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אגרות קודש

ב"ה, ט' טבת, ה'תשי"א

שלום וברכה!

קבלתי מכתביו מא' ומב' חנוכה, אשר בו שואל תקנה ותשובה על אשמיו וחטאיו.

והנה תנאי ראשון בתקנה ותשובה הוא חרטה גמורה על העבר וקבלה טובה על להבא שלא ישוב 

לכסלה עוד. ומכאן ולהבא הנה יקבע לו בתור תקנה ותשובה שיעורים באמירת אותיות התורה תהלים 

וזוהר. כמובן כל זה הוא נוסף על השיעורים הרגילים שכל אחד ואחד מישראל צריך לקחתם עליו בלי נדר.

כן ישתדל בזהירות באמירת אמן יהא שמי' רבא, קדושה וברכו, והעיקר להשפיע על ילדי ישראל 

לקרבם לאהבת השם יתברך, לאהבת תורתו הקדושה ולאהבת ישראל שכל אחד ואחד מהם הוא בן להשם 

אלקינו.

ובטח יודיעני מה שעושה בכל זה.

כן יודיעני אם לומד בהישיבה.

בברכה לתשובה כראוי ולהצלחה בלימודים,

מנחם שניאורסאהן



ד

*e"lyz'd ybie zyxt zay .c"qa
LbiÂ'גו יהּודה ּבּזהר 1אליו ואיתא יהּודה 2, ּדהּגׁשת «ƒ«ְְְְִֵַַַַָָָָָֹ

ּומבאר  לתפּלה. ּגאּולה סמיכת ענין הּוא ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹליֹוסף
נׂשיאינּו רּבֹותינּו יסֹוד 3ּבדרּוׁשי ּבחינת היא ּדגאּולה , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָ

ׁשּכתּוב  ּבחינת 4ּכמֹו הּוא וטֹוב יגאל. טֹוב יגאל אם ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּדגאּולה  הּׁשּיכּות וזֹוהי מלכּות. ּבחינת היא ּותפּלה ְְְְְְִִִִִַַַַָָָיסֹוד,
ׁשנה  עׂשרה ׁשבע ּבן יֹוסף ּכי ויהּודה, ליֹוסף 5ּותפּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

וידּוע  מלכּות. הּוא ויהּודה יסֹוד, הּוא טֹוב ְְְְְִִִַַַָָָּבגימטרּיא
ּבזה  היה 3הּדּיּוק ׁשּיֹוסף הּוא ליֹוסף יהּודה ּדהּגׁשת , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לתפּלה  ּגאּולה ּוסמיכת ליֹוסף, נּגׁש ויהּודה ְְְְְִִִִִִֵַַָָָּבמקֹומֹו
(נּגׁשת) נסמכת ּוגאּלה ּבמקֹומּה, היא ׁשּתפּלה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֻהּוא
מדּגׁש ליֹוסף יהּודה ּדבהּגׁשת מּזֹו, ויתירה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻלּתפּלה.
יהּודה  הצר ׁשּלכן מיהּודה יֹותר נעלה היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיֹוסף
הּוא  העּקר לתפּלה ּגאּולה ּובסמיכת אליו, 6לגׁשת ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ְִַָהּתפּלה.

הּמבאר c˜e˙ב) עלּֿפי ּבהּדרּוׁשים, ּבזה הּבאּור ¿À«ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אנחנּו והּנה דּבּורֿהמתחיל אֹור' ְְְְֲִִִֵַַַָּב'ּתֹורה

אלּמים  עלֿידי 7מאּלמים ׁשּנתּבררּו ׁשה ּנּצֹוצֹות , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֻ
ּכי  יֹוסף, עלֿידי ׁשני ּברּור להתּברר הצרכּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָֻהּׁשבטים
מּלמּטה  ּבדר ּברּור הּוא הּׁשבטים ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּברּור
הּיׁש, ּבּטּול רק הּוא זה ּדברּור ּדב"ן), (ּברּור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָלמעלה

עלֿי  ׁשני ּברּור להתּברר הצרכּו ּברּור ולכן יֹוסף, די ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָֻ
הם  ועלֿידיֿזה ּדמ"ה), (ּברּור למּטה מּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבדר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ב  לאור יצא (*p"yz ± zah 'd qxhpew לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו (היום טבת ה' הבהיר יום ויגש פ' ג' יום "לקראת ,

. ליובאוויטש). שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט (בבית העמים ybieכל 't '` mei,p"yz'd zpy."

(ויגש).1) פרשתנו ב).2)ריש (רה, פרשתנו ריש ד"ה 3)ח"א ואילך). יג ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

ועוד. ואילך). תשצד ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה ואילך). תפז ע' (שם ותרס"ח ואילך) קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש

יג.4) ג, ב.5)רות שנג, ויחי אוה"ת וראה ב. לז, שהתפלה 6)וישב בכדי הוא לתפלה גאולה לסמוך שצריך דזה מזה גם וכמובן

סקי"א  תפלה הל' או"ח דה"ז שו"עא הסומך). זה ד"ה ב ד, לברכות בפרש"י (הובא ה"א פ"א ברכות ירושלמי ראה – תתקבל

קיא).7)ס"ב. ע' עת"ר (סה"מ עת"ר ויגש ד"ה גם וראה תפח). ע' תרס"ו (המשך תרס"ח ויגש בד"ה הובא – אֿב כח, וישב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מסופר: השבוע פרשת בתחילת

ÂÈÏ‡ LbiÂ יוסף ‚Â'אל ‰„e‰È1‡˙È‡Â fa2˙Lb‰c‰¯מובא , «ƒ«≈»¿»¿ƒ»«…«¿«»«
של  ÛÒBÈÏהגישה ‰„e‰È הדברים של הפנימית הרוחנית ‰e‡במשמעות ¿»¿≈

‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ לסמוך שיש בגמרא ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
ישראל" "גאל ברכת סיום את

לאחריה) שמע קריאת (מברכות

שמונהֿעשרה. תפילת להתחלת

¯‡·Óeכך ÈLe¯„aעל ¿…»ƒ¿≈
של  החסידות ≈̄»eÈ˙Baמאמרי

eÈ‡ÈN3,,חב"ד אדמו"רי ¿ƒ≈
„BÒÈ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Ïe‡‚cƒ¿»ƒ¿ƒ«¿
(הספירה  היסוד לספירת ושייכת

הספירות  מעשר השישית

e˙kL·העליונות) BÓk4 ¿∆»
לרות  בועז CÏ‡‚Èבדברי Ì‡ƒƒ¿»≈

·BË של משפחה קרוב שהיה

יחפץ Ï‡‚Èרות  לא (ואם ƒ¿«
אנכי). וגאלתיך ¿BËÂ·לגאלך,

‰lÙ˙e ,„BÒÈ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿¿ƒ»
È‰BÊÂ .˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ««¿¿ƒ

˙eÎiM‰ הפנימית‰Ïe‡‚c ««»ƒ¿»
,‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈÏ ‰lÙ˙e¿ƒ»¿≈ƒ»

היה ולכן  ליוסף ניגש כשיהודה

(יוסף) גאולה סמיכת עניין זה

(יהודה) Ôaלתפילה ÛÒBÈ Èkƒ≈∆
‰L ‰¯NÚ Ú·L5 ¿«∆¿≈»»

‡e‰ ·BË ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»
,„BÒÈ בחסידות גם כמבואר ¿

כי  הצדיק" "יוסף מכונה שיוסף

ככתוב  יסוד בחינת הוא הצדיק

עולם" יסוד «e‰ÈÂƒ„‰"צדיק
˙eÎÏÓ ‡e‰ המלכות שהרי «¿

מלכי  באו וממנו ליהודה ניתנה

דוד. בית

‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ3, דיוק פי על חסידות במאמרי שנשאלת השאלה ¿»««ƒ¿∆
ÛÒBÈÏבדברים  ‰„e‰È ˙Lb‰c"ויגש" בפסוק כאן מסופר ‰e‡עליה ¿«»«¿»¿≈

,ÛÒBÈÏ Lb ‰„e‰ÈÂ BÓB˜Óa ‰È‰ ÛÒBiL הגאולה שבחינת היינו ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈

אליה  ניגשת (מלכות) התפילה ובחינת במקומה, נמצאת »ÎÈÓÒe¿ƒ˙(יסוד)
‡e‰ ‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b להיפך‰l‡‚e ,dÓB˜Óa ‡È‰ ‰lÙzL ¿»ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿À»

(˙Lb) ˙ÎÓÒ ומתקרבת,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ .‰lÙzÏ בלבד זו לא ƒ¿∆∆ƒ∆∆«¿ƒ»ƒ≈»ƒ
והגשת  מסמיכת הפוך בסדר היא ליוסף יהודה של וההתקרבות שהגישה

אלא  לתפילה »«»¿Lb‰·cƒ˙גאולה
Lb„Ó ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈À¿»
¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰ ÛÒBiL∆≈»»«¬∆≈
C¯ˆ‰ ÔÎlL ‰„e‰ÈÓƒ»∆»≈À¿«

,ÂÈÏ‡ ˙L‚Ï ‰„e‰È כפי ¿»»∆∆≈»
מקרא  של מפשוטו גם שמובן

למלך  המשנה היה שיוסף

ממנו  לבקש אליו ניגש ויהודה

Ïe‡b‰בקשה  ˙ÎÈÓÒ·eƒ¿ƒ«¿»
‡e‰ ¯wÚ‰ ‰lÙ˙Ï6 ƒ¿ƒ»»ƒ»

‰lÙz‰,המלכות בחינת «¿ƒ»
כהוספה  שבאה זו היא והגאולה

התפילה. שהיא לעיקר

‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e (·¿À««≈»∆
,ÌÈLe¯c‰a החסידות מאמרי ¿«¿ƒ

‰n·‡¯הנזכרים  ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»
'¯B‡ ‰¯Bz'a מאמרי ספר ¿»

התורה  פרשיות על הזקן אדמו"ר

בראשית  ספרים על והמועדים

ÏÈÁ˙Ó‰Œ¯ea„ƒ««¿ƒושמות 
ÌÈÓl‡Ó eÁ‡ ‰p‰Â¿ƒ≈¬«¿¿«¿ƒ

ÌÈnÏ‡7˙BˆBvp‰L של , ¬Àƒ∆«ƒ
ענייני  בתוך שנמצאים הקדושה

È„ÈŒÏÚהעולם  e¯¯a˙pL∆ƒ¿»¿«¿≈
ÌÈË·M‰ באו שהם ידי על «¿»ƒ

דברים  אותם עם במגע

וכך  ה' לעבודת בהם והשתמשו

לקדושה  עלו ¿¿eÎ¯ˆ‰Àהניצוצות
ŒÏÚ ÈL ¯e¯a ¯¯a˙‰Ï¿ƒ¿»≈≈≈ƒ«
¯e¯a‰ Èk ,ÛÒBÈ È„È¿≈≈ƒ«≈
¯e¯a) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a ¯e¯a ‡e‰ ÌÈË·M‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»ƒ≈¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»≈
¯¯a˙‰Ï eÎ¯ˆ‰ ÔÎÏÂ ,Li‰ Ïeha ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ¯e¯·c ,(Ô"·c¿«¿≈∆«ƒ«≈¿»≈À¿¿¿ƒ¿»≈
¯e¯a) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a ¯e¯a ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ÈL ¯e¯a≈≈ƒ«¿≈≈≈¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»≈
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 מפתח  כללי

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

ג  ............................................קיב ,קיאלים מזמורי תה  )ב

      ' ויגש אליו יהודה גוה "מאמר ד  )ג

ה   ................................................  ו"לתש'ה ,ויגששבת פרשת 

   ,ויגש פרשת שבת תושיחמ  )ד

גי  .............................................................  נ"תש'ה, טבת' ט

   ויגשפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

אכ   ........................................................................    ירך כ )ק"בלה(

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

דכ .................................................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע זכרונות אם  )ז

כה  ..........................  תרגום מאידיש, טיחוברת  ל שניאורסאהן"ז

כו  .............................  ויגשפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

כז  ..........................  ויגשפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

מג  .............................  ויגשפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

מד  ...................................................  ויגשפרשת לשבוע  

נד  ............................  ויגשפרשת שבוע ל "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

נט   ..........................  ויגשפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )יד

עז   ..........................  ויגשפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

פו  ..............................ויגשפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

פט  ..................................................  חס פרק יםתהל, זפרק  מלכים א

  גיטיןסכת מ – משניות  )יח

צא  ...........................................................    ביאור קהתי

צט  .............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  ק.................................................................    פ עד דף עדמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

כחק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

כטק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כג

לק  .................................................................  ר הזקן"ואדמ

   רי אורהשע  )כד

 לק  ..............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

לאק  .....................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

לבק  ............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

לבק  ..........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

לגק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

לגק  ..........................................................  צ''מוהריי ר''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

לדק  .........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

הלק  ........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

ולק...............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

מבק  ....................................  ויגשפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

מגק  ..........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לד

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



ה

*e"lyz'd ybie zyxt zay .c"qa
LbiÂ'גו יהּודה ּבּזהר 1אליו ואיתא יהּודה 2, ּדהּגׁשת «ƒ«ְְְְִֵַַַַָָָָָֹ

ּומבאר  לתפּלה. ּגאּולה סמיכת ענין הּוא ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹליֹוסף
נׂשיאינּו רּבֹותינּו יסֹוד 3ּבדרּוׁשי ּבחינת היא ּדגאּולה , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָ

ׁשּכתּוב  ּבחינת 4ּכמֹו הּוא וטֹוב יגאל. טֹוב יגאל אם ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּדגאּולה  הּׁשּיכּות וזֹוהי מלכּות. ּבחינת היא ּותפּלה ְְְְְְִִִִִַַַַָָָיסֹוד,
ׁשנה  עׂשרה ׁשבע ּבן יֹוסף ּכי ויהּודה, ליֹוסף 5ּותפּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

וידּוע  מלכּות. הּוא ויהּודה יסֹוד, הּוא טֹוב ְְְְְִִִַַַָָָּבגימטרּיא
ּבזה  היה 3הּדּיּוק ׁשּיֹוסף הּוא ליֹוסף יהּודה ּדהּגׁשת , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לתפּלה  ּגאּולה ּוסמיכת ליֹוסף, נּגׁש ויהּודה ְְְְְִִִִִִֵַַָָָּבמקֹומֹו
(נּגׁשת) נסמכת ּוגאּלה ּבמקֹומּה, היא ׁשּתפּלה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֻהּוא
מדּגׁש ליֹוסף יהּודה ּדבהּגׁשת מּזֹו, ויתירה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻלּתפּלה.
יהּודה  הצר ׁשּלכן מיהּודה יֹותר נעלה היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיֹוסף
הּוא  העּקר לתפּלה ּגאּולה ּובסמיכת אליו, 6לגׁשת ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ְִַָהּתפּלה.

הּמבאר c˜e˙ב) עלּֿפי ּבהּדרּוׁשים, ּבזה הּבאּור ¿À«ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אנחנּו והּנה דּבּורֿהמתחיל אֹור' ְְְְֲִִִֵַַַָּב'ּתֹורה

אלּמים  עלֿידי 7מאּלמים ׁשּנתּבררּו ׁשה ּנּצֹוצֹות , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֻ
ּכי  יֹוסף, עלֿידי ׁשני ּברּור להתּברר הצרכּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָֻהּׁשבטים
מּלמּטה  ּבדר ּברּור הּוא הּׁשבטים ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּברּור
הּיׁש, ּבּטּול רק הּוא זה ּדברּור ּדב"ן), (ּברּור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָלמעלה

עלֿי  ׁשני ּברּור להתּברר הצרכּו ּברּור ולכן יֹוסף, די ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָֻ
הם  ועלֿידיֿזה ּדמ"ה), (ּברּור למּטה מּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבדר
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ב  לאור יצא (*p"yz ± zah 'd qxhpew לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו (היום טבת ה' הבהיר יום ויגש פ' ג' יום "לקראת ,

. ליובאוויטש). שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט (בבית העמים ybieכל 't '` mei,p"yz'd zpy."

(ויגש).1) פרשתנו ב).2)ריש (רה, פרשתנו ריש ד"ה 3)ח"א ואילך). יג ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

ועוד. ואילך). תשצד ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה ואילך). תפז ע' (שם ותרס"ח ואילך) קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש

יג.4) ג, ב.5)רות שנג, ויחי אוה"ת וראה ב. לז, שהתפלה 6)וישב בכדי הוא לתפלה גאולה לסמוך שצריך דזה מזה גם וכמובן

סקי"א  תפלה הל' או"ח דה"ז שו"עא הסומך). זה ד"ה ב ד, לברכות בפרש"י (הובא ה"א פ"א ברכות ירושלמי ראה – תתקבל

קיא).7)ס"ב. ע' עת"ר (סה"מ עת"ר ויגש ד"ה גם וראה תפח). ע' תרס"ו (המשך תרס"ח ויגש בד"ה הובא – אֿב כח, וישב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מסופר: השבוע פרשת בתחילת

ÂÈÏ‡ LbiÂ יוסף ‚Â'אל ‰„e‰È1‡˙È‡Â fa2˙Lb‰c‰¯מובא , «ƒ«≈»¿»¿ƒ»«…«¿«»«
של  ÛÒBÈÏהגישה ‰„e‰È הדברים של הפנימית הרוחנית ‰e‡במשמעות ¿»¿≈

‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ לסמוך שיש בגמרא ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
ישראל" "גאל ברכת סיום את

לאחריה) שמע קריאת (מברכות

שמונהֿעשרה. תפילת להתחלת

¯‡·Óeכך ÈLe¯„aעל ¿…»ƒ¿≈
של  החסידות ≈̄»eÈ˙Baמאמרי

eÈ‡ÈN3,,חב"ד אדמו"רי ¿ƒ≈
„BÒÈ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Ïe‡‚cƒ¿»ƒ¿ƒ«¿
(הספירה  היסוד לספירת ושייכת

הספירות  מעשר השישית

e˙kL·העליונות) BÓk4 ¿∆»
לרות  בועז CÏ‡‚Èבדברי Ì‡ƒƒ¿»≈

·BË של משפחה קרוב שהיה

יחפץ Ï‡‚Èרות  לא (ואם ƒ¿«
אנכי). וגאלתיך ¿BËÂ·לגאלך,

‰lÙ˙e ,„BÒÈ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿¿ƒ»
È‰BÊÂ .˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ««¿¿ƒ

˙eÎiM‰ הפנימית‰Ïe‡‚c ««»ƒ¿»
,‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈÏ ‰lÙ˙e¿ƒ»¿≈ƒ»

היה ולכן  ליוסף ניגש כשיהודה

(יוסף) גאולה סמיכת עניין זה

(יהודה) Ôaלתפילה ÛÒBÈ Èkƒ≈∆
‰L ‰¯NÚ Ú·L5 ¿«∆¿≈»»

‡e‰ ·BË ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»
,„BÒÈ בחסידות גם כמבואר ¿

כי  הצדיק" "יוסף מכונה שיוסף

ככתוב  יסוד בחינת הוא הצדיק

עולם" יסוד «e‰ÈÂƒ„‰"צדיק
˙eÎÏÓ ‡e‰ המלכות שהרי «¿

מלכי  באו וממנו ליהודה ניתנה

דוד. בית

‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ3, דיוק פי על חסידות במאמרי שנשאלת השאלה ¿»««ƒ¿∆
ÛÒBÈÏבדברים  ‰„e‰È ˙Lb‰c"ויגש" בפסוק כאן מסופר ‰e‡עליה ¿«»«¿»¿≈

,ÛÒBÈÏ Lb ‰„e‰ÈÂ BÓB˜Óa ‰È‰ ÛÒBiL הגאולה שבחינת היינו ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈

אליה  ניגשת (מלכות) התפילה ובחינת במקומה, נמצאת »ÎÈÓÒe¿ƒ˙(יסוד)
‡e‰ ‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b להיפך‰l‡‚e ,dÓB˜Óa ‡È‰ ‰lÙzL ¿»ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿À»

(˙Lb) ˙ÎÓÒ ומתקרבת,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ .‰lÙzÏ בלבד זו לא ƒ¿∆∆ƒ∆∆«¿ƒ»ƒ≈»ƒ
והגשת  מסמיכת הפוך בסדר היא ליוסף יהודה של וההתקרבות שהגישה

אלא  לתפילה »«»¿Lb‰·cƒ˙גאולה
Lb„Ó ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈À¿»
¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰ ÛÒBiL∆≈»»«¬∆≈
C¯ˆ‰ ÔÎlL ‰„e‰ÈÓƒ»∆»≈À¿«

,ÂÈÏ‡ ˙L‚Ï ‰„e‰È כפי ¿»»∆∆≈»
מקרא  של מפשוטו גם שמובן

למלך  המשנה היה שיוסף

ממנו  לבקש אליו ניגש ויהודה

Ïe‡b‰בקשה  ˙ÎÈÓÒ·eƒ¿ƒ«¿»
‡e‰ ¯wÚ‰ ‰lÙ˙Ï6 ƒ¿ƒ»»ƒ»

‰lÙz‰,המלכות בחינת «¿ƒ»
כהוספה  שבאה זו היא והגאולה

התפילה. שהיא לעיקר

‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e (·¿À««≈»∆
,ÌÈLe¯c‰a החסידות מאמרי ¿«¿ƒ

‰n·‡¯הנזכרים  ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»
'¯B‡ ‰¯Bz'a מאמרי ספר ¿»

התורה  פרשיות על הזקן אדמו"ר

בראשית  ספרים על והמועדים

ÏÈÁ˙Ó‰Œ¯ea„ƒ««¿ƒושמות 
ÌÈÓl‡Ó eÁ‡ ‰p‰Â¿ƒ≈¬«¿¿«¿ƒ

ÌÈnÏ‡7˙BˆBvp‰L של , ¬Àƒ∆«ƒ
ענייני  בתוך שנמצאים הקדושה

È„ÈŒÏÚהעולם  e¯¯a˙pL∆ƒ¿»¿«¿≈
ÌÈË·M‰ באו שהם ידי על «¿»ƒ

דברים  אותם עם במגע

וכך  ה' לעבודת בהם והשתמשו

לקדושה  עלו ¿¿eÎ¯ˆ‰Àהניצוצות
ŒÏÚ ÈL ¯e¯a ¯¯a˙‰Ï¿ƒ¿»≈≈≈ƒ«
¯e¯a‰ Èk ,ÛÒBÈ È„È¿≈≈ƒ«≈
¯e¯a) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a ¯e¯a ‡e‰ ÌÈË·M‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»ƒ≈¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»≈
¯¯a˙‰Ï eÎ¯ˆ‰ ÔÎÏÂ ,Li‰ Ïeha ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ¯e¯·c ,(Ô"·c¿«¿≈∆«ƒ«≈¿»≈À¿¿¿ƒ¿»≈
¯e¯a) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a ¯e¯a ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ÈL ¯e¯a≈≈ƒ«¿≈≈≈¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»≈
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eb'ו dcedi eil` ybie

ׁשם  אֹור' ּב'ּתֹורה ּומבאר ּבאלקּות. נכללים ,8(הּניצֹוצֹות) ְְְֱִִִֶַָָָָֹֹ
העלאת  עלֿידי הּוא מ"ה, ּדׁשם המׁשכה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבכדי

ׁשּכתּוב  מה וזהּו ּב"ן. ּדׁשם נּוקבין' וּתׁשּתחוינה 9'מין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבבחינת  ּדהּׁשבטים נּוקבין' 'מין העלאת ְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָֻלאלּמתי,
ׁשם  המׁשכת עֹוררּו ׁשעלֿידיֿזה (הׁשּתחואה), ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּביּטּול

ׁשני. ּברּור להיֹות ְִִֵֵַמ "ה

‰p‰Â,ּדב"ן נּוקבין' 'מין העלאת לעֹורר ׁשּבכדי ידּוע, ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
וזהּו מ"ה. מּׁשם המׁשכה עלֿידי הּוא ּגּופא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָזה
סמיכת  ענין הּוא ליֹוסף יהּודה ּדהּגׁשת ּבּזהר ׁשּכתּוב ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹמה
'מין  העלאת הּוא ליֹוסף יהּודה ּדהּגׁשת לתפּלה, ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּגאּולה

הּׁשבטים  עיּקר הּוא [יהּודה ּדהּׁשבטים ]10נּוקבין' ְְְְְִִִִַַַָָָ
ׁשּיהיה  מ"ה מּׁשם דּוכרין' 'מין המׁשכת לעֹורר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָליֹוסף,
רּבֹותינּו ׁשאמרּו [וזהּו למטה. מלמעלה ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּברּור

אּלא 11ז"ל  וּיּגׁש אין  יהּודה, אליו וּיּגׁש הּפסּוק ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
למטה  מלמעלה ׁשּבדר הּברּור מעלת ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָלׁשלֹום,

ׁשלֹום  ּבדר ׁשהּוא היא ּדיֹוסף) וכּידּוע 12(הּברּור .13 ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּברּור  ּדתֹורה, להּברּור ּדתפּלה הּברּור ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהחּלּוק
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.(96 ס"ע ה'תש"ד (סה"מ ג.8)ה'תש"ד ז.9)כח, לז, ה.10)וישב פצ"ב, ב"ר לשבטים. ראש יהודה י: פתיחתא אסת"ר ראה

פרשתנו.11) ריש ועוד.12)יל"ש .(97 ע' שם (סה"מ ה'תש"ד קיב). ע' שם (סה"מ עת"ר זה פדה 13)ד"ה המשך בארוכה ראה

ואילך). 106 ע' ה'תש"ד סה"מ – ואילך (פי"ט ותש"ד ואילך) קסב ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט בשלום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.˙e˜Ï‡a ÌÈÏÏÎ (˙BˆBˆÈp‰) Ì‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,(‰"Óc:כלומר ¿«¿«¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¡…

ה' במילוי הוא וכאשר מילוי של שונות בצורות נכתב להיות יכול הוי' שם

ואילו  ב"ן שם ונקרא 52 בגימטריא עולה הוא הרי ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו

עולה  הוא הרי ה"א, וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף במילוי נכתב הוי' שם כאשר

מ"ה. שם ונקרא 45 בגימטריא

הוא  מ"ה ששם בחסידות ומבואר

מן  הטוב את והמפריד המברר

מתוך  הטוב את והמעלה הרע

ידי  על הוא (והבירור ב"ן שם

עניין  שהוא בגלל מ"ה שם

"ונחנו  שכתוב כמו הביטול,

פי  ועל ביטול). לשון מה",

עניין  הוא מ"ה שם הקבלה

הוא  ב"ן ושם משפיע, הזכר,

בדרך  והנה, מקבל. הנקבה, עניין

שהזכר  הוא ההשפעה סדר כלל

המשכה  בדרך הנקבה אל משפיע

של  עניינו והוא למטה, מלמעלה

ההתקרבות  גם יש אך מ"ה, שם

שם  ידי על ואלוקות לקדושה

התעלות  של בדרך היינו ב"ן,

המשפיע. אל (הנקבה) המקבל

בבירור  שגם בחסידות ומבואר

למעלה, מלמטה העלאה בדרך

על  היא הפעולה עיקר סוף סוף

וההעלאה  הבירור לאחר שגם ועניינו שני". ב"בירור במיוחד וזאת מ"ה שם ידי

מ"ה  שם של והארה מלמעלה נוספת המשכה יש הראשון, בבירור ב"ן שם של

המשכה  יש הראשון, הבירור שהיא מלמטה ההעלאה שלאחר היינו ב"ן, בשם

(במאמר  וישב פרשת אור' ב'תורה כמבואר השני, הבירור שהיא מלמעלה

שנתבררו  "אע"פ אלומים): מאלמים אנחנו והנה המתחיל דיבור כאן הנזכר

עליהם  שיומשך עד ית' באלוקותו ממש להתייחד להם אפשר אי הניצוצות...

כי  העיקר... והוא שני בירור יתבררו זה ידי ועל דאצילות מ"ה שם גילוי

עדיין  רחוק וזהו היש ביטול בחינת בהם שיהי' רק היה הראשון הבירור

נכללו  אז לבררם מ"ה שם הארת בהם... שנמשך ידי על אלא מאלוקות...

שאוכ  ידי על בירורים שמברר באדם וכמשל באלוקות. אמיתי ושותה בביטול ל

נכללו  שנמצא ושתה שאכל זה כוח ידי על ויראה באהבה מתפלל כך ואחר

הוא  זה כל ועם שלו רבה האהבה בחינת והמשקים... המאכלים של החיות

ורחימו  דחילו לו נמשכו שלו ויראה אהבה ידי... כשעל אלא רחוק... עדיין

שנמשכים  זו ויראה באהבה יוכללו אז ה'... מאת מלמעלה ואהבה] [יראה

שני"). בירור הוא זה דרך ועל ממש אלוקות מבחינת מלמעלה

ÌL '¯B‡ ‰¯Bz'a ¯‡·Óe8ÌLc ‰ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„ÎaL , ¿…»¿»»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»»¿≈

Ô"a ÌLc 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,‰"Ó היינו ««¿≈«¬»««ƒ¿ƒ¿≈«
נקבה. המכונה המקבל מבחינת מלמטה, e˙kL·התעוררות ‰Ó e‰ÊÂ9 ¿∆«∆»

יוסף  אל השבטים של היחס ‰ÏÚ‡˙לגבי ,È˙nÏ‡Ï ‰ÈÂÁzLzÂ«ƒ¿«¬∆»«¬À»ƒ«¬»«
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' המקבל מצד למטה, מצד ÈÁ·a˙התעוררות ÌÈË·M‰c «ƒ¿ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«

,(‰‡ÂÁzL‰) ÏehÈaƒƒ¿«¬»»
e¯¯BÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿
˙BÈ‰Ï ‰"Ó ÌL ˙ÎLÓ‰«¿»«≈«ƒ¿

ÈL ¯e¯a לעיל כמבואר ≈≈ƒ
על  היא הבירור פעולת שעיקר

מ"ה) (שם מלמעלה ההארה ידי

נגרם  הדבר שני שבבירור אלא

והעלאה  התעוררות ידי על

ב"ן). (שם מלמטה

È„ÎaL ,Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«∆ƒ¿≈
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ¯¯BÚÏ¿≈«¬»««ƒ
‡Ùeb ‰Ê ,Ô"·c 'ÔÈ·˜e¿ƒ¿«∆»
שבאה  הפעולה רק ולא עצמו

מכן  È„ÈŒÏÚלאחר ‡e‰«¿≈
‰ÎLÓ‰ מלמעלה והתגלות «¿»»

e‰ÊÂלמטה  .‰"Ó ÌMÓƒ≈«¿∆
¯‰fa ·e˙kL ‰Ó הנזכר «∆»«…«

e‰È„‰לעיל  ˙Lb‰c¿«»«¿»
˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBÈÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ«
˙Lb‰c ,‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b¿»ƒ¿ƒ»¿«»«
‡e‰ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈
¯wÈÚ ‡e‰ ‰„e‰È] ÌÈË·M‰c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ«

ÌÈË·M‰10,ÛÒBÈÏ ליוסף ] הניגש הוא (התפילה) שיהודה היינו «¿»ƒ¿≈
התחתוןֿהמקבל, של התעוררות הוא העניין של הפנימי התוכן כי (הגאולה)

כדי  העליוןֿהמשפיע אל ‰ÎLÓ˙השבטים, ¯¯BÚÏ והתגלותÔÈÓ' ¿≈«¿»««ƒ
‰"Ó ÌMÓ 'ÔÈ¯Îe„ מלמעלה LÈLהשפעה ¯e¯a‰ ‰È‰i ¿ƒƒ≈«∆ƒ¿∆«≈≈ƒ

‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ יותר עוד ניכרת העליון פעולת שני שבבירור כאמור ƒ¿«¿»¿«»
למעלה. מלמטה העלאה בדרך גם להיות שיכול הראשון בבירור מאשר

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ]11,‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿∆∆»¿«≈««»«ƒ«≈»¿»
‰ÏÚÓÏÓ C¯„aL ¯e¯a‰ ˙ÏÚÓ Èk ,ÌBÏLÏ ‡l‡ LbiÂ ÔÈ‡≈«ƒ«∆»¿»ƒ«¬««≈∆¿∆∆ƒ¿«¿»

ÌBÏL C¯„a ‡e‰L ‡È‰ (ÛÒBÈc ¯e¯a‰) ‰ËÓÏ12 שנתבאר וכפי ¿«»«≈¿≈ƒ∆¿∆∆»
"להבין  המתחיל ודיבור בשלום" "פדה המתחיל דיבור במאמרים בארוכה

מלכות" ב"דבר אפשר בדרך ביאור עם (נדפסו תשכ"ו חנוכה" נרות עניין

מלחמה  בדרך "בירור" שישנו זו) שנה וישב פרשת ושבת וישלח פרשת לשבת

מתבטל  שכנגד הצד שבו ושלום מנוחה בדרך בירור וישנו שכנגד, הצד עם

להתנגד. ומפסיק

Úe„iÎÂ13˜elÁ‰ ההבדל¯e¯a‰ ÔÈa הרע מתוך הטוב של ההפרדה ¿«»««ƒ≈«≈

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

e"lyz'd ybie zyxt zay

מלחמה, ּבדר הּוא למעלה מלמטה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּדתפּלה
ּבדר הּוא למטה מלמעלה ׁשהּוא ּדתֹורה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָוהּברּור
הּברּור  ּבין החּלּוק ּגּופא, ּובּתֹורה וׁשלֹום. ְְִֵֵַַַָָָָמנּוחה
ּפנימּיּות  ׁשעלֿידי להּברּור ּדתֹורה ּגליא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשעלֿידי

נּוקבין'14הּתֹורה  ה'מין העלאת על ּכח' וה'ּנתינת .[ ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָֹ
ה  ליֹוסף, יהּודה הּגׁשת אנּפין', ל'זעיר ּוא ּדמלכּות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ

ּגאּולה  סמיכת למלכּות, אנּפין' מ'זעיר ההמׁשכה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָעלֿידי
.15לתפּלה  ְִִָ

ÔBLl‰Â ׁשּתפּלה (ּכּנ"ל) ׁשּמֹורה לתפּלה ּגאּולה סמיכת ¿«»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
הּוא  העיּקר, ּדדירה 16היא הּכּונה עיּקר ּכי ְִִִִִַַַָָָָָ

ּברּור  למעלה, מּלמּטה ׁשּבדר ּבּברּור הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבתחּתֹונים
ּכיון  ּדמ"ה, ּברּור למטה , מלמעלה ּבדר ּדהּברּור ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדב"ן.
ּגּופא), הּתחּתֹון מּצד (ולא אֹור הּגּלּוי מּצד הּוא ְְִִִֵֶַַַַַַָֹׁשהּברּור
ּדדירה  והּכּונה עצמֹו, להּתחּתֹון ּכלּֿכ ׁשּי זה ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָאין
מלמטה  ּבדר הּברּור ידי על ּדוקא נׁשלמת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבתחּתֹונים

לאלקּות  ּכלי נעׂשה ׁשהּתחּתֹון לעתיד 17למעלה, ולכן . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו מּיֹוסף, למעלה יהּודה יהיה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלבא

וּיּגׁש עבּדי 18ּדפרׁשת ודוד גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לעֹולם  להם .19נׂשיא ְִֶָָָ

למעלה CÈ¯ˆÂג) הּוא ּדב"ן ׁשהּברּור זה הרי להבין, ¿»ƒְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
הּוא  מ"ה ועכׁשיו לעתידֿלבא, יהיה ְְְִִִֶֶַַַָָָֹמּמ"ה
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וש"נ.14) ואילך). מו ס"ע (לעיל ואילך ס"ג ה'תשמ"א (הא') בשלום פדה ד"ה בארוכה תקלד.15)ראה ע' תרס"ו המשך בכ"ז ראה

תתב). ע' שם תער"ב (המשך תרע"ה ואילך). קכו ס"ע (שם תרס"ו ויגש עד"זסד"ה תרס"ו 16)וראה (המשך תרס"ו ויגש סד"ה ראה

תקלד. ע' הנ"ל המשך קכז). ואילך.17)ע' א'ש ע' ח"ג תער"ב המשך שמט. ע' תרס"ו המשך כדֿכה.18)ראה לז, יחזקאל

קכז.19) ע' שם עד"ז וראה תקלד. ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקדושה  שעיקרה lÙ˙c‰והעלאתו התפילה עבודת ידי שעל הבירור ƒ¿ƒ»

למעלה  מלמטה B˙c¯‰העלאה ¯e¯a‰Ï,למטה מלמעלה המשכה שעיקרו ¿«≈¿»
‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ ‡e‰L ‰lÙ˙c ¯e¯a‰L האדם עבודת ‰e‡ע"י ∆«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«»¿«¿»

,‰ÓÁÏÓ C¯„a בצלותי – ובקשתי" "בחרבי הפסוק על בתרגום (כמובא ¿∆∆ƒ¿»»
B˙c¯‰ובבעותי") ¯e¯a‰Â¿«≈¿»

‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰L∆ƒ¿«¿»¿«»
‰ÁeÓ C¯„a ‡e‰¿∆∆¿»
,‡Ùeb ‰¯Bz·e .ÌBÏLÂ¿»«»»

עצמה ההבדל ‰elÁ˜בתורה «ƒ
¯e¯a‰ ÔÈa העולם ענייני של ≈«≈

‰¯B˙c ‡ÈÏb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»¿»
דת  הפשט הנגלה חלק הוא ורה,

בדרך  בירור שהוא וההלכה

בדברים  עוסקים כי מלחמה

ומסתירים  שמעלימים גשמיים

אלוקות ŒÏÚLעל  ¯e¯a‰Ï¿«≈∆«
È„Èלימוד˙eiÓÈt ¿≈¿ƒƒ

‰¯Bz‰14 בחלק עוסקים שבה «»
ומלכתחילה  שבתורה, הנסתר

אלוקות  בענייני הוא העיסוק

גשמיים  בעניינים ולא נעלים

נחותים].

'Ák ˙È˙p'‰Â לתחתוןÏÚ ¿«¿ƒ«…««
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ'‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»«««ƒ¿ƒ

˙eÎÏÓc של התעוררות ¿«¿
הכי  הספירה שהיא המלכות

לעלות  ≈¿ÈÚÊ'Ïƒ¯תחתונה
,'ÔÈt‡ שמעל המידות ששת «¿ƒ

גבורה, (חסד, המלכות לספירת

יסוד, הוד, נצח, תפארת,

יש  ודעת, בינה חכמה למוחין, ביחס כי זעירות' 'פנים - אנפין' 'זעיר הנקראות

מועטת) הארה ÛÒBÈÏ,בהם ‰„e‰È ˙Lb‰ ליסוד המלכות התקרבות «»«¿»¿≈
הזו  להתעלות כוח הנתינת הנה המידות) ‰‰ÎLÓ‰(ושאר È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈««¿»»

‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ ,˙eÎÏÓÏ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó יוסף lÙ˙Ï15‰בחינת ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
בעצם  הוא מלמטה העלאה בדרך בירור שגם לעיל כמבואר יהודה, בחינת

מלמעלה. ההמשכה של מכוחה

‡È‰ ‰lÙzL (Ï"pk) ‰¯BnL ‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ ÔBLl‰Â¿«»¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»∆∆««∆¿ƒ»ƒ
,¯wÈÚ‰ יהודה בהגשת שהיה למה בניגוד וזאת אליה מתקרבת והגאולה »ƒ»

אליו  לגשת נזקק (תפילה) ויהודה גבוהה בדרגה היה (גאולה) שיוסף ליוסף

‡e‰16Èk הכוח מלמטה, העלאה בדרך הוא הבירור כאשר גם אמנם ƒ

שני  מצד אבל מלמעלה בא הבירור ‰ek‰לפעולת ¯wÈÚ בבריאת העליונה ƒ«««»»
הכוונה  שהיא תחתונים ונבראים עולמות להוות האלוקית החיות וירידת העולם

ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„c בתורת בהרחבה ונתבארו (שהובאו המדרש כדברי ¿ƒ»¿«¿ƒ
להיות  הוא ברוך הקדוש ש"נתאווה היא בבריאה העליונה שהכוונה החסידות)

היינו  בתחתונים", דירה לו

התחתון  הזה העולם שדווקא

כלשון  בתניא (אשר הזקן רבנו

"הגשמי  העולם הוא לז פרק

התחתון  והוא ממש, והחומרי

למטה  תחתון שאין במדרגה

מקום  לה', 'דירה' יהיה ממנו")

השכינה להשראת ‰e‡ראוי
‰hÓlÓ C¯„aL ¯e¯aa«≈∆¿∆∆ƒ¿«»

Ô"·c ¯e¯a ,‰ÏÚÓÏ ידי על ¿«¿»≈¿«
התחתון, מצד התעוררות

העולם e¯a‰c¯המקבל. של ¿«≈
הגשמי  ÏÚÓÏÓ‰הזה C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿»

,‰"Óc ¯e¯a ,‰ËÓÏ על ¿«»≈¿«
מלמעלה  הארה «≈ÔÂÈkידי

Èelb‰ „vÓ ‡e‰ ¯e¯a‰L∆«≈ƒ««ƒ
ÔBzÁz‰ „vÓ ‡ÏÂ) ¯B‡¿…ƒ«««¿

‡Ùeb מהותי שינוי שיחול מבלי »
עצמו  CiLבתחתון ‰Ê ÔÈ‡ ,(≈∆«»

,BÓˆÚ ÔBzÁz‰Ï CkŒÏk»«¿««¿«¿
התחתון  והבירור ההארה ולמרות

ראוי  כלי להיות הופך לא עצמו

השכינה  ««»»¿ek‰Â‰להשראת
˙ÓÏL ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„c¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿∆∆
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LbiÂ ˙L¯Ùc ‰¯ËÙ‰a ·e˙kL BÓk18„Âc Èc·ÚÂ משבט שהוא ¿∆»««¿»»¿»»««ƒ«¿«¿ƒ»ƒ
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ÌÏBÚÏיוסף  Ì‰Ï ‡ÈN Èc·Ú „Â„Â19.נצחית במלכות ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿»
Ô"·c ¯e¯a‰L ‰Ê È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ מלמטה ‚) העלאה בדרך ¿»ƒ¿»ƒ¬≈∆∆«≈¿«

nÓ"‰למעלה  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ הארה בדרך מלמעלה מהבירור והמשכה ¿«¿»ƒ«
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ז e"lyz'd ybie zyxt zay

מלחמה, ּבדר הּוא למעלה מלמטה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּדתפּלה
ּבדר הּוא למטה מלמעלה ׁשהּוא ּדתֹורה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָוהּברּור
הּברּור  ּבין החּלּוק ּגּופא, ּובּתֹורה וׁשלֹום. ְְִֵֵַַַָָָָמנּוחה
ּפנימּיּות  ׁשעלֿידי להּברּור ּדתֹורה ּגליא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשעלֿידי

נּוקבין'14הּתֹורה  ה'מין העלאת על ּכח' וה'ּנתינת .[ ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָֹ
ה  ליֹוסף, יהּודה הּגׁשת אנּפין', ל'זעיר ּוא ּדמלכּות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ

ּגאּולה  סמיכת למלכּות, אנּפין' מ'זעיר ההמׁשכה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָעלֿידי
.15לתפּלה  ְִִָ

ÔBLl‰Â ׁשּתפּלה (ּכּנ"ל) ׁשּמֹורה לתפּלה ּגאּולה סמיכת ¿«»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
הּוא  העיּקר, ּדדירה 16היא הּכּונה עיּקר ּכי ְִִִִִַַַָָָָָ

ּברּור  למעלה, מּלמּטה ׁשּבדר ּבּברּור הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבתחּתֹונים
ּכיון  ּדמ"ה, ּברּור למטה , מלמעלה ּבדר ּדהּברּור ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדב"ן.
ּגּופא), הּתחּתֹון מּצד (ולא אֹור הּגּלּוי מּצד הּוא ְְִִִֵֶַַַַַַָֹׁשהּברּור
ּדדירה  והּכּונה עצמֹו, להּתחּתֹון ּכלּֿכ ׁשּי זה ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָאין
מלמטה  ּבדר הּברּור ידי על ּדוקא נׁשלמת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבתחּתֹונים

לאלקּות  ּכלי נעׂשה ׁשהּתחּתֹון לעתיד 17למעלה, ולכן . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו מּיֹוסף, למעלה יהּודה יהיה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלבא

וּיּגׁש עבּדי 18ּדפרׁשת ודוד גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לעֹולם  להם .19נׂשיא ְִֶָָָ

למעלה CÈ¯ˆÂג) הּוא ּדב"ן ׁשהּברּור זה הרי להבין, ¿»ƒְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
הּוא  מ"ה ועכׁשיו לעתידֿלבא, יהיה ְְְִִִֶֶַַַָָָֹמּמ"ה

1
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17
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19

20

21

וש"נ.14) ואילך). מו ס"ע (לעיל ואילך ס"ג ה'תשמ"א (הא') בשלום פדה ד"ה בארוכה תקלד.15)ראה ע' תרס"ו המשך בכ"ז ראה

תתב). ע' שם תער"ב (המשך תרע"ה ואילך). קכו ס"ע (שם תרס"ו ויגש עד"זסד"ה תרס"ו 16)וראה (המשך תרס"ו ויגש סד"ה ראה

תקלד. ע' הנ"ל המשך קכז). ואילך.17)ע' א'ש ע' ח"ג תער"ב המשך שמט. ע' תרס"ו המשך כדֿכה.18)ראה לז, יחזקאל

קכז.19) ע' שם עד"ז וראה תקלד. ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקדושה  שעיקרה lÙ˙c‰והעלאתו התפילה עבודת ידי שעל הבירור ƒ¿ƒ»

למעלה  מלמטה B˙c¯‰העלאה ¯e¯a‰Ï,למטה מלמעלה המשכה שעיקרו ¿«≈¿»
‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ ‡e‰L ‰lÙ˙c ¯e¯a‰L האדם עבודת ‰e‡ע"י ∆«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«»¿«¿»

,‰ÓÁÏÓ C¯„a בצלותי – ובקשתי" "בחרבי הפסוק על בתרגום (כמובא ¿∆∆ƒ¿»»
B˙c¯‰ובבעותי") ¯e¯a‰Â¿«≈¿»

‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰L∆ƒ¿«¿»¿«»
‰ÁeÓ C¯„a ‡e‰¿∆∆¿»
,‡Ùeb ‰¯Bz·e .ÌBÏLÂ¿»«»»

עצמה ההבדל ‰elÁ˜בתורה «ƒ
¯e¯a‰ ÔÈa העולם ענייני של ≈«≈

‰¯B˙c ‡ÈÏb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»¿»
דת  הפשט הנגלה חלק הוא ורה,

בדרך  בירור שהוא וההלכה

בדברים  עוסקים כי מלחמה

ומסתירים  שמעלימים גשמיים

אלוקות ŒÏÚLעל  ¯e¯a‰Ï¿«≈∆«
È„Èלימוד˙eiÓÈt ¿≈¿ƒƒ

‰¯Bz‰14 בחלק עוסקים שבה «»
ומלכתחילה  שבתורה, הנסתר

אלוקות  בענייני הוא העיסוק

גשמיים  בעניינים ולא נעלים

נחותים].

