `axle

dwif oi` xaqwc ongp axlÐhwp i`n` :`iyw

ab` ikd hwp ongp axlc :xnel yie ?oig` dyly

dinxi iaxkc ,dwif oi`c opireny`l digxe`

dwif yi m`e oilitn oi`eyipc dil `xiaqÐ

mcewnc .zn jk xg`e yxibc ab lr s` ,xqziz

dryn el dwewfk zixkp daeyg dyxiby

axe .oilitn mipey`xd oi`eyipc ,eig`l z`ypy

,dl opixq` `lc xaq ,dwif yic dpin wiicc iy`

ixz ok m` `l` xq`il dl xyt` i`c meyn

.oilitn oi`eyipúàædwif yi zxne`m`e Ð

zxv dl `ied `de ?yxbnd daqp j`ide :xn`z

zxv aiyg `lc :xnel yie !dwifa ezy` zeg`

eltpe eig` znyk `l` dwifa ezy` zeg`

ig `edyk la` .eiptl odizyÐazky dne .`l

`xiq` yxib `le zn m`c zelecb zekld lra

ediiexzlÐlkl `l` ,miig mdipyy cera `l

eig` zeniyk cg`Ð.dxeq` didz
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äðùîìLúBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL ,ïéçà äL §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨
ð ãçàåñðëå ,úBéçà éìòaî ãçà úî .úéøëð éeN §¤¨¨¨§¦¥¤¨¦©£¥£¨§¨©

äàöBé äðBLàøä ¯ úîe ,BzLà úà úéøëð éeNð̈¨§¦¤¦§¥¨¦¨§¨
da äNò .dúøö íeMî äiðLe ,äMà úBçà íeMî¦£¦¨§¦¨¦¨¨¨¨¨¨

.úîaééúî àìå úöìBç úéøëð ¯ úîe øîàîàøîâ ©£¨¥¨§¦¤¤§Ÿ¦§©¤¤
øîàî da ãáò àì àä ,øîàî da ãáòc àîòè©£¨©£©¨©£¨¨¨£©¨©£¨
úàæ :ïîçð áø øîà .äîaéiî éîð éîeaé úéøëð ¯¨§¦©¥©¦¦©§¨£©©©§¨Ÿ

.àçà ãça eléôàå ,äwéæ ïéà úøîBàäðùîìLäL ¤¤¥¦¨©£¦§©©¨§¨
éeNð ãçàå úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL ,íéçà©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨
úBéçà éìòaî ãçà ñðëå ,úéøëð éeNpä úî .úéøëð̈§¦¥©¨¨§¦§¨©¤¨¦©£¥£¨
úBçà íeMî úàöBé äðBLàøä ¯ úîe BzLà úà¤¦§¥¨¦¨¥¦£
¯ úîe øîàî da äNò .dúøö íeMî äiðLe ,äMà¦¨§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¥

.úîaééúî àìå úöìBç úéøëðàøîâänì ez àä ¨§¦¤¤§Ÿ¦§©¤¤¨¨¨
àéåä äMà úBçàc íúä äîe ,àzLä !Cä eðééä ?éì¦©§©¨§¨©¨¨©£¦¨¨§¨
úéøëðc ,àëä ,äøeñà úéøëð :zøîà úéøëðì äøö̈¨§¨§¦¨©§¨¨§¦£¨¨¨§¨§¦
Cä àpz ?ïkL ìk àì ¯ äMà úBçàì äøö àéåä̈§¨¨¨©£¦¨Ÿ¨£¥©¨©
àéæç øãäå .àéøLå ,àøézäì àéæç Cäå ,àLéøa àðz§¨§¥¨§©©§¨§¤¥¨§©§¨©£©©§¨
äðLîe ,dîc÷à ¯ déì äáéáçc éãéiàå .àøeqéàì§¦¨§©§¥©£¦¨¥©§§¨¦§¨

.dîB÷nî äææ àìäðùîìLíäî íéðL ,ïéçà äL Ÿ¨¨¦§¨§¨©¦§©¦¥¤
ãçà úî .úéøëð éeNð ãçàå úBéçà ézL íéàeNð§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¤¨
äúîe ,BzLà úà úéøëð éeNð ñðëå ,úBéçà éìòaî¦©£¥£¨§¨©¨¨§¦¤¦§¥¨

,éðL ìL BzLàCk øçàåéøä ¯ úéøëð éeNð úî ¦§¤¥¦§©©¨¥¨¨§¦£¥
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miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtzenai
äðùîäðåùàøä.dlitpl Ðàøîâäîáééî éîð éîåáé úéøëðznyn opixn` `le Ð

dwwfed maiil dltpe zeig`d lra`inx `l zeig` lra lr `dc ,ecal zixkp ieypl

.dy` zeg` zxv meyn x`ypd lr zixkpd xq`z znyke ,dwifa dzxv ef ziyrpe

àçà ãçá åìéôàåedpip oig` ixzc ab lr s`c .ziyixtck Ðieypl `l` dwewf ef oi` Ð

.ecal zixkpäðùîäðåùàøä.oi`eyipl Ð

àøîâêä åðééä,`zydc ;`ed oky lke Ð

zixkpc mzd dnezeg`c ,`id d`eyp xwir

xn`na dzxv ziyrpe dilr dltp dy`

.dzxq`àëä`id d`eyp xwir dy` zeg`c Ð

zxqe`c oky lk `l Ð.dlth `idy zixkpàä
àùéøá àðú,dlgz dpy ef dpexg` dpyn Ð

meyn ipzinl dizrca ied `l lirlc `idde

difg xcde .xwir zixkpe li`ed ,`xizdl difgc

,`id dzxv mewn lknc meyn ,`xeqi`l

.diipzeäéì äáéáç à÷ã éãééàå.`ed yecigc Ð

äîã÷à`l` ,`tiq ipzinl jixv ded `l eze Ð

.dnewnn dff `l zipype li`ed

][äðùîúçà äòù,dpey`x dlitpa Ð

.oey`xd eig`n dltpykàøîâàéä éøä
'åë çà úùàë.`ifgi` xcdc ab lr s`e Ð

äðåùàø äìéôðádzid dpey`x dlitp onf lk Ð

.dzeg` `idy ,zniiw ezy`àëéä ìáà
àéæçúéàãäðåùàø äìéôðádzny oebk Ð

.zixkp ieyp dqpk `le eig` zzin xg` ezy`

àéçãéàãéøîâì àúéá éàäî äìoi`e ,dltpy Ð

dzeg` lra df `l` xg` o`kzigcp Ð

.cer dwif cv dilr oi`e ,weyl zxhtpeìáà
éøîâì àúéá éàäî àéçãéà àìã àëéäzrya Ð

.maiil dwewfe zixkp ieyp my didy ,dlitp

`ifgc ebin `ni`zixkp ieypldzwif oiicr

dlitpa dcere dzeg` dzn ike ,dilrÐ

.dlitpa dfl maiizzïì òîùî à÷dcedi ax Ð

.`lcäðùîúîå ùøâîä äñðëåzxzen Ð

z` yxib dqpk `ly cr ixdy ,maiizdl ef

dzxv dzid `le ,dexr `idy dpey`xd

.mlernåøîàù åäæåeyxbzp :oey`x wxta Ð

.zexzen odizexv zeixrdàøîâàîòè
ùøéâãzn jk xg`e ,dlgz zeig`d lra Ð

dzxv ziyrp `l dwifa elit`c ,zixkp ieyp

,zixkp ieyp zn `d .mlerndwwfedezixkp

,efl d`ype yxib jk xg`e ,zeig` ilral

yxiby mcewe li`eddwifa dzxv ziyrpÐ

zeniyk ,eig` lr dxeq`zxv meyn ,yxbnd

dqpk `l i` `nlya .dy` zeg``ied Ð

la` ,oey`xd eig` zwif zngn dfl zxzen

dqpkyndexrd lra gkn dfl dwewf eiykre

`l` dzxv dzid `lc ab lr s`e ,dxeq` Ð

.dwifaéøúáéçàieyp zn ikc ,`kd oebk Ð

df ly oiyexib mcew zixkpdwewf ef dzid Ð

dxqe`l ef dwif da `ipdne ,zeig`d ilra ipyl

.ipyd lrïîçð áøã àéù÷lirl wiicc Ðmzqn

cga elit` dwif oi` :zxne` z`f" :oizipzn

."`g`éùà áø êì øîàlirlc `weic `idd Ð

car `lc ab lr s` oicd `edc ,`wec e`l

) zeg`a zixkpd lra xn`ndy`eig` zy` (

zeniyk`le ,dvlg ulgin ezy` zixkp Ð

zied ecal dlra lr dexre li`ed ,znaiizn

.dwifa dzxv dyrp ,`inx
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äùìùoig`dpey`xe "dy` zeg` meyn d`vei dpey`xd" :opiqxb `yix jda Ð

:opiqxb ikd `xza `aaae .(`,fi zenai) ipy wxtc `iddc `inec ,xn`w dlitpl

.'ek d`vei dipydøîàdwif oi` zxne` z`f ongp axlr ongp ax wcwc `ly ,dniz Ð

?(`,fi zenai) "cvik" yixc oizipznäáéáçãdncw` dilwgec oi` zenewn x`ya Ð

.ipzw ef xnel jixv oi`e ef :xn` `l` ,ok xnel

`lc dnily `aay itl ,ok xnel wgc o`ke

.`id dkixväøñàðåzg` dry eilrÐ

hwp `l` .dpten cg`e hwpinl ivn ied `aa jda

zxv dzidy itl ,`xqzn inp zixkpc meyn ,ikd

xikfn epi`y :dyw zvwe .zg` dry dy` zeg`

xn`c dinxi iaxl :xn`z m`e !llk dxvd

oi`eyip xaq oiwxitc `pz i`dc (`,bi zenai)

zeig`d on zg` dznc hwp `l i`n` ,oilitn

ieyp qpke ,dipy ly dlra zn jk xg`e dlgz

zne ezy` z` zixkpÐeilr dxq`py ,dxeq`

`aaa oke !oilitn oi`eyipc oeik ,zg` dry

oig` ipy onwlcÐzg` dzny ipznl dil ded

yie !dipy ly dlra zn jk xg`e ,dlgz odn

`l` oilitn oi`eyip xninl ipdn `lc :xnel

zg` dry dexr zxv dzid m`y oiprlÐaey

dpi` xak dlitp zryay it lr s` ,xzid dl oi`

oilitn oi`eyip meyn ,o`k la` .dexr zxvÐ`l

epnn d`vie ezy` iiga dltp eli`k dpaygp

.dy` zeg` meyn dry dze`aùøéâcg`

ezy` z` zeig` ilranhwp i`n` :dniz Ð

oi`eyp oig` ipy xninl dil ded ?oig` dyly

dy` `ype ezy` z` cg`d yxibe zeig` izy

jixhvi`c oeik ,`gip dinxi iaxle !zne zxg`

.`xnba iy` ax wiicck ,dwif yic opireny`l

la` ,yxib `le zn ihernl ikd hwp inp `axle

dwif oi` xaqwc ongp axlÐhwp i`n` :`iyw

ab` ikd hwp ongp axlc :xnel yie ?oig` dyly

dinxi iaxkc ,dwif oi`c opireny`l digxe`

dwif yi m`e oilitn oi`eyipc dil `xiaqÐ

mcewnc .zn jk xg`e yxibc ab lr s` ,xqziz

dryn el dwewfk zixkp daeyg dyxiby

axe .oilitn mipey`xd oi`eyipc ,eig`l z`ypy

,dl opixq` `lc xaq ,dwif yic dpin wiicc iy`

ixz ok m` `l` xq`il dl xyt` i`c meyn

.oilitn oi`eyipúàædwif yi zxne`m`e Ð

zxv dl `ied `de ?yxbnd daqp j`ide :xn`z

zxv aiyg `lc :xnel yie !dwifa ezy` zeg`

eltpe eig` znyk `l` dwifa ezy` zeg`

ig `edyk la` .eiptl odizyÐazky dne .`l

`xiq` yxib `le zn m`c zelecb zekld lra

ediiexzlÐlkl `l` ,miig mdipyy cera `l

eig` zeniyk cg`Ð.dxeq` didz
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ð ãçàåñðëå ,úBéçà éìòaî ãçà úî .úéøëð éeN §¤¨¨¨§¦¥¤¨¦©£¥£¨§¨©
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miwxtקמו dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtzenai
øåîâ ïéð÷dy` zeg` zxv meyn `vz `l` ,zixkp iraiz `l dvilg elit`e Ð`w Ð

.zvleg ol rnynúî åìéôàã ïéãä àåäzeig` ilran cg` yxib jk xg`e zixkp ieyp Ð

df ly ezy` zeg` zxv 'ixn` `le ,df zeniyk iyilyl zxzen ,dqpke ezy` z`

.oiyexib mcew ,`xwirn i`ed dwifañðë,zne ezy` z` yxib jk xg`e zixkpd Ð

lr s`e ,dy` zeg` zxv meyn zixkp dxeq`c

.edpip zexv e`l dlitp zrya `zydc ab

äì øáñ éà àçéðä,dinxi iaxk ongp ax Ð

ef"c oizipzn `d opinx ik :`nw wxta xn`c

hrnnc "`idipzwc `idd` yxib seqale qpk

lr s`e ,"zexzen odizexv eyxbzp m` oleke"

`xaz :dinxi iax xn`e ,yxib seqale qpkc ab

.'ekàáøë äì øáñ éà àìàjixv oi`e efc Ð

`ixy yxib seqale qpk `nl` ,ipzw ef xnel

ihernl e`l "`id ef"e ,`kdc `pzl elit`

.`z`éàî éèåòîì àéä åæzn ihernl i` Ð

ezy` yxib jk xg`e eig`qpke`zyd ,dznai

yxib jk xg`e qpkjk xg`e yxib ,`ixy Ð

`irain qpk?`le zixkp ieyp zn ihernl i`e

dxeq`c ,zne ezy` dy` zeg` lra yxib

efl dwifa dxv i`edc meyn ,ineaiil zixkp

`l ixde ,ig dlra cera eiykr dltpy

icen `dae ,od zexv dzin zryae ,dyxbzp

`ax`d Ð`dc ,ikd xninl `kil ongp axl

iaxk jgxk lr ,jklde .dil `xiaq dwif oi`

`xiaq dinxi,yxib jk xg`e qpk ihernle ,dil

dexr zxv `zry i`de ,oilitn oi`eyip xn`c

.`iedàáøìå,zltn dzin xn`c Ðqpkexg`e

yxib jk.`ixy Ðáøë [äì] øáñ éà àçéðä
éùà.dwif yic Ðùøéâ àìá úî éèåòîì àéä åæ

zn `d :xn`c ,iy` axk oizipznl wiic `le Ð

zltn dzin `ax `dc ,dxeq` yxib jk xg`e

yxibc oeike ,dil `xiaqikd `l` .`ixy Ð

zexv e`l dzin zryac ,yxibc `nrh :wiic

eedzixkpc `id ef Ðdf ipy zn la` .zxzen

`l elit`e ,ezy` z` yxib `le ,oey`x xg`

zixkpd z` qpkzeg` zxv i`edc ,dxeq` Ð

yic oeikc .dzin zrya elit`e ,dwifa dy`

:xn`z m`e .ipyd gkn s` d`a eli`k ied dwif

ipyd gk dilr zeidl `aiyg dwife li`edÐ

inp zeig`c xeqi` e`lac ,mizn ipy zy` `ied

`xiq`c oinai ipy zwifc ,`id `l !`xiq`

`kid `l` opax xefb `le ,`ziixe`cn `zil

zenai ipy exn`i `ny dxifb ,xn`n da carc

.zenaiizn cg` zian ze`adäì øáñ éà àìà
ïîçð áøë`ixy `de ,dwif oi`c Ði`n ihernl "`id ef" Ð?xa oiixy edlek `dqpkn

.dhernl "`id ef" `z` `le ,dl `pipz `icda `dc ,`hiyt `idde ,yxib `le

äðùîïìåëå.zeixr dxyr yng Ðïäá åéäù.znd eig`l Ðéùåøéâ åà ÷ôñ éùåãé÷
÷ôñ`l `nlc oiyeciw iable ,dexr dyxbi` `nlc ,dexr zxv wtq dzxv `ied Ð

.dycwinúåöìåç úåøöä åìà éøä`le Ðoxhtndexr zxv e`l `nlc ,melk `lea

.`idúåîáééúî àìå.`id dexr zxv `nlc Ðåì áåø÷ ÷ôñzen` dpeny eidy Ð

,miaxd zeyxa odipia zenvnevnzen` rax`a wtq ,ewxfe ,my zepew zen` rax`e

.el aexwd zen` rax`a wtq ,dl aexwdåãé áúëá áúë`xza `aa) ol `niiwc Ð

el aiig `edy eci azk eilr `ived :(a,drw.`id `zlin micr `la eci azk :`nl` .oixeg ipa miqkpn daeb Ðïîæ åá ïéàå íéãò åéìò ùécr `l` ea oi`e onf ea yi e` ,aezk Ð

lra ly eci azk epi`e cg`oeik dzxv zvleg inp ikde .'ek eci azka azk :od el`e ,xyk cled z`yp m`e oileqt oihib dyly :(`,et) oihib zkqna opixn`c .oiyexib wtq edf Ð

zqip m`c .`ed `hibc,ira `xnbae .znaiizn dexr zxv :iypi` ixn` ,dil zixy i` ,jkld .dlgzkl leqt edl ixwc ,`ed `ilrn `hib e`lc oeik ,znaiizn `le xyk cled Ð

.'ek el aexw wtq oiyexiba inp hwp `l i`n`àøîâéðú÷ àì åì áåø÷ ÷ôñ äì áåø÷ ÷ôñ ïéùåøéâá åìéàå`nrh i`n ,dzxv `ira `l inp dvilg elit` mzdc Ð?.äáø øîà
úãîåò ÷åùì øúéä ú÷æçá åæ äùà.`id dexr zxv ixdy ,dlra zeni m` ,okl mcew Ðäøñåàì àá äúà ÷ôñîå.dexrd dyxbzp `ny Ðäðøñàú ìà÷ôñîjpda la` Ðdyly

wtqn e`l oihibopixq`.xgaend on oi`y `l` ,`ed `hib `dc ,dléîð ïéùåãé÷áineaiil dl opixq` i`n` Ð?yciwy mcew ef dy` :`nilmeail xzid zwfga eig` za z` dlra

.'ek `a dz` wtqne ,zeniyk zcneràøîåçì`iepy Ð`ed.opikxte :àåä àìå÷ éãéì éúàã àøîåç àäwtqa ycwn i`d lif`c Ðoiyeciw wtqa ycwy ef ly dzeg`l ycwnwe

.i`ceäì ùã÷îå àðéøçà ùéðéà éúà éîð éà.wtq iyeciwa zycewn jdl Ðéàãå éùåãé÷.dlra iiga Ðøî øñà÷ã ïåéëåäúøöìéîåáééì.zad zxv meyn ,ef ly dia`l Ðéøîà
.oixenb oiyeciw eed i`ce `nw iyeciw :iypi` Ðàøúáãåïéùåãé÷ åàì,dzeg`l ycwne `ed lif`c oxn`c ,inp dzeg` iyeciw iable .hb epnid dkixv dpi`e ,yciw yi` zy`y Ð

zixkpk en`n eig` dp`yie ,dy` zeg`a oiqtez oiyeciw oi`y ,oiyeciw e`l [`ziixzac] oiyeciw `ziinwc ixn` ,ineaiil dxvl opixq` ik ezzin xg`l xninl ez`rbte ,`nlra
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áúëeci azka.eci znizg `l` o`k oi` elit` :xi`n iaxa wgvi epiax yxtn Ð

'ek eci azk eilr `ived (a,drw `xza `aa) opzc `deÐ,eci znizg epiid

`l` dici znizg yipi` iegil `l :iia` xn`c ,(`,`k) zeaezkc ipy wxta gken oke

eci azk `ived opze ,ilrn `lc yipi` gkyn `nlc ,`zlibnc `yix` e` `tqg`

eilr oi`e eci azka azkc :wgvi epiax xne` .'ek

micrÐenk onf micwdl lekic ,onf meyn leqt

dnl ,dyxbl ezrcy xg`n] :xn`z m`e .dvxiy

micwdl ceyg `ed m` :[cere ?`ipepwl opiyiig

zegewld lr `ipepw dy`d mr zeyrle onf

ok m` ,eiykr cr aezkd onfn xkny zexita

yie ?leqt i`n`e ,aezkd onfd lr jenqp `l op`

piyiig dyxbl `ay it lr s`c :xnel,`ipepwl o

`rivn `aa) "oifge` mipy" wxt seqa opiyiigck

.ea aezkd onf` opiknq `le ,xaey iab (a,hi

micwd `lya oick `ly dy`d ciqtz minrte

azk dpizpd meiay eze` oicyeg ep`e ,onfd

zexit oick `ly dy`d zcqtne ,onfd micwde

eplqtpyk la` .dpizpd cr onfd zrynyÐ

,sexhz `ly `ed oicac ,oick `ly ciqtz `l

dnizge daizk zryn zexit lral oi`c `dc

Ð.xyk hba `weec epiidùéea oi`e onf ea

'eke cg` cr `l`oileqt oihib dyly jpd Ð

oihibc `xza wxta opzck ,xyk cled z`yp m`e

cg` cre eci azkc mzd yxtnc o`nle .(`,et)

epipyÐmicr eilr oi`e eci azk `yix jixhvi`

oi`c `tiqe ,xyk cled ikd elit`c opireny`l

elit`c opireny`l jixhv` cg` cr `l` ea

o`nle :xn`z m`e .dlgzkl `ypz `l ikd

xteqd `ny yegip ,epipy cre xteq azkc xn`c¥

eilr dnizgde dty`l ewxfe cnlzdl eazk

miyyeg mixteqdy :xnel yie ?cg` cr dy`d

`l mewn lkne .jka mixdfpe leykn icil `aiy

.dlgzkl ea yxbl micr ipyk cre xteq aiyg

äùàzcner weyl xzid zwfga efm`e Ð

`ied xaky ,yxib jk xg`e qpk gpiz :xn`z

qpk jk xg`e yxib la` .dexr zxvÐ`d

dinxi iaxl :cere !weyl xzid zwfga `ied `l

lknc :xnel yie !ixii` qpk seqale yxiba `wec

dexrd opinwenc ,weyl xzid zwfga `idmewn

opinwen `kdc :xn`z m`e .dyxbzp `ly dwfga

dryay it lr s` ,weyl xzid zwfga dy`

dlray xeqi` zwfga zcner dzid wtqd clepy

dnda :opixn` (`,h) oilegc `nw wxtae ,ig oiicr

dna jl rceiy cr ,zcner xeqi` zwfga diiga

dhgyp .dhgypÐ`wec :rnyne .dtxhp dna jl rceiy cr ,zcner xzid zwfga

mirn ipa lhpe a`f `a oebk ,xzid zwfga `ied dhigy xg` ciliz`c `zerix oiprl

wtqd clep m` la` .eawp awp mewna `ny opiyiig `lc ,miaewp mdyk mxifgde

dqexc wtq oebk ,miignÐzwfga oiicr dzid ,wtqd clepy dryac meyn ,`l

`zlin `gkene ,`gikyc meyn dqexc wtql 'iyiig mzdc :wgvi epiax xne`e !xeqi`

,`ixad `ny opiyiigc hyea uew dl ayic `idd oke .`xzidlcn ith `xeqi`l
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קמז miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtzenai
øåîâ ïéð÷dy` zeg` zxv meyn `vz `l` ,zixkp iraiz `l dvilg elit`e Ð`w Ð

.zvleg ol rnynúî åìéôàã ïéãä àåäzeig` ilran cg` yxib jk xg`e zixkp ieyp Ð

df ly ezy` zeg` zxv 'ixn` `le ,df zeniyk iyilyl zxzen ,dqpke ezy` z`

.oiyexib mcew ,`xwirn i`ed dwifañðë,zne ezy` z` yxib jk xg`e zixkpd Ð

lr s`e ,dy` zeg` zxv meyn zixkp dxeq`c

.edpip zexv e`l dlitp zrya `zydc ab

äì øáñ éà àçéðä,dinxi iaxk ongp ax Ð

ef"c oizipzn `d opinx ik :`nw wxta xn`c

hrnnc "`idipzwc `idd` yxib seqale qpk

lr s`e ,"zexzen odizexv eyxbzp m` oleke"

`xaz :dinxi iax xn`e ,yxib seqale qpkc ab

.'ekàáøë äì øáñ éà àìàjixv oi`e efc Ð

`ixy yxib seqale qpk `nl` ,ipzw ef xnel

ihernl e`l "`id ef"e ,`kdc `pzl elit`

.`z`éàî éèåòîì àéä åæzn ihernl i` Ð

ezy` yxib jk xg`e eig`qpke`zyd ,dznai

yxib jk xg`e qpkjk xg`e yxib ,`ixy Ð

`irain qpk?`le zixkp ieyp zn ihernl i`e

dxeq`c ,zne ezy` dy` zeg` lra yxib

efl dwifa dxv i`edc meyn ,ineaiil zixkp

`l ixde ,ig dlra cera eiykr dltpy

icen `dae ,od zexv dzin zryae ,dyxbzp

`ax`d Ð`dc ,ikd xninl `kil ongp axl

iaxk jgxk lr ,jklde .dil `xiaq dwif oi`

`xiaq dinxi,yxib jk xg`e qpk ihernle ,dil

dexr zxv `zry i`de ,oilitn oi`eyip xn`c

.`iedàáøìå,zltn dzin xn`c Ðqpkexg`e

yxib jk.`ixy Ðáøë [äì] øáñ éà àçéðä
éùà.dwif yic Ðùøéâ àìá úî éèåòîì àéä åæ

zn `d :xn`c ,iy` axk oizipznl wiic `le Ð

zltn dzin `ax `dc ,dxeq` yxib jk xg`e

yxibc oeike ,dil `xiaqikd `l` .`ixy Ð

zexv e`l dzin zryac ,yxibc `nrh :wiic

eedzixkpc `id ef Ðdf ipy zn la` .zxzen

`l elit`e ,ezy` z` yxib `le ,oey`x xg`

zixkpd z` qpkzeg` zxv i`edc ,dxeq` Ð

yic oeikc .dzin zrya elit`e ,dwifa dy`

:xn`z m`e .ipyd gkn s` d`a eli`k ied dwif

ipyd gk dilr zeidl `aiyg dwife li`edÐ

inp zeig`c xeqi` e`lac ,mizn ipy zy` `ied

`xiq`c oinai ipy zwifc ,`id `l !`xiq`

`kid `l` opax xefb `le ,`ziixe`cn `zil

zenai ipy exn`i `ny dxifb ,xn`n da carc

.zenaiizn cg` zian ze`adäì øáñ éà àìà
ïîçð áøë`ixy `de ,dwif oi`c Ði`n ihernl "`id ef" Ð?xa oiixy edlek `dqpkn

.dhernl "`id ef" `z` `le ,dl `pipz `icda `dc ,`hiyt `idde ,yxib `le

äðùîïìåëå.zeixr dxyr yng Ðïäá åéäù.znd eig`l Ðéùåøéâ åà ÷ôñ éùåãé÷
÷ôñ`l `nlc oiyeciw iable ,dexr dyxbi` `nlc ,dexr zxv wtq dzxv `ied Ð

.dycwinúåöìåç úåøöä åìà éøä`le Ðoxhtndexr zxv e`l `nlc ,melk `lea

.`idúåîáééúî àìå.`id dexr zxv `nlc Ðåì áåø÷ ÷ôñzen` dpeny eidy Ð

,miaxd zeyxa odipia zenvnevnzen` rax`a wtq ,ewxfe ,my zepew zen` rax`e

.el aexwd zen` rax`a wtq ,dl aexwdåãé áúëá áúë`xza `aa) ol `niiwc Ð

el aiig `edy eci azk eilr `ived :(a,drw.`id `zlin micr `la eci azk :`nl` .oixeg ipa miqkpn daeb Ðïîæ åá ïéàå íéãò åéìò ùécr `l` ea oi`e onf ea yi e` ,aezk Ð

lra ly eci azk epi`e cg`oeik dzxv zvleg inp ikde .'ek eci azka azk :od el`e ,xyk cled z`yp m`e oileqt oihib dyly :(`,et) oihib zkqna opixn`c .oiyexib wtq edf Ð

zqip m`c .`ed `hibc,ira `xnbae .znaiizn dexr zxv :iypi` ixn` ,dil zixy i` ,jkld .dlgzkl leqt edl ixwc ,`ed `ilrn `hib e`lc oeik ,znaiizn `le xyk cled Ð

.'ek el aexw wtq oiyexiba inp hwp `l i`n`àøîâéðú÷ àì åì áåø÷ ÷ôñ äì áåø÷ ÷ôñ ïéùåøéâá åìéàå`nrh i`n ,dzxv `ira `l inp dvilg elit` mzdc Ð?.äáø øîà
úãîåò ÷åùì øúéä ú÷æçá åæ äùà.`id dexr zxv ixdy ,dlra zeni m` ,okl mcew Ðäøñåàì àá äúà ÷ôñîå.dexrd dyxbzp `ny Ðäðøñàú ìà÷ôñîjpda la` Ðdyly

wtqn e`l oihibopixq`.xgaend on oi`y `l` ,`ed `hib `dc ,dléîð ïéùåãé÷áineaiil dl opixq` i`n` Ð?yciwy mcew ef dy` :`nilmeail xzid zwfga eig` za z` dlra

.'ek `a dz` wtqne ,zeniyk zcneràøîåçì`iepy Ð`ed.opikxte :àåä àìå÷ éãéì éúàã àøîåç àäwtqa ycwn i`d lif`c Ðoiyeciw wtqa ycwy ef ly dzeg`l ycwnwe

.i`ceäì ùã÷îå àðéøçà ùéðéà éúà éîð éà.wtq iyeciwa zycewn jdl Ðéàãå éùåãé÷.dlra iiga Ðøî øñà÷ã ïåéëåäúøöìéîåáééì.zad zxv meyn ,ef ly dia`l Ðéøîà
.oixenb oiyeciw eed i`ce `nw iyeciw :iypi` Ðàøúáãåïéùåãé÷ åàì,dzeg`l ycwne `ed lif`c oxn`c ,inp dzeg` iyeciw iable .hb epnid dkixv dpi`e ,yciw yi` zy`y Ð

zixkpk en`n eig` dp`yie ,dy` zeg`a oiqtez oiyeciw oi`y ,oiyeciw e`l [`ziixzac] oiyeciw `ziinwc ixn` ,ineaiil dxvl opixq` ik ezzin xg`l xninl ez`rbte ,`nlra
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áúëeci azka.eci znizg `l` o`k oi` elit` :xi`n iaxa wgvi epiax yxtn Ð

'ek eci azk eilr `ived (a,drw `xza `aa) opzc `deÐ,eci znizg epiid

`l` dici znizg yipi` iegil `l :iia` xn`c ,(`,`k) zeaezkc ipy wxta gken oke

eci azk `ived opze ,ilrn `lc yipi` gkyn `nlc ,`zlibnc `yix` e` `tqg`

eilr oi`e eci azka azkc :wgvi epiax xne` .'ek

micrÐenk onf micwdl lekic ,onf meyn leqt

dnl ,dyxbl ezrcy xg`n] :xn`z m`e .dvxiy

micwdl ceyg `ed m` :[cere ?`ipepwl opiyiig

zegewld lr `ipepw dy`d mr zeyrle onf

ok m` ,eiykr cr aezkd onfn xkny zexita

yie ?leqt i`n`e ,aezkd onfd lr jenqp `l op`

piyiig dyxbl `ay it lr s`c :xnel,`ipepwl o

`rivn `aa) "oifge` mipy" wxt seqa opiyiigck

.ea aezkd onf` opiknq `le ,xaey iab (a,hi

micwd `lya oick `ly dy`d ciqtz minrte

azk dpizpd meiay eze` oicyeg ep`e ,onfd

zexit oick `ly dy`d zcqtne ,onfd micwde

eplqtpyk la` .dpizpd cr onfd zrynyÐ

,sexhz `ly `ed oicac ,oick `ly ciqtz `l

dnizge daizk zryn zexit lral oi`c `dc

Ð.xyk hba `weec epiidùéea oi`e onf ea

'eke cg` cr `l`oileqt oihib dyly jpd Ð

oihibc `xza wxta opzck ,xyk cled z`yp m`e

cg` cre eci azkc mzd yxtnc o`nle .(`,et)

epipyÐmicr eilr oi`e eci azk `yix jixhvi`

oi`c `tiqe ,xyk cled ikd elit`c opireny`l

elit`c opireny`l jixhv` cg` cr `l` ea

o`nle :xn`z m`e .dlgzkl `ypz `l ikd

xteqd `ny yegip ,epipy cre xteq azkc xn`c¥

eilr dnizgde dty`l ewxfe cnlzdl eazk

miyyeg mixteqdy :xnel yie ?cg` cr dy`d

`l mewn lkne .jka mixdfpe leykn icil `aiy

.dlgzkl ea yxbl micr ipyk cre xteq aiyg

äùàzcner weyl xzid zwfga efm`e Ð

`ied xaky ,yxib jk xg`e qpk gpiz :xn`z

qpk jk xg`e yxib la` .dexr zxvÐ`d

dinxi iaxl :cere !weyl xzid zwfga `ied `l

lknc :xnel yie !ixii` qpk seqale yxiba `wec

dexrd opinwenc ,weyl xzid zwfga `idmewn

opinwen `kdc :xn`z m`e .dyxbzp `ly dwfga

dryay it lr s` ,weyl xzid zwfga dy`

dlray xeqi` zwfga zcner dzid wtqd clepy

dnda :opixn` (`,h) oilegc `nw wxtae ,ig oiicr

dna jl rceiy cr ,zcner xeqi` zwfga diiga

dhgyp .dhgypÐ`wec :rnyne .dtxhp dna jl rceiy cr ,zcner xzid zwfga

mirn ipa lhpe a`f `a oebk ,xzid zwfga `ied dhigy xg` ciliz`c `zerix oiprl

wtqd clep m` la` .eawp awp mewna `ny opiyiig `lc ,miaewp mdyk mxifgde

dqexc wtq oebk ,miignÐzwfga oiicr dzid ,wtqd clepy dryac meyn ,`l

`zlin `gkene ,`gikyc meyn dqexc wtql 'iyiig mzdc :wgvi epiax xne`e !xeqi`

,`ixad `ny opiyiigc hyea uew dl ayic `idd oke .`xzidlcn ith `xeqi`l
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המשך בעמוד קנו

miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtzenai
éòãé òãéî äøöì äöéìç úëøöî÷ã ïåéë`lc i`de ,oiyeciw e`l eig` zac iyeciwc Ð

dzxv znaiizn.`ed `nlra `xneg Ðéðúéì.el aexw wtq Ðàøîåçã éòãé òãéî
àåä àîìòá:iypi` exnil `lc zyiig i` ,xnelk Ðdvlgcnoixenb oiyexib i`ce Ð

i`c ,edpipyicwzyxebnl dl,yicw `ziinwc ,dzeg`l yicw xcde `nlrc yipi`

oiyeciw e`l `ziixzacyegiz `l Ð.ikdl

dvilgc irci rcin ,dzxv znaiizn `lcnc

.`ed `nlra `xnegúîáééúîmaiinwe Ðzxv

dnwe`c ,dexr.zxka rbte ,dwfg`éîð àëäÐ

zvleg i`n` ,oiyeciw iab?,ineaiil iz` `d

maiinwe ,eed iyeciw dexr iyeciw `nlce

.dexr zxvlàîéé÷ ä÷æçàxzid zwfga Ð

.maiilåéçà úá ìòådzxv ,ezy` `ide Ð

zvlegzxv meyn melk `lea `xhtin `l Ð

zn jk xg`e dpey`x dzn `id `ny ,dexr

mcew zeixrd ezn m` ,oleke :opze .`ed

odilral.`nw wxta ,zexzen odizexv Ðàìå
úîáééúîjd dl `iede ,oey`x zn `ed `ny Ð

:opiqxb ikd .eza zxvàìå÷ éãéì éúàã àøîåç
.úîáééúî úöìåç øîåà äúà íàù ,àåäåøæâ

ïðáø åäáuelgz `l dexra oiyexib wtqc Ð

zvleg xne` dz` m`y ,dxvd.znaiizn Ð

äåøò àîéé÷ã,onw Ð,zgkenweoi`ex lkdc

dvilg zkxvn dz`e ,dzid dexr zxv efyÐ

`ilrn `hibe ,`hiba opax dia enw xninl ez`

dexr zxv ef oi`e ,`ed.ineaiil `z`e Ðìáà
úìåôîiz` in ,dvilg dl zkxvn inp i` Ð

zletna opax eda enw xninl?mipiicd el`

ixvndmikercie md mi`iap ,dvilg dze`

dxvl maiil izilc ,dpey`x dzn `idy?
dvlgc i`dc irci rcine.did `witq meyn Ð

'åë åì áåø÷.oihib zkqna yxtn Ðéàîì
àúëìä.zyxebn ipzw Ðà÷ôñ äì éåäã

àúééøåàãdl aexw ixn` ixzc oeik Ð`l Ð

`xhtinle dwfg` dxv inwe`l ivn`nlrl

.dvilg `laúçà úëá àëäã ïéúéðúîåcr Ð

,jkld .dl aexw xne` cre el aexw xne`

`ki`c `ed oiyeciwadiipzinlmeyn Ð

cg` cr meyne ,`niiw maiil xzid zwfgac

.dvlge ,dwfgn dl opiwtn `l dl aexw xn`c

zwfgac diipznl `kil oiyexiba la`xzid

dl aexw xn`c cg` cre ,`niiw weylira Ð

mly zecr `kilc oeike ,dwfgn iwet`lÐ

`ira `le ,dwfg` opinwen `we `lewl opilf`

zvleg xne` dz` m`y ,dvilg.znaiizn Ð

úçà úëá ïéùåøéâ óàipz ded i` ,xnelk Ð

,oiyeciwc `inec `nwezin ded jgxk lrc ,edl

:opiqxb ikd .dl ipz `l ikd meynïéùåãé÷å
éúéë éúùá àîìã úçà úëáã éàîî åäééôåâ
ïéàå äúøö íáééúú íéãò éúéë éúùá éà íéãò
úàå äì áåø÷ éøîàå íéãò éîéé÷ íåìë êëá
éúéë éúùá ,åúå .íåìë êëá ïéàå íáééúú úøîà
éøú é÷åà ïðéøîàã àåä ïðáøã à÷éôñ éîð íéãò

'åëded `l micr izik izya i` :eyexit ikde Ð

jka oi`e maiizz `l` ,"znaiizn `le" ipz

`dc ,melkizy zxn`de 'ek micr iniiw :opikxte .i`ed maiil zxzenc dwfg` znwe`

oiyexibae .`ed opaxc `witq inp micr izik izya :eze !`id `ziixe`c `witq micr izik

zkc ab lr s` ,ediitebdl aexw zxne` zg`,weyl xzid zwfgn iwet`l ol ded `l Ð

zvleg ipzw i`n`e ,el aexw dxn`c izixg` zk `ki`c oeik?i` :ikd iyxtnc zi`e

micr izik izyamelk jka oi`e maiizz oiyeciw wtqa lirl opixn` ded in Ð?iniiw

maiizz zxn` z`e ,dexr zxv dpey`xd ziyrpe ,zycewne dl aexw ixn`e micr?
dl aexw xn`c cg `l` `kilc meyne ,zg` zka i`ce `l`dxv iwe` opixn` Ð

dzwfg`dizlinl `zriiq iziinc meyn :ipira dywe .izrny jke .mail `ixyc,diytpcnlirlc "melk jka oi`e maiizz" `eddc.ikd yxit diteb `ed Ð
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oial qpkpy ix`e ,(a,bn oileg) "zetxh el`" yixa xn`ck .dqexc wtql yiigc o`nl

`ki` mzd opixn`c ab lr s` ,dqexc wtql oiyyegc `zkld xnin` mzd wqte ,mixeeyd

,rcz .`xizdln ith `xeqi`l `nrh `xazqn mewn lkn ,ikd xninl `ki`e ikd xninl

wtql yiigc l`enyl elit` ,`alk xeni` (a,bp) mzd opixn` `xpey wtq `alk wtqa `dc

.dqexcàëäzvleg xne` dz` m` inp

znaiizndpxq`z l`e jixt `xwirnc :dniz Ð

`zyde ,dligzkl mail dxizdl dvexe ,wtqn

`ny dxfb ,iraiz `l dvilg elit`c jixt

liren dn :xn`w ikd `kdc :xnel yie !maiizz

jezn `eai zvlegc oeike ?maiil dxqe` dz`y

`ai m`e ,jytp dnn zvlegc ipyne !maiil jk

maiil `nlra i`xw`aÐ.melk jka oi`

ìôð'eke ziadaiyg i`n` :dniz yi o`k Ð

onw `dc ?maiiln weyl xzid zwfga ith dl

dlgz dzn `idy zeidl leki oke ,ezn mdipyy

ith dl aiyg ikd meync :xnel yie !lrad enk

lrad zzinac meyn ,maiiln weyl xzid zwfga

zxzip dpi` dexrd zzina la` ,weyl `ixzyn

.dnr lrad zeniy cr maiilïéàådfi` reci

dpey`x zn mdndzinc `pz i`d xaqw Ð

.zltn

éàîì`zkldoihiba ef dpync :dniz Ð

mzd wiqn `le (`,gr) "wxefd"a

.`zkld i`nl `xnbaéàmicr izik izya

melk jka oi`e maiizzwegc qxhpewd yexit Ð

,cere ?ok xnel uxznd zrc lr dlr ji`c :`ed

qxbe wgen `ede ,"`nlce" qxb mipyi mixtqac

`inec :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe !"eze"

zka s` ixiinc dil rnyn oiyeciwe ,oiyeciwc

,znaiizn `ziixe`c zg` zkac ab lr s`e ,zg`

`ziixe`c `witq `ied micr izik izyac oeikÐ

izik izy eh` zg` zka maiizz `ly opax exfb

zka ixiinc i`nn ,ediiteb oiyeciwe :jixte .micr

zka la` ,micr izik izya `wec `nlc ?zg`

zg`Ðizy eh` opixfb `le ,maiizdl zxzen

`ied ediiteb micr izik izyc meyn micr izik

dl miwenc ,znaiizn `ziixe`cne ,opaxc `witq

znaiizn `le zvleg opaxcn `l` .dwfg`

`xneglÐzka la` ,micr izik izya `weec

zg`Ðmicr izik izyc gikene .exingd `l

`zyde .seqal yxetny enk ,opaxc `witq

dvex dz` `wec micr izik izya i` :xn`w

opixfb `le ,znaiizn zg` zka la` ,ecinrdl

ediiteb micr izik izyc ,micr izik izy eh`

jka oi` maiizz m`e ,`xnegl `l` zvleg dpi`

jka oi`e maiizzc xninl opivn ikide ,melk

izya `nlce :wiqne !'ek ixn`e micr iniiw ?melk

enk ,opaxc `witq `ied ediiteb micr izik

ef `pwqn itl ,`zyde .dlgza dywdy

zg` zka oiyeciwaÐedine .maiizdl `ixy

,wgvi epiax xne` cere .xn`w `nlra `nlce

zka ixii` oiyeciwac dil rnync :yxtl opivnc

,jixhvi` `l micr izik izyac meyn ,zg`

dl opze ,`ziixe`c `witq `edy ,`hiytc

la` .zvlegc oiyexib wtq iab (my) oihibamicr izik izya ixiin oiyeciwa ded i`Ðded

ikdle .oihiba dl opz xake jixhvi` `lc ab lr s` ,micr izik izya oiyexiba inp ixiin

izik izya `nlc ediiteb oiyeciwe :jixte .zg` zka inp oiyeciwc ,oiyeciwc `inec xn`w

lkdy ,dey ded lkd micr izik izye zg` zke ,opaxc `witq inp micr izik izyc ,micr

.lif`e yxtnck ,opaxc `witqéúùopaxc `witq inp micr izikoeike :xn`z m`e Ð

opaxc `witq ied micr izik izyac opiwqncÐinwe`l sqei axe dax ewgc dnl
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המשך בעמוד קנו

miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtzenai
éòãé òãéî äøöì äöéìç úëøöî÷ã ïåéë`lc i`de ,oiyeciw e`l eig` zac iyeciwc Ð

dzxv znaiizn.`ed `nlra `xneg Ðéðúéì.el aexw wtq Ðàøîåçã éòãé òãéî
àåä àîìòá:iypi` exnil `lc zyiig i` ,xnelk Ðdvlgcnoixenb oiyexib i`ce Ð

i`c ,edpipyicwzyxebnl dl,yicw `ziinwc ,dzeg`l yicw xcde `nlrc yipi`

oiyeciw e`l `ziixzacyegiz `l Ð.ikdl

dvilgc irci rcin ,dzxv znaiizn `lcnc

.`ed `nlra `xnegúîáééúîmaiinwe Ðzxv

dnwe`c ,dexr.zxka rbte ,dwfg`éîð àëäÐ

zvleg i`n` ,oiyeciw iab?,ineaiil iz` `d

maiinwe ,eed iyeciw dexr iyeciw `nlce

.dexr zxvlàîéé÷ ä÷æçàxzid zwfga Ð

.maiilåéçà úá ìòådzxv ,ezy` `ide Ð

zvlegzxv meyn melk `lea `xhtin `l Ð

zn jk xg`e dpey`x dzn `id `ny ,dexr

mcew zeixrd ezn m` ,oleke :opze .`ed

odilral.`nw wxta ,zexzen odizexv Ðàìå
úîáééúîjd dl `iede ,oey`x zn `ed `ny Ð

:opiqxb ikd .eza zxvàìå÷ éãéì éúàã àøîåç
.úîáééúî úöìåç øîåà äúà íàù ,àåäåøæâ

ïðáø åäáuelgz `l dexra oiyexib wtqc Ð

zvleg xne` dz` m`y ,dxvd.znaiizn Ð

äåøò àîéé÷ã,onw Ð,zgkenweoi`ex lkdc

dvilg zkxvn dz`e ,dzid dexr zxv efyÐ

`ilrn `hibe ,`hiba opax dia enw xninl ez`

dexr zxv ef oi`e ,`ed.ineaiil `z`e Ðìáà
úìåôîiz` in ,dvilg dl zkxvn inp i` Ð

zletna opax eda enw xninl?mipiicd el`

ixvndmikercie md mi`iap ,dvilg dze`

dxvl maiil izilc ,dpey`x dzn `idy?
dvlgc i`dc irci rcine.did `witq meyn Ð

'åë åì áåø÷.oihib zkqna yxtn Ðéàîì
àúëìä.zyxebn ipzw Ðà÷ôñ äì éåäã

àúééøåàãdl aexw ixn` ixzc oeik Ð`l Ð

`xhtinle dwfg` dxv inwe`l ivn`nlrl

.dvilg `laúçà úëá àëäã ïéúéðúîåcr Ð

,jkld .dl aexw xne` cre el aexw xne`

`ki`c `ed oiyeciwadiipzinlmeyn Ð

cg` cr meyne ,`niiw maiil xzid zwfgac

.dvlge ,dwfgn dl opiwtn `l dl aexw xn`c

zwfgac diipznl `kil oiyexiba la`xzid

dl aexw xn`c cg` cre ,`niiw weylira Ð

mly zecr `kilc oeike ,dwfgn iwet`lÐ

`ira `le ,dwfg` opinwen `we `lewl opilf`

zvleg xne` dz` m`y ,dvilg.znaiizn Ð

úçà úëá ïéùåøéâ óàipz ded i` ,xnelk Ð

,oiyeciwc `inec `nwezin ded jgxk lrc ,edl

:opiqxb ikd .dl ipz `l ikd meynïéùåãé÷å
éúéë éúùá àîìã úçà úëáã éàîî åäééôåâ
ïéàå äúøö íáééúú íéãò éúéë éúùá éà íéãò
úàå äì áåø÷ éøîàå íéãò éîéé÷ íåìë êëá
éúéë éúùá ,åúå .íåìë êëá ïéàå íáééúú úøîà
éøú é÷åà ïðéøîàã àåä ïðáøã à÷éôñ éîð íéãò