'Ák ˙È˙p'‰Â לתחתוןÏÚ ¿«¿ƒ«…««
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ'‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»«««ƒ¿ƒ

˙eÎÏÓc של התעוררות ¿«¿
הכי  הספירה שהיא המלכות

לעלות  ≈¿ÈÚÊ'Ïƒ¯תחתונה
,'ÔÈt‡ שמעל המידות ששת «¿ƒ

גבורה, (חסד, המלכות לספירת

יסוד, הוד, נצח, תפארת,

יש  ודעת, בינה חכמה למוחין, ביחס כי זעירות' 'פנים - אנפין' 'זעיר הנקראות

מועטת) הארה ÛÒBÈÏ,בהם ‰„e‰È ˙Lb‰ ליסוד המלכות התקרבות «»«¿»¿≈
הזו  להתעלות כוח הנתינת הנה המידות) ‰‰ÎLÓ‰(ושאר È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈««¿»»

‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ ,˙eÎÏÓÏ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó יוסף lÙ˙Ï15‰בחינת ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
בעצם  הוא מלמטה העלאה בדרך בירור שגם לעיל כמבואר יהודה, בחינת

מלמעלה. ההמשכה של מכוחה

‡È‰ ‰lÙzL (Ï"pk) ‰¯BnL ‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ ÔBLl‰Â¿«»¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»∆∆««∆¿ƒ»ƒ
,¯wÈÚ‰ יהודה בהגשת שהיה למה בניגוד וזאת אליה מתקרבת והגאולה »ƒ»

אליו  לגשת נזקק (תפילה) ויהודה גבוהה בדרגה היה (גאולה) שיוסף ליוסף

‡e‰16Èk הכוח מלמטה, העלאה בדרך הוא הבירור כאשר גם אמנם ƒ

שני  מצד אבל מלמעלה בא הבירור ‰ek‰לפעולת ¯wÈÚ בבריאת העליונה ƒ«««»»
הכוונה  שהיא תחתונים ונבראים עולמות להוות האלוקית החיות וירידת העולם

ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„c בתורת בהרחבה ונתבארו (שהובאו המדרש כדברי ¿ƒ»¿«¿ƒ
להיות  הוא ברוך הקדוש ש"נתאווה היא בבריאה העליונה שהכוונה החסידות)

היינו  בתחתונים", דירה לו

התחתון  הזה העולם שדווקא

כלשון  בתניא (אשר הזקן רבנו

"הגשמי  העולם הוא לז פרק

התחתון  והוא ממש, והחומרי

למטה  תחתון שאין במדרגה

מקום  לה', 'דירה' יהיה ממנו")
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ÔBzÁz‰ „vÓ ‡ÏÂ) ¯B‡¿…ƒ«««¿
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,BÓˆÚ ÔBzÁz‰Ï CkŒÏk»«¿««¿«¿
התחתון  והבירור ההארה ולמרות

ראוי  כלי להיות הופך לא עצמו
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ÔBzÁz‰L ,‰ÏÚÓÏ עצמו והוא ומתעלה משתנה ÈÏkעצמו ‰NÚ ¿«¿»∆««¿«¬∆¿ƒ
˙e˜Ï‡Ï17. ∆…
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לפניו  ומתחנן אליו ניגש ויהודה למלך המשנה הוא יוסף שבו בפרשה המתואר
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‚B'יהודה  Ì‰ÈÏÚ CÏÓ מבני שהם השבטים כולל ישראל, בני כל על ∆∆¬≈∆

ÌÏBÚÏיוסף  Ì‰Ï ‡ÈN Èc·Ú „Â„Â19.נצחית במלכות ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿»
Ô"·c ¯e¯a‰L ‰Ê È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ מלמטה ‚) העלאה בדרך ¿»ƒ¿»ƒ¬≈∆∆«≈¿«
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eb'ח dcedi eil` ybie

הּוא  לתפּלה ּגאּולה סמיכת וענין מּב"ן, ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָלמעלה
להבין, צרי וגם מּגאּולה. למעלה היא ּתפּלה ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָׁשעכׁשיו
ענין  הּוא ליֹוסף יהּודה ׁשהּגׁשת ּבּזהר ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּדממה
יהּודה  ּבהּגּׁשת ׁשּגם מׁשמע, לתפּלה, ּגאּולה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָסמיכת

אנּפין'. 'זעיר לגּבי ּדמלכּות הּמעלה ניּכרת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָליֹוסף

ּבהּדרּוׁשים p‰Â‰ד) אּלה 20מבאר ענינים ּדׁשני , ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
עלֿדר הּוא ּדב"ן והּברּור ּדמ"ה ְְְְֵֶֶַַַַַַָָההמׁשכה

הּוא  והענין ּומעׂשה. הּדעֹות 21ּתלמּוד ּדטעם אם 22, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ
מהם  אחד ּבכל ּכי הּוא, ּגדֹול, מעׂשה אֹו ּגדֹול ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּתלמּוד
ּומעלת  הּגּלּוים, ּבענין הּוא הּתלמּוד ּדמעלת מעלה. ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַָיׁש
המׁשכת  הּוא ּדוקא הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמעׂשה
מביא  ׁשהּתלמּוד ּגדֹול ּתלמּוד וגמרּו ונמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהעצמּות.

מעׂשה  עלֿידי 22לידי הּוא ּדמעׂשה הּמעלה ׁשּגם , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
הּתֹורה  לּמּוד ׁשעלֿידי ּבזה. ענינים ּוׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתלמּוד.

ziNBzn הּמצֹות ׁשּבמעׂשה העצמּות ּגּלּוי 23המׁשכת ּכי , ¦§©¥ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
אֹור  ּתֹורה הּתֹורה, עלֿידי הּוא ענין מּזֹו,24ּכל ויתירה . ְְִִִֵֵַַָָָָָ

הּתלמּוד.dkWnddׁשּגם ידי על היא הּמצֹות ּדמעׂשה ֶַ©©§¨¨ְְְְֲִִֵֵַַַַַ
העצמּות  המׁשכת הּוא הּמצֹות מעׂשה ׁשעלֿידי זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכי
לּמּוד  עלֿידי נעׂשה וזה ּבבּטּול, היא העׂשּיה ּכאׁשר ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָהּוא

ּתּוׁשּיה  ׁשּנקראת  הּבהמית 25הּתֹורה ּדנפׁש הּכח ׁשּמּתׁשת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד ּגדֹול ּדזהּו ּבּטּול. ּבֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָּופֹועלת
 ֿ ועלֿדר ּתלמּוד. עלֿידי ּבא ּגּופא ׁשהּמעׂשה ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמעׂשה,

ּדהמׁשכת 20זה  ּדב"ן, והּברּור ּדמ"ה ּבהמׁשכה הּוא ְְְְְְֵֶַַַַַַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשלמות  הגלות ÂÈLÎÚÂבתחתונים" Ô"aÓבזמן ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰"Ó, ¿«¿»«¿«¿»ƒ«

למעלה  מלמטה ההעלאה מפעולת יותר נעלית למטה מלמעלה הבירור ופעולת

‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚÂ והגאולה במקומה עומדת שהתפילה היינו ¿ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
אליה  ומתקרבת ÂÈLÎÚLניגשת ‡e‰ הגלות ‰È‡בזמן ‰lÙz ∆«¿»¿ƒ»ƒ

‰Ïe‡bÓ ‰ÏÚÓÏ שני ואיך ¿«¿»ƒ¿»
יחד?. מתיישבים הדברים

‰ÓÓc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
˙Lb‰L ¯‰fa ·e˙kL∆»«…«∆«»«
ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈ƒ¿«

‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ(יסוד (יוסף, ¿ƒ«¿»
‰lÙ˙Ï,(מלכות (יהודה, ƒ¿ƒ»

˙Mb‰a ÌbL ,ÚÓLÓ«¿«∆«¿«»«
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È העלאה בדרך ¿»¿≈

למעלה  ∆∆kÈƒ¯˙מלמטה
Èa‚Ï ˙eÎÏÓc ‰ÏÚn‰««¬»¿«¿¿«≈

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' הדברים ואיך ¿≈«¿ƒ
שגם  לעיל האמור עם מתיישבים

בדרך  הוא הבירור כאשר

היא  הבירור פעולת העלאה,

מ"ה, כי מלמעלה ההארה בכוח

מב"ן, יותר נעלה דז"א, המידות

ונשאלת  המלכות, בחינת

מהם  איזה נפשך: ממה השאלה,

נעלה? יותר

¯‡·Ó ‰p‰Â („¿ƒ≈¿…»
ÌÈLe¯c‰a20, מאמרי ¿«¿ƒ

הנזכרים  ≈¿ÈLcƒהחסידות
‰ÎLÓ‰‰ ‰l‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈∆««¿»»

‰"Óc למטה מלמעלה ¿«
Ô"·c ¯e¯a‰Â מלמטה ¿«≈¿«

C¯„ŒÏÚלמעלה ‡e‰«∆∆
‰NÚÓe „eÓÏz בזה שגם «¿«¬∆

ומבאר. שהולך כפי לשני, ביחס ונעלה גדול מהם איזה בגמרא דיון מצינו

‡e‰ ÔÈÚ‰Â21˙BÚc‰ ÌÚËc בגמרא ה 22, eÓÏz„חלוקות Ì‡ ¿»ƒ¿»¿«««≈ƒ«¿
התורה  NÚÓ‰לימוד B‡ ÏB„b המצוות ÏÎaקיום Èk ,‡e‰ ,ÏB„b »«¬∆»ƒ¿»

‰ÏÚÓ LÈ Ì‰Ó „Á‡.יותר עדיפה מעלה איזו הוא והדיון בשני, שאין ∆»≈∆≈«¬»
,ÌÈelb‰ ÔÈÚa ‡e‰ „eÓÏz‰ ˙ÏÚÓc והגילוי ההארה מבחינת ¿«¬«««¿¿ƒ¿««ƒƒ

של  ורצונו חכמתו התגלות שהיא התורה בלימוד ויתרון מעלה יש האלוקי

‰Bˆn˙הקדושֿברוךֿהוא  Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ ‰NÚn‰ ˙ÏÚÓe«¬«««¬∆∆«¿≈ƒ«ƒ¿
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‡˜Âc במעשה המצוות קיום ידי על דווקא «¿»«¿»«»«¿

לידי  באה שלא הקדושֿברוךֿהוא של מעצמותו והתגלות המשכה יש בפועל

כן  שאין מה ומכוסה, מלובשת העליונה החכמה שם התורה בלימוד גילוי

והפנימי. העצמי העליון הרצון ויישום ביצוע שהם המצוות ¿eÓÂ¿ƒבקיום
e¯Ó‚Â אשר מסקנה לידי ובאו זה בעניין שדנה הגמרא eÓÏz„בסוגיית ¿»¿«¿
ÏB„b המעשה לעומת עדיפות בו È„ÈÏויש ‡È·Ó „eÓÏz‰L »∆««¿≈ƒƒ≈

‰NÚÓ22‰ÏÚn‰ ÌbL , «¬∆∆«««¬»
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰NÚÓc¿«¬∆«¿≈

„eÓÏz‰ המעלה שגם ומאחר ««¿
של  בכוחו באה המעשה של

בתלמוד  יש כן אם התלמוד,

המעשה. לעומת ≈¿ÈLeעדיפות
‰Êa ÌÈÈÚ במשמעות ƒ¿»ƒ»∆

אחד  עניין הדברים. של הפנימית

-‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»
˙ÎLÓ‰ ˙Èlb˙Óƒ¿«≈«¿»«
‰NÚÓaL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¬≈

˙Bˆn‰23, אמנם כלומר, «ƒ¿
על  דווקא היא העצמות המשכת

בפועל  במעשה המצוות קיום ידי

התורה  לימוד ידי על ולא

ויש  גדול" "מעשה זו (ומבחינה

המצוות) קיום לגבי עדיפות לו

המצוות  קיום של מכוחו אבל

עדיין  הוא ית' העצמות בלבד

ואילו העצמותו ‰˙‚ÂÏ˙בהעלם

התורה  לימוד ידי על דווקא היא

‡e‰ ÔÈÚ Ïk Èelb Èkƒƒ»ƒ¿»
,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ כמובן «¿≈«»

הפסוק Bz¯B‡24¯‰מלשון »
גילוי. עניינו אור «≈È˙ÈÂƒ¯‰והרי

‰ÎLÓ‰‰ ÌbL ,BfÓƒ∆«««¿»»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓc עצם היינו ¿«¬≈«ƒ¿

התגלות  רק ולא ההמשכה

‰eÓÏz„ההמשכה È„ÈŒÏÚ ‡È‰.ובכוחו‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ‰Ê Èk ƒ«¿≈««¿ƒ∆∆«¿≈«¬≈
‡È‰ ‰iNÚ‰ ¯L‡k ‡e‰ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿»«»«¿«¬∆»¬ƒ»ƒ

,Ïeh·a העליון לרצון המצוות את המקיים האדם של התבטלות ÊÂ‰מתוך ¿ƒ¿∆
העצמית  הישות של pL˜¯‡˙הביטול ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈

‰iLez25˙LznL מחלישה˙ÈÓ‰a‰ LÙc Ák‰ מקור שהוא ƒ»∆«∆∆«…«¿∆∆««¬ƒ
והגאווה העצמית Baהישות ˙ÏÚBÙe חלישותÏB„b e‰Êc .Ïeha ∆∆ƒ¿∆»

È„ÈŒÏÚ ‡a ‡Ùeb ‰NÚn‰L ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz«¿∆≈ƒƒ≈«¬∆∆««¬∆»»«¿≈
„eÓÏz,מעלתו כל עם עצמו, המעשה שהרי המעשה על עדיף התלמוד ולכן «¿

מהתלמוד. ÊŒC¯„ŒÏÚÂ20¯e¯a‰Â‰נובע ‰"Óc ‰ÎLÓ‰a ‡e‰ ¿«∆∆∆««¿»»¿«¿«≈
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e"lyz'd ybie zyxt zay

ּדב"ן  ׁשּבּברּור וכּנ"ל ּדב"ן, הּברּור עלֿידי היא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָהעצמּות
ׁשּבכדי  אּלא ּבתחּתֹונים, ּדדירה הּכּונה נׁשלמת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדוקא
ּתלמּוד  ּוכענין ּדמ"ה. ההמׁשכה ידי על ה ּוא לזה, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹלבא

מעׂשה. לידי ֲִִֵֵֶֶַׁשּמביא

CÈ¯ˆÂ סמיכת [ּדענין הּנ"ל ּדּיּוק ּדעלּֿפיֿזה, להבין, ¿»ƒְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ע  ׁשּגם הּוא לתפּלה היא ּגאּולה ּתפּלה כׁשיו ְְְְִִִִֶַַָָָָ

ּומעׂשה, ּתלמּוד ּדבענין יֹותר, עֹוד הּוא מּגאּלה] ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻלמעלה
מעׂשה  יהיה לעתידֿלבא ורק ּגדֹול, ּתלמּוד הּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹעכׁשיו

היא 26ּגדֹול  ּתפּלה עכׁשיו ּגם ּותפּלה ּגאּולה ּובענין , ְְְְְְִִִִַַַָָָָָ
מּגאּלה. ְְְִַָָֻלמעלה

ׁשעכׁשיו LÈÂה) זה על ׁשהּטעם ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
לידי  מביא ׁשּתלמּוד לפי הּוא ּגדֹול ְְְִִִֵֵֶַַָּתלמּוד

העיּקר  הּוא ׁשהּמעׂשה מּוכח ּדמּזה הּוא 27מעׂשה, , ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
אּלא  ּגדֹול. מעׂשה יהיה ׁשלעתידֿלבא מּזה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמסֹובב
הּגדלּות  ּגם ּב'ּגּלּוים', היא הּמעלה ׁשעיּקר ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָׁשעכׁשיו,
ּכמֹו העצמּות) המׁשכת הּוא ּדוקא (ׁשעלֿידּה ְְְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָּדמעׂשה
ׁשהּגּלּוי  וכיון ל'ּגּלּוים', ׁשּׁשּי ּכמֹו הּוא עכׁשיו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנרּגׁש
לּמּוד  עלֿידי הּוא הּמצֹות ׁשּבמעׂשה העצמּות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָּדהמׁשכת
לידי  ׁשּמביא לפי ּגדֹול ּתלמּוד עכׁשיו לכן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה,

ּבהּדרּוׁשים 28מעׂשה  ׁשּכתּוב ּדמה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָ
ּדב"ן  נּוקבין' 'מין העלאת לעֹורר ּדמ"ה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָׁשההמׁשכה
ּבאּור  (ּגם) הּוא מעׂשה, לידי ׁשּמביא ּתלמּוד ּכענין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַהּוא
על  ׁשּמֹורה לתפּלה ּגא ּולה ּדסמיכת ׁשהענין זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָעל
יהּודה  יהיה ׁשלעתידֿלבא עלֿדר הּוא הּתפּלה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמעלת
מּיֹוסף  למעלה הּוא ׁשּיהּודה ׁשּזה ּדהגם מּיֹוסף. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמעלה
עכׁשיו  ׁשּגם ּכיון מּכלֿמקֹום, לעתידֿלבא, ּבעיּקר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹיהיה
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,ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„c ‰ek‰ ˙ÓÏL ‡˜Âc Ô"·c ¯e¯aaL בגלל ∆«≈¿««¿»ƒ¿∆∆««»»¿ƒ»¿«¿ƒ

עצמו בתחתון שינוי פועל ‰e‡שהדבר ,‰ÊÏ ‡·Ï È„ÎaL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈»…¿∆
‰"Óc ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»»¿«
לפעולת  כוח הנתינת שהיא

eÓÏz„התחתון. ÔÈÚÎe¿ƒ¿««¿
‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆
אבל  יתרונות במעשה יש שאמנם

התלמוד. מכוח נובעים הם

ŒÈtŒÏÚc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ
,‰Ê לגבי ל לעיל המבואר פי ∆

תפילה  של היחס בין הדמיון

ומעשה  תלמוד של ליחס וגאולה

Ï"p‰ ˜eic הנזכרת השאלה ƒ««
ÎÈÓÒ˙לעיל ÔÈÚc]¿ƒ¿«¿ƒ«

ÌbL ‡e‰ ‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b¿»ƒ¿ƒ»∆«
‡È‰ ‰lÙz ÂÈLÎÚ«¿»¿ƒ»ƒ

,‰l‡bÓ ‰ÏÚÓÏ הגאולה כי ¿«¿»ƒ¿À»
לה, נסמכת והתפילה העיקר היא

שלפי  לעיל למבואר בניגוד וזאת

לבוא  לעתיד רק הדברים פנימיות

בדרך  הבירור שבו מצב יהיה

נעלה  יהיה (תפילה) העלאה

המשכה  בדרך (גאולה)מהבירור

,¯˙BÈ „BÚ ‡e‰ היינו ≈
מתחזקת  »¿ÔÈÚ·cƒ¿ƒשהשאלה

ÂÈLÎÚ ,‰NÚÓe „eÓÏz«¿«¬∆«¿»
„eÓÏz ‡e‰ מלמעלה הנמשך «¿

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˜¯Â ,ÏB„b»¿«∆»ƒ»…
‰NÚÓ ‰È‰È עבודת ƒ¿∆«¬∆

ÏB„b26ÔÈÚ·eהתחתונים  , »¿ƒ¿«
ÂÈLÎÚ Ìb ‰lÙ˙e ‰Ïe‡b¿»¿ƒ»««¿»

‰lÙzהעלאה ‰È‡שהיא ¿ƒ»ƒ
‰l‡bÓ ‰ÏÚÓÏ שהיא ¿«¿»ƒ¿À»

המשכה.

„eÓÏz ÂÈLÎÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰L ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ (‰¿≈««≈»∆∆««««∆∆«¿»«¿
‡e‰ ÏB„b"גדול "מעשה לבוא, לעתיד שיהיה למצב סתירה לא ÈÙÏבעצם »¿ƒ

כיוון היא גדול" "תלמוד הזה שבזמן לכך הסיבה È·Ó‡שכל „eÓÏzL∆«¿≈ƒ
¯wÈÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L ÁÎeÓ ‰fÓc ,‰NÚÓ È„ÈÏ27, זה וכל ƒ≈«¬∆¿ƒ∆»∆««¬∆»ƒ»

··BÒÓ ‡e‰תוצאה.ÏB„b ‰NÚÓ ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏL ‰fÓ ¿»ƒ∆∆∆»ƒ»…ƒ¿∆«¬∆»

‡l‡ כיוון גדול" "תלמוד הגלות, בזמן עכשיו, זאת ÂÈLÎÚL,שבכל ∆»∆«¿»
,'ÌÈelb'a ‡È‰ ‰ÏÚn‰ ¯wÈÚL לידי ובאים יורדים שהדברים כפי ∆ƒ«««¬»ƒ«ƒƒ

העניין  בעצם שהם כפי ולא (d„ÈŒÏÚLגילוי ‰NÚÓc ˙eÏ„b‰ Ìb«««¿¿«¬∆∆«»»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‡˜Âc לעיל ÂÈLÎÚ)כמבואר Lb¯pL BÓk «¿»«¿»«»«¿¿∆ƒ¿»«¿»

ד"גדול  שהעניין כמה עד היינו

(שהוא  עכשיו נרגש מעשה"

לכך  וסיבה ביאור בתור מתגלה

תלמוד") BÓkש"גדול ‡e‰¿
,'ÌÈelb'Ï CiML ואילו ∆«»«ƒƒ

ומהותם  הדברים עצמיות
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ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ¯¯BÚÏ¿≈«¬»««ƒ
Ô"·c 'ÔÈ·˜e מלמטה ¿ƒ¿«

eÓÏz„למעלה  ÔÈÚk ‡e‰¿ƒ¿««¿
מלמעלה  È·nL∆≈ƒ‡הנמשך

‰NÚÓ È„ÈÏ פעולת שהוא ƒ≈«¬∆
e‡a¯התחתונים, (Ìb) ‡e‰«≈

˙ÎÈÓÒc ÔÈÚ‰L ‰Ê ÏÚ«∆∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‰¯BnL ‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b¿»ƒ¿ƒ»∆∆

‰lÙz‰ ˙ÏÚÓ ÏÚ כי ««¬««¿ƒ»
אליה  נסמכת והגאולה במקומה נמצאת שהתפילה כזה באופן היא הסמיכה

העיקר  היא התפילה כן È‰È‰ואם ‡·ÏŒ„È˙ÚÏL C¯„ŒÏÚ ‡e‰«∆∆∆∆»ƒ»…ƒ¿∆
ÛÒBiÓ ‰ÏÚÓÏ ‰„e‰È ויהודה במקומו נמצא שיוסף כעת מהמצב בשונה ¿»¿«¿»ƒ≈

העיקר. הוא יוסף כן ואם אליו, ‰e‡ניגש ‰„e‰iL ‰fL Ì‚‰c«¬«∆∆∆¿»
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯wÈÚa ‰È‰È ÛÒBiÓ ‰ÏÚÓÏ הוא יוסף עכשיו ואילו ¿«¿»ƒ≈ƒ¿∆¿ƒ»∆»ƒ»…
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ט e"lyz'd ybie zyxt zay

ּדב"ן  ׁשּבּברּור וכּנ"ל ּדב"ן, הּברּור עלֿידי היא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָהעצמּות
ׁשּבכדי  אּלא ּבתחּתֹונים, ּדדירה הּכּונה נׁשלמת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדוקא
ּתלמּוד  ּוכענין ּדמ"ה. ההמׁשכה ידי על ה ּוא לזה, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹלבא

מעׂשה. לידי ֲִִֵֵֶֶַׁשּמביא

CÈ¯ˆÂ סמיכת [ּדענין הּנ"ל ּדּיּוק ּדעלּֿפיֿזה, להבין, ¿»ƒְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ע  ׁשּגם הּוא לתפּלה היא ּגאּולה ּתפּלה כׁשיו ְְְְִִִִֶַַָָָָ

ּומעׂשה, ּתלמּוד ּדבענין יֹותר, עֹוד הּוא מּגאּלה] ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻלמעלה
מעׂשה  יהיה לעתידֿלבא ורק ּגדֹול, ּתלמּוד הּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹעכׁשיו

היא 26ּגדֹול  ּתפּלה עכׁשיו ּגם ּותפּלה ּגאּולה ּובענין , ְְְְְְִִִִַַַָָָָָ
מּגאּלה. ְְְִַָָֻלמעלה

ׁשעכׁשיו LÈÂה) זה על ׁשהּטעם ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
לידי  מביא ׁשּתלמּוד לפי הּוא ּגדֹול ְְְִִִֵֵֶַַָּתלמּוד

העיּקר  הּוא ׁשהּמעׂשה מּוכח ּדמּזה הּוא 27מעׂשה, , ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
אּלא  ּגדֹול. מעׂשה יהיה ׁשלעתידֿלבא מּזה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמסֹובב
הּגדלּות  ּגם ּב'ּגּלּוים', היא הּמעלה ׁשעיּקר ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָׁשעכׁשיו,
ּכמֹו העצמּות) המׁשכת הּוא ּדוקא (ׁשעלֿידּה ְְְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָּדמעׂשה
ׁשהּגּלּוי  וכיון ל'ּגּלּוים', ׁשּׁשּי ּכמֹו הּוא עכׁשיו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנרּגׁש
לּמּוד  עלֿידי הּוא הּמצֹות ׁשּבמעׂשה העצמּות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָּדהמׁשכת
לידי  ׁשּמביא לפי ּגדֹול ּתלמּוד עכׁשיו לכן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה,

ּבהּדרּוׁשים 28מעׂשה  ׁשּכתּוב ּדמה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָ
ּדב"ן  נּוקבין' 'מין העלאת לעֹורר ּדמ"ה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָׁשההמׁשכה
ּבאּור  (ּגם) הּוא מעׂשה, לידי ׁשּמביא ּתלמּוד ּכענין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַהּוא
על  ׁשּמֹורה לתפּלה ּגא ּולה ּדסמיכת ׁשהענין זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָעל
יהּודה  יהיה ׁשלעתידֿלבא עלֿדר הּוא הּתפּלה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמעלת
מּיֹוסף  למעלה הּוא ׁשּיהּודה ׁשּזה ּדהגם מּיֹוסף. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמעלה
עכׁשיו  ׁשּגם ּכיון מּכלֿמקֹום, לעתידֿלבא, ּבעיּקר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹיהיה
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תקלד. ע' תרס"ו בהמשך קצת
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עצמו בתחתון שינוי פועל ‰e‡שהדבר ,‰ÊÏ ‡·Ï È„ÎaL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈»…¿∆
‰"Óc ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»»¿«
לפעולת  כוח הנתינת שהיא

eÓÏz„התחתון. ÔÈÚÎe¿ƒ¿««¿
‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆
אבל  יתרונות במעשה יש שאמנם

התלמוד. מכוח נובעים הם

ŒÈtŒÏÚc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ
,‰Ê לגבי ל לעיל המבואר פי ∆

תפילה  של היחס בין הדמיון

ומעשה  תלמוד של ליחס וגאולה

Ï"p‰ ˜eic הנזכרת השאלה ƒ««
ÎÈÓÒ˙לעיל ÔÈÚc]¿ƒ¿«¿ƒ«

ÌbL ‡e‰ ‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b¿»ƒ¿ƒ»∆«
‡È‰ ‰lÙz ÂÈLÎÚ«¿»¿ƒ»ƒ

,‰l‡bÓ ‰ÏÚÓÏ הגאולה כי ¿«¿»ƒ¿À»
לה, נסמכת והתפילה העיקר היא

שלפי  לעיל למבואר בניגוד וזאת

לבוא  לעתיד רק הדברים פנימיות

בדרך  הבירור שבו מצב יהיה

נעלה  יהיה (תפילה) העלאה

המשכה  בדרך (גאולה)מהבירור

,¯˙BÈ „BÚ ‡e‰ היינו ≈
מתחזקת  »¿ÔÈÚ·cƒ¿ƒשהשאלה

ÂÈLÎÚ ,‰NÚÓe „eÓÏz«¿«¬∆«¿»
„eÓÏz ‡e‰ מלמעלה הנמשך «¿

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˜¯Â ,ÏB„b»¿«∆»ƒ»…
‰NÚÓ ‰È‰È עבודת ƒ¿∆«¬∆

ÏB„b26ÔÈÚ·eהתחתונים  , »¿ƒ¿«
ÂÈLÎÚ Ìb ‰lÙ˙e ‰Ïe‡b¿»¿ƒ»««¿»

‰lÙzהעלאה ‰È‡שהיא ¿ƒ»ƒ
‰l‡bÓ ‰ÏÚÓÏ שהיא ¿«¿»ƒ¿À»

המשכה.

„eÓÏz ÂÈLÎÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰L ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ (‰¿≈««≈»∆∆««««∆∆«¿»«¿
‡e‰ ÏB„b"גדול "מעשה לבוא, לעתיד שיהיה למצב סתירה לא ÈÙÏבעצם »¿ƒ

כיוון היא גדול" "תלמוד הזה שבזמן לכך הסיבה È·Ó‡שכל „eÓÏzL∆«¿≈ƒ
¯wÈÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L ÁÎeÓ ‰fÓc ,‰NÚÓ È„ÈÏ27, זה וכל ƒ≈«¬∆¿ƒ∆»∆««¬∆»ƒ»

··BÒÓ ‡e‰תוצאה.ÏB„b ‰NÚÓ ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏL ‰fÓ ¿»ƒ∆∆∆»ƒ»…ƒ¿∆«¬∆»

‡l‡ כיוון גדול" "תלמוד הגלות, בזמן עכשיו, זאת ÂÈLÎÚL,שבכל ∆»∆«¿»
,'ÌÈelb'a ‡È‰ ‰ÏÚn‰ ¯wÈÚL לידי ובאים יורדים שהדברים כפי ∆ƒ«««¬»ƒ«ƒƒ

העניין  בעצם שהם כפי ולא (d„ÈŒÏÚLגילוי ‰NÚÓc ˙eÏ„b‰ Ìb«««¿¿«¬∆∆«»»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‡˜Âc לעיל ÂÈLÎÚ)כמבואר Lb¯pL BÓk «¿»«¿»«»«¿¿∆ƒ¿»«¿»

ד"גדול  שהעניין כמה עד היינו

(שהוא  עכשיו נרגש מעשה"

לכך  וסיבה ביאור בתור מתגלה

תלמוד") BÓkש"גדול ‡e‰¿
,'ÌÈelb'Ï CiML ואילו ∆«»«ƒƒ

ומהותם  הדברים עצמיות

לא  בעצם שהם כפי האמיתית

ביטוי  ולידי גילוי לידי באה

˙ÎLÓ‰c Èelb‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿«¿»«
‰NÚÓaL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¬≈
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿≈

,‰¯Bz‰ „enÏ שגם כאמור ƒ«»
ידי  על שנפעלות המשכות

התורה  ידי על מתגלות המעשה

אור" "ותורה נאמר ≈«ÔÎÏעליה
ÈÙÏ ÏB„b „eÓÏz ÂÈLÎÚ«¿»«¿»¿ƒ

‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL28 ∆≈ƒƒ≈«¬∆
המעלה  את המגלה והוא

המעשה. של והעדיפות

,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«
ÌÈLe¯c‰a ·e˙kL ‰Óc¿«∆»¿«¿ƒ

החסידות  ««¿»»∆ÎLÓ‰‰L‰מאמרי
‰"Óc למטה מלמעלה ¿«

ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ¯¯BÚÏ¿≈«¬»««ƒ
Ô"·c 'ÔÈ·˜e מלמטה ¿ƒ¿«

eÓÏz„למעלה  ÔÈÚk ‡e‰¿ƒ¿««¿
מלמעלה  È·nL∆≈ƒ‡הנמשך

‰NÚÓ È„ÈÏ פעולת שהוא ƒ≈«¬∆
e‡a¯התחתונים, (Ìb) ‡e‰«≈

˙ÎÈÓÒc ÔÈÚ‰L ‰Ê ÏÚ«∆∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‰¯BnL ‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b¿»ƒ¿ƒ»∆∆

‰lÙz‰ ˙ÏÚÓ ÏÚ כי ««¬««¿ƒ»
אליה  נסמכת והגאולה במקומה נמצאת שהתפילה כזה באופן היא הסמיכה

העיקר  היא התפילה כן È‰È‰ואם ‡·ÏŒ„È˙ÚÏL C¯„ŒÏÚ ‡e‰«∆∆∆∆»ƒ»…ƒ¿∆
ÛÒBiÓ ‰ÏÚÓÏ ‰„e‰È ויהודה במקומו נמצא שיוסף כעת מהמצב בשונה ¿»¿«¿»ƒ≈

העיקר. הוא יוסף כן ואם אליו, ‰e‡ניגש ‰„e‰iL ‰fL Ì‚‰c«¬«∆∆∆¿»
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯wÈÚa ‰È‰È ÛÒBiÓ ‰ÏÚÓÏ הוא יוסף עכשיו ואילו ¿«¿»ƒ≈ƒ¿∆¿ƒ»∆»ƒ»…
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eb'י dcedi eil` ybie

ׁשּתלמּוד  זה על [ּדהּטעם הּמלכּות מעלת (קצת) ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָמאיר
ׁשּי לכן מעׂשה], לידי ׁשּמביא לפי הּוא עכׁשיו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹול

עצמּה ּדמלכּות הּמעלה ּבגּלּוי ּתהיה ענינים, ,29ׁשּבכּמה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
גם  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ּגאּולה. לגּבי ּדתפּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמעלה

ׁשּכתּוב  סמיכת מה ענין הּוא ליֹוסף יהּודה ּדהּגׁשת ּבּזהר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
(ּבכלל) מֹורה ליֹוסף יהּודה ׁשהּגׁשת אף לתפּלה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּגאּולה
ּבהּגּׁשת  ענינים יׁשנם ּכי אנּפין', ּד'זעיר הּמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל
ּכדלקּמן. הּמלכּות, מעלת מדּגׁשת ׁשּבהם ליֹוסף ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻיה ּודה

ואמירתֹוÔ·eÈÂו) ליֹוסף יהּודה ּׁשהּגׁשת מה ּבהקּדם זה ¿»ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
גֹו' אבי אל אעלה יכֹול 30אי ׁשּלא לזה הביא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ

אחיו  אל והתוּדע גֹו' להתאּפק לאחרי 31יֹוסף ּדלכאֹורה  . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
להתוּדע  צרי היה אחיו ּבנימין עם ּכּלם אליו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻׁשּבאּו
ּבאמּתחת  הּגביע את הטמין ולּמה ּתיכף, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאליהם

לא 32ּבנימין  אז וגם ּפעם. עֹוד אליו ׁשּיבֹואּו ּבכדי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
וטען  יהּודה אליו ׁשּנּגׁש לאחרי ורק מּיד, אליהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהתוּדע

אחיו. אל התוּדע ּדוקא אז טענֹותיו, ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאת

˙c˜e ּבזה ּתחּתֹון 33הּבאּור צּדיק הּוא ּדבנימין , ¿À«ְְְִִִֵֶַַַָָ
למעלה  מּלמּטה המקּבל ּומקּׁשרֹו34ׁשּמעלה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ

הּוא  ּדהּמלכּות נּוקבין' 'מין העלאת ועּקר ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָּבּמׁשּפיע.
ּבנימין  נּוקבין'35עלֿידי 'מין העלאת עי ּקר ולכן . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ

ּבׁשביל  הּׁשנּיה ּבּפעם ליֹוסף ּכׁשּבאּו היה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּדהּׁשבטים
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מצוה 29) מפני ת"ת שמבטלין זה וכמו תלמוד. על למעשה מעלה שבהם עכשיו) (גם ענינים כמה דיש קלו, ע' ח"ד מלקמן ולהעיר

לבוש  יביאו ד"ה וראה ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ה"ד. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם ואילך. סע"א ט, (מו"ק אחרים ע"י לעשותה שא"א

בתחלתו). אורה) ושערי (שבתו"א והצומח .cereמלכות (דומם), ועפר מאבנים הי' שביהמ"ק דזה פרשתנו, ריש מתו"א ולהעיר

בארוכה. עיי"ש הדומם. מעלת בגילוי יהי' שאז עוה"ב" "מעין הי' שבביהמ"ק לפי הוא להדומם, טפל הי' ארז) של (כלונסאות

) הוא להדומם טפל הצומח הי' שבביהמ"ק זה גדולl`והרי ע"דcenlzע"ד אם) כי מעשה, לידי פרשתנו 30)גדול.dyrnשמביא

לד. ואילך.31)מד, א מה, ואילך.32)שם ב מד, ואילך).33)מקץ קיא ס"ע עת"ר (סה"מ עת"ר ויגש כה,34)ד"ה ראה לקו"ת

שם. עת"ר בסה"מ הובא דז"א 35)סע"ד, רוחא והוא מיוסף. הוא בנימין דשרש קסח), ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת ויגש סד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(˜ˆ˙)מיהודה,למעלה  ¯È‡Ó ÂÈLÎÚ ÌbL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆««¿»≈ƒ¿»

‡e‰ ÂÈLÎÚ ÏB„b „eÓÏzL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c] ˙eÎÏn‰ ˙ÏÚÓ«¬«««¿¿««««∆∆«¿»«¿»
Ó È„ÈÏ ‡È·nL ÈÙÏ,‰NÚ אבל ממעשה גדול תלמוד כעת שאמנם היינו ¿ƒ∆≈ƒƒ≈«¬∆

מחייב  זה הרי מעשה, לידי מביא שהתלמוד משום היא לכך שהסיבה כיוון

גם  יש מסויימת במידה שלפחות

המעשה], מעלת של התגלות

,ÌÈÈÚ ‰nÎaL CiL ÔÎÏ»≈«»∆¿«»ƒ¿»ƒ
‰ÏÚn‰ Èel‚a ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ««¬»

dÓˆÚ ˙eÎÏÓc29, רק ולא ¿«¿«¿»
(יסוד) ביוסף קשורה שהיא כפי

Èa‚Ï ‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰««¬»ƒ¿ƒ»¿«≈
.‰Ïe‡b¿»

Ì‚ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
˙Lb‰c ¯‰fa ·e˙kL ‰Ó«∆»«…«¿«»«
ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈ƒ¿«
,‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
‰„e‰È ˙Lb‰L Û‡«∆«»«¿»
ÏÚ (ÏÏÎa) ‰¯BÓ ÛÒBÈÏ¿≈»ƒ¿»«

‰ÏÚn‰ שהיא יוסף של ««¬»
‡ÔÈt',המעלה  ¯ÈÚÊ'cƒ¿≈«¿ƒ

על  ולא היסוד, בחינת ובעיקר

עיקר  שהיא המלכות מעלת

יהודה של אמנם Èkעניינו ƒ
את  מבטא הדבר כללי באופן

יוסף  של «¿∆ÌLÈמעלתו
ÌÈÈÚ מסויימים פרטים ƒ¿»ƒ

ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Mb‰a¿«»«¿»¿≈
˙ÏÚÓ ˙Lb„Ó Ì‰aL∆»∆À¿∆∆«¬«

,˙eÎÏn‰,יהודה של עניינו ««¿
.Ôn˜Ï„k¿ƒ¿«»

Ìc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (Â פרשת השבוע פרשת בהמשך בתורה ויגש המסופר ¿»∆¿∆¿≈
B˙¯ÈÓ‡Â ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰M ‰Ó מיוסף בתביעתו יהודה של «∆«»«¿»¿≈«¬ƒ»

בנימין  את ‚B'להשיב È·‡ Ï‡ ‰ÏÚ‡ CÈ‡30‡lL ‰ÊÏ ‡È·‰ ≈∆¡∆∆»ƒ≈ƒ¿∆∆…
ÂÈÁ‡ Ï‡ ÚcÂ˙‰Â 'B‚ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏBÎÈ31‰¯B‡ÎÏc . »≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««∆∆»¿ƒ¿»

CÈ¯ˆ ‰È‰ ÂÈÁ‡ ÔÈÓÈa ÌÚ Ìlk ÂÈÏ‡ e‡aL È¯Á‡Ï,יוסף ¿«¬≈∆»≈»À»ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»»ƒ
˙ÁzÓ‡a ÚÈ·b‰ ˙‡ ÔÈÓË‰ ‰nÏÂ ,ÛÎÈz Ì‰ÈÏ‡ ÚcÂ˙‰Ï¿ƒ¿««¬≈∆≈∆¿»»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«¿«¿««

ÔÈÓÈa32Ê‡ Ì‚Â .ÌÚt „BÚ ÂÈÏ‡ e‡B·iL È„Îa יוסף אחי כאשר ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»≈»««¿«»

השנייה  בפעם אליו È¯Á‡Ïבאו ˜¯Â ,„iÓ Ì‰ÈÏ‡ ÚcÂ˙‰ ‡Ï…ƒ¿««¬≈∆ƒ«¿«¿«¬≈
Ï‡ ÚcÂ˙‰ ‡˜Âc Ê‡ ,ÂÈ˙BÚË ˙‡ ÔÚËÂ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbpL∆ƒ«≈»¿»¿»«∆«¬»»«¿»ƒ¿««∆

.ÂÈÁ‡∆»
‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e33,,העניינים פנימיות ˆÈc˜לפי ‡e‰ ÔÈÓÈ·c ¿À««≈»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ

Ïa˜Ó‰ ‰ÏÚnL ÔBzÁz«¿∆«¬∆«¿«≈
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ34 ƒ¿«»¿«¿»

.ÚÈtLna B¯M˜Óe כמבואר ¿«¿««¿ƒ«
פרשת  הזקן לרבנו תורה בלקוטי

בחינת  הוא הצדיק "יוסף ראה:

מלמעלה  והשפעה המשכה

המשביר... הוא ויוסף למטה...

וגילוי  ההמשכות שכל והיינו

ידי  על הוא בנבראים אלוקות

הוא  הצדיק ובנימין יוסף, נשמת

והיינו  למעלה ממטה העלאה

להיכלל  הנבראים כל שהתעלות

ידי  על הוא השכינה כנפי תחת

שניהם  כן ועל בנימין.. נשמת

הוא  צדיק כי צדיקים קרויין

ומקבל  משפיע התקשרות בחינת

עליון  צדיק הוא שיוסף אלא

למקבל  המשפיע שמקשר

למטה, מלמעלה השפע וממשיך

תחתון  צדיק הוא ובנימין

להמשפיע  המקבל שמקשר

למעלה". ממטה »wÚÂ¿ƒ¯ומעלהו
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙eÎÏn‰c¿««¿«¿≈

ÔÈÓÈa35. בקבלה מבואר ƒ¿»ƒ
המידות  בין שהיחס וחסידות

בין  ליחס דומה המלכות וספירת אנפין") "זעיר (בחינת העליונות שבספירות

וההשפעה  המקבל, היא והמלכות המשפיע הוא ש"ז"א" זה במובן לנקבה זכר

מצידה  המלכות של ההתעוררות ואילו (זכריים) דכורין" "מיין נקראת מז"א

היא  ההעלאה פעולת ועיקר (נקביים) נוקבין" "מין נקראת ההשפעה את לקבל

תחתון". "צדיק הנקרא בנימין נשמת ידי 'ÔÈÓעל ˙‡ÏÚ‰ ¯wÈÚ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ««¬»««ƒ
'ÔÈ·˜eמלמטה ÌÚtaההתעוררות ÛÒBÈÏ e‡aLk ‰È‰ ÌÈË·M‰c ¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿∆»¿≈«««

ÔÈÓÈa ÏÈ·La ‰iM‰36.ההעלאה עניין את הפועל הוא ÊÂ‰כי «¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿∆
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e"lyz'd ybie zyxt zay

ּבאמּתחת 36ּבנימין  הּגביע את יֹוסף ׁשהטמין וזה . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
נּוקבין' 'מין העלאת לעֹורר ּבכדי ּכי הּוא, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָּבנימין,

אנּפין' מ'זעיר ההמׁשכה עלֿידי  הּוא (ּכּנ"ל 37ּדהּמלכּות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָ
להט  יֹוסף ׁשּצּוה ּדזה לֹומר, ויׁש ב). הּגביע סעיף את מין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מּזה), ידעּו לא והּׁשבטים (ּובנימין ּבנימין ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹּבאמּתחת
ּתהיה  ּדהמקּבל נּוקבין' 'מין ׁשהעלאת ּבכדי ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּוא,
ׁשּמעֹוררת  מהּמׁשּפיע ּכׁשההמׁשכה הּוא הּמקּבל, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּצד

ּבהעלם  היא הּמקּבל נמצא 38את ׁשּלאחריֿזה וזה . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
העלאת  אצלם ּכבר ׁשּנתעֹורר לאחרי ּכי הּוא, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגביע,
נתעּלּו ועלֿידיֿזה ּבגּלּוי. ההמׁשכה ּבאה נּוקבין', ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ'מין
וזהּו טמּון. היה ּכׁשהּגביע ׁשּלהם מהעלּיה יֹותר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעֹוד

יהּודה  אמר הּגביע ׁשּנמצא את 39ׁשּלאחרי מצא האלקים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּגם  יֹותר, נעלית לדרּגא ׁשּנתעּלה לאחרי ּכי ,עבדי ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעֹון

לעֹון  אצלֹו נחׁשב היה ּדק הכי אליו 40ענין וּיּגׁש ואז . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
היתה  הּׁשבטים] [ּודכל ׁשּלֹו נּוקבין' 'מין העלאת ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָיהּודה,

ְִֵּבׁשלמּות.

לֹוp‰Â‰ז) ׁשּימׁשי יֹוסף את לעֹורר יהּודה ּכׁשרצה ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
לֹו אמר דּוכרין', 'מין נא 1המׁשכת ידּבר ְְְִִֶַַַַַָָָ

והּבאּור  ּכפרעה. כמֹו ּכי גֹו' אדני ּבאזני ּדבר ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹעבּד
היא 41ּבזה  למלכּות אנּפין' מ'זעיר ׁשהמׁשכה ּדלהיֹות , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עלֿידיֿזה  ׁשאּדרּבה, ליֹוסף יהּודה ּבאר לכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָירידה,
ּדיֹוסף  ּכפרעה. ּכמֹו ׁשּיהיה אנּפין', ּב'זעיר עלּיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּתהיה
ראׁשית  ׁשהיא מחכמה מתחיל עצמֹו מּצד ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכמֹו
ּכ'פרעה', יהיה מלכּות, ,לעבּד ׁשּיׁשּפיע ועלֿידי ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּגּלּוי,

הּכתר  ּפנימּיּות – ּגּופא ּובכתר .41ּכתר, ְְִִֶֶֶֶֶֶַָ
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ּבאמּתחת 36ּבנימין  הּגביע את יֹוסף ׁשהטמין וזה . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
נּוקבין' 'מין העלאת לעֹורר ּבכדי ּכי הּוא, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָּבנימין,

אנּפין' מ'זעיר ההמׁשכה עלֿידי  הּוא (ּכּנ"ל 37ּדהּמלכּות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָ
להט  יֹוסף ׁשּצּוה ּדזה לֹומר, ויׁש ב). הּגביע סעיף את מין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מּזה), ידעּו לא והּׁשבטים (ּובנימין ּבנימין ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹּבאמּתחת
ּתהיה  ּדהמקּבל נּוקבין' 'מין ׁשהעלאת ּבכדי ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּוא,
ׁשּמעֹוררת  מהּמׁשּפיע ּכׁשההמׁשכה הּוא הּמקּבל, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּצד

ּבהעלם  היא הּמקּבל נמצא 38את ׁשּלאחריֿזה וזה . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
העלאת  אצלם ּכבר ׁשּנתעֹורר לאחרי ּכי הּוא, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגביע,
נתעּלּו ועלֿידיֿזה ּבגּלּוי. ההמׁשכה ּבאה נּוקבין', ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ'מין
וזהּו טמּון. היה ּכׁשהּגביע ׁשּלהם מהעלּיה יֹותר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעֹוד

יהּודה  אמר הּגביע ׁשּנמצא את 39ׁשּלאחרי מצא האלקים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּגם  יֹותר, נעלית לדרּגא ׁשּנתעּלה לאחרי ּכי ,עבדי ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעֹון

לעֹון  אצלֹו נחׁשב היה ּדק הכי אליו 40ענין וּיּגׁש ואז . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
היתה  הּׁשבטים] [ּודכל ׁשּלֹו נּוקבין' 'מין העלאת ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָיהּודה,

ְִֵּבׁשלמּות.

לֹוp‰Â‰ז) ׁשּימׁשי יֹוסף את לעֹורר יהּודה ּכׁשרצה ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
לֹו אמר דּוכרין', 'מין נא 1המׁשכת ידּבר ְְְִִֶַַַַַָָָ

והּבאּור  ּכפרעה. כמֹו ּכי גֹו' אדני ּבאזני ּדבר ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹעבּד
היא 41ּבזה  למלכּות אנּפין' מ'זעיר ׁשהמׁשכה ּדלהיֹות , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עלֿידיֿזה  ׁשאּדרּבה, ליֹוסף יהּודה ּבאר לכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָירידה,
ּדיֹוסף  ּכפרעה. ּכמֹו ׁשּיהיה אנּפין', ּב'זעיר עלּיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּתהיה
ראׁשית  ׁשהיא מחכמה מתחיל עצמֹו מּצד ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכמֹו
ּכ'פרעה', יהיה מלכּות, ,לעבּד ׁשּיׁשּפיע ועלֿידי ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּגּלּוי,

הּכתר  ּפנימּיּות – ּגּופא ּובכתר .41ּכתר, ְְִִֶֶֶֶֶֶַָ
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נעלית. הכי מ"ן העלאת הוא בגוה, דשדי מהרוחא המשפיע, מצד הבאה דהמקבל מ"ן והעלאת בגוה. דשדי רוחא במלכות, שנשאר

בארוכה. שם).36)עיי"ש עת"ר (סה"מ בנימין בשביל הי' לא בנימין עם אליו שבאו זה בשוה"ג.37)משא"כ א שמג, מקץ אוה"ת

שם. עת"ר שצח.38)סה"מ ע' תרס"ו מהמשך טז.39)להעיר מד, תו"א 40)מקץ – דוקא בשמו"ע לנו סלח שאומרים מה וע"ד

ד. קיא, הוספות ג. צה, מג"א ד. ב.41)ואראנה, תתקפב, ה כרך פרשתנו אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·b‰ ˙‡ ÛÒBÈ ÔÈÓË‰LÈ„Îa Èk ,‡e‰ ,ÔÈÓÈa ˙ÁzÓ‡a ÚÈ ∆ƒ¿ƒ≈∆«»ƒ«¿«¿««ƒ¿»ƒƒƒ¿≈

È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙eÎÏn‰c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ¯¯BÚÏ¿≈«¬»««ƒ¿ƒ¿««¿«¿≈
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó ‰ÎLÓ‰‰37היסוד בחינת יוסף, של (Ï"pkעניינו ««¿»»ƒ¿≈«¿ƒ««

.(· ÛÈÚÒ¿ƒ
‰evL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆ƒ»
ÚÈ·b‰ ˙‡ ÔÈÓË‰Ï ÛÒBÈ≈¿«¿ƒ∆«»ƒ«
ÔÈÓÈa ˙ÁzÓ‡a¿«¿««ƒ¿»ƒ
‡Ï ÌÈË·M‰Â ÔÈÓÈ·e)ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ…
Èk ,‡e‰ ,(‰fÓ eÚ„È»¿ƒ∆ƒ
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰L È„Îaƒ¿≈∆«¬»««ƒ

Ïa˜Ó‰c 'ÔÈ·˜e פעולתו ¿ƒ¿«¿«≈
בנימין vÓ„של ‰È‰zƒ¿∆ƒ«

Ïa˜n‰ תוצאה רק ולא עצמו «¿«≈
המשפיע, פעולת ‰e‡של

ÚÈtLn‰Ó ‰ÎLÓ‰‰Lk¿∆««¿»»≈««¿ƒ«
Ïa˜n‰ ˙‡ ˙¯¯BÚnL∆¿∆∆∆«¿«≈

ÌÏÚ‰a ‡È‰38 ניכרת ואינה ƒ¿∆¿≈
ÊŒÈ¯Á‡lL‰ונרגשת. ‰ÊÂ¿∆∆¿«¬≈∆

,ÚÈ·b‰ ‡ˆÓ של ובסופו ƒ¿»«»ƒ«
של  מצידו זה שהיה התברר דבר

לכך  סותר זה אין יוסף

באה  מהמשפיע שההמשכה

נמצא  שהגביע זה כי בהעלם

¯¯BÚ˙pL È¯Á‡Ï Èk ,‡e‰ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ÌÏˆ‡ ¯·k¿»∆¿»«¬»««ƒ

,'ÔÈ·˜e בתור מצידם מלמטה, ¿ƒ
‰‰ÎLÓ‰מקבל  ‰‡a»»««¿»»

ŒÈ„ÈŒÏÚÂמהמשפיע .Èel‚a¿ƒ¿«¿≈
¯˙BÈ „BÚ elÚ˙ ‰Ê∆ƒ¿«≈
Ì‰lL ‰iÏÚ‰Ó≈»¬ƒ»∆»∆
ÔeÓË ‰È‰ ÚÈ·b‰Lk¿∆«»ƒ«»»»
של  בכוחו עלייה שהייתה

המשפיע.

‡ˆÓpL È¯Á‡lL e‰ÊÂ¿∆∆¿«¬≈∆ƒ¿»
ÚÈ·b‰ דווקא¯Ó‡ «»ƒ«»«
‰„e‰È39‰lÚ˙pL È¯Á‡Ï Èk ,EÈ„·Ú ÔBÚ ˙‡ ‡ˆÓ ÌÈ˜Ï‡‰ ¿»»¡…ƒ»»∆¬¬»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«»

,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯„Ï המשפיע של והשפעתו כוחו מהתגלות Ìbכתוצאה ¿«¿»«¬≈≈«
˜c ÈÎ‰ ÔÈÚועוון כחטא בעיניו נראה היה לא לכן LÁ·שקודם ‰È‰ ƒ¿«¬ƒ«»»∆¿»

BÏˆ‡,הנעלית דרגתו לפי ÔBÚÏ40Ê‡Âכעת, לאחר . בדרגא שעלה לאחר ∆¿¿»¿»

במקבל, המשפיע של כוחו התגלות בגלל הגביע, ‡ÂÈÏמציאת LbiÂ«ƒ«≈»
BlL 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ,‰„e‰È יהודה המקבל של ההתעוררות ¿»«¬»««ƒ¿ƒ∆

[ÌÈË·M‰ ÏÎ„e]המשפיע יוסף אל eÓÏLa˙.להתקרב ‰˙È‰ ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ¿≈
CÈLÓiL ÛÒBÈ ˙‡ ¯¯BÚÏ ‰„e‰È ‰ˆ¯Lk ‰p‰Â (Êלֹו וישפיע ¿ƒ≈¿∆»»¿»¿≈∆≈∆«¿ƒ

,'ÔÈ¯Îe„ ÔÈÓ' ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ¿ƒ
המקבל  אל »«‡Ó¯מהמשפיע

BÏ1 ליוסף ‡יהודה ¯a„È¿«∆»
È„‡ ÈÊ‡a ¯·c Ec·Ú«¿¿»»¿»¿≈¬…ƒ
.‰Ú¯Ùk EBÓÎ Èk 'B‚ƒ»¿«¿…

‰Êa ¯e‡a‰Â41, ביאור היינו ¿«≈¿∆
לעניין  זו אמירה בין השייכות

אל  מהמשפיע והשפעה המשכה

ÎLÓ‰L‰המקבל ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆«¿»»
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó,המשפיע ƒ¿≈«¿ƒ

זכר, המקבל,eÎÏÓÏ˙בחינת ¿«¿
נוקבא, È¯È„‰,בחינת ‡È‰ƒ¿ƒ»

ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ¯‡a ÔÎÏ»≈≈≈¿»¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰a¯c‡L∆«¿«»«¿≈∆
¯ÈÚÊ'a ‰iÏÚ ‰È‰zƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿≈

,'ÔÈt‡,יוסף של עניינו «¿ƒ
‰Ú¯Ùk EBÓk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿«¿…
להיות  בדרגא יתעלה שיוסף

פרעה. BÓkבבחינת ÛÒBÈc¿≈¿
ÏÈÁ˙Ó BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿«¿ƒ
˙ÈL‡¯ ‡È‰L ‰ÓÎÁÓ≈»¿»∆ƒ≈ƒ

,Èelb‰ מעשר הראשונה «ƒ
ובאמצעותן  ידן שעל הספירות

ומתגלה  יורד האלוקי האור

ÚÈtLiL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿ƒ«
,˙eÎÏÓ ,Ec·ÚÏ המקבלת ¿«¿¿«¿

ואזי  יתעלה ומהמידות מהמוחין

,'‰Ú¯Ù'k ‰È‰È שהוא כפי ƒ¿∆¿«¿…
כתר k˙¯,בקדושה בחינת ∆∆

מהספירות  שלמעלה עליון

הפסוק  על בחסידות כמובא

הם  הידות" "ארבע – לכם" יהי' הידות וארבע לפרעה חמישית "ונתתם

(שבאופן ומלכות)הספירות ז"א ובינה, חכמה – לארבע נחלקות כללי

מהספירות שלמעלה הכתר הוא Ùeb‡והחמישית ¯˙Î·e– עצמו בכתר ¿∆∆»
¯˙k‰ ˙eiÓÈt41. ¿ƒƒ«∆∆
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eb'יב dcedi eil` ybie

e‰ÊÂ ּגאּולה לסמיכת ליֹוסף יהּודה ּדהּגׁשת הּקׁשר ¿∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
הּמעלה  מדּגׁשת ליֹוסף יהּודה ּבהּגּׁשת ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלתפּלה,
אנּפין' ׁש'זעיר ׁשעלֿידי אנּפין', 'זעיר לגּבי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַּדמלכּות
ועלֿדר אנּפין'. ּב'זעיר עיּלּוי מתוּסף למלכּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַמׁשּפיע
נעׂשה  ּדעלֿידיֿזה מעׂשה, לידי ׁשּמביא ּתלמּוד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּגדֹול
אליו  ּדוּיּגׁש הּקׁשר ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה ּבּתלמּוד. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהגּדלה
הּוא  ׁשּתכנּה וּיּגׁש ּדפרׁשת ההפטרה עם ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָיהּודה
העיּלּוי  ּכי מּיֹוסף, למעלה יהּודה יהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלעתידֿלבא
הּוא  למלכּות הׁשּפעתֹו עלֿידי אנּפין' ּב'זעיר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּנעׂשה
הּמלכּות  מעלת ּתתגּלה ׁש(לעתידֿלבא) לזה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהקּדמה
נׂשיא  עבּדי ודוד גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעצמּה,

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת לעֹולם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלהם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒÏ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰c ¯Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆¿«»«¿»¿≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»

˙eÎÏÓc ‰ÏÚn‰ ˙Lb„Ó ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Mb‰a Èk המקבל ƒ¿«»«¿»¿≈À¿∆∆««¬»¿«¿
,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' Èa‚Ï¿«≈¿≈«¿ƒ

ÈÚÊ'L¯המשפיע, È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿≈
˙eÎÏÓÏ ÚÈtLÓ 'ÔÈt‡«¿ƒ«¿ƒ«¿«¿
¯ÈÚÊ'a ÈelÈÚ ÛqÂ˙Óƒ¿«≈ƒƒ¿≈

'ÔÈt‡ לדרגה מתעלה והוא «¿ƒ
לפני  מדרגתו גבוהה יותר

המקבל  שבעצם ונמצא ההשפעה

במשפיע. עילוי »¿ŒÏÚÂפועל
‡È·nL „eÓÏz ÏB„b C¯„∆∆»«¿∆≈ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc ,‰NÚÓ È„ÈÏƒ≈«¬∆¿«¿≈∆
ומשפיע  מביא שהתלמוד

‰Ïc‚‰ ‰NÚ ויתרון מעלה «¬∆«¿»»
.„eÓÏza««¿

Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«
ÂÈÏ‡ LbiÂc ¯Lw‰«∆∆¿«ƒ«≈»
‰¯ËÙ‰‰ ÌÚ ‰„e‰È¿»ƒ««¿»»

‰„e‰È ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏL ‡e‰ dÎzL LbiÂ ˙L¯Ùc¿»»««ƒ«∆»¿»∆∆»ƒ»…ƒ¿∆¿»
,ÛÒBiÓ ‰ÏÚÓÏ והעובדה סותרים מצבים בשני מדובר לא שבעצם ומובן ¿«¿»ƒ≈

מיהודה  למעלה הוא יוסף שכעת

העובדה  את סותרת אינה

יהיה  יהודה לבוא שלעתיד

הדברים  שני אלא מיוסף למעלה

זה  את זה Èkƒמשלימים
¯ÈÚÊ'a ‰NÚpL ÈelÈÚ‰»ƒ∆«¬∆ƒ¿≈

'ÔÈt‡יוסף È„ÈŒÏÚבחינת «¿ƒ«¿≈
˙eÎÏÓÏ B˙ÚtL‰ בחינת «¿»»¿«¿

‰˜Óc‰יהודה ‡e‰ והכנה «¿»»
(‡·ÏŒ„È˙ÚÏ)L ‰ÊÏ¿∆∆¿»ƒ»…
˙eÎÏn‰ ˙ÏÚÓ ‰l‚˙zƒ¿«∆«¬«««¿
CÏÓ „Âc Èc·ÚÂ ,dÓˆÚ«¿»¿«¿ƒ»ƒ∆∆
Èc·Ú „Â„Â 'B‚ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»ƒ«¿ƒ
,ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN»ƒ»∆¿»
e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈

.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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p"yz'd zah 'h ,ybie t"y zegiyn .c"qa
– מאידית תרגום –

כמ"פ ‡. מורים 1דובר התורה פרשיות ששמות
דכל  השם הרי (זהו כולה הפרשה תוכן את ומבטאים
– "ויגש" – הפרשה ששם בנדו"ד, ובפרט הפרשה).

התיבה גם דהפרשה dpey`xdהוא הפרשה,y`x,2ממש
ראש  (בדוגמת הפרשה עניני כל את ו"מנהיג" שכולל
ראש  ועד"ז הגוף, אברי כל את ומנהיג שכולל האדם
הזה  הזמן כל את שמנהיג וכיו"ב) השנה (ראש בזמן

השנה  )).3(ימי
– "ויגש" בין השייכות מהי להבין צריך לפ"ז

"ולא  הפרשה: בהמשך להתאפק 4להמדובר יוסף יכול
דיבור  אחיו", אל יוסף בהתודע אתו איש עמד ולא גו'
ובני  יעקב והתיישבות ירידת לאח"ז אחיו, עם יוסף

במצרים  .5ביתו

(אליו  מ"ויגש תוצאה הם אלו שמאורעות דאע"פ
לזה  [נוסף הרי – יוסף) אל יהודה ודיבור יהודה"
מההשתלשלות  בלבד חלק לכאורה הוא ש"ויגש"
סיבה  הוא "ויגש" – גופא (ובזה ההמשך את שהביאה

ziccv הוא עצמו ו"ויגש" הענינים), להמשך בלבד
(מתכלית  מובן הרי] – שלפנ"ז מהמאורעות תוצאה

הפרשיות  שמות – כולל תורה, עניני בכל ),6הדיוק
בכך  רק לא הוא הפרשה להמשך ד"ויגש" שהשייכות

ש(התיבה)iad`שזה (גם) אלא אח"כ, שמדובר למה
כל  תוכן את מבטא הפרשה) כל (שם עצמה "ויגש"
בהמשך  הנ"ל למאורעות אין ולכאורה הפרשה.

אל הפ  דיהודה הדיבור תוכן אפילו מזו: [ויתירה רשה
ד"ויגש", לתוכן שייכות כל הפרשה] בתחלת יוסף

פגישה. שמשמעותו:

הפרשה  בסיום שני 7ועאכו"כ אודות בה שמדובר
לא  הכהנים אדמת ו"רק לפרעה, מצרים וקניית הרעב

וגו'" חדש 8קנה ענין שזהו לכאורה 9– בא שאינו ,
ל"ויגש", צדדית) כתוצאה לא (אפילו בהמשך

הפרשה. בהמשך ובניו דיעקב ולהמאורעות

ע"פ ·. – ד"ויגש" בהתוכן הביאור בהקדים ויובן
בכ"מ  לההפטורה,10המבואר דהפרשה בהשייכות

פרשה" של "מענינה הם שההפטרות :11כידוע
הוא  – ליוסף דיהודה ההגשה – ד"ויגש" התוכן
ויוסף) (יהודה בפ "ע יחידים דשני "הגשה" רק לא

חז"ל  שאמרו כפי ליוסף 12אלא יהודה הגשת שעל
בגין 13כתיב  ויוסף יהודה דא נועדו המלכים הנה "כי

– היא דההגשה והתוכן מלכים", דתרווייהו
למהוי  בדא דא לאתאחדא בעלמא דעלמא "תקרובתא

בדא" דא ואתאחידו . . חד .14כלא

ובפרטיות  באריכות מתבאר הפרשה שתוכן
(כמו 15בההפטורה  סיום מלשון היא דהפטורה [כידוע

אפיקומן")16oixihtn"אין  הפסח סיום 17אחר –
כיצד 19הגילוי 18ושלימות  היא שתוכנה – דהפרשה]

ומלכות  יהודה דמלכות האיחוד יהי' לבוא לעתיד
ולקח 20יוסף  גו' ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך "קח :

גו' ליוסף עליו וכתוב אחד אל axweעץ אחד אותם
והיו אחד עץ לך אד'micg`lאחד אמר כה . . בידך

אשר  הגוים מבין ישראל בני את לוקח אני הנה ה'
לגוי  אותם ועשיתי גו' מסביב אותם וקבצתי שם הלכו
נשיא  עבדי ודוד גו' לכולם יהי' אחד ומלך גו' אחד

ה'". אני כי הגוים וידעו גו', לעולם להם

ש" מובן כללי ybieעפ"ז הכי ענין על מורה "
האחדות  – הענינים דכל המכוון תכלית השם, בעבודת
בגלוי  שיהי' כמו כולו, העולם דכל והאחדות בנ"י דכל
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ובכ"מ.1) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש
הסדרה.2) של הראשונה מלה שאינן הסדרות, שמות כו"כ כמו לא

נאמר (שלפנ"ז נח פ' zeclezכמו dl`.וכיו"ב נח),
ובכ"מ.3) בתחלתו. ראש עטרת ג. מא, תבוא לקו"ת ראה
ואילך.4) א מה,
ואילך.5) א מו,
(6.59 ע' שם לקו"ש ראה
ואילך.7) יג מז,
כב.8) שם,
הרעב.9) שני לתחלת ראשון לענין חוזר יג: שם, פרש"י ראה

ואילך).10) (צג, שם תו"ח ואילך). סע"ב (מד, פרשתנו תו"א ראה
ואילך. 258 ע' חכ"ה לקו"ש

טוא"ח 11) וסרפ"ג. שם אדה"ז שו"ע רפד. ר"ס או"ח טושו"ע
ס"ח. שם רמ"א סתכ"ח.

ב).12) (פצ"ג, פרשתנו ריש ב"ר גם וראה א. רו, פרשתנו זח"א
ה.13) מח, תהלים
שם.14) זהר
דקח 15) זו ההפטורה קריאת ענין טעם ד): (צג, שם תו"ח ראה

לפי – יהודה אליו דויגש זו פרשה על כו' אחד עץ `cgלך oipry
הנ"ל ע"ד והולך סובב דויגש הזאת הפרשה ענין וכל שאמר ynnהם

כו'. זו בהפטורה
ב.16) קיט, פסחים משנה
אומרים);17) יש (בשם שבת של שחרית סדר אבודרהם ראה

מלשון  שהפטורה – ס"ב סקמ"ד או"ח רמ"א סל"ה; שבת המנהיג
שחרית). מתפלת סילוק – מפרשים שם (אלא סילוק

שענינו 18) "אשלמותא", בשם ההפטורה שקראו שיש ולהעיר
בערכו, תלמודית אנציקלופדי' (ראה בתורה הקריאה של ההשלמה

וש"נ).
ואילך.19) קד ס"ע ח"א מלוקט סה"מ ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zay(iyiy meil)

.mindéìaâc øúa eléàåmina elaib xaky hih iabl ±àéðz §¦¨©§©§¥©§¨
`ivend ,`ziixaaèéèexeriy ,laebnøek ét ïäa úBNòì éãk± ¦§¥©£¨¤¦

ick ,getnd z` mipzep eay ,mitxevd xepzay awpd z` mezql
iabl xn`py xeriydn ohw `ed df xeriye ,wgeca getnd ea qpkiy
xery xnel yi ,xer `ivend iabl mb ,`linne ,laebn epi`y hih
deydy ongp axk `le ,caern epi`y xern ohw exeriy caern

.mdipia
:`xnbd zvxznïøîàãk énð íúäenk wlgl mrh yi my mb ± ¨¨©¦§©£¨¨

,my epxn`yèéhä úà ìaâì (ïäa) çøBè íãà ïéàL éôìxeriya §¦¤¥¨¨¥©¨¤§©¥¤©¦
ie`xd,øek ét Ba úBNòìzk`lny meyn ,hren xeriy `edy ©£¦

labn ,xek it mezql ick hih jixv m`e ,dlecb dgxih da yi leaibd
aeyg epi` eleaib mcew okle ,mitqep mixacl ea ynzyne xzei
ie`xd xeriya mb ecarl gxeh mc` ,xera la` ,df hren xeriya

.df xeriya `ed aeyg ,caern epi`yk s` okle ,rinwl wizl
:ongp ax lr dywn `xnbdòîL àz,xacl di`x rnye `a ±øîàc ¨§©§¨©
déîMî énà øa àéiç éaø[enyn-]ìL ,àleòcäLipinïä úBøBò ©¦¦¨©©¦¦§¥§¨§Ÿ¨¥

,zaya d`ved oiprl mdixeriyae mdizenya miwelgd,ävî©¨
.àøzôéãå ,ätéçå§¦¨§¦§§¨

:mxeriy dnke el` zexer ipin dyly md dn zx`an `xnbd'ävî'©¨
BòîLîkedfe ,oewiz mey ea dyrp `ly ,dvn dlind zernynk ± §©§¨

xerçéìî àìc,glnp `l oiicry ±çéî÷ àìãeeze` exyd `le - §Ÿ§¦©§Ÿ§¦©
,mine gnwaõéôò àìãemixac mdy ,mivtra eze` exyd `le §Ÿ£¦

dyrpd uenigd da dyrp `ly dvnl dnece ,xerd ceaira miyrpd
.libxd mglaBøeòéL änëåm` aiigzdl dvn iexwd xerd ly §©¨¦

.zaya e`ived,äãeäé áø øa ìàeîL áø éðzexeriyøBöì éãk ¨¥©§¥©©§¨§¥¨
[zeqkl±]äpè÷ úìB÷Lî Ba.zxtern dieyrdänëåly dlceb ¦§¤§©¨§©¨

,ef zlewynàúéãaîeôc àòáéøc àòáéø ,ééaà øîà`xhil raex ± ¨©©©¥¦§¨§¦§¨§§§¦¨
.`zicanet ly

'ätéç'xer `edçéìîc,xak glnpy -õéôò àìå çéî÷ àìåla` ± ¦¨¦§¦©§Ÿ§¦©§Ÿ£¦
.mivtra `le ,mine gnwa dxyp `l oiicrBøeòéL änëåaiigzdl §©¨¦

,zaya e`ived m`ïðúãk,epzpynaøBòexeriyúBNòì éãkepnn §¦§©§¥©£

l wiz,òéî÷zlewyn xevl jxvpd xeriydn zegt `ed df xeriye ¨¦©
.dphw

'àøzôéc'xer `edçéî÷e çéìîc,mine gnwa dxype glnp xaky ± ¦§§¨¦§¦©§¦©
õéôò àìå.mivtra dxyp `l oiicr la` -BøeòéL änëåaiigzdl §Ÿ£¦§©¨¦

ea yi m` `ed exeriy ,zaya e`ived m`,èbä úà åéìò áBzëì éãk§¥¦§¨¨¤©¥
,dy`de lrad mye ,'mc` lkl zxzen z` ixd' aezkl epiidc

.mlekn ohwd `ed df xeriye ,hbd xwir edfy ,onfde micrd
:`iyewd z` zniiqn `xnbdúäéî éðz÷xery ,epcnl mewn lkn ± ¨¨¥¦©

exeriy [dvn-] llk caern epi`y,äpè÷ úìB÷Lî Ba øBöì éãk§¥¨¦§¤§©¨
ééaà øîàå`edy,àúéãaîeôc àòáéøc àòáéølecb df xeriye §¨©©©¥¦§¨§¦§¨§§§¦¨

zeyrl ick `edy [dtig-] ecarl ligzdy xera jxvpd xeriydn
.caern epi`y xerl caern xer oia deydy ongp axk `le ,rinw

:`xnbd zvxznàìeMéáa íúä`y xery exn`yk my ±caern epi ¨¨§¦¨
xg`l cin gl xera xaecn ,dphw zlewyn xevl ick exeriy
ie`xd yai xer la` ,ceairl ie`x epi` oiicry ,dndadn hytedy

.caern xerl dey exeriy ,ceairl
:ongp axl zeywdl `xnbd dtiqenïðúäå,(a"n f"kt milk) dpyna §¨§©

ãâaäea yiyìLäLmigthìL ìòäL`ed ie`x ,migthìlaw ©¤¤§Ÿ¨©§Ÿ¨§
z`neh,ñøãîepi`e daiyil ie`x epi` df xeriyn zegta la` ¦§¨

.qxcn z`neh `nhp÷Oäexeriy ,mifr ly dvepn bex`d cba - ©©
äòaøàmigthäòaøà ìò.migthøBòäexeriy ,dnda lyäMîç ©§¨¨©©§¨¨¨£¦¨
migthäMîç ìò.migthõtîexeriy ,mipw ly zlvgn ±äML ©£¦¨©¨¦¨
migthäML ìòepxn`y el` mixeriye :dpynd zniiqn .migth ©¦¨

md ,utne xere wyaì ïéaz`neh oiprì ïéa ñøãîz`neh oipr.úî ¥§¦§¨¥§¥
dìò éðàúå,ef dpyn lr `ziixaa epipye ±,øBòäå ÷Oäå ãâaä §¨¥£¨©¤¤§©©§¨

øeòéLkmda xn`pyìoiprCk ,äàîeèd `edøeòéLmdlyìoipr §¦§§¨¨¦§
äàöBälr migth dyng exeriy caern epi`y xery ixd .zaya ¨¨

zeyrl ick `edy caern xer ly exeriyl dey epi`e ,migth dyng
.mdipia deydy ongp axk `le ,rinwl wiz

:`xnbd zvxznàìáeèøB÷a àeääxerd xeriyy my xn`py dn ± ©§§§¨
xera xaecn ,migth dyng lr migth dyng `ed d`ved oiprl
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' א



יג

p"yz'd zah 'h ,ybie t"y zegiyn .c"qa
– מאידית תרגום –

כמ"פ ‡. מורים 1דובר התורה פרשיות ששמות
דכל  השם הרי (זהו כולה הפרשה תוכן את ומבטאים
– "ויגש" – הפרשה ששם בנדו"ד, ובפרט הפרשה).

התיבה גם דהפרשה dpey`xdהוא הפרשה,y`x,2ממש
ראש  (בדוגמת הפרשה עניני כל את ו"מנהיג" שכולל
ראש  ועד"ז הגוף, אברי כל את ומנהיג שכולל האדם
הזה  הזמן כל את שמנהיג וכיו"ב) השנה (ראש בזמן

השנה  )).3(ימי
– "ויגש" בין השייכות מהי להבין צריך לפ"ז

"ולא  הפרשה: בהמשך להתאפק 4להמדובר יוסף יכול
דיבור  אחיו", אל יוסף בהתודע אתו איש עמד ולא גו'
ובני  יעקב והתיישבות ירידת לאח"ז אחיו, עם יוסף

במצרים  .5ביתו

(אליו  מ"ויגש תוצאה הם אלו שמאורעות דאע"פ
לזה  [נוסף הרי – יוסף) אל יהודה ודיבור יהודה"
מההשתלשלות  בלבד חלק לכאורה הוא ש"ויגש"
סיבה  הוא "ויגש" – גופא (ובזה ההמשך את שהביאה

ziccv הוא עצמו ו"ויגש" הענינים), להמשך בלבד
(מתכלית  מובן הרי] – שלפנ"ז מהמאורעות תוצאה

הפרשיות  שמות – כולל תורה, עניני בכל ),6הדיוק
בכך  רק לא הוא הפרשה להמשך ד"ויגש" שהשייכות

ש(התיבה)iad`שזה (גם) אלא אח"כ, שמדובר למה
כל  תוכן את מבטא הפרשה) כל (שם עצמה "ויגש"
בהמשך  הנ"ל למאורעות אין ולכאורה הפרשה.

אל הפ  דיהודה הדיבור תוכן אפילו מזו: [ויתירה רשה
ד"ויגש", לתוכן שייכות כל הפרשה] בתחלת יוסף

פגישה. שמשמעותו:

הפרשה  בסיום שני 7ועאכו"כ אודות בה שמדובר
לא  הכהנים אדמת ו"רק לפרעה, מצרים וקניית הרעב

וגו'" חדש 8קנה ענין שזהו לכאורה 9– בא שאינו ,
ל"ויגש", צדדית) כתוצאה לא (אפילו בהמשך

הפרשה. בהמשך ובניו דיעקב ולהמאורעות

ע"פ ·. – ד"ויגש" בהתוכן הביאור בהקדים ויובן
בכ"מ  לההפטורה,10המבואר דהפרשה בהשייכות

פרשה" של "מענינה הם שההפטרות :11כידוע
הוא  – ליוסף דיהודה ההגשה – ד"ויגש" התוכן
ויוסף) (יהודה בפ "ע יחידים דשני "הגשה" רק לא

חז"ל  שאמרו כפי ליוסף 12אלא יהודה הגשת שעל
בגין 13כתיב  ויוסף יהודה דא נועדו המלכים הנה "כי

– היא דההגשה והתוכן מלכים", דתרווייהו
למהוי  בדא דא לאתאחדא בעלמא דעלמא "תקרובתא

בדא" דא ואתאחידו . . חד .14כלא

ובפרטיות  באריכות מתבאר הפרשה שתוכן
(כמו 15בההפטורה  סיום מלשון היא דהפטורה [כידוע

אפיקומן")16oixihtn"אין  הפסח סיום 17אחר –
כיצד 19הגילוי 18ושלימות  היא שתוכנה – דהפרשה]

ומלכות  יהודה דמלכות האיחוד יהי' לבוא לעתיד
ולקח 20יוסף  גו' ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך "קח :

גו' ליוסף עליו וכתוב אחד אל axweעץ אחד אותם
והיו אחד עץ לך אד'micg`lאחד אמר כה . . בידך

אשר  הגוים מבין ישראל בני את לוקח אני הנה ה'
לגוי  אותם ועשיתי גו' מסביב אותם וקבצתי שם הלכו
נשיא  עבדי ודוד גו' לכולם יהי' אחד ומלך גו' אחד

ה'". אני כי הגוים וידעו גו', לעולם להם

ש" מובן כללי ybieעפ"ז הכי ענין על מורה "
האחדות  – הענינים דכל המכוון תכלית השם, בעבודת
בגלוי  שיהי' כמו כולו, העולם דכל והאחדות בנ"י דכל
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ובכ"מ.1) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש
הסדרה.2) של הראשונה מלה שאינן הסדרות, שמות כו"כ כמו לא

נאמר (שלפנ"ז נח פ' zeclezכמו dl`.וכיו"ב נח),
ובכ"מ.3) בתחלתו. ראש עטרת ג. מא, תבוא לקו"ת ראה
ואילך.4) א מה,
ואילך.5) א מו,
(6.59 ע' שם לקו"ש ראה
ואילך.7) יג מז,
כב.8) שם,
הרעב.9) שני לתחלת ראשון לענין חוזר יג: שם, פרש"י ראה

ואילך).10) (צג, שם תו"ח ואילך). סע"ב (מד, פרשתנו תו"א ראה
ואילך. 258 ע' חכ"ה לקו"ש

טוא"ח 11) וסרפ"ג. שם אדה"ז שו"ע רפד. ר"ס או"ח טושו"ע
ס"ח. שם רמ"א סתכ"ח.

ב).12) (פצ"ג, פרשתנו ריש ב"ר גם וראה א. רו, פרשתנו זח"א
ה.13) מח, תהלים
שם.14) זהר
דקח 15) זו ההפטורה קריאת ענין טעם ד): (צג, שם תו"ח ראה

לפי – יהודה אליו דויגש זו פרשה על כו' אחד עץ `cgלך oipry
הנ"ל ע"ד והולך סובב דויגש הזאת הפרשה ענין וכל שאמר ynnהם

כו'. זו בהפטורה
ב.16) קיט, פסחים משנה
אומרים);17) יש (בשם שבת של שחרית סדר אבודרהם ראה

מלשון  שהפטורה – ס"ב סקמ"ד או"ח רמ"א סל"ה; שבת המנהיג
שחרית). מתפלת סילוק – מפרשים שם (אלא סילוק

שענינו 18) "אשלמותא", בשם ההפטורה שקראו שיש ולהעיר
בערכו, תלמודית אנציקלופדי' (ראה בתורה הקריאה של ההשלמה

וש"נ).
ואילך.19) קד ס"ע ח"א מלוקט סה"מ ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zay(iyiy meil)

.mindéìaâc øúa eléàåmina elaib xaky hih iabl ±àéðz §¦¨©§©§¥©§¨
`ivend ,`ziixaaèéèexeriy ,laebnøek ét ïäa úBNòì éãk± ¦§¥©£¨¤¦

ick ,getnd z` mipzep eay ,mitxevd xepzay awpd z` mezql
iabl xn`py xeriydn ohw `ed df xeriye ,wgeca getnd ea qpkiy
xery xnel yi ,xer `ivend iabl mb ,`linne ,laebn epi`y hih
deydy ongp axk `le ,caern epi`y xern ohw exeriy caern

.mdipia
:`xnbd zvxznïøîàãk énð íúäenk wlgl mrh yi my mb ± ¨¨©¦§©£¨¨

,my epxn`yèéhä úà ìaâì (ïäa) çøBè íãà ïéàL éôìxeriya §¦¤¥¨¨¥©¨¤§©¥¤©¦
ie`xd,øek ét Ba úBNòìzk`lny meyn ,hren xeriy `edy ©£¦

labn ,xek it mezql ick hih jixv m`e ,dlecb dgxih da yi leaibd
aeyg epi` eleaib mcew okle ,mitqep mixacl ea ynzyne xzei
ie`xd xeriya mb ecarl gxeh mc` ,xera la` ,df hren xeriya

.df xeriya `ed aeyg ,caern epi`yk s` okle ,rinwl wizl
:ongp ax lr dywn `xnbdòîL àz,xacl di`x rnye `a ±øîàc ¨§©§¨©
déîMî énà øa àéiç éaø[enyn-]ìL ,àleòcäLipinïä úBøBò ©¦¦¨©©¦¦§¥§¨§Ÿ¨¥

,zaya d`ved oiprl mdixeriyae mdizenya miwelgd,ävî©¨
.àøzôéãå ,ätéçå§¦¨§¦§§¨

:mxeriy dnke el` zexer ipin dyly md dn zx`an `xnbd'ävî'©¨
BòîLîkedfe ,oewiz mey ea dyrp `ly ,dvn dlind zernynk ± §©§¨

xerçéìî àìc,glnp `l oiicry ±çéî÷ àìãeeze` exyd `le - §Ÿ§¦©§Ÿ§¦©
,mine gnwaõéôò àìãemixac mdy ,mivtra eze` exyd `le §Ÿ£¦

dyrpd uenigd da dyrp `ly dvnl dnece ,xerd ceaira miyrpd
.libxd mglaBøeòéL änëåm` aiigzdl dvn iexwd xerd ly §©¨¦

.zaya e`ived,äãeäé áø øa ìàeîL áø éðzexeriyøBöì éãk ¨¥©§¥©©§¨§¥¨
[zeqkl±]äpè÷ úìB÷Lî Ba.zxtern dieyrdänëåly dlceb ¦§¤§©¨§©¨

,ef zlewynàúéãaîeôc àòáéøc àòáéø ,ééaà øîà`xhil raex ± ¨©©©¥¦§¨§¦§¨§§§¦¨
.`zicanet ly

'ätéç'xer `edçéìîc,xak glnpy -õéôò àìå çéî÷ àìåla` ± ¦¨¦§¦©§Ÿ§¦©§Ÿ£¦
.mivtra `le ,mine gnwa dxyp `l oiicrBøeòéL änëåaiigzdl §©¨¦

,zaya e`ived m`ïðúãk,epzpynaøBòexeriyúBNòì éãkepnn §¦§©§¥©£

l wiz,òéî÷zlewyn xevl jxvpd xeriydn zegt `ed df xeriye ¨¦©
.dphw

'àøzôéc'xer `edçéî÷e çéìîc,mine gnwa dxype glnp xaky ± ¦§§¨¦§¦©§¦©
õéôò àìå.mivtra dxyp `l oiicr la` -BøeòéL änëåaiigzdl §Ÿ£¦§©¨¦

ea yi m` `ed exeriy ,zaya e`ived m`,èbä úà åéìò áBzëì éãk§¥¦§¨¨¤©¥
,dy`de lrad mye ,'mc` lkl zxzen z` ixd' aezkl epiidc

.mlekn ohwd `ed df xeriye ,hbd xwir edfy ,onfde micrd
:`iyewd z` zniiqn `xnbdúäéî éðz÷xery ,epcnl mewn lkn ± ¨¨¥¦©

exeriy [dvn-] llk caern epi`y,äpè÷ úìB÷Lî Ba øBöì éãk§¥¨¦§¤§©¨
ééaà øîàå`edy,àúéãaîeôc àòáéøc àòáéølecb df xeriye §¨©©©¥¦§¨§¦§¨§§§¦¨

zeyrl ick `edy [dtig-] ecarl ligzdy xera jxvpd xeriydn
.caern epi`y xerl caern xer oia deydy ongp axk `le ,rinw

:`xnbd zvxznàìeMéáa íúä`y xery exn`yk my ±caern epi ¨¨§¦¨
xg`l cin gl xera xaecn ,dphw zlewyn xevl ick exeriy
ie`xd yai xer la` ,ceairl ie`x epi` oiicry ,dndadn hytedy

.caern xerl dey exeriy ,ceairl
:ongp axl zeywdl `xnbd dtiqenïðúäå,(a"n f"kt milk) dpyna §¨§©

ãâaäea yiyìLäLmigthìL ìòäL`ed ie`x ,migthìlaw ©¤¤§Ÿ¨©§Ÿ¨§
z`neh,ñøãîepi`e daiyil ie`x epi` df xeriyn zegta la` ¦§¨

.qxcn z`neh `nhp÷Oäexeriy ,mifr ly dvepn bex`d cba - ©©
äòaøàmigthäòaøà ìò.migthøBòäexeriy ,dnda lyäMîç ©§¨¨©©§¨¨¨£¦¨
migthäMîç ìò.migthõtîexeriy ,mipw ly zlvgn ±äML ©£¦¨©¨¦¨
migthäML ìòepxn`y el` mixeriye :dpynd zniiqn .migth ©¦¨

md ,utne xere wyaì ïéaz`neh oiprì ïéa ñøãîz`neh oipr.úî ¥§¦§¨¥§¥
dìò éðàúå,ef dpyn lr `ziixaa epipye ±,øBòäå ÷Oäå ãâaä §¨¥£¨©¤¤§©©§¨

øeòéLkmda xn`pyìoiprCk ,äàîeèd `edøeòéLmdlyìoipr §¦§§¨¨¦§
äàöBälr migth dyng exeriy caern epi`y xery ixd .zaya ¨¨

zeyrl ick `edy caern xer ly exeriyl dey epi`e ,migth dyng
.mdipia deydy ongp axk `le ,rinwl wiz

:`xnbd zvxznàìáeèøB÷a àeääxerd xeriyy my xn`py dn ± ©§§§¨
xera xaecn ,migth dyng lr migth dyng `ed d`ved oiprl
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בריאת  ושלימות ("תכלית העתידה בגאולה ובשלימות
הזה" גו'21עולם דוד ועבדי גו' לאחדים "והיו – (

ה'" אני כי הגוים וידעו גו' לכולם יהי' אחד ורועה
ושלימות  הסיום – בההפטורה בגלוי שמתבאר (כפי

הפרשה).