'åëded `l micr izik izya i` :eyexit ikde Ð

jka oi`e maiizz `l` ,"znaiizn `le" ipz

`dc ,melkizy zxn`de 'ek micr iniiw :opikxte .i`ed maiil zxzenc dwfg` znwe`

oiyexibae .`ed opaxc `witq inp micr izik izya :eze !`id `ziixe`c `witq micr izik

zkc ab lr s` ,ediitebdl aexw zxne` zg`,weyl xzid zwfgn iwet`l ol ded `l Ð

zvleg ipzw i`n`e ,el aexw dxn`c izixg` zk `ki`c oeik?i` :ikd iyxtnc zi`e

micr izik izyamelk jka oi`e maiizz oiyeciw wtqa lirl opixn` ded in Ð?iniiw

maiizz zxn` z`e ,dexr zxv dpey`xd ziyrpe ,zycewne dl aexw ixn`e micr?
dl aexw xn`c cg `l` `kilc meyne ,zg` zka i`ce `l`dxv iwe` opixn` Ð

dzwfg`dizlinl `zriiq iziinc meyn :ipira dywe .izrny jke .mail `ixyc,diytpcnlirlc "melk jka oi`e maiizz" `eddc.ikd yxit diteb `ed Ð
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oial qpkpy ix`e ,(a,bn oileg) "zetxh el`" yixa xn`ck .dqexc wtql yiigc o`nl

`ki` mzd opixn`c ab lr s` ,dqexc wtql oiyyegc `zkld xnin` mzd wqte ,mixeeyd

,rcz .`xizdln ith `xeqi`l `nrh `xazqn mewn lkn ,ikd xninl `ki`e ikd xninl

wtql yiigc l`enyl elit` ,`alk xeni` (a,bp) mzd opixn` `xpey wtq `alk wtqa `dc

.dqexcàëäzvleg xne` dz` m` inp

znaiizndpxq`z l`e jixt `xwirnc :dniz Ð

`zyde ,dligzkl mail dxizdl dvexe ,wtqn

`ny dxfb ,iraiz `l dvilg elit`c jixt

liren dn :xn`w ikd `kdc :xnel yie !maiizz

jezn `eai zvlegc oeike ?maiil dxqe` dz`y

`ai m`e ,jytp dnn zvlegc ipyne !maiil jk

maiil `nlra i`xw`aÐ.melk jka oi`

ìôð'eke ziadaiyg i`n` :dniz yi o`k Ð

onw `dc ?maiiln weyl xzid zwfga ith dl

dlgz dzn `idy zeidl leki oke ,ezn mdipyy

ith dl aiyg ikd meync :xnel yie !lrad enk

lrad zzinac meyn ,maiiln weyl xzid zwfga

zxzip dpi` dexrd zzina la` ,weyl `ixzyn

.dnr lrad zeniy cr maiilïéàådfi` reci

dpey`x zn mdndzinc `pz i`d xaqw Ð

.zltn

éàîì`zkldoihiba ef dpync :dniz Ð

mzd wiqn `le (`,gr) "wxefd"a

.`zkld i`nl `xnbaéàmicr izik izya

melk jka oi`e maiizzwegc qxhpewd yexit Ð

,cere ?ok xnel uxznd zrc lr dlr ji`c :`ed

qxbe wgen `ede ,"`nlce" qxb mipyi mixtqac

`inec :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe !"eze"

zka s` ixiinc dil rnyn oiyeciwe ,oiyeciwc

,znaiizn `ziixe`c zg` zkac ab lr s`e ,zg`

`ziixe`c `witq `ied micr izik izyac oeikÐ

izik izy eh` zg` zka maiizz `ly opax exfb

zka ixiinc i`nn ,ediiteb oiyeciwe :jixte .micr

zka la` ,micr izik izya `wec `nlc ?zg`

zg`Ðizy eh` opixfb `le ,maiizdl zxzen

`ied ediiteb micr izik izyc meyn micr izik

dl miwenc ,znaiizn `ziixe`cne ,opaxc `witq

znaiizn `le zvleg opaxcn `l` .dwfg`

`xneglÐzka la` ,micr izik izya `weec

zg`Ðmicr izik izyc gikene .exingd `l

`zyde .seqal yxetny enk ,opaxc `witq

dvex dz` `wec micr izik izya i` :xn`w

opixfb `le ,znaiizn zg` zka la` ,ecinrdl

ediiteb micr izik izyc ,micr izik izy eh`

jka oi` maiizz m`e ,`xnegl `l` zvleg dpi`

jka oi`e maiizzc xninl opivn ikide ,melk

izya `nlce :wiqne !'ek ixn`e micr iniiw ?melk

enk ,opaxc `witq `ied ediiteb micr izik

ef `pwqn itl ,`zyde .dlgza dywdy

zg` zka oiyeciwaÐedine .maiizdl `ixy

,wgvi epiax xne` cere .xn`w `nlra `nlce

zka ixii` oiyeciwac dil rnync :yxtl opivnc

,jixhvi` `l micr izik izyac meyn ,zg`

dl opze ,`ziixe`c `witq `edy ,`hiytc

la` .zvlegc oiyexib wtq iab (my) oihibamicr izik izya ixiin oiyeciwa ded i`Ðded

ikdle .oihiba dl opz xake jixhvi` `lc ab lr s` ,micr izik izya oiyexiba inp ixiin

izik izya `nlc ediiteb oiyeciwe :jixte .zg` zka inp oiyeciwc ,oiyeciwc `inec xn`w

lkdy ,dey ded lkd micr izik izye zg` zke ,opaxc `witq inp micr izik izyc ,micr

.lif`e yxtnck ,opaxc `witqéúùopaxc `witq inp micr izikoeike :xn`z m`e Ð

opaxc `witq ied micr izik izyac opiwqncÐinwe`l sqei axe dax ewgc dnl
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קנ
miwxt dyelyaa cenr `l sc ± iriax wxtzenai

ïéùåãé÷á àðú.oiyexiba oicd `ede ,'ek el aexw wtq Ðïéùåøéâá àðúåazka azk Ð

:opiqxb ikd .oiyeciwl oicd `ede ,'eke eciïéùåøéâá ùéå ïéùåøéâá ùé ïéùåãé÷á ùéù ìë
ïéùåãé÷á ïéàù äîoiyexibc "edf"e Ðoiyeciwa "edf" `pzc meyne ,`wec e`l`pz Ð

.oiyexiba "edf" inpïéùåãé÷á ùéù ìë.oiyexiba wtq inp ied 'eke el aexw wtq oebk Ð

ïéùåøéâá ùéåoebk ,oiyecw oiprl wtq oi`y Ð

xhyac ,onwl yxtnck .onfoebk oiyeciw

xhya ycwnd.onf epwz `l Ðïéùåøéâã "åäæ"å
à÷åã åàì:ernync Ð,oiyexiba wtq iedc edf

aexw wtq la`icii`e .oiyexibl wtq ied `l Ð

rnyn `wc ,edf `wecc ,oiyeciwa "edf" `pzc

la` ,oiyeciwa jiiyc `ed ,aexw wtq edf ol

onf wtq.eda jiiy `l Ðøîàã ïàîì àçéðäÐ

epwz dn iptn :(a,ek) "hbd lk" wxta oihiba

oihiba onf minkgizni`n rcil ,ixit meyn Ð

dabz,dly beln iqkpn lk`y zexit dlran

oi` aey dyxbl da eipir ozpy dryn :xaqwc

.zexit lral eléøéô äì úéì äñåøàjkitl Ð

lke` lrad oi`y ,oiyeciw xhya edepwz `l

ixit opax oewz ikc .dtegl qpkzy cr zexit

dpewxte ,dpewxt meyn lralda aiign `w `l

`l`m`c :`ed daezk i`pzc ,jli`e daezkn

i`azyz"dxrp" wxt zeaezka ,jpiwxt`

.(`,`p)åúåçà úá íåùîza ieyp `di `ny Ð

ezeg`,eizgz dpfzed`xiemicroiynynn

,oi`aeqegiedilr,dpyxbiezepf mcew :xn`ie

micirn mz`y.dyxbzp xak Ðïîæ ïé÷úéìÐ

,dpfz `ny ,oiyecw xhya inpmcew :xn`ie

.ded oiyeciwàãáò àäå.car zxikn Ðïå÷úå
ïîæ ïðáø[ick ,car ly] dxikn ixhy lka Ð

iqkp dpw dfy ,zexit lk`i onf dfi`n rcil

.ecaräéì ä÷çîc) Ð(mcew :xn`ze ,onfl

.df zepf did oiyeciwäéçðéìíéãò éáâi`n Ð

ipdn?oiyeciw ded zni` ixikc i`elit` Ð

ikdl `l` !icedq`l evn xhya aezk epi`

ixikc `lc oipnifc ,ipdnc zxn`efge`azkn

icdqne ez`e`pngxc ,`ed zecr e`l i`de Ð

mixac) "micr mipy it lr" :xn``le ,(hi

.mazk it lr eciriyéîð ïéùåøéâ éáâi`n` Ð

o`n iab .ezeg` za meyn onf epwzdigpip?
éúà÷ äãéã äìöäì`nlc yginl `kile Ð

,dzpifc icdq ez` ikc .dil dwgn`l i`

dyxbi`c `xhy `ziinikd inwnopinwen Ð

opax oewz `l i` ,edine .yi` zy` zwfga dl

onfivn ded Ðiietg`l`witqne ,dlr`l

`l i` ,opax oewzc `zyd la` .dl opilhw

.dl opilhwe dwfg` dl opinwen dil `ziin

éúà÷ äãéã äáåçì àëäi`e ,oiyeciwc onf Ð

dzpife onf opax dl oewz,`xhyl dil dyak Ð

.`xwirnck diept zwfg` `niiwe ,dil dwgn e`äðùîïéîáé éðù ú÷éæonf lkc Ð

df dqpk `ly,dilr oey`x zwif oiicr Ðdf znyk ixd ,exn`n zwif dilr ztqezpe

dqpk eli`e ,mdipy zwif dlr exzep Ðziin ike ,`nwc dwif drwt ded Ðded `l Ð

.oey`x zwif `l` dlr ded `l xn`n da car `l inp i` .ipy zwif `l` dlríáééî
äöøéù åæéàìxn`n ipy ly exn`n m` :`ziixaa ipy wxta `nrh ipzwck Ðzy` Ð

xn`n epi` m`e ,lrea `ed ipy.lrea `ed oey`x zy` Ðäéðùì õìåçå`l `cgc Ð

ze`ad zenai izy edl eede ,ipw `l xn`n `nlc ,jci`c d`iaa `xhtin.miza ipyn

ineaiie`l inp ediieexz.cg` zian ze`ad zenai izy edl eede ,ipw xn`n `nlc Ð

àøîâ'åë àúééøåàã ïéîáé éðù ú÷éæ éà.jixt opaxl Ðïðáøãî àìà`ziixe`cnc Ð

zenai izy edl eede ,ipw `l xn`n,exfbc `ed opaxe .ineaiil ivn ediiexze ,miza ipyn

cg` zian ze`ad zenai izy :exn`i `ny.zenaiizn Ð
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oizipzna mzd ipzwc dvgn lr dvgn oeylc :xnel yi !micr izik izya oihibc `idd

zwfg" wxtae ("op`" ligznd xeaic a,ek) zeaezkc ipy wxtae .micr izik izya ith jiiy

.izkx`d ("op`" ligznd xeaic `,al `xza `aa) "mizadàòøàåxa zwfga `nwe`

`ihy`ed `ixa m` :(a,bpw) `xza `aaae (a,hr) oiyeciwa xn`c `iddl inc `l ÐÐ

aiky m`e ,did rxn aikyy di`x `iadl eilr

mizr zeidl ekxcy oeik ,`kdc .'ek `ed rxn

dhey mizre milgÐdwfg` ecinrdl jiiy `l

.dzr `edy enkéàef i`n erix eilr cibi

ipzwc `ideilr cibi i` :jxtinl ivn ded Ð

!jci`a ediipin cg ipzile ,cga edlek ipzil ,erix

.(`,hi `xza `aa) "xetgi `l" wxta jixtck

éèåòîìoiyeciwa dizilc onf`wtqn Ð

oi`e eci azka azk :wgvi epiaxl

oeikc ?`l i` oiyeciwa ipdn i` ,micr eilr

onf jixv oi`yÐ?micr eilr oi` m` epl dn

àäå'ek `tqka ipwc `ki`c `caryxit Ð

:wgvi epiaxl dywe .car ziipw xhy :qxhpewa

hwpinl ivn iedc ?car hwpc `py i`n ok m`c

!xknne gwn ixhy lke ,rwxw zxikn xhy

xhy`c d`xpe !onf opax oewiz `l mzdc :cere

dgtya xq`p izn rcil onf oewizc ,i`w xexgiy

`car `de :xn`w ikde .l`xyi zaa xzedeÐ

.`xhya ipwc `ki`e `tqka diytp ipwc `ki`

m`e .'eke `aex mzd ipync `d `gip `zyde

dyelya :opzc (`,h) oihibc `nw wxta :xn`z

ipzil ,micar ixexgyl miyp ihib eey mikxc

dizile micar ixexgyl miyp ihib eeyy ,onf inp

mzd aiygc ilin lkc :xnel yie !oiyeciwa

mzd jixtceÐmiyp ihiba `nrh cg ied

micar ixexgyc onf] la` ,micar ixexgyeÐ

miyp ihibe ,l`xyi zaa exizdl [`aÐmeyn

.ixitåæçã'ek icdqne ez`e `azkadyw Ð

,(`,gv `nw `aa) "`nw lfebd"ac :wgvi epiaxl

`ki`c i`e :jixt ,exiag ly eizexhy sxeyd iab

ircic icdqÐ,`pixg` `xhy dil eazkil

!mazk itn `le mditnc `kd xn` `d ?i`n`e

micirn eid m` ,inp ikdc :wgvi epiax xne`e

xhya e`x jkyÐmd ixdc ,icar eed xity

,oic ziaa lawzpy zecr epi`x :micirn eli`k

dxwgpy ink dyrp xhyd lr minezgd micrc

eciri `l `ny opiyiig la` .oic ziaa ozecr

dyrnd lr eciri `ny `l` ,xhya e`x jky

lr `l` oixkef opi` mde ,mixkef md eli`k envr

ke .azkd itzeaezkc ipy wxta opixn`c `d o

dilr cirne xhyd lr ezecr mc` azek :(`,k)

`ede ,mipy dnk xg` elit`Ð,envrn dxkefy

envrn dxkef oi` la`Ðixii` `l inp mzd .`l

dyrn lr cirna `l` ,aezk d`x jky cirna

xninl jiiy `le ,`nlra mixac oexkfl azeky `l` ,xhy ded `l mzdc :cere .envr

oibdepy :mz epiaxn rnyc wgvi epiax xne`e .oic ziaa ezecr dxwgpy ink dyrp

itn `le mditn" dia opixw `le ,oic zial mci azka ozecr micrd oigleyy eiykr

"cibi `l m`e" :(`,`r oihib) "efg`y in"a `ipzc `de .ozecr oixkef mdy oeik "mazk

Ðip`y !azkd jezn xacl leki ixde ?i`n`e :jixte .xacl leki oi`y ,ml`l hxt

"mazk itn `le mditn" :xn` `pngxc ,zecrÐopixn`ck ,cibdl ie`x oi`y ml` ip`y

xg` la` .'ek dlial ie`x oi`y lk :(a,ew zegpn)Ð.zecrd xkefyk eci azk liren

"micr mipy it lr" i"yx yxit (hi mixac) yneg yexita ,edineÐeglyi `ly hxt

.oic zial mazkäìöäìiz`w dcic`l i` ,onf oewizc `zydc :qxhpewa yxit Ð

ikd inwn dyxbi`c `xhy `ziinÐoi`e .dl opilhwe ,yi` zy` zwfg` dl opinwen

dldip diadie onfl diifb :(a,fi) oihibc ipy wxta xn` `icdac ,d`xpÐelired dn

onf `kil ik ,`nl` .opiyiig `l i`nxl :ipyne ?ozpwza minkgÐ!dl opilhw `l

i` ,i`ce la` .ith egk rxbe jka leqtiy dxeaq ik onfd wegnl d`xi jkle ,zyxebn `idy cibdle dlivdl `a hbdy ,iz`w dcic dlvdl :eyexit ikdc :wgvi epiax xne`e

dil zwgn dedÐ.onfl mlerl dil dwgne ,zycewn `idy cirdl oi`a oiyeciwdc iz`w dcic daegl `kd .dl opilhw ded `läùìùzeixkp miyp yly oi`eyp oig`

.dpten cg`e hwpnl ivn ded Ðïðáøãî'ek dxifbe`kdc dxifb e`l i`c ,opaxcn `l` `ied `l mewn meya mizn ipy zy`c rnyn ÐÐzlra elit` znaiizn dzid
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קני
miwxt dyelyaa cenr `l sc ± iriax wxtzenai

ïéùåãé÷á àðú.oiyexiba oicd `ede ,'ek el aexw wtq Ðïéùåøéâá àðúåazka azk Ð

:opiqxb ikd .oiyeciwl oicd `ede ,'eke eciïéùåøéâá ùéå ïéùåøéâá ùé ïéùåãé÷á ùéù ìë
ïéùåãé÷á ïéàù äîoiyexibc "edf"e Ðoiyeciwa "edf" `pzc meyne ,`wec e`l`pz Ð

.oiyexiba "edf" inpïéùåãé÷á ùéù ìë.oiyexiba wtq inp ied 'eke el aexw wtq oebk Ð

ïéùåøéâá ùéåoebk ,oiyecw oiprl wtq oi`y Ð

xhyac ,onwl yxtnck .onfoebk oiyeciw

xhya ycwnd.onf epwz `l Ðïéùåøéâã "åäæ"å
à÷åã åàì:ernync Ð,oiyexiba wtq iedc edf

aexw wtq la`icii`e .oiyexibl wtq ied `l Ð

rnyn `wc ,edf `wecc ,oiyeciwa "edf" `pzc

la` ,oiyeciwa jiiyc `ed ,aexw wtq edf ol

onf wtq.eda jiiy `l Ðøîàã ïàîì àçéðäÐ

epwz dn iptn :(a,ek) "hbd lk" wxta oihiba

oihiba onf minkgizni`n rcil ,ixit meyn Ð

dabz,dly beln iqkpn lk`y zexit dlran

oi` aey dyxbl da eipir ozpy dryn :xaqwc

.zexit lral eléøéô äì úéì äñåøàjkitl Ð

lke` lrad oi`y ,oiyeciw xhya edepwz `l

ixit opax oewz ikc .dtegl qpkzy cr zexit

dpewxte ,dpewxt meyn lralda aiign `w `l

`l`m`c :`ed daezk i`pzc ,jli`e daezkn

i`azyz"dxrp" wxt zeaezka ,jpiwxt`

.(`,`p)åúåçà úá íåùîza ieyp `di `ny Ð

ezeg`,eizgz dpfzed`xiemicroiynynn

,oi`aeqegiedilr,dpyxbiezepf mcew :xn`ie

micirn mz`y.dyxbzp xak Ðïîæ ïé÷úéìÐ

,dpfz `ny ,oiyecw xhya inpmcew :xn`ie

.ded oiyeciwàãáò àäå.car zxikn Ðïå÷úå
ïîæ ïðáø[ick ,car ly] dxikn ixhy lka Ð

iqkp dpw dfy ,zexit lk`i onf dfi`n rcil

.ecaräéì ä÷çîc) Ð(mcew :xn`ze ,onfl

.df zepf did oiyeciwäéçðéìíéãò éáâi`n Ð

ipdn?oiyeciw ded zni` ixikc i`elit` Ð

ikdl `l` !icedq`l evn xhya aezk epi`

ixikc `lc oipnifc ,ipdnc zxn`efge`azkn

icdqne ez`e`pngxc ,`ed zecr e`l i`de Ð

mixac) "micr mipy it lr" :xn``le ,(hi

.mazk it lr eciriyéîð ïéùåøéâ éáâi`n` Ð

o`n iab .ezeg` za meyn onf epwzdigpip?
éúà÷ äãéã äìöäì`nlc yginl `kile Ð

,dzpifc icdq ez` ikc .dil dwgn`l i`

dyxbi`c `xhy `ziinikd inwnopinwen Ð

opax oewz `l i` ,edine .yi` zy` zwfga dl

onfivn ded Ðiietg`l`witqne ,dlr`l

`l i` ,opax oewzc `zyd la` .dl opilhw

.dl opilhwe dwfg` dl opinwen dil `ziin

éúà÷ äãéã äáåçì àëäi`e ,oiyeciwc onf Ð

dzpife onf opax dl oewz,`xhyl dil dyak Ð

.`xwirnck diept zwfg` `niiwe ,dil dwgn e`äðùîïéîáé éðù ú÷éæonf lkc Ð

df dqpk `ly,dilr oey`x zwif oiicr Ðdf znyk ixd ,exn`n zwif dilr ztqezpe

dqpk eli`e ,mdipy zwif dlr exzep Ðziin ike ,`nwc dwif drwt ded Ðded `l Ð

.oey`x zwif `l` dlr ded `l xn`n da car `l inp i` .ipy zwif `l` dlríáééî
äöøéù åæéàìxn`n ipy ly exn`n m` :`ziixaa ipy wxta `nrh ipzwck Ðzy` Ð

xn`n epi` m`e ,lrea `ed ipy.lrea `ed oey`x zy` Ðäéðùì õìåçå`l `cgc Ð

ze`ad zenai izy edl eede ,ipw `l xn`n `nlc ,jci`c d`iaa `xhtin.miza ipyn

ineaiie`l inp ediieexz.cg` zian ze`ad zenai izy edl eede ,ipw xn`n `nlc Ð

àøîâ'åë àúééøåàã ïéîáé éðù ú÷éæ éà.jixt opaxl Ðïðáøãî àìà`ziixe`cnc Ð

zenai izy edl eede ,ipw `l xn`n,exfbc `ed opaxe .ineaiil ivn ediiexze ,miza ipyn

cg` zian ze`ad zenai izy :exn`i `ny.zenaiizn Ð
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oizipzna mzd ipzwc dvgn lr dvgn oeylc :xnel yi !micr izik izya oihibc `idd

zwfg" wxtae ("op`" ligznd xeaic a,ek) zeaezkc ipy wxtae .micr izik izya ith jiiy

.izkx`d ("op`" ligznd xeaic `,al `xza `aa) "mizadàòøàåxa zwfga `nwe`

`ihy`ed `ixa m` :(a,bpw) `xza `aaae (a,hr) oiyeciwa xn`c `iddl inc `l ÐÐ

aiky m`e ,did rxn aikyy di`x `iadl eilr

mizr zeidl ekxcy oeik ,`kdc .'ek `ed rxn

dhey mizre milgÐdwfg` ecinrdl jiiy `l

.dzr `edy enkéàef i`n erix eilr cibi

ipzwc `ideilr cibi i` :jxtinl ivn ded Ð

!jci`a ediipin cg ipzile ,cga edlek ipzil ,erix

.(`,hi `xza `aa) "xetgi `l" wxta jixtck

éèåòîìoiyeciwa dizilc onf`wtqn Ð

oi`e eci azka azk :wgvi epiaxl

oeikc ?`l i` oiyeciwa ipdn i` ,micr eilr

onf jixv oi`yÐ?micr eilr oi` m` epl dn

àäå'ek `tqka ipwc `ki`c `caryxit Ð

:wgvi epiaxl dywe .car ziipw xhy :qxhpewa

hwpinl ivn iedc ?car hwpc `py i`n ok m`c

!xknne gwn ixhy lke ,rwxw zxikn xhy

xhy`c d`xpe !onf opax oewiz `l mzdc :cere

dgtya xq`p izn rcil onf oewizc ,i`w xexgiy

`car `de :xn`w ikde .l`xyi zaa xzedeÐ

.`xhya ipwc `ki`e `tqka diytp ipwc `ki`

m`e .'eke `aex mzd ipync `d `gip `zyde

dyelya :opzc (`,h) oihibc `nw wxta :xn`z

ipzil ,micar ixexgyl miyp ihib eey mikxc

dizile micar ixexgyl miyp ihib eeyy ,onf inp

mzd aiygc ilin lkc :xnel yie !oiyeciwa

mzd jixtceÐmiyp ihiba `nrh cg ied

micar ixexgyc onf] la` ,micar ixexgyeÐ

miyp ihibe ,l`xyi zaa exizdl [`aÐmeyn

.ixitåæçã'ek icdqne ez`e `azkadyw Ð

,(`,gv `nw `aa) "`nw lfebd"ac :wgvi epiaxl

`ki`c i`e :jixt ,exiag ly eizexhy sxeyd iab

ircic icdqÐ,`pixg` `xhy dil eazkil

!mazk itn `le mditnc `kd xn` `d ?i`n`e

micirn eid m` ,inp ikdc :wgvi epiax xne`e

xhya e`x jkyÐmd ixdc ,icar eed xity

,oic ziaa lawzpy zecr epi`x :micirn eli`k

dxwgpy ink dyrp xhyd lr minezgd micrc

eciri `l `ny opiyiig la` .oic ziaa ozecr

dyrnd lr eciri `ny `l` ,xhya e`x jky

lr `l` oixkef opi` mde ,mixkef md eli`k envr

ke .azkd itzeaezkc ipy wxta opixn`c `d o

dilr cirne xhyd lr ezecr mc` azek :(`,k)

`ede ,mipy dnk xg` elit`Ð,envrn dxkefy

envrn dxkef oi` la`Ðixii` `l inp mzd .`l

dyrn lr cirna `l` ,aezk d`x jky cirna

xninl jiiy `le ,`nlra mixac oexkfl azeky `l` ,xhy ded `l mzdc :cere .envr

oibdepy :mz epiaxn rnyc wgvi epiax xne`e .oic ziaa ezecr dxwgpy ink dyrp

itn `le mditn" dia opixw `le ,oic zial mci azka ozecr micrd oigleyy eiykr

"cibi `l m`e" :(`,`r oihib) "efg`y in"a `ipzc `de .ozecr oixkef mdy oeik "mazk

Ðip`y !azkd jezn xacl leki ixde ?i`n`e :jixte .xacl leki oi`y ,ml`l hxt

"mazk itn `le mditn" :xn` `pngxc ,zecrÐopixn`ck ,cibdl ie`x oi`y ml` ip`y

xg` la` .'ek dlial ie`x oi`y lk :(a,ew zegpn)Ð.zecrd xkefyk eci azk liren

"micr mipy it lr" i"yx yxit (hi mixac) yneg yexita ,edineÐeglyi `ly hxt

.oic zial mazkäìöäìiz`w dcic`l i` ,onf oewizc `zydc :qxhpewa yxit Ð

ikd inwn dyxbi`c `xhy `ziinÐoi`e .dl opilhwe ,yi` zy` zwfg` dl opinwen

dldip diadie onfl diifb :(a,fi) oihibc ipy wxta xn` `icdac ,d`xpÐelired dn

onf `kil ik ,`nl` .opiyiig `l i`nxl :ipyne ?ozpwza minkgÐ!dl opilhw `l

i` ,i`ce la` .ith egk rxbe jka leqtiy dxeaq ik onfd wegnl d`xi jkle ,zyxebn `idy cibdle dlivdl `a hbdy ,iz`w dcic dlvdl :eyexit ikdc :wgvi epiax xne`e

dil zwgn dedÐ.onfl mlerl dil dwgne ,zycewn `idy cirdl oi`a oiyeciwdc iz`w dcic daegl `kd .dl opilhw ded `läùìùzeixkp miyp yly oi`eyp oig`

.dpten cg`e hwpnl ivn ded Ðïðáøãî'ek dxifbe`kdc dxifb e`l i`c ,opaxcn `l` `ied `l mewn meya mizn ipy zy`c rnyn ÐÐzlra elit` znaiizn dzid
xn`n

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

:ééaà øîà àlà .àéèL øa ú÷æça àî÷Bà àòøàå§©§¨§¨§¤§©©¨§¨¤¨£©©©¥
ïécä àeäå ¯ ïéLecé÷a àðz ;"Bòéø åéìò ãébé"©¦¨¨¥¨¨§¦¦§©¦
øîà .ïéLecé÷ì ïécä àeäå ¯ ïéLeøéâa àðz ,ïéLeøéâì§¥¦¨¨§¥¦§©¦§¦¦£©
?éðú÷c "eäæ" éàî ¯ Bòéø åéìò ãébé éà :àáø déì¥¨¨¦©¦¨¨¥©¤§¨¨¥

iL ìk :àáø øîà àlà,ïéLeøéâa Lé ¯ ïéLecé÷a L ¤¨¨©¨¨¨¤¥§¦¦¥§¥¦
ïéLeøéâc "eäæ"å .ïéLecé÷a ïéàM äî ïéLeøéâa Léå§¥§¥¦©¤¥§¦¦§¤§¥¦
àðz ¯ ïéLecé÷a "eäæ" àðúc íeMî àlà ,à÷åc åàì̈©§¨¤¨¦§¨¨¤§¦¦¨¨
?éàî éèeòîì ïéLecé÷c "eäæ"å .ïéLeøéâa "eäæ" éîð©¦¤§¥¦§¤§¦¦§©¥©
ïîæ eðwz àì äî éðtîe .ïéLecé÷a àkéìc ,ïîæ éèeòîì§©¥§©§¥¨§¦¦¦§¥¨Ÿ¦§§©

àçéðä ?ïéLecé÷aøîàc ïàîìäñeøà ¯ éøét íeMî §¦¦¨¦¨§©©£©¦¥¥£¨
àlà .éøét dì úéìøîàc ïàîìBúBçà úa íeMî ¥¨¥¥¤¨§©©£©¦©£

àkéàå àtñëa Lc÷îc àkéàc íeMî !ïîæ ïé÷úéì ¯¦§¦§©¦§¦¨¦§©¥§©§¨§¦¨
áø déì øîà .ïîæ ïðaø ïewz àì ¯ àøèLa Lc÷îc¦§©¥¦§¨¨¨©©¨©§©£©¥©
àkéàc ,àcáò àäå :éLà áøì óñBé áøc déøa àçà©¨§¥§©¥§©©¦§¨©§¨§¦¨
íúä !ïîæ ïðaø ïewúå ,àøèLa àkéàå àtñëa éð÷c§¨¥§©§¨§¦¨¦§¨¨§©©¨©§©¨¨
:àîéà úéòaéà .àtñëa àaeø ¯ àëä ,àøèLa àaeø¨¦§¨¨¨¨¨§©§¨¦¨¥¥¨
dãéc éab dçðéì ?ãéáòéì éëéä .øLôà àìc íeMî¦§¨¤§¨¥¦¦£¦¦§¨©¥¦¨
BúBçà úác ïéðîæ ¯ déãéc éab dçðéì .déì ä÷çî ¯¨£¨¥¦§¨©¥¦¥¦§¦§©£
¯ éøéëæc éà ,íéãò éab dçðéì .dìò ätçîe ,àéä¦§©¤£¨¦§¨©¥¥¦¦¦§¦¦
eúàå ,àáúkî eæçc ïéðîæ ¯ àì éàå ,ãeäñéì eúéì¥¦§§¦¨¦§¦§¨¦§¨¨©£
¯ .íáúk étî àìå ,"íäétî" :øîà àðîçøå .éãäñî§©£¦§©£¨¨¨©¦¦¤§Ÿ¦¦§¨¨
dãéc äìväì íúä !éëä àîéð éîð ïéLeøéâa éëä éà¦¨¦§¥¦©¦¥¨¨¦¨¨§©¨¨¦¨

.éúà÷ dãéc äáBçì ¯ àëä ,éúà÷äðùîìLäL ¨¨¥¨¨§¨¦¨¨¨¥§¨
ìL ïéàeNð ïéçàda äNòå ,ïäî ãçà úîe ,úBéøëð L ©¦§¦¨¨§¦¥¤¨¥¤§¨¨¨

.úBîaééúî àìå úBöìBç elà éøä ¯ úîe øîàî éðMä©¥¦©£¨¥£¥¥§§Ÿ¦§©§
" :øîàpLäéìòL "äéìò àáé dîáé ïäî ãçà úîe ¤¤¡©¥¤¨¥¤§¨¨¨Ÿ¨¤¨¤¨¤¨

éaø .ïéîáé éðL úwéæ äéìòL àìå ãçà íáé úwéæ¦©¨¨¤¨§Ÿ¤¨¤¨¦©§¥§¨¦©¦
.äiðMì õìBçå ,äöøiL Bæéàì íaééî :øîBà ïBòîL¦§¥§©¥§¥¤¦§¤§¥©§¦¨

àøîâäöéìç ,àúééøBàc ïéîáé éðL úwéæ éàå§¦¦©§¥§¨¦§©§¨£¦¨
ànL äøéæâe ,ïðaøcî àlà !éòaéz àì éîð©¦¨¦¨¥¤¨¦§©¨©§¥¨¤¨
ãçà úéaî úBàaä úBîáé ézL eøîàéŸ§§¥§¨©¨¦©¦¤¨
!àãçì õBìçéðå àãçì íaééðe .úBîaééúî¦§©§§©¥©£¨§¦£©£¨
éeða Búö÷î ,ãçà úéa :eøîàé ànL äøéæb§¥¨¤¨Ÿ§©¦¤¨¦§¨¨

åúö÷îå

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

             

       
        
          
           
         
        
         


         

            
         

         
        

           
           

        
        
       


          

       
        

        
        

        
         

        
        

        
     

         
        

          
          

       
           
         
         
          
           
           

     
      

        
       

          
           

          
        

       
         

      
      

           
         

  
          

      
      

       

         
           

      
      

     
         

         
        

         
          

       
        

         
        

           
           

          
         

        
        

        
          

         
        

           
         

      
            

          
          

      
         
          

          


   

           
          

         
         

        
         

       
         
         

         
       

          
        
         
          
         
          
          
        
         
          

       













































































































































































































































המשך בעמוד קנה
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miwxt dyelya` cenr al sc ± iriax wxtzenai
õåìç åúö÷îåznaiizn `cg :cg` zian ze`ad zenai izya xninl iz`e Ðzxg`e

.dvlgåøîàîì èâ ïúð`le ,exn`nl hb xn`n dyerd df ozp m`y ,i`w oizipzn` Ð

zn jk xg`e ,ezwifl,iyilyl maiizdl ,dzxv `idy ,dpey`xd ezy` dxzed Ð

carc xn`nczian zenai izya xninl iz` `l `zyde .edpip zexv e`le ,dilwy Ð

e`l `kdc ,`naiin `cge dvlg `cg cg`

.ifgin cg` zianäøåñà àéä ìáà`le Ð

dlqetc "dpai `l"a dil mwc meyneig` lr

meyn `l` ,dwifl hb ozp `l ixdy ,x`ypd

hb carc `kid ,hbd zlraa itelgi`l iz`c

hb la` ,`igcin i`ce `iddc ,ezwifle exn`nl

exn`nl,xn`n `l` igc `l Ðdx`ypedwif

.dnewna dpey`xàéä åìéôà äøúåäÐ

.ipy zeniyk ,iyilyläéì÷ù ãáòã éàîÐ

`iz`e ,xn`n da dyr `ly enk `iede

.oey`xd eig` zwif zngn iyilyl znaiizne

la` ,xn`w ezwifl `le exn`nl yxity `wece

`nzqikde .oig` edlek` "dpai `l"a `niiw Ð

"l`ilnb oax" wxta `axc `zlin `gken

exn`nlc (a,ap zenai).xn`w ezwifl `le

àìã íúä äîå àúùä àèéùôàéçãéàéàäî
àúéámipy ,mig` dyly iab ,(`,l) lirl Ð

,zixkp `yp cg`e zeig` izy mi`eyp mdn

,zeig` ilran cg` zneqpkez` zixkp ieyp

ieyp zn jk xg`e ,ipy ly ezy` dzne ,ezy`

zixkpmeyn zinler eilr dxeq` ef ixd Ð

zg` dry eilr dxq`pe li`ed ,g` zy`

ab lr s`e .dy` zeg` meyn dpey`x dlitpa

`l `ziinw dlitp `iddac`igci`,ixnbl dl

dwwefy zixkp ieyp i`w `dcip` `xewe ,meaiil

"dilr `ai dnai" :dlitp zrya daelit` Ð

g` zy`k dzeg` lra iabl dl opiayg ikd

mipa dl yiyixeqzi`lxg`l elit` dilr

.dzeg` zzinàëä`igci` dlitp zryac Ð

,dzeg` lra `l` o`k oi`c ,ixnbl `zia i`dn

dilr meai zwif oi` eiptl dltpy dryneÐ

`irain?àä àðú`pz `kdc oizipzn Ð

.`yixaêäå`lc ,mig` dylyc Ð`igci`

,`xzidl `xwirn `ifg ,ixnbl `zia i`dn

.[`ipz `l ikd meyn] ,`ixyeàéæç øãä
àøåñéàìdia `pixw `l dcicl mewn lknc Ð

."dilr `ai dnai" dlitp zrynäéì äáéáçãÐ

`ed yecigc meyn.äðåùàøä äðùîåÐ

dxiziy`idzipypyndiepy dzide li`ed ,ef

.dlgznäîå÷îî äææ àìÐ.ixnbl dxwerlàá
äéìò.ezy` iiga Ðçà úùà íåùî`dc Ð

,meaiin dxht `pngxdnwe.mipa el yiy ink dilrçà úùà íåùî àìàiwenck Ð

.onwl `nrhàùðáéç àùð êë øçàå úîxeqi` iz` `l eze ,micw g` zy` xeqi`c Ð

.xeqi` lr lg xeqi` oi` :xaqwc ,dlr liige dy` zeg`úî àùð êë øçàå éç àùðÐ

zeg` xeqi`a eilr zcner dzid znd eig` d`ypy mcewc ,micw dy` zeg` xeqi`

.dy`éìú àìúéîg` zy` xeqi` rwt ded i`c Ð.dy` zeg` xeqi` liig ded Ð

`xwirn liig `lc i`dc.dinw i`w dedc g` zy` xeqi`c `nrh meyn Ð,jkld

maid on dxeht dilr legl cnere oken dy` zeg` xeqi`e li`edxeqi` rwt `l Ð

.g` zy` meyn aiige ,g` zy`úåúéî éúùezeng`c ,yi` zy` `ide ezeng oebk Ð

dtixyzy``e.wpg yi`äøåîçá ïåãéð.dtixya Ðùéà úùà úéùòðå åúåîçdzidy Ð

`ypyk dpnl`.dzaùéà úùàá ïåãéðxeqi` iz` `l :`nl` .`ed liwc ab lr s`e Ð

liige ezengzy``dilr ediiexz iliig i`c ,yi`ol ded Ðdipiicnl.dxenga
øîà
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`ied `l 'ek cg` mai zwif dilry in ok m`e ,mizn ipy zy` eh` dl opixfb `le xn`n

zy` `l` :opixn` (a,at) oihibc `xza wxtac :dywe .`nlra `zknq` `l` dxenb `yxc

:xnel yie !`zkec cga elit`e ,`ziixe`c iedc rnyn ?dl zgkyn ikid mizn ipy

,eznai lr `ay ryz oa iab (a,ev) "dax dy`d" seqa onwl gkenck ,`id i`pzc `zbeltc

dipyd ,zne ,zxg` dy` `yp licbdyneÐ

zlra `idy ,dpey`xd ,znaiizn e` zvleg

oinai ipy zwifÐjixte .znaiizn `le zvleg

lecba xn`nk ryz oa z`ia eyrie :`xnba

iaxl wiqne !`kd ik :yexit .meain dxv dgcze

`edd` oizrnyc `pz bilte ,eyre eyrc opgei

:yexit .dxv meyn xfb oizrnyc `pz i`dc ,`pz

dxv `ki`c meyn xn`n zlra xq` `wc `d

,maiin xcde uilg `nlc oizrnya xfbck ,dcda

oinai ipy zwif meyn la` .qxhpewa yxitckÐ

`kil ik ,edine .`ziixe`c e`lc ,`xqzin `l

dcda dxvÐ,dxv `ki`c `kid eh` dxeq` inp

`kilc `kid elit`c ,lirl `ax mzd xn`wck

dcda dxvÐ.`naiin `l ineai ,dvlg ulgin

`wc `d :yexit ,dxv meyn xfb `l mzdc `pze

ineaiil ryz oa z`ia zlral xq`Ðmeyn e`l

`nlra iedc ,mizn ipy zy` eh` `l` ,dxv

,`l dzxva la` ,exfb dcica `wece .`ziixe`c
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`kdc `pze ,`ziixe`c mizn ipy zy` `nlr

dxv meyn ipyd zy`a s` xfbÐzlra epiidc

mizn ipy zy` `nlrac oeik xaq `wc ,xn`n
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miwxt dyelya` cenr al sc ± iriax wxtzenai
õåìç åúö÷îåznaiizn `cg :cg` zian ze`ad zenai izya xninl iz`e Ðzxg`e

.dvlgåøîàîì èâ ïúð`le ,exn`nl hb xn`n dyerd df ozp m`y ,i`w oizipzn` Ð

zn jk xg`e ,ezwifl,iyilyl maiizdl ,dzxv `idy ,dpey`xd ezy` dxzed Ð

carc xn`nczian zenai izya xninl iz` `l `zyde .edpip zexv e`le ,dilwy Ð

e`l `kdc ,`naiin `cge dvlg `cg cg`

.ifgin cg` zianäøåñà àéä ìáà`le Ð

dlqetc "dpai `l"a dil mwc meyneig` lr

meyn `l` ,dwifl hb ozp `l ixdy ,x`ypd

hb carc `kid ,hbd zlraa itelgi`l iz`c

hb la` ,`igcin i`ce `iddc ,ezwifle exn`nl

exn`nl,xn`n `l` igc `l Ðdx`ypedwif

.dnewna dpey`xàéä åìéôà äøúåäÐ

.ipy zeniyk ,iyilyläéì÷ù ãáòã éàîÐ

`iz`e ,xn`n da dyr `ly enk `iede

.oey`xd eig` zwif zngn iyilyl znaiizne

la` ,xn`w ezwifl `le exn`nl yxity `wece

`nzqikde .oig` edlek` "dpai `l"a `niiw Ð

"l`ilnb oax" wxta `axc `zlin `gken

exn`nlc (a,ap zenai).xn`w ezwifl `le

àìã íúä äîå àúùä àèéùôàéçãéàéàäî
àúéámipy ,mig` dyly iab ,(`,l) lirl Ð

,zixkp `yp cg`e zeig` izy mi`eyp mdn

,zeig` ilran cg` zneqpkez` zixkp ieyp

ieyp zn jk xg`e ,ipy ly ezy` dzne ,ezy`

zixkpmeyn zinler eilr dxeq` ef ixd Ð

zg` dry eilr dxq`pe li`ed ,g` zy`

ab lr s`e .dy` zeg` meyn dpey`x dlitpa

`l `ziinw dlitp `iddac`igci`,ixnbl dl

dwwefy zixkp ieyp i`w `dcip` `xewe ,meaiil

"dilr `ai dnai" :dlitp zrya daelit` Ð

g` zy`k dzeg` lra iabl dl opiayg ikd

mipa dl yiyixeqzi`lxg`l elit` dilr

.dzeg` zzinàëä`igci` dlitp zryac Ð

,dzeg` lra `l` o`k oi`c ,ixnbl `zia i`dn

dilr meai zwif oi` eiptl dltpy dryneÐ

`irain?àä àðú`pz `kdc oizipzn Ð

.`yixaêäå`lc ,mig` dylyc Ð`igci`

,`xzidl `xwirn `ifg ,ixnbl `zia i`dn

.[`ipz `l ikd meyn] ,`ixyeàéæç øãä
àøåñéàìdia `pixw `l dcicl mewn lknc Ð

."dilr `ai dnai" dlitp zrynäéì äáéáçãÐ

`ed yecigc meyn.äðåùàøä äðùîåÐ

dxiziy`idzipypyndiepy dzide li`ed ,ef

.dlgznäîå÷îî äææ àìÐ.ixnbl dxwerlàá
äéìò.ezy` iiga Ðçà úùà íåùî`dc Ð

,meaiin dxht `pngxdnwe.mipa el yiy ink dilrçà úùà íåùî àìàiwenck Ð

.onwl `nrhàùðáéç àùð êë øçàå úîxeqi` iz` `l eze ,micw g` zy` xeqi`c Ð

.xeqi` lr lg xeqi` oi` :xaqwc ,dlr liige dy` zeg`úî àùð êë øçàå éç àùðÐ

zeg` xeqi`a eilr zcner dzid znd eig` d`ypy mcewc ,micw dy` zeg` xeqi`

.dy`éìú àìúéîg` zy` xeqi` rwt ded i`c Ð.dy` zeg` xeqi` liig ded Ð

`xwirn liig `lc i`dc.dinw i`w dedc g` zy` xeqi`c `nrh meyn Ð,jkld

maid on dxeht dilr legl cnere oken dy` zeg` xeqi`e li`edxeqi` rwt `l Ð

.g` zy` meyn aiige ,g` zy`úåúéî éúùezeng`c ,yi` zy` `ide ezeng oebk Ð

dtixyzy``e.wpg yi`äøåîçá ïåãéð.dtixya Ðùéà úùà úéùòðå åúåîçdzidy Ð

`ypyk dpnl`.dzaùéà úùàá ïåãéðxeqi` iz` `l :`nl` .`ed liwc ab lr s`e Ð

liige ezengzy``dilr ediiexz iliig i`c ,yi`ol ded Ðdipiicnl.dxenga
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zy` `l` :opixn` (a,at) oihibc `xza wxtac :dywe .`nlra `zknq` `l` dxenb `yxc