ד"ואהבת  בתורה" גדול ה"כלל את מבטא 22"ויגש"

כמוך" יגשו"23לרעך באחד "אחד ,24– היסוד זהו ;
ישראל  וכלל מבנ"י אחד דכל להאחדות – כח ונתינת
שנחלקים  – שם" הלכו אשר הגויים "בין העולם בכל
ישראל  ולבני "יהודה – יוסף ומלכות יהודה למלכות

ישראל"25חבריו" בית וכל גו' ישראל 26"יוסף "שבטי ,
סמבטיון),26חבריו" לנהר שמעבר השבטים (עשרת

העולם. בכל אחדות – ועי"ז

בגלוי שיוצאת אחדות מציין ynnו"ויגש" lretae,
ב  ("ויגש") התקרבות – העולם lretaבגשמיות dyrn

ההפטורה  [ובלשון ליוסף "27דיהודה :axwe אחד אותם
גו' אחד גו'miziyreאל אחד עיקר iciaלעץ שזהו – ["

ובאחדות  ישראל, ואחדות אהבת ב(מצות) ושלימות
ב  שבא בשעה העולם, lretaכל dyrn.כדלקמן ,

קבע ‚. הזקן אדמו"ר ובהקדים: בזה, הביאור
קודם 28בסידורו  לומר ש"נכון טובו") "מה (קודם

לרעך  ואהבת של עשה מצות עלי מקבל הריני התפלה
כמוך".

ב  דוקא להיות צריך שזה הטעם להבין `dxinוצריך
dta ע"י המצוה קבלת מספיקה ולא ("לומר"),

וכוונה  אמירה 30בלב 29מחשבה שע"י את"ל [ואפילו

קודם  שעומדים בשעה הרי – אחר גם לשמוע יכול
לכל  והקב"ה, המתפלל בין היא שתפלה התפלה,
ע"ע  יקבל שהוא – עצמך" "קשוט להיות צריך לראש

ד"ואהבת"]. המצוה את

ההתרכזות  לבלבל יכולה בדיבור שהאמירה ובפרט
באותיות  לבטא להתרכז עליו כי האדם, של והכוונה
יכול  שאחר משמע, ש"לומר" (ובפרט בדיבור

והזמן. המקום בתנאי ולהתחשב לשמוע),

ש"נכון בסידורו הזקן אדמו"ר כותב xnelאעפ"כ
נפש  לכל השוה ובסידור מגדול 31כו'", יהודי, שכל ,
שבקטנים, לקטן עד בפה!xn`iשבגדולים דוקא זאת

בזה:„. הביאור לומר ויש
ה  –zenypמצד ותמיד – מלכתחילה ה"ה דבנ"י

לכולנה  אחד ואב מתאימות "כולן בזה, זה מאוחדים
נפשם  שורש מצד ממש אחים ישראל כל נקראו ולכן

אחד" מחולק 32בה' ש"הגופים רק כפי 32ים", –
חילוקים  ישנם גשמי בגוף ומתלבשת יורדת שהנשמה
כשבנ"י  הגלות בזמן ובפרט לחבירו. אחד יהודי בין
ובכח  בעצם ה"ה אז [וגם העמים". בין ומפורד "מפוזר
האמיתי  הרצון מזו: ויתירה אחד, דבר נשמתם) (מצד

הרמב"ם  (כפס"ד ה' רצון את לקיים – יהודי ),33של
בשעת  ו"גם כמוך"; לרעך ד"ואהבת המצוה כולל

ית'" אתו באמנה (הנשמה) היתה ];34החטא

לרעך  ד"ואהבת המצוה של ענינה (גם) וזהו
הגופים  (מצד מחולקים שבנ"י כמו שגם כמוך",

"כמוך" זה את זה יאהב מן 35שלהם), שמגלה (ע"י
האחדות). את הפועל אל הכח

דאהבת  והשלם העיקרי שהביטוי מובן עפ"ז
ובכוונה  בלב רגש על (נוסף שזה בשעה הוא ישראל
עקימת  – העולם) (באויר בדיבור גם) במחשבה,
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ואילך.20) טו לז, יחזקאל
א).21) (מו, פל"ו תניא
שם.22) ופרש"י ובתו"כ יח יט, קדושים
אלא 23) ויגש "אין – יהודה" אליו "ויגש עה"פ ממאחז"ל ולהעיר

פרשתנו). ריש (יל"ש לשלום"
להיות בכדי היתה יוסף אל יהודה שהגשת גם במקום axrולהעיר

ובפרט  בפשטות. כו' ישראל אהבת על מורה שזה ובמס"נ, בנימין,
ישראל כל לענין השייכות ביאור פרשתנו miaxrע"פ (אוה"ת לזה זה
עטר"ת). ויגש ד"ה ואילך. א תתקפב,

ב.24) מד, פרשתנו תו"א וראה ח. מא, איוב
טז.25) שם, יחזקאל
יט.26) שם,
יט.27) יז; שם
פ"א.28) העשי' עולם שער פע"ח – האריז"ל מכתבי הוא ומקורו

הכולל  שער וראה במקומו. האריז"ל סידור בתחלתו. הכוונות שער
פרשיות  אדה"ז במאמרי נסמן – ובכ"מ סידורים בכמה וכ"ה ס"ב. פ"ג

ואילך. תתקמא ע' ח"ב
סי"א)29) (שם אדה"ז ושו"ע רסמ"ו) (או"ח שבמג"א ולהעיר

" רק eilrנאמר lawie– התפלה" קודם כמוך לרעך ואהבת של מ"ע
נזכר מביא mixne`yולא סעיף) (באותו שם אדה"ז שבשו"ע אף כן,

פסוקים לבהכנ"ס,xnel("ישmixne`yעוד בואו קודם כו' פסוק
בידוxn`iובכניסתו שקבלה מי ויש בקבלת xnelכו', ואילו כו'"),

כו'". עליו "ויקבל רק נאמר דואהבת מ"ע
(30" (אלא מהתפלה חלק זה אין שתפלה mcewשהרי התפלה")

ואדה"ז  (טושו"ע בשפתיו הדברים מחתך אלא בלבד בלבו לא צ"ל
תניא  וראה לק"ש). בנוגע ס"ג סס"ב שם וראה ס"ב. סק"א או"ח

בדיבור. צ"ל שתפלה הטעם ביאור – 37 שבהערה
בכתבי 31) הוא כו'") מקבל "הריני (דאמירת הענין שמקור אף

נפש; לכל שוה אינו ממנו חשוב שחלק ,(28 הערה (כנ"ל האריז"ל
הנהגתו  [כמו נפש לכל שוים הענינים כל לא – אדה"ז בהנהגות וגם
כמ"ש  סגולה, וליחידי לבניו דוקא שהי' שבת בכל הזהר בלימוד
שהובאו  הענינים אבל וכיו"ב]; הזהר), לביאורי בהקדמתו אדהאמ"צ

נפש. לכל שוים הם – שלו בסידור
לב.32) פרק תניא
ספ"ב.33) גירושין הל'
ספכ"ד.34) תניא
איך 35) עה"פ) (רמב"ן המפרשים משאלת מובן בדבר והחידוש

"אדם  תורה ע"פ הרי – כמוך" לרעך "ואהבת במצות האדם נצטווה
ש  מפני שזהו קודמין", ו"חייך עצמו", אצל (כי mitebdקרוב נפרדים

כו'"). מתאימות "כולן הנשמה מצד

p"yz'd zah 'h ,ybie t"y zegiyn

מעשה  הוי בפועל 36שפתיו רבה, במעשה עד (זוטא),
שהנפש  הדיבור אותיות – הגוף אברי ע"י ממש,

הפה  מוצאות בה' ע"י 37מדברת בפועל בעשי' עד ,
צדקה" המחלקת ("היד הגוף.38הידים אברי שאר או ,(

ההתקרבות ‰. – ד"ויגש" החידוש מובן לפ"ז
)zinyb השלימות מתבטא שעי"ז – לחבירו יהודי של (

גם) ודיבור, למחשבה (נוסף יוצא שזה ישראל, דאהבת
(ויגש) גשמית פעולה בפועל, בעשי' בשר לעיני בגלוי
– דהתוועדות המעלה גודל וכידוע הגשמי. בעוה"ז
שזה  עד – יגשו" באחד "אחד – יחד שמתקבצים בנ"י
(כפתקא  לפעול יכול מיכאל שמלאך ממה יותר פועל

הזקן  אדמו"ר ע"י שנמסר נחיתא, משמיא ).39אשר
("ויגש") לאחדות בנוגע גם מובן שעושים עד"ז

דהגם  לע"ל), בשלימות שיהי' (כפי בעולם גם
הקב"ה) מצד שהוא כפי (ובפרט ובעצם שבפנימיותם
שגם  הכוונה, הרי אחד, ה' עם קשורים הנבראים כל
מזה, זה ונפרדים למטה, נמצאים שהנבראים כפי

במצבם וגם אותם, ה'mdיאחדו הוא שמקורם יורגש
אלא  נבראו "לא – תכליתם את וימלאו אחד,

ה'.40לכבודו" כבוד לגלות ,

.Â לכל ד"ויגש" השייכות גם יובן הנ"ל ע"פ
אחדות  "ויגש", הוא הפרשה דכל התוכן הפרשה:
האחדות  – ההתחלקות במקום בגשמיות) (עד גלוי'
והאחדות  הפרשה; בתחלת השבטים) (כל דבנ"י

ס"ז). (כדלקמן הפרשה בהמשך בעולם
אל  דיהודה הדיבור מתוכן החל – בזה והביאור
עם  ידבר שיהודה ההכנה על נוסף הוא "ויגש" יוסף:

") בזה הרי בנימין, את שישחרר היה ybieיוסף גופא ("
אליו  הדיבור של הענין שיפעל41תוכן –zecg`d בין

ויוסף), דיהודה האחדות – (ובכללות השבטים כל
מכירת  מזמן (ובפרט זמן ריבוי מחולקים שהיו לאחרי
"ולא  – בפועל אח"כ שנתגלה כפי עתה), עד יוסף
בהתודע  אתו איש עמד ולא גו' להתאפק יוסף יכול

אחיו" אל בכל 42יוסף ישראל לאחדות כח נותן וזה .

לע"ל,43הדורות  ובגלוי בשלימות שיהי' כמו עד ,
יהודה  דמלכות האחדות – בההפטורה כמבואר

גו'". לאחדים "והיו – השבטים) (וכל יוסף ומלכות

פרשתנו: בריש פרש"י לבאר יש עפ"ז

"ויגש  התיבות את רש"י מעתיק הפרשה בתחלת
דברי  "יכנסו ומפרש: אדוני", באזני דבר אליו.

דברי 44באזניך" "יכנסו א) הסברה: דרוש ולכאורה .
"דבר  התיבות על רק פירוש לכאורה הוא באזניך"
התיבות  את גם רש"י מעתיק מדוע – אדוני" באזני
שהכוונה  רש"י דברי לפי מזו: יתירה ב) אליו"? "ויגש
עם  שייכות לזה אין – באזניך" דברי "יכנסו בזה
הוא  מקומו – ואדרבה הענין), (בתחלת אליו" "ויגש

meiqaלאחרי דברי xnbהענין, "יכנסו שלו: הדיבור
לאחרי  בא יוסף) על יפעלו (שהדברים באזניך"
הדיבור, ומסיים אתו, ומדבר יהודה" אליו ש"ויגש

לאחרי הדיבור, לשמוע מקשיב dfיוסף lk אפ"ל –
הדברים, את ישמע שיוסף באזניך", דברי "יכנסו
בגמר  שמצינו ע"ד – עליו ויפעלו בפנימיות בו ויכנסו

להם  אמר הארבעים בשנת לבנ"י משה של 45הדיבור

בכם  מעיד אנכי אשר הדברים לכל לבבכם "שימו
היום".

רק היה "ויגש" אם בזה: לדברי dpkdוהביאור
שלבים: בזה שיש לומר, שייך הי' – יוסף אל יהודה
הדיבור  לאח"ז אליו, ההגשה להיות צריכה מקודם
– סופו ועד בזה), וההתבוננות ההכנה (לאחרי
באזניך" דברי "יכנסו – אח"כ ורק והקשבה, השמיעה
עצמו  דהדיבור שהתכלית מכיון אבל פעולתם; ויפעלו
הוא  ויוסף) יהודה בין (האחדות ד"ויגש" הענין ודכל
ענין  אלא) בפ"ע, ענין (לא באזניך" דברי "יכנסו
והתקרבות  שההגשה ד"ויגש", בהאחדות ושלימות
חודר  – באזניך" דברי ש"יכנסו כך, כדי עד היא

(הדברים בפנימיות לעבר, מעבר אל miqpkpבשומע
כפי  שלו, בפועל והנהגה במעשה פועל שזה עד הלב),

" – בפועל אח"כ lekiשהי' `le'גו להתאפק יוסף
אחיו". אל יוסף בהתודע

.Ê המשך לתוכן ד"ויגש" השייכות ג"כ מובן עפ"ז
וכו'): במצרים ובניו יעקב והתיישבות (ירידת הפרשה
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ועוד.36) ב. צ, ב"מ א. סה, סנהדרין
צ"ל 37) כו' ותפלה שק"ש הטעם רפל"ז) (ושם רפל"ח תניא ראה

שהנשמה  משום בלבד), ולבו במחשבתו הרהור ע"י יצא (ולא בדיבור
נפש  לתקן אור להמשיך רק במצות לעצמה תיקון צריכה אינה
מוצאות  בה' מדברת שהנפש הדיבור אותיות ע"י והגוף החיוניות

הפה.
ב).38) (כח, פכ"ג בתניא אדה"ז ל'
ואילך.39) תיג ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
ספ"ו.40) אבות
שיהודה41) בתחלה.dhnlאף מזה ידע לא
שנא,42) שם אוה"ת ואילך. ג צג, שם תו"ח ב. מד, פרשתנו תו"א

הי' יהודה) אליו (דויגש זה שענין ואילך), ד (צד, שם תו"ח וראה ב.
השבטים). קנאת (מפני יוסף מכירת על תיקון גם

להתאפק 43) יוסף יכול ולא ב): (צה, הדרוש בסוף שם תו"ח ראה
בכל  בשבטים כו' יוסף וגילוי יחוד למנוע מבדיל מסך שאין לפי כו'

כידוע. זמן ובכל דור בכל הוא נצחית דהתורה ודור דור
באזני 44) ש"דבר פרש"י שלפי – הכתובים על היא זו קושיא

בסיום  זה לומר להכתוב הו"ל – באזניך" דברי "יכנסו פי' אדוני"
יהודה. של הדיבור גמר לאחרי הענין,

מו.45) לב, האזינו
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מעשה  הוי בפועל 36שפתיו רבה, במעשה עד (זוטא),
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("ויגש") לאחדות בנוגע גם מובן שעושים עד"ז

דהגם  לע"ל), בשלימות שיהי' (כפי בעולם גם
הקב"ה) מצד שהוא כפי (ובפרט ובעצם שבפנימיותם
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– ויוסף דיהודה והתאחדות ההגשה – "ויגש"
ב  האחדות את ועיקר) (גם ומציין עלמא mlerפועל ,

`cextcתקרובתא" ,`nlra `nlrc בדא דא לאתאחדא
ד  ואתאחידו . . חד כלא עלמא למהוי (כנ"ל), בדא" א

תתאה  ועלמא אצל 46עילאה אחדות שנעשית בשעה –
העולם  נברא (שבשבילם בכל 47בנ"י אחדות נפעלת – (

גו' לאחדים ש"והיו היות לע"ל, שיהי' כמו העולם,
לכולם  יהי' אחד ומלך גו' אחד לגוי אותם ועשיתי

ש"וידעו העולם בכל גם כך יהי' ה'miebdגו'", אני כי
הארץ  כל על למלך ה' "והי' ההפטורה), (וכסיום גו'"

אחד" ושמו אחד ה' יהי' ההוא לה'48ביום "והיתה ,
לקרוא 49המלוכה" ברורה שפה העמים אל "אהפוך ,

אחד" שכם לעבדו ה' בשם הנשיא 50כולם יהי' ומשיח ,
(כולל  לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד – העולם דכל

מקום). בפירוש עולם

ביאת  – ויגש פרשת דהמשך התוכן שזהו
הי' שמצרים במצרים, ביתו ובני יעקב והתיישבות

הארץ" ("ערות בעולם ירוד הכי מקולקלין 51המקום ,
"לי 52שבאומות  שאמרה זרה, דעבודה מקום עד ,(

ובניו  ויעקב ס"ח), (כדלקמן עשיתיני" ואני יאורי
הבירור  לפעול (להתחילו) בכדי שם התיישבו

קדושה 53דמצרים  ניצוצי ריבוי היו ולגלות 54(ששם ,(
דוקא  היא האחדות גילוי ששלימות – ית' אחדותו שם
למעלה  -) ההתחלקות במקום גם בגילוי כשבאה

ס"ה). כנ"ל אחדות, הכל מלכתחילה

אותם, כיבד מצרים מלך שפרעה בפרשה וכמסופר
יוסף  את היא55וציוה לפניך מצרים הארץ ahina"ארץ

"ויתן  וגו'", אחיך ואת אביך את אחוזה 56הושב להם

אביו  את יוסף ויכלכל גו' הארץ במיטב מצרים בארץ
ישראל  "וישב – הפרשה) (כסיום עד גו'", אחיו ואת
הם  – מאד" וירבו ויפרו בה ויאחזו גו' מצרים בארץ

(בכל  "מאד" עד דמצרים, הבירור את מאדך)התחילו
ית'. אחדותו שם לגלות

עם  תתאה דעלמא האחדות – ד"ויגש" התוכן שזהו
מ"ויגש" בא לזה שהכח לומר ויש עילאה. עלמא

יוסף  אל ה"ז 53יהודה שלכן בנ"י), – אצלם (האחדות
בכדי  במצרים דבנ"י  ההתיישבות – ההמשך את הביא

וכמ"ש  הבירור, את ולפעול אלקות שם "ואת 57לגלות
dcedi,"גשנה לפניו להורות יוסף אל לפניו שלח

כלומר, הוראה", תצא שמשם תלמוד בית לו "לתקן
למקום  מצרים את לעשות הדרך פתח יהודה דוקא

תורה.

מצרים" בארץ יעקב ל"ויחי הביא חיים 58וזה –
שנותיו  מבחר את חי ששם עד ששם 59אמיתיים, בגלל ,

ב  –mixvn והשבטים) הוא (כתורת 60– תורה למדו (
הידועה  מן 61אדה"ז האור יתרון את הביא שזה ,(

("מן יֿה"xvindהחושך במרחב ענני יֿה ).62קראתי

.Á לסיום ד"ויגש" השייכות להבין גם צריך אבל
ע"י  לפרעה מצרים קניית אודות בה שמדובר הפרשה,
לכהנים  חוק כי קנה לא הכהנים אדמת ו"רק יוסף,
ל"ויגש"? השייכות מהו דלכאורה – וגו'" פרעה מאת
זה  ד"ויגש": מתוכן להיפך בדיוק זהו – ואדרבה
שה"כהנים" מראה – קנה" לא הכהנים ש"אדמת

במצרים,63(כומרים  (dxf dcear icaer רק [לא ממש
הזה  בזמן שהוא כמו בידיהם, אבותיהם מנהג ]64מצד

כך  כדי עד במצרים, ושליטה חזק תוקף להם הי'
פרעה" מאת לכהנים חוק כי קנה לא הכהנים ש"אדמת

נוספת  פעם כך על חוזר שהפסוק מזו:65(עד ויתירה ,(
בכך! התחשב יוסף אפילו

מהתוכן  להיפך בדיוק הוא זרה) (עבודה שזה
ובפרט  בעולם. ית' אחדותו גילוי – ד"ויגש"
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וראה 46) ב). (רה, 12 שבהערה בזהר הענין בתחלת כמבואר
לקו"ש  ואילך. קמה ע' ולהצ"צ ואילך. ד כה, (לאדהאמ"צ) ביאוה"ז

ואילך. 259 ע' חכ"ה
בראשית.47) ר"פ פרש"י
ט.48) יד, זכרי'
כא.49) א, עובדי'
ט.50) ג, צפני'
יב.51) ט. מב, מקץ
ג.52) יח, אחרי ופרש"י תו"כ
הוא 53) השבטים) (לגבי יוסף של דעבודתו שהחידוש דאף

מעלה  בזה יש יוסף, של לזה כח הנתינת לאחרי מ"מ דמצרים, הבירור
בבירור  הוא שעבודתו דב"ן, נשמה (והשבטים), יהודה עבודת ע"י

הבירורים r"nlhnlnהתחתון עבודת שעיקר דמ"ה, נשמה הוא (ויוסף
תרס"ח  שלאח"ז) (והדרושים ויגש ד "ה ראה – מלמעלמ"ט) הוא שלו
164 ע' ח"י לקו"ש גם וראה תקלד. ע' שם וראה ואילך. תפח ע' –

.32 הערה
סד"ה 54) בא תו"א מטה. ויבלע גו' ויאמר ד"ה וארא תו"א ראה

הזה. היום בעצם
ו.55) מז, פרשתנו
יא.56) שם,

ובפרש"י.57) כח מו, שם
ויחי.58) ר"פ
ויחי.59) ר"פ בעה"ט ראה
ואילך.60) 163 ס"ע שם לקו"ש ראה
לקו"ש 61) תש"ז*. ויחי פ' ג' מכתב וראה טבת. ח"י יום" "היום

ואילך. 160 ע' שם
המו"ל. ואילך. קפז ע' ח"ב קודש באגרות נדפס (*

ה.62) קיח, תהלים
כב.63) מז, פרשתנו – עה"פ פרש"י
רא"ש 64) א. יג, שם רמב"ן א. ב, ע"ז – אסור תוד"ה ב. יג, חולין

קמח. סו"ס יו"ד טושו"ע וראה ועוד. ע"ז. מס' ריש ור"ן
כו.65) שם, פרשתנו

p"yz'd zah 'h ,ybie t"y zegiyn

לי' ד"קרו באופן רק לא היתה דמצרים זרה שהעבודה
דאלקייא" ש 66אלקא כמו אלא ,drxt יאורי "לי אמר

עשיתיני" –67ואני דם מכת היתה לראש לכל (שלכן
יראתם" את ).68"הלקה

ד"ויגש" העבודה למה הביאור בהקדים ויובן
ע"י דוקא נפעלה :dcedi(אחדות)

על  מורה ה'") את אודה "הפעם (מלשון יהודה
וזה  נפש. דמסירת העבודה והודאה, דביטול העבודה
בטל  הי' שיהודה יהודה", אליו ש"ויגש בכך התבטא
היתה  שהגשתו ע"ז נוסף אליו), (ונזקק ליוסף וטפל

בנימין. עבור נפש מסירות

בכ"מ  הוא 69וכמבואר שיוסף ברוחניות, הענין ,
לקבל  שצריך המקבל דרגת ויהודה המשפיע דרגת

ובעבודה  מהמשפיע. השפעתו את הזה) יוסף 70(בזמן :
תלמוד  הזה ובזמן מעשה, הוא ויהודה תלמוד, הוא

מעשה  לידי שמביא תלמוד גדול "ויגש 71גדול, ולכן .
מיוסף. לקבל בכדי ממנו, למטה בהיותו יהודה", אליו

ענין  שלימות נפעל (יהודה) ביטול ע"י דוקא אבל
zecg`d'להגבי") הנפש אל הגוף ביטול (ויגש),

הגוף" על הנפש דיהודה 32ולהעלות הביטול ולכן ;(
בגופם  ה' בנשמתם 72(עובדי ה' (עובדי ליוסף (72(

הה  את ביניהם.הביא ("ויגש") תאחדות

את  לגלות הכח את גם נותן בתכלית והביטול
בטל  יהי' העולם שכל בשלימות, בעולם ית' אחדותו
ולבטל  לשבור גם הכח את נתן שזה עד אחד, לה'
בתכלית), האחדות (היפך במצרים זרה העבודה

יוסף דרגת ע"י מלמעלה r"vnמשא"כ אלקות (גילוי
ש"אדמת  מקום נשאר אלא לגמרי, שוברים לא למטה),

קנה". לא הכהנים

דקדושה  ויוסף יהודה בדרגות – בזה והביאור
כביכול, ע"ז אפילו בעולם, הענינים כל ששרש [כידוע
צמצומים  ריבוי, שלאחרי אלא וקדושה, בתורה הוא
מטה, למטה נשתשלשל ה"ז כו' השתלשלות ופרסאות,

(תורה) דתלמוד הדרגא מצד ר"ל]: כביכול בע"ז עד
עד  הביטול, בתכלית שיחסר להיות יכול – בלבד
לענין  עד אלקייא, עד דמציאות להרגש מקום שיהי'
אע"פ  – דדקות בדקות עשיתיני" ואני יאורי ד"לי
שהתורה  עד עמה, ומתאחד תורה, ומבין לומד שיהודי

שמו  על כבודו 73נקראת כבודו על שמחל "רב ולכן ,
" התורה כי הדרגא 74הוא"ilic'מחול" מצד משא"כ .

(מלשון ומסירת itk'דמעשה הביטול בתכלית ה"ה – (
רק  עצמו, ועניני מעלות לגמרי מרגיש אינו כי נפש,

ה lerהקבלת את .dyrn75לקיים

הכח  את הכניס הוא יהודה" אליו "ויגש וע"י
(תלמוד) ביוסף גם הביטול לימוד 76דתכלית שיהי' –

נפש  מסירת מתוך לשמה, דבר 77התורה שום לשם לא ,
– אהבה מתוך עבודה אלא עוה"ב), לא (אפילו
בה  שוגה ונמצא ה' באהבת קשורה נפשו "שתהא

תשובה) הל' וחותם סוף ברמב"ם (כמבואר  .78תמיד"

"ואת שלכן לומר יוסף dcediויש אל לפניו שלח
את  לו יש דיהודה הביטול דוקא גשנה": לפניו להורות
גם  סו"ס ולבטל תורה, למקום מצרים את לעשות הכח
ית', אחדותו שם לגלות במצרים, דמצרים הע"ז את

בהפטורה). (כמ"ש ה'" אני כי הגויים "וידעו

כי  מיוסף, יותר למעלה יהודה, יתעלה לע"ל ולכן
גדול) (מעשה מעלתו יתגלה בהפטורה 70אז כאמור –

עליו ybieדפ' ונתתי גו' יוסף עץ את לוקח אני "הנה :
ועבדי  גו' לכולם יהי' אחד "ומלך יהודה", עץ את

עבדי 79דוד  ודוד גו' עליהם לעולם".79מלך להם נשיא

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

מנחות.66) סוף
לקו"ש 67) .91 ע' תש"ד סה"מ ספכ"ב. תניא וראה ג. כט, יחזקאל

.33 הערה 40 ע' חכ"א
יז.68) ז, וארא פרש"י
ואוה"ת.69) תו"ח בתו"א, – ויגש ד"ה פרשתנו חסידות דרושי

ע' ואילך. תפח ע' תרס"ו (המשך תרס"ח הנ"ל ד"ה – ובארוכה
ה' (קונטרס תשל"ו תש"ד. עת"ר. תרס"ו. הנ"ל ד"ה גם וראה תקלד).

וש"נ. זו), שנה טבת
ועבדי 70) ד"ה תקלד. ע' שם תרס"ו המשך ויגש. ר"פ אוה"ת ראה

ועוד. תרצ"ט. דוד
ב.71) מ, קידושין
תפח.72) ע' שם תרס"ו המשך

א.73) יט, ע"ז
סע"א.74) לב, קידושין
תלמוד,75) על מעשה מעלת בביאור תקכט, ע' תרס"ו המשך ראה

קיום  שע"י הוא המעשה ומעלת הגילויים, בענין הוא התלמוד דמעלת
העצמות. המשכת הוא דוקא המצוות

בו 76) יש בקבעומ"ש התורה עסק שע"י שם תרס"ו המשך ראה
העצמות). (המשכת המצוות מעשה של המעלה גם

הוא)77) דילי' שתורה (כיון כבודו על מחל שהרב שעי"ז ולהעיר
(שע"פ  האבידה את משיב ה"ה עצמו, שבזה להביטול נוסף הנה –
במשנה. ב כט, ב"מ – בזה חייב אינו כבודו לפי שאינו חכם דין
ס"א), סרס"ג חו"מ טושו"ע הי"ג. פי"א ואבידה גזילה הל' רמב"ם

א  כמובן שהשבת נפש, מסירת ע"י היא רוחנית) (בעבודה בידה
במאחז"ל  ובכ"מ) ע"ב. ריש עו, פינחס (לקו"ת בחסידות מביאור
שמאבד  לו", שנותנים מה המאבד שוטה "איזהו רע"א) ד, (חגיגה
זה  על והתיקון מלמעלה, לו שנותנים שלו) האלקית (נפש מ"ה בחי'
ולהעיר  שבנפשו). מ"ה (מסירת נפש מסירת ע"י הוא אבידה) (השבת
כו', יאבד שלא מ"ה) (בחי' האלקי הניצוץ ששמירת שם, מלקו"ת

לימוד ע"י .dxezdנעשה
שלימות ixiyrdפרק78) על מרמז שזה וי"ל – תשובה דהל'

ביטול  מתוך לשמה, – התשובה דעבודת השלם) מספר הוא (עשרה
נפש. ומסירת אמיתי

ל 79) משיח –cecומייחס דוד) מבית רק הוא המשיח שמלך (אף



יז p"yz'd zah 'h ,ybie t"y zegiyn

לי' ד"קרו באופן רק לא היתה דמצרים זרה שהעבודה
דאלקייא" ש 66אלקא כמו אלא ,drxt יאורי "לי אמר

עשיתיני" –67ואני דם מכת היתה לראש לכל (שלכן
יראתם" את ).68"הלקה

ד"ויגש" העבודה למה הביאור בהקדים ויובן
ע"י דוקא נפעלה :dcedi(אחדות)

על  מורה ה'") את אודה "הפעם (מלשון יהודה
וזה  נפש. דמסירת העבודה והודאה, דביטול העבודה
בטל  הי' שיהודה יהודה", אליו ש"ויגש בכך התבטא
היתה  שהגשתו ע"ז נוסף אליו), (ונזקק ליוסף וטפל

בנימין. עבור נפש מסירות

בכ"מ  הוא 69וכמבואר שיוסף ברוחניות, הענין ,
לקבל  שצריך המקבל דרגת ויהודה המשפיע דרגת

ובעבודה  מהמשפיע. השפעתו את הזה) יוסף 70(בזמן :
תלמוד  הזה ובזמן מעשה, הוא ויהודה תלמוד, הוא

מעשה  לידי שמביא תלמוד גדול "ויגש 71גדול, ולכן .
מיוסף. לקבל בכדי ממנו, למטה בהיותו יהודה", אליו

ענין  שלימות נפעל (יהודה) ביטול ע"י דוקא אבל
zecg`d'להגבי") הנפש אל הגוף ביטול (ויגש),

הגוף" על הנפש דיהודה 32ולהעלות הביטול ולכן ;(
בגופם  ה' בנשמתם 72(עובדי ה' (עובדי ליוסף (72(

הה  את ביניהם.הביא ("ויגש") תאחדות

את  לגלות הכח את גם נותן בתכלית והביטול
בטל  יהי' העולם שכל בשלימות, בעולם ית' אחדותו
ולבטל  לשבור גם הכח את נתן שזה עד אחד, לה'
בתכלית), האחדות (היפך במצרים זרה העבודה

יוסף דרגת ע"י מלמעלה r"vnמשא"כ אלקות (גילוי
ש"אדמת  מקום נשאר אלא לגמרי, שוברים לא למטה),

קנה". לא הכהנים

דקדושה  ויוסף יהודה בדרגות – בזה והביאור
כביכול, ע"ז אפילו בעולם, הענינים כל ששרש [כידוע
צמצומים  ריבוי, שלאחרי אלא וקדושה, בתורה הוא
מטה, למטה נשתשלשל ה"ז כו' השתלשלות ופרסאות,

(תורה) דתלמוד הדרגא מצד ר"ל]: כביכול בע"ז עד
עד  הביטול, בתכלית שיחסר להיות יכול – בלבד
לענין  עד אלקייא, עד דמציאות להרגש מקום שיהי'
אע"פ  – דדקות בדקות עשיתיני" ואני יאורי ד"לי
שהתורה  עד עמה, ומתאחד תורה, ומבין לומד שיהודי

שמו  על כבודו 73נקראת כבודו על שמחל "רב ולכן ,
" התורה כי הדרגא 74הוא"ilic'מחול" מצד משא"כ .

(מלשון ומסירת itk'דמעשה הביטול בתכלית ה"ה – (
רק  עצמו, ועניני מעלות לגמרי מרגיש אינו כי נפש,

ה lerהקבלת את .dyrn75לקיים

הכח  את הכניס הוא יהודה" אליו "ויגש וע"י
(תלמוד) ביוסף גם הביטול לימוד 76דתכלית שיהי' –

נפש  מסירת מתוך לשמה, דבר 77התורה שום לשם לא ,
– אהבה מתוך עבודה אלא עוה"ב), לא (אפילו
בה  שוגה ונמצא ה' באהבת קשורה נפשו "שתהא

תשובה) הל' וחותם סוף ברמב"ם (כמבואר  .78תמיד"

"ואת שלכן לומר יוסף dcediויש אל לפניו שלח
את  לו יש דיהודה הביטול דוקא גשנה": לפניו להורות
גם  סו"ס ולבטל תורה, למקום מצרים את לעשות הכח
ית', אחדותו שם לגלות במצרים, דמצרים הע"ז את

בהפטורה). (כמ"ש ה'" אני כי הגויים "וידעו

כי  מיוסף, יותר למעלה יהודה, יתעלה לע"ל ולכן
גדול) (מעשה מעלתו יתגלה בהפטורה 70אז כאמור –

עליו ybieדפ' ונתתי גו' יוסף עץ את לוקח אני "הנה :
ועבדי  גו' לכולם יהי' אחד "ומלך יהודה", עץ את

עבדי 79דוד  ודוד גו' עליהם לעולם".79מלך להם נשיא
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מנחות.66) סוף
לקו"ש 67) .91 ע' תש"ד סה"מ ספכ"ב. תניא וראה ג. כט, יחזקאל

.33 הערה 40 ע' חכ"א
יז.68) ז, וארא פרש"י
ואוה"ת.69) תו"ח בתו"א, – ויגש ד"ה פרשתנו חסידות דרושי

ע' ואילך. תפח ע' תרס"ו (המשך תרס"ח הנ"ל ד"ה – ובארוכה
ה' (קונטרס תשל"ו תש"ד. עת"ר. תרס"ו. הנ"ל ד"ה גם וראה תקלד).

וש"נ. זו), שנה טבת
ועבדי 70) ד"ה תקלד. ע' שם תרס"ו המשך ויגש. ר"פ אוה"ת ראה

ועוד. תרצ"ט. דוד
ב.71) מ, קידושין
תפח.72) ע' שם תרס"ו המשך

א.73) יט, ע"ז
סע"א.74) לב, קידושין
תלמוד,75) על מעשה מעלת בביאור תקכט, ע' תרס"ו המשך ראה

קיום  שע"י הוא המעשה ומעלת הגילויים, בענין הוא התלמוד דמעלת
העצמות. המשכת הוא דוקא המצוות

בו 76) יש בקבעומ"ש התורה עסק שע"י שם תרס"ו המשך ראה
העצמות). (המשכת המצוות מעשה של המעלה גם

הוא)77) דילי' שתורה (כיון כבודו על מחל שהרב שעי"ז ולהעיר
(שע"פ  האבידה את משיב ה"ה עצמו, שבזה להביטול נוסף הנה –
במשנה. ב כט, ב"מ – בזה חייב אינו כבודו לפי שאינו חכם דין
ס"א), סרס"ג חו"מ טושו"ע הי"ג. פי"א ואבידה גזילה הל' רמב"ם

א  כמובן שהשבת נפש, מסירת ע"י היא רוחנית) (בעבודה בידה
במאחז"ל  ובכ"מ) ע"ב. ריש עו, פינחס (לקו"ת בחסידות מביאור
שמאבד  לו", שנותנים מה המאבד שוטה "איזהו רע"א) ד, (חגיגה
זה  על והתיקון מלמעלה, לו שנותנים שלו) האלקית (נפש מ"ה בחי'
ולהעיר  שבנפשו). מ"ה (מסירת נפש מסירת ע"י הוא אבידה) (השבת
כו', יאבד שלא מ"ה) (בחי' האלקי הניצוץ ששמירת שם, מלקו"ת

לימוד ע"י .dxezdנעשה
שלימות ixiyrdפרק78) על מרמז שזה וי"ל – תשובה דהל'

ביטול  מתוך לשמה, – התשובה דעבודת השלם) מספר הוא (עשרה
נפש. ומסירת אמיתי

ל 79) משיח –cecומייחס דוד) מבית רק הוא המשיח שמלך (אף
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ה  יהי' יהודה zecg`zdואז מעלת – המעלות דשני
"והיו – יתבטל) שיוסף (ולא יוסף ",micg`lומעלת

נלקח  שזה הביטול, מעלת יהודה, מעלת גילוי ע"י כי
שלימות נעשה – הנפש הדרגות zecg`dמעצם .80דכל

.Ë:האדם בעבודת מזה הלימוד
ישראל  אחדות – במצרים ד"ויגש" העבודה
יעקב  עבודת ע"י בעולם אחדות והמשכת (השבטים),
העבודה  כללות תכלית את מבטאים – במצרים ובניו

לבנים  סימן אבות (מעשה הדורות במשך ),81דבנ"י
הגליות  שכל בגלות, ובפרט דעולם, וגבולים במיצרים

לישראל  שמצירות (ע"ש מצרים ע"ש –82נקראות (
כשבנ"י  הגלות, ובזמן דפרודא, בעלמא שבהמצאם
להתאחד  עליהם – העמים" בין ומפורד "מפוזר
בירור  ע"י – בעולם גם "ויגש" ולפעול ("ויגש"),
האל"ף  את שם ולגלות ביותר, התחתון עד העולם,

אחד. ה' עולם, של דאלופו

בנ"י  בין מהאחדות החל – ה"ויגש" שישנו ועי"ז
המשכ  – את (ועי"ז להכניס בעולם, ית' אחדותו ת

הגלות  סיבת מבטל ה"ז "גולה"), בגלות, האל"ף
הלבבות  ופירוד חנם הסיבה 83(שנאת וכשבטלה ,(

יחד  (גולה הגאולה ובאה המסובב בטל ממילא בדרך
בני  את לוקח "אני – עולם) של דאלופו האל"ף עם
אותם  וקבצתי שם הלכו אשר הגויים מבין ישראל
יהי' אחד ומלך גו' אחד לגוי אותם ועשיתי גו' מסביב
נפעל  וכך גו'", לעולם להם נשיא עבדי ודוד גו' לכולם
כמ"ש  ה'", אני כי הגוים "וידעו – בעולם גם
דתוכן  ושלימות הגמר (שמבטא) – ויגש דפ' בהפטורה

הפרשה.

אחדות  – ויגש פ' (תוכן הענין למה הטעם [וי"ל
נמצא ההתחלקות) בה ielbaבמקום כי dxehtdדוקא –

"פעם  הגלות: חושך ע"י באה ההפטורה א'84תקנת
וקראו  בתורה יקראו שלא ישראל על שמד גזרו
הגזירה  כשבטלה ואח"כ כו' הפרשה מענין בנביאים
בנביא  קורא א' שיהא התקינו בתורה לקרות וחזרו

ביטוי הוא ההפטורה קריאת כלומר, דיתרון ielbaכו'";

בההפטורה  כתוב לכן הגלות. חושך מן שבא האור
ielba(אחדות) ד"ויגש" הענין – דהגלות התכלית

העתידה]. בגאולה

שלה, ההפטורה ויגש, פ' ד: ההמשך יומתק ועפ"ז
דעבודה  השלימות שמות: (ופ') ספר ולאח"ז ויחי פ'
ד(סיום) ב"הפטורה", מתגלה – הגלות בזמן ד"ויגש"
נשיא  עבדי ודוד גו' לאחדים "והיו שנעשה – הגלות

לעולם", להם

דעבודתו, התכלית שזהו יודע שיהודי ובשעה
מצרים", בארץ יעקב "ויחי בהתחלה מיד אז נעשה
כל  אצל נעשה הגלות של האחרונים ברגעים ובפרט
אמיתיים, חיים יהודי ) כל על קאי (שיעקב יהודי
מלשון) ה("יעקב" (גם מציאותו בכל חודר שזה באופן

שברגל), עקב

מביא נצחיים cinוזה חיים יעקב", "ויחי בהתחלה
מת  לא אבינו (דיעקב האמיתית 85– בגאולה ,(

ומסי  הישר והשלימה. ספר שמות,86ום לספר באים ,
הגאולה  "על 87ספר ישראל", בני שמות "ואלה ונעשה ,

כאן"ozle`bשם .88נזכרו "בשביל באה זו שגאולה ,
את שינו שלא .mny ראובן נחתין ושמעון ראובן . .

סלקין" בשמותם 89ושמעון שאפילו כלומר, ,
ולבושים, למטה בגופים נשמות שהם כפי (ולבושים),
למטה  דוקא דאחדות החידוש לעיל (כמדובר שינו לא

ההתחלקות). במקום

.È– הגלות דורות בכל אמורים הדברים ובאם
דמשיחא, דעקבתא דרא זה, בדורנו עאכו"כ

הקצין" כל "כלו שכבר הגלות, וסיום ,90ה"הפטורה",
לבוא, כבר ומוכרחה צריכה הגאולה הסימנים כל ולפי
כו"כ  הכריז כבר דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכפי

את f"ptlשנים "לצחצח רק צריך הכל, שסיימו ,
כולכם"91הכפתורים" הכן "עמדו ולהיות זאת 92, שגם

במעשה, בפועל פעלו – בינתיים השנים במשך – כבר
כתלינו" אחר עומד זה באה 93ו"הנה הנה הנה ,

הגאולה, בפשטות
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לומר  יש ועפ"ז תרצ"ט). דוד ועבדי (סד"ה שלו הביטול מעלת מפני
תרס"ו  המשך (וראה הביטול תכלית על שמורה – "ועבדי" הדיוק גם

עבד). דרגת הוא שיהודה ואילך, תקלא ע' שם
שם.80) ובהערות ואילך 264 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
יב,81) לך לך עה"ת רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

.67 ע' חט"ו לקו"ש וראה ועוד. ו.
ה.82) פט"ז, ב"ר
א.83) ט, יומא
תלמודית 84) אנציקלופדי' וראה רפד. ר"ס או"ח ואדה"ז שו"ע
בערכו.

ב.85) ה, תענית
א.86) כה, ע"ז
ה.87) פ"ג, ב"ר וראה פקודי. ס"פ רמב"ן
ה.שמו 88) פ"א, "ר
ועוד.89) (א). יב פ"ד, שהש"ר ה. פל"ב, ויק"ר
ב.90) צז, סנהדרין
תרפ"ט.91) שמח"ת שיחת
וש"נ.92) רעט. ע' ריש ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
קודש 93) (אגרות תש"א סיון והקדושה" ב"הקריאה קורא" "קול

בסופו. ואילך) שסא ס"ע ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר
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על  גם הדגשה יותר עוד להיות צריך שאז ומובן,
בין  האחדות – גו'" לאחדים "והיו ד"ויגש", הענין
באופן  העולם, בכל ית' אחדותו והמשכת בנ"י,
בין  ההפצה ע"י – ובפרט ה'", אני כי הגוים ש"ידעו

הרמב"ם  (כפס"ד נח בני מצוות הז' ).94אוה"ע

בשנת  בעמדנו – יותר עוד ניתוסף זה בכל
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מהסתלקות הארבעים

" כשנעשה mkl(תש"יֿתש"נ), 'd ozp ועינים לדעת לב
דרבי'" אדעתי' איניש "קאי לשמוע", ואזנים 95לראות

דורנו: נשיא דרבנו הענינים בכל –

בשנת הי' יהודה" אליו 96דיוסף mirax`d"ויגש

אמר  (שיהודה באזניך" דברי ש"יכנסו הרמז ע"ד וי"ל
דרבי'" אדעתי' איניש ד"קאי הענין ע"ד הוא ליוסף)
בשלימות  הכניסה נעשה אז – הארבעים בשנת שנעשה
(ויגש) האחדות שיהי' בכדי באזניך", ד"דברי

כנ"ל. בשלימותה,

 ֿ דהסך הארבעים שבשנת בנדו"ד, גם מובן מזה
הסתלקותו  (בשעת שבדורנו דיוסף דעבודתו –97הכל (

כח  נותן וזה באזניך", דברי "יכנסו "ויגש", נעשה
וגם  ובאחדות, בהתקרבות יעמדו בנ"י שכל לכך מיוחד
הכנה  שנעשה כך העולם, בכל ית' אחדותו להמשיך –
גו' לכולם יהי' אחד ומלך גו' לאחדים ל"והיו שלימה
עד  גו'" עליהם מלך דוד ועבדי משיחא) מלכא (דוד

לעולם" להם נשיא עבדי .98"ודוד

"ויחי  נעשה הגלות של האחרונים שברגעים ועד
"נשיא" – נשיא" עבדי ש"ודוד מצרים", בארץ יעקב

של ניצוצו ד"ויחי",99אבינו awriר"ת באופן עומד –
בגאולה  מהגלות בנ"י כל את גואל ומיד ותיכף

והשלימה. האמיתית

.‡È:לפועל בנוגע ההוראה מובן מזה
של  האחרונים ברגעים ויגש, פ' בשבת בעמדינו
אצל  הוספה להיות צריך – הארבעים ובשנת הגלות,
הכנה  (בתור) ובפרט ד"ויגש", בהעבודה כאו"א
בגאולה  ויוסף דיהודה והאחדות ההגשה לשלימות

העתידה.

ישראל, ואחדות באהבת להוסיף ובפשטות:
ובמעשה  בדיבור המחשבה, על נוסף – בפועל והוספה
ההתקרבות  ע"י העיקר, הוא והמעשה בפועל,
טובה  (התאחדותם) שזהו יהודים, עוד עם וההתאספות
שיש  דבר שמדברים בשעה עאכו"כ והסביבה, בשבילם

ולאחרים, בשבילם תועלת בו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ששני 100וכפתגם שבשעה ,
שלישי, ליהודי טובה מזה לצאת צריך נפגשים יהודים
יהודה  ב"ויגש" שהי' כמו ע"ד אלו. לשניים ועאכו"כ
בנימין  את להציל בכדי בזה להתועלת שנוסף יוסף, אל
התועלת  היתה הפגישה בעצם הרי שלישי), (יהודי

השבטים. ודכל ויוסף, דיהודה דהאחדות

ד"ויגש" בהעבודה הוספה לבוא צריכה – גם וכך
והפצת  והיהדות, התורה הפצת ע"י – העולם בכל
דרבותינו  התורה דפנימיות מעיינות חוצה, המעיינות

משיח, של תורתו נשיא", דוד "עבדי עד נשיאינו,

אחד, בה' ההכרה את העולם בכל שמפיצים עד
ה'". אני כי הגוים "וידעו

.·È:יותר ובפרטיות
סוגים  לשני בנ"י נחלקים ד"יששכר"101בכללות

תורה 102ו"זבולון" מארי עסק, ובעלי אוהל יושבי –
לימוד  הוא ענינים שעיקר אלו טבין, עובדין ומארי
מעשה  הוא ענינם שעיקר ואלו (יוסף), התורה

(יהודה). וצדקה חסדים גמילות המצוות,
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ספ"ח.94) מלכים הל'
משיחת 95) קונטרס – בנדו"ד וראה ע"ב. ריש ה, ע"ז ג. כט, תבוא

תשמ"ט. בא ש"פ
ב),96) לז, (וישב שנה עשרה שבע בן יוסף הי' מכירתו בעת כי

למצרים בא כד)a"kויעקב לז, וישב (פרש"י יוסף מכירת לאחרי שנה
בשנת  הי' למצרים) יעקב ביאת לפני (שהי' ש"ויגש" נמצא –

mirax`d.יוסף של
(של 97) ועבודתו ותורתו מעשיו כל סכ"זֿכח: בתניא אגה"ק ראה

כו'. למטה ומאיר מתגלה חייו ימי כל עבד אשר הצדיק)
"דוד 98) ואח"כ עליהם" מלך דוד "עבדי פעמים, ב' שנאמר ומה

התקופות  ב' על קאי שזה לומר, יש אולי – לעולם" להם נשיא עבדי
עליהם  ויפעול עליהם" מלך דוד "עבדי – ראשונה תקופה לע"ל:
אותם, ועשו ישמרו  וחוקותי ילכו ובמשפטי גו' עוד יטמאו ש"לא
(שלימות  יותר נעלית שלימות נעשה זה ולאחרי גו'"; הארץ על וישבו
ברית  להם "וכרתי לעולם", להם נשיא עבדי "דוד – עצמה) בקדושה
עד  גו'", לעולם בתוכם מקדשי את ונתתי אותם והרביתי גו' שלום

גו'". ה' אני כי הגויים "וידעו – העולם בכל יפעול שזה
ותחלת  הגלות זמן בסוף גם ישנם אלו דרגות ב' שמעין לומר, ויש
מבית  מלך "יעמוד ספי"א): מלכים (הל' ברמב"ם כמובאר – הגאולה

הו  לילך דוד ישראל כל ויכוף כו' אביו כדוד במצות ועוסק בתורה גה
ילכו  ד"משפטי הפעולה (ע"ד ה' מלחמות וילחם בדקה ולחזק בה
והצליח  עשה "אם – ואח"כ משיח"; שהוא בחזקת זה הרי – גו'")
הרי  – גו'") בתוכם מקדשי את "ונתתי (ע"ד כו' במקומו מקדש ובנה
שנאמר  ביחד ה' את לעבוד כולו העולם כל ויתקן בודאי, משיח זה

ה'"). אני כי הגויים "וידעו (ע"ד גו'" אהפוך אז

וראה 99) רבי. מע' הרועים) מלא (לבעהמ"ס יעקב קהלת ספר
.18 הערה 1051 ע' ח"ד לקו"ש

ועוד.100) תשי"ז*). שבט ר"ח מכתב ראה
המו"ל. וש"נ. שכג. ע' חי"ד קודש באגרות נדפס (*

ביאוה"ז 101) תרומה. פ' תו"א א). (קט, ס"ה אגה"ק ראה
ועוד. קלד. ע' ולהצ"צ אֿב. כה, לאדהאמ"צ

ובב"י 102) רמו, ר"ס יו"ד טור יח. לג, ברכה ופרש"י ספרי ראה
ס"א. שם ורמ"א שו"ע שם.
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על  גם הדגשה יותר עוד להיות צריך שאז ומובן,
בין  האחדות – גו'" לאחדים "והיו ד"ויגש", הענין
באופן  העולם, בכל ית' אחדותו והמשכת בנ"י,
בין  ההפצה ע"י – ובפרט ה'", אני כי הגוים ש"ידעו

הרמב"ם  (כפס"ד נח בני מצוות הז' ).94אוה"ע

בשנת  בעמדנו – יותר עוד ניתוסף זה בכל
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מהסתלקות הארבעים

" כשנעשה mkl(תש"יֿתש"נ), 'd ozp ועינים לדעת לב
דרבי'" אדעתי' איניש "קאי לשמוע", ואזנים 95לראות

דורנו: נשיא דרבנו הענינים בכל –

בשנת הי' יהודה" אליו 96דיוסף mirax`d"ויגש

אמר  (שיהודה באזניך" דברי ש"יכנסו הרמז ע"ד וי"ל
דרבי'" אדעתי' איניש ד"קאי הענין ע"ד הוא ליוסף)
בשלימות  הכניסה נעשה אז – הארבעים בשנת שנעשה
(ויגש) האחדות שיהי' בכדי באזניך", ד"דברי

כנ"ל. בשלימותה,

 ֿ דהסך הארבעים שבשנת בנדו"ד, גם מובן מזה
הסתלקותו  (בשעת שבדורנו דיוסף דעבודתו –97הכל (

כח  נותן וזה באזניך", דברי "יכנסו "ויגש", נעשה
וגם  ובאחדות, בהתקרבות יעמדו בנ"י שכל לכך מיוחד
הכנה  שנעשה כך העולם, בכל ית' אחדותו להמשיך –
גו' לכולם יהי' אחד ומלך גו' לאחדים ל"והיו שלימה
עד  גו'" עליהם מלך דוד ועבדי משיחא) מלכא (דוד

לעולם" להם נשיא עבדי .98"ודוד

"ויחי  נעשה הגלות של האחרונים שברגעים ועד
"נשיא" – נשיא" עבדי ש"ודוד מצרים", בארץ יעקב

של ניצוצו ד"ויחי",99אבינו awriר"ת באופן עומד –
בגאולה  מהגלות בנ"י כל את גואל ומיד ותיכף

והשלימה. האמיתית

.‡È:לפועל בנוגע ההוראה מובן מזה
של  האחרונים ברגעים ויגש, פ' בשבת בעמדינו
אצל  הוספה להיות צריך – הארבעים ובשנת הגלות,
הכנה  (בתור) ובפרט ד"ויגש", בהעבודה כאו"א
בגאולה  ויוסף דיהודה והאחדות ההגשה לשלימות

העתידה.

ישראל, ואחדות באהבת להוסיף ובפשטות:
ובמעשה  בדיבור המחשבה, על נוסף – בפועל והוספה
ההתקרבות  ע"י העיקר, הוא והמעשה בפועל,
טובה  (התאחדותם) שזהו יהודים, עוד עם וההתאספות
שיש  דבר שמדברים בשעה עאכו"כ והסביבה, בשבילם

ולאחרים, בשבילם תועלת בו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ששני 100וכפתגם שבשעה ,
שלישי, ליהודי טובה מזה לצאת צריך נפגשים יהודים
יהודה  ב"ויגש" שהי' כמו ע"ד אלו. לשניים ועאכו"כ
בנימין  את להציל בכדי בזה להתועלת שנוסף יוסף, אל
התועלת  היתה הפגישה בעצם הרי שלישי), (יהודי

השבטים. ודכל ויוסף, דיהודה דהאחדות

ד"ויגש" בהעבודה הוספה לבוא צריכה – גם וכך
והפצת  והיהדות, התורה הפצת ע"י – העולם בכל
דרבותינו  התורה דפנימיות מעיינות חוצה, המעיינות

משיח, של תורתו נשיא", דוד "עבדי עד נשיאינו,

אחד, בה' ההכרה את העולם בכל שמפיצים עד
ה'". אני כי הגוים "וידעו

.·È:יותר ובפרטיות
סוגים  לשני בנ"י נחלקים ד"יששכר"101בכללות

תורה 102ו"זבולון" מארי עסק, ובעלי אוהל יושבי –
לימוד  הוא ענינים שעיקר אלו טבין, עובדין ומארי
מעשה  הוא ענינם שעיקר ואלו (יוסף), התורה

(יהודה). וצדקה חסדים גמילות המצוות,
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ספ"ח.94) מלכים הל'
משיחת 95) קונטרס – בנדו"ד וראה ע"ב. ריש ה, ע"ז ג. כט, תבוא

תשמ"ט. בא ש"פ
ב),96) לז, (וישב שנה עשרה שבע בן יוסף הי' מכירתו בעת כי

למצרים בא כד)a"kויעקב לז, וישב (פרש"י יוסף מכירת לאחרי שנה
בשנת  הי' למצרים) יעקב ביאת לפני (שהי' ש"ויגש" נמצא –

mirax`d.יוסף של
(של 97) ועבודתו ותורתו מעשיו כל סכ"זֿכח: בתניא אגה"ק ראה

כו'. למטה ומאיר מתגלה חייו ימי כל עבד אשר הצדיק)
"דוד 98) ואח"כ עליהם" מלך דוד "עבדי פעמים, ב' שנאמר ומה

התקופות  ב' על קאי שזה לומר, יש אולי – לעולם" להם נשיא עבדי
עליהם  ויפעול עליהם" מלך דוד "עבדי – ראשונה תקופה לע"ל:
אותם, ועשו ישמרו  וחוקותי ילכו ובמשפטי גו' עוד יטמאו ש"לא
(שלימות  יותר נעלית שלימות נעשה זה ולאחרי גו'"; הארץ על וישבו
ברית  להם "וכרתי לעולם", להם נשיא עבדי "דוד – עצמה) בקדושה
עד  גו'", לעולם בתוכם מקדשי את ונתתי אותם והרביתי גו' שלום

גו'". ה' אני כי הגויים "וידעו – העולם בכל יפעול שזה
ותחלת  הגלות זמן בסוף גם ישנם אלו דרגות ב' שמעין לומר, ויש
מבית  מלך "יעמוד ספי"א): מלכים (הל' ברמב"ם כמובאר – הגאולה

הו  לילך דוד ישראל כל ויכוף כו' אביו כדוד במצות ועוסק בתורה גה
ילכו  ד"משפטי הפעולה (ע"ד ה' מלחמות וילחם בדקה ולחזק בה
והצליח  עשה "אם – ואח"כ משיח"; שהוא בחזקת זה הרי – גו'")
הרי  – גו'") בתוכם מקדשי את "ונתתי (ע"ד כו' במקומו מקדש ובנה
שנאמר  ביחד ה' את לעבוד כולו העולם כל ויתקן בודאי, משיח זה

ה'"). אני כי הגויים "וידעו (ע"ד גו'" אהפוך אז

וראה 99) רבי. מע' הרועים) מלא (לבעהמ"ס יעקב קהלת ספר
.18 הערה 1051 ע' ח"ד לקו"ש

ועוד.100) תשי"ז*). שבט ר"ח מכתב ראה
המו"ל. וש"נ. שכג. ע' חי"ד קודש באגרות נדפס (*

ביאוה"ז 101) תרומה. פ' תו"א א). (קט, ס"ה אגה"ק ראה
ועוד. קלד. ע' ולהצ"צ אֿב. כה, לאדהאמ"צ

ובב"י 102) רמו, ר"ס יו"ד טור יח. לג, ברכה ופרש"י ספרי ראה
ס"א. שם ורמ"א שו"ע שם.
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בכ"מ  גם 103ומבואר להיות צריך סוג שלכל ,
בגמ"ח  גם לעסוק צריכים אוהל יושבי השני': העבודה

גמ"ח 104(כמאחז"ל  בלי תורה אלא לו אין האומר כל
אומנתו  (שתורתו רשב"י וגם לו. אין תורה )105אפילו

כו' סוכה לעשות שמפסיקין מעשה 106מודה –
עתים  קביעות להם שיהי' צריכים עסק ובעלי המצוות),

ערבית 107לתורה  א' ופרק שחרית א' פרק עכ"פ ,108

שכ"א  – ותושבע"פ תושב"כ – תורה לדברי (נוסף
שאצל  ביניהם, עיקרי חילוק נשאר אבל בתפלה). אומר
התורה, בלימוד ימיהם" ורוב "עיקר אוהל יושבי
להיפך. הוא "זבולון" ואצל בגמ"ח", ימיהם "ומיעוט

כבר  וצריך הגלות, זמן בסוף שעומדים מכיון
– כולל לגאולה, אחרונות הכי ההכנות את לסיים

די  גו'" לאחדים נשיא ל"והיו עבדי "ודוד ויהודה וסף
וזהו  – הזמן הגיע ומכבר שכבר מובן – לעולם" להם
בנ"י  שאצל – בגלות האחרון דהדור נפש" ה"פקוח

ו"יוסף", ד"יהודה" היחוד שלימות יהי' בעבודתם
שני  בין הרגיל ע"ד לההתכללות נוסף ומעשה: תלמוד

סוג כל אצל להיות צריך (כנ"ל), בנ"י ly`סוגי dtqed
jxra החיבור שלימות שיהי' עד השני', בעבודה

ביניהם.

עסק  בעל כל פשוטות: באותיות – לפועל ובנוגע
עתים  בקביעות – ובאיכות בכמות – יוסיף (זבולון)

כך iteyaלתורה עתה), עד שלומד ממה יותר (הרבה
אוהל  יושב וכל אוהל. יושב מעין) -) שנעשה

הצדקה בנתינת וירבה יוסיף (הרבה iteya(יששכר)
-) גם שנעשה כך עתה), עד הרגיל ע"ד מנתינתו יותר

טבין. עובדין דמארי מעין)

לגמרי  בו שחודר באופן כדבעי, בזה וכשמוסיפים
ועוד  עוד על גם להשפיע משתדל שהוא מובן –
על  טופח של באופן עד כך, יעשו הם שגם יהודים
אחרים, על ומשפיע ממשיך שההוא להטפיח, מנת

תלמידים ותלמידי .eke'תלמידים

לאחדים  ד"והיו השלימות את מיד יביא שזה ויה"ר
העולם  דכל עד ישראל, שבטי דכל ויוסף, דיהודה גו'"

כולו,

כל  יוצאים ובבנותינו" בבנינו ובזקנינו ו"בנערינו
"ודוד  והשלימה, האמיתית בגאולה מהגלות, בנ"י

לעולם". להם נשיא עבדי
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שם.103) אגה"ק ראה
תשבית 104) ולא ביאור ויקרא לקו"ת וראה ב. קט, יבמות ראה

סה"מ  ג). (כג, ס"ג בקול תשמע כי ד"ה ראה לקו"ת א). (ה, ס"ג סוף
בהערה. 266 ע' תש"ח

א.105) יא, שבת
סה"ב.106) פ"א שבת סה"ב. פ"א ברכות ירושלמי
שו"ע 107) רמו. ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"א ת"ת הל' רמב"ם

בזה. דינים פרטי פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' וראה קנה. ר"ס או"ח אדה"ז
ס"ד.108) שם לאדה"ז ת"ת הל' סע"ב. צט, מנחות

ybie zyxt zegiy ihewli jxk

ובנימין 1עה"פ ‡. ויבך אחיו בנימין צוארי על "ויפול
בגמרא  אי' צואריו" על שני 2בכה על (יוסף) "בכה :

רבים) ל' "צוארי" בתיבת המרומזים (והם מקדשין

ובנימין  ליחרב, ועתידין בנימין, של בחלקו להיות שעתידין
יוסף  של בחלקו להיות שעתיד שילה משכן על בכה כו'

ליחרב". ועתיד

מבואר  המקדש, לבית מרמז ש"צוארי" הטעם והנה
צואריך" דוד "כמגדל הפסוק על זה 3במדרש צואר "מה :

עולם". של בגבהו נתון ביהמ"ק כך אדם של בגבהו נתון
" מ"ש עולה edabaאמנם שהוא פירושו אין עולם" של

בגמרא  כדפי' אלא העולם, כל על "ובין 5עה"פ 4בגבהו

אמה  ושלוש עשרים "נמוך המקדש שבית שכן", כתפיו
הגוף, של בגבהו שהוא אדם של כצוארו – איטם" מעין

בי' נחתי "אמרי ואדרבה, מהראש. מעט נמוך שהוא אלא

בשור  נאה לך אין שכן, כתפיו ובין דכתיב משום פורתא
ב  מובנו: ד"בגבהו" (היינו מכתפיו" של jezיותר גבהו

עולם).

בתכלית  שאינו בזה והיופי היתרון מהו ולכאורה

משמיענו  מה בגובה, מעלה אין אם נפשך: וממה הגובה?

הענין  ואם עולם"; של בגבהו "נתון שביהמ"ק בזה
היא  מעלה כל 6ד"גבהו" הרי מהנ"ל), גם שמשמע (כפי

הטעם  הוא ומה – יותר הוא ומעולה יפה יותר, גבוה שהוא
וכו'? אמה" ושלוש עשרים "נמוך (ביהמ"ק) שהי'

הראש  בין ממוצע שהוא הצואר, ענין בהקדם זה ויובן
והמשכתה  שבראש, במוח הוא החיות כללות דהנה להגוף.

וורידין מה  וושט הקנה, אמצעות ע"י היא הגוף אל ראש

זה  שבראש: מהמוח השכל בהמשכת גם הוא וכן שבגרון.
(ומשם  הלב אל המוח מן ובא נמשך (חיצוניותו) שהשכל

מיצר  דרך שעובר עי"ז הוא הגוף) בכל השפעתו מתפשטת

ביניהם  המפסיק יתרון 7הגרון בצואר יש הרי ולפי"ז .
לפועל  מביא (הגרון) הצואר דוקא הראש, על גם מעלה

הראש:ezilkzאת של

מהראש; חיותם יקבלו האיברים שכל א)

שבראש. השכל עפ"י יתנהגו שכולם ב)

מזו  גדולה בפ"ע שהוא כמו הראש של שמעלתו ואף
– בגשמיות גם ממנו גבוה הוא שלכן – בפ"ע הצואר של

בסדר רק הוא הראש של זה עילוי אבל zebixcndהנה ;
eciwtzeבנוגע ezilkzlיתרון יש הראש, בצואר dlrn8של

הוא  ובו הממוצע שהוא במדרי') נמוך שהוא מפני (ודוקא
אל  מהראש והשכל החיות את להעביר והיכולת הכח

הגוף.

שעיקר  ל"צואר", הנמשל המקדש, בבית גם יובן ועד"ז
של  ענינו דהנה גבהו". מ"ראש פורתא" בי' ב"נחתי מעלתו
לכל  (אלקי) אור ויאיר יומשך וע"י שבו הוא, ביהמ"ק

לא 9העולם  ולכן – במדריגה ותחתון נמוך הכי לחלקו עד ,
ב" (כ"א המקדש לא)edabהי' אבל ,"deab מן לגמרי

ידו  על להאיר מכדי למעלה הי' אז (כי ממנו ומרומם העולם
וקירוב  בשייכות היינו פורתא", "נחת אלא העולם), לכל
מן  נמוך שהוא שעי"ז האדם (וכצואר להאירו בכדי לעולם
הוא  הרי הגוף אל בקירוב כ"א הראש, של) (ההתרוממות

לאחדים). ומחברם הממוצע, בחי'

מבנ"י  אחד שבכל הפרטי בביהמ"ק גם הוא :10וכן
מן  הבדלה של התנשאות בבחי' אינה שבו כשהנה"א
בכדי  בו, ומתלבשת מתעסקת אלא – שלו קטן" ה"עולם
בעולם  חלקו ואת גופו את שבו, הנה"ב את ולזכך לברך

יתברך. לאורו ומקדש משכן כולו נעשה עי"ז –

של)·. (כפשוטו צוארי על נפל שיוסף מה יובן עפי"ז
צואריו: על בכה ובנימין ויבך אחיו בנימין

על איש בכו מדוע ראש ix`evלכאורה על ולא אחיו
שבאדם? והנעלה) העיקרי (החלק ה"ראש" שהוא – אחיו

חז"ל  כמאמר הוא, ישראל בני של שתכליתם :11אלא
לשמש  היינו – קוני" את לשמש אלא נבראתי לא "אני
העולמות  כל ובבריאת בבריאתו קונו כוונת את ולהשלים
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יד.1) מה, פרשתנו
שם.2) עה"ת פרש"י ב. טז, מגילה
(ו).3) שם שהש"ר ד. ד, שה"ש
ב.4) נד, זבחים
שם.5) ובפירש"י יב לג, דברים
נטילת6) "על מינים ד' מברכת טעם alelלהעיר בו יש דאתרוג (אף "

שמו  על האגודה כל ונקראת הוא חשוב מכולן גבוה שהלולב מפני וריח)
שומר  גבוה מעל גבוה ז) ה, (קהלת הכתוב ובל' תרנ"א). סו"ס אדה"ז (שו"ע

גו'.

ובכ"מ.7) ב. נח, תו"א
תש"ה 8) בראשית ד"ה – ל"מעלה" "מדריגה" בין מההפרש להעיר

בתחלתו.
וראה 9) ב. ו, א (מלכים אטומים שקופים חלונות בביהמ"ק היו שלכן

שם). ובהנסמן 315 ע' ח"ב בלקו"ש
שער 10) של"ה לתחלתו), (קרוב האהבה שער ר"ח (ראה כמארז"ל

– תו"א חלק תרומה פ' העבודה. מענין רד"ה תענית מסכת ל, אות האותיות
מישראל. כאו"א בתוך בתוכם, אלא נאמר לא בתוכו ב) שכו, ב. שכה,

קידושין.11) סוף וברייתא משנה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zay(ycew zay meil)

exeriy ,qbd leg `ivendïéãéiñ ìL ók ét ìò ïzéì éãkxeriyk ± §¥¦¥©¦©¤©¨¦
.miciiq ly ska yiy xeriya ,ciqa axrl ie`xd

:`xnbd zl`eyãéñì déì éìòî ìBçc àpz ïàî`pzd edin ± ©©¨§©£¥¥§¦
:`xnbd daiyn .ciql liren legy xaeqdéaø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦

àéðúc ,àéä äãeäé,`ziixaaãéña Búéa úà íãà ãeñé àìlxg` §¨¦§©§¨Ÿ¨¨¨¤¥§¦
,milyexi lr zelia` meyn ,oaxegdBà ïáz Ba áøéò ïk íà àlà¤¨¦¥¥©¤¤

,ìBç.jk lk oal `di `ly ick,øîBà äãeäé éaøea axir m`,ïáz ©¦§¨¥¤¤
øzeîea axir m` la` ,ea ceqlãéñkøè àeäL éðtî ,øeñà ,ìBç ¨¨¦§¥¤§©§¦

liren legd dcedi iax zhiyly ixde .legd ici lr wfg dyrpy ±
.ezhiyk diepy dpynd ok m`e ,ciql

àîéz eléôà ,øîà àáøk epzpyny xn`z m` elit` ±ïðaø ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨
xeriyk `ed xeriyd recn oaen ,ciqd z` lwlwn legdy mixaeqd

y meyn ,ciqa axrl jxvpdBðe÷éz eäæ Bìe÷ìé÷legdy dn ± ¦§¤¦
,ea ciiql xzen ok ici lry ,epewiz edf ,exigyne ciqd z` lwlwn
ez`ved lr miaiig okle ,ciql etiqedl `id jxcd df mrhne

.df xeriya
`ivend :dpyna epipy,äð÷exeriy.ñBîìe÷ úBNòì éãk`xnbd ¨¤§¥©£§

:df xeriy edn zx`and `ziixa d`ianàðz`ivend ,`ziixaa ¨¨
zeyrl ick exeriy ,dpwòébnä ñBîìe÷crúBòaöà éøL÷ìåély §©©¦©§¦§¥¤§§¨

.ea aezkl gep jky ,azekd
,éMà áø éòal dpeekd m`dïBéìòä øL÷z` xagnd wxtl ± ¨¥©©¦¤¤¨¤§

,cil rav`dBàlïBzçzä øL÷dwiqn .rav`d rvn`ay wxtl ± ¤¤©©§
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:dpyna epipyäéä íàådpwd'åë äáòlyal ick exeriy ,qqexn e` §¦¨¨¨¤

`xnbd .qtli`a dpezpe dtexh `idyk ,miviaay dlw dvia ea
:df xeriy zx`and `ziixa d`ianàðzdpw `ivend ,`ziixaa ¨¨

dvia ea lyal ick exeriy ,qqexn e` daräôeøèzaxern ±ïîLa §¨§¤¤
ñtìéàa äðeúðezxdnn onya zaxern `idy ici lry ,zagna ± §¨¨¦§¨

.lyazdl
:dlw dvia idn zxxan `xnbd,déøáì àðéáøc déøa øî déì øîà̈©¥©§¥§©¦¨¦§¥

àéä éàî äl÷ äöéa Cì òéîL éî.dlw dvia idn zrny m`d ± ¦§¦©¨¥¨©¨©¦
déì øîà,epaàìöìéöc àúòéa`xwpd ohw ser ly dvia ± ¨©¥¥£¨§¦§§¨

.miviad x`yn dlwe dphw `idy ,`lvliv
:epa z` `piaxc dixa xn l`yàîòè éàîdz`y mrhd dn ± ©©£¨

m`d ,dlw dvia `id efy yxtneæc íeMîàøè,dphw dvia `idy ± ¦§§¨
,ok m`àzøtéöc àîéàser ly dvia epiid dlw dviay xen` ± ¥¨§¦¨§¨

.xzei dphw `idy `zxtiv `xwpd
÷ézLéàe ,aiydl ecia did `ly ,epa wzy ±déì øîà,eia`léãéî ¦§¦¨©¥¦¦

àäa Cì òéîL.df oipra xac dfi` zrny m`d ± §¦©¨§¨
déì øîà],eia`éëäjk ±,úLL áø øîà [`id miviaay dlw dvia ¨©¥¨¦¨©©¥¤

äl÷ äöéa dì eø÷ éàîe ,úìBâðøz úöéa`idy mrhd edne ± ¥©©§§¤©¨¨¥¨©¨
y meyn ,dlw dvia z`xwpíéîëç eøòéLyäöéa Eì ïéà`idy ¦££¨¦¥§¥¨

ìMáì äl÷lyazdl zxdnn -].úìBâðøz úöéaî øúBé [ ©¨§©¥¥¦¥©©§§¤
:epa eze` l`yàðL éàîemipey dne ±úaL éøeòéL ìkmilke`a ©§¨¨¦¥©¨

a mze` exriyyàëäå ,úøâBøbëa mixryn o`ke ±déì øîà .äöéaë ©§¤¤§¨¨©¥¨¨©¥
,epaléëäjk ±,ïîçð áø øîàlyal ick `ed xeriydy epipyy dn ¨¦¨©©©§¨

`l` ,dnily dlw dvial dpeekd oi` ,miviaay dlw dviaúøâBøbk©§¤¤
.äl÷ äöéaî¦¥¨©¨
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ובנימין 1עה"פ ‡. ויבך אחיו בנימין צוארי על "ויפול
בגמרא  אי' צואריו" על שני 2בכה על (יוסף) "בכה :

רבים) ל' "צוארי" בתיבת המרומזים (והם מקדשין

ובנימין  ליחרב, ועתידין בנימין, של בחלקו להיות שעתידין
יוסף  של בחלקו להיות שעתיד שילה משכן על בכה כו'

ליחרב". ועתיד

מבואר  המקדש, לבית מרמז ש"צוארי" הטעם והנה
צואריך" דוד "כמגדל הפסוק על זה 3במדרש צואר "מה :

עולם". של בגבהו נתון ביהמ"ק כך אדם של בגבהו נתון
" מ"ש עולה edabaאמנם שהוא פירושו אין עולם" של

בגמרא  כדפי' אלא העולם, כל על "ובין 5עה"פ 4בגבהו

אמה  ושלוש עשרים "נמוך המקדש שבית שכן", כתפיו
הגוף, של בגבהו שהוא אדם של כצוארו – איטם" מעין

בי' נחתי "אמרי ואדרבה, מהראש. מעט נמוך שהוא אלא

בשור  נאה לך אין שכן, כתפיו ובין דכתיב משום פורתא
ב  מובנו: ד"בגבהו" (היינו מכתפיו" של jezיותר גבהו

עולם).

בתכלית  שאינו בזה והיופי היתרון מהו ולכאורה

משמיענו  מה בגובה, מעלה אין אם נפשך: וממה הגובה?

הענין  ואם עולם"; של בגבהו "נתון שביהמ"ק בזה
היא  מעלה כל 6ד"גבהו" הרי מהנ"ל), גם שמשמע (כפי

הטעם  הוא ומה – יותר הוא ומעולה יפה יותר, גבוה שהוא
וכו'? אמה" ושלוש עשרים "נמוך (ביהמ"ק) שהי'

הראש  בין ממוצע שהוא הצואר, ענין בהקדם זה ויובן
והמשכתה  שבראש, במוח הוא החיות כללות דהנה להגוף.

וורידין מה  וושט הקנה, אמצעות ע"י היא הגוף אל ראש

זה  שבראש: מהמוח השכל בהמשכת גם הוא וכן שבגרון.
(ומשם  הלב אל המוח מן ובא נמשך (חיצוניותו) שהשכל

מיצר  דרך שעובר עי"ז הוא הגוף) בכל השפעתו מתפשטת

ביניהם  המפסיק יתרון 7הגרון בצואר יש הרי ולפי"ז .
לפועל  מביא (הגרון) הצואר דוקא הראש, על גם מעלה

הראש:ezilkzאת של

מהראש; חיותם יקבלו האיברים שכל א)

שבראש. השכל עפ"י יתנהגו שכולם ב)

מזו  גדולה בפ"ע שהוא כמו הראש של שמעלתו ואף
– בגשמיות גם ממנו גבוה הוא שלכן – בפ"ע הצואר של

בסדר רק הוא הראש של זה עילוי אבל zebixcndהנה ;
eciwtzeבנוגע ezilkzlיתרון יש הראש, בצואר dlrn8של

הוא  ובו הממוצע שהוא במדרי') נמוך שהוא מפני (ודוקא
אל  מהראש והשכל החיות את להעביר והיכולת הכח

הגוף.

שעיקר  ל"צואר", הנמשל המקדש, בבית גם יובן ועד"ז
של  ענינו דהנה גבהו". מ"ראש פורתא" בי' ב"נחתי מעלתו
לכל  (אלקי) אור ויאיר יומשך וע"י שבו הוא, ביהמ"ק

לא 9העולם  ולכן – במדריגה ותחתון נמוך הכי לחלקו עד ,
ב" (כ"א המקדש לא)edabהי' אבל ,"deab מן לגמרי

ידו  על להאיר מכדי למעלה הי' אז (כי ממנו ומרומם העולם
וקירוב  בשייכות היינו פורתא", "נחת אלא העולם), לכל
מן  נמוך שהוא שעי"ז האדם (וכצואר להאירו בכדי לעולם
הוא  הרי הגוף אל בקירוב כ"א הראש, של) (ההתרוממות

לאחדים). ומחברם הממוצע, בחי'

מבנ"י  אחד שבכל הפרטי בביהמ"ק גם הוא :10וכן
מן  הבדלה של התנשאות בבחי' אינה שבו כשהנה"א
בכדי  בו, ומתלבשת מתעסקת אלא – שלו קטן" ה"עולם
בעולם  חלקו ואת גופו את שבו, הנה"ב את ולזכך לברך

יתברך. לאורו ומקדש משכן כולו נעשה עי"ז –

של)·. (כפשוטו צוארי על נפל שיוסף מה יובן עפי"ז
צואריו: על בכה ובנימין ויבך אחיו בנימין

על איש בכו מדוע ראש ix`evלכאורה על ולא אחיו
שבאדם? והנעלה) העיקרי (החלק ה"ראש" שהוא – אחיו

חז"ל  כמאמר הוא, ישראל בני של שתכליתם :11אלא
לשמש  היינו – קוני" את לשמש אלא נבראתי לא "אני
העולמות  כל ובבריאת בבריאתו קונו כוונת את ולהשלים

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

יד.1) מה, פרשתנו
שם.2) עה"ת פרש"י ב. טז, מגילה
(ו).3) שם שהש"ר ד. ד, שה"ש
ב.4) נד, זבחים
שם.5) ובפירש"י יב לג, דברים
נטילת6) "על מינים ד' מברכת טעם alelלהעיר בו יש דאתרוג (אף "

שמו  על האגודה כל ונקראת הוא חשוב מכולן גבוה שהלולב מפני וריח)
שומר  גבוה מעל גבוה ז) ה, (קהלת הכתוב ובל' תרנ"א). סו"ס אדה"ז (שו"ע

גו'.

ובכ"מ.7) ב. נח, תו"א
תש"ה 8) בראשית ד"ה – ל"מעלה" "מדריגה" בין מההפרש להעיר

בתחלתו.
וראה 9) ב. ו, א (מלכים אטומים שקופים חלונות בביהמ"ק היו שלכן

שם). ובהנסמן 315 ע' ח"ב בלקו"ש
שער 10) של"ה לתחלתו), (קרוב האהבה שער ר"ח (ראה כמארז"ל

– תו"א חלק תרומה פ' העבודה. מענין רד"ה תענית מסכת ל, אות האותיות
מישראל. כאו"א בתוך בתוכם, אלא נאמר לא בתוכו ב) שכו, ב. שכה,

קידושין.11) סוף וברייתא משנה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zay(ycew zay meil)

exeriy ,qbd leg `ivendïéãéiñ ìL ók ét ìò ïzéì éãkxeriyk ± §¥¦¥©¦©¤©¨¦
.miciiq ly ska yiy xeriya ,ciqa axrl ie`xd

:`xnbd zl`eyãéñì déì éìòî ìBçc àpz ïàî`pzd edin ± ©©¨§©£¥¥§¦
:`xnbd daiyn .ciql liren legy xaeqdéaø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦

àéðúc ,àéä äãeäé,`ziixaaãéña Búéa úà íãà ãeñé àìlxg` §¨¦§©§¨Ÿ¨¨¨¤¥§¦
,milyexi lr zelia` meyn ,oaxegdBà ïáz Ba áøéò ïk íà àlà¤¨¦¥¥©¤¤

,ìBç.jk lk oal `di `ly ick,øîBà äãeäé éaøea axir m`,ïáz ©¦§¨¥¤¤
øzeîea axir m` la` ,ea ceqlãéñkøè àeäL éðtî ,øeñà ,ìBç ¨¨¦§¥¤§©§¦

liren legd dcedi iax zhiyly ixde .legd ici lr wfg dyrpy ±
.ezhiyk diepy dpynd ok m`e ,ciql

àîéz eléôà ,øîà àáøk epzpyny xn`z m` elit` ±ïðaø ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨
xeriyk `ed xeriyd recn oaen ,ciqd z` lwlwn legdy mixaeqd

y meyn ,ciqa axrl jxvpdBðe÷éz eäæ Bìe÷ìé÷legdy dn ± ¦§¤¦
,ea ciiql xzen ok ici lry ,epewiz edf ,exigyne ciqd z` lwlwn
ez`ved lr miaiig okle ,ciql etiqedl `id jxcd df mrhne

.df xeriya
`ivend :dpyna epipy,äð÷exeriy.ñBîìe÷ úBNòì éãk`xnbd ¨¤§¥©£§

:df xeriy edn zx`and `ziixa d`ianàðz`ivend ,`ziixaa ¨¨
zeyrl ick exeriy ,dpwòébnä ñBîìe÷crúBòaöà éøL÷ìåély §©©¦©§¦§¥¤§§¨

.ea aezkl gep jky ,azekd
,éMà áø éòal dpeekd m`dïBéìòä øL÷z` xagnd wxtl ± ¨¥©©¦¤¤¨¤§

,cil rav`dBàlïBzçzä øL÷dwiqn .rav`d rvn`ay wxtl ± ¤¤©©§
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:dpyna epipyäéä íàådpwd'åë äáòlyal ick exeriy ,qqexn e` §¦¨¨¨¤

`xnbd .qtli`a dpezpe dtexh `idyk ,miviaay dlw dvia ea
:df xeriy zx`and `ziixa d`ianàðzdpw `ivend ,`ziixaa ¨¨

dvia ea lyal ick exeriy ,qqexn e` daräôeøèzaxern ±ïîLa §¨§¤¤
ñtìéàa äðeúðezxdnn onya zaxern `idy ici lry ,zagna ± §¨¨¦§¨

.lyazdl
:dlw dvia idn zxxan `xnbd,déøáì àðéáøc déøa øî déì øîà̈©¥©§¥§©¦¨¦§¥

àéä éàî äl÷ äöéa Cì òéîL éî.dlw dvia idn zrny m`d ± ¦§¦©¨¥¨©¨©¦
déì øîà,epaàìöìéöc àúòéa`xwpd ohw ser ly dvia ± ¨©¥¥£¨§¦§§¨

.miviad x`yn dlwe dphw `idy ,`lvliv
:epa z` `piaxc dixa xn l`yàîòè éàîdz`y mrhd dn ± ©©£¨

m`d ,dlw dvia `id efy yxtneæc íeMîàøè,dphw dvia `idy ± ¦§§¨
,ok m`àzøtéöc àîéàser ly dvia epiid dlw dviay xen` ± ¥¨§¦¨§¨

.xzei dphw `idy `zxtiv `xwpd
÷ézLéàe ,aiydl ecia did `ly ,epa wzy ±déì øîà,eia`léãéî ¦§¦¨©¥¦¦

àäa Cì òéîL.df oipra xac dfi` zrny m`d ± §¦©¨§¨
déì øîà],eia`éëäjk ±,úLL áø øîà [`id miviaay dlw dvia ¨©¥¨¦¨©©¥¤

äl÷ äöéa dì eø÷ éàîe ,úìBâðøz úöéa`idy mrhd edne ± ¥©©§§¤©¨¨¥¨©¨
y meyn ,dlw dvia z`xwpíéîëç eøòéLyäöéa Eì ïéà`idy ¦££¨¦¥§¥¨

ìMáì äl÷lyazdl zxdnn -].úìBâðøz úöéaî øúBé [ ©¨§©¥¥¦¥©©§§¤
:epa eze` l`yàðL éàîemipey dne ±úaL éøeòéL ìkmilke`a ©§¨¨¦¥©¨

a mze` exriyyàëäå ,úøâBøbëa mixryn o`ke ±déì øîà .äöéaë ©§¤¤§¨¨©¥¨¨©¥
,epaléëäjk ±,ïîçð áø øîàlyal ick `ed xeriydy epipyy dn ¨¦¨©©©§¨

`l` ,dnily dlw dvial dpeekd oi` ,miviaay dlw dviaúøâBøbk©§¤¤
.äl÷ äöéaî¦¥¨©¨
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בתחתונים" דירה לו "להיות בעבודת dfe.12שהיא: תלוי
שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל (שהרי ישראל 13בני

ושרשה), ועיקרה העבודה ראשית דירה mdyשהיא יעשו
יתברך גופו mipezgzaלו את יזכך מהם או"א שכל ע"י ,

העיקר ולכן בעולם. וחלקו הבהמית לגבי dfaונפשו (גם
נשלמת  שעל-ידו שבו ה"צואר" בחי' הוא "ראש") בחי'

כנ"ל. זו עבודה

על איש בכו ובנימין שיוסף מה יבואר ix`evובזה
על  ישראל, בן של ראשו על א) הראש: על ולא אחיו,
היתה  החטא בשעת "גם ישראל נשמת לבכות: אין נשמתו,

ית'" אתו בראשו 14באמנה אינה ישראל בן של תכליתו ב) ;
לפעול  – בצוארו אלא לעצמה; הנשמה של בעבודתה –

בעולם  ובחלקו בנה"ב כנ"ל.15בגוף, ,

להבין:‚. צריך אמנם
של בחלקו המקדשות על יוסף בכה ,oinipaלמה

של בחלקו המשכן על בכה אדרבה sqeiובנימין לכאורה ;
שבחלקו  המקדש בית חורבן על לבכות עליו מהם אחד כל

`ed"עצמו אצל קרוב "אדם הרי ?16!

לפי  וגם – ישראל אהבת במצות דאפילו כך כדי (ועד
זו  אהבה של וכמותה איכותה בגודל בחסידות ,17המבואר

לרעך  "ואהבת של באופן אלא אינה האהבה – הרי עכ"ז
jenk המדה לאותה ממש מגיעה ואינה הדמיון, בכ"ף ,"

עצמו  את אוהב באגה"ק 18שהוא שמובא וכמו באותה 19, -
במתן  להרבות יש כמה עד מאריך שבזה עצמה אגרת
אלא  בידו שאין בשעה אשר – החסד מדת שהיא צדקה

קודמין" חייך הנה – מים של אחד )20קיתון

הביהמ"ק  יותר נוגע מהם אחד שלכל בודאי הרי וא"כ
ely של חורבנו על ראשית-כל היא הבכי' גם ובמילא ,

.elyהמקדש

להבין: צריך עוד

הפסוק  ויבך 21על יעקב) (של צואריו על (יוסף) "ויפול
בזהר  אי' עוד", צואריו ביהמ"ק 22על על בכה שיוסף

צואריו על "ויבך מ"ש בזהר מתרץ (ובזה ",cerשנחרב
בכי' היתה הגלות ztqepשאז על בתראה", "גלות על גם ,

אחרון). הכי

לתמוה: ויש

יעקב? ולא – ביהמ"ק חורבן על בכה יוסף רק מדוע
רש"י  של את 23ותירוצו קורא "הי' שיעקב רבותינו בשם

ת  אינו לכאורה, הזהר, לפי הרי ירוץ:שמע",

שלא  כפשוטו, גו'" צואריו על "ויפול הכתוב פי' ע"פ
על  נפל לא ש"יעקב והטעם החורבן, בגלל הבכי' הייתה
הרי  שמע, את שקרא מפני הוא נשקו" ולא יוסף צוארי
את  שראה בעת גם יעקב: של עבודתו גודל בזה מודגש
איננו  כי חשב בשנים שרבות לאחרי הראשונה בפעם בנו
יותר: ועוד שמע. את מקריאתו הפסיק לא בכ"ז – בחיים
(פסוק  בקריאת מלכוון הטרידתו לא זו עצומה שמחה

כוונה  שצריכה ד)שמע .24ראשון

לא  אבינו שיעקב אפשרי איך הזהר: פי' לפי אבל
בשעה  יכול והי' המקדש, בית חורבן ע"י נטרד ולא נתרגש

שמע את לקרות ?!dpeekaזו

העולם,„. בעניני כפשוטו, הבכי' ענין הדבר: וביאור
על להקל בכדי האדם dkeadהוא שכאשר בחוש, וכנראה .