:xnel yie !`zkec cga elit`e ,`ziixe`c iedc rnyn ?dl zgkyn ikid mizn ipy

,eznai lr `ay ryz oa iab (a,ev) "dax dy`d" seqa onwl gkenck ,`id i`pzc `zbeltc

dipyd ,zne ,zxg` dy` `yp licbdyneÐ

zlra `idy ,dpey`xd ,znaiizn e` zvleg

oinai ipy zwifÐjixte .znaiizn `le zvleg

lecba xn`nk ryz oa z`ia eyrie :`xnba

iaxl wiqne !`kd ik :yexit .meain dxv dgcze

`edd` oizrnyc `pz bilte ,eyre eyrc opgei

:yexit .dxv meyn xfb oizrnyc `pz i`dc ,`pz

dxv `ki`c meyn xn`n zlra xq` `wc `d

,maiin xcde uilg `nlc oizrnya xfbck ,dcda

oinai ipy zwif meyn la` .qxhpewa yxitckÐ

`kil ik ,edine .`ziixe`c e`lc ,`xqzin `l

dcda dxvÐ,dxv `ki`c `kid eh` dxeq` inp

`kilc `kid elit`c ,lirl `ax mzd xn`wck

dcda dxvÐ.`naiin `l ineai ,dvlg ulgin

`wc `d :yexit ,dxv meyn xfb `l mzdc `pze

ineaiil ryz oa z`ia zlral xq`Ðmeyn e`l

`nlra iedc ,mizn ipy zy` eh` `l` ,dxv

,`l dzxva la` ,exfb dcica `wece .`ziixe`c

ipy zy` eh` dzxva mb xingdl evx `lc

`eddk (a,at oihib) "yxbnd" yixc `idde .mizn

ileklc :my yxit ozp oa dcedi epiaxe .`pz

`kdc `pze ,`ziixe`c mizn ipy zy` `nlr

dxv meyn ipyd zy`a s` xfbÐzlra epiidc

mizn ipy zy` `nlrac oeik xaq `wc ,xn`n

`ziixe`cÐmzdc `pze .jci`a elit` ixingn

ryz oa ly ezy`a xfb `le ,i`d ilek xingn `l

wiqn `kdc :dywe .minai ipy zwif zlra eh`

!`kd yxtnc zexifb jpd meyn `pz jdc `nrhc

inp xn`we ,dxv ezy`l `ax ixw mzdc :cere

dxv dgcze lecba xn`nk ryz oa z`ia eyrie

dcedi epiaxe !dxv xn`n zlral ixw `kde ,'ek

yexite .elld zeiyew izy envrl dywd ozp oa

.xwir wgvi epiax

èâ'ek exn`nl:ozp oa dcedi epiax dywd Ð

yic (`,p zenai) "l`ilnb oax" wxta opzc

efae efa xn`n dyr m`e ,xn`n xg` xn`nÐ

izyl cg` mai oia ,dvilge oihib ipy dkixv

cg ineai la` ,zg` dnail oinai ipy oia zenai

ediipinÐ`le exn`nl hb ozi ,`axle .`l

oi` dlgzklc :uxize !jci` ineaile ,ezwifl

,ezwifl hb eh` exn`nl hb opixfbc ,ok zeyrl

xn`n i`da xfbinl `kil ezc oeikc ,`id elit` dxzedc `ax `kd xn`w carica `wece

`nlrc zexn`n x`y eh`Ðdlgzkl la` .i`d ilek igiky `lc ,opixfb `lÐopixfb

.diteb xn`n i`d meyn
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קנד
miwxt dyelyaa cenr al sc ± iriax wxtzenai

éñåî øåñéàá éñåé éáø äãåî åäáà éáø øîàózy` xeqi` oebk ,xeqi` lr lg `edy Ð

dlgzay ;`ed siqenc ,g``ypykzeg` meyn eilr dxq`p ,diept efe ,dzeg` z` df

odn cg`l z`yp .eig` lkl zxzene ,dy`eiykre ,g` zy` meyn olek lr dxq`p Ð

sqezipebne ,eig` x`y iabl dilr xeqi`eig` x`y iabl dlr g` zy` my liigc

mdl zxzen dzidyiabl dfd myd inp lg Ð

la` .`niiwe dilr `xiq`c ab lr s`e ,dicic

dzid dlgzn ,ezeng ziyrpe yi` zy`

df `yp ,yi` zy` meyn mlerd lkl dxeq`

dza z`mr dilr siqedl ie`x df xeqi` oi` Ð

ediilr liigc ebn `nipc ,mixg`legilinp

ezengc .i`dc dilri`ce yi` zy` ziyrpe

dfl dxeq` dlgzny ,`ed siqen xeqi`

yi` zy` ziyrp ;mlerd lkl zxzeneÐ

ebne ,`nlr ilek iabl dlr my i`d sqezi`

xn`wc i`de .i`dc iabl inp liig ediilr liigc

ezenga oecip iqei iaxzezinac meyn Ð

,zezin izya ezindl leki dz` i`e ,opiwqr

eilr odizye li`edm` la` .dxenga oeci Ð

bbey did.ze`hg izy aiig did Ðàùð çðéú
éç,zn `yp jk xg`e ,micw dy` zeg`c Ð

ebn :ziyixtck ,liig g` zy` xeqi` iz`

.'ek eig` iabl my i`dc `xeqi` sqezi`càìà
úî àùðã àëéämicw g` zy` xeqi`c Ð

ztqez i`n ,dzeg` `yp jk xg`e ,i`dc dilr

ebn `nipc ipixg` iabl `ziinwc dlr `ki`?
åâî àîéú éëåjpdac Ð`ziixzac oi`eyip

xqznzeg` meyn `zeeg` edleka `xab i`d

inp xqzi` ,dil oiixy eed `zyd crc dy`

`idy ,`ziinwc dlr diteb `ny i`d meyn

`dc ,`ed siqen xeqi` e`l i`d .eig` zy`

,`pixg` iabl xeqi` sqezi` `l `ziinwc dlr

mya `ziinwl dl liikc ,`ed llek xeqi` `l`

.dzeg` lr liigc ebn ,dy` zeg`øåñéà
éñåîóxeqi`dyk Ðlr siqendkizgd

llek xeqi` .eilr zxzeny in lr dxqe`lÐ

xeqi`dyzxxeb dze`e ,zexg` zekizg lr lg

:`kd iqxbc zi`e .ebn ici lr mdnr eflåúå
éñåî øåñéà ùéà úùà úéùòðå åúåîçàåä óÐ

xeqi` i`cec ab lr s`e .mcia `ed yeaiye

`ed siqendil zi` i`cec ,`id `kxit e`l Ð

lr lg yi` zy` oebk ,siqen xeqi` iqei iaxl

`de .dilr ixeqi` ediiexze ,ezeng xeqi`

xn`wcoecipeezenga`id efc meyn Ð

yi` zy`a oecip zxn` i`c ,dxengdok m` Ð

lhan xeqi` `l` xeqi` lr lg xeqi` df oi`

.xeqi`àáø øîà àìàiaxl dil zil mlerl Ð

lirl xn`wc `de .xeqi` lr lg xeqi` iqei

dy` zeg` meyne g` zy` meyn dlr aiig

cifna `l` ,ze`hg izy eaiigl ,bbeya e`l Ð

zeyrileexawle xenb ryx.mixenb miryx oia

x lv` xawp ryxdyoixcdpqa opzc ,miry

cg` ,oic zial oipwezn eid zexaw izy :(`,en)

oibxdploiwpgplecg`eoilwqpl.oitxyple

oic zia iaiign e`l i`dc ab lr s` ,inp `kde

izxz care li`ed ,`edopixaw Ðoilwqp iab dil.oitxypeíéúù áééçixeqi` ixz Ð

aiig oi`e ,`ed miny icia dzin epecf lr `dc ,z`hg o`k oi` zexf meyn `dc .aiygw

.zxk zbby lr `l` z`hgéáøî.yecwd epiax Ðäøúåä ùã÷îá äøúåäùë,mzq Ð

.zexf meyn `l` o`k oi` jkldäàîåèá ùîéùùdizxdf`e ,d`neh meyn o`k yie zaya yniyy xf oke .d`nehd dgecy ,xn`w xeav oaxwa Ð`le l`xyi ipa iycwn exfpie"n

`xwie) "ellgi.(akäøúåä íéîéîú ìöàmie`xc Ðopitlic ,cearl"ecrena"n.(`,fr migqt) d`neha elit` Ðú÷éìî ìëàù øæ.mipdkd Ðíéúù áééçmeyne zexf meyn Ð

zeny) "md ycw ik lk`i `l xfe" meyn xaer elke`d xf mipdkl lk`pd oaxwc ,dliapmipdkl xzid zry ea yiy lkc ,dlirnc dxdf` epiid e`le ,(hk.dlirn ea oi` Ðíéðäëì
äøúåä.serd z`hga Ð
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øåñéà`ed llekepiax xne`e ?llek xeqi` inp dil zi` iqei iax `nlce :xn`z m`e Ð

xqzi`c ebnc ,`ed llek xeqi` inp ezeng ziyrpe yi` zy`c xaqwc ,wgvi

onwlc `pyil `eddlc ,wgvi epiax xne` ,edine .yi` zy`a oecipc ipzwe ,zeaexw x`ya

llek xeqi`a izxz aiign iqei iaxc `iig iax xaqcÐziyrpe yi` zy`c xnel jixv

xqzi`c ab lr s` ,llek xeqi` aiyg `l ezeng

cg` my oi`y oeik ,zeaexw x`yaÐikid ik

aiygc `de .iqei iaxc` iqei iaxc dywz `lc

ek xeqi`,d`neha yniyy men lra ll

inhi` ,dceara xeq`e dlik`a ixy `xwirnc

dilÐdceara inp xqzi` dlik`a xqzi`c ebn

Ðmdipyc ,cg` my inp aiyg dceare dlik`

yi` lk" :aizk dcearac .daixw oeyla exq`p

`xwie) 'ebe "mgl aixwdl ybi `l men ea xy`

xy` (yi`) yi`" :aizk d`neha dlik`ae ,(`k

,dlik`a ixiinc (ak my) 'ebe "mkrxf lkn axwi

migafae (a,i) dlirnc ipy wxta opixn`ck

wgvi epiax xne` ,siqen xeqi` ,edine .(a,dn)

wxta gkenck ,oiey zenyd oi`yk elit` aiygc

eza za lr `ad iab (a,ci zezixk) "el exn`"

.o`k jix`dl oi`e .'ek ezlk meyn aiig

åúåsiqen xeqi` yi` zy` ziyrpe ezeng

`edelit`c ,dil qxb `l qxhpewa Ð

yi` zy` xeqi` dilr liigÐ.dxenga oecip

lg `le ezenga oecip dil rnync xninl `kile

meyn ea exzd `l m`e ,yi` zy` xeqi` llk

xeht yi` zy` meyn `l` ezengÐwxta `dc

xa `c` ax jixt (`,`t oixcdpq) "mitxypd"

`dc ,yi` zy` xeqi` meyn inp exzile :dad`

!siqen xeqi`a iqei iax dcen :eda` iax xn`

zlhw ilhw ixza eh` ,ixa `c` :mzd dil ipyne

`l` ,yi` zy` xeqi` lgc `icda rnyn ?dil

xityc :xne` mz epiaxe .dxenga oecipc meyn

xa `c` ax mzd irh dedck `kd irhe ,dil qxb

liig `lc meyn ezenga oecipc xeaq dede ,dad`

lrc oeik ,uxzl yg `le .yi` zy` xeqi` dilr

`iyew meyn `pixg` `iepiyl jixv jgxk

.`ziinw

àìà'ek dlrn `ax xn``pwqnd itl Ð

xninl eda` iaxl jixhvi` `l `kdc

mewn lkn .siqen xeqi`a iqei iax dcenc

meyn eda` iaxcn iziin (my) "mitxypd"a

,siqen xeqi`a iqei iax dcenc `ed zn`dc

iab (a,ci zezixk) "el exn`" wxta rnynck

d`ype owf xar m` :iqei iax xn`Ðdilr aiig

iaxl dil jixhvi` ikd meyn ,a` zy` meyn

.ikd iweq`l eda`ïéámixenb miryxÐ

ryx oixaew oi`y itl ,ezenk miryx lv` :yexit

exaewl qxhpewa yxity enk `le .wicv lv`

lr s`c :xaq oerny iaxe .oitxype milwqp lv`

aiigin `lc oeik ,oixeqi` ipy ef dxiara yiy it

`cg `l`Ðmiryx lv` eze` oixaew oi`

.mixenbìòád`neha yniyy men`d Ð

lirl hwpck xf hwp `lcÐmeyn epiid

:aizkc ,mipdk `l` mixf exdfed `l d`neh`c

dxq`p lkl d`neh xn`wc `de .(ak `xwie) 'ebe "exfpie eipa l`e oxd` l` xac"Ðepiid

.oinen ilra elit`
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קנה
miwxt dyelyaa cenr al sc ± iriax wxtzenai

éñåî øåñéàá éñåé éáø äãåî åäáà éáø øîàózy` xeqi` oebk ,xeqi` lr lg `edy Ð

dlgzay ;`ed siqenc ,g``ypykzeg` meyn eilr dxq`p ,diept efe ,dzeg` z` df

odn cg`l z`yp .eig` lkl zxzene ,dy`eiykre ,g` zy` meyn olek lr dxq`p Ð

sqezipebne ,eig` x`y iabl dilr xeqi`eig` x`y iabl dlr g` zy` my liigc

mdl zxzen dzidyiabl dfd myd inp lg Ð

la` .`niiwe dilr `xiq`c ab lr s`e ,dicic

dzid dlgzn ,ezeng ziyrpe yi` zy`

df `yp ,yi` zy` meyn mlerd lkl dxeq`

dza z`mr dilr siqedl ie`x df xeqi` oi` Ð

ediilr liigc ebn `nipc ,mixg`legilinp

ezengc .i`dc dilri`ce yi` zy` ziyrpe

dfl dxeq` dlgzny ,`ed siqen xeqi`

yi` zy` ziyrp ;mlerd lkl zxzeneÐ

ebne ,`nlr ilek iabl dlr my i`d sqezi`

xn`wc i`de .i`dc iabl inp liig ediilr liigc

ezenga oecip iqei iaxzezinac meyn Ð

,zezin izya ezindl leki dz` i`e ,opiwqr

eilr odizye li`edm` la` .dxenga oeci Ð

bbey did.ze`hg izy aiig did Ðàùð çðéú
éç,zn `yp jk xg`e ,micw dy` zeg`c Ð

ebn :ziyixtck ,liig g` zy` xeqi` iz`

.'ek eig` iabl my i`dc `xeqi` sqezi`càìà
úî àùðã àëéämicw g` zy` xeqi`c Ð

ztqez i`n ,dzeg` `yp jk xg`e ,i`dc dilr

ebn `nipc ipixg` iabl `ziinwc dlr `ki`?
åâî àîéú éëåjpdac Ð`ziixzac oi`eyip

xqznzeg` meyn `zeeg` edleka `xab i`d

inp xqzi` ,dil oiixy eed `zyd crc dy`

`idy ,`ziinwc dlr diteb `ny i`d meyn

`dc ,`ed siqen xeqi` e`l i`d .eig` zy`

,`pixg` iabl xeqi` sqezi` `l `ziinwc dlr

mya `ziinwl dl liikc ,`ed llek xeqi` `l`

.dzeg` lr liigc ebn ,dy` zeg`øåñéà
éñåîóxeqi`dyk Ðlr siqendkizgd

llek xeqi` .eilr zxzeny in lr dxqe`lÐ

xeqi`dyzxxeb dze`e ,zexg` zekizg lr lg

:`kd iqxbc zi`e .ebn ici lr mdnr eflåúå
éñåî øåñéà ùéà úùà úéùòðå åúåîçàåä óÐ

xeqi` i`cec ab lr s`e .mcia `ed yeaiye

`ed siqendil zi` i`cec ,`id `kxit e`l Ð

lr lg yi` zy` oebk ,siqen xeqi` iqei iaxl

`de .dilr ixeqi` ediiexze ,ezeng xeqi`

xn`wcoecipeezenga`id efc meyn Ð

yi` zy`a oecip zxn` i`c ,dxengdok m` Ð

lhan xeqi` `l` xeqi` lr lg xeqi` df oi`

.xeqi`àáø øîà àìàiaxl dil zil mlerl Ð

lirl xn`wc `de .xeqi` lr lg xeqi` iqei

dy` zeg` meyne g` zy` meyn dlr aiig

cifna `l` ,ze`hg izy eaiigl ,bbeya e`l Ð

zeyrileexawle xenb ryx.mixenb miryx oia

x lv` xawp ryxdyoixcdpqa opzc ,miry

cg` ,oic zial oipwezn eid zexaw izy :(`,en)

oibxdploiwpgplecg`eoilwqpl.oitxyple

oic zia iaiign e`l i`dc ab lr s` ,inp `kde

izxz care li`ed ,`edopixaw Ðoilwqp iab dil.oitxypeíéúù áééçixeqi` ixz Ð

aiig oi`e ,`ed miny icia dzin epecf lr `dc ,z`hg o`k oi` zexf meyn `dc .aiygw

.zxk zbby lr `l` z`hgéáøî.yecwd epiax Ðäøúåä ùã÷îá äøúåäùë,mzq Ð

.zexf meyn `l` o`k oi` jkldäàîåèá ùîéùùdizxdf`e ,d`neh meyn o`k yie zaya yniyy xf oke .d`nehd dgecy ,xn`w xeav oaxwa Ð`le l`xyi ipa iycwn exfpie"n

`xwie) "ellgi.(akäøúåä íéîéîú ìöàmie`xc Ðopitlic ,cearl"ecrena"n.(`,fr migqt) d`neha elit` Ðú÷éìî ìëàù øæ.mipdkd Ðíéúù áééçmeyne zexf meyn Ð

zeny) "md ycw ik lk`i `l xfe" meyn xaer elke`d xf mipdkl lk`pd oaxwc ,dliapmipdkl xzid zry ea yiy lkc ,dlirnc dxdf` epiid e`le ,(hk.dlirn ea oi` Ðíéðäëì
äøúåä.serd z`hga Ð
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øåñéà`ed llekepiax xne`e ?llek xeqi` inp dil zi` iqei iax `nlce :xn`z m`e Ð

xqzi`c ebnc ,`ed llek xeqi` inp ezeng ziyrpe yi` zy`c xaqwc ,wgvi

onwlc `pyil `eddlc ,wgvi epiax xne` ,edine .yi` zy`a oecipc ipzwe ,zeaexw x`ya

llek xeqi`a izxz aiign iqei iaxc `iig iax xaqcÐziyrpe yi` zy`c xnel jixv

xqzi`c ab lr s` ,llek xeqi` aiyg `l ezeng

cg` my oi`y oeik ,zeaexw x`yaÐikid ik

aiygc `de .iqei iaxc` iqei iaxc dywz `lc

ek xeqi`,d`neha yniyy men lra ll

inhi` ,dceara xeq`e dlik`a ixy `xwirnc

dilÐdceara inp xqzi` dlik`a xqzi`c ebn

Ðmdipyc ,cg` my inp aiyg dceare dlik`

yi` lk" :aizk dcearac .daixw oeyla exq`p

`xwie) 'ebe "mgl aixwdl ybi `l men ea xy`

xy` (yi`) yi`" :aizk d`neha dlik`ae ,(`k

,dlik`a ixiinc (ak my) 'ebe "mkrxf lkn axwi

migafae (a,i) dlirnc ipy wxta opixn`ck

wgvi epiax xne` ,siqen xeqi` ,edine .(a,dn)

wxta gkenck ,oiey zenyd oi`yk elit` aiygc

eza za lr `ad iab (a,ci zezixk) "el exn`"

.o`k jix`dl oi`e .'ek ezlk meyn aiig

åúåsiqen xeqi` yi` zy` ziyrpe ezeng

`edelit`c ,dil qxb `l qxhpewa Ð

yi` zy` xeqi` dilr liigÐ.dxenga oecip

lg `le ezenga oecip dil rnync xninl `kile

meyn ea exzd `l m`e ,yi` zy` xeqi` llk

xeht yi` zy` meyn `l` ezengÐwxta `dc

xa `c` ax jixt (`,`t oixcdpq) "mitxypd"

`dc ,yi` zy` xeqi` meyn inp exzile :dad`

!siqen xeqi`a iqei iax dcen :eda` iax xn`

zlhw ilhw ixza eh` ,ixa `c` :mzd dil ipyne

`l` ,yi` zy` xeqi` lgc `icda rnyn ?dil

xityc :xne` mz epiaxe .dxenga oecipc meyn

xa `c` ax mzd irh dedck `kd irhe ,dil qxb

liig `lc meyn ezenga oecipc xeaq dede ,dad`

lrc oeik ,uxzl yg `le .yi` zy` xeqi` dilr

`iyew meyn `pixg` `iepiyl jixv jgxk

.`ziinw

àìà'ek dlrn `ax xn``pwqnd itl Ð

xninl eda` iaxl jixhvi` `l `kdc

mewn lkn .siqen xeqi`a iqei iax dcenc

meyn eda` iaxcn iziin (my) "mitxypd"a

,siqen xeqi`a iqei iax dcenc `ed zn`dc

iab (a,ci zezixk) "el exn`" wxta rnynck

d`ype owf xar m` :iqei iax xn`Ðdilr aiig

iaxl dil jixhvi` ikd meyn ,a` zy` meyn

.ikd iweq`l eda`ïéámixenb miryxÐ

ryx oixaew oi`y itl ,ezenk miryx lv` :yexit

exaewl qxhpewa yxity enk `le .wicv lv`

lr s`c :xaq oerny iaxe .oitxype milwqp lv`

aiigin `lc oeik ,oixeqi` ipy ef dxiara yiy it

`cg `l`Ðmiryx lv` eze` oixaew oi`

.mixenbìòád`neha yniyy men`d Ð

lirl hwpck xf hwp `lcÐmeyn epiid

:aizkc ,mipdk `l` mixf exdfed `l d`neh`c

dxq`p lkl d`neh xn`wc `de .(ak `xwie) 'ebe "exfpie eipa l`e oxd` l` xac"Ðepiid
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' ב
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miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtzenai
ììåë øåñéàá.`ki` llek xeqi` i`n yxtn dinwl Ðéñåé éáøã àáéìàå:xn`c Ð

.ebn ici lr ,xeqi` lr lg xeqi` ixeqi` x`yaéúøú áééçéî ììåë øåñéàá:ipzwc Ð

xeqi` `kilc ,ig `yp jk xg`e zn `yp elit` ,dy` zeg` meyne g` zy` meyn aiig

.odnr ef z` mb llek `zeeg` edleka xqzinc ebn ,llek xeqi` `l` `xza i`da siqen

àãç àìà áééçéî àìiqei iax diaiig ike Ð

izxzxeqi`c ,zn `yp jk xg`e ig `ypa Ð

epi` xne` oerny iax ipzwc `de .`ed siqen

zn `ypa `pniwe`c ,g` zy` meyn `l` aiig

ig `yp jk xg`e`xtw xa ,dl ipz `iig iax Ð

.dl ipz `làø÷éòî.ef zay mcew Ðåâî
àøñúîãäëàìîáz` llek ,zay meyn Ð

`l `kde .zay meyn xeqi`d llka dceard

dkizgd lr xeqi` sqezip `ly ,siqen jiiy

siqen inc ikide .dcear epiidcded i` oebk Ð

dxeq` `xwirn dcear :ikd xninl epivn

ebn ,zay dil ded ,mipdkl zxzene mixfl

zay meyn mipdk iabl xeqi` dlr sqezi`cÐ

`kil ikde .zay meyn dicic iabl inp sqezi`

.mipdk ixqzin `l zay meyn `dc ,xninl

äìéëàá éøùmiycwd one" :aizkc ,miycwa Ð

"lk`i`xwie)(`k.äìéëàá øñúéîã åâîÐ

lr d`neh my inp liig ,d`neh meyn

.dceardä÷éìî àìà,dl zgkyn `l llek Ð

onf lkc .ediiexz iliig dwiln zrya `dc

edf `le ,dlirn xeqi` dilr did dwlnp `ly

xzipy oaxwa xen`d zexf xeqi`zlik`l

dwlnpyke .mipdkdpin rwt mipdkl zi`xpe

zexf xeqi` dilr liige ,dlirn zxdf` xeqi`

.zg` za xeqi`a dwiln xeqi`e "lk`i `l xf"c

éúøú áééçéîmizy aiig lirl xn`wc `dc Ð

zeg`e g` zy`c xeqi` eilr `ay oebk Ð

edpieeyc oebk dl zgkyne ,cg`k dy`gily

gily eyr ode ,zeig` izy ycwl oig` ipy

,odiyeciw lawl.gilya gily rbteáééçéî àì
àãç àìàsiqen xeqi`a aiig ike Ð`ypa Ð

.lirl yxtnck ,zn `yp jk xg`e igïåâë
úåøòù éúù éúééàã`zydc ,ef zaya meid Ð

dk`lna ixy `xwirn lirlck xninl `kil

eilr xeqi` mey lg `l `dc ,dceara xeq`e

,e`a cgi zay xeqi`e zexf xeqi`c ,meid cr

.dilr zexf micw lega zexry izy `iad la`

éîèéàå úåøòù éúù éúééàã ïåâë éîð íåî ìòá
äéìenene ez`neh jezae ,zexry izy mcew inhi`c ,xnelk Ð,zexry izy `iad

d`ad zryaeelg.eilr oielz eid odipy ixdy ,odipyåòáöà êúçù,mend `ede Ð

ezkizga d`nhpe.oikqaàééç éáøì àîìùá.ikd `xtw xace dixnb inwe`l ivn Ðéë
äééðúàxale ,iqei iaxk dicicl [iax] Ðxaqe ,drhc `ed `xtw xae .oerny iaxk `xtw

.diipz` iqei iaxc `ail` iaxcàøô÷ øáì àìàdiipz` iqei iaxc `ail` iax xn`c Ð

,`lew`xneg `iig iaxl diipz` o`nc `ail` ,ok m`?iax xwyn ixewy `xtw xal ike

mizy aiign [iqei iaxl] iax diipz` `lc ,`iig?ïåòîù éáøã àáéìàåxn`w ikde Ð

zg` zaa la` ,lleka ilin ipd ,xhte oerny iax biltc ab lr s` :`iig iax,dcen Ð

.oerny iax bilt inp zg` zaa :xn` `xtw xae .dixagl cg micw `le li`edé÷åôàì
ïåòîù éáøìäé÷æçî,`lewl oerny iaxl dil opiwfgn dedc Ðrazyi`e`iig iax ol

zaac.icen zg`àøô÷ øáì àîìùáivexzl ivn Ðdixnbl:xninle `iig iaxc dixnbe

xeht iax oiipz` ik,oerny iaxc `ail` Ð`aeig `iig iaxl diipz` ikeiaxc `ail` Ð

.diipz` oerny iaxc `ail` iaxc xaqe drhc `ed `iig iaxe .iqeiàééç éáøì àìàÐ

`xtw xal diipz`c `xeht `l` ,`aeig iax diipz` oerny iaxc `ail` xn`cÐ

o`nc `ail`?llk `xeht iax diipz` `lc `xtw xa xwyn ixewy ike?!éáø êì øîà
àééç`l` edleka `le ,diipz` `xeht i`ce iaxc .irh `l` xwyn `l `xtw xa i`ce Ð

oia llek ici lr oia gkzync ,d`neha yniyy men lrae zaya yniyy xfa :izxza

.lirl xn`ck ,zg` za ici lr
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éàîállek xeqi`a ibltinwiwet`l razyn `xtw xal `nlya :iieyw`l ivn ded Ð

`iig iaxl `l` ,diwfgn iqei iaxÐwiic `peeb i`dkc ?ireazy` dil dnl

.ikd i`w `lc meyn ,wcwcl yg `l o`k `l` .jenqaàì`cg `l` aiiginyxit Ð

`pniwe`c ,cala g` zy` meyn `l` aiig epi` xne` oerny iax ipzwc `de :qxhpewa

llek xeqi` iedc ,ig `yp jk xg`e zn `ypaÐ

`xtw xac d`xpe .`xtw xa `le dl ipz `iig iax

.mixenb miryx oia exawle ,dl ipz inp

àìàdl zgkync `ed zg` zaa dwilnÐ

`de ?zg` zaa `ied ikid :xn`z m`e

`l zexf xeqi`e ,dliap dl `ied dwlnp ik cin

xn`ck ,mipdkl xzid yiy ,dwixf xg` cr liig

opixwc `kid lkc (a,gi) zeknc `xza wxta

xf lke" dia opixw "mda xtek xy` mze` elk`e"

`l inp dliap xeqi`c :xnel yie !"ycew lk`i `l

`lc ,dlirn xeqi` `wtpc ,dwixfd xg` cr liig

,dipin xingc dlirn xeqi` lr dliap xeqi` liig

xn`ck ,cib xeqi`n dlirn xeqi` xingc ikid ik

xac ab lr s`e .(`,`w oileg) "dypd cib" wxta

(`,d) dlirn yixa dil zi` oizrnyc `xtw

icin witp dwixfl d`xpyne .epipy dwixf xzidc

dlirnÐ,wexfiy cr `ki` xeqi` mewn lkn

cere .dwixf xg` cr dlap xeqi` liig `l jkld

oizrnyc oerny iaxc [xaq `xtw xac] :xnel yi

xn`c dwixf iptl zexf xeqi` dil zi`c dinrhl

zwixf iptl dler lk`y xfc (a,fi) zekna mzd

iab aizkc zexf meyn `le ,yng dwel minc

"mda xtek xy` mze` elk`e"Ð`edd meync

`icda `zi`ck ,oerny iaxl elit` iwl `l

lek`l lkez `l"c `xw `eddn `l` ,mzd

.(ai mixac) "jixryaøåñéàázg` za

izxz aiiginxn`wc `dc :qxhpewa yxit Ð

mizy aiig lirlÐzy` xeqi` eilr `ay oebk

ici lr dl zgkyne ,cg`k dy` zeg`e g`

dilr biltc `d `zyde .(`,cl) onwlck ,gily

g` zy` meyn `l` aiig oi` xn`c oerny iax

xengc g` zy` zg` zaac ab lr s` ,cala

,meai mewna `l` dzin xg` xzid dl oi`c ,liig

.ezy` zzin xg`l ixy dy` zeg` la`

dy` zeg` meyn `l` aiig epi` ipzwc `ziixae

Ðmeyn aiig did ok m`c ,zg` zaa ixii` `l

.ixii` zn `yp jk xg`e ig `ypa `l` .g` zy`

aiign zg` zaa iqei iaxc `iig iax xn`wc `de

izxzÐexn`" wxta gkenck ,siqen xeqi`a elit` `l` ,zg` za xeqi`a `wec e`l"el

.(a,ci zezixk)

øá`cg `l` aiigin `l xaq `xtw`l` aiig epi` xne` oerny iax :ipzwc `idde Ð

izxz iqei iax aiignc [rnync ,cala] eig` zy` meynÐmiryx oia exaewl epiid

iqei iaxlc `xtw xa da dcen zn `yp jk xg`e ig `ypa ixiinc `ziixa jci`ae .mixenb

wxtc oizipznn gkenck ,qxhpewa yxity enk ,siqen xeqi`a iqei iax dcenc ,mizy aiig

xeqi`an xeqi` lr xeqi` ith lg siqen xeqi`ac rnync :wgvi epiaxl dywe ."el exn`"

mizy `iig iaxl aiige ,oerny iaxc `ail`e zg` za xeqi`a ebltinc opiwqn ike ,zg` za

Ðaiig oi` lirl ipzwc ,siqen xeqi` dil zil ikd elit`e ,oerny iaxl zg` za xeqi`a

xa xaqc `l` ,sicr zg` za xeqi` i`ceac :wgvi epiax xne`e !dy` zeg` meyn `l`

`liig `lc ,dliape ,zaye ,d`nehe ,dy` zeg` oebk ,`kdc zg` za xeqi`a `wecc `xtw

Ðzay :`xtw xa xn`wc `pyil rnyn oky ,dxzed `lc `idd icda dxzedc meyn epiid

dxzed lkl d`neh ,dxzed lklÐi`d dil zil `iig iaxe .iliig `l exzedc meyn rnyn

iax aiign zg` zaac jenqa xn`w jkld .mixfl `le dxzed mipdkl :xn`wck ,`xaq

xeqi`c onwl zvw rnyn oke .zg` `l` aiign `l siqen xeqi`ac ab lr s` ,mizy oerny

aiigin llek meyn `zyd :xn`wc ,ith sicr zg` zaÐo`ne !`irain zg` za meyn

iyily wxta xn`ck ,siqen xeqi`` dedc icinc meyn epiid ,llek xeqi`a aiignc

.siqen xeqi`n inp sicr ok m`e ,(a,ck) zereaycåòáöàd`nh oikqadzidy Ð
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miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtzenai
ììåë øåñéàá.`ki` llek xeqi` i`n yxtn dinwl Ðéñåé éáøã àáéìàå:xn`c Ð

.ebn ici lr ,xeqi` lr lg xeqi` ixeqi` x`yaéúøú áééçéî ììåë øåñéàá:ipzwc Ð

xeqi` `kilc ,ig `yp jk xg`e zn `yp elit` ,dy` zeg` meyne g` zy` meyn aiig

.odnr ef z` mb llek `zeeg` edleka xqzinc ebn ,llek xeqi` `l` `xza i`da siqen

àãç àìà áééçéî àìiqei iax diaiig ike Ð

izxzxeqi`c ,zn `yp jk xg`e ig `ypa Ð

epi` xne` oerny iax ipzwc `de .`ed siqen

zn `ypa `pniwe`c ,g` zy` meyn `l` aiig

ig `yp jk xg`e`xtw xa ,dl ipz `iig iax Ð

.dl ipz `làø÷éòî.ef zay mcew Ðåâî
àøñúîãäëàìîáz` llek ,zay meyn Ð

`l `kde .zay meyn xeqi`d llka dceard

dkizgd lr xeqi` sqezip `ly ,siqen jiiy

siqen inc ikide .dcear epiidcded i` oebk Ð

dxeq` `xwirn dcear :ikd xninl epivn

ebn ,zay dil ded ,mipdkl zxzene mixfl

zay meyn mipdk iabl xeqi` dlr sqezi`cÐ

`kil ikde .zay meyn dicic iabl inp sqezi`

.mipdk ixqzin `l zay meyn `dc ,xninl

äìéëàá éøùmiycwd one" :aizkc ,miycwa Ð

"lk`i`xwie)(`k.äìéëàá øñúéîã åâîÐ

lr d`neh my inp liig ,d`neh meyn

.dceardä÷éìî àìà,dl zgkyn `l llek Ð

onf lkc .ediiexz iliig dwiln zrya `dc

edf `le ,dlirn xeqi` dilr did dwlnp `ly

xzipy oaxwa xen`d zexf xeqi`zlik`l

dwlnpyke .mipdkdpin rwt mipdkl zi`xpe

zexf xeqi` dilr liige ,dlirn zxdf` xeqi`

.zg` za xeqi`a dwiln xeqi`e "lk`i `l xf"c

éúøú áééçéîmizy aiig lirl xn`wc `dc Ð

zeg`e g` zy`c xeqi` eilr `ay oebk Ð

edpieeyc oebk dl zgkyne ,cg`k dy`gily

gily eyr ode ,zeig` izy ycwl oig` ipy

,odiyeciw lawl.gilya gily rbteáééçéî àì
àãç àìàsiqen xeqi`a aiig ike Ð`ypa Ð

.lirl yxtnck ,zn `yp jk xg`e igïåâë
úåøòù éúù éúééàã`zydc ,ef zaya meid Ð

dk`lna ixy `xwirn lirlck xninl `kil

eilr xeqi` mey lg `l `dc ,dceara xeq`e

,e`a cgi zay xeqi`e zexf xeqi`c ,meid cr

.dilr zexf micw lega zexry izy `iad la`

éîèéàå úåøòù éúù éúééàã ïåâë éîð íåî ìòá
äéìenene ez`neh jezae ,zexry izy mcew inhi`c ,xnelk Ð,zexry izy `iad

d`ad zryaeelg.eilr oielz eid odipy ixdy ,odipyåòáöà êúçù,mend `ede Ð

ezkizga d`nhpe.oikqaàééç éáøì àîìùá.ikd `xtw xace dixnb inwe`l ivn Ðéë
äééðúàxale ,iqei iaxk dicicl [iax] Ðxaqe ,drhc `ed `xtw xae .oerny iaxk `xtw

.diipz` iqei iaxc `ail` iaxcàøô÷ øáì àìàdiipz` iqei iaxc `ail` iax xn`c Ð

,`lew`xneg `iig iaxl diipz` o`nc `ail` ,ok m`?iax xwyn ixewy `xtw xal ike

mizy aiign [iqei iaxl] iax diipz` `lc ,`iig?ïåòîù éáøã àáéìàåxn`w ikde Ð

zg` zaa la` ,lleka ilin ipd ,xhte oerny iax biltc ab lr s` :`iig iax,dcen Ð

.oerny iax bilt inp zg` zaa :xn` `xtw xae .dixagl cg micw `le li`edé÷åôàì
ïåòîù éáøìäé÷æçî,`lewl oerny iaxl dil opiwfgn dedc Ðrazyi`e`iig iax ol

zaac.icen zg`àøô÷ øáì àîìùáivexzl ivn Ðdixnbl:xninle `iig iaxc dixnbe

xeht iax oiipz` ik,oerny iaxc `ail` Ð`aeig `iig iaxl diipz` ikeiaxc `ail` Ð

.diipz` oerny iaxc `ail` iaxc xaqe drhc `ed `iig iaxe .iqeiàééç éáøì àìàÐ

`xtw xal diipz`c `xeht `l` ,`aeig iax diipz` oerny iaxc `ail` xn`cÐ

o`nc `ail`?llk `xeht iax diipz` `lc `xtw xa xwyn ixewy ike?!éáø êì øîà
àééç`l` edleka `le ,diipz` `xeht i`ce iaxc .irh `l` xwyn `l `xtw xa i`ce Ð

oia llek ici lr oia gkzync ,d`neha yniyy men lrae zaya yniyy xfa :izxza

.lirl xn`ck ,zg` za ici lr
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`pniwe`c ,cala g` zy` meyn `l` aiig epi` xne` oerny iax ipzwc `de :qxhpewa

llek xeqi` iedc ,ig `yp jk xg`e zn `ypaÐ

`xtw xac d`xpe .`xtw xa `le dl ipz `iig iax

.mixenb miryx oia exawle ,dl ipz inp

àìàdl zgkync `ed zg` zaa dwilnÐ

`de ?zg` zaa `ied ikid :xn`z m`e

`l zexf xeqi`e ,dliap dl `ied dwlnp ik cin

xn`ck ,mipdkl xzid yiy ,dwixf xg` cr liig

opixwc `kid lkc (a,gi) zeknc `xza wxta

xf lke" dia opixw "mda xtek xy` mze` elk`e"

`l inp dliap xeqi`c :xnel yie !"ycew lk`i `l

`lc ,dlirn xeqi` `wtpc ,dwixfd xg` cr liig

,dipin xingc dlirn xeqi` lr dliap xeqi` liig

xn`ck ,cib xeqi`n dlirn xeqi` xingc ikid ik

xac ab lr s`e .(`,`w oileg) "dypd cib" wxta

(`,d) dlirn yixa dil zi` oizrnyc `xtw

icin witp dwixfl d`xpyne .epipy dwixf xzidc
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cere .dwixf xg` cr dlap xeqi` liig `l jkld
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zwixf iptl dler lk`y xfc (a,fi) zekna mzd

iab aizkc zexf meyn `le ,yng dwel minc

"mda xtek xy` mze` elk`e"Ð`edd meync

`icda `zi`ck ,oerny iaxl elit` iwl `l

lek`l lkez `l"c `xw `eddn `l` ,mzd

.(ai mixac) "jixryaøåñéàázg` za

izxz aiiginxn`wc `dc :qxhpewa yxit Ð

mizy aiig lirlÐzy` xeqi` eilr `ay oebk

ici lr dl zgkyne ,cg`k dy` zeg`e g`
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קנח
miwxt dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtzenai

ììåë øåñéàåïééðúàllek ici lr inxzi`c ikid ,xnelk Ðoiipz``ail`e ,`xeht iax

,oerny iaxczg` zaa enxzi`c `kidexehtl diipz` `l dwiln la` .`aeig oiipz` Ð

.icen oerny iax mzde ,zg` zaa `l` lleka dl zgkyn `lc ,llkàéæçåàøô÷ øá
ä÷éìî ìëàù øæìdaxre ,izxz dilr aiiginc `cg :miycwk inp eedc ,edl `incc Ð

daxr ike .`xehtl ediicdawiq` `l Ð

.lleka zgkzyn `l `dc dizrc`äá ïééòåÐ

dniiwzpyk ,onf xg`ldpey dide ,ecia

zaa `l` `nwezin `lc gky`e ,cgia ozyly

,diipz` iaxc xaqe .daxr `edc gkye ,zg`

dxehte zg` zaa `dcn :xn`einp jpd Ð

`xehtl iax diipz`cenxzinc `kid elit` Ð

zg` zaa.oiipz`àøééù ïàîìo`nl ,xnelk Ð

ira `lc da dcen ediipin.ibelti`làîéìéà
éñåé éáø,llek xeqi`a `zyd ,da dcen Ð

lg oexg` iqei iax xn` ,micw ediipin cgcÐ

`irain zg` zaa?ïåòîù éáøì åàì àìàÐ

dwilna dcencnebiltc `dc dpin rny Ð

la` ,biltc `ed lleka enxzi`c `kid jpda

zg` za xeqi`axac `zaeize ,izxz aiigin Ð

.`zaeiz `xtwäøùë øæá äèéçùo`k oi`e Ð

.zexfàåä àîìòá ìåèìè.zeay o`k oi`e Ðéà
äøè÷äámeyn z`hg aiigin ikid iqei iax Ð

.dil aiigin z`hg jzrc `wlq `wc ,zay

éñåé éáø øîàäe`ll dxrad :`nw wxta Ð

.d`viìåãâ ïäë ìù åøô úèéçùámeia Ð

meyne ,`id dk`ln a` dhigyc .mixetkd

wxta `neia xne`d ixack ,`ki` inp zexf

.dleqt xfa ext zhigy :(`,an) "itlwa sxh"

éîð èåéãä ïäë åìéôàsili liqtc o`n `dc Ð

`nrh,oxd`n"oxd` aixwde" :aizkc ,dwege

`xwie)" :dyxtd seqa aizke ,(fhwgl,"mler

dweg aizkc `kid lke:`nl` ,`ed `aekir Ð

:opiqxb ikd .`wec oxd`åà éðú÷ úåàèç éãéî
éðú÷ éåàì.aiygwc `ed ixeqi` Ð

äðùîíéùãç äùìù ïúåà ïéùéøôîåÐ

mdipae od zexaern `ny ,odilral xefgl `ly

,leqt rxfl xyk rxf oia dpgad opirae ,mixfnn

.odilraa mixaerd elzi `lyúåðäë åéä íàÐ

.yxtn `xnbaàøîâúåàèç äøùò ùùÐ

`ed mdipy lrc .miypl oke ,rax` cg` lkl

`xwie) "zeyerd zeytpd ezxkpe" :xne`.(gi

éøù àøùéî ìàøùéá ñðåàåopitlic ,dlral Ð

(a,`p zeaezk)`ide"ndytzp `d ,"dytzp `l

.zxzen Ðïä úåøáåòî àîù ïúåà ïéùéøôîÐ

ab lr s` ,zexzen miycg dyly xg`le

zelecby.od
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øåñéàåoerny iaxc `ail`e oiipz` llek,llek xeqi`a izxz aiign iqei iaxl la` Ð

`xehtl diipz` inp iqei iaxc `ail`c xninl ivn `lcÐirh ded `l ok m`c

aiigin iqei iaxlc `xtw xal dil `hiyt zg` zaac .ediicda dwiln axrl `xtw xa

jixv egxk lry ,llek xeqi`a izxz aiigin iqei iaxlc jenqa dil `hiyt ikdle ,izxz

`ail` `le ,diipz` oerny iaxc `ail`c xnel

.`xtw xae `iig iax` opgei iax bilte .iqei iaxc

øîàd`vi e`ll dxrad iqei iax:dniz Ð

lk`y xf ixde ?icixb ie`l ipn `l in eh`c

s`c :xnel yie !dlapc e`l `l` `kilc ,dwiln

lw xeqi` liig iqei iaxl siqen xeqi`ac ab lr

wxta `c` ax jixtck ,xeng xeqi` lr

xeqi`a inp oecile :(`,`t oixcdpq) "oitxypd"

ab lr s` ,'ek iqei iax dcen `dc ,yi` zy`

wxtae ,ezeng xeqi`n lw yi` zy` xeqi`c

iqei iax xn`c `d iab (a,ci zezixk) "el exn`"

xeqi`c iqei iax dcenc rnyn ,'ek d`yp owf m`

xeqi` meyn oic zia zezin iaiig lr liig zxk

siqenÐdil `xiaq llek xeqi`a ,mewn lkn

cib" seqa xn`ck ,xeng lr lw liig `lc `xnbl

llek xeqi`c `pz i`d o`n :(`,`w oileg) "dypd

xn`de :jixt ikdle .'ek dil zi` xeng xeqi`a

`liig ikid ok m`e ,d`vi e`ll dxrad iqei iax

awri epiax axd dywd ?zexf xeqi``

zzvda dl iwen `l i`n`c :y"piilxe`c

da oi`e ,dpedk `irae ,`id dcearc ,`zil`d

,dnz dcear oi`y itl `cixb e`l `l` dzin

ied `l `zydc ?(a,ck) `neic ipy wxta xn`ck

epiax xne`e !edpip ie`l ediiexzc ,xeng lr lw

dxzedy itl ,liw zay xeqi` mewn lknc :wgvi

dxrada dzin ded i` la` .ycwnaÐded

.ycwna xzedc ab lr s` ,xeng xeqi` aiyg

xzedc ab lr s` ,inp d`neh xeqi`eÐlr lg

,dzina yniyy `nh meyn men lra xeqi`

seqa iaxc opaxl dxdf`a yniyy men lrae

ab lr s` ,(`,bt oixcdpq) "oitxypd od el`"

iaxc `ail` `iig iaxe `xtw xa oizrny dlekc

ibiltÐyniyy men lra iqei iaxlc iax dcen

oilega xn`c ,xn`z m`e .dicic opaxk ,dxdf`a

lr legie dlap xeqi` `ai dxn` dxezd :(`,bw)

!llek xeqi`a xeng lr lw epiide ,alg xeqi`¥¤

lv` ellkn xzedc ,lw algc :wgvi epiax xne`e

lr s`e .(my) "dypd cib" wxt seqa xn`ck ,dig

dwilna xzed inp dlapc abÐ,miycw ip`y

xerd"a xn`ck ,ekfw deab ogleyn mipdkc

oky ,dlapa `xneg yic :cere .(`,kw) "ahexde

`kilc alga `xneg yic ab lr s`e .d`nhn¥¤

dlapaÐa opixn`ck ,jka yegl oi`cib" wxt

`xing sebd z`nehc zifg i`n :(`,`w) "dypd

Ðdl zilc `xing xya z`neh `nlc ,zxk oky

i`d o`n :onwl xn`c ,xn`z m`e .dewna dxdh

xeqi`e siqen xeqi`e llek xeqi` dil zi`c `pz

liig dy` zeg` xeqi`c rnyne ,zg` za

!dipin xingc yi` zy` xeqi`` llek xeqi`a

xeqi`c xn`c o`n `ki` (`,bw oileg) "dypd cib" wxtac ab lr s`e .(`,cp zenai) "eznai lr `ad"a `lew dil opiaygc ,dxqe` iiga xzid dl yic ,liw yi` zy` xeqi`c :xnel yie

!llek `la elit` liwc dtixh xeqi` ediilr liige ,gp ipaa bdepe ,zifk dia zilc ab lr s` zenvre micib xya edyn aiygc ,dipin xingc ab lr s` ,igd on xa` xeqi` lr lg dtixh

dtxhpykc ,dtixha `xneg yic :wgvi epiax xne`eÐigd on xa` xeqi` la` .dhgyp elit` xzid dl oi` aeyÐ.dil rwtne dhigy `iz`éãéîixeqi` ipzw ie`l e` ipzw ze`hg

aiygw `nlra.xeng lr lw xeqi` liig `lc oeik ,e`l `le z`hg `l o`k oi`c ,l`ppg epiax qxb oke Ðåøáå÷ì'ek miryx oiaxiiync ,`xtw xal lirl xity jixt mewn lkne Ð

dwilnÐmixenb miryx oia exawle ,mizy dyr eli`k eilr dlrnc edpd `l` aiyg `le ,izxz aiig `iddac meyn iqei iaxl `xiiyc xnel oi`c .oerny iax da dcenc llknÐ`dc