זו  בכי' של בכוחה אין לו, ומעיק המיצר ענין על בוכה
וירווח – שבכה אלא אותה, שגרם בדבר משהו elלתקן

וגו' לחם דמעתי לי היתה אשר 25ועדמ"ש מובן מזה .
מקום  אין אדרבה, הרי, הענין, את לתקן בידו כשיש

ולתקן. לעשות הוא צריך אלא בבכי' רוחו להרגיע
משתתף  – חבירו של מקדשו" "חורבן כשרואה ולכן
מחדש  ביהמ"ק ובנין התיקון (עיקר) אבל ובוכה, בצערו

אלא בו תלוי לעזור exagaאינו ומחוייב יכול הוא .
שיעורר  ע"י ב) נועם), (בדרכי שיוכיחו ע"י א) לחבירו:

הביטול אבל עליו, ויתפלל החטאים lretaרחמים של
שהוא  בחברו תלוי חברו במקדש יד שנשתלחה שגרמו

בחירה. בעל
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טז.12) נשא תנחומא
וש"נ.13) ב. לג, ברכות
ישראל 14) שחטא אע"פ א): מד, (סנהדרין ממרז"ל ולהעיר פכ"ד. תניא

הוא. ליֿראש) (אותיות
ולא 15) כו' כלל תיקון צריכה אינה עצמה הנשמה ב): (מח, פל"ז תניא

כו'. לתקנם אור להמשיך רק וכו' בעוה"ז להתלבש ירדה
הקרוב 16) מכמו קרוב יותר "הוא אשר ולהעיר – וש"נ. ב. ט, סנהדרין

להאח  או להאב גם שהרי ובנו, אב או אחים שני דהיינו בראשון, ראשון אפי'
השני  כי והיינו לבד, עצמו לגבי כ"א מחשבתו ע"י השכל מושג יהי' לא
אין  עצמו לגבי קרוב היותו אבל עצמותו על נוסף דבר ה"ה ואח האב קרובים

פע"ב). תרל"ז (וככה עצמותו" על כלל נוסף דבר שום
(17.435 ,300 ע' ח"ב לקו"ש ישראל. אהבת מצות דרמ"צ פל"ב. תניא

פי'18) (שזהו עצמית אהבה היא ישראל שאהבת ואף – שם. תרל"ז וככה
אהבת  דוגמת היא שם)), (לקו"ש עצמית אהבה שהיא עצמו כאהבת – "כמוך"
כבהערה  לעצמו, האדם כקרבת אינה האחים וקרבת פל"ב), תניא (ראה אחים

.16
טז.19) סי'
א.20) סב, ב"מ ב. פ, נדרים
כט.21) מו, פרשתנו
סע"א.22) ריא, ח"א
שם.23) פרשתנו ח"א
ס"ה.24) סס"ג אדה"ז שו"ע ב. יג, ברכות
שם.25) ואוה"ת פרש"י וראה ד מב, .p"yeתהלים
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לחבירו  לעזור שבכחו מה כל את שעשה ובשעה
נוגע  הנה – חרב עודנו חבירו שמקדש רואה כ"ז ולאחר

וכו'. עליו ויבכה בנפשו הענין

ביתֿהמקדש  חורבן את אדם שרואה בשעה אולם

ihxtd באנחה להסתפק לו אין אז כ"א 26שלו, ובבכי',

להביא  עבודתו שיעבוד ע"י מחדש ולבנות לתקן להשתדל
בנפשו  הפרטית הגאולה .27את

הבכי' שאז תשובה, של דמעות היא הבכי' באם לבד
שימה  שנאמר וכמו בנין, של וענין תיקון היא עצמה

וגו' בנאדך .28דמעתי

שלו  המקדש בבנין עבודתו מחלישה הבכי' ולפעמים

וכו'. בבכי' חובתו ידי יצא כבר כי בלבו באמרו

בית  על אחד כל – הייתה ובנימין יוסף בכיית גם ולכן
בית  חורבן על בכה לא ויעקב השני; של שבחלקו המקדש

של  אביהם הוא יעקב כי שמע את קורא הי' כ"א המקדש
ולכן  "בחלקו" הם ביהמ"ק והן המקדש הן ולכן בנ"י, כל

– המקדש בית ובנין בתיקון עסק

לקרבנות" מוכן "בית שיהי' הוא ביהמ"ק ענין 29שהרי

וזבח  כו' עולה הקריב כאלו ה"ז כו' ק"ש הקורא "וכל

,30כו'"

– יקריב כי אדם הוא: הקרבן ענין עיקר קרבן mknכי

נפשך 31לה' בכל באחד, נפשו למסור שבה: ומסנ"פ ק"ש ,

נפשך  את נוטל .32אפילו

שראו‰. כיון להקשות: ycewdואין gexa שהמשכן
ומה  – מלמעלה ע"ז נגזר כבר הרי ליחרב, עתידין והמקדש

חז"ל  אמרו כבר דהלא – בזה? לעשות "אפילו 33אפשר
מן  עצמו ימנע אל אדם של צוארו על מונחת חדה חרב
- עבודה ע"י – אפשר דין, גזר לאחר ואפילו – הרחמים"

.34לקראו 
לו מסר שישעי' בחזקי': על d`eapdוכדמצינו שנגזר

נבואתך  "כלה לישעי' חזקי' לו אמר – שימות חזקי'
ה'"35וצא" אל ויתפלל הקיר אל פניו "ויסב ותפלתו 36: –

עשרה  חמש לו הוסיפו – תפלתך" את "שמעתי – הועילה
חייו  שנות על כפשוטם,37שנה – חיים שנות עשרה חמש .

בעוה"ז. גם

.Â חז"ל בימיו 38אמרו (ביהמ"ק) נבנה שאינו דור "כל
לכל  בנוגע י"ל ועד"ז החריבו". הוא כאילו עליו מעלין

שבית 39אחד  מפני הוא בימיו ביהמ"ק נבנה שלא מה ,
חרב  הוא הפרטי בית 40מקדשו הפרטית, עבודתו אם :

בית elyהמקדש ובונה משיח בא הי' בשלימות, קיים הי' ,
הכללי. – המקדש

כוונתה – בזה והבכי'dzilkzeוההתבוננות האנחה לא
הפרטית  הגאולה – והעשי' הפעולה ביהמ"ק 41כ"א ובנין

ובנין  הכללית הגאולה את וימשיך ימהר ועי"ז שבנפשו,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י במקומו, ביהמ"ק

(d"kyz ybie t"y zgiyn)
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אנחות.26) מאלף אחת פעולה טובה לה): (ע' יום היום ראה
(27.692 ע' ח"ב לקו"ש ד. סי' אגה"ק ראה
הנ"ל.28) אוה"ת ב. קה, שבת וכמרז"ל ט. נו, תהלים
ביהב"ח 29) הל' בתחלתן.רמב"ם
ואילך).30) סע"א (מ, שלח לקו"ת וראה ב. יד, ברכות
ב).31) (ב, ויקרא לקו"ת ב) (א, ויקרא
לקו"ת 32) שם. ובאוה"ת ב) (כט, וישב תו"א ראה אלו מסנ"פ ב' ענין

א). (א, שה"ש א), (ג, ויקרא
סע"א.33) י, ברכות
ב.34) טז, ר"ה
שם.35) ברכות

ב.36) כ, ב מלכים
ג"כ 37) וראה ד. יח, וירא ביאוה"ז ב). (מט, יבמות וראה הֿו. כ, שם

מט. ע' לנער חנוך מט. ע' שם להצ"צ ביאוה"ז
שם:38) במד"ת ומסיים ז). (קלז, תלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי

תשובה. עשו שלא טעמא מאי
צריך 39) ב): מ, מקידושין ה"ד פ"ג תשובה (הל' הרמב"ם מפס"ד להעיר

העולם  כל ואת עצמו את הכריע אחת מצוה עשה כו' עצמו שיראה אדם כל
עולם. יסוד וצדיק שנאמר כו' זכות לכף כולו

חוזר 40) אחד צדיק הי' שאם מתיקונים, פד סי' ירושלים בונה ראה
שם. רמב"ם ועיין משיח, בא הי' בדורו שלימה בתשובה

ס"ד.41) אגה"ק ראה
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לחבירו  לעזור שבכחו מה כל את שעשה ובשעה
נוגע  הנה – חרב עודנו חבירו שמקדש רואה כ"ז ולאחר

וכו'. עליו ויבכה בנפשו הענין

ביתֿהמקדש  חורבן את אדם שרואה בשעה אולם

ihxtd באנחה להסתפק לו אין אז כ"א 26שלו, ובבכי',

להביא  עבודתו שיעבוד ע"י מחדש ולבנות לתקן להשתדל
בנפשו  הפרטית הגאולה .27את

הבכי' שאז תשובה, של דמעות היא הבכי' באם לבד
שימה  שנאמר וכמו בנין, של וענין תיקון היא עצמה

וגו' בנאדך .28דמעתי

שלו  המקדש בבנין עבודתו מחלישה הבכי' ולפעמים

וכו'. בבכי' חובתו ידי יצא כבר כי בלבו באמרו

בית  על אחד כל – הייתה ובנימין יוסף בכיית גם ולכן
בית  חורבן על בכה לא ויעקב השני; של שבחלקו המקדש

של  אביהם הוא יעקב כי שמע את קורא הי' כ"א המקדש
ולכן  "בחלקו" הם ביהמ"ק והן המקדש הן ולכן בנ"י, כל

– המקדש בית ובנין בתיקון עסק

לקרבנות" מוכן "בית שיהי' הוא ביהמ"ק ענין 29שהרי

וזבח  כו' עולה הקריב כאלו ה"ז כו' ק"ש הקורא "וכל

,30כו'"

– יקריב כי אדם הוא: הקרבן ענין עיקר קרבן mknכי

נפשך 31לה' בכל באחד, נפשו למסור שבה: ומסנ"פ ק"ש ,

נפשך  את נוטל .32אפילו

שראו‰. כיון להקשות: ycewdואין gexa שהמשכן
ומה  – מלמעלה ע"ז נגזר כבר הרי ליחרב, עתידין והמקדש

חז"ל  אמרו כבר דהלא – בזה? לעשות "אפילו 33אפשר
מן  עצמו ימנע אל אדם של צוארו על מונחת חדה חרב
- עבודה ע"י – אפשר דין, גזר לאחר ואפילו – הרחמים"

.34לקראו 
לו מסר שישעי' בחזקי': על d`eapdוכדמצינו שנגזר

נבואתך  "כלה לישעי' חזקי' לו אמר – שימות חזקי'
ה'"35וצא" אל ויתפלל הקיר אל פניו "ויסב ותפלתו 36: –

עשרה  חמש לו הוסיפו – תפלתך" את "שמעתי – הועילה
חייו  שנות על כפשוטם,37שנה – חיים שנות עשרה חמש .

בעוה"ז. גם

.Â חז"ל בימיו 38אמרו (ביהמ"ק) נבנה שאינו דור "כל
לכל  בנוגע י"ל ועד"ז החריבו". הוא כאילו עליו מעלין

שבית 39אחד  מפני הוא בימיו ביהמ"ק נבנה שלא מה ,
חרב  הוא הפרטי בית 40מקדשו הפרטית, עבודתו אם :

בית elyהמקדש ובונה משיח בא הי' בשלימות, קיים הי' ,
הכללי. – המקדש

כוונתה – בזה והבכי'dzilkzeוההתבוננות האנחה לא
הפרטית  הגאולה – והעשי' הפעולה ביהמ"ק 41כ"א ובנין

ובנין  הכללית הגאולה את וימשיך ימהר ועי"ז שבנפשו,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י במקומו, ביהמ"ק

(d"kyz ybie t"y zgiyn)
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אנחות.26) מאלף אחת פעולה טובה לה): (ע' יום היום ראה
(27.692 ע' ח"ב לקו"ש ד. סי' אגה"ק ראה
הנ"ל.28) אוה"ת ב. קה, שבת וכמרז"ל ט. נו, תהלים
ביהב"ח 29) הל' בתחלתן.רמב"ם
ואילך).30) סע"א (מ, שלח לקו"ת וראה ב. יד, ברכות
ב).31) (ב, ויקרא לקו"ת ב) (א, ויקרא
לקו"ת 32) שם. ובאוה"ת ב) (כט, וישב תו"א ראה אלו מסנ"פ ב' ענין

א). (א, שה"ש א), (ג, ויקרא
סע"א.33) י, ברכות
ב.34) טז, ר"ה
שם.35) ברכות

ב.36) כ, ב מלכים
ג"כ 37) וראה ד. יח, וירא ביאוה"ז ב). (מט, יבמות וראה הֿו. כ, שם

מט. ע' לנער חנוך מט. ע' שם להצ"צ ביאוה"ז
שם:38) במד"ת ומסיים ז). (קלז, תלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי

תשובה. עשו שלא טעמא מאי
צריך 39) ב): מ, מקידושין ה"ד פ"ג תשובה (הל' הרמב"ם מפס"ד להעיר

העולם  כל ואת עצמו את הכריע אחת מצוה עשה כו' עצמו שיראה אדם כל
עולם. יסוד וצדיק שנאמר כו' זכות לכף כולו

חוזר 40) אחד צדיק הי' שאם מתיקונים, פד סי' ירושלים בונה ראה
שם. רמב"ם ועיין משיח, בא הי' בדורו שלימה בתשובה

ס"ד.41) אגה"ק ראה



ליקוטים מתורת לוי יצחקכד

הערות לספר הזהר, פרשת ויגש

ְוָלָעאן  ַחד  ֵליְלָיא  ַיְתֵבי  ֲהוּו  ְיהּוָדה  י  ְוִרּבִ ִיְצָחק  י  ִרּבִ
ַכד  ִניָנן ּדְ י ְיהּוָדה, ָהא ּתָ י ִיְצָחק ְלִרּבִ אֹוַרְייָתא. ָאַמר ִרּבִ ּבְ
ָאה  ּתָ ּתַ ַעְלָמא  ֲעַבד  ַעְלָמא,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָרא  ּבָ
ְוִאיהּו  א.  ּדָ ָלֳקֵבל  א  ּדָ א  ְוֹכּלָ ָאה.  ִעּלָ ְדַעְלָמא  ַגְווָנא  ּכְ
אי,  י ְיהּוָדה, ָהִכי הּוא ַוּדַ א. ָאַמר ִרּבִ ְיָקֵריּה ְלֵעיָלא ְוַתתָּ

א וכו'. ּוָבָרא ָאָדם ַעל ּכֹּלָ
)זהר פרשת ויגש רה, ב(

ִבים ַלְיָלה ֶאָחד ְועֹוְסִקים  י ְיהּוָדה ָהיּו יֹוׁשְ י ִיְצָחק ְוַרּבִ )ַרּבִ
ִנינּו,  ׁשָ ה  ִהּנֵ ְיהּוָדה,  י  ְלַרּבִ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָאַמר  ּתֹוָרה.  ּבַ
ה  ָעׂשָ ָהעֹוָלם,  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ְחּתֹון ּכעין עֹוָלם ָהֶעְליֹון. ְועשה ַהּכֹל ֶזה  ֶאת ָהעֹוָלם ַהתַּ
י ְיהּוָדה,  ה. ָאַמר ַרּבִ ֶנֶגד ֶזה. ְוהּוא ְכבֹודֹו ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּכְ

אי, ּוָבָרא ָאָדם ַעל ַהּכֹל וכו'(. ְך ֶזה ַוּדַ ּכָ

הקדים ר' יצחק לומר קודם ר' יהודה,
וכיון  יהודה הוא חסד1,  ור'  ר' יצחק הוא גבורה  כי 
ר'  של  בחינתו  שהוא  חשך,  בלילה,  בתורה  שעסקו 
יצחק2, הקדים הוא לדרוש, כי אליו שייכת ביחוד מדת 

לילה.
עלמא תתאה כגוונא דעלמא עלאה - עלמא תתאה 
הוא מלכות, ה' אחרונה שבשם. עלמא עלאה הוא בינה, 

ה' ראשונה שבשם. ושניהם הם בחינת גבורות.
עלאה,  דעלמא  כגוונא  הוא  מלכות,  תתאה,  ועלמא 
בינה, כי מדת הגבורה נמשכת מבינה, כמו שכתוב3 אני 

בינה לי גבורה, ומשפיע למלכות.
נעשה עלמא  יצחק,  ר'  גבורה, מדת  ידי  על  כן,  אם 
תתאה, מלכות, כגוונא דעלמא עלאה, בינה4. לכן אמר 
נעשה  גבורה,  בחינתו,  ידי  על  כי  דוקא,  יצחק  ר'  זה 

עלמא תתאה, מלכות, כגוונא דעלמא עלאה, בינה.
ויתפרש קב"ה על מדת הגבורה, שברא עלמא תתאה, 
נטה שמאלו  ארץ,  יסדה  ידי  אף  כמו שכתוב5  מלכות, 

1 קול ברמה בריש ביאור האדרא רבה. ועיין בניצוצי אורות שם.
2 ועיין זח"א קמב, א: ולחשך קרא לילה, דא יצחק.

3 משלי ח, יד.
אלקים  יצחק,  דפחד  אלקים  עלאה,  אלקים  ב:  לא,  בזח"א  ועיין   4

בתראה. ובמאורי אור מערכת אלקים: בג' מקומות כו'.
5 ישעיה מח, יג.

וברא ארץ6, שהוא מה שגבורה, דרועא שמאלא, מייסד 
ארץ, מלכות.

מדת  דקוב"ה,  יקריה   – ותתא  לעילא  יקריה  ואיהו 
ולתתא,  דבינה,  עלאה  בעלמא  לעילא,  היא  הגבורה, 
אהי"ה,  שם  הוא  בבינה  כי  דמלכות.  תתאה  בעלמא 
אלקי"ם,  הוא שם  ובגבורה  אדנ"י,  הוא שם  ובמלכות 

שהוא מספר אהי"ה אדנ"י יחדיו.
שישנו  דבינה,  אהי"ה,  שם  הוא   - לעילא  יקריה 

באלקים דגבורה.
שישנו  דמלכות,  אדנ"י,  שם  הוא   - לתתא  יקריה 

באלקים דגבורה.
והגבורות הם יקריה של הקב"ה, כי על ידי הגבורות 

מתגדל שמו של הקב"ה7.
)לקוטי לוי יצחק, פרשת ויגש, עמ' קצא(

תוכן מאמר הזהר על פי ביאור אאמו"ר הוא, הקשר 
אהי"ה  השמות  של  והקשר  ומלכות  גבורה  בינה  של 

)בינה( אלקים )גבורה( ואדני )מלכות(.
ויש לקשר ענין זה עם ימי חנוכה, הקשורים לפרשת 

ויגש:
"רני ושמחי בת  מבואר בדרושי חנוכה על הפסוק8 
ציון", שישנן שלש בחינות – בתי, אחותי, אמי9, שהן 

מלכות, גבורה, בינה.
שלש  גימטריא  נ"ר  כי  חנוכה,  בנר  נרמזות  וכולן 
היחודים של שם הוי"ה - הוי"ה אהי"ה )בינה(, הוי"ה 

אלקי"ם )גבורה(, הוי"ה אדנ"י )מלכות(10.
במקום  אאמו"ר  שכתב  מה  פי  על  יותר  ויומתק 
אחר11, ששלש היחודים שבנ"ר הם כנגד שלש הבחינות 

בנר חנוכה – סתם, מהדרין, ומהדרין מן המהדרין12:
סתם – במלכות,
מהדרין - בז"א,

מהדרין מן המהדרין – בחכמה ובינה.
)תורת מנחם תפארת לוי יצחק, פרשת ויגש, עמ' רמא(

6 פרקי דר"א ריש פי"ח.
7 ויקרא רבה ריש פרשת קדושים.

8 זכריה ב, יד.
9 שמות רבה נב, ה: לא זז מחבבה עד שקראה בתי . . . אחותי . . . אמי.

10 פע"ח שער חנוכה פ"ד.
11 לקוטי לוי יצחק לזהר, פרשת ויחי, עמ' ריד.

12 שבת כא, ב.



כה

יט  חוברת

ציאילי  יציאת
עבורנו  להנפיק החלטה השלטונות סוףֿסוף קיבלו ועגמתֿנפש, ייסורים של שפע לאחר פסח, בחולֿהמועד

במלאכת כבר התחלנו הפסח חג ואחרי הנסיעה, מסמכי גם את הנחוצים. העניינים כל ובסידור החפצים אריזת

מאוד. שבע לנו עזרה ֶַבכך

מקום  יהיה – נגיע שאליו שבמקום ביודענו שיהיה, ככל קלֿערך שברשותנו, חפץ כל עמנו לקחת עלינו היה

עמנו. להוביל לנו שהותר מכפי יותר רב משקל הצטבר כך חדשים. חפצים להשיג נוכל לא – יהיה אשר זה

יי"ש, בקבוק בתוספת ממכרינו, אחד ובאמצעות זה, עניין על גם רבה מהומה התחוללה הנסיעה בשעת ואכן,

בשלום. הדבר עבר

שנפל  עד חסרֿמנוחה, כה בעלי היה ההליכה בשעת הרכבת. תחנת אל כמובן, בחושך יצאנו, לילה באישון

הליכה. תוךֿכדי ארצה

כהן, הוא מהם שאחד לבעלי משנודע המפונים. מן צעירים שני לביתנו הגיעו החפצים באריזת לסייע כדי

שכירים, היו לא אלה אנשים כהנים. בברכת שיברכוהו וביקש מולם נעמד כובעיהם, את לחבוש להם הורה

ברגש  ברכה כל הוגים כשהם במינה, מיוחדת מסירות מתוך זאת עשו והם מראש, משולמת שעבודתם מאלה

ומאודם. לבם בכל רב,

בדמעות  בעלי אל ניגשו אחדים נסיעתנו. על להם שנודע אנשים, של ניכר מספר הגיעו לביתֿהנתיבות

שיברכם. וביקשו

שמונה  מהשעה האנשים שם שהו זאת ועם – בביתֿהנתיבות תאורה כל היתה לא – חושך שרר במקום

הרכבת. של עזיבתה שעת לפנותֿבוקר, שתיים עד בערב

ביקש  אחד כל ניכרת. המולה נוצרה בגללנו אך בשינה, כבר שקועים הנוסעים כל היו לרכבת כשנכנסנו

את  ברעבתנות בלעו הכל ממנו. להיפרד וסירב ברכותיו, את ביקש לעצותיו, שאל דברֿמה, לו יספר שבעלי

מילותיו.

שלושה  היינו הרי משקלה. אחדים קילוגרמים גדולה, לחם כיכר לנו שלח הממשלתית המאפייה מנהל

אחדים. ימים בת נסיעה זו והיתה אנשים,

יותר. רגועים נעשינו – צרכנו כל בלחם משהובטחנו ולכן, מהרעב; גדול שונא אין

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zay(ycew zay meil)

.mipir
`ivend :dpyna epipy),äåòLexeriyïè÷ á÷ð ét ìò ïzéì éãk ©£¨§¥¦¥©¦¤¤¨¨

:df xeriy zx`and `ziixa d`ian `xnbd .enzeql ick ,ziagay
àðzexeriy ,dery `ivend ,`ziixaaìL ïè÷ á÷ð ét ìò ïzéì éãk ¨¨§¥¦¥©¦¤¤¨¨¤

ziag,ïééziaga awp znizql jxvpd xeriydn hren xeriy `edy ©¦
.(ohw awpn mi`vei `le miar mdy ,yace ony

`ivend :dpyna epipy,÷ácexeriyóLôMä Làøa ïzéì éãkxqp ± ¤¤§¥¦¥§Ÿ©©§¨
:df xeriy zx`and `ziixa d`ian `xnbd .ohwàðz,`ziixaa ¨¨

exeriy ,wac `ivendóLôL Làøa ïzéì éãkohw xqp ±LàøaL §¥¦¥§Ÿ©§¨¤§Ÿ
,ïéãéiö ìL äð÷ea mipzepe ,dpw y`xa ohw xqp miaiyen miciivdy ¨¤¤©¨¦

ick wac daxd zzl jixve ,ea wacpe xqpd lr ayei serde ,wac
.ea waci serdy

`ivend :dpyna epipyôâå úôæúéømxeriy'åë úBNòì éãk± awp ¤¤§¨§¦§¥©£
:df xeriy zx`and `ziixa d`ian `xnbd .awp mezqlàðz̈¨

mxeriy zixtbe ztf ,`ziixaa,ïè÷ á÷ð úBNòì éãkilka epiide §¥©£¤¤¨¨
.ig sqk ea mipzepy

`ivend :dpyna epipyúéñøçdxeriy ,dyezk dpial ±úBNòì éãk ©§¦§¥©£

'åë øek étadf itxev ly xepzay awpd z` mezql - adf itxev ly ¦
dcedi iax .wgeca getnd ea qpkiy ick ,getnd z` mipzep eay
ly xekd z` miaiyen eilry ok - hethit zeyrl ick exeriy ,xne`
:`xnbd dywn .dcedi iax ly exeriya dpc `xnbd .mitxevd

àøîéîìxnel ozip m`d -Léôð äãeäé éaøc àøeòéLcxeriydy ± §¥§¨§¦¨§©¦§¨§¦
,opax ly xeriydn lecb dcedi iax lyàøeòéLc ïì àîéé÷ àä̈¨§¨¨§¦¨

Léôð ïðaøc,xzei lecb opax ly mxeriyy epicia laewn ixd ±ïðúc §©¨¨§¦¦§©
dtpl dlzn zeyrl ick exeriy ,inb `ivend ,epzpyna epipyy ±

,dxakleøîBà äãeäé éaøexeriyìòðî úcî epîéä ìBhéì éãk ©¦§¨¥§¥¦¥¤¦©¦§¨
ïè÷ìdcna lrp dyriy one`l ze`xdle ohw ly elbx enr cecnl ± §¨¨

.opax ly mxeriyn ohw xeriya aiigne xingn dcedi iaxy gken ,ef
:`xnbd zvxznàîéà`id dcedi iax zpeeky xen` ±ãeñì éãk± ¥¨§¥¨

ay mirwad z` `lnlèetèétmiaiyen eilry ok ±,äpè÷ äøék ¦§¦¨§©¨
.opax exn`y xeriydn ohw df xeriye ,envr okd z` zeyrl `le
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ãî(çé)Ecáò àð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧©§§³
:äòøôk EBîë ék Ecáòa Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã̈¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ

i"yx£È„‡ ÈÊ‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ּבאזני ּדברי .(ב"ר)יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְְְִֶַָָָ
Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â∑ אליו ׁשּדּבר למד אּתה Ú¯Ùk‰.קׁשֹות מּכאן EBÓÎ Èk∑.ּפׁשּוטֹו זהּו ,ּכמל ּבעיני אּתה חׁשּוב ¿«ƒ««¿ִִֵֵֵֶַָָָָָƒ»¿«¿…ְְְֵֶֶֶַַָָ

ּפרעה  ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת עליו ללקֹות סֹופ ׁשעּכבּהּומדרׁשֹו: אחת לילה על ׂשרה זקנּתי ידי אחר:(ב"ר)על ּדבר . ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מקּים, ואינֹו ּגֹוזר ּפרעה עליו?.מה עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו וכי ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

אדֹוני ואת אֹות אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי אחר: .(ב"ר)ּדבר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 212 cenr ,k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

KEPg lr xAcOWM zFpFAWg zFUrl oi ¥̀©£¤§§¤§ª¨©¦

ּבּבּבּבעבעבעבעבּדּדּדּד אאאאּפּפּפּפ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַואלואלואלואל־־־־יחריחריחריחר
קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֵֶַָָָָָ

קׁשֹות? לדּבר אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל יכֹול היה הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש
ּובּדרכים  חׁשּבֹונֹות עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכל־ּכ נֹוגע ׁשאינֹו חיצֹוני ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻא

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה "ונפׁשֹו מּמׁש, ּבנפׁשֹות הּנֹוגע ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, ל)המקּבלים מד, ּומתחילים (פרשתנו חׁשּבֹונֹות, עֹוׂשים אין , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
מאּומה  יׁשּנה לא אם אף צֹועקים, ׁשּכׁשּכֹואב מען!", ׁשרייט – וויי טּוט עס "אז העֹולם ּוכמאמר הּתקף. ּכל עם לעבֹוד ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹמּיד

ְֲַָּבצעקתֹו.
ּבכל  לעבֹוד מּיד להתחיל צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל הּילדים, ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּו"מּכאן

ׂשכלּיים. וׁשּקּולים חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את להּציל נפׁש ּבמסירּות ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם עזרא עזרא עזרא עזרא הּתקף אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

(èé):çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«
i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר),מבּקׁשים היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּדבר  מּמ ּכחדנּו לא אדני", אל "וּנאמר כן: ּפי על ואף מבּקׁש? אּתה אחֹותנּו .אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

(ë)åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑,מּפיו ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה אצלי'מּפני הביאּוהּו יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם .אמר: ¿»ƒ≈ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
Bn‡Ï Bc·Ï∑ האם אח מאֹותּה עֹוד לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .אין אבןאבןאבןאבן ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

(áë)áæòå åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£Ÿ́¤¨¦®§¨©¬
:úîå åéáà-úà¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑ מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

¯ÈBaיח  eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט  ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

e·¯כ  ‡·Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

dxezd lr `xfr oa`

וגֹו' וּיּגׁש ּכּמל,יח אּתה ּכפרעה. כמֹו ּכי . ְְְִִֶֶַַַַַָָֹ
אחר  זה ׁשהן ּכפי''ן ׁשני ּכל וכן .ּכמֹו  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּמל

קצרה: ּדר והיא .כעּמ ּכעּמי ּכמֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָזה.

זקן  אב מ''ה כ ּבן  הּוא ׁשּבכּלם הּגדֹול ּכי . ְִֵֶֶַָָָָֻ
ּבחּור: אביהם להיֹות ויּתכן ְְֲִִִִֵֶָָָׁשנים.

עליו  עיני ואׂשימה אֹותֹו:כא ׁשאראה . ְְִִֵֶֶֶָָָָ

ומת  אביו את ועזב הביא כב לא ולּמה . ְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
וּיׁשלף  ּכמֹו הכרע, להם ׁשאין החמּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמזּכיר

עּמהם: וזה ְֲִֶֶַָנעלֹו,

מה, כב – לכולם נתן לאיש חליפות שמלות 
חליפת  וחמש  כסף  מאות  שלש  נתן  ולבנימין 

שמלות

לבנימין  נתת  אתה  ליוסף  הקב"ה  א"ל  ]תוכן:  א. 
ועשר חליפות, מספר  כסף  )שלש מאות  מספר ש"י 
ש"י(, חייך באותה מדה אתנהג עם אוהבי שינחלו ש"י 

עולמות[

לו שלש מאות  נתן  נתן שלש מאות כסף. למה  ולבנימין 
שתים  חליפות  דמיעוט  נ"ל  שמלות,  חליפות  וחמש  כסף 
. א"ל   . וג' מאות הרי י"ש  ]וחמש פעמים שתים[ הרי עשר, 
הקב"ה אתה נתת לבנימין אחיך י"ש לפי שהי' חביב בעיניך 
יותר משאר אחיך, חייך באותה מדה אתנהג עם אוהבי, וכל 
מי שהוא חביב לפני אתן לו י"ש עולמות שנא' )משלי ח, כא( 

להנחיל אוהבי י"ש, וזש"ה )תהלים פ, ב( נוהג כצאן יוסף.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ויבא  לו  אשר  וכל  ישראל  ויסע   – א  מו, 
בארה שבע ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק

מצרים  מארץ  צאתך  כימי  הפסוק  פי'  ]תוכן:  ב. 
ע"י  הי'  מצרים  גאולת  דלכאורה   – נפלאות  אראנו 
דגם  ומבאר  ע"י אות צדיק,  וגאולה העתידה  פ'  אות 
גאולת מצרים הי' ע"י אות צ' )ע"י אות צ' של יצחק(, 
ולעתיד  בהעלם  שהי'  רק  יצחק",  אביו  "לאלקי  וזהו 

יהי' בהתגלות וזהו אראנו וכו'[

ז, טו( כימי  ויזבח זבחים לאלקי יצחק אביו. כתיב )מיכה 
נ"ל דהנה נאמר בשם  צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, 
זמירות  יו( מכנף הארץ  )ישעי' כד,  זצוק"ל על פסוק  האר"י 
רמז  לך  פ'  )ילקוט  מהמדרש  ידוע  כי  לצדיק  צבי  שמענו 
ס"ד( דע"י האותיות מנצפ"ך היו כל הגאולות, גאולת מצרים 
ע"י כמ"נ  הי'  ויון  ומדי  בבל  גאולת  פקוד פקדתי,  ע"י הפ"א 
כמבואר במדרש, וגאולה העתידה ב"ב ע"י אות הצד"י צמח 
אצמיח, ובכל גאולה שוררו והיינו מכנף ר"ל מד' אותיות אלו 
זמירות שמענו שהי' כבר אלו הגאולות אבל צבי ר"ל רצונינו 
לצדיק,  וחמיד  ורגיג  צבי  כמו  הוא  רצון  לשון  צבי  כי  הוא 

פה  דברי  ע"כ  אכי"ר.  ב"ב  הצדי"ק  שע"י  להגאולה  שנזכה 
קדוש האר"י זצוק"ל,

וא"כ אינו כמו צאתם ממצרים שאז בפ"א ועתה בצד"י.
אך מבואר בפ' דילן בס' פני דוד ובספר ראש דוד בפ' שלח 
ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק ובפרש"י וישלח  על הפסוק 
אברהם  והקדים  יצחק  אבי  ואלקי  אברהם  אבי  אלקי  אמר 
ליצחק וכאן לא הזכיר אברהם כלל וע' במדרש שתמה ע"ז, 

וגם השי"ת אמר לו כאן רק אנכי אלקי אביך.
ותירץ הפני דוד ע"פ המדרש שאמר הקב"ה להאבות יתן 
א' מכם אות אחת משמו ואני אדלג על הקץ בגלות מצרים, 
והשיב אברהם אם אחזיר הה"א לא אהי' אב המון גוים ויעקב 
אמר אם אתן היו"ד ישאר עקב, ואמר יצחק אני אתן השי"ן 
כי עיקר השם שלו הוא ישחק ע"ש השחוק וע' ברש"י פרשת 
וירא בפסוק כל השומע יצחק לי כי הרבה שחוק הי' בעולם 
ובדברי הימים כתיב ושבועתו ליצחק ובתהלים כתיב לישחק 
כי שחוק הוא יותר משמש לשון שמחה, והחליף יצחק השי"ן 
מהשי"ן  פחותה  הוא  והצד"י  הקץ,  על  לדלג  כדי  בצדי"ק 
כפי מה  הגלות רק  יהי'  והקטין שמו שלא  ועשר  שני מאות 
שהקטין שמו והוא מנין רד"ו ודילג כמנין ק"ץ מארבע מאות 

ע"כ דברי המדרש.
בל"ז  אבל  הק"ץ  על  שידלג  גורם  יצחק  הי'  לפ"ז  א"כ 
ברוה"ק  שהרגיש  יעקב  ולכן  שנה,  מאות  ד'  השיעבוד 
רז"ל  שאמרו  כמו  ושיעבוד  הגלות  הוא  למצרים  שירידתו 
שאמר לו השי"ת אל תירא מרדה מצרימה אין אומרים אל 
תירא אלא למי שמתיירא לכך הקדים קודם ירידתו למצרים 
לעורר זכות יצחק כדי לדלג על הקץ ולכך זבח לאלקי אביו 
יצחק, והשי"ת הסכים על ידו ואמר לו אנכי אלקי אביך עכ"ד, 

ובתוספת נופך קצת.
וא"כ לפ"ז גם בגאולת מצרים הי' ע"י הצד"י שלקח יצחק 
בעד השי"ן אבל דבר זה הי' באתכסי' שזה לא הי' נגלה להמון 
רק ע"י הפ"א הי' הגאולה באתגליא פקד פקדתי ולע"ל תהי' 
הפסוק  פי'  וזה  אצמיח.  צמח  באתגליא  הצד"י  ע"י  הגאולה 
)מיכה ז, טו( הגאולה תהי' כימי צאתך ממצרים רק ההפרש 
שהי'  מה  ר"ל  נפלאות,  אראנו  העתידה  בגאולה  אז  כי  הוא 

נפלא ומכוסה בגאולת מצרים אראנו באתגליא.
ישמח משה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש
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ß zah 'b oey`x mei ß

ãî(çé)Ecáò àð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧©§§³
:äòøôk EBîë ék Ecáòa Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã̈¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ

i"yx£È„‡ ÈÊ‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ּבאזני ּדברי .(ב"ר)יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְְְִֶַָָָ
Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â∑ אליו ׁשּדּבר למד אּתה Ú¯Ùk‰.קׁשֹות מּכאן EBÓÎ Èk∑.ּפׁשּוטֹו זהּו ,ּכמל ּבעיני אּתה חׁשּוב ¿«ƒ««¿ִִֵֵֵֶַָָָָָƒ»¿«¿…ְְְֵֶֶֶַַָָ

ּפרעה  ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת עליו ללקֹות סֹופ ׁשעּכבּהּומדרׁשֹו: אחת לילה על ׂשרה זקנּתי ידי אחר:(ב"ר)על ּדבר . ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מקּים, ואינֹו ּגֹוזר ּפרעה עליו?.מה עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו וכי ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

אדֹוני ואת אֹות אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי אחר: .(ב"ר)ּדבר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 212 cenr ,k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

KEPg lr xAcOWM zFpFAWg zFUrl oi ¥̀©£¤§§¤§ª¨©¦

ּבּבּבּבעבעבעבעבּדּדּדּד אאאאּפּפּפּפ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַואלואלואלואל־־־־יחריחריחריחר
קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֵֶַָָָָָ

קׁשֹות? לדּבר אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל יכֹול היה הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש
ּובּדרכים  חׁשּבֹונֹות עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכל־ּכ נֹוגע ׁשאינֹו חיצֹוני ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻא

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה "ונפׁשֹו מּמׁש, ּבנפׁשֹות הּנֹוגע ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, ל)המקּבלים מד, ּומתחילים (פרשתנו חׁשּבֹונֹות, עֹוׂשים אין , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
מאּומה  יׁשּנה לא אם אף צֹועקים, ׁשּכׁשּכֹואב מען!", ׁשרייט – וויי טּוט עס "אז העֹולם ּוכמאמר הּתקף. ּכל עם לעבֹוד ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹמּיד

ְֲַָּבצעקתֹו.
ּבכל  לעבֹוד מּיד להתחיל צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל הּילדים, ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּו"מּכאן

ׂשכלּיים. וׁשּקּולים חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את להּציל נפׁש ּבמסירּות ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם עזרא עזרא עזרא עזרא הּתקף אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

(èé):çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«
i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר),מבּקׁשים היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּדבר  מּמ ּכחדנּו לא אדני", אל "וּנאמר כן: ּפי על ואף מבּקׁש? אּתה אחֹותנּו .אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

(ë)åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑,מּפיו ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה אצלי'מּפני הביאּוהּו יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם .אמר: ¿»ƒ≈ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
Bn‡Ï Bc·Ï∑ האם אח מאֹותּה עֹוד לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .אין אבןאבןאבןאבן ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

(áë)áæòå åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£Ÿ́¤¨¦®§¨©¬
:úîå åéáà-úà¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑ מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

¯ÈBaיח  eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט  ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

e·¯כ  ‡·Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

dxezd lr `xfr oa`

וגֹו' וּיּגׁש ּכּמל,יח אּתה ּכפרעה. כמֹו ּכי . ְְְִִֶֶַַַַַָָֹ
אחר  זה ׁשהן ּכפי''ן ׁשני ּכל וכן .ּכמֹו  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּמל

קצרה: ּדר והיא .כעּמ ּכעּמי ּכמֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָזה.

זקן  אב מ''ה כ ּבן  הּוא ׁשּבכּלם הּגדֹול ּכי . ְִֵֶֶַָָָָֻ
ּבחּור: אביהם להיֹות ויּתכן ְְֲִִִִֵֶָָָׁשנים.