.llek xeqi` dil zi` iqei iaxc `iig iax xaqwc oeik ,mizy ixnbl aiigc ab lr s` ,yniyy men lra aiyg
m`

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

c àaélàå ,déiðúà ììBk øeqéàåïBòîL éaøøáì àéæçå , §¦¥©§¦¥§©¦¨§©¦¦§§©§¨§©
dáøò ¯ dì àéîãc éãéiàå ,ä÷éìî ìëàL øæì àøt÷©¨¨§¨¤¨©§¦¨§©§¥§¨§¨¨¥§¨
:øáñå .úçà úáa àlà çkLà àìå ,da ïéiòå ,eäééãäa©£©§§¦¥¨§¨©§©¤¨§©©©§¨©
ðäcîe ,úçà úáa éîð àä ¯ úçà úáa àäcîC ¦§¨§©©©¨©¦§©©©¦§¨¨
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קנט miwxt dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtzenai
ììåë øåñéàåïééðúàllek ici lr inxzi`c ikid ,xnelk Ðoiipz``ail`e ,`xeht iax

,oerny iaxczg` zaa enxzi`c `kidexehtl diipz` `l dwiln la` .`aeig oiipz` Ð

.icen oerny iax mzde ,zg` zaa `l` lleka dl zgkyn `lc ,llkàéæçåàøô÷ øá
ä÷éìî ìëàù øæìdaxre ,izxz dilr aiiginc `cg :miycwk inp eedc ,edl `incc Ð

daxr ike .`xehtl ediicdawiq` `l Ð

.lleka zgkzyn `l `dc dizrc`äá ïééòåÐ

dniiwzpyk ,onf xg`ldpey dide ,ecia

zaa `l` `nwezin `lc gky`e ,cgia ozyly

,diipz` iaxc xaqe .daxr `edc gkye ,zg`

dxehte zg` zaa `dcn :xn`einp jpd Ð

`xehtl iax diipz`cenxzinc `kid elit` Ð

zg` zaa.oiipz`àøééù ïàîìo`nl ,xnelk Ð

ira `lc da dcen ediipin.ibelti`làîéìéà
éñåé éáø,llek xeqi`a `zyd ,da dcen Ð

lg oexg` iqei iax xn` ,micw ediipin cgcÐ

`irain zg` zaa?ïåòîù éáøì åàì àìàÐ

dwilna dcencnebiltc `dc dpin rny Ð

la` ,biltc `ed lleka enxzi`c `kid jpda

zg` za xeqi`axac `zaeize ,izxz aiigin Ð

.`zaeiz `xtwäøùë øæá äèéçùo`k oi`e Ð

.zexfàåä àîìòá ìåèìè.zeay o`k oi`e Ðéà
äøè÷äámeyn z`hg aiigin ikid iqei iax Ð

.dil aiigin z`hg jzrc `wlq `wc ,zay

éñåé éáø øîàäe`ll dxrad :`nw wxta Ð

.d`viìåãâ ïäë ìù åøô úèéçùámeia Ð

meyne ,`id dk`ln a` dhigyc .mixetkd

wxta `neia xne`d ixack ,`ki` inp zexf

.dleqt xfa ext zhigy :(`,an) "itlwa sxh"

éîð èåéãä ïäë åìéôàsili liqtc o`n `dc Ð

`nrh,oxd`n"oxd` aixwde" :aizkc ,dwege

`xwie)" :dyxtd seqa aizke ,(fhwgl,"mler

dweg aizkc `kid lke:`nl` ,`ed `aekir Ð

:opiqxb ikd .`wec oxd`åà éðú÷ úåàèç éãéî
éðú÷ éåàì.aiygwc `ed ixeqi` Ð

äðùîíéùãç äùìù ïúåà ïéùéøôîåÐ

mdipae od zexaern `ny ,odilral xefgl `ly

,leqt rxfl xyk rxf oia dpgad opirae ,mixfnn

.odilraa mixaerd elzi `lyúåðäë åéä íàÐ

.yxtn `xnbaàøîâúåàèç äøùò ùùÐ

`ed mdipy lrc .miypl oke ,rax` cg` lkl

`xwie) "zeyerd zeytpd ezxkpe" :xne`.(gi

éøù àøùéî ìàøùéá ñðåàåopitlic ,dlral Ð

(a,`p zeaezk)`ide"ndytzp `d ,"dytzp `l

.zxzen Ðïä úåøáåòî àîù ïúåà ïéùéøôîÐ

ab lr s` ,zexzen miycg dyly xg`le

zelecby.od
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øåñéàåoerny iaxc `ail`e oiipz` llek,llek xeqi`a izxz aiign iqei iaxl la` Ð

`xehtl diipz` inp iqei iaxc `ail`c xninl ivn `lcÐirh ded `l ok m`c

aiigin iqei iaxlc `xtw xal dil `hiyt zg` zaac .ediicda dwiln axrl `xtw xa

jixv egxk lry ,llek xeqi`a izxz aiigin iqei iaxlc jenqa dil `hiyt ikdle ,izxz

`ail` `le ,diipz` oerny iaxc `ail`c xnel

.`xtw xae `iig iax` opgei iax bilte .iqei iaxc

øîàd`vi e`ll dxrad iqei iax:dniz Ð

lk`y xf ixde ?icixb ie`l ipn `l in eh`c

s`c :xnel yie !dlapc e`l `l` `kilc ,dwiln

lw xeqi` liig iqei iaxl siqen xeqi`ac ab lr

wxta `c` ax jixtck ,xeng xeqi` lr

xeqi`a inp oecile :(`,`t oixcdpq) "oitxypd"

ab lr s` ,'ek iqei iax dcen `dc ,yi` zy`

wxtae ,ezeng xeqi`n lw yi` zy` xeqi`c

iqei iax xn`c `d iab (a,ci zezixk) "el exn`"

xeqi`c iqei iax dcenc rnyn ,'ek d`yp owf m`

xeqi` meyn oic zia zezin iaiig lr liig zxk

siqenÐdil `xiaq llek xeqi`a ,mewn lkn

cib" seqa xn`ck ,xeng lr lw liig `lc `xnbl

llek xeqi`c `pz i`d o`n :(`,`w oileg) "dypd

xn`de :jixt ikdle .'ek dil zi` xeng xeqi`a

`liig ikid ok m`e ,d`vi e`ll dxrad iqei iax

awri epiax axd dywd ?zexf xeqi``

zzvda dl iwen `l i`n`c :y"piilxe`c

da oi`e ,dpedk `irae ,`id dcearc ,`zil`d

,dnz dcear oi`y itl `cixb e`l `l` dzin

ied `l `zydc ?(a,ck) `neic ipy wxta xn`ck

epiax xne`e !edpip ie`l ediiexzc ,xeng lr lw

dxzedy itl ,liw zay xeqi` mewn lknc :wgvi

dxrada dzin ded i` la` .ycwnaÐded

.ycwna xzedc ab lr s` ,xeng xeqi` aiyg

xzedc ab lr s` ,inp d`neh xeqi`eÐlr lg

,dzina yniyy `nh meyn men lra xeqi`

seqa iaxc opaxl dxdf`a yniyy men lrae

ab lr s` ,(`,bt oixcdpq) "oitxypd od el`"

iaxc `ail` `iig iaxe `xtw xa oizrny dlekc

ibiltÐyniyy men lra iqei iaxlc iax dcen

oilega xn`c ,xn`z m`e .dicic opaxk ,dxdf`a

lr legie dlap xeqi` `ai dxn` dxezd :(`,bw)

!llek xeqi`a xeng lr lw epiide ,alg xeqi`¥¤

lv` ellkn xzedc ,lw algc :wgvi epiax xne`e

lr s`e .(my) "dypd cib" wxt seqa xn`ck ,dig

dwilna xzed inp dlapc abÐ,miycw ip`y

xerd"a xn`ck ,ekfw deab ogleyn mipdkc

oky ,dlapa `xneg yic :cere .(`,kw) "ahexde

`kilc alga `xneg yic ab lr s`e .d`nhn¥¤

dlapaÐa opixn`ck ,jka yegl oi`cib" wxt

`xing sebd z`nehc zifg i`n :(`,`w) "dypd

Ðdl zilc `xing xya z`neh `nlc ,zxk oky

i`d o`n :onwl xn`c ,xn`z m`e .dewna dxdh

xeqi`e siqen xeqi`e llek xeqi` dil zi`c `pz

liig dy` zeg` xeqi`c rnyne ,zg` za

!dipin xingc yi` zy` xeqi`` llek xeqi`a

xeqi`c xn`c o`n `ki` (`,bw oileg) "dypd cib" wxtac ab lr s`e .(`,cp zenai) "eznai lr `ad"a `lew dil opiaygc ,dxqe` iiga xzid dl yic ,liw yi` zy` xeqi`c :xnel yie

!llek `la elit` liwc dtixh xeqi` ediilr liige ,gp ipaa bdepe ,zifk dia zilc ab lr s` zenvre micib xya edyn aiygc ,dipin xingc ab lr s` ,igd on xa` xeqi` lr lg dtixh

dtxhpykc ,dtixha `xneg yic :wgvi epiax xne`eÐigd on xa` xeqi` la` .dhgyp elit` xzid dl oi` aeyÐ.dil rwtne dhigy `iz`éãéîixeqi` ipzw ie`l e` ipzw ze`hg

aiygw `nlra.xeng lr lw xeqi` liig `lc oeik ,e`l `le z`hg `l o`k oi`c ,l`ppg epiax qxb oke Ðåøáå÷ì'ek miryx oiaxiiync ,`xtw xal lirl xity jixt mewn lkne Ð

dwilnÐmixenb miryx oia exawle ,mizy dyr eli`k eilr dlrnc edpd `l` aiyg `le ,izxz aiig `iddac meyn iqei iaxl `xiiyc xnel oi`c .oerny iax da dcenc llknÐ`dc

.llek xeqi` dil zi` iqei iaxc `iig iax xaqwc oeik ,mizy ixnbl aiigc ab lr s` ,yniyy men lra aiyg
m`
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המשך בעמוד קלק

miwxt dyelya` cenr cl sc ± iriax wxtzenai
àðú éàä ïàîåxeqi`a oia ,llek ici lr oia ,xeqi` lr lg xeqi` dil zi`c ,oizipznc Ð

yciwyke .ze`hg rax` oiaiigy el` oebk ,zg` za ici lr oia ,siqenlgx z` oae`x

yi` zy`e g` zy` meyn oerny lr dxq`p dlgz,zg` za epiide Ðaiignwe`pz dil

x`y edleka oiyecw jpd dil ixq`c ebin ,d`l yciwe oerny xfg .ediiexz` ocic

inp dil ixq` ,dy` zeg` meyn `zeeg`

ab lr s`e ,dy` zeg` meyn eig` zy`a

oiicre .llek xeqi` epiide ,`niiwe dilr dxeq`c

ebin ,dcp dqxit .dlra oae`xl zxzen ef lgx

dcp meyn dlra iabl dlr xeqi` sqezi`cÐ

xeqi` ixd ,oerny iabl xeqi` inp da sqezi`

.siqenúåàèç òáøàlke`c d`neh meyn Ð

,alg meyne ,zxka sebd z`neha miycw

my`e .mixetkd mei meyne ,xzep meyne

.`ed xf mixeni` iabl odk elit`c ,zelirníà
'åë úáù äúéä`l mixetkd mei meyn la` Ð

aiign ied,d`ved`d`vede aexir oi` :xaqwc

.mixetkd meil`nl` .zezixka yxtn ikde

,`kd `dc ,edlek xi`n iaxl dil zi`

dxvepynoileg `ide ef dndadalg dxq`p Ð

sqez`c ebin ,dycwed .d`pda xzene dlik`a

[miycw] meyn algd lr d`pd xeqi`Ð

s`e ,zexf meyn dlik` xeqi` inp dia sqezi`

ebin ,xzep dil ded .dlik`a i`we xeq`c ab lr

xzep meyn gafnl xeqi` sqezi`csqezi` Ð

xeqi` meyn ixz jpd ixd ,xzep meyn odkl inp

xzen did eiykr cry df ,`nhp .siqen

ebin ,oda xq`p eiykre ycw xya zekizga

d`neh meyn zekizg x`ya xqzincxq`p Ð

ded .llek xeqi` epiide ,d`neh meyn efa inp

meyn oilega xqzinc ebin ,mixetkd mei dil

mixetkd meimei meyn miycwa inp xeq` Ð

dil aiigncne .llek xeqi` inp epiide ,mixetkd

zay z`ved meyn xi`n iaxdil zi` `nl` Ð

yciwykc ,liig zg` za xeqi`meidelgeilr

.zay xeqi`e mixetkd mei zlik` xeqi`éáøå
ïàîã àáéìà øéàîiax xaqc idp ,xnelk Ð

xeqi` `peeb i`dk edi` xi`n,xeqi` lr lg

`yil devn xacl oiekzn `wc `kid edin

xi`n iaxl dil `xiaq eizeaxn o`nk ,dy`

devn dyr `le devn xaca drha?`ail` i`

ryedi iaxcwxta ,zay zkqna xeht xn`d Ð

mzd `ipzc ,(`,flw) "dlinc xfril` iax"

lenl cg` ,zewepiz ipy el eidy in :`xnba

drh inp epiidc ,zaya zaya cg` ly z` lne gkye ,zaya cg`a lenl cg`e zaya

epnf ribd `l oiicry ,devn dyr `le devn xaca.ryedi iax xhet ÐåðîæãìåäáÐ

.epnf xeari `ly ick ,zay ly z` lenl cexh didyàëä ìáàepnf oi` ,oi`eyp iab Ð

.wcinl dil dede ,devnl reaw onf oi`c ,ledaìåäá åðîæ çñôä áøòá äîåøú`ly Ð

.sxyzàîéà úéòáéàåoerny iaxl elit` `l` ,`id xi`n iax e`l oizipzn dlek Ð

elgc oebke ,icen `kd lwinc.zg` zaa edlekåäðéà ååùãcg` gily oig`d ipy Ð

z` jiledl.oiyecw lawl cg` gily eyr ode ,zeig` izyl oiyecwdçéìùá çéìù òâôå
Ðelge.dy` zeg`e ,g` zy` xeqi`e ,yi` zy` xeqi` ,df lr dfe df lr df cgiàìà

äì úçëùî éöî éëéä úåãðoiyecw mr zg` zaa Ð?df zecpl encw oiyecw i`micw zecp i`e .liige zecp iz` `l eze ,encw g` zy`e dy` zeg`e yi` zy` ixd Ðiz` `l ez Ð

.liige `pixg` xeqi`áø éá éøîà íøîò áø øîàzerteya ,zg` za xeqi`a ze`hg dxyr yy dl zgkyn Ð.dxyr yly xg`l ,milrad zcill dpy dxyr yly jeznéáåéçéàì
åäðéàelgy ,mixkfd aiigl ick df mrh :xnelk Ðjdac ,zg` zaa odilr olek.oiyper llkl ez` `neiéäðéà éáåéçéàì øùò íéðù øçàì øùò íéðù êåúîållkl d`a dy`dy Ð

dxyr mizy za oiyper,cg` meie dpyxkfdeixyza cg`a mixkfd eclepy dl zgkyne .cg` meie dxyr ylylzeawpdedxyr mizy mlyin cg` meiae ,d`ad dpyl ixyza cg`a

zeawpldxyr yly ody.mixkflexqneeligzde .mixkfl dxyr rax` zpya cg` meie ,zeawpl opira dxyr yly zpya cg` meic ,milecb oiyrp odyk zxgnd meil elegiy oiyecw

zecpdy ab lr s`e .xgnl cr dcill dxyr mizy seqa zerteymcwe`vnp ,zevn ipa opi`y itl ,oda mixeq` el` `le ,zevn llka opi`y itl ,el`l zexeq` od eid `l Ðoiyecwd

dkygyk mdilr lg zecp yper xeqi`eoiyecwdy .mixkfl dxyr rax` zpy `idy ,zeawpl dxyr yly ly dpyd y`xencw zecpde,ozelcbloielze,elcbiyk legl oicneredryae

zqitze dcp zqixt mvnvl xyt` i`c ,zertey hwp ikdle .olek elg zg`.ozephwa zg` dry encw ok m` `l` ,zg` drya oiyecwïééåä ïéúøúå ïéúìúiaxk oizipzn `dc Ð

.(`,eh) zezixk zkqnae (`,av) onwl ,d`iae d`ia lk lr aiig :xn`c dil opirnye ,lirl opinwe` xfril`çëå çë ìë ìò:`ipz ikd mzde ,(`,av) "dy`d" wxta onwl ,d`ia ly Ð

dilr `ae xfg ,dilr `azg` mlrda ze`ia izy` aiignc xfril` iaxl dil opirnyc oeike .xfril` iax ixac ,zg` lk lr aiig Ðdnk zg` d`iaa inp dil zrny jgxk lr Ð

,oiaeiggke gk lkcded i` la` .`cg `l` iaiigin eed `l inp ze`ia izyae .od zg` mlrda olekc meyn zg` `l` aiign `lc `ed opaxle .`id dnvr ipta d`ia ly d`pd Ð

gk oia dricigklzkqnae (a,ci) zereaya opzck ,cge cg lk` aiign ded Ðzeixedcin yxite ,iz`nhp el dxn`e dxedhd mr ynyn did :(e),ez`iak el d`pd ez`iviy ,aiig Ð

zewlgn ze`ia xn`c xfril` iaxlezegek inp dil zi` Ð.`l eze dxyr yy `iig iax ipz ikide ,lirl `pniwe` xfril` iaxk oizipzne .oiwlgn
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íà'ek e`ivede zay dzido`kn wcwcl dvx (`,ci zezixk) "el exn`" wxta Ð

dedc ,'ek zay dzid m` hwpnl jixhvi`cn ,mixetkd meil d`vede aexir oi`c

e`ived m`e :ipzinl dilÐwiqne .aiigÐiyet`le ,mixetkd meil d`vede aexir yic

iaeig xi`n iax aiyg ikide :xn`z m`e .mixetkd meie zay meyn aiige ,zay hwp iaeig

lv` df oipr dn ?dlik`c iaeig icda d`ved

dk`ln dyr m` xnel leki did ok enkc !df

zryac meyn :wgvi epiax xne`e !aiig zaya

izk`c ab lr s` ,d`ved aeig inp iz` drila

xn`ck .ozgpd `id ef ozrilac meyn ,gp `l

izy `ived :(`,t zay) "oii `ivend" wxta `ax

jldn `edyk oazke zeize`Ðozaizkc ,aiig

.ozgpd `id ef

åàéöåäåaiig eitaxn`c `de Ð

eita `ivend :(`,av) "ripvnd"a

mi`ivend jxck `ived `ly ,xeht ewtxnae

Ðd`ved jxc xity ied dlik` xac icina

za xeqi` `kd `ki`c qxhpewd yxit .jka

zlik` xeqi` eilr lg meid yciwykc ,zg`

epiaxl `iywe .zay z`ved xeqi`e mixetkd mei

?xeqi` lr lg xeqi`l df oipr dnc :wgvi

xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nl elit`c

zg` zaa elit`Ð`nlr ilekl lg `kd

d`vede dlik` dyri elit`e ,df xg` dfa elit`

mixetkd meie zay elg elit`e ,df xg` dfa

zay zk`ln xeqi` liayay ,df xg` dfa

dlgz `ed m`Ðmei zlik` xeqi` rpni `l

zngn df xq`p `l oiicry ,eixg` legl mixetkd

xeqi`c :wgvi iax xn`e !`kti` oke ,zayd

xeqi`e zayc d`ved xeqi` epiid zg` zaa

zay hwpc ,ziyixtck ,mixetkd meic d`ved

.iaeig iyet`läòèxeht devn xacam`e Ð

(`,ar) "mixac el`" wxta migqta `de :xn`z

cg` ,zewepiz izya ediizbelt xi`n iax iwen

xhtc ,zaya cg`a lenl cg`e zaya lenl

zaya zaya cg` ly lne mcwyk ryedi iax

zay dpzpc meyn ,devn dyr `lc ab lr s`

,zewepiz izya la` .cg` wepiz lv` zegcl

mcwe ,zay axra lenl cg`e zaya lenl cg`

ln zay axr lye zay axra zay ly lne

zayaÐmeyn ,devn dyrc ab lr s` ,aiig

miyp izy iab inp `kde .zegcl dpzp `lc

Ð:xnel yie !zegcl dexr dpzip `lc ,aiigl

meyn `l` ,`zlin `ilz digca `l mzdc

inp `kde .ea drehe ,zaya lenl el yiy wepiza cixhcÐ.ezy`a dreh ixd

áøòá'ek gqtd`nrhe ,dcear ixwi` dnexz zlik`c meyn xninl ivn ded Ð

"dvxz eici lrete" aizkc meyn ryedi iaxcÐel`" wxt xn`ck ,millg elit`

.(a,ar migqt) "mixacøåñéàáoerny iaxc `ail`e zg` zaxity iz`e Ð

axlc (my) "mixac el`" wxta dil zi` oerny iaxc .ryedi iaxk elit`ryedi i

devn dyr `le devn xaca drhÐ.aiigêåúîdyly xg`l xyr dyly

edpi` iaeigi`l xyrzecpc ,zg` zaa ied `lc :dywe .qxhpewd zqxib ok Ð
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המשך בעמוד קלק

miwxt dyelya` cenr cl sc ± iriax wxtzenai
àðú éàä ïàîåxeqi`a oia ,llek ici lr oia ,xeqi` lr lg xeqi` dil zi`c ,oizipznc Ð

yciwyke .ze`hg rax` oiaiigy el` oebk ,zg` za ici lr oia ,siqenlgx z` oae`x

yi` zy`e g` zy` meyn oerny lr dxq`p dlgz,zg` za epiide Ðaiignwe`pz dil

x`y edleka oiyecw jpd dil ixq`c ebin ,d`l yciwe oerny xfg .ediiexz` ocic

inp dil ixq` ,dy` zeg` meyn `zeeg`

ab lr s`e ,dy` zeg` meyn eig` zy`a

oiicre .llek xeqi` epiide ,`niiwe dilr dxeq`c

ebin ,dcp dqxit .dlra oae`xl zxzen ef lgx

dcp meyn dlra iabl dlr xeqi` sqezi`cÐ

xeqi` ixd ,oerny iabl xeqi` inp da sqezi`

.siqenúåàèç òáøàlke`c d`neh meyn Ð

,alg meyne ,zxka sebd z`neha miycw

my`e .mixetkd mei meyne ,xzep meyne

.`ed xf mixeni` iabl odk elit`c ,zelirníà
'åë úáù äúéä`l mixetkd mei meyn la` Ð

aiign ied,d`ved`d`vede aexir oi` :xaqwc

.mixetkd meil`nl` .zezixka yxtn ikde

,`kd `dc ,edlek xi`n iaxl dil zi`

dxvepynoileg `ide ef dndadalg dxq`p Ð

sqez`c ebin ,dycwed .d`pda xzene dlik`a

[miycw] meyn algd lr d`pd xeqi`Ð

s`e ,zexf meyn dlik` xeqi` inp dia sqezi`

ebin ,xzep dil ded .dlik`a i`we xeq`c ab lr

xzep meyn gafnl xeqi` sqezi`csqezi` Ð

xeqi` meyn ixz jpd ixd ,xzep meyn odkl inp

xzen did eiykr cry df ,`nhp .siqen

ebin ,oda xq`p eiykre ycw xya zekizga

d`neh meyn zekizg x`ya xqzincxq`p Ð

ded .llek xeqi` epiide ,d`neh meyn efa inp

meyn oilega xqzinc ebin ,mixetkd mei dil

mixetkd meimei meyn miycwa inp xeq` Ð

dil aiigncne .llek xeqi` inp epiide ,mixetkd

zay z`ved meyn xi`n iaxdil zi` `nl` Ð

yciwykc ,liig zg` za xeqi`meidelgeilr

.zay xeqi`e mixetkd mei zlik` xeqi`éáøå
ïàîã àáéìà øéàîiax xaqc idp ,xnelk Ð

xeqi` `peeb i`dk edi` xi`n,xeqi` lr lg

`yil devn xacl oiekzn `wc `kid edin

xi`n iaxl dil `xiaq eizeaxn o`nk ,dy`

devn dyr `le devn xaca drha?`ail` i`

ryedi iaxcwxta ,zay zkqna xeht xn`d Ð

mzd `ipzc ,(`,flw) "dlinc xfril` iax"

lenl cg` ,zewepiz ipy el eidy in :`xnba

drh inp epiidc ,zaya zaya cg` ly z` lne gkye ,zaya cg`a lenl cg`e zaya

epnf ribd `l oiicry ,devn dyr `le devn xaca.ryedi iax xhet ÐåðîæãìåäáÐ

.epnf xeari `ly ick ,zay ly z` lenl cexh didyàëä ìáàepnf oi` ,oi`eyp iab Ð

.wcinl dil dede ,devnl reaw onf oi`c ,ledaìåäá åðîæ çñôä áøòá äîåøú`ly Ð

.sxyzàîéà úéòáéàåoerny iaxl elit` `l` ,`id xi`n iax e`l oizipzn dlek Ð

elgc oebke ,icen `kd lwinc.zg` zaa edlekåäðéà ååùãcg` gily oig`d ipy Ð

z` jiledl.oiyecw lawl cg` gily eyr ode ,zeig` izyl oiyecwdçéìùá çéìù òâôå
Ðelge.dy` zeg`e ,g` zy` xeqi`e ,yi` zy` xeqi` ,df lr dfe df lr df cgiàìà

äì úçëùî éöî éëéä úåãðoiyecw mr zg` zaa Ð?df zecpl encw oiyecw i`micw zecp i`e .liige zecp iz` `l eze ,encw g` zy`e dy` zeg`e yi` zy` ixd Ðiz` `l ez Ð

.liige `pixg` xeqi`áø éá éøîà íøîò áø øîàzerteya ,zg` za xeqi`a ze`hg dxyr yy dl zgkyn Ð.dxyr yly xg`l ,milrad zcill dpy dxyr yly jeznéáåéçéàì
åäðéàelgy ,mixkfd aiigl ick df mrh :xnelk Ðjdac ,zg` zaa odilr olek.oiyper llkl ez` `neiéäðéà éáåéçéàì øùò íéðù øçàì øùò íéðù êåúîållkl d`a dy`dy Ð

dxyr mizy za oiyper,cg` meie dpyxkfdeixyza cg`a mixkfd eclepy dl zgkyne .cg` meie dxyr ylylzeawpdedxyr mizy mlyin cg` meiae ,d`ad dpyl ixyza cg`a

zeawpldxyr yly ody.mixkflexqneeligzde .mixkfl dxyr rax` zpya cg` meie ,zeawpl opira dxyr yly zpya cg` meic ,milecb oiyrp odyk zxgnd meil elegiy oiyecw

zecpdy ab lr s`e .xgnl cr dcill dxyr mizy seqa zerteymcwe`vnp ,zevn ipa opi`y itl ,oda mixeq` el` `le ,zevn llka opi`y itl ,el`l zexeq` od eid `l Ðoiyecwd

dkygyk mdilr lg zecp yper xeqi`eoiyecwdy .mixkfl dxyr rax` zpy `idy ,zeawpl dxyr yly ly dpyd y`xencw zecpde,ozelcbloielze,elcbiyk legl oicneredryae

zqitze dcp zqixt mvnvl xyt` i`c ,zertey hwp ikdle .olek elg zg`.ozephwa zg` dry encw ok m` `l` ,zg` drya oiyecwïééåä ïéúøúå ïéúìúiaxk oizipzn `dc Ð

.(`,eh) zezixk zkqnae (`,av) onwl ,d`iae d`ia lk lr aiig :xn`c dil opirnye ,lirl opinwe` xfril`çëå çë ìë ìò:`ipz ikd mzde ,(`,av) "dy`d" wxta onwl ,d`ia ly Ð

dilr `ae xfg ,dilr `azg` mlrda ze`ia izy` aiignc xfril` iaxl dil opirnyc oeike .xfril` iax ixac ,zg` lk lr aiig Ðdnk zg` d`iaa inp dil zrny jgxk lr Ð

,oiaeiggke gk lkcded i` la` .`cg `l` iaiigin eed `l inp ze`ia izyae .od zg` mlrda olekc meyn zg` `l` aiign `lc `ed opaxle .`id dnvr ipta d`ia ly d`pd Ð

gk oia dricigklzkqnae (a,ci) zereaya opzck ,cge cg lk` aiign ded Ðzeixedcin yxite ,iz`nhp el dxn`e dxedhd mr ynyn did :(e),ez`iak el d`pd ez`iviy ,aiig Ð

zewlgn ze`ia xn`c xfril` iaxlezegek inp dil zi` Ð.`l eze dxyr yy `iig iax ipz ikide ,lirl `pniwe` xfril` iaxk oizipzne .oiwlgn
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íà'ek e`ivede zay dzido`kn wcwcl dvx (`,ci zezixk) "el exn`" wxta Ð

dedc ,'ek zay dzid m` hwpnl jixhvi`cn ,mixetkd meil d`vede aexir oi`c

e`ived m`e :ipzinl dilÐwiqne .aiigÐiyet`le ,mixetkd meil d`vede aexir yic

iaeig xi`n iax aiyg ikide :xn`z m`e .mixetkd meie zay meyn aiige ,zay hwp iaeig

lv` df oipr dn ?dlik`c iaeig icda d`ved

dk`ln dyr m` xnel leki did ok enkc !df

zryac meyn :wgvi epiax xne`e !aiig zaya

izk`c ab lr s` ,d`ved aeig inp iz` drila

xn`ck .ozgpd `id ef ozrilac meyn ,gp `l

izy `ived :(`,t zay) "oii `ivend" wxta `ax

jldn `edyk oazke zeize`Ðozaizkc ,aiig

.ozgpd `id ef

åàéöåäåaiig eitaxn`c `de Ð

eita `ivend :(`,av) "ripvnd"a

mi`ivend jxck `ived `ly ,xeht ewtxnae

Ðd`ved jxc xity ied dlik` xac icina

za xeqi` `kd `ki`c qxhpewd yxit .jka

zlik` xeqi` eilr lg meid yciwykc ,zg`

epiaxl `iywe .zay z`ved xeqi`e mixetkd mei

?xeqi` lr lg xeqi`l df oipr dnc :wgvi

xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nl elit`c

zg` zaa elit`Ð`nlr ilekl lg `kd

d`vede dlik` dyri elit`e ,df xg` dfa elit`

mixetkd meie zay elg elit`e ,df xg` dfa

zay zk`ln xeqi` liayay ,df xg` dfa

dlgz `ed m`Ðmei zlik` xeqi` rpni `l

zngn df xq`p `l oiicry ,eixg` legl mixetkd

xeqi`c :wgvi iax xn`e !`kti` oke ,zayd

xeqi`e zayc d`ved xeqi` epiid zg` zaa

zay hwpc ,ziyixtck ,mixetkd meic d`ved

.iaeig iyet`läòèxeht devn xacam`e Ð

(`,ar) "mixac el`" wxta migqta `de :xn`z

cg` ,zewepiz izya ediizbelt xi`n iax iwen

xhtc ,zaya cg`a lenl cg`e zaya lenl

zaya zaya cg` ly lne mcwyk ryedi iax

zay dpzpc meyn ,devn dyr `lc ab lr s`

,zewepiz izya la` .cg` wepiz lv` zegcl

mcwe ,zay axra lenl cg`e zaya lenl cg`

ln zay axr lye zay axra zay ly lne

zayaÐmeyn ,devn dyrc ab lr s` ,aiig

miyp izy iab inp `kde .zegcl dpzp `lc

Ð:xnel yie !zegcl dexr dpzip `lc ,aiigl

meyn `l` ,`zlin `ilz digca `l mzdc

inp `kde .ea drehe ,zaya lenl el yiy wepiza cixhcÐ.ezy`a dreh ixd

áøòá'ek gqtd`nrhe ,dcear ixwi` dnexz zlik`c meyn xninl ivn ded Ð

"dvxz eici lrete" aizkc meyn ryedi iaxcÐel`" wxt xn`ck ,millg elit`

.(a,ar migqt) "mixacøåñéàáoerny iaxc `ail`e zg` zaxity iz`e Ð

axlc (my) "mixac el`" wxta dil zi` oerny iaxc .ryedi iaxk elit`ryedi i

devn dyr `le devn xaca drhÐ.aiigêåúîdyly xg`l xyr dyly

edpi` iaeigi`l xyrzecpc ,zg` zaa ied `lc :dywe .qxhpewd zqxib ok Ð
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קסב
miwxt dyelyaa cenr cl sc ± iriax wxtzenai

äðåùàø äàéáá àøáòéà øîú àäåxrc onwl xn`ck ,dcedin Ðokxck `ly ope`e

.eynyòáöàáäëòéîdgzte ,d`ia mcew Ð.ze`ia izyk dil eede ,geztìëúåëòåî
éáø úéá ìùÐzexiynd,odizerav`a odileza.ony xnzùãç äòáøàå íéøùò ìëÐ

wepizy.wpeiõåçáî äøåæå íéðôáî ùã,xarzz `ly ick Ðlenbze.zenie ,dpa z`

ïðåàå øò äùòîë àìàgzt xnz ,`nl` Ð

.dl did geztäúåà[xy`] (ik) dy`e" Ð

,"mina evgxe rxf zaky dze` yi` akyi

.`ed `herin "dze`"äìëì èøô`ira `lc Ð

yxtnck ,dpey`x d`ia z`neh meyn dliah

.onwl `nrhïåä.mkg my Ðäìë éèéùëú ìò
wxye lgk Ðleahz m`e ,dipt lr zpzepy

mexiari.mindäàéáî úøáòúî äùà ïéàù éôì
äðåùàøoi`c ,dia opixw "rxf zaky" `le Ð

"rxf zaky"n `herin ,edine .rixfdl ie`x`l

`ed rixfdl ie`x mewn i`de li`ed ,`wtp

`l inp rxf zakya rbep meyne .dipy d`iaa

,`inhin,d`nhn `l mixzqd zia z`nehc

`ed oke ,d`iaa `id aezkd zxfby `l`

.(a,`n) dcp zkqnaäàøòäì`ly Ð,rixfd

zqpkd xn`c o`nl i` ,dwiyp xn`c o`nl i`

.dxhräëøãë àìùäàøòäåà÷ôð òøæ úáëùî
d`xrd ,rxf mewn epi` dkxck `ly Ðe`l Ð

ediiexz jkld .rxf o`k oi`c ,`ed rxf zaky

"rxf zaky"n.ihrninàãñç áø úáìezy` Ð

.`axcêéøúáàzidyy Ðxg` mipy xyr

.ded `ng xa inxe ,oey`xd jilraìàåîù øîà
ïìåëå.elrapy miypd Ðïéúîäì úåëéøöÐ

ueg ,oz`ia xg` miycg dyly `ypdln

mzqc ab lr s`e ,dphw zxxgeyne zxeibn

od zepef dgtye zeixkpexfb `l Ðdphwa opax

.melk zxxgeyne zxeib zliah xg` oizndl

dphw zxeibn ueg l`eny xn`wcnellkn Ð

xn`wc olekcza dphwc ,i`w inp zephw`

za e`lc ab lr s`e .oizndl dkixv l`xyi

oey`x ly erxf oia dpgad o`k oi`e ,`id mipa

ipy ly erxfl.dlecb meyn opax da xefb Ð

éàîáå.`nw dlran `wtp Ðøîàä ïåàéîá éà
àéòá àìã ìàåîùÐ,ipezn`xfbinl `kilc

.oe`ina z`vei ,dlecb oi`c dlecb meyn
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.melk ohw dyrn oi`c ,licbiy cr gily zeyrl `le ycwl leki oi`y dlgz eilr lg

zerteya qxb "milgb iab lr xya" xtqa la` ,ok mipencw mixtq lkac :mz epiax xne`e

ez`e ,d`ial `ifg cg` meie mipy yly xg`lc ,edpi` iaeigi`l yly xg`l yly jezn

elra m`e .edpi` iaeigi`l dxyr mizy xg`l dxyr mizy jezne .iliige ixeqi` edlek

oiae ,ze`hg dxyr yy `ki` zElcba olekyk©§

e`l zertey ef `qxibl oiae qxhpewd zqxibl

zqxible .mizpia dlah `le dz`xy `l` ,`wec

cr dlah `le yly jeza dz`xy mz epiax

.dxyr mizy xg`làìåope`e xr dyrnk

dkxck `ly mzd eli`cynyl xeq`c rnyn Ð

(a,k) mixcpc ipy wxtac ,dnize .dkxck `ly

dil dxn`e iaxc dinwl `iz`c `idd :xn`

dxezd ,iza :dl xn` ,ektde el izkxr ogley

ektde .ikd `zkldc wiqne .el jzxizdÐepiid

xn`py ,jka zxrhvny itl ,dkxck `ly

dze` dpiry "dprie dze` akyie" :(cl ziy`xa)

(`l my) "izepa z` dprz m`" oke .dkxck `ly

dhnl `ede dlrnl `id ektd i`c .okxck `ly

Ðrax` wxt" wxta oke .jk lr zlaew dzid `l

ezy` lr `ad ixkp :xn` (a,gp oixcdpq) "zezin

dkxck `lyÐicin `ki` in :jixte .dzin aiig

`l i`d epiide ?aiigin ixkpe aiigin `l l`xyic

xeqi` `ki` i`c .ixy l`xyiac epiid aiign

l`xyiaÐozxdf`c ,dzin ixkpa aiignc `gip

epiax xne`e !mixac x`ye lfba enk ozzin `id ef

oeikc ,ixyc ,rxf z`ved `la ixiin mzdc :wgvi

.ope`e xr dyrnk ied `l rxf zzgyd `kilc

xr dyrnk aeyg `lc :wgvi epiax xn` cer

zeyrl libxe ,rxf zigydl oiekznyk `l` ope`e

lr `al de`zne ,`nlra i`xw`a la` .cinz ok

dkxck `ly ezy`Ðmixcpa opixn`ck ,ixy

,dyri ezy`a zeyrl dvex mc`y dn lk :(a,k)

dvx ,civd on bce ,gahd on `ad xyal lynÐ

,ilv elke`dvxÐdvx ,lyean elke`Ð.wely

äøåúädlk ihiykz lr dqgleti `ly Ð

heltz cenrzy cinc ab lr s` dipt lrn wxy

leahl jxhvzeÐdqg dxezdy `nip mewn lkn

mcew jen ozzy e` ,cenrz `ly onf lk

.heltz `ly ick ,cenrzy

éàúòãi`ed jlrmeyn :mz epiax xn` Ð

`aac `nw wxtc `caer `idd

ediieexz :`cqg ax za dxn`c ,(a,ai) `xza

itl .dz`eap miiwzzy dtvn dzide ,`piraw

,el `ypil dxgi` zxg` dy` `axl didy

.el dtvn dzid ikd elit`eøîàl`eny

'ek zekixv oleke"ulegd"a opzc miyp lk` Ð

.i`w (a,an) `xnba mzd `ziixaae (`,`n zenai)

ìáàoizndl dkixv l`xyi za dphwÐ

xyi za dphwc zepf opixfbcla` .dlecb eh` l`

?o`nk xn`c l`enye :xn`z m`e .l`xyi za eh` `l` `xiq` `le ,onwl xn`ck ,dytp `xhpin ixeibi`l dzrcc oeik dteb dlecbc ,dlecb zxeib eh` xfbnl jiiy `l dphw zxeiba

l`xyi za dphwa `nlyaÐxaq o`nk ,zxeiba `l` .zepfa oicd `edc l`eny xaqwe ,dlecb eh` oi`eyipa dphw dtecxc `ziixaa (a,an zenai) "ulegd"a xfbc ,xi`n iaxk dl xaq

dcedi iaxk i` ?dlÐaexa `kdc it lr s`e .dcedi iax ixac ,miycg dyly oizndl zekixv ,mipy yly zepa lr zexizi ,'ek dgtyde zxeibd :jenqa `ipzck ,xefbl dphw zxeib elit`

iqei iaxk i`e .mixtqd lka dl opiqxb (`,fl zeaezk) "zexrp el`" wxta ,mipy yly zepa lr zexizi opiqxb `l mixtqÐdlecb zxeiba elit` ixy iqei iaxc ,ixzyz inp dlecb elit`

l`xyi za dphwa dcedi iax xfb `l dtecxc `ziixaa `dc ,dcedi iaxcn dketd l`eny zxaqc :cere .iqei iaxk xn`c `ed 'opixn` dlecb ixyc l`enyc `pyil jci`a `dc .cin `ypil

`le iqei iax dtecxc `ziixaa iqxbc mixtql ,edine .xfb `l zxeibae xfb l`xyi za dphwac :`kti` l`enye ,yly zepa lr zexizi :ipzwck ,dphwa elit` xfb zxeibae ,oi`eyipa elit`

dcedi iaxÐdphwa la` ,dcedi iax xq` `wec dlecbae .dizil `ztqezae ,zexizi oizrnya opiqxb `lc :wgvi epiax xne`e .'d zxfra yxtp inp onwle .xity iz`Ðiaxk l`enye ,ixy

.zxeiba dil `xiaq dcedi

ïúðoizndl dkixv hb dl!dtecxc `ziixa` eizexifba xi`n iaxk dkld l`eny wiqtc ,(a,q zeaezk) "it lr s`" wxta `pnif `cg l`eny dxn` `d :odk dyn epiax ad dywd Ð

,`pipz edlek :mzd dlr jixtc `de .(a,w) zeaezka "dpnl`" seqa `kdc l`enyc dizlin xwire ,zp`nn meyn `l` `kd jixhvi` `l l`enyc dizlin xwirc :wgvi epiax xne`e

opz `lc ,dil jixhvi` miycg dyly oizndl dkixv :ipyneÐ,oizndl dkixv oi`c ,zp`nn meyn `l` jixhvi` `l dteb `id la` .dil jixhvi` miycg dylyc oic :eyexit ikd
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קסג
miwxt dyelyaa cenr cl sc ± iriax wxtzenai

äðåùàø äàéáá àøáòéà øîú àäåxrc onwl xn`ck ,dcedin Ðokxck `ly ope`e

.eynyòáöàáäëòéîdgzte ,d`ia mcew Ð.ze`ia izyk dil eede ,geztìëúåëòåî
éáø úéá ìùÐzexiynd,odizerav`a odileza.ony xnzùãç äòáøàå íéøùò ìëÐ

wepizy.wpeiõåçáî äøåæå íéðôáî ùã,xarzz `ly ick Ðlenbze.zenie ,dpa z`

ïðåàå øò äùòîë àìàgzt xnz ,`nl` Ð

.dl did geztäúåà[xy`] (ik) dy`e" Ð

,"mina evgxe rxf zaky dze` yi` akyi

.`ed `herin "dze`"äìëì èøô`ira `lc Ð

yxtnck ,dpey`x d`ia z`neh meyn dliah

.onwl `nrhïåä.mkg my Ðäìë éèéùëú ìò
wxye lgk Ðleahz m`e ,dipt lr zpzepy

mexiari.mindäàéáî úøáòúî äùà ïéàù éôì
äðåùàøoi`c ,dia opixw "rxf zaky" `le Ð

"rxf zaky"n `herin ,edine .rixfdl ie`x`l

`ed rixfdl ie`x mewn i`de li`ed ,`wtp

`l inp rxf zakya rbep meyne .dipy d`iaa

,`inhin,d`nhn `l mixzqd zia z`nehc

`ed oke ,d`iaa `id aezkd zxfby `l`

.(a,`n) dcp zkqnaäàøòäì`ly Ð,rixfd

zqpkd xn`c o`nl i` ,dwiyp xn`c o`nl i`

.dxhräëøãë àìùäàøòäåà÷ôð òøæ úáëùî
d`xrd ,rxf mewn epi` dkxck `ly Ðe`l Ð

ediiexz jkld .rxf o`k oi`c ,`ed rxf zaky

"rxf zaky"n.ihrninàãñç áø úáìezy` Ð

.`axcêéøúáàzidyy Ðxg` mipy xyr

.ded `ng xa inxe ,oey`xd jilraìàåîù øîà
ïìåëå.elrapy miypd Ðïéúîäì úåëéøöÐ

ueg ,oz`ia xg` miycg dyly `ypdln

mzqc ab lr s`e ,dphw zxxgeyne zxeibn

od zepef dgtye zeixkpexfb `l Ðdphwa opax

.melk zxxgeyne zxeib zliah xg` oizndl

dphw zxeibn ueg l`eny xn`wcnellkn Ð

xn`wc olekcza dphwc ,i`w inp zephw`

za e`lc ab lr s`e .oizndl dkixv l`xyi

oey`x ly erxf oia dpgad o`k oi`e ,`id mipa

ipy ly erxfl.dlecb meyn opax da xefb Ð

éàîáå.`nw dlran `wtp Ðøîàä ïåàéîá éà
àéòá àìã ìàåîùÐ,ipezn`xfbinl `kilc

.oe`ina z`vei ,dlecb oi`c dlecb meyn
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.melk ohw dyrn oi`c ,licbiy cr gily zeyrl `le ycwl leki oi`y dlgz eilr lg

zerteya qxb "milgb iab lr xya" xtqa la` ,ok mipencw mixtq lkac :mz epiax xne`e

ez`e ,d`ial `ifg cg` meie mipy yly xg`lc ,edpi` iaeigi`l yly xg`l yly jezn

elra m`e .edpi` iaeigi`l dxyr mizy xg`l dxyr mizy jezne .iliige ixeqi` edlek

oiae ,ze`hg dxyr yy `ki` zElcba olekyk©§

e`l zertey ef `qxibl oiae qxhpewd zqxibl

zqxible .mizpia dlah `le dz`xy `l` ,`wec

cr dlah `le yly jeza dz`xy mz epiax

.dxyr mizy xg`làìåope`e xr dyrnk

dkxck `ly mzd eli`cynyl xeq`c rnyn Ð

(a,k) mixcpc ipy wxtac ,dnize .dkxck `ly

dil dxn`e iaxc dinwl `iz`c `idd :xn`

dxezd ,iza :dl xn` ,ektde el izkxr ogley

ektde .ikd `zkldc wiqne .el jzxizdÐepiid

xn`py ,jka zxrhvny itl ,dkxck `ly

dze` dpiry "dprie dze` akyie" :(cl ziy`xa)