עליו  עיני ואׂשימה אֹותֹו:כא ׁשאראה . ְְִִֵֶֶֶָָָָ

ומת  אביו את ועזב הביא כב לא ולּמה . ְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
וּיׁשלף  ּכמֹו הכרע, להם ׁשאין החמּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמזּכיר

עּמהם: וזה ְֲִֶֶַָנעלֹו,
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(âë)éãáò-ìà øîàzåíëzà ïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®
:éðt úBàøì ïeôñú àì¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë):éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
:eðzà epðéà ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−
:äpä-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥«¨

(èë)ízãøBäå ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®§«©§¤¯
:äìàL äòøa éúáéN-úà¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג B‚Â'.ׁשהּׂשטן È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑ אני אצלי, ּכׁשהּוא עכׁשו, ¿»»»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְְֲִִֶֶַָ
אחיו, ועל אּמֹו על ּבֹו אחד מתנחם ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות .ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d zegiy ihewl)

ההההּסּסּסּסּכּכּכּכנהנהנהנה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת מקטרגמקטרגמקטרגמקטרג כט)ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשטןטןטןטן מד, ׁשל(רש"י ּבדבריו ּבדברי יעקב יעקב יעקב יעקב ּכאן, לעיל, ואּלּו מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
"יהיהיהיהּוּוּוּודה דה דה דה  ּכתב אסֹונֹות ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגיםאגיםאגיםאגים, ׁשני התרחׁשּו יעקב ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשמא אנּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

סּכנה. מקֹום היא הּדר ׁשעבּורֹו ּכן, אם ּומּובן ,ּבּדר נטרף ואחיו ּבּדר מתה א ּמֹו :ּבּדר קׁשּורים ׁשהיּו ּבנימין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבמׁשּפחת
לא. ותּו ּבעלמא חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ,ּבּדר נטרף לא ׁשּיֹוסף ידע יהּודה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן

(ì)BLôðå eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®§©§−
:BLôðá äøeL÷§¨¬§©§«

ß zah 'c ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

(áì)àì-íà øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ¦³Ÿ
éìà epàéáà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E £¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ נתקּׁשרּתי ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
עֹולמֹות  ּבב' מנּדה להיֹות חזק .ּבק ׁשר ְְְְִֶֶֶָָָֻ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

dxezd lr `xfr oa`

טרף  טרף א הּנה:כח עד ראיתיו לא ּכי והעד, . ְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ipy meil inei xeriy

(âì)øòpäå éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®§©©−©
:åéçà-íò ìòé©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁשלכל .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékäàøà ït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´
:éáà-úà àöîé øLà òøá̈½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)àø÷iå åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈
òcåúäa Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬

:åéçà-ìà óñBé¥−¤¤¨«
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה ׁשאחיו לא וׁשֹומעין ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ

להם  ּבהּודעֹו .מתּבּיׁשין ְְְְִִִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr hi zegiy ihewl)

מתמתמתמתּבּבּבּבּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןמצרים מצרים מצרים מצרים ּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיהיהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאחיואחיואחיואחיו ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומעיןמעיןמעיןמעין עליועליועליועליו א)ננננּצּצּצּצביםביםביםבים מה, על (רש"י מֹורה "נּצבים" ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ּבדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רׁש"י ּפרּוׁש ּדר ועל מיחדת. כז)עמידה טז, "נּצבים"(קרח אּלא הּמצרים, ׁשל סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה "נּצבים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים ּכיצד ׁשֹומעים הם - יֹוסף אחי לגּבי וירא)עליו"ננננּצּצּצּצביםביםביםביםהם ּפרׁשת  רׁש"י (ריׁש הצר לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
סתם. עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ּבמלאכים, מדּבר ׁשהרי עזרא עזרא עזרא עזרא לפרׁש, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

(á):äòøt úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל "ּבית ּביתֹו ּכמֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .יׂשראל", אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵַַָָ

(â)eìëé-àìå éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®§Ÿ¨«§³
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)éðà øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם והראה ראה ¿»≈«ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מהּול  ׁשהּוא .(ב"ר)להם ֶֶָָ

(ä)äzòå|éúà ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

dxezd lr `xfr oa`

להתאּפק  להֹוציאם:א לקרא והצר עליו. הּנּצבים ּכל ׁשּיצאּו עד טעמֹו, עליו. הּנּצבים לכל לסּבל: ּבבכי . ראה ב וכמֹוהּו הפסקה. ּבמקֹום . ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ֳִעני:



כט ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ipy meil inei xeriy

(âì)øòpäå éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®§©©−©
:åéçà-íò ìòé©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁשלכל .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékäàøà ït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´
:éáà-úà àöîé øLà òøá̈½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)àø÷iå åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈
òcåúäa Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬

:åéçà-ìà óñBé¥−¤¤¨«
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה ׁשאחיו לא וׁשֹומעין ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ

להם  ּבהּודעֹו .מתּבּיׁשין ְְְְִִִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr hi zegiy ihewl)

מתמתמתמתּבּבּבּבּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןמצרים מצרים מצרים מצרים ּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיהיהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאחיואחיואחיואחיו ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומעיןמעיןמעיןמעין עליועליועליועליו א)ננננּצּצּצּצביםביםביםבים מה, על (רש"י מֹורה "נּצבים" ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ּבדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רׁש"י ּפרּוׁש ּדר ועל מיחדת. כז)עמידה טז, "נּצבים"(קרח אּלא הּמצרים, ׁשל סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה "נּצבים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים ּכיצד ׁשֹומעים הם - יֹוסף אחי לגּבי וירא)עליו"ננננּצּצּצּצביםביםביםביםהם ּפרׁשת  רׁש"י (ריׁש הצר לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
סתם. עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ּבמלאכים, מדּבר ׁשהרי עזרא עזרא עזרא עזרא לפרׁש, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

(á):äòøt úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל "ּבית ּביתֹו ּכמֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .יׂשראל", אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵַַָָ

(â)eìëé-àìå éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®§Ÿ¨«§³
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)éðà øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם והראה ראה ¿»≈«ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מהּול  ׁשהּוא .(ב"ר)להם ֶֶָָ

(ä)äzòå|éúà ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

dxezd lr `xfr oa`

להתאּפק  להֹוציאם:א לקרא והצר עליו. הּנּצבים ּכל ׁשּיצאּו עד טעמֹו, עליו. הּנּצבים לכל לסּבל: ּבבכי . ראה ב וכמֹוהּו הפסקה. ּבמקֹום . ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ֳִעני:



ybieל zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd iyily meil inei xeriy

(å)íéðL Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´¨¦½
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)õøàa úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−¨¨®¤
äèéìôì íëì úBéçäìe:äìãb §©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ß zah 'd iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
õøà-ìëa ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−§¨¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .לחבר אבןאבןאבןאבן ¿»ְְְֵַָ

(è)ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäîE ©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´
éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−

:ãîòz-ìà©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåéðáe E §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−§¥´
éðáðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E ¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)Løez-ït áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®¤¦¨¥²
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑ ּומעׁשיר "מֹוריׁש לׁשֹון: תתמסּכן, עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּדלמא אבןאבןאבןאבן ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

(áé)øaãîä éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−©«§©¥¬
:íëéìà£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑הּקדׁש ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
·ÔÈÓÈ.(ב"ר) ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז לא (מגילה ׁשהרי אחי ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר, יחד ּכּלם את הׁשוה ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

עליכם  ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, עזרא עזרא עזרא עזרא .היה אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָ

(âé)øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô„kט  dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

dxezd lr `xfr oa`

האלהים  ּכי למֹורה.ח טעמֹו לאב. ׁשלחני: . ְְְְֱִִִֶַַָָָֹ
ּתֹופׂש: ּכל אבי ְֲִֵֵָוכן

ּתּורׁש ּפן ּגֹוים:יא להֹוריׁש וכן תּכרת. ּכמֹו . ְְְִִִִֵֵֵֶָָ

פי  ּכי יהיה יב וכאׁשר מכרת. ּפה ּכי ידּוע . ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֻ
ּכמֹו נעלם, ליּו''ד  הּנעלם הה''א יׁשּוב ,ְְְְֵֶֶַַָָָָסמּו
רׁשעים. ּופי רּבים, לׁשֹון ּכן ּגם צּדיק. פי ְְִִִִִִֵַַַָּכי

המדּבר  סימן יּו''ד עם הּיּו''ד זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַּובהתחּבר 
והּטעם  המדּבר. פי ּכי ּכמֹו האחד. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָחסרּו

מליץ: ּבלא עּמם ּבלׁשֹונם מדּבר ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשהיה

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd iyily meil inei xeriy

(ãé)-ìò äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeö©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ מקּדׁשֹות ׁשני ליחרב על וסֹופן ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות .ׁשעתידין «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ ‰Îa ÔÓÈ·e∑.ליחרב וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן רׁש"י,(על ׁשל ּדּיּוקֹו ּדעּתי, ולענּיּות ƒ¿»ƒ»»««»»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

רק  רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ּבכה", "ּובנימן רק ּכתיב ּדלא ּבנימין ּכן ּׁשאין מה הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּדביֹוסף

ּדרׁש ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן .)על ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריואריואריואריו:::: ּבּבּבּבכהכהכהכה ּוּוּוּובנימןבנימןבנימןבנימן ווווּיּיּיּיבבבבּךּךּךּך בנימןבנימןבנימןבנימן־־־־אחיואחיואחיואחיו עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריאריאריארי יד)ווווּיּיּיּיּפּפּפּפלללל (מה, ִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
להיֹות  ׁשעתידין מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ּובנימין וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאיתא

לחרב". ועתיד יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן על ּבכה כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבחלקֹו
ּכל  אּדרּבה: לכאֹורה והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ּובנימין ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוצרי

הּוא? ׁשּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לתּקן  זֹו ּבכּיה ׁשל ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ׁשּכאׁשר ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹענין
וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו לֹו, ירווח ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאת

ּבֹו ּתלּוי אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ּובֹוכה, ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻולכן:
להׁשּתּדל  אּלא ּובבכּיה, ּבאנחה להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ּבית חרּבן  את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאּלא

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ׁשּיעבד על־ידי מחדׁש ולבנֹות עזרא עזרא עזרא עזרא לתּקן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

(åè)åéçà eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬¤−̈
:Bzà¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)áèéiå óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeðòè eNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתבּואה אבןאבןאבןאבן «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)íëì äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ארץ ּבּה ÏÁ·.ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ≈∆
ı¯‡‰∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון חלב, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן »»∆ְֵֵֶַָ

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

צּוארי  ועם יד ויחיד. רּבים לׁשֹון יּמצא . ְְְְִִִִֵֵַַָָ
נעּדר: לא האל''ף אכן נּו''ן, ְְֵֶֶָָָָֹּתֹוספֹות

טענּו קרֹוב יז חרב, ּומטֹועני מּׂשא. ׂשימּו . ְֲֲִֵֶַַָָָ
ּובעירנּו: אנחנּו וכן ּבהמּתכם. ּבעירכם. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַמּמּנּו:

הארץ  חלב ׁשּמן:יח ּכמֹו . ְֵֶֶָָָֻ
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(ãé)-ìò äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeö©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ מקּדׁשֹות ׁשני ליחרב על וסֹופן ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות .ׁשעתידין «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ ‰Îa ÔÓÈ·e∑.ליחרב וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן רׁש"י,(על ׁשל ּדּיּוקֹו ּדעּתי, ולענּיּות ƒ¿»ƒ»»««»»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

רק  רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ּבכה", "ּובנימן רק ּכתיב ּדלא ּבנימין ּכן ּׁשאין מה הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּדביֹוסף

ּדרׁש ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן .)על ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריואריואריואריו:::: ּבּבּבּבכהכהכהכה ּוּוּוּובנימןבנימןבנימןבנימן ווווּיּיּיּיבבבבּךּךּךּך בנימןבנימןבנימןבנימן־־־־אחיואחיואחיואחיו עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריאריאריארי יד)ווווּיּיּיּיּפּפּפּפלללל (מה, ִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
להיֹות  ׁשעתידין מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ּובנימין וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאיתא

לחרב". ועתיד יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן על ּבכה כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבחלקֹו
ּכל  אּדרּבה: לכאֹורה והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ּובנימין ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוצרי

הּוא? ׁשּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לתּקן  זֹו ּבכּיה ׁשל ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ׁשּכאׁשר ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹענין
וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו לֹו, ירווח ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאת

ּבֹו ּתלּוי אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ּובֹוכה, ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻולכן:
להׁשּתּדל  אּלא ּובבכּיה, ּבאנחה להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ּבית חרּבן  את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאּלא

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ׁשּיעבד על־ידי מחדׁש ולבנֹות עזרא עזרא עזרא עזרא לתּקן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

(åè)åéçà eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬¤−̈
:Bzà¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)áèéiå óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeðòè eNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתבּואה אבןאבןאבןאבן «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)íëì äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ארץ ּבּה ÏÁ·.ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ≈∆
ı¯‡‰∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון חלב, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן »»∆ְֵֵֶַָ

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

צּוארי  ועם יד ויחיד. רּבים לׁשֹון יּמצא . ְְְְִִִִֵֵַַָָ
נעּדר: לא האל''ף אכן נּו''ן, ְְֵֶֶָָָָֹּתֹוספֹות

טענּו קרֹוב יז חרב, ּומטֹועני מּׂשא. ׂשימּו . ְֲֲִֵֶַַָָָ
ּובעירנּו: אנחנּו וכן ּבהמּתכם. ּבעירכם. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַמּמּנּו:

הארץ  חלב ׁשּמן:יח ּכמֹו . ְֵֶֶָָָֻ
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(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨Ÿ́£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
:íúàáe íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−¨¤«

i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ לֹומר eNÚ.להם מּפי, ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)íéøöî õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤¦§©−¦
:àeä íëì̈¤¬«

(àë)ét-ìò úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

(áë)ìL ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëìL §ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´
:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑.'וגֹו חמֹורים עׂשרה החׁשּבֹון? ּומהּו הּזה, ּכי (ּכחׁשּבֹון על מֹורה הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו »«¿…ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

אתֹונֹות, ועׂשר חמֹורים עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹמעֹולם

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי ÌÈ¯ˆÓ.)והּׁשּתא ·ehÓ∑מצינּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒƒ¿»ƒִָ
ּפּול' ׁשל 'ּגריסין אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ÌÁÏÂ.ּבּגמרא ¯a∑ּכתרּגּומֹו. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ»»∆∆ְְַ

ÔBÊÓe∑רא"ם (לפּתן ּגרסת ּכ(. »ְְִִֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lFR lW oiqixbA fnxd̈¤¤¦§¦¦¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ממממּטּטּטּטּוּוּוּובבבב .... .... ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָּוּוּוּולאביולאביולאביולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ליעקב יֹוסף ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹיׁש
ורצה  על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו חי, עדין ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻיֹוסף

אביו. ׁשל צערֹו למעט ְֲִֵֵֶַַָיֹוסף
לחלקים" ׁשבּורים ּפֹולים "הם ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח כאן)ולכן אף (גור־אריה ׁשּפֹולים, ׁשּכמֹו לֹו רמז ּובזה , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ארץ  טּוב נקרא "ולכן ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ּביֹותר חׁשּוב היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּדׁשבּורים
יֹוסף, את הּׁשבטים ׁשּמכרּו על־ידי־זה ּדוקא כן ּכמֹו הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצֹות, ּבׁשאר ּכזה ּגריסין מין עֹוד נמצא לא ּכי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמצרים,

לפניכם" אלקים ׁשלחני "למחיה טֹובה ה)יצאה מה, יֹוסף.(פרשתנו את הּׁשבטים ׁשּמכרּו זה על יצטער אל ולכן עזרא עזרא עזרא עזרא , אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

(ãë)eæbøz-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©¦§§−
:Cøca©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑,הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ּגּסה,אל ּפסיעה ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ׁשּלא «ƒ¿¿«»∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּדבר  על ּבּדר יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָותּכנסּו

לׂשנאתֹו לנּו וגרמּת עליו הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, יד על ולֹומר: זה עם זה להתוּכח עזרא עזרא עזרא עזרא .מכירתֹו, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ÔBÎÏיט  e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ  ·Ë È¯‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

ÛÒBÈכא  ÔB‰Ï ·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á¯‡Ï¿»¿»

Le·Ïc‡כב  ÔeÏËˆ‡ ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ·Ïe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLe·Ïc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

ÔÈÈÚËכג  ÔÈ¯ÓÁ ‡¯ÒÚ ‡„k ÁÏL È‰e·‡ÏÂ¿«¬ƒ¿«¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒ
¯e·ÈÚ ÔÈÚË Ô˙‡ ¯ÒÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡·ehÓƒ»¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á¯‡Ï È‰e·‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

Ï‡כד  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á¯‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ׂשמלֹות  חליפֹות ּכמֹוכב זה אין מלּבּוׁשים, . ְְְֲִִֵֶַָ
והּפח  ׁשּתים:זה. ּות ְְִֶַַָ

ּכזאת  וטעם מהּטֹובֹות כג ׂשמלֹות מחליפֹות . ְְֲִֵֵַַַָָֹ

ּכמׁשמעֹו: ולחם. ּדגן: ּבר. ּבמצרים: ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
וכסמין  ודחן ועדׁשים ּופֹול אפּונים ְְְֲֲִִִַַָָֹֻּומזֹון.
הם  לב ּדם אּלה ּכי ּותמרים, וצ ּמּוקים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָּותאנים

ּוׂשעֹורה: מּדגן חּוץ ְִָָָָמזֹון,
ּתרּגזּו אל וטעם אחיו כד על איׁש ׁשּיכעס . ְְְְִִִִֶַַַַָֹ

מכירתֹו: ְֲִַָּבעבּור

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e iriax meil inei xeriy

(äë):íäéáà á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«

(åë)õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑הּוא BaÏ.מֹוׁשל ואׁשר ‚ÙiÂ∑,הּדברים אל ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּוכמֹו: מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן מפיגין ג)לׁשֹון הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין 'וריחיּה(ירמיה מתרּגמינן: נמר", לא "וריחֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּפג' עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ָָ

(æë)íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½
éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾

:íäéáà á÷òé çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk ׁשּנאמר:∑‡˙ וזהּו ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק היה ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר נאמר: ולא יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את ÚÈ˜·."וּירא Áe¯ ÈÁzÂ∑,ׁשכינה עליו ׁשרתה ְְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«¿ƒ««¬…ְְִָָָָָ
מּמּנּו .ׁשּפרׁשה ְִֶֶָָ

ß zah 'e iriax mei ß

(çë)epàøàå äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬§¤§¤−
:úeîà íøèa§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי עזרא עזרא עזרא עזרא .רב אבןאבןאבןאבן «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©©¦§©´
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ÁˆÈ˜.ּכמֹו ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ אדם חּיב ¿≈»»«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָָָ
זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבאברהם ּבכבֹוד ולא ּביצחק ּתלה לפיכ. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|á÷òé øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì| ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ
:éðpä øîàiå á÷òé©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה מצרימה מצרימה מצרימה  מרדהמרדהמרדהמרדה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא
לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה רש"י)לפי ובפירוש ג. (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

dxezd lr `xfr oa`

לּבֹו וּיפג ל.כו פּוגת ּתּתני אל מּגזרת . ְְִִִִִַַַַָָָ
לּבֹו וּימת ּכטעם ודמם. לּבֹו ׁשעמד ְְְִִֶַַַַַַַָָָָֹוהּטעם

וּתחי  העגלֹות ּכראֹות ויהי האמין. לא ְְְֱֲִִִִִֶַַָָֹּכי
ּדר כן ּכי וּיפג, מּלת על ּתתמּה ואל ְְִִִֵֶֶַַַַַָָרּוחֹו.

ּבי: נׁשארה לא ּונׁשמה ּכמֹו לדּבר, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהּנביאים
יֹוסף  עֹוד רב הּׂשמחה:כח זאת לי רב . ְִִֵַַַָֹ



לג ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e iriax meil inei xeriy

(äë):íäéáà á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«

(åë)õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑הּוא BaÏ.מֹוׁשל ואׁשר ‚ÙiÂ∑,הּדברים אל ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּוכמֹו: מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן מפיגין ג)לׁשֹון הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין 'וריחיּה(ירמיה מתרּגמינן: נמר", לא "וריחֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּפג' עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ָָ

(æë)íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½
éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾

:íäéáà á÷òé çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk ׁשּנאמר:∑‡˙ וזהּו ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק היה ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר נאמר: ולא יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את ÚÈ˜·."וּירא Áe¯ ÈÁzÂ∑,ׁשכינה עליו ׁשרתה ְְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«¿ƒ««¬…ְְִָָָָָ
מּמּנּו .ׁשּפרׁשה ְִֶֶָָ

ß zah 'e iriax mei ß

(çë)epàøàå äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬§¤§¤−
:úeîà íøèa§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי עזרא עזרא עזרא עזרא .רב אבןאבןאבןאבן «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©©¦§©´
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ÁˆÈ˜.ּכמֹו ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ אדם חּיב ¿≈»»«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָָָ
זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבאברהם ּבכבֹוד ולא ּביצחק ּתלה לפיכ. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|á÷òé øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì| ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ
:éðpä øîàiå á÷òé©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה מצרימה מצרימה מצרימה  מרדהמרדהמרדהמרדה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא
לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה רש"י)לפי ובפירוש ג. (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

dxezd lr `xfr oa`

לּבֹו וּיפג ל.כו פּוגת ּתּתני אל מּגזרת . ְְִִִִִַַַַָָָ
לּבֹו וּימת ּכטעם ודמם. לּבֹו ׁשעמד ְְְִִֶַַַַַַַָָָָֹוהּטעם

וּתחי  העגלֹות ּכראֹות ויהי האמין. לא ְְְֱֲִִִִִֶַַָָֹּכי
ּדר כן ּכי וּיפג, מּלת על ּתתמּה ואל ְְִִִֵֶֶַַַַַָָרּוחֹו.

ּבי: נׁשארה לא ּונׁשמה ּכמֹו לדּבר, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהּנביאים
יֹוסף  עֹוד רב הּׂשמחה:כח זאת לי רב . ְִִֵַַַָֹ



ybieלד zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f iying meil inei xeriy
הּדאגה  (ׁשלילת ּתירא אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו להסיר היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה

ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת הּצער (ׁשלילת ּתצטער" "אל ולא העתיד), ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹעל
להסירֹו לֹו ואין הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על צער ׁשל ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

מּלּבֹו. להסיר עליו ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּלּבֹו,
אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים להרּגיׁש צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד א)ּכלֹומר: עמוד סוף ג, ולחּוׁש(ברכות , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

ּבּגלּות. הּמצאֹו על וצער ּכאב ה'ּבלּבֹו עבֹודת על והעּכּובים מהּמניעֹות ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו אסּור ,מאיד א ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה לֹו נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכׁשּנמצאים

ּומׁשּתֹוקק  ּבּגלּות, ׁשהּוא זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ל"אל מּגיע הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָואדרּבה:
ּופחד  יראה לֹו אין ּובמילא מהּגלּות, למעלה האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא זֹו הׁשּתֹוקקּות הּנה יׂשראל, לארץ לׁשּוב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָּתמיד

ׁשּבּגלּות. והעּכּובים עזרא עזרא עזרא עזרא מהּמניעֹות אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶַַָָ

(ã)óñBéå äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ§¥¾
éðéò-ìò Bãé úéLé:E ¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ הבטיחֹו נקּבר עזרא עזרא עזרא עזרא .להיֹות אבןאבןאבןאבן ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

(ä)á÷òé-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ
äòøt çìL-øLà úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬©§−Ÿ

:Búà úàNì̈¥¬Ÿ«

(å)õøàa eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑:אמר הּמכּפלה. ּבמערת חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם ּבפּדן ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ואמר  ּכרי, ּכמין ּכסף וׁשל זהב ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ'נכסי

אּלּו' את 'טל .לֹו: ֵֶֹ

(æ)àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬
:äîéøöî Bzà¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈa ˙B·e∑ לוי ּבת ויֹוכבד אׁשר ּבת עזרא עזרא עזרא עזרא .סרח אבןאבןאבןאבן ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

ß zah 'f iying mei ß

(ç)åéðáe á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ¨¨®
:ïáeàø á÷òé øëa§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ּבאּו אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", הּכתּוב: להם קֹורא הּׁשעה ׁשם .על «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז  ˙·e d˙a dnÚ È‰B· È·e È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓÏח  elÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

ÈÓ¯ÎÂ:ט  Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

מרדה  אׁשר ג ּכמֹו הּפ''א, חסר והּוא מקֹור, . ְְְֲֵֵֵֶַָָָ
:הֹוד ְְָּתנה

עלה  ּגם אעל וטעם יׂשראל:ד ּבארץ ׁשּיּקבר . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כן  ּכי ,ּבמֹות .עיני על ידֹו יׁשית ְְְִִֵֵֵֶַָָויֹוסף 
הּמתים: עם החּיים ְִִִִֵַַַַמנהג

ּבנֹותיו  לדינה ז ׁשהיּו ויּתכן לבּדּה. ּדינה היא . ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

קראם  ּבּתֹו ּובעב ּור עּמּה. ּגדל ּו קטּנֹות ְְְְֲִִַַָָָָָׁשפחֹות
ּבביתֹו. ׁשּגדלּו ּבעבּור יעקב, ּבנֹות ְְְֲֲֵֶַַַָָֹהּכתּוב 
היא: אחת ּכי ּבניו. ּובנ ֹות וכן מיכל. ּבני ְְְְִִִֵֵַַַָָּכמֹו

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f iying meil inei xeriy

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ל ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ּדינה, ּהּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה  .(ב"ר)ׁשמעֹון ְִִֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבּבּבּבןןןן־־־־ההההּכּכּכּכנעניתנעניתנעניתנענית:::: ווווׁשׁשׁשׁשאאאאּוּוּוּולללל .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּֽֽֽֽֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ׁשכם. - לכנעני" "ׁשּנבעלה ּדינה היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
והרי  מהּפסּוק, 'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ּבכנענית ולא ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻואם־ּכן

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ְֲִֵֵַַַַַּפרּוׁשֹו
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּובׁשאר  האם, את מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה על לענֹות ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּתי
האב? רק נזּכר ְִֵַַָָָהּׁשמֹות

ּבני  האב; ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. אֹותם ליחס ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
ליעקב. אֹותֹו מייחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, מזּכרת ׁשאּול על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻיעקב.

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – "ּבן" ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות  רׁש"י ּגרס עזרא עזרא עזרא עזרא לכן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)øò úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

(åè)älà|úàå íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈§¥−
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðécìLå íéL:L ¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬§¨«

i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ ּתחּלה מזרעת 'אּׁשה :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ּתלה הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
נקבה' יֹולדת ּתחּלה מזריע איׁש זכר, LÏLÂ.יֹולדת ÌÈLÏL∑,יֹוכבד זֹו אּלא ל"ב? אּלא מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿…ƒ¿»…ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנֹולדה
.ּבמצרים  ְְִִַ

(æè):éìàøàå éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

הּכנענית  ּבן לקחת י ּכהגן ׁשּלא ׁשמעֹון ׁשעׂשה ּבעבּור לבּדּה זֹו והזּכיר ּומדינּיֹות. ואדֹומּיֹות ּומצרּיֹות ארּמּיֹות היּו הּׁשבטים נׁשי ּכי לעד . ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכנענית: ּבני היֹותם ּבעבּור ואֹונן ער מֹות הזּכיר הּדבר זה ועל ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּכנענית.



לה ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f iying meil inei xeriy

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ל ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ּדינה, ּהּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה  .(ב"ר)ׁשמעֹון ְִִֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבּבּבּבןןןן־־־־ההההּכּכּכּכנעניתנעניתנעניתנענית:::: ווווׁשׁשׁשׁשאאאאּוּוּוּולללל .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּֽֽֽֽֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ׁשכם. - לכנעני" "ׁשּנבעלה ּדינה היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
והרי  מהּפסּוק, 'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ּבכנענית ולא ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻואם־ּכן

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ְֲִֵֵַַַַַּפרּוׁשֹו
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּובׁשאר  האם, את מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה על לענֹות ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּתי
האב? רק נזּכר ְִֵַַָָָהּׁשמֹות

ּבני  האב; ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. אֹותם ליחס ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
ליעקב. אֹותֹו מייחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, מזּכרת ׁשאּול על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻיעקב.

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – "ּבן" ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות  רׁש"י ּגרס עזרא עזרא עזרא עזרא לכן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)øò úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

(åè)älà|úàå íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈§¥−
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðécìLå íéL:L ¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬§¨«

i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ ּתחּלה מזרעת 'אּׁשה :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ּתלה הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
נקבה' יֹולדת ּתחּלה מזריע איׁש זכר, LÏLÂ.יֹולדת ÌÈLÏL∑,יֹוכבד זֹו אּלא ל"ב? אּלא מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿…ƒ¿»…ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנֹולדה
.ּבמצרים  ְְִִַ

(æè):éìàøàå éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

הּכנענית  ּבן לקחת י ּכהגן ׁשּלא ׁשמעֹון ׁשעׂשה ּבעבּור לבּדּה זֹו והזּכיר ּומדינּיֹות. ואדֹומּיֹות ּומצרּיֹות ארּמּיֹות היּו הּׁשבטים נׁשי ּכי לעד . ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכנענית: ּבני היֹותם ּבעבּור ואֹונן ער מֹות הזּכיר הּדבר זה ועל ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּכנענית.



ybieלו zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f iying meil inei xeriy

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeíúçà çøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)Làøå éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´¨®Ÿ
:cøàå íétçå íétî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ª¦¬§ª¦−¨¨«§§

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥−̈ª¦«

(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

(åë)pä-ìkãálî Bëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½¦§©−
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑,הוה לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו הּבאה ואין למצרים, לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ב)ּכמֹו: ׁשּכׁשּיצאּו(אסתר לפי ּבאל"ף, למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ּוכמֹו ּבאה", היא "ּבערב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

לׁשֹון  הּוא ׁשבעים", מצרימה הּבאה יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים אּלא היּו לא ּכנען, מארץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלבא
להם  ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ׁשּמצאּו ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה טעמֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָעבר,

החֹומֹות. ּבין ּברׁש"י (יֹוכבד צמאֹונ לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור הּׁשבטים',)ועּין עם נֹולדּו 'ּתאֹומֹות האֹומר: ּולדברי . ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לֹומר אנּו היּוצריכים נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה: ּבוּיקרא מצאתי ּכאן. נמנּו לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ׁשּמתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו,לֹו, היּו ׁשבעים יעקב, הרּבה. לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אחד  לאל עֹובדים ׁשהיּו לפי "נפ ׁש", אֹותן: קֹורא .והּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)Lôpä-ìk íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦¨©¤¯¤
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ונעמן  ׁשהּוא כא נעמן יׁש ּכי ּבנימין. ּבן הּוא . ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבנֹו: ְֶּבן

חׁשים  ּדן ּובני אחד כג ּומת ׁשנים ׁשהיּו יּתכן . ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
הּלׁשֹון. ּדר כן ּכי הּכתּוב הזּכירֹו ולא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמהם,

ס ׁשהּוא ּבעבּור ׁשבעים מסּפר ּכי אֹומר ְְֲִִִִֵֵֶַַַיׁש
הּמפרׁש וזה היּו. ותׁשע ׁשּׁשים ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָחׁשּבֹון,
ּובנֹותיו  ּבניו נפׁש ּכל ׁשּמצאנּו ּבעבּור ְֲֶֶֶַָָָָָָָָטעה,
ּובּדרׁש ּוׁשּתים. ׁשלׁשים והם וׁשלׁש, ְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹׁשלׁשים

ּתמּה זה ּגם החֹומֹות. ּבין נֹולדה יֹוכבד ְִֵֶֶֶַַַָָּכי
עּמּה ׁשּנעׂשה הּפלא הּכתּוב הזּכיר לא ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלּמה
ולּמה  ׁשנה. ק''ל ּבת והיא מׁשה, ְְְִֶֶֶַָָָָֹּבהּולדת
ּדי  ולא ּתׁשעים. ּבת ׁשהיתה ׂשרה ּדבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהזּכיר 

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g iyiy meil inei xeriy

ß zah 'g iyiy mei ß

(çë)äðLb åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈®§¨
:ïLb äöøà eàáiå©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ּבּה יתיּׁשב האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות ּומדרׁש∑ÂÈÙÏ.ּכתרּגּומֹו, לׁשם. ׁשּיּגיע קדם ¿…¿»»ְְְְְִֵֵַַַָָָ¿»»ְְִִֶֶַַַָֹ
הֹוראה  ּתצא ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות .אּגדה: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
:ãBò åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ אביו לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ּבעצמֹו ‡ÂÈÏ.הּוא ‡¯iÂ∑ יֹוסף «∆¿…≈∆¿«¿ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ«≈»≈»ֵ
אביו  אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑:וכן ּבכּיה, הרּבֹות לד)לׁשֹון רּבּוי (איוב לׁשֹון עֹוד", יׂשים איׁש על לא "ּכי ְִִֶָָ«≈¿¿««»»ְְְְְִִִִִֵַַָָֹ

נפל  לא יעקב אבל הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּוא:
ׁשמע  את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

(ì)éúBàø éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ§¦´
éðt-úà:éç EãBò ék E ¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו הּבא,ּפׁשּוטֹו ולעֹולם הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּפעם  אּלא אמּות לא חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנסּתּלקה

.אחת  ַַ

(àì)äãébàå äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨
ïòðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàä¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íø÷áe íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯§¨¨²
:eàéáä íäì øLà-ìëå§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåäzò-ãòå eðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´§©©½¨
úáòBú-ék ïLb õøàa eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬

:ïàö äòø-ìk íéøöî¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

dxezd lr `xfr oa`

ּביֹום  ּפּיּוטים ּפיטנים ׁשעׂשּו עד הּצער זה ְְִִִֶֶַַַַַָָָלנ ּו
והיא  התנחמי, אחרי א ּמי יֹוכבד ּתֹורה. ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָׂשמחת 
ׁשנים  וכ ּכ חי אחיה וכי ׁשנה. ר''נ ְְִִִַַָָָָָָָּבת
ׁשּיעקב  ּבעיני והּנכֹון יחיד. ּדברי אֹו אּגדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדר
ּבניו  נפׁש ּכל אמר ּכאּלּו יחל, ּומּמּנּו ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבח ׁשּבֹון,
על  והראיה וׁשלׁש. ׁשל ׁשים נפׁשֹו עם ְְְְְְִִַַָָָָָֹֹּובנ ֹותיו
טֹוען  טען ואם ּובניו. יעקב ּבתחּלה ׁשאמר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹזה
יר יֹוצאי נפׁש ּכל ויהי ּכתּוב הּנה ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹויאמר

חׁשׁש לא הּכתּוב ּכי ּדע נפׁש. ׁשבעים ְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹיעקב
יּוּלד  אׁשר אמר ּכאׁשר מּׁשבעים, אחד ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָלהֹוציא
ּכי  ׁשם. ּבנימין לֹו נֹולד  ולא ארם, ּבפּדן ְְְֲִִִַַָָָָֹלֹו
ׁשאמר  האחד עדים , ׁשנים הּפרׁשה ּבזֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּגם
יעקב  מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹואּלה 
ּכי  יׂשראל, מּבני יעקב ּכי הזּכיר והּנה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּובניו,
הּׁשני  והעד הרב. אחר אם ּכי הּכתּוב הל ְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא 
ׁשבעים, מצרימה הּבאה  יעקב  לבית  הּנפׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכל 

ׁשם  ּכי מצרים, אל ּבאּו לא ואפרים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹּומנּׁשה
נפׁש ּבׁשבעים אחריו וכתּוב נֹולדּו, וׁשם ְְְְְֲִִֶֶַָָָָהיּו
ירדּו. לא ׁשניהם ואּלה מצרימה, אבֹותי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹירדּו
ּבחׁשּבֹון, נכנס יעקב ּכי לעד, הּכתּוב זה ּכן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹּגם

העּקר: והּוא לֹו, יׁש נפׁש ְִִֵֶֶָָּכי
יֹוסף  וּיאסר ׁשלמה כט וּיבן ּכמֹו צּוּוי, ידי על . ְְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

הּבית: ִֶַַאת



לז ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g iyiy meil inei xeriy

ß zah 'g iyiy mei ß

(çë)äðLb åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈®§¨
:ïLb äöøà eàáiå©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ּבּה יתיּׁשב האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות ּומדרׁש∑ÂÈÙÏ.ּכתרּגּומֹו, לׁשם. ׁשּיּגיע קדם ¿…¿»»ְְְְְִֵֵַַַָָָ¿»»ְְִִֶֶַַַָֹ
הֹוראה  ּתצא ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות .אּגדה: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
:ãBò åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ אביו לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ּבעצמֹו ‡ÂÈÏ.הּוא ‡¯iÂ∑ יֹוסף «∆¿…≈∆¿«¿ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ«≈»≈»ֵ
אביו  אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑:וכן ּבכּיה, הרּבֹות לד)לׁשֹון רּבּוי (איוב לׁשֹון עֹוד", יׂשים איׁש על לא "ּכי ְִִֶָָ«≈¿¿««»»ְְְְְִִִִִֵַַָָֹ

נפל  לא יעקב אבל הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּוא:
ׁשמע  את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

(ì)éúBàø éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ§¦´
éðt-úà:éç EãBò ék E ¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו הּבא,ּפׁשּוטֹו ולעֹולם הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּפעם  אּלא אמּות לא חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנסּתּלקה

.אחת  ַַ

(àì)äãébàå äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨
ïòðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàä¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íø÷áe íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯§¨¨²
:eàéáä íäì øLà-ìëå§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåäzò-ãòå eðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´§©©½¨
úáòBú-ék ïLb õøàa eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬

:ïàö äòø-ìk íéøöî¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

dxezd lr `xfr oa`

ּביֹום  ּפּיּוטים ּפיטנים ׁשעׂשּו עד הּצער זה ְְִִִֶֶַַַַַָָָלנ ּו
והיא  התנחמי, אחרי א ּמי יֹוכבד ּתֹורה. ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָׂשמחת 
ׁשנים  וכ ּכ חי אחיה וכי ׁשנה. ר''נ ְְִִִַַָָָָָָָּבת
ׁשּיעקב  ּבעיני והּנכֹון יחיד. ּדברי אֹו אּגדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדר
ּבניו  נפׁש ּכל אמר ּכאּלּו יחל, ּומּמּנּו ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבח ׁשּבֹון,
על  והראיה וׁשלׁש. ׁשל ׁשים נפׁשֹו עם ְְְְְְִִַַָָָָָֹֹּובנ ֹותיו
טֹוען  טען ואם ּובניו. יעקב ּבתחּלה ׁשאמר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹזה
יר יֹוצאי נפׁש ּכל ויהי ּכתּוב הּנה ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹויאמר

חׁשׁש לא הּכתּוב ּכי ּדע נפׁש. ׁשבעים ְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹיעקב
יּוּלד  אׁשר אמר ּכאׁשר מּׁשבעים, אחד ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָלהֹוציא
ּכי  ׁשם. ּבנימין לֹו נֹולד  ולא ארם, ּבפּדן ְְְֲִִִַַָָָָֹלֹו
ׁשאמר  האחד עדים , ׁשנים הּפרׁשה ּבזֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּגם
יעקב  מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹואּלה 
ּכי  יׂשראל, מּבני יעקב ּכי הזּכיר והּנה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּובניו,
הּׁשני  והעד הרב. אחר אם ּכי הּכתּוב הל ְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא 
ׁשבעים, מצרימה הּבאה  יעקב  לבית  הּנפׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכל 

ׁשם  ּכי מצרים, אל ּבאּו לא ואפרים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹּומנּׁשה
נפׁש ּבׁשבעים אחריו וכתּוב נֹולדּו, וׁשם ְְְְְֲִִֶֶַָָָָהיּו
ירדּו. לא ׁשניהם ואּלה מצרימה, אבֹותי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹירדּו
ּבחׁשּבֹון, נכנס יעקב ּכי לעד, הּכתּוב זה ּכן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹּגם

העּקר: והּוא לֹו, יׁש נפׁש ְִִֵֶֶָָּכי
יֹוסף  וּיאסר ׁשלמה כט וּיבן ּכמֹו צּוּוי, ידי על . ְְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

הּבית: ִֶַַאת



ybieלח zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑ ּבמלאכה ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם B‚Â'.אחרת, ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ אלהּות להם ׁשהם עזרא עזרא עזרא עזרא .לפי אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)íðàöå éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³
õøàa ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤

:ïLb עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «¤

(á):äòøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ
i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑,ּגּבֹורים נראים ׁשאין לגבּורה, ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָ

אֹותם  ּובנימין. יׂששכר לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי אֹותם יעׂשה ּגּבֹורים, אֹותם יראה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאם
"ּולגד  יהּודה", קֹול ה' ׁשמע וּיאמר, ליהּודה "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ּכׁשּברכם. ׁשמֹותם מׁשה ּכפל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ּדן", אמר "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ּגד", מרחיב ּברּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאמר

ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. ארץ אּגדת צב)ׁשהיא החּלׁשים,(ב"ק הם ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם מצינּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבבבא  ּכדאיתא ּבּדבר, יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ׁשמֹו, ׁשהכּפל ויהּודה ּפרעה. לפני הביא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻואֹותן

ּבּה ׁשנינּו ּדספרי ּובבריתא ׁשּלנּוקּמא. ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלננננּוּוּוּו ּבּבּבּבבליתבליתבליתבלית ּבּבּבּבגמראגמראגמראגמרא אבלאבלאבלאבל ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ארץארץארץארץ אגאגאגאגּדּדּדּדתתתת ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא ררררּבּבּבּבהההה,,,, ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ב)זהזהזהזהּוּוּוּו מז, הּוא (רש"י ּיׂשראל ּבארץ הּלּמּוד סגנֹון ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש לכן ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, ׁשהכּפלת ההההּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורים רים רים רים קצר נמצא זה לפי ּכי , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הּבבלית, הּגמרא ואּלּו ׁשמֹותם. הכּפלּו ּומפרסמים ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא הּברכה, ּבלׁשֹון אריכּות אינֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻהּׁשמֹות
ׁשּׁשמֹות מפרׁש יֹותר, אר אּלּו.החהחהחהחּלּלּלּלׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםׁשּסגנֹונּה ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ּכדי הּברכה ּבלׁשֹון הארי ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(â)äòøt-ìà eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´¤©§ÀŸ
éãáò ïàö äòø:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E Ÿ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)äòøî ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´¦§¤À
éãáòì øLà ïàvìäzòå ïòðk õøàa áòøä ãáë-ék E ©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²

éãáò àð-eáLé:ïLb õøàa E ¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eéìà eàa E:E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«

(å)éðôì íéøöî õøàéáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåä EE ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−
éçà-úàå-éLðà ía-Léå zòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E §¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
i"yx£ÏÈÁŒÈL‡∑ צאן לרעֹות ּבאּמנּותן ׁשּלי ∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.ּבקיאין צאן עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)Cøáéå äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤
:äòøt-úà á÷òé©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

ÈtL„a¯ו  ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז  dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

dxezd lr `xfr oa`

צאן  רֹועה ּכל מצרים תֹועבת ּכי לאֹות לד . ְְֲִִִֵַַָֹ
ּבׂשר. אֹוכלים הּמצרים היּו לא ההם ּבּימים ְְִִִִִֵַַָָָָָֹּכי 
יעׂשּו ּכאׁשר צאן, ׁשּיזּבח אדם יעזבּו ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָֹֹולא
ּתֹועבה  צאן, רֹועה ׁשהּוא ּומי הֹודּו. אנׁשי ְִֵֵֵֶַַָֹהּיֹום

לא  הֹודּו ואנׁשי החלב. ׁשֹותה ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶַָָֹהיא
מרּגיׁש, מחי יצא אׁשר ּכל יׁשּתּו ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹיאכלּו

הּזה: הּיֹום ֶַַַעד
ּגׁשן  ּבארץ ּפרט,א רעמסס ּבארץ ּכלל. . ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָֹ

העין  ּפתּוח רעמסס ּכי ּדע ּתי ּולפי נח. ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָוהעי''ן
מערי  ּכי יׂשראל, ׁשם ּדרים ׁשהיּו ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינּנה,

היתה: ּפרעה ְְְְִַָָֹמסּכנֹות
מקנה  ׂשרי ּוכפרד:ו ּכסּוס . ְְְִֵֶֶֶָ

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ycew zayl inei xeriy

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåúàîe íéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−
éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL̈¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ

:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«
i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒַָ

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ אֹותם מברכים ׂשרים: מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשאין  לפי לרגליו, נילּוס ׁשּיעלה ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונֹוטלים
נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל יעקב ׁשל ּומּברכתֹו ּומׁשקה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹארץ

הארץ את ּומׁשקה לקראתֹו עֹולה .(תנחומא)והּוא ְְְִֶֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e wlg zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפרעה רעה רעה רעה  יעקביעקביעקביעקב ְְְְַַַַָָָָויברויברויברויברֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ּבנֹוגע ּפרעה את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר פרשה לכאֹורה וארא (תנחומא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
זרה?יג) לעבֹודה ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת. ׁשהיא לֹומר, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש
ּומׁשקה" עֹולה נילּוס שם)אּלא פרשתנו ּפרנסתם.(רש"י להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זה  הּוא יתּבר הּבֹורא מּכח ורק עצמֹו, מּכח עֹולה הּנילּוס ׁשאין ראּו נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹא
מצרים. ׁשל העבֹודה־זרה נחלׁשה יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעֹולה.

ß zah 'h ycew zay ß

(àé)äfçà íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³£ª¨Æ
äeö øLàk ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®©«£¤−¦¨¬

:äòøô©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

(áé)åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®
:óhä éôì íçì¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

(âé)õøà dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הראׁשֹון לענין הרעב חֹוזר ׁשני עיפּות,∑dÏzÂ.לתחּלת לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ¿∆∆≈¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ
לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, זּקים (משלי הּירה עזרא עזרא עזרא עזרא .""ּכמתלהלּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹ

CÈiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e·˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

Èe‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

וּתלּה יעׂשה:יג מה ידע ׁשּלא ּכאדם וטעמֹו, ּכמתעּתע. ּכמֹו ּכמתלהלּה וּתתע. מׁשקל על . ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָֹ



לט ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ycew zayl inei xeriy

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåúàîe íéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−
éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL̈¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ

:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«
i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒַָ

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ אֹותם מברכים ׂשרים: מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשאין  לפי לרגליו, נילּוס ׁשּיעלה ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונֹוטלים
נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל יעקב ׁשל ּומּברכתֹו ּומׁשקה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹארץ

הארץ את ּומׁשקה לקראתֹו עֹולה .(תנחומא)והּוא ְְְִֶֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e wlg zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפרעה רעה רעה רעה  יעקביעקביעקביעקב ְְְְַַַַָָָָויברויברויברויברֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ּבנֹוגע ּפרעה את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר פרשה לכאֹורה וארא (תנחומא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
זרה?יג) לעבֹודה ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת. ׁשהיא לֹומר, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש
ּומׁשקה" עֹולה נילּוס שם)אּלא פרשתנו ּפרנסתם.(רש"י להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זה  הּוא יתּבר הּבֹורא מּכח ורק עצמֹו, מּכח עֹולה הּנילּוס ׁשאין ראּו נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹא
מצרים. ׁשל העבֹודה־זרה נחלׁשה יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעֹולה.