(`l my) "izepa z` dprz m`" oke .dkxck `ly

dhnl `ede dlrnl `id ektd i`c .okxck `ly

Ðrax` wxt" wxta oke .jk lr zlaew dzid `l

ezy` lr `ad ixkp :xn` (a,gp oixcdpq) "zezin

dkxck `lyÐicin `ki` in :jixte .dzin aiig

`l i`d epiide ?aiigin ixkpe aiigin `l l`xyic

xeqi` `ki` i`c .ixy l`xyiac epiid aiign

l`xyiaÐozxdf`c ,dzin ixkpa aiignc `gip

epiax xne`e !mixac x`ye lfba enk ozzin `id ef

oeikc ,ixyc ,rxf z`ved `la ixiin mzdc :wgvi

.ope`e xr dyrnk ied `l rxf zzgyd `kilc

xr dyrnk aeyg `lc :wgvi epiax xn` cer

zeyrl libxe ,rxf zigydl oiekznyk `l` ope`e

lr `al de`zne ,`nlra i`xw`a la` .cinz ok

dkxck `ly ezy`Ðmixcpa opixn`ck ,ixy

,dyri ezy`a zeyrl dvex mc`y dn lk :(a,k)

dvx ,civd on bce ,gahd on `ad xyal lynÐ

,ilv elke`dvxÐdvx ,lyean elke`Ð.wely

äøåúädlk ihiykz lr dqgleti `ly Ð

heltz cenrzy cinc ab lr s` dipt lrn wxy

leahl jxhvzeÐdqg dxezdy `nip mewn lkn

mcew jen ozzy e` ,cenrz `ly onf lk

.heltz `ly ick ,cenrzy

éàúòãi`ed jlrmeyn :mz epiax xn` Ð

`aac `nw wxtc `caer `idd

ediieexz :`cqg ax za dxn`c ,(a,ai) `xza

itl .dz`eap miiwzzy dtvn dzide ,`piraw

,el `ypil dxgi` zxg` dy` `axl didy

.el dtvn dzid ikd elit`eøîàl`eny

'ek zekixv oleke"ulegd"a opzc miyp lk` Ð

.i`w (a,an) `xnba mzd `ziixaae (`,`n zenai)

ìáàoizndl dkixv l`xyi za dphwÐ

xyi za dphwc zepf opixfbcla` .dlecb eh` l`

?o`nk xn`c l`enye :xn`z m`e .l`xyi za eh` `l` `xiq` `le ,onwl xn`ck ,dytp `xhpin ixeibi`l dzrcc oeik dteb dlecbc ,dlecb zxeib eh` xfbnl jiiy `l dphw zxeiba

l`xyi za dphwa `nlyaÐxaq o`nk ,zxeiba `l` .zepfa oicd `edc l`eny xaqwe ,dlecb eh` oi`eyipa dphw dtecxc `ziixaa (a,an zenai) "ulegd"a xfbc ,xi`n iaxk dl xaq

dcedi iaxk i` ?dlÐaexa `kdc it lr s`e .dcedi iax ixac ,miycg dyly oizndl zekixv ,mipy yly zepa lr zexizi ,'ek dgtyde zxeibd :jenqa `ipzck ,xefbl dphw zxeib elit`

iqei iaxk i`e .mixtqd lka dl opiqxb (`,fl zeaezk) "zexrp el`" wxta ,mipy yly zepa lr zexizi opiqxb `l mixtqÐdlecb zxeiba elit` ixy iqei iaxc ,ixzyz inp dlecb elit`

l`xyi za dphwa dcedi iax xfb `l dtecxc `ziixaa `dc ,dcedi iaxcn dketd l`eny zxaqc :cere .iqei iaxk xn`c `ed 'opixn` dlecb ixyc l`enyc `pyil jci`a `dc .cin `ypil

`le iqei iax dtecxc `ziixaa iqxbc mixtql ,edine .xfb `l zxeibae xfb l`xyi za dphwac :`kti` l`enye ,yly zepa lr zexizi :ipzwck ,dphwa elit` xfb zxeibae ,oi`eyipa elit`

dcedi iaxÐdphwa la` ,dcedi iax xq` `wec dlecbae .dizil `ztqezae ,zexizi oizrnya opiqxb `lc :wgvi epiax xne`e .'d zxfra yxtp inp onwle .xity iz`Ðiaxk l`enye ,ixy

.zxeiba dil `xiaq dcedi

ïúðoizndl dkixv hb dl!dtecxc `ziixa` eizexifba xi`n iaxk dkld l`eny wiqtc ,(a,q zeaezk) "it lr s`" wxta `pnif `cg l`eny dxn` `d :odk dyn epiax ad dywd Ð

,`pipz edlek :mzd dlr jixtc `de .(a,w) zeaezka "dpnl`" seqa `kdc l`enyc dizlin xwire ,zp`nn meyn `l` `kd jixhvi` `l l`enyc dizlin xwirc :wgvi epiax xne`e

opz `lc ,dil jixhvi` miycg dyly oizndl dkixv :ipyneÐ,oizndl dkixv oi`c ,zp`nn meyn `l` jixhvi` `l dteb `id la` .dil jixhvi` miycg dylyc oic :eyexit ikd
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miwxt dyelya` cenr dl sc ± iriax wxtzenai
'åëå äðè÷ ïðáø åøæâå.`giky `lc meyn ,xefb `l dphw zxeib iabe Ðéàåäã ììëîÐ

minkg inia rxi` dfk dyrn ike :dinza?eyciwy mipy `de.dyrn ipz `le ,ipzw

äúéä äòù úàøåäë àìà`n ,da opixfb `lc ,dzid `le Ð`nrh i.giky `l selig Ð

äìåãâ úøøçåùîå úøåéâî õåçzekixvc llkn ,dlecb ueg i`da ipzwcn Ðoizndl

xn`wc.ixiinw zelecba Ðúøøçåùîå úøåéâ
øåæâì úåðæ åäá àçéëùã äìåãâick ,epizniy Ð

rxfl dyecwa `ly rxfpy rxf oia oigadl

rxfpy.dyecwaéñåé éáøë øîàã àåä`lc Ð

dpfn dy`c ,`nrh yxtnc .xfbzktdznick

l`eny xfb zil`xyia ,edine .xarzz `ly

iqei iaxk xaq `le ,zxarzny oi`eyp eh` zepf

,dzetne dqep`a onwl xn`ck ,eda xfb `lc

meyn zixkpay zepf xefb `l zxeiba la`

oeik ,d`eyp zxeib elit`c .zixkpac oi`eyp

ixeibi`l dzrccoigadl ick ,inp zktdzn Ð

.onwlck dyecwa `ly rxfl dyecw rxf oia

äùôð àøèðî.dl onefne ,dcda jen `ihnne Ð

ïéòå ïùá äàöåé àìàzrci zed `lc Ð

`l ,xxgzydl dcizrc `xwirn`gxhin

.dcda jen iiez`l `xdcfneäúåôîå äñåðàÐ

.jen dl oi`e ,`ed `linn qpe` ixde .zil`xyi

úëôäúîs`e Ð`kil inp oire oya d`vei

jetidc oeikc ,jxtnl `zydoi`e dl `ed lw

gxeh eadpi` dpfn dy` lkc ,`id zktdzn Ð

.xarzdl dvexúåðäë.mipdk zepa Ð

àì úéìàøùé,`id odk zy`e li`ed :dinza Ð

odk dlral dxeq` inp l`xyi za elit`!éùð
íéðäëzy`c ,odl elqtp mipdk odilra m` Ð

.dlral dxeq` dqp`py odkàì íéìàøùé éùð
mil`xyi el` ly mdilra m` ike :dinza Ð

`l in Ðelqtindpedkl inp?el` ezeni m`y

.mipdkl e`ypi `l Ð'åë íøîò áø øîàäå
ïéúéðúîî ïéðééòì åäðéøäðàå`iad :xnelk Ð

di`x epl`ad"a onwl dpyn dze`e .epzpynn

.(`,ep) "eznai lrìò óà äñðàðù ìàøùé úùà
äìòáì úøúåîù éôÐ`ide"n"dytzp `l

xacna)ikd elit` ,zxzen dytzp `d ,(dÐ
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`zax `zkld
¯ äøîàì øçà [âë ההפטרה את שקורא מי לכתחילה

ברכותֿההפטרה  את שיאמר זה בדיעבד,48הוא אמנם ,
אחר  יקרא ברכותֿההפטרה, העולה בירך שכבר ֵַכגון

הראשון  ברכות על ויסמוך - .49ההפטרה
¯ íäéøçà ùéã÷ [ãë אומרים שאין בתעניתֿציבור גם

לקרוא  יודע שאינו נמצא אם המפטיר; קודם קדיש
לקריאת  העולה לצורך בתורה שוב יקראו לא ההפטרה,

בתורה. הראשון בקריאת די אלא ההפטרה,
שעלה  מי ההפטרה לקריאת להעדיף יש ומכלֿמקום

הכהן  או הלוי כמו זו בקריאה .51לתורה

zetqede mipeiv
יודע 48) שכשאינו התורה בקריאת שנוהגים כפי ודלא

בקול  קורא והאחר בלחש, וקורא הברכות את אומר לקרוא
ג). ס"ק א"א (פמ"ג

מוכח 49) כן כי והנה כב: סימן ט חלק יצחק מנחת שו"ת
במש"כ  ט') סעי' רפ"ד (סי' שם הרב ש"ע מדברי ג"כ
לומר  יודע שאינו מי למפטיר לקרות אסור דלכתחילה
ויאמר  לקראו, דאפשר עצה, כתב ולא וכו', בעצמו ההפטרה
שמע  בלחש, והעולה בקולֿרם, יקרא ואחר ההפטרה, ֵברכת

לכתחילה, בכה"ג אף מהני דלא מינה
יברך  שאחר הזכיר דלא מדבריו, להוכיח יש גם ֵוהנה
ברכות  שיברך מי בדיעבד חילוק דאין ש"מ ג "כ, הברכות
כה"ח  בספר הובא ה) ס"ק רפ"ד (סי' מט"י ובספר ההפטרה.
קודם  בין במקומו לקרות אחר יכול וז"ל י), (ס"ק שם
וסומך  שבירך, אחר בין ההפטרה שלפני א' ברכה  שבירך
כדין  ומפטיר בתורה שבירך ראשון של ברכתו על השני
מדבריו, ונראה יעו"ש. ג') סעי' תקפ"ה (סי' תוקע
ברכת  גם ההפטרה הקורא יברך כה"ג אירע אם דלכתחילה,
אין  העולה אם דוקא דמיירי לומר ההכרח ובזה ... הפטרה
בלחש  קורא דאם הקורא, עם ההפטורה בלחש קורא
אבל  וכנ"ל, בתורה בקורא כמו יברך שהוא עדיף ההפטורה
דהעולה  בכה"ג דאף הנ"ל, מכל נראה לכתחילה בנוגע מ"מ
לא  בקולֿרם הקורא עם בלחש וקורא הפטורה ברכת מברך

הנ"ל. ככל לכתחילה מהני
תחלה 50) בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר י: סעיף

יהא  שלא כדי בנביא יפטיר ואח"כ וסוף תחלה עליה ויברך
כמו  לבדו בנביא יקרא אם שוה נביא וכבוד תורה כבוד

לבדה. בתורה הראשונים העולים שקראו
שרצה 51) מה קי: סימן או"ח מהדו"ת ביהודה נודע שו"ת

שאותו  במנחה ציבור בתענית אירע שאם חדש דבר להורות
וצריך  להפטיר בקי אינו שלישי לתורה לעלות שקראוהו
לברך  צריך המפטיר אחר שאותו במקומו להפטיר אחר

לאחריה  ויברך פסוקים שלשה עמו ויקראו התורה ברכת
בתורה  לקרות צריך בנביא המפטיר דהרי יפטיר ואח"כ

ר  בסימן רמ"א דברי על לסמוך שייך לא וכאן ... פ"ד תחלה
יכול  להפטיר יודע שאינו למי קראו אם שבדיעבד ד' סעיף
דמוכחא  ג' ס"ק במג"א טעמו ביאר דשם לאומרה. אחר
עיין  בקדיש, שהפסיקו כיון המפטיר בעד שקרא מלתא
מוכחא  לא קדיש דליכא ציבור בתענית וא"כ שם, במג"א

המפטיר. בשביל בתורה מחדש לקרות וצריך מלתא
... בחול מוסיפין אין צורך דלשום ... נראים דבריו ואין
אלא  בקדיש שהפסיקו טעמא למיהב ... הוכרח לא ולדעתי
היה  התורה כבוד מפני וא"כ להוסיף, שאפשר ויו"ט בשבת
לומר  הוכרחו ולכן המפטיר. לזה גם בתורה לקרוא  לנו
בקדיש  שהפסיקו שכיון התורה כבוד יש בלא"ה שכאן
הקרואים, על להוסיף אפשר שאי בחול אבל מילתא. מוכחא
היכא  היינו התורה כבוד מפני בתורה קורא שהמפטיר אף
אי  למדין אין הקרואים על להוסיף אפשר דאי וכאן דאפשר

מאפשר... אפשר
להשיב  קפ"ב בסימן (הב"י הוצרך לא כאן שעד אמינא ועוד
וכו' מילתא מוכחא קדיש הפסקת מטעם הריב"ש) דברי על
היה  המפטיר את שקורא בשעה הש"ץ אולי כי בימיהם אלא
אבל  מפטיר. לומר מסיים היה ולא פב"פ יעמוד אומר
יודעים  הכל א"כ מפטיר פב"פ יעמוד אומר שהש"ץ בזמננו
יודע  אינו שהוא מעשה שאירע ואף קראוהו. שלמפטיר
שבמקום  יודעים הכל במקומו מפטיר ואחר להפטיר

התורה. כבוד כאן ויש ההפטרה קורא הוא הראשון
יודע  אינו השלישי שאם ברור נלענ"ד זה עכ"פ מקום ומכל
גם  קראו שכבר הם יפטירו יודעים הלוי או והכהן להפטיר
קודם  והלוי ... הנכנסים חשש רק כאן ואין תחלה בתורה
הכהן  גם ואם כלל, בתורה קרא שלא לאחר יקרא ולא לכהן,
להפטיר  אחר איש יוכל אז - להפטיר יודעים אינם והלוי

הנלענ"ד. זה בתורה. קריאה שום בלי

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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1

2

`zax `zkld
¯ åîöòá äøèôää [äë לתורה לעלות שקראוהו כיון

ההפטרה. יקרא ואחר לתורה, ועולה - כבדיעבד ֵנחשב
צריך  אין - לתורה שעלה שלאחר 'בדיעבד' לפרש ואין

הפרשה. שוב לקרוא ההפטרה קורא

¯ äðåùàøä àøáñë [åë גם כ'בדיעבד' שהחשיבו יש
מי  ידחו ואם  וכיו"ב, ליארצייט לעלות שהמנהג במקום
בין  גדולה לשערוריה יגרום - לקרוא יודע שלא

.52המתפללים 

zetqede mipeiv
למעשה 52) בנוגע ומ"מ כב: סי' ח"ט יצחק מנחת שו"ת

בזמן  אף מפטיר, מלעלות מהמתפללים כמה ידחו הרי
שערורי' לגרום ועלול הנהוג, כפי למפטיר לעלות חיובם
לחומרת  בנוגע אף הרי ובזה ... המתפללים בין גדולה
כתב  הרי לדבריו, לכתחילה לחוש להרמ"א דס"ל הריב"ש

דהמקומות  ו') ד' אות רפ"ד (סי' שם יוסף ברכי בספר
דיברך  אף וזהו עיי"ש, למונעם אין כהריב"ש דלא שנהגו
הקורא, עם בלחש אף ההפטורה קורא אין והעולה הקורא
ההפטורה  ברכת יברך דהעולה היכא להקל דיש מכש"כ

ע"כ. כנ"ל. דעדיף הקורא עם בלחש ויקרא
וצ"ע. קראוהו, שכבר היינו ד'בדיעבד' כתב בשוע"ר והנה

•
zay zekld - jexr ogley

המקום · כשאין אלא טבריא חמי התירו שלא אומרים יש
לידי  שבא מפני אסור מקורה המקום אם אבל מקורה
שמותר  אומרים ויש שיתבאר כמו בשבת להזיע ואסור זיעה
משום  אלא הזיעה את אסרו לא שהרי טבריא בחמי להזיע
טבריא  בחמי לרחוץ שמותר וכיון שיתבאר כמו רחיצה גזרת
סופרים  בדברי הלכה ולענין בהם להזיע שמותר שכן כל

המי  אחר קל:הלך

אפילו ‚ לתוכה להמשיך אסור טבריא חמי של המים אמת
לאמה  חוץ יוצא הסילון ופי צונן של סילון יום מבעוד
שיתחממו  כדי כן ועושין שבקרקע לעוקא נשפכים ומימיו
זו  והרי חמין של האמה דרך בעברם שבסילון הללו מים
בתוך  נטמנו הללו שמים הבל המוסיף בדבר הטמנה כעין
וכבר  הבל המוסיף דבר נקראים שהן טבריא חמי של האמה
אפילו  הבל המוסיף בדבר להטמין שאסור רנ"ז בסי' נתבאר
והמשיך  עבר אם ולכן אסור והטמין עבר ואם יום מבעוד
ממנו  הנשפכים המים אסורים האמה לתוך צונן של הסילון
שאסור  בשבת הוחמו כאלו בשתיה בין ברחיצה בין לעוקא
בלבד  אחד אבר ואפילו ורגליו ידיו פניו בהם לרחוץ אפילו
שהוחמו  כחמין דינם יו"ט בערב זה סילון המשיך ואם
מותרים  אבל רובו או גופו כל בהם לרחוץ שאסור ביו"ט
בסי' שיתבאר כמו ורגליו ידיו פניו בהם לרחוץ או בשתיה

תקי"א.

לאמה  חוץ יוצא ופיו צד מכל מוקף הסילון כשגוף זה וכל
הטמנה  נקרא זה אין האמה לתוך הצונן שופך הוא אם אבל
מותר  לפיכך בו נטמן ולא בחמין הוא מתערב שהצונן כלל
כל  והולך לשם נמשך והוא לשם יום מבעוד הצונן להמשיך
יום  מבעוד שהתחיל כיון בישול משום בו ואין כולה השבת
ג"כ  ומותר רנ"ב בסי' שנתבאר כמו בשבת מאליו נגמר והוא
חמי  בשאר כמו זו באמה ביחד גופו כל אפילו לרחוץ

טבריא:

המדורה „ כנגד ויתחמם גופו כל בצונן אדם ישתטף לא
גופו  כל בחמין כרוחץ ונמצא שעליו מים שמפשיר מפני
מפני  האש אצל שנתחמם אחר בצונן להשתטף מותר אבל

כך. כל מתחממים שעליו המים שאין

לחממם  שלא ליזהר צריך ידיו הרוחץ שאפילו אומרים ויש
לא  אם בו סולדת היד שאין במקום אפילו המדורה כנגד
ונמצא  שעליהן המים שמפשיר מפני יפה תחלה ינגבם
אפילו  בשבת שהוחמו וחמין בשבת שהוחמו בחמין כרוחץ
הוחמו  לא ואפילו אחד אבר אפילו בהם לרחוץ אסור בהיתר

כדבריהם: להחמיר ויש בו סולדת היד שאין מעט אלא

בו ‰ שיש כלי בטנו גבי על ליתן אסור במעיו שחש מי
רוב  כרוחץ ונמצא גופו רוב על ישפכו שמא חמין מים
כדי  בהם שאין מועטים מים הם אם ואפילו בחמין גופו
מעט  אפילו בשבת הוחמו אם מקום מכל גופו רוב רחיצת

כ  אסור בו סולדת היד אסור שאין בחול ואפילו שנתבאר מו
מותר  אבל רותחים שהמים שפעמים הסכנה מפני כן לעשות

בשבת: ואפילו בטנו גבי על וליתנו בגד להחם

Â שלא מהנהר כשעולה יפה גופו שינגב צריך בנהר הרוחץ
כמו  בכרמלית אמות ד' ויטלטלם עליו המים ישארו
גופו  לשוט שלא [ליזהר] צריך ועוד ש"א בסי' שנתבאר
פני  שעל הקסמין כגון דבר שום להשיט שלא וגם בנהר
שיתבאר  כמו המים לנקות ולכאן לכאן להפצילן אסור המים
שערו  לסחוט שלא רוחץ כל ליזהר צריך ועוד של"ט בסי'
בולע  ואינו קשה שהשער בשיער סחיטה שייך שלא ואף
ומפני  סופרים מדברי אסור מקום מכל ממש בתוכו המים
המנהג  נתפשט לכן זה בכל ליזהר יודעים הכל שאין
אע"פ  בצונן אפילו בשבת כלל לרחוץ שלא אלו במדינות

הדין: מן בדבר איסור שאין

Ê טבילה הצריך אפילו בשבת מטומאתו לטבול מותר אדם
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`zax `zkld
¯ äøîàì øçà [âë ההפטרה את שקורא מי לכתחילה

ברכותֿההפטרה  את שיאמר זה בדיעבד,48הוא אמנם ,
אחר  יקרא ברכותֿההפטרה, העולה בירך שכבר ֵַכגון

הראשון  ברכות על ויסמוך - .49ההפטרה
¯ íäéøçà ùéã÷ [ãë אומרים שאין בתעניתֿציבור גם

לקרוא  יודע שאינו נמצא אם המפטיר; קודם קדיש
לקריאת  העולה לצורך בתורה שוב יקראו לא ההפטרה,

בתורה. הראשון בקריאת די אלא ההפטרה,
שעלה  מי ההפטרה לקריאת להעדיף יש ומכלֿמקום

הכהן  או הלוי כמו זו בקריאה .51לתורה

zetqede mipeiv
יודע 48) שכשאינו התורה בקריאת שנוהגים כפי ודלא

בקול  קורא והאחר בלחש, וקורא הברכות את אומר לקרוא
ג). ס"ק א"א (פמ"ג

מוכח 49) כן כי והנה כב: סימן ט חלק יצחק מנחת שו"ת
במש"כ  ט') סעי' רפ"ד (סי' שם הרב ש"ע מדברי ג"כ
לומר  יודע שאינו מי למפטיר לקרות אסור דלכתחילה
ויאמר  לקראו, דאפשר עצה, כתב ולא וכו', בעצמו ההפטרה
שמע  בלחש, והעולה בקולֿרם, יקרא ואחר ההפטרה, ֵברכת

לכתחילה, בכה"ג אף מהני דלא מינה
יברך  שאחר הזכיר דלא מדבריו, להוכיח יש גם ֵוהנה
ברכות  שיברך מי בדיעבד חילוק דאין ש"מ ג "כ, הברכות
כה"ח  בספר הובא ה) ס"ק רפ"ד (סי' מט"י ובספר ההפטרה.
קודם  בין במקומו לקרות אחר יכול וז"ל י), (ס"ק שם
וסומך  שבירך, אחר בין ההפטרה שלפני א' ברכה  שבירך
כדין  ומפטיר בתורה שבירך ראשון של ברכתו על השני
מדבריו, ונראה יעו"ש. ג') סעי' תקפ"ה (סי' תוקע
ברכת  גם ההפטרה הקורא יברך כה"ג אירע אם דלכתחילה,
אין  העולה אם דוקא דמיירי לומר ההכרח ובזה ... הפטרה
בלחש  קורא דאם הקורא, עם ההפטורה בלחש קורא
אבל  וכנ"ל, בתורה בקורא כמו יברך שהוא עדיף ההפטורה
דהעולה  בכה"ג דאף הנ"ל, מכל נראה לכתחילה בנוגע מ"מ
לא  בקולֿרם הקורא עם בלחש וקורא הפטורה ברכת מברך

הנ"ל. ככל לכתחילה מהני
תחלה 50) בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר י: סעיף

יהא  שלא כדי בנביא יפטיר ואח"כ וסוף תחלה עליה ויברך
כמו  לבדו בנביא יקרא אם שוה נביא וכבוד תורה כבוד

לבדה. בתורה הראשונים העולים שקראו
שרצה 51) מה קי: סימן או"ח מהדו"ת ביהודה נודע שו"ת

שאותו  במנחה ציבור בתענית אירע שאם חדש דבר להורות
וצריך  להפטיר בקי אינו שלישי לתורה לעלות שקראוהו
לברך  צריך המפטיר אחר שאותו במקומו להפטיר אחר

לאחריה  ויברך פסוקים שלשה עמו ויקראו התורה ברכת
בתורה  לקרות צריך בנביא המפטיר דהרי יפטיר ואח"כ

ר  בסימן רמ"א דברי על לסמוך שייך לא וכאן ... פ"ד תחלה
יכול  להפטיר יודע שאינו למי קראו אם שבדיעבד ד' סעיף
דמוכחא  ג' ס"ק במג"א טעמו ביאר דשם לאומרה. אחר
עיין  בקדיש, שהפסיקו כיון המפטיר בעד שקרא מלתא
מוכחא  לא קדיש דליכא ציבור בתענית וא"כ שם, במג"א

המפטיר. בשביל בתורה מחדש לקרות וצריך מלתא
... בחול מוסיפין אין צורך דלשום ... נראים דבריו ואין
אלא  בקדיש שהפסיקו טעמא למיהב ... הוכרח לא ולדעתי
היה  התורה כבוד מפני וא"כ להוסיף, שאפשר ויו"ט בשבת
לומר  הוכרחו ולכן המפטיר. לזה גם בתורה לקרוא  לנו
בקדיש  שהפסיקו שכיון התורה כבוד יש בלא"ה שכאן
הקרואים, על להוסיף אפשר שאי בחול אבל מילתא. מוכחא
היכא  היינו התורה כבוד מפני בתורה קורא שהמפטיר אף
אי  למדין אין הקרואים על להוסיף אפשר דאי וכאן דאפשר

מאפשר... אפשר
להשיב  קפ"ב בסימן (הב"י הוצרך לא כאן שעד אמינא ועוד
וכו' מילתא מוכחא קדיש הפסקת מטעם הריב"ש) דברי על
היה  המפטיר את שקורא בשעה הש"ץ אולי כי בימיהם אלא
אבל  מפטיר. לומר מסיים היה ולא פב"פ יעמוד אומר
יודעים  הכל א"כ מפטיר פב"פ יעמוד אומר שהש"ץ בזמננו
יודע  אינו שהוא מעשה שאירע ואף קראוהו. שלמפטיר
שבמקום  יודעים הכל במקומו מפטיר ואחר להפטיר

התורה. כבוד כאן ויש ההפטרה קורא הוא הראשון
יודע  אינו השלישי שאם ברור נלענ"ד זה עכ"פ מקום ומכל
גם  קראו שכבר הם יפטירו יודעים הלוי או והכהן להפטיר
קודם  והלוי ... הנכנסים חשש רק כאן ואין תחלה בתורה
הכהן  גם ואם כלל, בתורה קרא שלא לאחר יקרא ולא לכהן,
להפטיר  אחר איש יוכל אז - להפטיר יודעים אינם והלוי

הנלענ"ד. זה בתורה. קריאה שום בלי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

Bîöòa äøèôää øîBì òãBé BðéàL éî øéèôîì úBø÷ì[dkøçà àø÷éå äøBza àø÷éå äìòé BúBà eàø÷ íàå ¦§§©§¦¦¤¥¥©©©©§¨¨§©§§¦¨§©£¤§¦§¨©¨§¦§¨©¥
äðBLàøä àøáñk äøèôää[ek: ©©§¨¨¦§¨¨¨¦¨

ט  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן

1

2

`zax `zkld
¯ åîöòá äøèôää [äë לתורה לעלות שקראוהו כיון

ההפטרה. יקרא ואחר לתורה, ועולה - כבדיעבד ֵנחשב
צריך  אין - לתורה שעלה שלאחר 'בדיעבד' לפרש ואין

הפרשה. שוב לקרוא ההפטרה קורא

¯ äðåùàøä àøáñë [åë גם כ'בדיעבד' שהחשיבו יש
מי  ידחו ואם  וכיו"ב, ליארצייט לעלות שהמנהג במקום
בין  גדולה לשערוריה יגרום - לקרוא יודע שלא

.52המתפללים 

zetqede mipeiv
למעשה 52) בנוגע ומ"מ כב: סי' ח"ט יצחק מנחת שו"ת

בזמן  אף מפטיר, מלעלות מהמתפללים כמה ידחו הרי
שערורי' לגרום ועלול הנהוג, כפי למפטיר לעלות חיובם
לחומרת  בנוגע אף הרי ובזה ... המתפללים בין גדולה
כתב  הרי לדבריו, לכתחילה לחוש להרמ"א דס"ל הריב"ש

דהמקומות  ו') ד' אות רפ"ד (סי' שם יוסף ברכי בספר
דיברך  אף וזהו עיי"ש, למונעם אין כהריב"ש דלא שנהגו
הקורא, עם בלחש אף ההפטורה קורא אין והעולה הקורא
ההפטורה  ברכת יברך דהעולה היכא להקל דיש מכש"כ

ע"כ. כנ"ל. דעדיף הקורא עם בלחש ויקרא
וצ"ע. קראוהו, שכבר היינו ד'בדיעבד' כתב בשוע"ר והנה

•
zay zekld - jexr ogley

המקום · כשאין אלא טבריא חמי התירו שלא אומרים יש
לידי  שבא מפני אסור מקורה המקום אם אבל מקורה
שמותר  אומרים ויש שיתבאר כמו בשבת להזיע ואסור זיעה
משום  אלא הזיעה את אסרו לא שהרי טבריא בחמי להזיע
טבריא  בחמי לרחוץ שמותר וכיון שיתבאר כמו רחיצה גזרת
סופרים  בדברי הלכה ולענין בהם להזיע שמותר שכן כל

המי  אחר קל:הלך

אפילו ‚ לתוכה להמשיך אסור טבריא חמי של המים אמת
לאמה  חוץ יוצא הסילון ופי צונן של סילון יום מבעוד
שיתחממו  כדי כן ועושין שבקרקע לעוקא נשפכים ומימיו
זו  והרי חמין של האמה דרך בעברם שבסילון הללו מים
בתוך  נטמנו הללו שמים הבל המוסיף בדבר הטמנה כעין
וכבר  הבל המוסיף דבר נקראים שהן טבריא חמי של האמה
אפילו  הבל המוסיף בדבר להטמין שאסור רנ"ז בסי' נתבאר
והמשיך  עבר אם ולכן אסור והטמין עבר ואם יום מבעוד
ממנו  הנשפכים המים אסורים האמה לתוך צונן של הסילון
שאסור  בשבת הוחמו כאלו בשתיה בין ברחיצה בין לעוקא
בלבד  אחד אבר ואפילו ורגליו ידיו פניו בהם לרחוץ אפילו
שהוחמו  כחמין דינם יו"ט בערב זה סילון המשיך ואם
מותרים  אבל רובו או גופו כל בהם לרחוץ שאסור ביו"ט
בסי' שיתבאר כמו ורגליו ידיו פניו בהם לרחוץ או בשתיה

תקי"א.

לאמה  חוץ יוצא ופיו צד מכל מוקף הסילון כשגוף זה וכל
הטמנה  נקרא זה אין האמה לתוך הצונן שופך הוא אם אבל
מותר  לפיכך בו נטמן ולא בחמין הוא מתערב שהצונן כלל
כל  והולך לשם נמשך והוא לשם יום מבעוד הצונן להמשיך
יום  מבעוד שהתחיל כיון בישול משום בו ואין כולה השבת
ג"כ  ומותר רנ"ב בסי' שנתבאר כמו בשבת מאליו נגמר והוא
חמי  בשאר כמו זו באמה ביחד גופו כל אפילו לרחוץ

טבריא:

המדורה „ כנגד ויתחמם גופו כל בצונן אדם ישתטף לא
גופו  כל בחמין כרוחץ ונמצא שעליו מים שמפשיר מפני
מפני  האש אצל שנתחמם אחר בצונן להשתטף מותר אבל

כך. כל מתחממים שעליו המים שאין

לחממם  שלא ליזהר צריך ידיו הרוחץ שאפילו אומרים ויש
לא  אם בו סולדת היד שאין במקום אפילו המדורה כנגד
ונמצא  שעליהן המים שמפשיר מפני יפה תחלה ינגבם
אפילו  בשבת שהוחמו וחמין בשבת שהוחמו בחמין כרוחץ
הוחמו  לא ואפילו אחד אבר אפילו בהם לרחוץ אסור בהיתר

כדבריהם: להחמיר ויש בו סולדת היד שאין מעט אלא

בו ‰ שיש כלי בטנו גבי על ליתן אסור במעיו שחש מי
רוב  כרוחץ ונמצא גופו רוב על ישפכו שמא חמין מים
כדי  בהם שאין מועטים מים הם אם ואפילו בחמין גופו
מעט  אפילו בשבת הוחמו אם מקום מכל גופו רוב רחיצת

כ  אסור בו סולדת היד אסור שאין בחול ואפילו שנתבאר מו
מותר  אבל רותחים שהמים שפעמים הסכנה מפני כן לעשות

בשבת: ואפילו בטנו גבי על וליתנו בגד להחם

Â שלא מהנהר כשעולה יפה גופו שינגב צריך בנהר הרוחץ
כמו  בכרמלית אמות ד' ויטלטלם עליו המים ישארו
גופו  לשוט שלא [ליזהר] צריך ועוד ש"א בסי' שנתבאר
פני  שעל הקסמין כגון דבר שום להשיט שלא וגם בנהר
שיתבאר  כמו המים לנקות ולכאן לכאן להפצילן אסור המים
שערו  לסחוט שלא רוחץ כל ליזהר צריך ועוד של"ט בסי'
בולע  ואינו קשה שהשער בשיער סחיטה שייך שלא ואף
ומפני  סופרים מדברי אסור מקום מכל ממש בתוכו המים
המנהג  נתפשט לכן זה בכל ליזהר יודעים הכל שאין
אע"פ  בצונן אפילו בשבת כלל לרחוץ שלא אלו במדינות

הדין: מן בדבר איסור שאין

Ê טבילה הצריך אפילו בשבת מטומאתו לטבול מותר אדם
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כמתקן  נראה שאינו מפני בהם וכיוצא נדה כגון התורה מן
דרך  שאין סרוחים במים טובל ואפילו להקר כיורד אלא
כלל  להקר דרך שאין הגשמים בימות ואפילו בהם להקר
ורוחץ  וצואה בטיט מלוכלך שאדם פעמים מקום מכל
להעביר  כדי סרוחים במים ואפילו הגשמים בימות אפילו

מעליו. והצואה הטיט

כן  אם אלא בשבת אשה טבילת לאסור נהגו אלו ובמדינות
השבת  קודם לטבול לה אפשר היה לא וגם בעיר בעלה יש
במה  פשעה שלא שבת בערב ובא בעיר בעלה היה שלא או
והיה  בעיר בעלה שהיה כל אבל לכן קודם טבלה שלא
שנתנו  ויש בשבת טובלת אינה טבלה ולא לטבול לה אפשר
אם  בשבת לרחוץ שלא המנהג שנתפשט שכיון למנהג טעם
כיורד  ולא כמתקן נראה זה הרי מטומאתו טובל כשטמא כן
שנתבאר  מטעם להקר לרחוץ כלל דרך שאין כיון להקר

בדבר. איסור שאין אע"פ

מן  אינה זו שטבילה שכיון לקרי לטבול מותר מקום ומכל
נראה  אינו סופרים מדברי גמור חיוב לא (ואף התורה
שאין  בשבת לטבול מותר בתשובה ששב המומר וכן כמתקן
גמור  חיוב אין (ואף הגר טבילת כמו התורה מן טבילתו
ולטבול  לחזור שצריכה אשה כל וכן סופרים) מדברי
בי"ד  שנתבאר כמו בשבת לטבול מותרת בעלמא לחומרא

קצ"[ז]): סי'

Á משירים שאינם בדברים ורגליו ידיו פניו לרחוץ מותר
יהא  שלא ובלבד המשירים דברים עם מעורבים שער
ולא  רישיה פסיק שהוא בענין בודאי שמשיר מדבר הרוב

ימות:

בֿח  סעיפים בשבת רחיצה דיני שכו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שהקב"ה תוכןתוכןתוכןתוכן להאמין האמונה, חובת גדר

כלל. עולמות בגדר אינו ובעצמו בכבודו

ענין הקודם בפרק שביאר באלקות,הדעת [לאחרי

ענין לבאר זה בפרק בה':]האמונה ממשיך

ìë àìîî úðéçáá àéä åæ äùâøäå úòã äðä êà
éðà áéúë ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá ìáà ,ïéîìò
íìåòä àøáðù íãå÷ àåä äúàå ,éúéðù àì 'éåä

.ììë ïéîìò øãâá åðéàù ,'åë
באור  כלליות מדריגות שתי בכללות, יש,
העולמות  כל את ומקיים המחי' האלקי וחיות
"ממלא  בשם בזהר ונקראות שבתוכם, והנבראים

עלמין". כל ו"סובב עלמין" כל

פירוש:

האלקי  והחיות האור הוא עלמין" כל "ממלא
נפש  כמו להחיותם ובנבראים בעולמות המתלבש
זה  (ועל חי לגוף אותו העושה בגוף המלובשת
הקב"ה  כך הגוף את ממלא הנפש מה חז"ל אמרו

העולם); את ממלא

ב"ה  סוף אין אור הוא עלמין" כל ו"סובב
מן  ומרומם מובדל שהוא ובעצמו, בכבודו
כי  עלמין"), כל "סובב נקרא (ולכן העולמות
אינו  סוף), לו שאין (אור מוגבל בלתי אור להיותו

בעולמות. נתפס להיות יכול

את  מחי' שהקב"ה דמה לעיל שהוסבר ומה
זה  אין - רואה כאילו ממש להרגיש ניתן העולמות

החיות  דהיינו עלמין", כל ה"ממלא באור אלא
נאמר  ועליו בעולמות, המלובשת האלקית
לעינים  נראה שהוא אלקה", אחזה "ומבשרי
שום  שייך אין עלמין כל הסובב באור משא"כ
העולמות  בגדר אינו זה שאור לפי ותפיסה, השגה

כלל.

עלמין  כל הסובב אור כיצד זה, ענין להבין כדי
הכתוב  פירוש להקדים יש העולמות, בגדר אינו
וכן  שינוי. בגדר אינו שהקב"ה שניתי", לא ה' "אני
הוא  ואתה שנברא קודם הוא "אתה אומרים
שום  בלי ממש, הוא "פירוש העולם", משנברא
אינן  העליונים העולמות כל וכן עוה"ז כי שינוי..
מאין  בהבראם יתברך באחדותו שינוי שום פועלים
קודם  ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא שהי' שכמו ליש,
אחר  ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא כן הבראם,

הבראם".

שום  שאין לומר יתכן איך מובן, אינו ולכאורה
קודם  הלא העולמות, בבריאת יתברך לפניו שינוי
יתברך, בלעדו מציאות שום היתה לא הבריאה

קץ? אין עד וברואים עולמות ישנם ועכשיו

בריאת  ענין שכל לפי הוא, הדבר טעם אך
אלא  אינו לנבראים החיות והשפעת העולמות
ממהותו  ולא ב"ה סוף אין אור של מ"הארה"
בכבודו  הקב"ה אין ולפיכך יתברך, ועצמותו
והתהוות  בבריאת ח"ו כלל נתפס ובעצמו
ברוממותו  נשאר הבריאה לאחרי וגם העולמות,
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עלֿדרךֿמשל  וכמו הבריאה. קודם כמו והבדלתו
מעצם  בעלמא הארה אלא שאינו השמש, וזיו אור
עצמו  השמש למאור נפק"מ שום אין שלכן השמש,
ולדרים  לארץ מגיע ממנו המתפשט והזיו האור אם
לאו, או ולחממם להאירם פעולתו ופועל עלי'
חלק  ולא והארה זיו אלא אינו השמש שאור מאחר

השמש. של ועצמותו ממהותו

נתפס  אינו יתברך ומהותו שעצמותו ומאחר
לאחרי  עתה גם לפיכך, העולמות, בבריאת כלל
כלל  חשיבות שום להם אין העולמות שנבראו
במציאות  אינם העולמות כל וכאילו יתברך, לפניו
אין  ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד (מאחר כלל
שמצידו  ונמצא ונבראים), לעולמות "מקום" שום
יחיד  הוא לבדו "הוא עתה גם כביכול יתברך

ומיוחד".

שבריאת  זה, ענין יותר בפרטיות יבאר [ומעתה

ב  סוף האין של בעלמא מהארה רק היא ה:]"העולמות

ìë úåëìî àéä äãáì êúåëìî úðéçá ÷ø
ìåòäúãîî äøàäå åéæ úðéçá åðééäã ,íéî

åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàîë ,'úé åúåëìî
åúåëìî àìå åúåëìî ãåáë íù ,ãòå íìåòì

.äîöò
דפירוש  עולמים", כל מלכות "מלכותך כתיב
כל  על מתפשטת יתברך שמלכותו הוא הפשוט
הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש אך העולמות,
המלכות. ממידת רק היא כולם העולמות כל שחיות

מעצם  אינה העולמות כל חיות יותר, ובפרטיות
מידת  של והארה" מ"זיו רק אלא המלכות, מידת
כבוד  שם "ברוך שאומרים מה שזהו המלכות,
המשכה  לשון הוא ד"ברוך" ועד", לעולם מלכותו
ממידת  בחינה דאיזו אומרים, זה ועל (כנודע),
כל  בתוך (היינו "לעולם" נמשכת המלכות
ד"שם" מלכותו", כבוד "שם רק - העולמות)
רק  אלא עצמו המלכות ענין אינם המלכות ו"כבוד"

ממנו. "הארה"

המלכות  ומידת המלכות "הארת" בין ההבדל
 ֿ במלךֿבשר עלֿדרךֿמשל ההבדל כמו הוא עצמה,
השפעת  ובין לעצמו שהוא כפי המלך בין ודם,
סגור  הוא עצמו דהמלך מדינתו. אנשי על המלך
העם; מן ומנושא מרומם מלכותו, בהיכל ומסוגר

המלך  עם אינו אליו המדינה אנשי בין הקשר  וכל
אנשי  על נקרא המלך ששם בכך רק אלא עצמו

עליהם". נקרא שמו "מלך כמאמר ועמו, מדינתו

דלמעלה  המלכות מידת שעצם בנמשל, וכך
ורק  והנבראים, העולמות מן ומרוממת מובדלת
בעולמות  מתפשטת המלכות ממידת "הארה"

ולקיימם. להחיותם ובנבראים

äéä íìåòä àøáð àìù ãò ì"æø åøîà äæ ìòå
,åúåëìî úãî àéä ,åîù íâù ,ãáìá åîùå àåä
,åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ,åãáì úðéçáá àéä

.'åë õøà ìò åîù ìù ååéæå åãåä ÷ø
העולם  נברא שלא "עד רז"ל מאמר פירוש וזהו
מהו  מובן, אינו דלכאורה בלבד", ושמו הוא הי'
העולם, בריאת קודם הקב"ה של "שמו" ענין
שיקראוהו  מי כשאין ב"שם" יש צורך דאיזה

בשמו?

המלכות, למידת כינוי הוא ד"שמו" הענין, אך
(שהרי  הזולת בשביל אלא אינו האדם ששם כמו כי
השם  ענין וכל לשם, זקוק אינו כשלעצמו האדם
של  ענינה כך לו), לקרוא יוכלו שאחרים כדי הוא
כמאמר: הזולת, על השליטה - הוא המלכות מידת

ע  וזהו עם. בלא מלך הקב"ה אין של "שמו" נין
בטרם  המלכות כח שזהו העולם, שנברא קודם
המלוכה  שגילוי - בפועל יתברך מלכותו גילוי

העולמות. בריאת לאחרי אלא שייך לא בפועל

דלכאורה  בלבד", ושמו הוא "הי' נאמר זה ועל
שנברא  שקודם מובן שהרי מיותרת, "בלבד" תיבת
אלא  יתברך. בלעדו אחרת מציאות שום אין העולם
עדיין  שאין לשלול רק לא באה "בלבד" תיבת
של  רוממותו ולתאר להגדיר אלא אחרת, מציאות
בלעדו  בפועל מציאות שום שאין רק שלא הקב"ה,
מציאות  לאיזו מקום נתינת שום שאין אלא יתברך,
מן  כך כל ומנושא מרומם יתברך שהוא לפי אחרת,
לומר  שייך שלא עד כלל, בערכם ושלא העולמות
הוא  "הי' דקאמר וזהו העולמות. אל מקור שהוא
היא  ("שמו") המלכות מידת דאפילו בלבד", ושמו
ומחי' מהווה בגדר "שאינו "בלבד", בבחינת ג"כ

כלל".

הוא  המלכות ממידת והארה זיו רק כי
כנ"ל. ולקיימם, להחיותם בנבראים המתפשט
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כמתקן  נראה שאינו מפני בהם וכיוצא נדה כגון התורה מן
דרך  שאין סרוחים במים טובל ואפילו להקר כיורד אלא
כלל  להקר דרך שאין הגשמים בימות ואפילו בהם להקר
ורוחץ  וצואה בטיט מלוכלך שאדם פעמים מקום מכל
להעביר  כדי סרוחים במים ואפילו הגשמים בימות אפילו

מעליו. והצואה הטיט

כן  אם אלא בשבת אשה טבילת לאסור נהגו אלו ובמדינות
השבת  קודם לטבול לה אפשר היה לא וגם בעיר בעלה יש
במה  פשעה שלא שבת בערב ובא בעיר בעלה היה שלא או
והיה  בעיר בעלה שהיה כל אבל לכן קודם טבלה שלא
שנתנו  ויש בשבת טובלת אינה טבלה ולא לטבול לה אפשר
אם  בשבת לרחוץ שלא המנהג שנתפשט שכיון למנהג טעם
כיורד  ולא כמתקן נראה זה הרי מטומאתו טובל כשטמא כן
שנתבאר  מטעם להקר לרחוץ כלל דרך שאין כיון להקר

בדבר. איסור שאין אע"פ

מן  אינה זו שטבילה שכיון לקרי לטבול מותר מקום ומכל
נראה  אינו סופרים מדברי גמור חיוב לא (ואף התורה
שאין  בשבת לטבול מותר בתשובה ששב המומר וכן כמתקן
גמור  חיוב אין (ואף הגר טבילת כמו התורה מן טבילתו
ולטבול  לחזור שצריכה אשה כל וכן סופרים) מדברי
בי"ד  שנתבאר כמו בשבת לטבול מותרת בעלמא לחומרא

קצ"[ז]): סי'

Á משירים שאינם בדברים ורגליו ידיו פניו לרחוץ מותר
יהא  שלא ובלבד המשירים דברים עם מעורבים שער
ולא  רישיה פסיק שהוא בענין בודאי שמשיר מדבר הרוב

ימות:

בֿח  סעיפים בשבת רחיצה דיני שכו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שהקב"ה תוכןתוכןתוכןתוכן להאמין האמונה, חובת גדר

כלל. עולמות בגדר אינו ובעצמו בכבודו

ענין הקודם בפרק שביאר באלקות,הדעת [לאחרי

ענין לבאר זה בפרק בה':]האמונה ממשיך

ìë àìîî úðéçáá àéä åæ äùâøäå úòã äðä êà
éðà áéúë ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá ìáà ,ïéîìò
íìåòä àøáðù íãå÷ àåä äúàå ,éúéðù àì 'éåä

.ììë ïéîìò øãâá åðéàù ,'åë
באור  כלליות מדריגות שתי בכללות, יש,
העולמות  כל את ומקיים המחי' האלקי וחיות
"ממלא  בשם בזהר ונקראות שבתוכם, והנבראים

עלמין". כל ו"סובב עלמין" כל

פירוש:

האלקי  והחיות האור הוא עלמין" כל "ממלא
נפש  כמו להחיותם ובנבראים בעולמות המתלבש
זה  (ועל חי לגוף אותו העושה בגוף המלובשת
הקב"ה  כך הגוף את ממלא הנפש מה חז"ל אמרו

העולם); את ממלא

ב"ה  סוף אין אור הוא עלמין" כל ו"סובב
מן  ומרומם מובדל שהוא ובעצמו, בכבודו
כי  עלמין"), כל "סובב נקרא (ולכן העולמות
אינו  סוף), לו שאין (אור מוגבל בלתי אור להיותו

בעולמות. נתפס להיות יכול

את  מחי' שהקב"ה דמה לעיל שהוסבר ומה
זה  אין - רואה כאילו ממש להרגיש ניתן העולמות

החיות  דהיינו עלמין", כל ה"ממלא באור אלא
נאמר  ועליו בעולמות, המלובשת האלקית
לעינים  נראה שהוא אלקה", אחזה "ומבשרי
שום  שייך אין עלמין כל הסובב באור משא"כ
העולמות  בגדר אינו זה שאור לפי ותפיסה, השגה

כלל.

עלמין  כל הסובב אור כיצד זה, ענין להבין כדי
הכתוב  פירוש להקדים יש העולמות, בגדר אינו
וכן  שינוי. בגדר אינו שהקב"ה שניתי", לא ה' "אני
הוא  ואתה שנברא קודם הוא "אתה אומרים
שום  בלי ממש, הוא "פירוש העולם", משנברא
אינן  העליונים העולמות כל וכן עוה"ז כי שינוי..
מאין  בהבראם יתברך באחדותו שינוי שום פועלים
קודם  ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא שהי' שכמו ליש,
אחר  ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא כן הבראם,

הבראם".

שום  שאין לומר יתכן איך מובן, אינו ולכאורה
קודם  הלא העולמות, בבריאת יתברך לפניו שינוי
יתברך, בלעדו מציאות שום היתה לא הבריאה

קץ? אין עד וברואים עולמות ישנם ועכשיו

בריאת  ענין שכל לפי הוא, הדבר טעם אך
אלא  אינו לנבראים החיות והשפעת העולמות
ממהותו  ולא ב"ה סוף אין אור של מ"הארה"
בכבודו  הקב"ה אין ולפיכך יתברך, ועצמותו
והתהוות  בבריאת ח"ו כלל נתפס ובעצמו
ברוממותו  נשאר הבריאה לאחרי וגם העולמות,
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עלֿדרךֿמשל  וכמו הבריאה. קודם כמו והבדלתו
מעצם  בעלמא הארה אלא שאינו השמש, וזיו אור
עצמו  השמש למאור נפק"מ שום אין שלכן השמש,
ולדרים  לארץ מגיע ממנו המתפשט והזיו האור אם
לאו, או ולחממם להאירם פעולתו ופועל עלי'
חלק  ולא והארה זיו אלא אינו השמש שאור מאחר

השמש. של ועצמותו ממהותו

נתפס  אינו יתברך ומהותו שעצמותו ומאחר
לאחרי  עתה גם לפיכך, העולמות, בבריאת כלל
כלל  חשיבות שום להם אין העולמות שנבראו
במציאות  אינם העולמות כל וכאילו יתברך, לפניו
אין  ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד (מאחר כלל
שמצידו  ונמצא ונבראים), לעולמות "מקום" שום
יחיד  הוא לבדו "הוא עתה גם כביכול יתברך

ומיוחד".

שבריאת  זה, ענין יותר בפרטיות יבאר [ומעתה

ב  סוף האין של בעלמא מהארה רק היא ה:]"העולמות

ìë úåëìî àéä äãáì êúåëìî úðéçá ÷ø
ìåòäúãîî äøàäå åéæ úðéçá åðééäã ,íéî

åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàîë ,'úé åúåëìî
åúåëìî àìå åúåëìî ãåáë íù ,ãòå íìåòì

.äîöò
דפירוש  עולמים", כל מלכות "מלכותך כתיב
כל  על מתפשטת יתברך שמלכותו הוא הפשוט
הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש אך העולמות,
המלכות. ממידת רק היא כולם העולמות כל שחיות

מעצם  אינה העולמות כל חיות יותר, ובפרטיות
מידת  של והארה" מ"זיו רק אלא המלכות, מידת
כבוד  שם "ברוך שאומרים מה שזהו המלכות,
המשכה  לשון הוא ד"ברוך" ועד", לעולם מלכותו
ממידת  בחינה דאיזו אומרים, זה ועל (כנודע),
כל  בתוך (היינו "לעולם" נמשכת המלכות
ד"שם" מלכותו", כבוד "שם רק - העולמות)
רק  אלא עצמו המלכות ענין אינם המלכות ו"כבוד"

ממנו. "הארה"

המלכות  ומידת המלכות "הארת" בין ההבדל
 ֿ במלךֿבשר עלֿדרךֿמשל ההבדל כמו הוא עצמה,
השפעת  ובין לעצמו שהוא כפי המלך בין ודם,
סגור  הוא עצמו דהמלך מדינתו. אנשי על המלך
העם; מן ומנושא מרומם מלכותו, בהיכל ומסוגר

המלך  עם אינו אליו המדינה אנשי בין הקשר  וכל
אנשי  על נקרא המלך ששם בכך רק אלא עצמו

עליהם". נקרא שמו "מלך כמאמר ועמו, מדינתו

דלמעלה  המלכות מידת שעצם בנמשל, וכך
ורק  והנבראים, העולמות מן ומרוממת מובדלת
בעולמות  מתפשטת המלכות ממידת "הארה"

ולקיימם. להחיותם ובנבראים

äéä íìåòä àøáð àìù ãò ì"æø åøîà äæ ìòå
,åúåëìî úãî àéä ,åîù íâù ,ãáìá åîùå àåä
,åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ,åãáì úðéçáá àéä

.'åë õøà ìò åîù ìù ååéæå åãåä ÷ø
העולם  נברא שלא "עד רז"ל מאמר פירוש וזהו
מהו  מובן, אינו דלכאורה בלבד", ושמו הוא הי'
העולם, בריאת קודם הקב"ה של "שמו" ענין
שיקראוהו  מי כשאין ב"שם" יש צורך דאיזה

בשמו?

המלכות, למידת כינוי הוא ד"שמו" הענין, אך
(שהרי  הזולת בשביל אלא אינו האדם ששם כמו כי
השם  ענין וכל לשם, זקוק אינו כשלעצמו האדם
של  ענינה כך לו), לקרוא יוכלו שאחרים כדי הוא
כמאמר: הזולת, על השליטה - הוא המלכות מידת

ע  וזהו עם. בלא מלך הקב"ה אין של "שמו" נין
בטרם  המלכות כח שזהו העולם, שנברא קודם
המלוכה  שגילוי - בפועל יתברך מלכותו גילוי

העולמות. בריאת לאחרי אלא שייך לא בפועל

דלכאורה  בלבד", ושמו הוא "הי' נאמר זה ועל
שנברא  שקודם מובן שהרי מיותרת, "בלבד" תיבת
אלא  יתברך. בלעדו אחרת מציאות שום אין העולם
עדיין  שאין לשלול רק לא באה "בלבד" תיבת
של  רוממותו ולתאר להגדיר אלא אחרת, מציאות
בלעדו  בפועל מציאות שום שאין רק שלא הקב"ה,
מציאות  לאיזו מקום נתינת שום שאין אלא יתברך,
מן  כך כל ומנושא מרומם יתברך שהוא לפי אחרת,
לומר  שייך שלא עד כלל, בערכם ושלא העולמות
הוא  "הי' דקאמר וזהו העולמות. אל מקור שהוא
היא  ("שמו") המלכות מידת דאפילו בלבד", ושמו
ומחי' מהווה בגדר "שאינו "בלבד", בבחינת ג"כ

כלל".

הוא  המלכות ממידת והארה זיו רק כי
כנ"ל. ולקיימם, להחיותם בנבראים המתפשט

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



c"agקעב i`iyp epizeax zxezn

לבדו, שמו נשגב "כי הכתוב פירוש גם זהו
הוא, בזה הפנימי דפירוש - ושמים" ארץ על הודו
ההוד  אלא עצמו, הקב"ה של ההוד אינו ד"הודו"
של  וזיו "הוד" דרק המלכות, מידת היא שמו, של
בחינת  משא"כ ושמים, ארץ על מתפשט שמו
בבחינת  מנבראים, ומרומם נשגב עצמה "שמו"

בלבד"). ושמו הוא "הי' בפירוש (וכנ"ל "לבדו"

ïéàù ,ïéîìò ìë ááåñ íùá 'úé àåä àø÷ðå
åúåéçù ,åãâð íå÷î íéñôåú úåîìåòä
äîùðä ïåéîãë åðéà úåîìåòä êåú èùôúîä
éø÷îî úìòôúîå óåâä êåú ùîî úùáìúîä
ìáà ,'åë íåçå øå÷ ïîæäå íå÷îä éø÷îîå óåâä
åðéà äìòîì åîë äèîì àöîðù íâä 'úé åéðôì

.ïéåù äèîå äìòîå ,å"ç íå÷î øãâá ñôúð
כל  "סובב בשם יתברך הוא נקרא זה שם ועל
שיש  בדבר (דרק וסוף ראש בו אין דעיגול עלמין",
מן  מאחד היא שהתחלתו לומר ניתן קצוות לו

בעיגול). משא"כ הקצוות,

כדור  "עלֿדרךֿמשל ומטה, מעלה בו אין וכן
שבאמעריקא  אדם שבני לנו נדמה שאנחנו הארץ,
נדמה  ולהם למטה, הם ממש רגלינו תחת העומדים
ובעיגול  כדורי, היא שהארץ לפי והיינו בהיפוך",
צד  הוא שכאן לומר ומטה מעלה גדר שייך לא

שבו. המטה צד הוא וכאן שבו העליון

יתברך  לפניו כי עלמין", כל "סובב נקרא ולכן
אצלו  שווים כולם כי ו"מטה", "מעלה" שום אין
על  עליונים לעולמות עדיפות שום בלי יתברך

תחתונים, בשווה.עולמות בכולם נמצא והוא

ביאור: ליתר

בתוך  עלמין כל הסובב מאור המתפשט החיות
האדם  מנפש המתפשט החיות כמו אינו העולמות
מתפעלת  שהנפש להחיותם, הגוף אברי בתוך
בגוף  ממש מלובשת שהיא לפי והיינו הגוף, ממקרי
על  פועלים הגוף מאורעות ולפיכך בו ונתפסת
ב"מקום" ח"ו נתפס אינו הקב"ה משא"כ הנפש,
מקום, בגדר אינו יתברך הוא כי בו, נמצא שהוא
לגבי  עליונים עולמות בין הבדל שיש אע"פ כן ועל
שינוי  שום עושה זה הבדל אין - תחתונים עולמות

בשווה. בכולם ונמצא עצמו, בהקב"ה

ïî äìòîìî àåäù ïéîìò ìë ááåñ ùåøéôä ïéàå

,ë"â úåîìåòä êåúá àöîð àåä àìà ,úåîìåòä
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá àåä ë"ôòàå

בשם  זה לאור קוראים שאנו דמה ונמצא,
מקום, של במובן "סובב" הפירוש אין "סובב"
כן, הדבר דאין מלמעלה, העולמות את שסובב
אך  העולמות, כל בתוך נמצא זה אור גם אלא
בהמצאו  (גם בעולמות נתפס הוא שאין מאחר

אותם. ומקיף סובב הוא כאילו זה הרי בתוכם)

ùåã÷ àåäù éôìù ,õøàáå íéîùá ùåã÷äå åäæå
àåä ïëì ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá àåä ,ìãáåîå
,ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá ùîî äåù
åá íéìòåô úåîìåòä ïéàå ïéîìò øãâá åðéàù

.íìåòä àøáðù íãå÷î åîëå ,å"ç éåðéù íåù
שנמצא  - עלמין" כל "סובב בפירוש הנ"ל ע"פ
ולפיכך  בהם נתפס שאינו אלא העולמות, כל בתוך
התפלה  לשון יובן - גמורה בהשוואה בכולם נמצא
פירושו  ד"קדוש" ובארץ", בשמים והקדוש "הגדול
מן  ומובדל קדוש יתברך שהוא היינו מובדל,
איך  מובן, אינו לכאורה וא"כ והנבראים, העולמות

ובארץ"? בשמים "קדוש הוא

כמו  שלא לפרש "שבא הדברים, הן הן אלא
כמו  שהוא סובב בפירוש שסוברים העולם טעות
דגם  אלא מלמעלה", שמקיף גשמית הקפה ענין
גם  אך והארץ, השמים בתוך נמצא הסובב אור
ונשאר  בהם נתפס אינו העולמות בתוך בהיותו
שום  פועלים העולמות שאין ומובדל, "קדוש"
קודם  שהי' כמו בדיוק (והוא יתברך בו שינוי
ובארץ  בשמים נמצא ולפיכך העולם), שנברא

גמורה. בהשוואה

ñôúð ïéàù ,äùâøäå úòã êééù àì åæ äðéçááå
.'úé åéðôì éåðéù ïéà êéà äâùäå ìëù íåùá

"קדוש" הוא ובעצמו בכבודו שהקב"ה ומאחר
ענין  לומר שייך לא הרי העולמות, מגדר ומובדל
תפיסא  מחשבה דלית יתברך, בו והרגשה דעת של
היותר  מלאכים של (גם והשגה שכל דשום בי',
אינו  וכיצד זה אור להבין יכול אינו עליונים)

העולמות. ע"י משתנה

àåäù 'äá ïéîàäì äðåîà úðéçá àéä åæ àìà
:äøåàë äëéùçë åéðôìå ïéîìò øãâá åðéà 'úé

הנדרשים  הענינים שני של תוכנם יובן ומעתה
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באלקות  ה"דעת" דענין - ואמונה דעת אדם, מכל
ומחי' העולמות את בורא יתברך שהוא כפי היינו
שבזה  עלמין, כל ממלא בחינת אותם, ומקיים

והרגשה; דעת להיות אפשר

יתברך  שהוא כפי עצמו, בהקב"ה משא"כ
כל  סובב בחינת העולמות, מן ומובדל מרומם
יתברך  שהוא להאמין האמונה, ענין צ"ל עלמין,

ית', לפניו שווים וכולם העולמות בגדר אינו
"חשכה  דהול"ל כאורה", "כחשיכה וכמ"ש
רק  דלא ומשמע כאורה", "כחשיכה ומהו כאורה",
לחשך, שוה האור שגם אלא לאור שוה שהחשך

לפניו. ממש שווים שניהם כי

'a wxt meid zrcie d"c

•
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שבאדם Ô·ÂÈÂ(פט) ההיולי כח מבחינת עד"מ זה
דבר  מציאות וסוג בגדר נתפס אינו שהוא
הרי  ואעפ"כ כלל מה דבר בשם עול' שאינו עד מה
אחרי  גם באדם הגלויות הכחות כל נמצא ממנו
מבחינת  שם מאיר חלקיהם פרטי בכל הרי התהוותם

קיום  להיות הפשוט ההיולי יש כח בבחינת מציאותו
כח  שהוא דחכמה היולי כח בחינת כמו כו' מה ודבר
בפרט  חכמה דבר במציאות עדיין נתפס בלתי נעלם
כל  של היולי כח שהוא רק חכמה בשם עולה ואינו
ישכיל  מיד חכמה כל לכשילמוד דהיינו חכמה מיני
מיני  כל תלויה דחכמה היולי כח באותו הרי ויחכם
וחכמה  חכמה לכל כח הנותן והוא שיתלמד חכמה
לדבר  וראיה חלקיה פרטי בכל התהוותה אחרי בפרט
ללמוד  כ"כ מסוגל ואינו טוב ההיולי כח אין שאם
שכל  איזה להשיג עצמו את שמייגע הגם הרי החכמה
ההיולי  כח חסרון מפני היטב ישיג לא כי קיום לו אין
וזהו  כו' שלו ההיולי כח טוב מפני היטב משכיל ויש
בשאר  וכמ"כ כידוע לשוטה החכם בין ההפרש עיקר
טוב  ההיולי שכח דאומנות היולי כח כמו היולי כח
אומן  שיהיה אותם לעשות לכשילמד אומנות מיני לכל
למלאכת  שלו היולי שכח חכם חרש ויש בהם טוב
למלאכת  טוב שלו היולי שכח ויש בלבד החרש
היולי  שכח יש החכמות בלמוד וכה"ג בלבד האריגה
ולא  הרפואה חכמת כמו מיוחדת לחכמה רק טוב שלו
לכל  ומסוגל טוב שלו היולי שכח חכם ויש כו' לאחרת
בכל  הרי א"כ לכשילמוד חכמות מיני וכל אומנות מיני
עיקר  ולומד שפועל והמלאכה החכמה של ופרט פרט

כו' ההיולי מכח דוקא הוא ישותה מציאות קיום
בגלוי  והשפע' המשכה ענין ונגלה נראה לא ואעפ"כ
שם  במציאות נתפס ואינו נעלם הוא שהרי ההיולי מכח
מקור  בחינת שהוא מה וגם כלל ומלאכה חכמה דבר
בכל  הארתו ושוה כלל בגלוי ולא בהעל' הוא מציאותו
בזה  לחלק הפרש בלי מלאכה או חכמה שילמוד מה
מבלמוד  יותר מאיר הרפואה חכמת שבלמוד לומר
עצמו  והוא הוא א' היולי שכח מאחר התכונה חכמת
נמצאו  שמכחו רק לגמרי חכמה מציאות מענין מושלל
מיני  לכל היולי בכח וכן כו' הוא א' חכמה מיני כל הרי
יובן  וכה"ג כו' בשוה בכולן הוא מאיר אומנות מלאכת
כל  נמצאו שממנו שבנפש ההיולי כח בחינת בכללות
והילוך  ושמיע' ראיה כמו הגלוים שבאדם כחות מיני
ההיולי  מכח נמשך תמיד מציאותם ואמתת וכה"ג וריח
לכל  שיש שאע"פ עכ"פ מובן ונמצא וד"ל כו' הכללי
בכל  מאיר מ"מ בפ"ע בגלוי וחיות אור פרטי וכח כח
בגדול  הארתו ושוה הכללי ההיולי כח מבחינת מהם א'
בפ"ע  מהות הוא השכל כח של וחיות אור כמו וקטן
אור  וכן בפ"ע מהות הוא הראיה כח של וחיות ואור
כחות  בשאר וכה"ג השמיעה וכח הריח כח של וחיות
וחיות  אור א' לכל יש וחצוניים פנימיים כולם האברים
ההיולי  כח מבחינת מקבלים כולם מ"מ בו הגלוי
וחיות  אור לכל כח ונותן מאיר שהוא הנעלה שבנפש
נותן  שהוא דהיינו התהוותו אחרי בפרט וכח כח שבכל

ול  לשמוע השמיעה ולכח לראות הראיה לאור חוטם כח
בשוה  ולכולם כו' להשכיל השכל לכח וכה"ג להריח

וד"ל: הנ"ל מטעם ממש
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לבדו, שמו נשגב "כי הכתוב פירוש גם זהו
הוא, בזה הפנימי דפירוש - ושמים" ארץ על הודו
ההוד  אלא עצמו, הקב"ה של ההוד אינו ד"הודו"
של  וזיו "הוד" דרק המלכות, מידת היא שמו, של
בחינת  משא"כ ושמים, ארץ על מתפשט שמו
בבחינת  מנבראים, ומרומם נשגב עצמה "שמו"

בלבד"). ושמו הוא "הי' בפירוש (וכנ"ל "לבדו"

ïéàù ,ïéîìò ìë ááåñ íùá 'úé àåä àø÷ðå
åúåéçù ,åãâð íå÷î íéñôåú úåîìåòä
äîùðä ïåéîãë åðéà úåîìåòä êåú èùôúîä
éø÷îî úìòôúîå óåâä êåú ùîî úùáìúîä
ìáà ,'åë íåçå øå÷ ïîæäå íå÷îä éø÷îîå óåâä
åðéà äìòîì åîë äèîì àöîðù íâä 'úé åéðôì

.ïéåù äèîå äìòîå ,å"ç íå÷î øãâá ñôúð
כל  "סובב בשם יתברך הוא נקרא זה שם ועל
שיש  בדבר (דרק וסוף ראש בו אין דעיגול עלמין",
מן  מאחד היא שהתחלתו לומר ניתן קצוות לו

בעיגול). משא"כ הקצוות,

כדור  "עלֿדרךֿמשל ומטה, מעלה בו אין וכן
שבאמעריקא  אדם שבני לנו נדמה שאנחנו הארץ,
נדמה  ולהם למטה, הם ממש רגלינו תחת העומדים
ובעיגול  כדורי, היא שהארץ לפי והיינו בהיפוך",
צד  הוא שכאן לומר ומטה מעלה גדר שייך לא

שבו. המטה צד הוא וכאן שבו העליון

יתברך  לפניו כי עלמין", כל "סובב נקרא ולכן
אצלו  שווים כולם כי ו"מטה", "מעלה" שום אין
על  עליונים לעולמות עדיפות שום בלי יתברך

תחתונים, בשווה.עולמות בכולם נמצא והוא

ביאור: ליתר

בתוך  עלמין כל הסובב מאור המתפשט החיות
האדם  מנפש המתפשט החיות כמו אינו העולמות
מתפעלת  שהנפש להחיותם, הגוף אברי בתוך
בגוף  ממש מלובשת שהיא לפי והיינו הגוף, ממקרי
על  פועלים הגוף מאורעות ולפיכך בו ונתפסת
ב"מקום" ח"ו נתפס אינו הקב"ה משא"כ הנפש,
מקום, בגדר אינו יתברך הוא כי בו, נמצא שהוא
לגבי  עליונים עולמות בין הבדל שיש אע"פ כן ועל
שינוי  שום עושה זה הבדל אין - תחתונים עולמות

בשווה. בכולם ונמצא עצמו, בהקב"ה

ïî äìòîìî àåäù ïéîìò ìë ááåñ ùåøéôä ïéàå

,ë"â úåîìåòä êåúá àöîð àåä àìà ,úåîìåòä
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá àåä ë"ôòàå

בשם  זה לאור קוראים שאנו דמה ונמצא,
מקום, של במובן "סובב" הפירוש אין "סובב"
כן, הדבר דאין מלמעלה, העולמות את שסובב
אך  העולמות, כל בתוך נמצא זה אור גם אלא
בהמצאו  (גם בעולמות נתפס הוא שאין מאחר

אותם. ומקיף סובב הוא כאילו זה הרי בתוכם)

ùåã÷ àåäù éôìù ,õøàáå íéîùá ùåã÷äå åäæå
àåä ïëì ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá àåä ,ìãáåîå
,ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá ùîî äåù
åá íéìòåô úåîìåòä ïéàå ïéîìò øãâá åðéàù

.íìåòä àøáðù íãå÷î åîëå ,å"ç éåðéù íåù
שנמצא  - עלמין" כל "סובב בפירוש הנ"ל ע"פ
ולפיכך  בהם נתפס שאינו אלא העולמות, כל בתוך
התפלה  לשון יובן - גמורה בהשוואה בכולם נמצא
פירושו  ד"קדוש" ובארץ", בשמים והקדוש "הגדול
מן  ומובדל קדוש יתברך שהוא היינו מובדל,
איך  מובן, אינו לכאורה וא"כ והנבראים, העולמות

ובארץ"? בשמים "קדוש הוא

כמו  שלא לפרש "שבא הדברים, הן הן אלא
כמו  שהוא סובב בפירוש שסוברים העולם טעות
דגם  אלא מלמעלה", שמקיף גשמית הקפה ענין
גם  אך והארץ, השמים בתוך נמצא הסובב אור
ונשאר  בהם נתפס אינו העולמות בתוך בהיותו
שום  פועלים העולמות שאין ומובדל, "קדוש"
קודם  שהי' כמו בדיוק (והוא יתברך בו שינוי
ובארץ  בשמים נמצא ולפיכך העולם), שנברא

גמורה. בהשוואה

ñôúð ïéàù ,äùâøäå úòã êééù àì åæ äðéçááå
.'úé åéðôì éåðéù ïéà êéà äâùäå ìëù íåùá

"קדוש" הוא ובעצמו בכבודו שהקב"ה ומאחר
ענין  לומר שייך לא הרי העולמות, מגדר ומובדל
תפיסא  מחשבה דלית יתברך, בו והרגשה דעת של
היותר  מלאכים של (גם והשגה שכל דשום בי',
אינו  וכיצד זה אור להבין יכול אינו עליונים)

העולמות. ע"י משתנה

àåäù 'äá ïéîàäì äðåîà úðéçá àéä åæ àìà
:äøåàë äëéùçë åéðôìå ïéîìò øãâá åðéà 'úé

הנדרשים  הענינים שני של תוכנם יובן ומעתה
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באלקות  ה"דעת" דענין - ואמונה דעת אדם, מכל
ומחי' העולמות את בורא יתברך שהוא כפי היינו
שבזה  עלמין, כל ממלא בחינת אותם, ומקיים

והרגשה; דעת להיות אפשר

יתברך  שהוא כפי עצמו, בהקב"ה משא"כ
כל  סובב בחינת העולמות, מן ומובדל מרומם
יתברך  שהוא להאמין האמונה, ענין צ"ל עלמין,

ית', לפניו שווים וכולם העולמות בגדר אינו
"חשכה  דהול"ל כאורה", "כחשיכה וכמ"ש
רק  דלא ומשמע כאורה", "כחשיכה ומהו כאורה",
לחשך, שוה האור שגם אלא לאור שוה שהחשך

לפניו. ממש שווים שניהם כי

'a wxt meid zrcie d"c
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שבאדם Ô·ÂÈÂ(פט) ההיולי כח מבחינת עד"מ זה
דבר  מציאות וסוג בגדר נתפס אינו שהוא
הרי  ואעפ"כ כלל מה דבר בשם עול' שאינו עד מה
אחרי  גם באדם הגלויות הכחות כל נמצא ממנו
מבחינת  שם מאיר חלקיהם פרטי בכל הרי התהוותם

קיום  להיות הפשוט ההיולי יש כח בבחינת מציאותו
כח  שהוא דחכמה היולי כח בחינת כמו כו' מה ודבר
בפרט  חכמה דבר במציאות עדיין נתפס בלתי נעלם
כל  של היולי כח שהוא רק חכמה בשם עולה ואינו
ישכיל  מיד חכמה כל לכשילמוד דהיינו חכמה מיני
מיני  כל תלויה דחכמה היולי כח באותו הרי ויחכם
וחכמה  חכמה לכל כח הנותן והוא שיתלמד חכמה
לדבר  וראיה חלקיה פרטי בכל התהוותה אחרי בפרט
ללמוד  כ"כ מסוגל ואינו טוב ההיולי כח אין שאם
שכל  איזה להשיג עצמו את שמייגע הגם הרי החכמה
ההיולי  כח חסרון מפני היטב ישיג לא כי קיום לו אין
וזהו  כו' שלו ההיולי כח טוב מפני היטב משכיל ויש
בשאר  וכמ"כ כידוע לשוטה החכם בין ההפרש עיקר
טוב  ההיולי שכח דאומנות היולי כח כמו היולי כח
אומן  שיהיה אותם לעשות לכשילמד אומנות מיני לכל
למלאכת  שלו היולי שכח חכם חרש ויש בהם טוב
למלאכת  טוב שלו היולי שכח ויש בלבד החרש
היולי  שכח יש החכמות בלמוד וכה"ג בלבד האריגה
ולא  הרפואה חכמת כמו מיוחדת לחכמה רק טוב שלו
לכל  ומסוגל טוב שלו היולי שכח חכם ויש כו' לאחרת
בכל  הרי א"כ לכשילמוד חכמות מיני וכל אומנות מיני
עיקר  ולומד שפועל והמלאכה החכמה של ופרט פרט

כו' ההיולי מכח דוקא הוא ישותה מציאות קיום
בגלוי  והשפע' המשכה ענין ונגלה נראה לא ואעפ"כ
שם  במציאות נתפס ואינו נעלם הוא שהרי ההיולי מכח
מקור  בחינת שהוא מה וגם כלל ומלאכה חכמה דבר
בכל  הארתו ושוה כלל בגלוי ולא בהעל' הוא מציאותו
בזה  לחלק הפרש בלי מלאכה או חכמה שילמוד מה
מבלמוד  יותר מאיר הרפואה חכמת שבלמוד לומר
עצמו  והוא הוא א' היולי שכח מאחר התכונה חכמת
נמצאו  שמכחו רק לגמרי חכמה מציאות מענין מושלל
מיני  לכל היולי בכח וכן כו' הוא א' חכמה מיני כל הרי
יובן  וכה"ג כו' בשוה בכולן הוא מאיר אומנות מלאכת
כל  נמצאו שממנו שבנפש ההיולי כח בחינת בכללות
והילוך  ושמיע' ראיה כמו הגלוים שבאדם כחות מיני
ההיולי  מכח נמשך תמיד מציאותם ואמתת וכה"ג וריח
לכל  שיש שאע"פ עכ"פ מובן ונמצא וד"ל כו' הכללי
בכל  מאיר מ"מ בפ"ע בגלוי וחיות אור פרטי וכח כח
בגדול  הארתו ושוה הכללי ההיולי כח מבחינת מהם א'
בפ"ע  מהות הוא השכל כח של וחיות אור כמו וקטן
אור  וכן בפ"ע מהות הוא הראיה כח של וחיות ואור
כחות  בשאר וכה"ג השמיעה וכח הריח כח של וחיות
וחיות  אור א' לכל יש וחצוניים פנימיים כולם האברים
ההיולי  כח מבחינת מקבלים כולם מ"מ בו הגלוי
וחיות  אור לכל כח ונותן מאיר שהוא הנעלה שבנפש
נותן  שהוא דהיינו התהוותו אחרי בפרט וכח כח שבכל

ול  לשמוע השמיעה ולכח לראות הראיה לאור חוטם כח
בשוה  ולכולם כו' להשכיל השכל לכח וכה"ג להריח

וד"ל: הנ"ל מטעם ממש
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ê"ÎÚÂ יראו לא ופני אחורי את וראית במשה נאמר
בפנימיות, ההילוך זה ג"כ למשה הי' ובודאי
השגת  הוא ראי' כי ענינים, שני הם והילוך ראי' רק
אבל  הראהו תפילין של קשר וזשארז"ל ממש המהות
שערי  מ"ט וכמארז"ל להשיג יוכל לא התפילין עצם
מלובש  בו אשר הנו"ן שער אבל למשה נמסרו בינה
וכ"ש  תרדל"מ הם חו"ב כי לראות יוכל לא אבא יסוד
הוא  תפילין של וקשר ח"ע פנימי' להשיג יוכל שלא
לפני  התהלך באברהם ומ"ש כו', דתבונה מל' בחי'
הי' לא אבל המציאות השגת כ"א המהות השגת אינה
גם  הרבה גבוה ראי' כי ממש המהות ראיית בבחי'
לראי', שמיעה דומה אינו כמ"ש שמיעה מבחי'
בחי' כמו גם שאינה שי"ל התהלך מבחי' ומכש"כ
דומה  שאינו רק קצת המהות השגת ג"כ שהוא שמיעה

המציאות. השגת רק הוא הילוך אבל לראי',

„È˙ÚÏÂ'בחי ב' דהיינו בתוככם והתהלכתי כתיב
סובב  והתגלות המשכות שיהי' הענין הילוך,
בסובב  ממלא עליית וגם למטה, מלמעלה בממלא
המלך  עד"מ הוא ביניהם וההפרש למעלה. מלמטה
אל  עולים שהעם או למטה עומדים והעם למעלה עומד
אליהו  ע"ד הוא למעלה מלמטה ההילוך והנה המלך,
למעלה  ועלו שלהם החומר שנזדכך למרום עלו וחנוך
אתה  קדוש עם כי וז"ש בסובב, ממלא עליית זהו
קדוש  בבחי' יתעלו עוממות בבחי' נפרדים שהם שהעם
יצרתי  זו עם מ"ש ג"כ וזהו סוכ"ע, בחי' היינו ומובדל
מלמעלה  וההמשכה לי, שנק' עצמות לבחי' שיתעלו לי
שהעולם  סיני הר על ה' וירד שכ' ע"ד הוא למטה
סוכ"ע  גילוי שנמשך רק נזדכך ולא עמדו על למטה

למטה.
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a"lxz - l`eny zxez

Í‡ רבה בהכנה שהיא הגם הנברא שעבודת נודע הנה
יכו  אינה מ"מ עצומה למעלה במס"נ להגיע לה

לזה  והמופת חוצבו. ממקור מצ"ע מדריגתו משורש
מקרקע  גבוה עיטם עין מעיין ש"מ שארז"ל ממה הוא
הי' כה"ג של המקוה שהרי ושליש אמה ך"ג העזרה
גובה  ושיעור אמה, ך' גבוה הי' שהפתח הפתח, ע"ג
הי' עיטם עין שמעיין צ"ל ונמצא אמות, ג' היא המקוה
שיכולי' נא' ואם אמה, ך"ג העזרה מקרקע גבוה
מהו  חוצבו מקור מגובה יותר גבוה המעיין להגביה
הי' אמה, ך"ג כו' גבוה הי' עיטם עין שמעיין הראי'
הגביהו  ומ"מ אמות עשר רק גבוה הי' שלא להיות יכול
לאמר  אנו מוכרחים אלא אמה, ך"ג המקוה להיות
מקור  מגובה למעלה המי' את להגביה אפשר שבלתי
הנבראי' שבחוק להבין משל וה"ז הארץ, מן מוצאם
ממקור  יותר עבודתו ע"י לעלות א"י שהנברא הוא
קיום  עשו כי אם האבות עבודת כי ונמצא כו', חוצבו
נשמתם  לשורש הגיעו הרי במס"נ בהכנתם המצות
נת' אמנם דאצי' נשמות היו האבות כי והגם לבד.
הם  הרי דאצי' נשמות שגם ך' סי' באג"ה בסש"ב

שרומזי' התומ"צ שניתנו מ"ת ע"י אמנם מהקו. נפרדי'
שהתורה  גידי', ושס"ה איברי' רמ"ח שהם אדם לבחי'
והמצות  אדם התורה זאת כמ"ש אדם בש' נק' בכלל
ל"ת  ושס"ה דמלכא איברין רמ"ח בחי' הם מ"ע רמ"ח
מעלה  אותם ועשיתם ע"פ ארז"ל וע"ז גידי', שס"ה הם
דרמ"ח  הכלי' עשיית שע"י עשאוני, כאילו עליכם אני
היא  שהתורה נת' ובמ"א בהם, האור נמשך איברי'
הדם  הילוך בחי' שהיא התורה על נת' ובמ"א האור,
הקו, אל דבוקי' הם והע"ס והאיברי', הגידי' שבכל
ממה  ונעלה גבוה היותר בחי' נמשך מ"ת ע"י כי ונמצא
במד"ר  שארז"ל וזהו כו'. התורה האבות שקיימו
אנו  אבל היו ריחות האבות שעשו המצות כל שה"ש
הדבר  עצם אינו שהריח ריחות פי' שמך תורק שמן
לא  טוב ריח מליאה א' מכלי הרבה כשמריחי ' שהרי
הי' הריח ואם הריח, המוציא המשקה מן כלל יחסר
בו, שמריחי' ע"י מעט מעט נחסר הי' הדבר עצם
הדבר  מעצם בריח שאין הוראה ה"ז נחסר שלא ומאחר
עד  הדבר מעצם יוצא אשר מועטת הארה כ"א כלל
שעשו  המצוות שכל המשל וזהו כלל, נחסר שאינו
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הדבר  עצם שאינו ריח פי' היו ריחות האבות לפניך
עי"ז  שהגיעו והיינו לבד הארה בחי' הוא ריח כ"א
הארה  רק הוא אבל מאצי' זהו כי אם נשמתם, לשורש

דבר  שמך תורק שמן אנו אבל מהקו, נפרדו כי להיות
שהוא  כמו הדבר עצם והיינו כלי, אל מכלי שמריקי'

לבד. הארתו ולא

.a"l ,xekf 't `xwie t"y .c"qa

wlnr 'eb xekf
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.çì
השתלשלות לצורך רק והמיעוט הריבוי  הפרק: נושא
בעצם הוא  והמטה המעלה עצם מזו, זו הספירות

ובספירות. בעולמות והדוגמא המדריגה,
ïëå ,åæî åæ úåøéôñä úåìùìúùä ïéðòá åäæ íðîà
äøéôñä äéäéù éãëáã ,äæî äæ úåîìåòä úååäúäá

,'åë øåàä èåòéî éãé ìò àåä äðåéìòäî äðåúçúäשככל
יותר. נמוכה היא המדריגה מתמעט  שהאור

שפירושו  ההשתלשלות, סדר על שמדברים כיון  והנה,
והדרגה שמעליה, מהדרגה משתלשלת  דרגה שכל
השתלשלה, שממנה מהדרגה  פחותה היא המשתלשלת
כבר  להיות חייב  האור מיעוט  הרי שכך כיון הנה
ולהתגלות להימשך שתוכל בכדי  העליונה, בספירה
העליונה בספירה האור יאיר אם כי  התחתונה . הספירה
תוכל לא וירידה, צמצום ללא  מידי , חזקה בעוצמה

הנמוכה. הדרגה ממנה להימשך
èåòéî éãé ìò àåä äîëçäî äðéáä úåìùìúùä åîëå
ìëá éåìéâä äéä íàã äîöò äîëçä úðéçáá øåàä
ìöàð äéä àì øåàä éåáéø úðéçáá äåùá äîëçä úøéôñ

,'åë äðéáä úøéôñ äðîîלמטה היא שבינה מכיון כי 
של האור מעוצמת  להתגלות יכולה  היא אין מחכמה

äîëçäהחכמה, úðéçáá øåàä èòîúîù éãé ìò íà éë
àáà ãåñé úðéçá åäæùמורכבת ספירה שכל כידוע –

של סדר יש עצמה  שבספירה והיינו ספירות, מעשר
דרגת בסוף היא "יסוד" ובחינת האור, ומיעוט ירידת

ההשפעה כח והיא äðéáäהחכמה, úðéçá ìöàð äæîù
,'åëיכולה ה"חכמה" שבתוך ה "יסוד" מדרגת דוקא הנה

הבינה. דרגת להאצל
àáà éëלעומת "אב" הנקראת ל"חכמה" הכינוי  שהוא 

"אם " הנקראת שהוא8הבינה כפי  הנה ,åðééäã íöòá
äìòîì äæ éøä äòéãé ïë íâ àéäù íâä äîëçä úåîöò

'åë âùåî ìëùîשל התחלקות יש גופא  בחכמה –
של וה"ראש" שבה . הנמוכות והדרגות החכמה, עצמות
מהשגה שלמעלה באופן הדברים  את תופס החכמה

øàáúéù åîëåהבא åîëבפרק äîëçá éåìéâä äéä íàå ,
,'åë äðéáã äâùä éãéì àá äéä àì äúåîöòá àéäù

ממש, השגה של  ענין כבר èåòéîשהיא éãé ìò ÷øå
ãåä çöð úðéçá äîëçã úåðåúçúä úåâéøãîá øåàä

àáàã ãåñéמהם הנה בחכמה , התחתונות הדרגות שהם 
äæ éãé ìòå ,'åë äîëçäî äðéáä úåìéöà úåéäì ìåëé

.'åë äðéáá øåàä èåòéî úðéçá àåä
úåìéöà úåéäì éãëá ïëåוהמשכתïéôðà øéòæ úðéçá-

øåàäהמידות èåòéî éãé ìò à÷åã ïë íâ åäæ ïéçåîäî
úåìéöà äéäé äðéáå äîëçã úåðåúçúä úåâéøãîäîù

.'åë ïéôðà øéòæäהיא המידות שהתעוררות וכידוע,
הדרגה שהיא המוחין, של וה"בכן" מהמסקנה בעיקר
ולא המידות נמשכים שמשם במוחין האור מיעוט של
היא כשההמשכה כלל בדרך (וזהו עצמם מהמוחין
ה"מוחין  מאיר כאשר ואילו המוחין ", מ"חיצוניות
אף עצמם מהמוחין היא במידות  ההמשכה הרי  בעצם "

שינוי איזה יש אז ).9שגם
ïë åîëåהעולמות úååäúäבהשתלשלות äéäéù éãëá

äéùò äøéöé äàéøáנבראים של עולמות úåìéöàîשהם
אלוקות של עולם àôåâשזהו  úåìéöàáù éãé ìò åäæ

øåàä äéä íàáã ,äâéøãîì äâéøãîî øåàä èòîúî
úåëìîä úðéçá íâù úåìéöàã úåâéøãîä ìëá äåùá

ïéâøã ìëã óåñ àéäù(המדריגות כל äéäé(סוף úåìéöàã
øåà éåáéø äá" בינה" "חכמה" שמעליה במדריגות כמו

אנפין " äàéøáו"זעיר úååäúä úåéäì øùôà äéä àì
øåàä èåòéî éãé ìò à÷åã íà éë ,äéùò äøéöéבספירת

האצילות סוף åë',המלכות , úååäúää úåéäì ìåëé
נ "ע: הרבי שואל ïéàאך êøãá àéä úååäúääù íâäå
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ג.8. פרק העת"ר.9.תניא תרומה ש"פ זה המשך גם ראה
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ê"ÎÚÂ יראו לא ופני אחורי את וראית במשה נאמר
בפנימיות, ההילוך זה ג"כ למשה הי' ובודאי
השגת  הוא ראי' כי ענינים, שני הם והילוך ראי' רק
אבל  הראהו תפילין של קשר וזשארז"ל ממש המהות
שערי  מ"ט וכמארז"ל להשיג יוכל לא התפילין עצם
מלובש  בו אשר הנו"ן שער אבל למשה נמסרו בינה
וכ"ש  תרדל"מ הם חו"ב כי לראות יוכל לא אבא יסוד
הוא  תפילין של וקשר ח"ע פנימי' להשיג יוכל שלא
לפני  התהלך באברהם ומ"ש כו', דתבונה מל' בחי'
הי' לא אבל המציאות השגת כ"א המהות השגת אינה
גם  הרבה גבוה ראי' כי ממש המהות ראיית בבחי'
לראי', שמיעה דומה אינו כמ"ש שמיעה מבחי'
בחי' כמו גם שאינה שי"ל התהלך מבחי' ומכש"כ
דומה  שאינו רק קצת המהות השגת ג"כ שהוא שמיעה

המציאות. השגת רק הוא הילוך אבל לראי',

„È˙ÚÏÂ'בחי ב' דהיינו בתוככם והתהלכתי כתיב
סובב  והתגלות המשכות שיהי' הענין הילוך,
בסובב  ממלא עליית וגם למטה, מלמעלה בממלא
המלך  עד"מ הוא ביניהם וההפרש למעלה. מלמטה
אל  עולים שהעם או למטה עומדים והעם למעלה עומד
אליהו  ע"ד הוא למעלה מלמטה ההילוך והנה המלך,
למעלה  ועלו שלהם החומר שנזדכך למרום עלו וחנוך
אתה  קדוש עם כי וז"ש בסובב, ממלא עליית זהו
קדוש  בבחי' יתעלו עוממות בבחי' נפרדים שהם שהעם
יצרתי  זו עם מ"ש ג"כ וזהו סוכ"ע, בחי' היינו ומובדל
מלמעלה  וההמשכה לי, שנק' עצמות לבחי' שיתעלו לי
שהעולם  סיני הר על ה' וירד שכ' ע"ד הוא למטה
סוכ"ע  גילוי שנמשך רק נזדכך ולא עמדו על למטה

למטה.
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a"lxz - l`eny zxez

Í‡ רבה בהכנה שהיא הגם הנברא שעבודת נודע הנה
יכו  אינה מ"מ עצומה למעלה במס"נ להגיע לה

לזה  והמופת חוצבו. ממקור מצ"ע מדריגתו משורש
מקרקע  גבוה עיטם עין מעיין ש"מ שארז"ל ממה הוא
הי' כה"ג של המקוה שהרי ושליש אמה ך"ג העזרה
גובה  ושיעור אמה, ך' גבוה הי' שהפתח הפתח, ע"ג
הי' עיטם עין שמעיין צ"ל ונמצא אמות, ג' היא המקוה
שיכולי' נא' ואם אמה, ך"ג העזרה מקרקע גבוה
מהו  חוצבו מקור מגובה יותר גבוה המעיין להגביה
הי' אמה, ך"ג כו' גבוה הי' עיטם עין שמעיין הראי'
הגביהו  ומ"מ אמות עשר רק גבוה הי' שלא להיות יכול
לאמר  אנו מוכרחים אלא אמה, ך"ג המקוה להיות
מקור  מגובה למעלה המי' את להגביה אפשר שבלתי
הנבראי' שבחוק להבין משל וה"ז הארץ, מן מוצאם
ממקור  יותר עבודתו ע"י לעלות א"י שהנברא הוא
קיום  עשו כי אם האבות עבודת כי ונמצא כו', חוצבו
נשמתם  לשורש הגיעו הרי במס"נ בהכנתם המצות
נת' אמנם דאצי' נשמות היו האבות כי והגם לבד.
הם  הרי דאצי' נשמות שגם ך' סי' באג"ה בסש"ב

שרומזי' התומ"צ שניתנו מ"ת ע"י אמנם מהקו. נפרדי'
שהתורה  גידי', ושס"ה איברי' רמ"ח שהם אדם לבחי'
והמצות  אדם התורה זאת כמ"ש אדם בש' נק' בכלל
ל"ת  ושס"ה דמלכא איברין רמ"ח בחי' הם מ"ע רמ"ח
מעלה  אותם ועשיתם ע"פ ארז"ל וע"ז גידי', שס"ה הם
דרמ"ח  הכלי' עשיית שע"י עשאוני, כאילו עליכם אני
היא  שהתורה נת' ובמ"א בהם, האור נמשך איברי'
הדם  הילוך בחי' שהיא התורה על נת' ובמ"א האור,
הקו, אל דבוקי' הם והע"ס והאיברי', הגידי' שבכל
ממה  ונעלה גבוה היותר בחי' נמשך מ"ת ע"י כי ונמצא
במד"ר  שארז"ל וזהו כו'. התורה האבות שקיימו
אנו  אבל היו ריחות האבות שעשו המצות כל שה"ש
הדבר  עצם אינו שהריח ריחות פי' שמך תורק שמן
לא  טוב ריח מליאה א' מכלי הרבה כשמריחי ' שהרי
הי' הריח ואם הריח, המוציא המשקה מן כלל יחסר
בו, שמריחי' ע"י מעט מעט נחסר הי' הדבר עצם
הדבר  מעצם בריח שאין הוראה ה"ז נחסר שלא ומאחר
עד  הדבר מעצם יוצא אשר מועטת הארה כ"א כלל
שעשו  המצוות שכל המשל וזהו כלל, נחסר שאינו
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הדבר  עצם שאינו ריח פי' היו ריחות האבות לפניך
עי"ז  שהגיעו והיינו לבד הארה בחי' הוא ריח כ"א
הארה  רק הוא אבל מאצי' זהו כי אם נשמתם, לשורש

דבר  שמך תורק שמן אנו אבל מהקו, נפרדו כי להיות
שהוא  כמו הדבר עצם והיינו כלי, אל מכלי שמריקי'

לבד. הארתו ולא
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.çì
השתלשלות לצורך רק והמיעוט הריבוי  הפרק: נושא
בעצם הוא  והמטה המעלה עצם מזו, זו הספירות

ובספירות. בעולמות והדוגמא המדריגה,
ïëå ,åæî åæ úåøéôñä úåìùìúùä ïéðòá åäæ íðîà
äøéôñä äéäéù éãëáã ,äæî äæ úåîìåòä úååäúäá

,'åë øåàä èåòéî éãé ìò àåä äðåéìòäî äðåúçúäשככל
יותר. נמוכה היא המדריגה מתמעט  שהאור

שפירושו  ההשתלשלות, סדר על שמדברים כיון  והנה,
והדרגה שמעליה, מהדרגה משתלשלת  דרגה שכל
השתלשלה, שממנה מהדרגה  פחותה היא המשתלשלת
כבר  להיות חייב  האור מיעוט  הרי שכך כיון הנה
ולהתגלות להימשך שתוכל בכדי  העליונה, בספירה
העליונה בספירה האור יאיר אם כי  התחתונה . הספירה
תוכל לא וירידה, צמצום ללא  מידי , חזקה בעוצמה

הנמוכה. הדרגה ממנה להימשך
èåòéî éãé ìò àåä äîëçäî äðéáä úåìùìúùä åîëå
ìëá éåìéâä äéä íàã äîöò äîëçä úðéçáá øåàä
ìöàð äéä àì øåàä éåáéø úðéçáá äåùá äîëçä úøéôñ

,'åë äðéáä úøéôñ äðîîלמטה היא שבינה מכיון כי 
של האור מעוצמת  להתגלות יכולה  היא אין מחכמה

äîëçäהחכמה, úðéçáá øåàä èòîúîù éãé ìò íà éë
àáà ãåñé úðéçá åäæùמורכבת ספירה שכל כידוע –

של סדר יש עצמה  שבספירה והיינו ספירות, מעשר
דרגת בסוף היא "יסוד" ובחינת האור, ומיעוט ירידת

ההשפעה כח והיא äðéáäהחכמה, úðéçá ìöàð äæîù
,'åëיכולה ה"חכמה" שבתוך ה "יסוד" מדרגת דוקא הנה

הבינה. דרגת להאצל
àáà éëלעומת "אב" הנקראת ל"חכמה" הכינוי  שהוא 

"אם " הנקראת שהוא8הבינה כפי  הנה ,åðééäã íöòá
äìòîì äæ éøä äòéãé ïë íâ àéäù íâä äîëçä úåîöò

'åë âùåî ìëùîשל התחלקות יש גופא  בחכמה –
של וה"ראש" שבה . הנמוכות והדרגות החכמה, עצמות
מהשגה שלמעלה באופן הדברים  את תופס החכמה

øàáúéù åîëåהבא åîëבפרק äîëçá éåìéâä äéä íàå ,
,'åë äðéáã äâùä éãéì àá äéä àì äúåîöòá àéäù

ממש, השגה של  ענין כבר èåòéîשהיא éãé ìò ÷øå
ãåä çöð úðéçá äîëçã úåðåúçúä úåâéøãîá øåàä

àáàã ãåñéמהם הנה בחכמה , התחתונות הדרגות שהם 
äæ éãé ìòå ,'åë äîëçäî äðéáä úåìéöà úåéäì ìåëé

.'åë äðéáá øåàä èåòéî úðéçá àåä
úåìéöà úåéäì éãëá ïëåוהמשכתïéôðà øéòæ úðéçá-

øåàäהמידות èåòéî éãé ìò à÷åã ïë íâ åäæ ïéçåîäî
úåìéöà äéäé äðéáå äîëçã úåðåúçúä úåâéøãîäîù

.'åë ïéôðà øéòæäהיא המידות שהתעוררות וכידוע,
הדרגה שהיא המוחין, של וה"בכן" מהמסקנה בעיקר
ולא המידות נמשכים שמשם במוחין האור מיעוט של
היא כשההמשכה כלל בדרך (וזהו עצמם מהמוחין
ה"מוחין  מאיר כאשר ואילו המוחין ", מ"חיצוניות
אף עצמם מהמוחין היא במידות  ההמשכה הרי  בעצם "

שינוי איזה יש אז ).9שגם
ïë åîëåהעולמות úååäúäבהשתלשלות äéäéù éãëá

äéùò äøéöé äàéøáנבראים של עולמות úåìéöàîשהם
אלוקות של עולם àôåâשזהו  úåìéöàáù éãé ìò åäæ

øåàä äéä íàáã ,äâéøãîì äâéøãîî øåàä èòîúî
úåëìîä úðéçá íâù úåìéöàã úåâéøãîä ìëá äåùá

ïéâøã ìëã óåñ àéäù(המדריגות כל äéäé(סוף úåìéöàã
øåà éåáéø äá" בינה" "חכמה" שמעליה במדריגות כמו

אנפין " äàéøáו"זעיר úååäúä úåéäì øùôà äéä àì
øåàä èåòéî éãé ìò à÷åã íà éë ,äéùò äøéöéבספירת

האצילות סוף åë',המלכות , úååäúää úåéäì ìåëé
נ "ע: הרבי שואל ïéàאך êøãá àéä úååäúääù íâäå
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,êåøòהיא עשיה  יצירה בריאה שהתהוות כיון לכאורה -
האצילות, לגבי ו"דילוג " ערוך" "אין  של באופן
למה כן ואם מהאצילות, מאין יש הם בי "ע ועולמות 

עצמו ? באצילות האור מיעוט  צריך
úåéäìומתרץ: êéøö íå÷î-ìëîמדרגות בדילוג  גם

הדרגות, שתי בין  åðîîשייכות  úåéäì êøòá äéäé ïéàäù
,øçà íå÷îá áåúëù åîëå 'åë ùéä úååäúä שהאין

אותה ולא  הנברא, היש  של אין  הוא היש את המהווה
המלכות דוקא ולכן  האמיתי. היש של אין של בחינה

הבריאה. של היש  את שמהווה  האין להיות יכולה
øåàä èòîúî úåìéöàã úåâéøãîáù éãé ìò åäæå
úåéäì øùôà æà úåëìîä úðéçá ãò äâéøãîì äâéøãîî

.'åë äéùò äøéöé äàéøáã ùéä úååäúä úåëìîä úðéçáî
והמלכות גופא, באצילות האור מיעוט היה  לא אם אך
היתה לא – שמעליה הבחינות של דרגה באותה היתה
בריאה של היש את שמהווה האין להיות המלכות יכולה 

עשיה. יצירה
äìòîäù úååäúääå úåìùìúùää ïéðòì àåä äæ ìëå

,'åë øåàä èåòéîå éåáéø úðéçáá àåä äèîåכל כלומר
הוא הרי  ומטה" ה"מעלה על עתה עד שלמדנו  מה
הוא הרי מרובה שהאור שככל האור, גילוי עם קשור
בחינת הוא  הרי מתמעט  שהאור וככל "מעלה" נחשב

"מטה".
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"Ïk ּבחמּׁשה עֹובר מׂשּמחֹו ואינֹו חתן מּסעּודת הּנהנה »ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
יׂשראל,קֹולֹות את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּבר)ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

וקֹול רׁש"י) חתן קֹול ׂשמחה, וקֹול ׂשׂשֹון 'קֹול ׁשּנאמר , ְְְֱִִֶֶַַָָָָ
מׂשּמחֹו ואם צבאֹות'. ה' את הֹודּו אֹומרים קֹול ְְְְְִִֶַַָָּכּלה,
ׁשּנּתנה  לתֹורה זֹוכה לוי ּבן יהֹוׁשע רּבי אמר ּׂשכרֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמה

קֹולֹות" הּדברים,20ּבחמּׁשה ׁשני להיֹות ּדצרי והינּו . ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
הרי  ּדלכאֹורה מׂשּמחֹו, יהא וגם חתן מּסעּודת ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהנה
החתן  את מברכים ּׁשהּקרּואים מה הּברכה היא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהעּקר
צריכים  לזאת ׂשבע, מּתֹו הּברכה ׁשּתהיה ּובכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוכּלה,
הּׂשבע, על הּברכה ׁשּתהיה למען חתן מּסעּודת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלהנֹות
מׂשּמחֹו ּדאם להבין, צרי ועֹוד הּׂשמחה. ענין מהּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָאבל
הּבאה  והּׂשגה ידיעה היא ּתֹורה הרי לתֹורה, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָזֹוכה
לֹו ׁשּיׁש הינּו לזה, מכׁשר ׁשהּוא ּובמי ּדוקא, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּביגיעה
אי ּכן ואם ּתֹורה, ּדברי לקּבל ׁשּיכֹול וכׁשרֹונֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָחּוׁשים
לתֹורה. זֹוכה החתן את ׁשּמׂשּמח זה ידי ּדעל לֹומר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּי

ÔÈ·‰Ïe ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה ּכל ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
היה 61לעיל  עליוֿהּׁשלֹום אבינּו ּדאברהם , ְְְִֵַַָָָָָָָָ

אׁשר  עד ּבגּופֹו נדיב והיה ּגדֹול, ּבפּזּור ּבממֹונֹו ְְְְֲִִִֶַָָָָָָנדיב
ּדכתיב  סדֹום אנׁשי ּבעד להתּפּלל ּבסּכנה עצמֹו ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָהעמיד

ׁשהיּוא ּבהּו מאד", לה' וחּטאים רעים סדֹום "ואנׁשי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
לאּלּו, אּלּו ורעים ּבממֹונם וחּטאים ּבגּופם ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָרעים
רע  ׁשהם ּכאּלּו טבעים אדם ּבני ּבטבע ּדיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָונתּבאר

מענטׁשין  ׁשלעכטע ּדרּגֹות ב הּנקראים ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכי  עד הּקׁשה ּבטבע מתנהג מּכיריו עם ּדגם הרע, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאפן
זּולתֹו, ׁשל מּיּסּוריו ונהנה ּומעיק מצר ּביתֹו לבני ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּגם
אֹו עׁשר ּבאיזה חברֹו ׁשל עּלּוי רֹואה ּדכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַֹּולהפ
ּבׁשל  רעה ועינֹו זה, על מצטער הּוא ּבבנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהצלחה

ניט  אים ּגינט פאר ער ואס מּצד ג אחרים הּוא זה ּדכל , ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּבֹו. הרע טבע ֶֶֶֶַָָעצם

.qrnx`e xriily zcerqa ,[h"txz] elqk e"h ,'c lil

•

ונדפס *) ברא אשר ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא זה מאמר
עמ' א' חלק קונטרסים המאמרים ספר - חתונה" "דרושי בקונטרס

ואילך. 94 עמ' תרפ"ט המאמרים ספר ואילך, 50
דֿה.61) פרק

בהם.א. רעים.ב.שכתוב לו.ג.אנשים "מפרגן" שאינו
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הסדר  לי וסיפרו בדברים, נכנסנו מה זמן אחרי
ארץ  בדרך בעצמם התנהגו בכלל והמאסר, מהחיפוש
גם  בכבודו זלזלו לא קשות, אתו דיברו לא ובנימוס,
לקחו  למשל כמו יתירה בחומרא לא הי' החיפוש
ואמר  זי"ע זצללה"ה הגדול רבינו אביו של יד כתבי
ויאחזו  יקחו כי רצונו אין אשר שליט"א רבינו להם
עכבו  לא לו, החזירו ותיכף בידם האלה יד הכתבי את
שעה  באותה אשר לחדר מחדר יחידי מלילך אותו
מצווים  להצלחה, גם ואפשר תחשב, גדולה להנחה
את  רבינו לפני גילו אשר ואחרי אותו, לאסור היו
תרויחו  אם היטב היטב התיישבו להם, אמר זאת,
שתעשה  ומהומה שאון בהרעש, תפסידו לא ואם בזה,
אשר  מוסד הוא "הג.פ.או." מהם אחד ויען במאסרי?
כל  וכי העתידות, האחריות כל את עליה ליקח בכחה
כל  עם להתחשב לה ואין תחלה הדעת בישוב מעשיה
זאת  בכל הפעם, עוד להם ויאמר העתיד, הרעש
ידי  על שלכם להראש דבריי את למסור בקשתי
מאסר  על תחליפו ואפשר אתו, ולהתייעץ הטלפון
ויצלצלו  לקולו וישמעו ארעסט, דאמאשניא ביתי
ריקם, וישיבו רב  אתו וידברו הראש את ויקראו
לא  כי נאמנה ויבטיחו הטו"ת? ע"ד אותם שאל ואחר
כרצונו  ונייר עופרת כתבים ספרים גם אך הטו "ת רק
בפיהם, שקר כי נודע לא עוד שעה ובאותה הטוב,
לילך  הצעתם על לפניו, להצלחה הבטחתם ויחשוב
שמו  כך "שפאליערקא" האסורים לבית רגלי אתם
מקדמת  וחמור קשה היותר שלהם האסורים בית של
ענה  זה על רבינו, מבית רחוק לא נמצא והוא דנא,
דורש  וכי רגלי, לילך לו וקשה הוא חלש כי רבינו
היתה  גדול דוחק כי ואף "אווטומאביל" שיקראו
אנשים  מאות הרבה כי באווטומאבילין הזאת בלילה
ישלחו  כי ודרשו צלצלו אעפ"כ ההוא, בלילה נאסרו
עד  עברה משעה ויותר אווטומאביל, עבורו ביחוד
אתו  יציאתם בעת באו, אשר ועד מהתם, שלחו אשר
לכם  אהי' שליט"א לרבינו מהם אחד אמר מביתו
החוצה  אותו לנשוא האמתחת את אקח לעזר,
אתכם  לשרת אני ורוצה האווטומאביל על ולהניחו
חסיד  איש אבי כי אביכם, את גם שרת אבי כאשר
לקח  האלה הדברים את בדברו שעה ובאותה הי',
וצוה  לנשוא, בידו החפצים עם האמתחת את בידו
בתשובתו  אליו ויפנה מידו, להוציאו להמשרת רבינו
אאדמו"ר  את לשרת זכה שאביך אמת אם זאת,
אבי, של בעקבותיו הלך אביך אז הלא זי"ע, זצללה"ה
לזה, זכית לא בעקבותיך, אני שאלך רוצה אתה אבל
שיחות  עוד אלך, לא ובדרכך לעולם, תזכה ולא עוד

כ  ברוב והכל ביניהם היתה כאלה ודרך רבות בוד
ארץ.

מביתו  שליט"א רבינו את והוציאו הובילו בעת
אם  לעשות? מה שליט"א מרבינו שליט"א חתנו שאל
לא  לחדול, טוב יותר אפשר או לפרסם? להרעיש
שליט"א  רבינו ויען והפרסום? בהרעש להקניטם
האדיץ, לאהלי פדיונות לשלוח צריך בראשונה ויאמר:
ע"י  ולא תלגראפנא, לא ראסטאוו, ליובאוויץ, ניעזין,
ספעשנאע  מהירות" "מכתבי ע"י אך מיוחד, שליח
לא  צריכה! אינה דעתי לפי הפרסום וע"ד פאסטא,
יותר. ולא גארין, ה' עם יתראה א"ח אשר למותר
בשעה  התפשטה שליט"א רבינו ממאסר השמועה
כבר  בוקר הששית ולשעה כולה העיר בכל הראשונה
קטן  וברגע בכלל, ואנשים שי' מאנ"ש מלא הבית הי'
העיר  דיירי ישראל וכל מאסרו מקול העיר כל רעשה
עשה  "מאסרו" פתאום מהפחד נבהלו הזאת הגדולה
ופחד  יראה בלבו להוסיף אחד בכל רושם
שייך  איננו שליט"א רבינו אשר בידעו מה"ג.פ.או."
למסחר  לא גם וכלל, כלל דהמדינה פאליטיקע לשום
יאשימו  עבורם אשר מעולם ידו שלח לא שיהי' איזהו
בכל  והמפורסם הגדול ושמו ערכו גם אותו, ויענישו
ברור  אחד כל וידע לכל, וידוע גלוי הלא תבל קצווי
לאיש  פרטי מאסר אינו הזה ה"מאסר" אשר בלבו
לוקח  המדינה גדול "איש אך הפרטי, בחטאו פרטי,
מתי? ועד מה? על ברי', כל מעין ונעלם לערבון"
יתירה  אימה הטילה והטמונה הנעלמה ומטרתם

העיר. יושבי כל בתוך
יכולת  שום הי' לא המאסר אחרי אחדות שעות
ממה  להתייעץ להתיישב וגם שי' ב"ב עם לדבר עוד
הגדול, האור מאתנו נתעלם אשר אחרי כי להתחיל?
אובדים  ואפלה, חשך בערפלי הבית נכסה גליו בהמון
המקורבים  ואנחנו שי' ב"ב הם הלכנו, ואומללים
הי' ומה כבודו? מקום אי' בבירור אף ידענו לא ביותר
או  להשפאלערקע, אמרו כאשר אותו הובילו אם לו,
לא  והאוכל? החפצים לו נמסר ואם אחר? למקום
כי  טו"ת, להניח לו יניחו שלא ופחדנו מאומה, ידענו

טו"ת. מלהכניס להפריע להם הוא חוק
רועה, אין נדחים, כצאן לחדר מחדר תעינו כולנו
לנו  הי' ו... פחד מחליט, ואין מצוה אין ראש, אין
על  הבטתי נפש, ומשיב  מנחם באין נדף, עלה מקול
למי  בפניהם והסתכלתי שי' מב"ב ואחד אחד כל
לילך, דרך באיזה כזאת לעת להחליט היכולת מאתם

להגפא" הדרכים כל באמת סכנה,אשר בחזקת הם ו
הרבה  כזו, גדולה סכנה בעת עתה לחשות עת לא גם
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,êåøòהיא עשיה  יצירה בריאה שהתהוות כיון לכאורה -
האצילות, לגבי ו"דילוג " ערוך" "אין  של באופן
למה כן ואם מהאצילות, מאין יש הם בי "ע ועולמות 

עצמו ? באצילות האור מיעוט  צריך
úåéäìומתרץ: êéøö íå÷î-ìëîמדרגות בדילוג  גם

הדרגות, שתי בין  åðîîשייכות  úåéäì êøòá äéäé ïéàäù
,øçà íå÷îá áåúëù åîëå 'åë ùéä úååäúä שהאין

אותה ולא  הנברא, היש  של אין  הוא היש את המהווה
המלכות דוקא ולכן  האמיתי. היש של אין של בחינה

הבריאה. של היש  את שמהווה  האין להיות יכולה
øåàä èòîúî úåìéöàã úåâéøãîáù éãé ìò åäæå
úåéäì øùôà æà úåëìîä úðéçá ãò äâéøãîì äâéøãîî

.'åë äéùò äøéöé äàéøáã ùéä úååäúä úåëìîä úðéçáî
והמלכות גופא, באצילות האור מיעוט היה  לא אם אך
היתה לא – שמעליה הבחינות של דרגה באותה היתה
בריאה של היש את שמהווה האין להיות המלכות יכולה 

עשיה. יצירה
äìòîäù úååäúääå úåìùìúùää ïéðòì àåä äæ ìëå

,'åë øåàä èåòéîå éåáéø úðéçáá àåä äèîåכל כלומר
הוא הרי  ומטה" ה"מעלה על עתה עד שלמדנו  מה
הוא הרי מרובה שהאור שככל האור, גילוי עם קשור
בחינת הוא  הרי מתמעט  שהאור וככל "מעלה" נחשב

"מטה".

a"xrz irqn zehn zyxt zay
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"Ïk ּבחמּׁשה עֹובר מׂשּמחֹו ואינֹו חתן מּסעּודת הּנהנה »ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
יׂשראל,קֹולֹות את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּבר)ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

וקֹול רׁש"י) חתן קֹול ׂשמחה, וקֹול ׂשׂשֹון 'קֹול ׁשּנאמר , ְְְֱִִֶֶַַָָָָ
מׂשּמחֹו ואם צבאֹות'. ה' את הֹודּו אֹומרים קֹול ְְְְְִִֶַַָָּכּלה,
ׁשּנּתנה  לתֹורה זֹוכה לוי ּבן יהֹוׁשע רּבי אמר ּׂשכרֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמה

קֹולֹות" הּדברים,20ּבחמּׁשה ׁשני להיֹות ּדצרי והינּו . ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
הרי  ּדלכאֹורה מׂשּמחֹו, יהא וגם חתן מּסעּודת ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהנה
החתן  את מברכים ּׁשהּקרּואים מה הּברכה היא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהעּקר
צריכים  לזאת ׂשבע, מּתֹו הּברכה ׁשּתהיה ּובכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוכּלה,
הּׂשבע, על הּברכה ׁשּתהיה למען חתן מּסעּודת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלהנֹות
מׂשּמחֹו ּדאם להבין, צרי ועֹוד הּׂשמחה. ענין מהּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָאבל
הּבאה  והּׂשגה ידיעה היא ּתֹורה הרי לתֹורה, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָזֹוכה
לֹו ׁשּיׁש הינּו לזה, מכׁשר ׁשהּוא ּובמי ּדוקא, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּביגיעה
אי ּכן ואם ּתֹורה, ּדברי לקּבל ׁשּיכֹול וכׁשרֹונֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָחּוׁשים
לתֹורה. זֹוכה החתן את ׁשּמׂשּמח זה ידי ּדעל לֹומר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּי

ÔÈ·‰Ïe ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה ּכל ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
היה 61לעיל  עליוֿהּׁשלֹום אבינּו ּדאברהם , ְְְִֵַַָָָָָָָָ

אׁשר  עד ּבגּופֹו נדיב והיה ּגדֹול, ּבפּזּור ּבממֹונֹו ְְְְֲִִִֶַָָָָָָנדיב
ּדכתיב  סדֹום אנׁשי ּבעד להתּפּלל ּבסּכנה עצמֹו ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָהעמיד

ׁשהיּוא ּבהּו מאד", לה' וחּטאים רעים סדֹום "ואנׁשי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
לאּלּו, אּלּו ורעים ּבממֹונם וחּטאים ּבגּופם ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָרעים
רע  ׁשהם ּכאּלּו טבעים אדם ּבני ּבטבע ּדיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָונתּבאר

מענטׁשין  ׁשלעכטע ּדרּגֹות ב הּנקראים ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכי  עד הּקׁשה ּבטבע מתנהג מּכיריו עם ּדגם הרע, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאפן
זּולתֹו, ׁשל מּיּסּוריו ונהנה ּומעיק מצר ּביתֹו לבני ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּגם
אֹו עׁשר ּבאיזה חברֹו ׁשל עּלּוי רֹואה ּדכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַֹּולהפ
ּבׁשל  רעה ועינֹו זה, על מצטער הּוא ּבבנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהצלחה

ניט  אים ּגינט פאר ער ואס מּצד ג אחרים הּוא זה ּדכל , ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּבֹו. הרע טבע ֶֶֶֶַָָעצם

.qrnx`e xriily zcerqa ,[h"txz] elqk e"h ,'c lil
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ונדפס *) ברא אשר ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא זה מאמר
עמ' א' חלק קונטרסים המאמרים ספר - חתונה" "דרושי בקונטרס

ואילך. 94 עמ' תרפ"ט המאמרים ספר ואילך, 50
דֿה.61) פרק

בהם.א. רעים.ב.שכתוב לו.ג.אנשים "מפרגן" שאינו

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

הסדר  לי וסיפרו בדברים, נכנסנו מה זמן אחרי
ארץ  בדרך בעצמם התנהגו בכלל והמאסר, מהחיפוש
גם  בכבודו זלזלו לא קשות, אתו דיברו לא ובנימוס,
לקחו  למשל כמו יתירה בחומרא לא הי' החיפוש
ואמר  זי"ע זצללה"ה הגדול רבינו אביו של יד כתבי
ויאחזו  יקחו כי רצונו אין אשר שליט"א רבינו להם
עכבו  לא לו, החזירו ותיכף בידם האלה יד הכתבי את
שעה  באותה אשר לחדר מחדר יחידי מלילך אותו
מצווים  להצלחה, גם ואפשר תחשב, גדולה להנחה
את  רבינו לפני גילו אשר ואחרי אותו, לאסור היו
תרויחו  אם היטב היטב התיישבו להם, אמר זאת,
שתעשה  ומהומה שאון בהרעש, תפסידו לא ואם בזה,
אשר  מוסד הוא "הג.פ.או." מהם אחד ויען במאסרי?
כל  וכי העתידות, האחריות כל את עליה ליקח בכחה
כל  עם להתחשב לה ואין תחלה הדעת בישוב מעשיה
זאת  בכל הפעם, עוד להם ויאמר העתיד, הרעש
ידי  על שלכם להראש דבריי את למסור בקשתי
מאסר  על תחליפו ואפשר אתו, ולהתייעץ הטלפון
ויצלצלו  לקולו וישמעו ארעסט, דאמאשניא ביתי
ריקם, וישיבו רב  אתו וידברו הראש את ויקראו
לא  כי נאמנה ויבטיחו הטו"ת? ע"ד אותם שאל ואחר
כרצונו  ונייר עופרת כתבים ספרים גם אך הטו "ת רק
בפיהם, שקר כי נודע לא עוד שעה ובאותה הטוב,
לילך  הצעתם על לפניו, להצלחה הבטחתם ויחשוב
שמו  כך "שפאליערקא" האסורים לבית רגלי אתם
מקדמת  וחמור קשה היותר שלהם האסורים בית של
ענה  זה על רבינו, מבית רחוק לא נמצא והוא דנא,
דורש  וכי רגלי, לילך לו וקשה הוא חלש כי רבינו
היתה  גדול דוחק כי ואף "אווטומאביל" שיקראו
אנשים  מאות הרבה כי באווטומאבילין הזאת בלילה
ישלחו  כי ודרשו צלצלו אעפ"כ ההוא, בלילה נאסרו
עד  עברה משעה ויותר אווטומאביל, עבורו ביחוד
אתו  יציאתם בעת באו, אשר ועד מהתם, שלחו אשר
לכם  אהי' שליט"א לרבינו מהם אחד אמר מביתו
החוצה  אותו לנשוא האמתחת את אקח לעזר,
אתכם  לשרת אני ורוצה האווטומאביל על ולהניחו
חסיד  איש אבי כי אביכם, את גם שרת אבי כאשר
לקח  האלה הדברים את בדברו שעה ובאותה הי',
וצוה  לנשוא, בידו החפצים עם האמתחת את בידו
בתשובתו  אליו ויפנה מידו, להוציאו להמשרת רבינו
אאדמו"ר  את לשרת זכה שאביך אמת אם זאת,
אבי, של בעקבותיו הלך אביך אז הלא זי"ע, זצללה"ה
לזה, זכית לא בעקבותיך, אני שאלך רוצה אתה אבל
שיחות  עוד אלך, לא ובדרכך לעולם, תזכה ולא עוד

כ  ברוב והכל ביניהם היתה כאלה ודרך רבות בוד
ארץ.

מביתו  שליט"א רבינו את והוציאו הובילו בעת
אם  לעשות? מה שליט"א מרבינו שליט"א חתנו שאל
לא  לחדול, טוב יותר אפשר או לפרסם? להרעיש
שליט"א  רבינו ויען והפרסום? בהרעש להקניטם
האדיץ, לאהלי פדיונות לשלוח צריך בראשונה ויאמר:
ע"י  ולא תלגראפנא, לא ראסטאוו, ליובאוויץ, ניעזין,
ספעשנאע  מהירות" "מכתבי ע"י אך מיוחד, שליח
לא  צריכה! אינה דעתי לפי הפרסום וע"ד פאסטא,
יותר. ולא גארין, ה' עם יתראה א"ח אשר למותר
בשעה  התפשטה שליט"א רבינו ממאסר השמועה
כבר  בוקר הששית ולשעה כולה העיר בכל הראשונה
קטן  וברגע בכלל, ואנשים שי' מאנ"ש מלא הבית הי'
העיר  דיירי ישראל וכל מאסרו מקול העיר כל רעשה
עשה  "מאסרו" פתאום מהפחד נבהלו הזאת הגדולה
ופחד  יראה בלבו להוסיף אחד בכל רושם
שייך  איננו שליט"א רבינו אשר בידעו מה"ג.פ.או."
למסחר  לא גם וכלל, כלל דהמדינה פאליטיקע לשום
יאשימו  עבורם אשר מעולם ידו שלח לא שיהי' איזהו
בכל  והמפורסם הגדול ושמו ערכו גם אותו, ויענישו
ברור  אחד כל וידע לכל, וידוע גלוי הלא תבל קצווי
לאיש  פרטי מאסר אינו הזה ה"מאסר" אשר בלבו
לוקח  המדינה גדול "איש אך הפרטי, בחטאו פרטי,
מתי? ועד מה? על ברי', כל מעין ונעלם לערבון"
יתירה  אימה הטילה והטמונה הנעלמה ומטרתם

העיר. יושבי כל בתוך
יכולת  שום הי' לא המאסר אחרי אחדות שעות
ממה  להתייעץ להתיישב וגם שי' ב"ב עם לדבר עוד
הגדול, האור מאתנו נתעלם אשר אחרי כי להתחיל?
אובדים  ואפלה, חשך בערפלי הבית נכסה גליו בהמון
המקורבים  ואנחנו שי' ב"ב הם הלכנו, ואומללים
הי' ומה כבודו? מקום אי' בבירור אף ידענו לא ביותר
או  להשפאלערקע, אמרו כאשר אותו הובילו אם לו,
לא  והאוכל? החפצים לו נמסר ואם אחר? למקום
כי  טו"ת, להניח לו יניחו שלא ופחדנו מאומה, ידענו

טו"ת. מלהכניס להפריע להם הוא חוק
רועה, אין נדחים, כצאן לחדר מחדר תעינו כולנו
לנו  הי' ו... פחד מחליט, ואין מצוה אין ראש, אין
על  הבטתי נפש, ומשיב  מנחם באין נדף, עלה מקול
למי  בפניהם והסתכלתי שי' מב"ב ואחד אחד כל
לילך, דרך באיזה כזאת לעת להחליט היכולת מאתם

להגפא" הדרכים כל באמת סכנה,אשר בחזקת הם ו
הרבה  כזו, גדולה סכנה בעת עתה לחשות עת לא גם
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ב"ב  מכל לפנות. לאן הראשונות בשעות בזה חשבתי
איזו  להחליט הראש להיות עליו יקבל אשר שי',
היא, זקנה הלא שליט"א? הגדולה הרבנית החלטה.
חתנו  בנעימים, ושנותי' ימיה ד' יאריך עצה, ואובדת
הם  לימים צעירים הלא שי'? ובנותיו שליט"א
דבר  גם לעשות לא ונערותם מקטנותם ומורגלים
שליט"א, רבינו אביהם עצת לשאול מבלי קטן
ד' מאד, היא חלושה הלא שליט"א? הצעירה הרבנית
טרוד  שאני עצמה שעה ובאותה רפו"ש, לה ישלח
פתאום  והנה עצה, ובלי האלה המחשבות ברבות
לשם  שליט"א? הצעירה הרבנית לחדר לבוא נקראתי
היא  שליט"א, הצעירה והרבנית שי', ב"ב כל נתאספו
בדברים  אלי פנתה והיא והמסדרת, המדברת היחידה
אני, "מרגישה אשכחם לא לעולם אשר האלה קצרים
ידעתי  גם ביתינו, אל האמיתית מסירותכם ידידותכם
כי  ואם בפרט, ועתה בכלל אלינו לבבכם רגשי את
וסיוע  בעזרה בכלל כוחכם רוב ממני נעלם לא
אך  שליט"א, אישי אל ובפרט שיהי', מי יהי' להזולת
מרוב  כי שלכם, החסרונות גם אני יודעת ואפס
לעשות  אתם עלול לרוחכם, מעצור ואין מהירותכם
אשר  להשיב , אין ואשר יאתה, לא אשר את לפעמים
בחרתי  אשר בזה מחילתכם, אני מבקשת כן, על
אשר  והרפ"ג, הרמ"ע, מידידנו השנים לכם וצרפתי
אל  צרה ובעת מאומה, לעשות לא בקשתי בלעדם
ותתיעצו  תתישבו קטון ועד ומגדול ברוחכם, תבהלו

מעשי  את ויצליח הטוב הדרך לכם יראה וד' אתם,
למאסקווע  היום שולח הנני שליט"א חתני ידכם,
יקום  שלשתכם ועפ"י אתר, על פה תשמרו ואתם

כוח". ליעץ הנותן ברוך דבר,
אף  רגלי צעדה לא עשיתי, וכן שמעתי, לקולה
בלתי  הקל דיבור אדם בן שום עם דברתי ולא צעד
באמת  אשר גבי, על העומדים מחבריי רשות נטילת
טבעי  ונגד לפני, היתה קלה לא הזאת העבודה היא
חבריי  כי זאת ועוד בזה, הורגלתי לא ומעולם ממש,
בדרכם, האלה בענינים בזה ומנגדים מוזכרים הנ"ל
כי  הי' הראשון ורצוני הראשונה הצעתי בזה, לדרכי
ראש  ליושב מאנ"ש שניים עם או לבדי, או אני, אלך
לבקש  הארעסט, של וטעמה סיבתה לשאול הגפא"ו,
לא  להם, הי' אחרת דרך הם אבל וכאלה, ולדרוש,
אני  בפרסום, ושלא בהצנע לעשות והכל להתראות
את  להרעיש שבחו"ל, אנ"ש לכל תיכף לכתוב חפצתי
יעשה  והכל לפרסם לא להיפך והם כולו העולם כל

במסתרים. דווקא
דברי  על אחד פעם אף העת בכל עברתי לא
בהסכמם  רק הי' עשיתי אשר כל ואת חבריי,
כולנו, על והעומד רצוני, ונגד דעתי נגד והחלטתם

שליט"א,א  הרבנית היא היתה ההתיישבות כל חרי
מה, לעשות רגלו ואת ידו את איש הרים לא ובלעדה
קטון  דבר כל החליטה דעתה בתוקף שליט"א והיא

הכול. נעשה פי' ועל וגדול,
fiedhl` g"`x (a) azkn

•

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

ycew zexb`

תרפ"ג] סיון [שלהי

שי' אלטער מוהר"ר

וברכה  שלום

העבר, אייר מט"ו מכתבי על נענתי טרם עוד ואני

אתם, מהנעשה ידיעות שום לי אין האחרונה בעת  ובד"כ

פעמי' שבוע, בכל שי' לראד"מ שיכתבו הי' הראוי דבר

בארוכה. ופעמים בקצרה

ברד"מ  שי' רש"ז לידידנו כתבתי העברה בשבוע והנה

בפרט. לו בהנוגע לו ועניתי ברבים, דא"ח לימוד ע"ד שי'

ייסד  כי כתבתי אשר הרוח באותו לדבר, אכפול ועתה

שם, וכאמור ברבים דא"ח יחזרו יחיו התלמידים אשר

הרחבת  על ונפשם לבם יתנו כי להם ראוי הי' לזה ונוסף

המוסד.

(אשר  בארוכה אז כתבתי ההתיסדות בראשית והנה

בעזרתו  לסדר צריכים כי אצלם), שמורים המכתבי' בטח

שני  הגדול, אולם דליובאויטש בארעא דהווה כגוונא ית'

ופלא  כלל, ההוצאה אודות יחשבו ולא וחדרים, שיעורים

לא  ירבו כן כמחנם ת"ל בישראל ואם בעיר אשר הדבר

כל  תלמידים מאות עם כראוי אולפנא בית לעשות יוכלו

יושבים  אתם ולמה כראוי, מסודרה ומערכה מערכה

מחכים, אתם מי ועל מחכים אתם מה על ידים, בחבוק

זקני  המה הן עתה אשר שלנו שי' האברכים הם שוכחים

ת"ל  ולפניכם בזה, והמצוה החובה ועליכם ועסקני' הדור

מקום  לכם והסמוך ית', בעזרתו ולעשות לפעול נרחב כר

אראנאויטש, שי' אנשיל ור' ראסקין, שי' מענדיל מנחם ר'
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טובים, תלמידים בהם יש ת"ל אשר הקטנות העיירות וגם

דבר  לא על ועובר במאד, יקר הזמן ותחכו, תתמהמו ולמה

בהתרשלות.

הנגלה, לימוד וענין בסדר מנהיג שנדרש הדבר מובן

אברהם  ר' אודות דעתו לדעת וחפצי לכך, ראוי איש שיהי'

זה, על מסכמת דעתו ואם מאוסוועט, פלאטקין שי' אלי'

אז  רשיון, וגם רב בתור לבוא מביהמ"ד בקשה לו ויהי'

זה. בענין להתעסק אליהם שיסע בדבר מניעה אין

בעזרתו  ליסד והמצוה החובה לכם כי לדעת עליכם

מאומה  כל מכם ישגב ולא מכבר, הי' כאשר תו"ת ית'

ינתן  לים מעבר מאחינו הבאה מהתרומה וחלק לעשותה,

המוסד  להרחיב השתדלו רק המוסד, הנהגת בשביל לכם

הימים, מכבר הי' אשר את ידעת ואתה טובים, בתלמידים

כשרון  בעלי טובים תלמידי' שיהיו רק חדש, כל ואין

ועיון. בשקידה התורה בעבודת עבודה ואוהבי

גם  רעבים מסביבתם אשר שי' אנ"ש ידידינו הדבר כן

חסידות, וארט א שמעו לא אשר שנים איזה וזה צמאים,

ע"כ  נכונה, התעוררות ודורש הלימוד עסק ח"ו ונתבטל

משינתם, להעירם נכונה עצה ותתבוננו יחד תתאספו

יפעול  זה אשר בכתובים, עמם אתם יבואו כל וראשית

הרבה. בעזה"י

יהי' אשר אחד איש ישיגו אשר עיקר והוא זאת עוד

ויהי' שבזה, ההוצאה על יחוסו ואל נוסע, משפיע בתור

זה  על א"ע יתן מכם א' ואיש אצלם, מסודר הזה הדבר

ברי"ל  בוחר והנני ומקום. מקום כל עם בכתובים לבוא

בכתיבת  יהי' שעסקו היינו לזה, א"ע יתן אשר ראסקין שי'

שי' ור"א הורעויטש, שי' רד"נ שנים עוד ויחתמו מכתבים,

שי' לרי"ל יהי' זה בענין הקבוע האדרעס וכן שימחאויטש.

בזה. לו כותב והנני המכתבים, יב[ו]או איליו אשר

בחזרת  הסדר בדבר א"ע יתן שי' ברד"מ שי' הרש"ז

הבתי  מגבאי הרשיון בהשגת וישתדל במחנם דא"ח

וגיסו  שי' שמואל ר' אחיו יהיו בדבר ועוזרים כנסיות,

שי'. רמ"מ

ויכנוס  מיוחד ועד יעשה כנ"ל המוסד הרחבת ובדבר

בנו  בעזפאלאוו שי' רד"נ את לזה ויצרפו שי' רש"פ בזה

ישנם  כי בכלל, מתאמת שהוראתו (באם ז"ל הרי"מ של

התירים  לעצמם וממציאים עצמם, בעיני חכמים ל"ע

אשר  והמקום, הזמן בטענות א"ע מצדיקי' כלומר שונים,

הוא  אסור והאסור היא, נצחיות התורה כן, אינו באמת

אהבה, תכסה פשעי' כל ועל וכתי' מקום, ובכל עת בכל

בעיני  וחביב יקר והוא א"ע, אוהב שאדם האהבה היא

עד"מ  וכמו לעצמו, ומוחל לעצמו, מתיר ע"כ מאד, עצמו

אין  שאוהבו דלפי לו, יחטא אם האדם ימחול וריע לאוהב

מכן  ויותר כן בנקל, לו ומוחל כלל, לעון נחשב החטא

חוב  רואה ואין עצמו אהבת מפני לעצמו האדם מוחל

במדות  ומכ"ש והדומה כעס כמו הרעות במדות גם לעצמו

הלזה  המוסד הרחבת דבר להשתדל הזה הועד ועל דקות),

ית'. בעזרתו

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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ב"ב  מכל לפנות. לאן הראשונות בשעות בזה חשבתי
איזו  להחליט הראש להיות עליו יקבל אשר שי',
היא, זקנה הלא שליט"א? הגדולה הרבנית החלטה.
חתנו  בנעימים, ושנותי' ימיה ד' יאריך עצה, ואובדת
הם  לימים צעירים הלא שי'? ובנותיו שליט"א
דבר  גם לעשות לא ונערותם מקטנותם ומורגלים
שליט"א, רבינו אביהם עצת לשאול מבלי קטן
ד' מאד, היא חלושה הלא שליט"א? הצעירה הרבנית
טרוד  שאני עצמה שעה ובאותה רפו"ש, לה ישלח
פתאום  והנה עצה, ובלי האלה המחשבות ברבות
לשם  שליט"א? הצעירה הרבנית לחדר לבוא נקראתי
היא  שליט"א, הצעירה והרבנית שי', ב"ב כל נתאספו
בדברים  אלי פנתה והיא והמסדרת, המדברת היחידה
אני, "מרגישה אשכחם לא לעולם אשר האלה קצרים
ידעתי  גם ביתינו, אל האמיתית מסירותכם ידידותכם
כי  ואם בפרט, ועתה בכלל אלינו לבבכם רגשי את
וסיוע  בעזרה בכלל כוחכם רוב ממני נעלם לא
אך  שליט"א, אישי אל ובפרט שיהי', מי יהי' להזולת
מרוב  כי שלכם, החסרונות גם אני יודעת ואפס
לעשות  אתם עלול לרוחכם, מעצור ואין מהירותכם
אשר  להשיב , אין ואשר יאתה, לא אשר את לפעמים
בחרתי  אשר בזה מחילתכם, אני מבקשת כן, על
אשר  והרפ"ג, הרמ"ע, מידידנו השנים לכם וצרפתי
אל  צרה ובעת מאומה, לעשות לא בקשתי בלעדם
ותתיעצו  תתישבו קטון ועד ומגדול ברוחכם, תבהלו

מעשי  את ויצליח הטוב הדרך לכם יראה וד' אתם,
למאסקווע  היום שולח הנני שליט"א חתני ידכם,
יקום  שלשתכם ועפ"י אתר, על פה תשמרו ואתם

כוח". ליעץ הנותן ברוך דבר,
אף  רגלי צעדה לא עשיתי, וכן שמעתי, לקולה
בלתי  הקל דיבור אדם בן שום עם דברתי ולא צעד
באמת  אשר גבי, על העומדים מחבריי רשות נטילת
טבעי  ונגד לפני, היתה קלה לא הזאת העבודה היא
חבריי  כי זאת ועוד בזה, הורגלתי לא ומעולם ממש,
בדרכם, האלה בענינים בזה ומנגדים מוזכרים הנ"ל
כי  הי' הראשון ורצוני הראשונה הצעתי בזה, לדרכי
ראש  ליושב מאנ"ש שניים עם או לבדי, או אני, אלך
לבקש  הארעסט, של וטעמה סיבתה לשאול הגפא"ו,
לא  להם, הי' אחרת דרך הם אבל וכאלה, ולדרוש,
אני  בפרסום, ושלא בהצנע לעשות והכל להתראות
את  להרעיש שבחו"ל, אנ"ש לכל תיכף לכתוב חפצתי
יעשה  והכל לפרסם לא להיפך והם כולו העולם כל

במסתרים. דווקא
דברי  על אחד פעם אף העת בכל עברתי לא
בהסכמם  רק הי' עשיתי אשר כל ואת חבריי,
כולנו, על והעומד רצוני, ונגד דעתי נגד והחלטתם

שליט"א,א  הרבנית היא היתה ההתיישבות כל חרי
מה, לעשות רגלו ואת ידו את איש הרים לא ובלעדה
קטון  דבר כל החליטה דעתה בתוקף שליט"א והיא

הכול. נעשה פי' ועל וגדול,
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ycew zexb`

תרפ"ג] סיון [שלהי

שי' אלטער מוהר"ר

וברכה  שלום

העבר, אייר מט"ו מכתבי על נענתי טרם עוד ואני

אתם, מהנעשה ידיעות שום לי אין האחרונה בעת  ובד"כ

פעמי' שבוע, בכל שי' לראד"מ שיכתבו הי' הראוי דבר

בארוכה. ופעמים בקצרה

ברד"מ  שי' רש"ז לידידנו כתבתי העברה בשבוע והנה

בפרט. לו בהנוגע לו ועניתי ברבים, דא"ח לימוד ע"ד שי'

ייסד  כי כתבתי אשר הרוח באותו לדבר, אכפול ועתה

שם, וכאמור ברבים דא"ח יחזרו יחיו התלמידים אשר

הרחבת  על ונפשם לבם יתנו כי להם ראוי הי' לזה ונוסף

המוסד.

(אשר  בארוכה אז כתבתי ההתיסדות בראשית והנה

בעזרתו  לסדר צריכים כי אצלם), שמורים המכתבי' בטח

שני  הגדול, אולם דליובאויטש בארעא דהווה כגוונא ית'

ופלא  כלל, ההוצאה אודות יחשבו ולא וחדרים, שיעורים

לא  ירבו כן כמחנם ת"ל בישראל ואם בעיר אשר הדבר

כל  תלמידים מאות עם כראוי אולפנא בית לעשות יוכלו

יושבים  אתם ולמה כראוי, מסודרה ומערכה מערכה

מחכים, אתם מי ועל מחכים אתם מה על ידים, בחבוק

זקני  המה הן עתה אשר שלנו שי' האברכים הם שוכחים

ת"ל  ולפניכם בזה, והמצוה החובה ועליכם ועסקני' הדור

מקום  לכם והסמוך ית', בעזרתו ולעשות לפעול נרחב כר

אראנאויטש, שי' אנשיל ור' ראסקין, שי' מענדיל מנחם ר'
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טובים, תלמידים בהם יש ת"ל אשר הקטנות העיירות וגם

דבר  לא על ועובר במאד, יקר הזמן ותחכו, תתמהמו ולמה

בהתרשלות.

הנגלה, לימוד וענין בסדר מנהיג שנדרש הדבר מובן

אברהם  ר' אודות דעתו לדעת וחפצי לכך, ראוי איש שיהי'

זה, על מסכמת דעתו ואם מאוסוועט, פלאטקין שי' אלי'

אז  רשיון, וגם רב בתור לבוא מביהמ"ד בקשה לו ויהי'

זה. בענין להתעסק אליהם שיסע בדבר מניעה אין

בעזרתו  ליסד והמצוה החובה לכם כי לדעת עליכם

מאומה  כל מכם ישגב ולא מכבר, הי' כאשר תו"ת ית'

ינתן  לים מעבר מאחינו הבאה מהתרומה וחלק לעשותה,

המוסד  להרחיב השתדלו רק המוסד, הנהגת בשביל לכם

הימים, מכבר הי' אשר את ידעת ואתה טובים, בתלמידים

כשרון  בעלי טובים תלמידי' שיהיו רק חדש, כל ואין

ועיון. בשקידה התורה בעבודת עבודה ואוהבי

גם  רעבים מסביבתם אשר שי' אנ"ש ידידינו הדבר כן

חסידות, וארט א שמעו לא אשר שנים איזה וזה צמאים,

ע"כ  נכונה, התעוררות ודורש הלימוד עסק ח"ו ונתבטל

משינתם, להעירם נכונה עצה ותתבוננו יחד תתאספו

יפעול  זה אשר בכתובים, עמם אתם יבואו כל וראשית

הרבה. בעזה"י

יהי' אשר אחד איש ישיגו אשר עיקר והוא זאת עוד

ויהי' שבזה, ההוצאה על יחוסו ואל נוסע, משפיע בתור

זה  על א"ע יתן מכם א' ואיש אצלם, מסודר הזה הדבר

ברי"ל  בוחר והנני ומקום. מקום כל עם בכתובים לבוא

בכתיבת  יהי' שעסקו היינו לזה, א"ע יתן אשר ראסקין שי'

שי' ור"א הורעויטש, שי' רד"נ שנים עוד ויחתמו מכתבים,

שי' לרי"ל יהי' זה בענין הקבוע האדרעס וכן שימחאויטש.

בזה. לו כותב והנני המכתבים, יב[ו]או איליו אשר

בחזרת  הסדר בדבר א"ע יתן שי' ברד"מ שי' הרש"ז

הבתי  מגבאי הרשיון בהשגת וישתדל במחנם דא"ח

וגיסו  שי' שמואל ר' אחיו יהיו בדבר ועוזרים כנסיות,

שי'. רמ"מ

ויכנוס  מיוחד ועד יעשה כנ"ל המוסד הרחבת ובדבר

בנו  בעזפאלאוו שי' רד"נ את לזה ויצרפו שי' רש"פ בזה

ישנם  כי בכלל, מתאמת שהוראתו (באם ז"ל הרי"מ של

התירים  לעצמם וממציאים עצמם, בעיני חכמים ל"ע

אשר  והמקום, הזמן בטענות א"ע מצדיקי' כלומר שונים,

הוא  אסור והאסור היא, נצחיות התורה כן, אינו באמת

אהבה, תכסה פשעי' כל ועל וכתי' מקום, ובכל עת בכל

בעיני  וחביב יקר והוא א"ע, אוהב שאדם האהבה היא

עד"מ  וכמו לעצמו, ומוחל לעצמו, מתיר ע"כ מאד, עצמו

אין  שאוהבו דלפי לו, יחטא אם האדם ימחול וריע לאוהב

מכן  ויותר כן בנקל, לו ומוחל כלל, לעון נחשב החטא

חוב  רואה ואין עצמו אהבת מפני לעצמו האדם מוחל

במדות  ומכ"ש והדומה כעס כמו הרעות במדות גם לעצמו

הלזה  המוסד הרחבת דבר להשתדל הזה הועד ועל דקות),

ית'. בעזרתו

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נמסר לי בקשת ברכה בעדו באשר בריאותו צריכה להיות איתנה יותר מאשר היא עתה.

ובטח שומר הוא הוראת הרופא. כי הרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות שבזה נכלל גם 

אופן הרפואה, והוא האופן העיקרי לא אשים עליך כי אני ה' רופאך.

ובחדש הגאולה והנסים הזה, הנה יחזור לאיתנו ויוסיף אומץ בהנהגת תורת החסידות אילנא 

דחיי והדרכותי' נוסף על לימוד תורתה מתוך בריאות הנכונה ברוחניות ובגשמיות גם יחד. ומה זאב 

טורף מלפניו ומאחריו )מכילתא יתרו( הנה יצליחו השי"ת גם בעבודה, וכמבואר בלקו"ת תורת שמואל 

ספר תרכ"ו בתחלתו.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשורות טובות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ(א (יח, «≈»≈»

חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמסּפר

ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ּפעם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָנכנס

מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ּכׁשם אליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנראה

ׁשהּקּב"ה  ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, אּׁשה איׁש יהּודי, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

ּבכּיה  ידי ועל הּכח, את נֹותן אבינּו אברהם אליו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיתּגּלה

ּבפעל. לכ להּגיע נּתן אמּתית ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּותביעה

éðùåè| ék éz÷çö àì øîàì | äøN Lçëzå©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´
:z÷çö ék àì | øîàiå äàøéæèíMî eî÷iå ¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§©¨ª³¦¨Æ

Cìä íäøáàå íãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä̈«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬
ì ínr:íçlLæééðà äqëîä øîà ýåýéå ¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−¨®̈©«£©¤³£¦Æ

:äNò éðà øLà íäøáàîçéäéäé Béä íäøáàå ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²
:õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeörå ìBãb éBâì§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤

éè-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤
ä÷ãö úBNrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

:åéìr øac-øLàëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
:ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîrå©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−
:ärãà àì-íàå äìk | eNráëíMî eðôiå ¨´¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ

éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬
:ýåýéâë÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå §Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−

:òLø-írãëCBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà ¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´
ïrîì íB÷nì àOú-àìå ätñz óàä øérä̈¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©

íéMîç:daø÷a øLà í÷écvääëEl äììç £¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«¨¦̧¨§¹
òLø-ír ÷écö úéîäì äfä øáck | úNrî¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤

:ètLî äNré àìåëàöîà-íà ýåýé øîàiå ¬Ÿ©«£¤−¦§¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬
éúàNðå øérä CBúa í÷écö íéMîç íãñá¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬¦

:íøeára íB÷nä-ìëìæëøîàiå íäøáà ïriå §¨©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåçëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:äMîçå íéraøà íL àöîà-íà úéçLà©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«

èëíL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéraøàä øeára äNrà àì øîàiå íéraøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

ìéìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²
ìL íL ïeàöné-íà äNrà àì øîàiå íéL ¦¨«§¬−̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦
ìL íL àöîà:íéLàìézìàBä àð-äpä øîàiå ¤§¨¬−̈§¦«©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ

iyily - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàiå íéøNr íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ
:íéøNrä øeára úéçLà àìáìàð-ìà øîàiå ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈

ïeàöné éìeà írtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬
:äøNrä øeára úéçLà àì øîàiå äøNr íL̈−£¨®̈©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

âìíäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨®̈
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק לפרׁשת ˆ„˜‰יׁש " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְַָָ

ׁשּלא  מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתמה לא ׁשּכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹסדֹום,

ּכּכתּוב צדקה, מט)נתנּו טז, ויד (יחזקאל . . סדֹום עֹון היה "זה ְְְְֲֶַַָָָָָָ

. . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה החזיקה". לא ואביֹון ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעני

ׁשל  החטא לא הּוא ּבזה העּקר - אחת" ריבה "צעקת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעׂשּו",

קיצֹוני  ּבאפן צדקה נתינת העּדר אּלא ּדּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשפיכּות

ּדּמים. לׁשפיכּות ׁשהביאה הנהגה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומבהיל,

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨

:äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ìáäpä øîàiå ¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤¦¤´
eöçøå eðéìå íëcár úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp̈«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´
eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´

ïéìð áBçøá ék àl:âeøñiå ãàî ía-øöôiå ½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´
úBvîe äzLî íäì Nriå Búéa-ìà eàáiå åéìà¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½©¬

:eìëàiå äôàãéLðà øérä éLðàå eákLé íøè ¨−̈©Ÿ¥«¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³
írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpî úéaä-ìr eañð íãñ§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈

:äöwîääià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ¦¨¤«©¦§§³¤Æ©Ÿ́§½©¥¯
éìà eàa-øLà íéLðàäeðéìà íàéöBä äìélä E ¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½

:íúà ärãðååäçútä èBì íäìà àöiå §¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨
:åéøçà øâñ úìcäåæ:eòøz éçà àð-ìà øîàiå §©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

çLéà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìr-ékè-Lb | eøîàiå ¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤
èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä̈À§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½
ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzr©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ

ì eLbiå:úìcä øaLéíãé-úà íéLðàä eçìLiå ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

áéïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeéúðáe E-ïî àöBä øéra Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦

:íB÷näâéäfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék ©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®
ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−

ì:dúçLãééç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå §©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´
-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦©¨´©¤½¦«
éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬

:åéðúçåèíéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe £¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−
ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³

éúðá:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©

åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®
:øérì õeçî eäçpiå eäàöiåæéíàéöBäë éäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧

-ìà ELôð-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúàŸ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½©
éøçà èéazäøää økkä-ìëa ãîrz-ìàå E ©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨

:äôqz-ït èìnäçéàð-ìà íäìà èBì øîàiå ¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈
:éðãàèééðéra ïç Ecár àöî àð-äpäìcâzå E £Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´

éLôð-úà úBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®
éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå ärøäëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²
nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ

:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l zegiy ihewl)

ÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»
Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

ׁשהרי  איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

ּכתב  וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּברא

איׁשּות)הרמּב"ם הלכֹות ּפֹוגע (ריׁש אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו לתֹו מכניסּה . . ּבּׁשּוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאּׁשה

ּדין  ּפי על התנהגּו סדֹום ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ(ּובלאוֿהכי

ּוכפי  לחתּנה, הכנה ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתֹורה).



קפי ipy ,oey`x - gi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àøéå úùøô
çéààøiåáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬

:íBiä íçk ìäàä-çútáàøiå åéðér àOiå ¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«©¦¨³¥¨Æ©©½§
ìL äpäåõøiå àøiå åéìr íéávð íéLðà äL §¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−¨®̈©©À§©¨³¨

:äöøà eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ìïåùàøâøîàiå ¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨©Ÿ©®
éðéra ïç éúàöî àð-íà éðãàøárú àð-ìà E £ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ

:Ecár ìrîãeöçøå íéî-èrî àð-çwé ¥©¬©§¤«ª©¨´§©©½¦§©«£−
:õrä úçz eðrMäå íëéìâøäíçì-úô äç÷àå ©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«§¤§¨̧©¤¹¤

ízøár ïk-ìr-ék eøárz øçà íëaì eãrñå§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬£©§¤−
:zøac øLàk äNrz ïk eøîàiå íëcár-ìr©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨

(éåì)åøîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨®̈©ÀŸ¤
ìL éøäî:úBâr éNrå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L ©«£¦º§³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

æáBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNrì øäîéå ørpä-ìà ïziåççwiå ©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«©¦©̧

ïziå äNr øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
eìëàiå õrä úçz íäéìr ãîò-àeäå íäéðôì: ¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

(ìàøùé)èà eøîàiåøîàiå EzLà äøN äià åéì ©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤
:ìäàá äpäééìà áeLà áBL øîàiåúrk E ¦¥¬¨«Ÿ¤©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´

úrîL äøNå EzLà äøNì ïá-äpäå äiç©½̈§¦¥¥−§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©
:åéøçà àeäå ìäàä çútàéäøNå íäøáàå ¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ

çøà äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©
:íéLpkáééøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå ©¨¦«©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³

:ï÷æ éðãàå äðãr él-äúéä éúìáâéýåýé øîàiå §Ÿ¦Æ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

:ézð÷æ éðàå ãìà íðîàãéøác ýåýéî àìtéä ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®
éìà áeLà ãrBnì:ïá äøNìe äiç úrk E ©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈§¨¨¬¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ(א (יח, «≈»≈»

חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמסּפר

ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ּפעם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָנכנס

מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ּכׁשם אליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנראה

ׁשהּקּב"ה  ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, אּׁשה איׁש יהּודי, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

ּבכּיה  ידי ועל הּכח, את נֹותן אבינּו אברהם אליו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיתּגּלה

ּבפעל. לכ להּגיע נּתן אמּתית ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּותביעה

éðùåè| ék éz÷çö àì øîàì | äøN Lçëzå©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´
:z÷çö ék àì | øîàiå äàøéæèíMî eî÷iå ¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§©¨ª³¦¨Æ

Cìä íäøáàå íãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä̈«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬
ì ínr:íçlLæééðà äqëîä øîà ýåýéå ¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−¨®̈©«£©¤³£¦Æ

:äNò éðà øLà íäøáàîçéäéäé Béä íäøáàå ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²
:õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeörå ìBãb éBâì§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤

éè-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤
ä÷ãö úBNrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

:åéìr øac-øLàëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
:ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîrå©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−
:ärãà àì-íàå äìk | eNráëíMî eðôiå ¨´¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ

éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬
:ýåýéâë÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå §Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−

:òLø-írãëCBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà ¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´
ïrîì íB÷nì àOú-àìå ätñz óàä øérä̈¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©

íéMîç:daø÷a øLà í÷écvääëEl äììç £¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«¨¦̧¨§¹
òLø-ír ÷écö úéîäì äfä øáck | úNrî¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤

:ètLî äNré àìåëàöîà-íà ýåýé øîàiå ¬Ÿ©«£¤−¦§¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬
éúàNðå øérä CBúa í÷écö íéMîç íãñá¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬¦

:íøeára íB÷nä-ìëìæëøîàiå íäøáà ïriå §¨©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåçëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:äMîçå íéraøà íL àöîà-íà úéçLà©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«

èëíL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéraøàä øeára äNrà àì øîàiå íéraøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

ìéìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²
ìL íL ïeàöné-íà äNrà àì øîàiå íéL ¦¨«§¬−̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦
ìL íL àöîà:íéLàìézìàBä àð-äpä øîàiå ¤§¨¬−̈§¦«©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ

iyily - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàiå íéøNr íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ
:íéøNrä øeára úéçLà àìáìàð-ìà øîàiå ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈

ïeàöné éìeà írtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬
:äøNrä øeára úéçLà àì øîàiå äøNr íL̈−£¨®̈©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

âìíäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨®̈
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק לפרׁשת ˆ„˜‰יׁש " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְַָָ

ׁשּלא  מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתמה לא ׁשּכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹסדֹום,

ּכּכתּוב צדקה, מט)נתנּו טז, ויד (יחזקאל . . סדֹום עֹון היה "זה ְְְְֲֶַַָָָָָָ

. . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה החזיקה". לא ואביֹון ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעני

ׁשל  החטא לא הּוא ּבזה העּקר - אחת" ריבה "צעקת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעׂשּו",

קיצֹוני  ּבאפן צדקה נתינת העּדר אּלא ּדּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשפיכּות

ּדּמים. לׁשפיכּות ׁשהביאה הנהגה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומבהיל,

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨

:äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ìáäpä øîàiå ¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤¦¤´
eöçøå eðéìå íëcár úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp̈«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´
eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´

ïéìð áBçøá ék àl:âeøñiå ãàî ía-øöôiå ½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´
úBvîe äzLî íäì Nriå Búéa-ìà eàáiå åéìà¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½©¬

:eìëàiå äôàãéLðà øérä éLðàå eákLé íøè ¨−̈©Ÿ¥«¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³
írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpî úéaä-ìr eañð íãñ§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈

:äöwîääià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ¦¨¤«©¦§§³¤Æ©Ÿ́§½©¥¯
éìà eàa-øLà íéLðàäeðéìà íàéöBä äìélä E ¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½

:íúà ärãðååäçútä èBì íäìà àöiå §¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨
:åéøçà øâñ úìcäåæ:eòøz éçà àð-ìà øîàiå §©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

çLéà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìr-ékè-Lb | eøîàiå ¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤
èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä̈À§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½
ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzr©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ

ì eLbiå:úìcä øaLéíãé-úà íéLðàä eçìLiå ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

áéïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeéúðáe E-ïî àöBä øéra Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦

:íB÷näâéäfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék ©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®
ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−

ì:dúçLãééç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå §©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´
-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦©¨´©¤½¦«
éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬

:åéðúçåèíéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe £¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−
ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³

éúðá:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©

åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®
:øérì õeçî eäçpiå eäàöiåæéíàéöBäë éäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧

-ìà ELôð-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúàŸ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½©
éøçà èéazäøää økkä-ìëa ãîrz-ìàå E ©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨

:äôqz-ït èìnäçéàð-ìà íäìà èBì øîàiå ¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈
:éðãàèééðéra ïç Ecár àöî àð-äpäìcâzå E £Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´

éLôð-úà úBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®
éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå ärøäëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²
nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ

:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l zegiy ihewl)

ÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»
Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

ׁשהרי  איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

ּכתב  וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּברא

איׁשּות)הרמּב"ם הלכֹות ּפֹוגע (ריׁש אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו לתֹו מכניסּה . . ּבּׁשּוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאּׁשה

ּדין  ּפי על התנהגּו סדֹום ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ(ּובלאוֿהכי

ּוכפי  לחתּנה, הכנה ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתֹורה).



iriaxקפב - k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לפרנס  חדׁש י"ב לבתּולה ש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

ּבתכׁשיטים". עצמּה ְְְִִֶַַָאת

éòéáøàëéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåøácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´
:zøac øLà øérä-úà ékôä ézìáì äfä©¤®§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

áëøác úBNrì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änL Eàa-ãr©«Ÿ£−®̈¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

:íéîMä-ïî ýåýé úàî Làåäë-úà Côäiå ¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦©©«£ŸÆ¤
éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦®̈§¥Æ¨«§¥´

:äîãàä çîöå íéøräåëåéøçàî BzLà èazå ¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬¦§−¥©«£¨®
:çìî áéöð éäzåæë-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå ©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧

:ýåýé éðt-úà íL ãîr-øLà íB÷näçëó÷Liå ©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À
økkä õøà éðt-ìk ìrå äøîrå íãñ éðt-ìr©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìr äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

èëøkæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´
:èBì ïäa áLé-øLà íéørä-úà Côäa äëôää©«£¥½̈©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«

ìBnr åéúðá ézLe øäa áLiå ørBvî èBì ìriå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äørna áLiå ørBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðáàìeðéáà äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå §Ÿ¨«©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´
-ìk Cøãk eðéìr àBáì õøàa ïéà Léàå ï÷æ̈¥®§¦̧¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨

:õøàäáìäákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì ¨¨«¤§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´
:òøæ eðéáàî äiçðe Bnrâìïäéáà-úà ïé÷Lzå ¦®§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¯¨¤£¦¤²

-úà ákLzå äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ©¦§©´¤
dáëLa òãé-àìå äéáà:dîe÷áeãìéäéå ¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«©«§¦Æ

-ïä äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnr éáëL éàáeäìïé÷Lzå ¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¹¨
äøérvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnr ákLzå©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

åì:ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzåæìãìzå ©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«©¥³¤
áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈

:íBiä-ãrçìàø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå ©©«§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬
:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïa BîLñ §−¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«

ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéaáíäøáà øîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤©§¨¨²

Cìîéáà çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À£¦¤̧¤Æ
:äøN-úà çwiå øøb Cìîâ-ìà íéýìû àáiå ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤

pä Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáàúî E £¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ
:ìra úìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

ãéBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íbäàåä éúçà éì-øîà àeä àìä ©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½

éááì-íúa àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²
:úàæ éúéNr étk ïé÷ðáeåíéýìûä åéìà øîàiå §¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹

úéNr Eááì-íúá ék ézrãé éëðà íb íìça©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨
EúBà éëðà-íb CNçàå úàfïk-ìr éì-Bèçî ½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬

ézúð-àì:äéìà rbðì Eæ-úLà áLä äzrå «Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤
-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä̈¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦

ðéàE-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî ¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈§¨£¤
:Cìçåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨«©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈

eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬
:ãàî íéLðàäèíäøáàì Cìîéáà àø÷iå ¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈

-ék Cì éúàèç-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈¦«
íéNrî äìãâ äàèç ézëìîî-ìrå éìr úàáä¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ

:éãnr úéNr eNré-àì øLàéCìîéáà øîàiå £¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤
øácä-úà úéNr ék úéàø äî íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬

:äfäàéúàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå ©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´
:ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷na íéýìû¡Ÿ¦½©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå-úá §©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©
:äMàì éì-éäzå énàâééúà eòúä øLàk éäéå ¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À

øLà Ccñç äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬
änL àBáð øLà íB÷nä-ìk ìà éãnr éNrz©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ£¤´¨´½̈¨

:àeä éçà éì-éøîàãéø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå ¦§¦¦−¨¦¬«©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈
úà Bì áLiå íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨®̈©¨´¤½¥−

:BzLà äøNåèéöøà äpä Cìîéáà øîàiå ¨¨¬¦§«©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−

iyy ,iying - `k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôìéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe §¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðúeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðér¥©½¦§−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©
æéíéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹

:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úàçé-ék ¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«
Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãra ýåýé øör øör̈³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤

:íäøáà úLà äøN øác-ìrñàëàýåýéå ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«©«Ÿ̈²
øN-úà ã÷täøNì ýåýé Nriå øîà øLàk ä ¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈
:øac øLàkáïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå ©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−

:íéýìû Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æìâàø÷iå ¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¨̧
Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬

:÷çöé äøNãBða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

מחל  ואברהם מאברהם מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

מּתנה  לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו.

צר יׁש מּכלֿמקֹום לב, ּבתם ׁשּנהג טען ׁשאבימל ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו.

ּכלּפי  ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוף סֹוף ׁשּכן מחילה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבבּקׁשת

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה וכּונתֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָֻאברהם,

éùéîçäúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå ¦§¨¬§«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

:éì-÷çöé rîMä-ìkæìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

:åéð÷æìçíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
:÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîèàøzå ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«©¥̧¤

äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN̈¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàìéLøb íäøáàì øîàzå §©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²

äîàä-ïa Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä̈«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´
:÷çöé-ír éða-ír úàfäàéãàî øácä òøiå ©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²§−Ÿ

éðéra:Bða úãBà ìr íäøáàáéíéýìû øîàiå §¥¥´©§¨®̈©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹
éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà-ìrå ørpä-ìr E ¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©§©
éìà øîàz øLà ìk Eúîàdì÷a òîL äøN E £¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ékâéäîàä-ïa-úà íâå ¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤¨«¨−̈
:àeä Erøæ ék epîéNà éBâìãé| íäøáà íkLiå §´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´©§¨¨´

íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîaåèúîçä-ïî íénä eìëiå §¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦©¥®¤
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzåæèCìzå ©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¥Á¤Á

äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´
-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨®̈©¦´§¦½
-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬

:íLçéCãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà éàN éîe÷ ¨«µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Baèéíéýìû ç÷ôiå ®¦«§¬¨−£¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ

àlîzå Cìzå íéî øàa àøzå äéðér-úà¤¥¤½¨©¥−¤§¥´®̈¦©¥¹¤©§©¥³
:ørpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úàëéäéå ¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©©§¦¯

éäéå øaãna áLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøàëå ïøàt øaãîa áLiåBì-çwz Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨®̈©¦©¬

:íéøöî õøàî äMà Bnàô ¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ׁשּיראה  לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על מֹורה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמֹו

ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה הם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּובּטּול

זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי מבּקׁשים: ׁשאנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו

."ּבתֹורת לּבי ְְִִֶַָּפתח

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤

:da äzøbãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiå ©¬§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©
äëøàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´

:Cìîéáà éãár eìæb øLà íénäåëøîàiå ©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©´Ÿ¤



קפג iriax - k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לפרנס  חדׁש י"ב לבתּולה ש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

ּבתכׁשיטים". עצמּה ְְְִִֶַַָאת

éòéáøàëéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåøácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´
:zøac øLà øérä-úà ékôä ézìáì äfä©¤®§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

áëøác úBNrì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änL Eàa-ãr©«Ÿ£−®̈¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

:íéîMä-ïî ýåýé úàî Làåäë-úà Côäiå ¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦©©«£ŸÆ¤
éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦®̈§¥Æ¨«§¥´

:äîãàä çîöå íéøräåëåéøçàî BzLà èazå ¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬¦§−¥©«£¨®
:çìî áéöð éäzåæë-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå ©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧

:ýåýé éðt-úà íL ãîr-øLà íB÷näçëó÷Liå ©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À
økkä õøà éðt-ìk ìrå äøîrå íãñ éðt-ìr©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìr äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

èëøkæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´
:èBì ïäa áLé-øLà íéørä-úà Côäa äëôää©«£¥½̈©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«

ìBnr åéúðá ézLe øäa áLiå ørBvî èBì ìriå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äørna áLiå ørBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðáàìeðéáà äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå §Ÿ¨«©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´
-ìk Cøãk eðéìr àBáì õøàa ïéà Léàå ï÷æ̈¥®§¦̧¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨

:õøàäáìäákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì ¨¨«¤§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´
:òøæ eðéáàî äiçðe Bnrâìïäéáà-úà ïé÷Lzå ¦®§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¯¨¤£¦¤²

-úà ákLzå äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ©¦§©´¤
dáëLa òãé-àìå äéáà:dîe÷áeãìéäéå ¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«©«§¦Æ

-ïä äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnr éáëL éàáeäìïé÷Lzå ¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¹¨
äøérvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnr ákLzå©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

åì:ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzåæìãìzå ©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«©¥³¤
áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈

:íBiä-ãrçìàø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå ©©«§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬
:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïa BîLñ §−¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«

ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéaáíäøáà øîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤©§¨¨²

Cìîéáà çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À£¦¤̧¤Æ
:äøN-úà çwiå øøb Cìîâ-ìà íéýìû àáiå ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤

pä Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáàúî E £¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ
:ìra úìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

ãéBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íbäàåä éúçà éì-øîà àeä àìä ©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½

éááì-íúa àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²
:úàæ éúéNr étk ïé÷ðáeåíéýìûä åéìà øîàiå §¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹

úéNr Eááì-íúá ék ézrãé éëðà íb íìça©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨
EúBà éëðà-íb CNçàå úàfïk-ìr éì-Bèçî ½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬

ézúð-àì:äéìà rbðì Eæ-úLà áLä äzrå «Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤
-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä̈¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦

ðéàE-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî ¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈§¨£¤
:Cìçåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨«©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈

eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬
:ãàî íéLðàäèíäøáàì Cìîéáà àø÷iå ¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈

-ék Cì éúàèç-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈¦«
íéNrî äìãâ äàèç ézëìîî-ìrå éìr úàáä¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ

:éãnr úéNr eNré-àì øLàéCìîéáà øîàiå £¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤
øácä-úà úéNr ék úéàø äî íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬

:äfäàéúàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå ©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´
:ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷na íéýìû¡Ÿ¦½©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå-úá §©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©
:äMàì éì-éäzå énàâééúà eòúä øLàk éäéå ¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À

øLà Ccñç äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬
änL àBáð øLà íB÷nä-ìk ìà éãnr éNrz©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ£¤´¨´½̈¨

:àeä éçà éì-éøîàãéø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå ¦§¦¦−¨¦¬«©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈
úà Bì áLiå íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨®̈©¨´¤½¥−

:BzLà äøNåèéöøà äpä Cìîéáà øîàiå ¨¨¬¦§«©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−

iyy ,iying - `k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôìéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe §¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðúeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðér¥©½¦§−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©
æéíéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹

:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úàçé-ék ¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«
Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãra ýåýé øör øör̈³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤

:íäøáà úLà äøN øác-ìrñàëàýåýéå ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«©«Ÿ̈²
øN-úà ã÷täøNì ýåýé Nriå øîà øLàk ä ¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈
:øac øLàkáïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå ©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−

:íéýìû Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æìâàø÷iå ¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¨̧
Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬

:÷çöé äøNãBða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

מחל  ואברהם מאברהם מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

מּתנה  לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו.

צר יׁש מּכלֿמקֹום לב, ּבתם ׁשּנהג טען ׁשאבימל ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו.

ּכלּפי  ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוף סֹוף ׁשּכן מחילה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבבּקׁשת

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה וכּונתֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָֻאברהם,

éùéîçäúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå ¦§¨¬§«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

:éì-÷çöé rîMä-ìkæìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

:åéð÷æìçíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
:÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîèàøzå ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«©¥̧¤

äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN̈¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàìéLøb íäøáàì øîàzå §©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²

äîàä-ïa Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä̈«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´
:÷çöé-ír éða-ír úàfäàéãàî øácä òøiå ©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²§−Ÿ

éðéra:Bða úãBà ìr íäøáàáéíéýìû øîàiå §¥¥´©§¨®̈©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹
éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà-ìrå ørpä-ìr E ¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©§©
éìà øîàz øLà ìk Eúîàdì÷a òîL äøN E £¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ékâéäîàä-ïa-úà íâå ¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤¨«¨−̈
:àeä Erøæ ék epîéNà éBâìãé| íäøáà íkLiå §´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´©§¨¨´

íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîaåèúîçä-ïî íénä eìëiå §¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦©¥®¤
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzåæèCìzå ©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¥Á¤Á

äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´
-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨®̈©¦´§¦½
-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬

:íLçéCãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà éàN éîe÷ ¨«µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Baèéíéýìû ç÷ôiå ®¦«§¬¨−£¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ

àlîzå Cìzå íéî øàa àøzå äéðér-úà¤¥¤½¨©¥−¤§¥´®̈¦©¥¹¤©§©¥³
:ørpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úàëéäéå ¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©©§¦¯

éäéå øaãna áLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøàëå ïøàt øaãîa áLiåBì-çwz Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨®̈©¦©¬

:íéøöî õøàî äMà Bnàô ¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ׁשּיראה  לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על מֹורה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמֹו

ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה הם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּובּטּול

זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי מבּקׁשים: ׁשאנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו

."ּבתֹורת לּבי ְְִִֶַָּפתח

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤

:da äzøbãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiå ©¬§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©
äëøàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´

:Cìîéáà éãár eìæb øLà íénäåëøîàiå ©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©´Ÿ¤



iriayקפד - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äfä øácä-úà äNr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦µ
él-äéäz øeára éãiî çwz úNák òáL-úà¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´

:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãrìàìïk-ìr §¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¥À
àeää íB÷nì àø÷eòaLð íL ék òáL øàa ¨¨²©¨¬©−§¥´®̈©¦²¨¬¦§§−

:íäéðLáìí÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå §¥¤«©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´¨
õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤

ìt:íézLâìíL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå §¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈
:íìBò ìû ýåýé íLaãìõøàa íäøáà øâiå §¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤

ìt:íéaø íéîé íézLô §¦§¦−¨¦¬©¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
מּדת  יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק אֹורחים, (רש"י ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰הכנסת ְְְֲִִֵַַַַָָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
א) י, ׁשּכתּובסוטה ּוכמֹו יט). יח, אׁשר (לעיל למען ידעּתיו ּכי : ְְְְֲִִֶֶַַַָ

אחריו. ּביתֹו ואת ּבניו את ְְֲֵֶֶֶַַָָָיצּוה

éòéáùáëàälàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤
åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð íéýìûäå§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈

:éðpä øîàiå íäøáàáða-úà àð-ç÷ øîàiåE ©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸
-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà-øLà Eãéçé-úà¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤
ãçà ìr äìòì íL eäìräå äiønä õøà¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´

éìà øîà øLà íéøää:Eâíäøáà íkLiå ¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«©©§¥̧©§¨¹̈
åéørð éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³§¨¨Æ
Cìiå í÷iå äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìàãíBia ¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«©´
-úà àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤

:÷çøî íB÷nää-eáL åéørð-ìà íäøáà øîàiå ©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«
äk-ãr äëìð ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì̈¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ

:íëéìà äáeLðå äåçzLðåå-úà íäøáà çwiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¦©̧©§¨¹̈¤

çwiå Bða ÷çöé-ìr íNiå äìòä éörBãéa £¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´§¨½
:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«

æ÷çöé øîàiåéáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½
äiàå íéöräå Làä äpä øîàiå éðá éppä øîàiå©−Ÿ¤¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬

:äìòì äOäçBl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå ©¤−§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬
:åcçé íäéðL eëìiå éða äìòì äOäèeàáiå ©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¨ÀŸ

íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³
ã÷riå íéörä-úà Cøriå çaænä-úà íäøáà©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
ìrnî çaænä-ìr Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©

:íéörìé-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå ¨«¥¦«©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤
ì úìëànä:Bða-úà èçLàéCàìî åéìà àø÷iå ©©«£¤®¤¦§−Ÿ¤§«©¦§¨̧¥¹̈©§©³

íäøáà | íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨¨®
:éðpä øîàiåáéørpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå ©−Ÿ¤¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©

àøé-ék ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³
ða-úà zëNç àìå äzà íéýìûEãéçé-úà E ¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−

:épnîâéìéà-äpäå àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå ¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦
çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð øçà©©¾¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´

:Bða úçz äìòì eäìriå ìéàä-úàãéø÷iåà ¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«©¦§¨¯
øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ

:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàéåèCàìî àø÷iå ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«©¦§¨²©§©¬
:íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýéæèøîàiå §Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦©¾Ÿ¤

úéNr øLà ïré ék ýåýé-íàð ézraLð éa¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤

:Eãéçéæé-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék §¦¤«¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤
úôN-ìr øLà ìBçëå íéîMä éáëBëk Erøæ©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§©¾£¤−©§©´

:åéáéà ørL úà Erøæ Løéå íiäçéeëøaúäå ©®̈§¦©´©§£½¥−©¬©«Ÿ§¨«§¦§¨«£´
:éì÷a zrîL øLà á÷r õøàä ééBb ìk Erøæá§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬¨©−§¨§Ÿ¦«

èéåcçé eëìiå eî÷iå åéørð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìàô ¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

ëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

xihtn - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§®̈©¥³¤©
-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

:äërî©«£¨«

.ïîéñ ï"åðîà .íé÷åñô æ"î÷ ôôô

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

øéèôîëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©
-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

:äërî©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr l zegiy ihewl)

‰‡¯È '‰ ¯‰a(יד (כב, ¿«≈»∆

˙Ba¯˜ Ô‡k ·È¯˜‰Ïe B˙ÈÎL Ba ˙B¯L‰Ï(רש"י)˙‡¯L‰ ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿»«¿»«

‰ÈÎM‰ על עֹולה ּבקדּׁשת ׁשּנתקּדׁש ליצחק, ׁשּיכת - (נפעל) «¿ƒ»ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

הּמזּבח. על ׁשּנעקד ˜¯Ba˙ידי ׁשּיכת ‰˜¯·˙ - (ּפֹועל) ְְֱִֵֵֶֶַַַַ«¿»«»¿»ֵֶֶַ

הּמזּבח. על יחידֹו ּבנֹו את ועקד מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלאברהם,

.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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤



קפה iriay - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äfä øácä-úà äNr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦µ
él-äéäz øeára éãiî çwz úNák òáL-úà¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´

:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãrìàìïk-ìr §¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¥À
àeää íB÷nì àø÷eòaLð íL ék òáL øàa ¨¨²©¨¬©−§¥´®̈©¦²¨¬¦§§−

:íäéðLáìí÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå §¥¤«©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´¨
õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤

ìt:íézLâìíL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå §¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈
:íìBò ìû ýåýé íLaãìõøàa íäøáà øâiå §¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤

ìt:íéaø íéîé íézLô §¦§¦−¨¦¬©¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
מּדת  יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק אֹורחים, (רש"י ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰הכנסת ְְְֲִִֵַַַַָָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
א) י, ׁשּכתּובסוטה ּוכמֹו יט). יח, אׁשר (לעיל למען ידעּתיו ּכי : ְְְְֲִִֶֶַַַָ

אחריו. ּביתֹו ואת ּבניו את ְְֲֵֶֶֶַַָָָיצּוה

éòéáùáëàälàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤
åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð íéýìûäå§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈

:éðpä øîàiå íäøáàáða-úà àð-ç÷ øîàiåE ©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸
-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà-øLà Eãéçé-úà¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤
ãçà ìr äìòì íL eäìräå äiønä õøà¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´

éìà øîà øLà íéøää:Eâíäøáà íkLiå ¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«©©§¥̧©§¨¹̈
åéørð éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³§¨¨Æ
Cìiå í÷iå äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìàãíBia ¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«©´
-úà àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤

:÷çøî íB÷nää-eáL åéørð-ìà íäøáà øîàiå ©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«
äk-ãr äëìð ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì̈¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ

:íëéìà äáeLðå äåçzLðåå-úà íäøáà çwiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¦©̧©§¨¹̈¤

çwiå Bða ÷çöé-ìr íNiå äìòä éörBãéa £¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´§¨½
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... ויהי רצון שבקרוב ממש יקוים היעוד דלילה כיום יאיר ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר וכו' 

וכדיוק רבותינו נשיאינו, שאפילו בשר הגשמי כפשוטו ירגיש כבוד ה' )שלמעלה משם אלקים בגימטריא 

הטבע אלקות המלובש בטבע, שהרי לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתקה, שמש ה' מהנרתק ומגן דשם 

אלקים, וכמ"ש כי שמש ומגן ה' אלקים, עיין שער היחוד ר"פ ד'(.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:576:028:048:078:398:419:359:3716:5116:4717:1817:1416:2817:24באר שבע )ח(

5:586:048:048:068:398:429:359:3716:5116:4717:1617:1116:1717:22חיפה )ח(

5:566:018:038:058:378:409:349:3516:5416:4917:1617:1116:1017:22ירושלים )ח(

5:586:038:058:078:398:429:369:3716:5116:4617:1717:1316:2717:23תל אביב )ח(

6:416:508:238:279:079:129:5910:0216:3416:2617:0917:0116:0917:14אוסטריה, וינה )ח(

6:136:068:558:519:369:3310:4710:4519:5720:0320:2520:3319:4420:45אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:406:488:258:299:089:1210:0010:0316:4116:3317:1517:0716:1617:20אוקראינה, אודסה )ח(

6:156:247:578:018:418:469:339:3616:0916:0016:4416:3615:4416:49אוקראינה, דונייצק )ח(

6:276:368:088:128:538:589:449:4816:1916:1016:5416:4615:5416:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:577:078:348:389:219:2610:1110:1516:4016:3117:1717:0816:1417:22אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:507:008:268:319:149:1910:0410:0816:3216:2317:0917:0016:0617:14אוקראינה, קייב )ח(

7:047:128:518:559:339:3710:2610:2917:1217:0417:4217:3516:4717:48איטליה, מילאנו )ח(

5:545:548:248:248:548:549:569:5718:0118:0218:2418:2517:4318:34אקוואדור, קיטו )ח(

5:515:468:348:309:129:1010:2210:2019:2519:3119:5319:5919:1220:11ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:316:249:149:099:589:5511:1011:0720:2720:3520:5921:0720:1621:21ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:356:428:328:359:119:1410:0510:0717:0416:5817:3417:2816:4117:39ארה״ב, בולטימור )ח(

6:276:348:228:259:019:059:559:5816:5116:4417:2117:1516:2717:27ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:286:358:238:269:029:059:569:5816:5116:4517:2217:1616:2817:27ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:077:148:599:029:399:4310:3310:3517:2417:1717:5517:4917:0018:01ארה״ב, דטרויט )ח(

6:366:418:458:479:189:2110:1510:1717:3517:3018:0017:5617:1318:06ארה״ב, האוסטון )ח(

6:126:188:168:198:528:559:489:5016:5816:5317:2617:2116:3617:32ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:306:348:438:449:159:1710:1310:1417:3917:3518:0418:0117:1818:11ארה״ב, מיאמי )ח(

6:246:318:188:218:589:019:519:5416:4616:3917:1617:1016:2217:22ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:246:328:178:218:579:019:519:5316:4316:3617:1417:0816:2017:20ארה״ב, שיקגו )ח(

5:555:528:328:319:039:0210:0910:0818:3818:4019:0219:0518:2219:14בוליביה, לה-פס )ח(

7:377:479:119:169:5910:0410:4910:5317:1517:0417:5217:4216:4817:57בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:367:469:119:169:5910:0410:4910:5317:1617:0617:5317:4416:4917:58בלגיה, בריסל )ח(

5:205:178:007:588:338:329:409:3918:2518:2918:4618:5018:1019:00ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:095:067:497:478:228:209:299:2818:0818:1118:3318:3717:5318:47ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:557:068:298:349:179:2310:0810:1116:3316:2317:0917:0016:1017:14בריטניה, לונדון )ח(

7:107:218:388:439:299:3510:1810:2216:3516:2417:1417:0416:1017:19בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:047:158:368:409:259:3110:1510:1816:3716:2617:1417:0416:1017:19גרמניה, ברלין )ח(

7:177:278:548:589:419:4610:3110:3517:0116:5117:3717:2816:3417:42גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:175:137:587:558:328:309:409:3918:3218:3618:5118:5518:1719:06דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:396:428:588:599:299:3010:2810:2918:0518:0218:2918:2717:4518:36הודו, מומבאי )ח(

6:356:378:548:559:249:2610:2410:2518:0117:5918:2518:2317:4118:33הודו, פונה )ח(

6:296:388:128:168:569:009:479:5116:2516:1717:0016:5116:0017:05הונגריה, בודפשט )ח(

6:326:398:278:309:069:1010:0010:0216:5516:4917:2617:1916:3217:31טורקיה, איסטנבול )ח(

6:526:588:518:539:289:3110:2310:2517:2517:1917:5417:4917:0218:00יוון, אתונה )ח(

6:486:578:328:369:169:2110:0810:1116:4716:3917:2117:1316:2217:27מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:408:558:569:269:2810:2510:2618:0117:5918:2518:2317:4118:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:074:587:497:438:388:349:519:4819:2019:2919:5520:0519:1020:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:156:198:268:288:599:019:569:5817:1917:1517:4517:4116:5817:51נפאל, קטמנדו )ח(

6:466:469:169:169:459:4510:4710:4818:5018:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:336:448:058:108:549:009:449:4816:0515:5516:4416:3415:3916:49פולין, ורשא )ח(

5:355:348:118:108:428:419:469:4618:0818:1018:3218:3417:5218:43פרו, לימה )ח(

7:227:309:089:129:519:5510:4310:4617:2617:1817:5917:5217:0118:05צרפת, ליאון )ח(

7:397:489:199:2310:0410:0910:5610:5917:3117:2118:0417:5617:0518:09צרפת, פריז )ח(

5:425:428:098:108:398:399:409:4117:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

6:557:028:458:489:269:3010:1910:2117:1017:0217:3917:3216:4517:44קנדה, טורונטו )ח(

6:356:448:228:269:049:099:5710:0016:4116:3317:1317:0516:1617:18קנדה, מונטריאול )ח(

6:076:138:108:138:468:499:429:4416:5116:4517:1917:1416:2817:24קפריסין, לרנקה )ח(

8:018:139:269:3110:1810:2411:0711:1117:1817:0617:5917:4816:5018:04רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:377:508:599:059:539:5910:4110:4516:5216:3917:3017:1916:2317:35רוסיה, מוסקבה )ח(

7:057:148:498:539:339:3710:2510:2817:0316:5517:3817:3016:3817:43רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:117:208:548:589:389:4210:3010:3317:1217:0417:4217:3416:4717:47שוויץ, ציריך )ח(

6:136:158:358:369:059:0610:0510:0617:5117:4918:1418:1217:3118:22תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:576:028:048:078:398:419:359:3716:5116:4717:1817:1416:2817:24באר שבע )ח(

5:586:048:048:068:398:429:359:3716:5116:4717:1617:1116:1717:22חיפה )ח(

5:566:018:038:058:378:409:349:3516:5416:4917:1617:1116:1017:22ירושלים )ח(

5:586:038:058:078:398:429:369:3716:5116:4617:1717:1316:2717:23תל אביב )ח(

6:416:508:238:279:079:129:5910:0216:3416:2617:0917:0116:0917:14אוסטריה, וינה )ח(

6:136:068:558:519:369:3310:4710:4519:5720:0320:2520:3319:4420:45אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:406:488:258:299:089:1210:0010:0316:4116:3317:1517:0716:1617:20אוקראינה, אודסה )ח(

6:156:247:578:018:418:469:339:3616:0916:0016:4416:3615:4416:49אוקראינה, דונייצק )ח(

6:276:368:088:128:538:589:449:4816:1916:1016:5416:4615:5416:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:577:078:348:389:219:2610:1110:1516:4016:3117:1717:0816:1417:22אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:507:008:268:319:149:1910:0410:0816:3216:2317:0917:0016:0617:14אוקראינה, קייב )ח(

7:047:128:518:559:339:3710:2610:2917:1217:0417:4217:3516:4717:48איטליה, מילאנו )ח(

5:545:548:248:248:548:549:569:5718:0118:0218:2418:2517:4318:34אקוואדור, קיטו )ח(

5:515:468:348:309:129:1010:2210:2019:2519:3119:5319:5919:1220:11ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:316:249:149:099:589:5511:1011:0720:2720:3520:5921:0720:1621:21ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:356:428:328:359:119:1410:0510:0717:0416:5817:3417:2816:4117:39ארה״ב, בולטימור )ח(

6:276:348:228:259:019:059:559:5816:5116:4417:2117:1516:2717:27ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:286:358:238:269:029:059:569:5816:5116:4517:2217:1616:2817:27ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:077:148:599:029:399:4310:3310:3517:2417:1717:5517:4917:0018:01ארה״ב, דטרויט )ח(

6:366:418:458:479:189:2110:1510:1717:3517:3018:0017:5617:1318:06ארה״ב, האוסטון )ח(

6:126:188:168:198:528:559:489:5016:5816:5317:2617:2116:3617:32ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:306:348:438:449:159:1710:1310:1417:3917:3518:0418:0117:1818:11ארה״ב, מיאמי )ח(

6:246:318:188:218:589:019:519:5416:4616:3917:1617:1016:2217:22ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:246:328:178:218:579:019:519:5316:4316:3617:1417:0816:2017:20ארה״ב, שיקגו )ח(

5:555:528:328:319:039:0210:0910:0818:3818:4019:0219:0518:2219:14בוליביה, לה-פס )ח(

7:377:479:119:169:5910:0410:4910:5317:1517:0417:5217:4216:4817:57בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:367:469:119:169:5910:0410:4910:5317:1617:0617:5317:4416:4917:58בלגיה, בריסל )ח(

5:205:178:007:588:338:329:409:3918:2518:2918:4618:5018:1019:00ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:095:067:497:478:228:209:299:2818:0818:1118:3318:3717:5318:47ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:557:068:298:349:179:2310:0810:1116:3316:2317:0917:0016:1017:14בריטניה, לונדון )ח(

7:107:218:388:439:299:3510:1810:2216:3516:2417:1417:0416:1017:19בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:047:158:368:409:259:3110:1510:1816:3716:2617:1417:0416:1017:19גרמניה, ברלין )ח(

7:177:278:548:589:419:4610:3110:3517:0116:5117:3717:2816:3417:42גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:175:137:587:558:328:309:409:3918:3218:3618:5118:5518:1719:06דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:396:428:588:599:299:3010:2810:2918:0518:0218:2918:2717:4518:36הודו, מומבאי )ח(

6:356:378:548:559:249:2610:2410:2518:0117:5918:2518:2317:4118:33הודו, פונה )ח(

6:296:388:128:168:569:009:479:5116:2516:1717:0016:5116:0017:05הונגריה, בודפשט )ח(

6:326:398:278:309:069:1010:0010:0216:5516:4917:2617:1916:3217:31טורקיה, איסטנבול )ח(

6:526:588:518:539:289:3110:2310:2517:2517:1917:5417:4917:0218:00יוון, אתונה )ח(

6:486:578:328:369:169:2110:0810:1116:4716:3917:2117:1316:2217:27מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:408:558:569:269:2810:2510:2618:0117:5918:2518:2317:4118:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:074:587:497:438:388:349:519:4819:2019:2919:5520:0519:1020:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:156:198:268:288:599:019:569:5817:1917:1517:4517:4116:5817:51נפאל, קטמנדו )ח(

6:466:469:169:169:459:4510:4710:4818:5018:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:336:448:058:108:549:009:449:4816:0515:5516:4416:3415:3916:49פולין, ורשא )ח(

5:355:348:118:108:428:419:469:4618:0818:1018:3218:3417:5218:43פרו, לימה )ח(

7:227:309:089:129:519:5510:4310:4617:2617:1817:5917:5217:0118:05צרפת, ליאון )ח(

7:397:489:199:2310:0410:0910:5610:5917:3117:2118:0417:5617:0518:09צרפת, פריז )ח(

5:425:428:098:108:398:399:409:4117:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

6:557:028:458:489:269:3010:1910:2117:1017:0217:3917:3216:4517:44קנדה, טורונטו )ח(

6:356:448:228:269:049:099:5710:0016:4116:3317:1317:0516:1617:18קנדה, מונטריאול )ח(

6:076:138:108:138:468:499:429:4416:5116:4517:1917:1416:2817:24קפריסין, לרנקה )ח(

8:018:139:269:3110:1810:2411:0711:1117:1817:0617:5917:4816:5018:04רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:377:508:599:059:539:5910:4110:4516:5216:3917:3017:1916:2317:35רוסיה, מוסקבה )ח(

7:057:148:498:539:339:3710:2510:2817:0316:5517:3817:3016:3817:43רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:117:208:548:589:389:4210:3010:3317:1217:0417:4217:3416:4717:47שוויץ, ציריך )ח(

6:136:158:358:369:059:0610:0510:0617:5117:4918:1418:1217:3118:22תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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