ß zah 'h ycew zay ß

(àé)äfçà íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³£ª¨Æ
äeö øLàk ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®©«£¤−¦¨¬

:äòøô©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

(áé)åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®
:óhä éôì íçì¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

(âé)õøà dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הראׁשֹון לענין הרעב חֹוזר ׁשני עיפּות,∑dÏzÂ.לתחּלת לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ¿∆∆≈¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ
לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, זּקים (משלי הּירה עזרא עזרא עזרא עזרא .""ּכמתלהלּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹ

CÈiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e·˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

Èe‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

וּתלּה יעׂשה:יג מה ידע ׁשּלא ּכאדם וטעמֹו, ּכמתעּתע. ּכמֹו ּכמתלהלּה וּתתע. מׁשקל על . ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָֹ



ybieמ zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ycew zayl inei xeriy

(ãé)íéøöî-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ
óñBé àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²

:äòøô äúéa óñkä-úà¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑את לֹו .הּכסף נֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
úeîð änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨¨−

:óñk ñôà ék Ecâð¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן »≈ְְְִַ

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¨¥−¨«¤

(æé)íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤
íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³

:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«
i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

(çé)eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§
äîäaä äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì BìÆ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬©§¥−̈
:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«

i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני B‚Â'.ׁשנית ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk∑ יד אל הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ««∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
‡e˙iÂbŒÌ.אדני  ÈzÏa∑'ּגוּיתנּו לא 'אם .ּכמֹו: ֲִֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְְִִֵָֹ

(èé)éðéòì úeîð änìeðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬
íéãáò eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑,האדמה ׁשּבא לזרע מּכיון וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ּפי על ואף ¿∆∆«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
הרעב, וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, ּדסֹוטה יעקב ּבּתֹוספתא ׁשנינּו ˙ÌL.וכן ‡Ï∑ ּתהא לא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ…≈»ְֵֹ

חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשממה, אבןאבןאבןאבן ְְְֵֵֵֶָָָֹֹ

(ë)eøëî-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦¨«§³
õøàä éäzå áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤

:äòøôì§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

dxezd lr `xfr oa`

וּיּתם  הּׁשמׁש:טו וּיּדם ּכמֹו הּכפל, מּפעלי . ְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
הבּו ּבפּתח טז נע להיֹותֹו ראּוי הה''א היה . ְְִֵַַָָָָָָ

ירא  ּכי ּכמֹו עבר. ּפעל ּכסף. אפס ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹוחטף.
ּבצער: ְֶֶַָֹלׁשבת

האדמה,יט על מות לׁשֹון ׁשּיאמר ּתתמּה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹואל
תׁשם. ּכּלם: את מחּיה ואּתה זה הפ ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכי

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ycew zayl inei xeriy

(àë)íéøöî-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦
:eäö÷-ãòå§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר לה יֹוסף ׁשאין ּבחברּתּה.לזּכרֹון זֹו עיר ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ¿∆»»∆¡ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
קֹורין  יהיּו ׁשּלא אחיו, מעל חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻולא

'ּגֹולים' ס)אֹותם: B‚Â'.(חולין ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ ועד ּגבּולּה מקצה מצרים, ּבמלכּות אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ִָƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּגבּולּה עזרא עזרא עזרא עזרא .קצה אבןאבןאבןאבן ְְֵָ

(áë)úàî íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
àì ïk-ìò äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ

:íúîãà-úà eøëî̈«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,ּכהן לׁשֹון ּכל מדין",הּכֹומרים, "ּכהן ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות מׁשרת «…¬ƒְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֻ

אֹון" ÌÈ‰kÏ."ּכהן ˜Á∑ ליֹום לחם וכ ּכ .חק ֵֹ…«…¬ƒְְֶֶָָֹ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
-úà ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−¤

:äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

(ãë)úãiä òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ
íëézáa øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−

:íëtèì ìëàìå§¤«¡¬Ÿ§©§¤«
i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים  ּבבּתיכם ולאכל ּבנים ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆ִָ

.קטּנים  ְִַ

(äë)íéãáò eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬£¨¦−
:äòøôì§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ׁשאמרּת ּכמֹו זאת לנּו Ú¯ÙÏ‰.לעׂשֹות ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו לחק להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְְֲֶַַַַָָָֹ
יעבר  .ׁשּלא ֲֶַֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîàì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ

:äòøôì äúéä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«§−̈§©§«Ÿ

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰e ÈBaƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו  ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

dxezd lr `xfr oa`

מצאנּו ּתדע. ּומׁשקל ֹו ּתיׁשמנה. והּבמֹות  ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּגזרת
ויּתכן  יעקב. ּבזכּות הרעב נסּתּלק ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבּדרׁש
הד' ּכמֹו היּו ולא ׁשנים ׁשלׁש הרעב ְְִֶַָָָָָָָָֹֹׁשהיה

ְֶָׁשעברּו:
העביר  העם ואת מּמקֹומֹו.כא אחד ּכל העּתיק . ְְֱֱִִִֶֶֶֶָָָָ

ּדּבר  מצרים ּכר אנׁשי על ּכי אֹומרים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַויׁש

לעבד  ּכדי לערים מהּמדינה ׁשהעבירם ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב,
האדמה: ֲֶָָָאת

הּכהנים  ארמית:כו הּמתרּגם ּכדברי הם . ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹ



מי ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ycew zayl inei xeriy

(àë)íéøöî-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦
:eäö÷-ãòå§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר לה יֹוסף ׁשאין ּבחברּתּה.לזּכרֹון זֹו עיר ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ¿∆»»∆¡ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
קֹורין  יהיּו ׁשּלא אחיו, מעל חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻולא

'ּגֹולים' ס)אֹותם: B‚Â'.(חולין ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ ועד ּגבּולּה מקצה מצרים, ּבמלכּות אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ִָƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּגבּולּה עזרא עזרא עזרא עזרא .קצה אבןאבןאבןאבן ְְֵָ

(áë)úàî íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
àì ïk-ìò äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ

:íúîãà-úà eøëî̈«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,ּכהן לׁשֹון ּכל מדין",הּכֹומרים, "ּכהן ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות מׁשרת «…¬ƒְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֻ

אֹון" ÌÈ‰kÏ."ּכהן ˜Á∑ ליֹום לחם וכ ּכ .חק ֵֹ…«…¬ƒְְֶֶָָֹ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
-úà ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−¤

:äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

(ãë)úãiä òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ
íëézáa øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−

:íëtèì ìëàìå§¤«¡¬Ÿ§©§¤«
i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים  ּבבּתיכם ולאכל ּבנים ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆ִָ

.קטּנים  ְִַ

(äë)íéãáò eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬£¨¦−
:äòøôì§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ׁשאמרּת ּכמֹו זאת לנּו Ú¯ÙÏ‰.לעׂשֹות ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו לחק להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְְֲֶַַַַָָָֹ
יעבר  .ׁשּלא ֲֶַֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîàì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ

:äòøôì äúéä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«§−̈§©§«Ÿ

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰e ÈBaƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו  ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

dxezd lr `xfr oa`

מצאנּו ּתדע. ּומׁשקל ֹו ּתיׁשמנה. והּבמֹות  ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּגזרת
ויּתכן  יעקב. ּבזכּות הרעב נסּתּלק ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבּדרׁש
הד' ּכמֹו היּו ולא ׁשנים ׁשלׁש הרעב ְְִֶַָָָָָָָָֹֹׁשהיה

ְֶָׁשעברּו:
העביר  העם ואת מּמקֹומֹו.כא אחד ּכל העּתיק . ְְֱֱִִִֶֶֶֶָָָָ

ּדּבר  מצרים ּכר אנׁשי על ּכי אֹומרים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַויׁש

לעבד  ּכדי לערים מהּמדינה ׁשהעבירם ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב,
האדמה: ֲֶָָָאת

הּכהנים  ארמית:כו הּמתרּגם ּכדברי הם . ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹ



ybieמב zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ycew zayl inei xeriy

(æë)dá eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´½̈
:ãàî eaøiå eøôiå©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 407 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dWExiA dpYp oWB ux ¤̀¤Ÿ¤¦§¨¦¨

בבבבּהּהּהּה ווווּיּיּיּיאחזאחזאחזאחזּוּוּוּו ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן ּבּבּבּבארץארץארץארץ מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אחּוזה לׁשֹון – בּה רש"י)וּיאחזּו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
ּגמּורה. ּכאחּזה יׂשראל לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּלׁשֹון

לּמצרים? ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני הּקּב"ה ּדנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא ׁשל (ּפרק ׁשהיא ּגׁשן ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ את לׂשרה העניק ׁשּפרעה ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׂשרה

ּכנען, ארץ את ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ּכנען, מארץ יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויתירה
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ עזרא עזרא עזרא עזרא מה־ּׁשאין־ּכן אבןאבןאבןאבן ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת

Ú¯‡a‡כז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d· eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»

î÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùâéå úùøôì äøèôä
dxezd lr `xfr oa`

ּבּה וּיאחזּו אחּוזה:כז ׁשם ׁשּקנּו . ֲֲֵֶַָָָָָ

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי לפני איזה זמן ומרוב הטרדות לא הגיע התור לענות עליו עד עתה.

שואל במכתבו אשר מכיון שהוקל מעט הנסיעה לאה"ב, אם ישתדל לנסוע לכאן, אך רצונו להסתדר 

רק בתור יושב אהל, בתור ראש ישיבה.

בטוח  להיות  ובפרט  ביותר,  היא  קשה  וכיו"ב,  ישיבה  ראש  בתור  כאן,  ההסתדרות  בכלל  הנה 

בזה מקדם, כי ענין כזה דורש חיפוש והשתדלות יתרה על אתר. מובן, אשר אם רצונו ויש ביכלתו לברר 

האפשריות בזה על ידי מכתבים מפאריז, יכול לנסות, אבל מסופקני אם יעלה בידו.

לאידך גיסא ההסתדרות פה בתור שוחט עופות וגסות אומן, קלה היא לפי ערך, ומשתלמת בכי 

טוב, אלא שלזה אפשר שצריך יהי' לדור בערי השדה. ואם מסוגל לזה ורצונו בכך, אזי נכון הדבר שישתדל 

בדבר ניירות לאה"ב. והוי' ינחנו בדרך הישר שיגיע למחוז חפצו, חפצו של איש הישראלי שהוא חפצו של 

נפשו האלקית כמובא בדא"ח מרמב"ם הל' גרושין ספ"ב, אשר פנימיות רצונו של איש יהודי, שזהו הנקרא 

חפץ, הוא אך ורק תורה ומצות.

בברכת הסתדרות טובה ובריאות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן



מג

לשבוע פרשת ויגש תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ג' טבת
פרק כ

מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' טבת
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' טבת
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' טבת
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' טבת
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' טבת
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' טבת
פרק כ 

מפרק מט עד סוף פרק נד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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טבת  ג' ראשון יום
פרק ו  ,20 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë ìáà,`i 'nr cr:ä"ô óåñ

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò
øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô
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Bîöò éðôa,envrl cxtp xac `ed eli`k d`xp `ed -ìa÷î Bðéà ¦§¥©§¥§©¥

àeä-Ceøa-LBãwä ìL BúMãwî úeiçlawn `ed okidn ,`l` - ©¦§ª¨¤©¨¨
,dyecwd on ezeig z` lawi xac lky gxkdd on ixd ?ezeig z`
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úðéçaî àlà ,dîöòáe§©§¨¤¨¦§¦©

,íéøBçàxaqeiy itk - £©¦
dzernyn ,a"k wxta ,oldl
,`id zinipt drtyd ly
jezn xac edyinl zzl
eli`e ,aeh invr oevx
- miixeg` zpigaa drtyd
xac mipzepyk :epiid
ziccv daiq llba edyinl
:lynl .aeh oevx jezn `le
,e`peyl xac ozep edyinyk
.epnn eipt z` dptn edixd
z` milnqn mc` ly eipt
ezeinipty myke ,ezeinipt

jk meyne ,e`peyl ozep `edy dpzna z`hazn dpi` mc`d ly
qgia mb jk - dyrn zrya zeinybd eipt z` mb epnn dptn `ed
ef ixd ,dyecwd cvl zrtyen drtyddyk :ziwl` drtydl

d"awdy ,zinipt drtyddvexeli`e .el ritydl ,lekiak ,
ixd ,dyecwd on `ly cvl ,"`xg` `xhq"l zrtyend drtydd
zpiga" z`xwp `ide ,inipt oevx ila ,cala zipevig drtyd ef

,"miixeg`äâøãîì äâøãnî íéãøBiLdpeilr dbixcnn - ¤§¦¦©§¥¨§©§¥¨
,dpezgzlìzLäa ,úBâøãî úBááøälò Cøc úBîìBòä úeìL ¦§©§¥§¦§©§§¨¨¤¤¦¨

ìeìòå,xak xaqedy itke ,(d`vezd) aaeqne (mxebd) daiq jxc - §¨
d`ad dpezgzd dbixcnl mxebe daiq `id dpeilrd dbixcndyk
dpezgzd dbixcnd oia zekiiye jxr oiicr yi ,ef dxeva ,j` .dpnn
jk lr sqep mpyi o`k eli`e ,dpeilrd dbixcnd `idy ,dzlirl

,íéaø íéîeöîöå,jk lk zcxei ,mevnvd ixg` d`ad dbixcnd - §¦§¦©¦
dyecw ly zeigde ,mevnvd iptly dbixcnl llk jxr dl oi`y
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úeìb úðéçáa Laìúäìe íöîöúäì ìBëiL ãò ,èeòî øçà- ©©¦©¤¨§¦§©§¥§¦§©¥¦§¦©¨

,dyecwd ony zeigd
xac eze`a zelba z`vnp
xacd :epiid .dign `idy
itk ely zeigl lha epi`
"lyen" `ed `l` ,yxcpd
mc` :lynl ;zeigd lr
eiab lr yi - zelba `vnpd
epi` `ede ,eilr lyeny in
eizegek z` zelbl leki
ony zeigd .epevxk lertle
zelb zpigaa `id dyecwd

,ãøôpä øác BúBà CBz- ¨¨©¦§¨
zyalzn eae dyecwd on

zeigdBúBéçäìzeigdl - §©£
,cxtpd xacd z`Bîi÷ìe§©§

øæçé àlL ,Léì ïéàî¥©¦§¥¤Ÿ©£Ÿ
älçzák ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦§¤¤§©§¦¨

.àøápL íãwîlky ,ixd - ¦Ÿ¤¤¦§¨
,d"awdl lha epi`y xac
cxtp xack `ed ezybxdae
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dzeyalzd iciÎlr wx `l`
.minevnve miyeal daxda
äfä íìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨©¤
úBtìwä íìBò ,Bàìîe§Ÿ¨©§¦

.àøçà àøèñåzexnl - §¦§¨¨¢¨
dignd `id `id dyecwdy
z` yibxn inybd dfdÎmlerdy oeikn `l` ,dfdÎmlerd z` mb
lehiad ea d`xp `le ,zcxtp ze`ivnk ,envrl xack envr

,`xg` `xhqe zetilw ly mler `xwp `ed okl ,d"awdlìk ïëìå§¨¥¨
Bîk ,Ba íéøáBb íéòLøäå ,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî©£¥¨©¤¨¦§¨¦§¨§¨¦§¦§

.ã ÷øt óBñ áî øòL íéiç õòa áeúkLddbd"ddbd"a - ¤¨§¥©¦©©¤¤
ly mler `xwp dfd mlerdy ,jk lr owfd epax cner ,d`ad
,mewn lka ixd `vnp d"awdy zexnl ,"`xg` `xhq"e "zetilw"

Îmlera mbdf"seq oi` xe`"d edfy "dlaw"a xaqeny enke ,
,d`ixa ,zeliv` :zenlerd drax` ly zexitqd xyra yalznd
"seq oi` xe`"a ,dfdÎmlerd ,epnler mb `ln ociÎlre ,diyr ,dxivi
"zetilw" ly mler `xwp dfdÎmlerdy dcaerl xzeq df oi` ,j` -
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ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò
øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

,äMã÷c äiNòc úBøéôñ øNòmb ea lelk diyrd mler ,oky - ¤¤§¦©£¦¨¦§ª¨
xyre ,ipgexd diyrd mler mbe ,inybd dfdÎmlerd ,ep` epnler

,epnlera mb ze`vnp dyecw ly diyrd mler ly zexitqdBîëe§
elà äiNòc úBøéôñ øNò CBúáe ,âî øòL íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦©©§¤¤§¦©£¦¨¥

,äøéöéc úBøéôñ øNò ïä¥¤¤§¦¦¦¨
ïëBúáezexitqd xyra - §¨

,dxivi lyúBøéôñ øNò¤¤§¦
ïëBúáe ,äàéøácxyra - ¦§¦¨§¨

,d`ixa ly zexitqdøNò¤¤
,úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦

ïëBúaLzexitqd xyra - ¤§¨
,zeliv`cóBñ-ïéà-øBà¥

-øBà àöîðå ;àeä-Ceøä§¦§¨
àìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§Ÿ
,äðBzçzä Bælä õøàä ìë̈¨¨¤©¨©©§¨
øNòa BúeLaìúä éãé ìò©§¥¦§©§§¤¤
:úBîìBò òaøàc úBøéôñ§¦§©§©¨

-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨
õòa áeúkL Bîk ,äiNò£¦¨§¤¨§¥
á ÷øt æî øòL íéiç©¦©©¤¤
[:ë ÷øt íéìebìb øôñáe§¥¤¦§¦¤¤
had ilan ,z`f zexnle -
mb `ln "seq oi` xe`"y

Îmleradfdlha `ed oi` ,
`xwp okle ,dnvrl "ze`ivn"k ,cxtp xack d`xpe ,d"awdl
zlnqn dyecw ,oky ,"`xg` `xhq"e zetilw ly mler dfdÎmlerd
`xwp df - d"awdl df lehia xqgyk ,d"awdl lhay dn wx
oi`y miyrne mixeaic ,zeaygndy xaqed o`k cr ."`xg` `xhq"
ytpd ly diyeal mde ,"`xg` `xhq" mi`xwp ,dyecw - mzxhn

ndadmd ,zindad ytpd ly dl` miyealy `vei df itle .zi
adze`ly ytp - `id ,dnvr zindad ytpd enk dbixcn

mzeida ,mxa ."`xg` `xhq"e "dtilw"n md diyeal mbe ,"dtilw"
ly mzbixcn ,xaqed xaky itke ,ziwl`d ytpd iyealn jtidd
ziwl`d ytpd zbixcnn dlrnl `id ,ziwl`d ytpd iyeal
mb jk xnel ixd mikixv ,ef ytp zbixcna dilr minxeb mde ,dnvr
miyeal :epiide ,iktdd cva `l` ,zindad ytpd iyeall qgia
ef ytp xy`n xzei dpezgz dbixcna md ,zindad ytpd ly dl`
xzei dpezgz dbixcnl zindad ytp z` micixen mde ,dnvr
dnvr dtilway ,oldl xiaqdl `a owfd epaxe .dnvr `id xy`n
ytpd iyeal oia xy`e ,dipydn dhnl zg` ,zebixcn izy opyi
mde - zexiar ly dyrne xeaic ,daygn iyeal mpyi ,zindad
ytp ,oky ,dnvr zindad ytpd xy`n mzbixcna daxda dhnl
iyeal eli`e ,aehdn mb oiicr da yiy ,"dbep ztilw"n `id ef

iciÎlre ,llk aehdn oda oi`y "zetilw" oze`n md zexiard
dpezgz dbixcnl zcxei `id - dl` miyeala ytpd zeyalzd

dnvr `id xy`n xzei9:ì úB÷ìçð ïä úBtìwäL àlàézL ¤¨¤©§¦¥¤§¨¦§¥
ìL àéä ,äðBzçzä äâøãnä .Bfî ähîì Bæ ,úBâøãîúBtì÷ L ©§¥§©¨¦©©§¥¨©©§¨¦¨Ÿ§¦

,éøîâì úBòøå úBàîhä©§¥§¨§©§¥
,ììk áBè íäa ïéàå§¥¨¤§¨
úákøîa eàø÷ðå§¦§§§¤§¤¤

ìà÷æçé10"dakxn"a - §¤§¥
da ,`iapd l`wfgi dfgy
lr miqknd mixacd mixkfp
dyly ,mdipia ,zewl`
yly lr mifnxnd mixac
ze`xwp ode ,el` zetilw

:myïðò"å "äøòñ çeø"©§¨¨§¨¨
."'Bâå ìBãby`"e - ¨§

od el` yly ."zgwlzn
ze`nhd zetilwd yly
.llk aehdn oda oi`e ixnbl

ïäîe,el` zetilw ylyn - ¥¤
úBLôð úBëLîðå úBòtLð¦§¨§¦§¨©§
íei÷å ,íìBòä úBnà ìk̈ª¨¨§¦

,íôebzeigd lr sqep - ¨
yi ,sebd z` dignd ytpdn

,invr meiw mb seblúBLôðå§©§
íei÷å ,íôeb íei÷å ,äìéëàa íéøeñàå íéàîhä íéiç éìòa ìk̈©£¥©¦©§¥¦©£¦©£¦¨§¦¨§¦

äìøò Bîk ,çîBväî úBøeñà úBìëàî ìk úeiçåzexit - §©¨©£¨£¥©¥©§¨§¨
,mipy yly mdl e`ln `l oiicry mivr lr mignevdéàìëå§¦§¥

íøkä,miapr mr axerna drxfpy d`eaz -,'eëxeq`y dn lk - ©¤¤
,dlik`a,'å ÷øt èî øòL íéiç õòa áeúkL Bîëelky - §¤¨§¥©¦©©¤¤

,el` zetilw ylyn mzeig milawn mixen`d mixacdíei÷ ïëå§¥¦
äNòú àì ä"ñL ìk ìL äáLçîe øeac äNònä ìk úeiçå- §©¨©©£¤¦©£¨¨¤¨§¨Ÿ©£¤

dxq` dxezdy "dyrzÎ`l"d zeevn ynge miyy ze`n yly
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mzeig milawn dl` lk dpd .dxezd ony mixeqi`l "mitpr"
,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn mneiweíL áeúkL Bîkur"a - §¤¨¨
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xyre ,ipgexd diyrd mler mbe ,inybd dfdÎmlerd ,ep` epnler

,epnlera mb ze`vnp dyecw ly diyrd mler ly zexitqdBîëe§
elà äiNòc úBøéôñ øNò CBúáe ,âî øòL íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦©©§¤¤§¦©£¦¨¥

,äøéöéc úBøéôñ øNò ïä¥¤¤§¦¦¦¨
ïëBúáezexitqd xyra - §¨

,dxivi lyúBøéôñ øNò¤¤§¦
ïëBúáe ,äàéøácxyra - ¦§¦¨§¨

,d`ixa ly zexitqdøNò¤¤
,úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦

ïëBúaLzexitqd xyra - ¤§¨
,zeliv`cóBñ-ïéà-øBà¥

-øBà àöîðå ;àeä-Ceøä§¦§¨
àìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§Ÿ
,äðBzçzä Bælä õøàä ìë̈¨¨¤©¨©©§¨
øNòa BúeLaìúä éãé ìò©§¥¦§©§§¤¤
:úBîìBò òaøàc úBøéôñ§¦§©§©¨

-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨
õòa áeúkL Bîk ,äiNò£¦¨§¤¨§¥
á ÷øt æî øòL íéiç©¦©©¤¤
[:ë ÷øt íéìebìb øôñáe§¥¤¦§¦¤¤
had ilan ,z`f zexnle -
mb `ln "seq oi` xe`"y

Îmleradfdlha `ed oi` ,
`xwp okle ,dnvrl "ze`ivn"k ,cxtp xack d`xpe ,d"awdl
zlnqn dyecw ,oky ,"`xg` `xhq"e zetilw ly mler dfdÎmlerd
`xwp df - d"awdl df lehia xqgyk ,d"awdl lhay dn wx
oi`y miyrne mixeaic ,zeaygndy xaqed o`k cr ."`xg` `xhq"
ytpd ly diyeal mde ,"`xg` `xhq" mi`xwp ,dyecw - mzxhn

ndadmd ,zindad ytpd ly dl` miyealy `vei df itle .zi
adze`ly ytp - `id ,dnvr zindad ytpd enk dbixcn

mzeida ,mxa ."`xg` `xhq"e "dtilw"n md diyeal mbe ,"dtilw"
ly mzbixcn ,xaqed xaky itke ,ziwl`d ytpd iyealn jtidd
ziwl`d ytpd zbixcnn dlrnl `id ,ziwl`d ytpd iyeal
mb jk xnel ixd mikixv ,ef ytp zbixcna dilr minxeb mde ,dnvr
miyeal :epiide ,iktdd cva `l` ,zindad ytpd iyeall qgia
ef ytp xy`n xzei dpezgz dbixcna md ,zindad ytpd ly dl`
xzei dpezgz dbixcnl zindad ytp z` micixen mde ,dnvr
dnvr dtilway ,oldl xiaqdl `a owfd epaxe .dnvr `id xy`n
ytpd iyeal oia xy`e ,dipydn dhnl zg` ,zebixcn izy opyi
mde - zexiar ly dyrne xeaic ,daygn iyeal mpyi ,zindad
ytp ,oky ,dnvr zindad ytpd xy`n mzbixcna daxda dhnl
iyeal eli`e ,aehdn mb oiicr da yiy ,"dbep ztilw"n `id ef

iciÎlre ,llk aehdn oda oi`y "zetilw" oze`n md zexiard
dpezgz dbixcnl zcxei `id - dl` miyeala ytpd zeyalzd

dnvr `id xy`n xzei9:ì úB÷ìçð ïä úBtìwäL àlàézL ¤¨¤©§¦¥¤§¨¦§¥
ìL àéä ,äðBzçzä äâøãnä .Bfî ähîì Bæ ,úBâøãîúBtì÷ L ©§¥§©¨¦©©§¥¨©©§¨¦¨Ÿ§¦

,éøîâì úBòøå úBàîhä©§¥§¨§©§¥
,ììk áBè íäa ïéàå§¥¨¤§¨
úákøîa eàø÷ðå§¦§§§¤§¤¤

ìà÷æçé10"dakxn"a - §¤§¥
da ,`iapd l`wfgi dfgy
lr miqknd mixacd mixkfp
dyly ,mdipia ,zewl`
yly lr mifnxnd mixac
ze`xwp ode ,el` zetilw

:myïðò"å "äøòñ çeø"©§¨¨§¨¨
."'Bâå ìBãby`"e - ¨§

od el` yly ."zgwlzn
ze`nhd zetilwd yly
.llk aehdn oda oi`e ixnbl

ïäîe,el` zetilw ylyn - ¥¤
úBLôð úBëLîðå úBòtLð¦§¨§¦§¨©§
íei÷å ,íìBòä úBnà ìk̈ª¨¨§¦

,íôebzeigd lr sqep - ¨
yi ,sebd z` dignd ytpdn

,invr meiw mb seblúBLôðå§©§
íei÷å ,íôeb íei÷å ,äìéëàa íéøeñàå íéàîhä íéiç éìòa ìk̈©£¥©¦©§¥¦©£¦©£¦¨§¦¨§¦

äìøò Bîk ,çîBväî úBøeñà úBìëàî ìk úeiçåzexit - §©¨©£¨£¥©¥©§¨§¨
,mipy yly mdl e`ln `l oiicry mivr lr mignevdéàìëå§¦§¥

íøkä,miapr mr axerna drxfpy d`eaz -,'eëxeq`y dn lk - ©¤¤
,dlik`a,'å ÷øt èî øòL íéiç õòa áeúkL Bîëelky - §¤¨§¥©¦©©¤¤

,el` zetilw ylyn mzeig milawn mixen`d mixacdíei÷ ïëå§¥¦
äNòú àì ä"ñL ìk ìL äáLçîe øeac äNònä ìk úeiçå- §©¨©©£¤¦©£¨¨¤¨§¨Ÿ©£¤

dxq` dxezdy "dyrzÎ`l"d zeevn ynge miyy ze`n yly
,aeygle xacl ,zeyrl,ïäéôðòåxeza minkgd exq`y mixacd - §©§¥¤

mzeig milawn dl` lk dpd .dxezd ony mixeqi`l "mitpr"
,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn mneiweíL áeúkL Bîkur"a - §¤¨¨

,"miig:ä ÷øt óBñ,xeqi` ly dyrne xeaic ,daygny ,ixd - ¤¤
ytpd eli`e .zetilway xzei dpezgzd dbixcndn miraep
`id ,oldl xaqeiy enke ,oey`xd wxta xn`py itk ixd ,zindad
md miyealdy - o`kn .aehd on oiicr da yiy ,dbep ztilwn
yexit edf .dcixi dl minxeb mde ,dnvr ytpdn dbixcna dhnl
,da ,ziwl`d ytpd ly iktdd cvd ,"df znerl df" iehial wiiecn
dlrnl md ,zeevnd meiwae dxeza dyrne xeaic ,daygn :iyeal
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טבת  ד' שני יום
פרק ז  ,`i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð êà æ ÷øô,22 'nr cr.ïðáø éçãáå

,ätìwä ãvnL ìàøNéaL úéîäaä úéðeiçä Lôð Cà .æ ÷øt¤¤©¤¤©¦¦©§¥¦¤§¦§¨¥¤¦©©§¦¨
íãàä íãa úLaìîä,miipteb miiga eze` zeigdl -økæpk ©§ª¤¤§©¨¨¨©¦§¨

ìéòì1íéøzîe íéøBäè íéâãå úBôBòå úBiçå úBîäa úBLôðå , §¥§©§§¥§©§§¨¦§¦ª¨¦
,äìéëàa,dxez oic itÎlr -ìëå íîBcä ìk úeiçå íei÷å ©£¦¨§¦§©¨©¥§¨

,äìéëàa øznä çîBvä©¥©©ª¨©£¦¨
i÷ ïëåìk úeiçå íe §¥¦§©¨

äáLçîe øeac äNònä©©£¤¦©£¨¨
ïéàL äfä íìBò éðéðòa§¦§§¥¨©¤¤¥

,øeqà ãö íäadidiy - ¨¤©¦
e` xacl ,mzeyrl xeq`

,mda xdxdlàìå LøL àìŸŸ¤§Ÿ
ðòàì úBöî ä"ñMî ó ¨¨¦§¨¦§Ÿ

àúéøBàc ïäéôðòå äNòú©£¤§©§¥¤§©§¨
,ïðaøãe,zeaygnayk - §©¨¨

cv oi` ,miyrnae mixeaica
,llk xeqi` lyïðéàL ÷ø©¤¥¨

ìíéîL íLlk ,ixd - §¥¨©¦
eizeaygne eixeaic ,eiyrn
zeidl mikixv ,icedi ly
:lynl .d"awd ly enyl
dkixv ,lke` icediyk
didiy ick zeidl ezlik`
,dxez cenll gek el
;devn miiwle lltzdl
dpeeka zeidl jixv exgqn
z` qpxtl ecia didiy
eicli z` lcbl ,ezgtyn
zzl ,zeevnle dxezl
micqg zelinb ,dwcv
ef dxhnyk ,mxa .dnecke

,ely zeaygnde mixeaicd ,miyrnd on zxcrpàlàmzxhn - ¤¨
,`idBîei÷å óebä Cøö àeä elôàå ,Búåàúå Böôçå óebä ïBöø§©§¤§§©£¨©£¦Ÿ¤©§¦

,Lnî Búeiçå:enk ,miiwzdle zeigl leki sebd oi` mdicrla - §©©¨
zn`a leki `ed oi` dlik`d icrlae ,lek`l yxec sebdy - dlik`

,z`f dyriy ,mpn` ,gxkdd on .zeiglàlà,o`k xqgy dn - ¤¨
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eli`e .aeh dherin wxe rx

mleradfddlek lk hrnk ,
rx `id "dbep" ztilw ly
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eðéäc ,äMãwä úâøãîe úðéçáa äìBòå úììëð àéäL`id izn - ¤¦¦§¤¤§¨¦§¦©©§¥©©§ª¨§©§
- ?dyecwa zllkpøøaúð da áøòîä áBhäLk,lcape -òøäî §¤©©§Ÿ̈¨¦§¨¥¥¨©

.äMãwa ììëðå äìBòå øáBâådzr ynzyn ,oiprd zxaqdl - §¥§¤§¦§¨©§ª¨
dyrnd ly zeigd mday ,xeaic e` dyrn ly `nbeca ,owfd epax
lvpl zexyt`d o`k dpyi ,xnelk ,"dbep" ztilwn `id ,xeaicd e`
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íéøîà éèå÷éì
êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð

íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
åöôçå óåâä ïåöø àìà íéîù íùì ïðéàù ÷ø ïðáøãå
àìà ùîî åúåéçå åîåé÷å óåâä êøåö àåä 'éôàå åúåàúå
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù
úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù
äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷
úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
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א.1. פרק

zah 'd iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ה' שלישי יום
,22 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì

dpeeka dyrnd z` dyer `edy dryae ,rxl mbe aehl mb dze`
z` dyer `edy drya eli`e ,dyecwa zllkp `id ,dyecw ly
ylyny xenb rxl zeigd z` cixen `ed - eteb beprz myl dyrnd

.ixnbl ze`nhd zetilwdàðîL àøNa ìëBàä :ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨¨¥¦§¨§¥¨
àøBúclke` mc`yk - §¨

,ony xey xyaïéé äúBLå§¤©¦
íOáî`ed oi` ,`l` - §ª¨

ik ,dee`z myl z`f dyer
,dpeeka m`Bzòc áéçøäì§©§¦©§

,BúøBúìe 'äìlkeiy ick - ©§¨
z"iyd z` cearl xzei aeh
,dxez xzei aeh oiadle
àøîç" :àáø øîàãk¦§¨©¨¨©§¨

,"'eë àçéøåxn`y enk - §¥¨
`ax2miaigxn aeh gixe oii ,

oiadl lkeiy ,mc` ly ezrc
ytgn `ed okle ,xzei aeh

aeh oiadl zrcd zagxd el didzy ick ,aeh oiie aeh xya ixg`
,dyecw ly dpeeka od eziizye ezlik`y ,zxne` z`f ,dxeza xzei

Bàmyl e` dyecw myl dpeeka ,irvn` `id dlik`dy wx `l -
dlik`dy `l` ,devndnvrony xya lke` `ed ,devn `id

,devnd z` miiwl ick aeh oii dzeyeâðò úåöî íi÷ì éãk ìéáLa¦§¦§¥§©¥¦§©Ÿ¤
áBè íBéå úaLxya zlik`a aeh meie zay bprl devn oky - ©¨§

zepeekdn zg` myl od dizyde dlik`d m` ,ixd ,oii ziizyae
,zexen`dútìwî òtLð äéäL ïéiäå øNaä úeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©©¨¨§©©¦¤¨¨¦§¨¦§¦©

;ïaø÷ëe äìBòk 'äì äìBòå ,dâðler" enk -zeigd f`y ,oaxwe "d Ÿ©§¤©§¨§¨§¨
.dyecwa zllkp - dizyde dlik`d gekn dyry dyrnd lyïëå§¥

mc`y xeaica mb jk -
ly dpeeka md m` :xacn
zeigd f` dler ,dyecw
,dyecwl dl` mixeaicay

:enkàúlî øîBàä̈¥¦§¨
àúeçéãácrinynd - ¦§¦¨

dpeeka ,dgicaBzòc çwôì§©¥©©§
BúøBúìe 'äì Baì çnNìe§©¥©¦©§¨

,BúãBáòåz` cearl ick - ©£¨
,z"iydúBéäì íéëéøvL¤§¦¦¦§

,äçîNadxez cenil - §¦§¨
zeidl mikixv myd zceare
`ed okle ,dgny jezn

,dgnyd z` xiabdl ick ,dgica rinynàáø äNòL Bîëe§¤¨¨¨¨
åéãéîìúì3älçz àúeçéãác àúlî íäéðôì øîàLiptl - §©§¦¨¤¨©¦§¥¤¦§¨¦§¦¨§¦¨

dgica mdiptl xne` `ax did ,eicinlz mr cenll ayiyéçãáe¨§¥
.ïðaøaeh elkeiy ick ,mdilr dgeca dzyrp eicinlz ly mzrce - ©¨¨

zeigd ixd ,efk dxhna zxn`p dgicayk .mcenil z` oiadl xzei
.dyecwa zllkpe rxdn zcxtp ,"dbep" ztilwn d`ad el` milnay

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Cà`aeqe xya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oiiàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì,de`zd - §©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéçaytpay - §¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindadúcî epnnL¤¦¤¦©
äåàzäxaqedy enk - ©©£¨

drax`ny ,oey`xd wxta
ytpd ly mirxd zeceqid
zecnd lk ze`a ,zindad
ceqin d`a de`ze ,zerxd

,mindãøBé äæ éãé ìò äpä¦¥©§¥¤¥
ïéiäå øNaä úeiç©©¨¨§©©¦

aL,Baø÷,dzye lk`y - ¤§¦§
òøa äòL éôì ììëðå§¦§¨§¦¨¨§©

ìLaL øeîbúBtì÷ L ¨¤§¨Ÿ§¦
,úBàîhäaeh oda oi`y - ©§¥

,llkBôeâåmc`d ly - §
,de`z myl dzye lk`y

ïäì äNòð,zetilwl -äákøîe Leáìdlha `idy dakxn enk - ©£¤¨¤§¤§¨¨
zrya ,mc`d ly eteb dyrp ,o`k mb jk ,dilr akexl ixnbl

wx edf la` ,dtilwl lha - dakxnke ,dtilwl yealk ,dyrnéôì§¦
,BúøBúìe 'ä úãBáòì øæçéå íãàä áeLé øLà ãò .äòL,oky - ¨¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ©£©§¨

zeigd zcxtp ,myd zcearle dxezl xfege daeyz dyer mc`yk
dlere zxfege zetilwdn

,dyecwläéäL éôì ék¦§¦¤¨¨
,øLk ïééå øzä øNa- §©¤¥§©¦¨¥

mcixed ezee`za mc`de
ze`nhd zetilwd ylyl

,ixnbløæçì íéìBëé Cëì§¨§¦©£Ÿ
Bnò úBìòìåmr cgi - §©£¦

dzye lk`y mc` eze`
,mze`,'ä úãBáòì BáeLa§©£©

z` f` lvpn `ed ,ixdy -
el sqeezipy gekd
,dizydne dlik`dn
dxez cnel `ed ezervn`ae

.z"iyd z` caereeäfL¤¤
ì,"øzî"e "øzä" ïBL`xwp ezeyrl e` elk`l xzeny xac - §¤¥ª¨

,xyw zxzd - zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid"øîBìk§©
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íéøîà éèå÷éì

àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà

áéúåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים



מז zah 'd iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ה' שלישי יום
,22 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì

dpeeka dyrnd z` dyer `edy dryae ,rxl mbe aehl mb dze`
z` dyer `edy drya eli`e ,dyecwa zllkp `id ,dyecw ly
ylyny xenb rxl zeigd z` cixen `ed - eteb beprz myl dyrnd

.ixnbl ze`nhd zetilwdàðîL àøNa ìëBàä :ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨¨¥¦§¨§¥¨
àøBúclke` mc`yk - §¨

,ony xey xyaïéé äúBLå§¤©¦
íOáî`ed oi` ,`l` - §ª¨

ik ,dee`z myl z`f dyer
,dpeeka m`Bzòc áéçøäì§©§¦©§

,BúøBúìe 'äìlkeiy ick - ©§¨
z"iyd z` cearl xzei aeh
,dxez xzei aeh oiadle
àøîç" :àáø øîàãk¦§¨©¨¨©§¨

,"'eë àçéøåxn`y enk - §¥¨
`ax2miaigxn aeh gixe oii ,

oiadl lkeiy ,mc` ly ezrc
ytgn `ed okle ,xzei aeh

aeh oiadl zrcd zagxd el didzy ick ,aeh oiie aeh xya ixg`
,dyecw ly dpeeka od eziizye ezlik`y ,zxne` z`f ,dxeza xzei

Bàmyl e` dyecw myl dpeeka ,irvn` `id dlik`dy wx `l -
dlik`dy `l` ,devndnvrony xya lke` `ed ,devn `id

,devnd z` miiwl ick aeh oii dzeyeâðò úåöî íi÷ì éãk ìéáLa¦§¦§¥§©¥¦§©Ÿ¤
áBè íBéå úaLxya zlik`a aeh meie zay bprl devn oky - ©¨§

zepeekdn zg` myl od dizyde dlik`d m` ,ixd ,oii ziizyae
,zexen`dútìwî òtLð äéäL ïéiäå øNaä úeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©©¨¨§©©¦¤¨¨¦§¨¦§¦©

;ïaø÷ëe äìBòk 'äì äìBòå ,dâðler" enk -zeigd f`y ,oaxwe "d Ÿ©§¤©§¨§¨§¨
.dyecwa zllkp - dizyde dlik`d gekn dyry dyrnd lyïëå§¥

mc`y xeaica mb jk -
ly dpeeka md m` :xacn
zeigd f` dler ,dyecw
,dyecwl dl` mixeaicay

:enkàúlî øîBàä̈¥¦§¨
àúeçéãácrinynd - ¦§¦¨

dpeeka ,dgicaBzòc çwôì§©¥©©§
BúøBúìe 'äì Baì çnNìe§©¥©¦©§¨

,BúãBáòåz` cearl ick - ©£¨
,z"iydúBéäì íéëéøvL¤§¦¦¦§

,äçîNadxez cenil - §¦§¨
zeidl mikixv myd zceare
`ed okle ,dgny jezn

,dgnyd z` xiabdl ick ,dgica rinynàáø äNòL Bîëe§¤¨¨¨¨
åéãéîìúì3älçz àúeçéãác àúlî íäéðôì øîàLiptl - §©§¦¨¤¨©¦§¥¤¦§¨¦§¦¨§¦¨

dgica mdiptl xne` `ax did ,eicinlz mr cenll ayiyéçãáe¨§¥
.ïðaøaeh elkeiy ick ,mdilr dgeca dzyrp eicinlz ly mzrce - ©¨¨

zeigd ixd ,efk dxhna zxn`p dgicayk .mcenil z` oiadl xzei
.dyecwa zllkpe rxdn zcxtp ,"dbep" ztilwn d`ad el` milnay

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Cà`aeqe xya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oiiàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì,de`zd - §©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéçaytpay - §¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindadúcî epnnL¤¦¤¦©
äåàzäxaqedy enk - ©©£¨

drax`ny ,oey`xd wxta
ytpd ly mirxd zeceqid
zecnd lk ze`a ,zindad
ceqin d`a de`ze ,zerxd

,mindãøBé äæ éãé ìò äpä¦¥©§¥¤¥
ïéiäå øNaä úeiç©©¨¨§©©¦

aL,Baø÷,dzye lk`y - ¤§¦§
òøa äòL éôì ììëðå§¦§¨§¦¨¨§©

ìLaL øeîbúBtì÷ L ¨¤§¨Ÿ§¦
,úBàîhäaeh oda oi`y - ©§¥

,llkBôeâåmc`d ly - §
,de`z myl dzye lk`y

ïäì äNòð,zetilwl -äákøîe Leáìdlha `idy dakxn enk - ©£¤¨¤§¤§¨¨
zrya ,mc`d ly eteb dyrp ,o`k mb jk ,dilr akexl ixnbl

wx edf la` ,dtilwl lha - dakxnke ,dtilwl yealk ,dyrnéôì§¦
,BúøBúìe 'ä úãBáòì øæçéå íãàä áeLé øLà ãò .äòL,oky - ¨¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ©£©§¨

zeigd zcxtp ,myd zcearle dxezl xfege daeyz dyer mc`yk
dlere zxfege zetilwdn

,dyecwläéäL éôì ék¦§¦¤¨¨
,øLk ïééå øzä øNa- §©¤¥§©¦¨¥

mcixed ezee`za mc`de
ze`nhd zetilwd ylyl

,ixnbløæçì íéìBëé Cëì§¨§¦©£Ÿ
Bnò úBìòìåmr cgi - §©£¦

dzye lk`y mc` eze`
,mze`,'ä úãBáòì BáeLa§©£©

z` f` lvpn `ed ,ixdy -
el sqeezipy gekd
,dizydne dlik`dn
dxez cnel `ed ezervn`ae

.z"iyd z` caereeäfL¤¤
ì,"øzî"e "øzä" ïBL`xwp ezeyrl e` elk`l xzeny xac - §¤¥ª¨

,xyw zxzd - zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid"øîBìk§©

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà

áéúåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים



zahמח 'd iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéðBöéçä éãéa øeñàå øeL÷ BðéàLepi`y -xeyw,zetilwd icia ¤¥¨§¨¦¥©¦¦
ly xac .dyecwd zeyxl uegn ody iptn ,"mipevig" ze`xwpd
odicia xeyw epi`e "mipevig"d zetilwd zeyxa `vnp epi` xzid

- jk ick cr.'äì úBìòìå øæçì ìëeé àlL,"xzid" ly xac - ¤Ÿ©©£Ÿ§©£©
,"dtilw"n raep `ed ik m`

lekizelrzdle xefgl
.dyecwa÷ømb ,mxa - ©

,dyecwl zxfeg zeigdyk
xfeg mc`dy iciÎlr

,daeyzaepnî eîéLøäL¤¨§¦¦¤
,óeba øàLðmc`yk - ¦§¨©

myl xzend xac lk`
dyrp dyrn zryae ,de`z
dze`a ixd ,xenb rx xacd
- etebn wlg dyrp df dry
xfeg mc` eze`yk mb okle
,myd zcearle dxezl
- zeigd z` mb ez` dlrne
rxdn "myex" oiicr x`yp

,etebaéøö ïk ìòåóebä C §©¥¨¦©
,øáwä èeaçìixg` - §¦©¤¤

,ezenøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì4.xawd heaigy - §©¨

miyperd lk enk `ed
jkfl ick mi`ad dlrnly
xawd heaige ,dnypd z`
z` jkfl cgeina oeekn
"myex" eze`n mc`d

,xen`k .miny myl `ly miiptebd mibeprzdn eteba x`ypy
xenb rxa ,dry itl ,zllkp ,de`z myl dizye dlik`ay zeigd

,daeyz dyri mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly lyïëå§¥
Lc÷ àlL ,úéîäa äåàúa epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©£¨©£¦¤Ÿ¦¥

.äøBäè BzLà íò LéîLz úòLa Bîöòzllkp f` mby - ©§¦§©©§¦¦¦§§¨
cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb rxa ,dry itl ,zeigd
envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa .daeyza xefgi mc`dy
,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edy `l` ,diyra xzen

ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîa ïk ïéàM äîzeida - ©¤¥¥§©£¨£¦£¤¥
mdmnvr,mixeq` mixacìMîíä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥

íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñàzeyxl uegny zetilwd icia - £¦§¦¦¥©¦¦
,dyecwdïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd -íMî íéìBò- §¨§¥¦¦¨

,zetilwdníîBé àáé ék ãò,dpnlriz zetilwdy -úånä òláéå ©¦¨Ÿ¨¦ª©©¨¤
áeúkL Bîk ,çöðì5;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø úàå" :- ¨¤©§¤¨§¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤

,dyecwd zevevip `linn odn elri ,dplhaiz zetilwdykBà-
mby ,xacd xyt`dzrmixeq`d mixacd ly zeigd `vz

,dyecwl dlrze d`nehdnCk ìk äìBãb äáeLz äNòiL ãò©¤©£¤§¨§¨¨¨
äáäàî äáeLz àéäL ,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL¤§©£¦§ª©¨¤¦§¨¥©£¨

àaìc à÷îòî,ald wnern `id daeyzdyk -äaø äáäàa ¥¨§¨§¦¨§©£¨©¨
ä÷éLçå,wyg jezn -äàîöå ,Cøaúé Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå ©£¦¨§¤¤¥¨§¨§¨¦§¨¥§¨§¨

,äiöå äôéò õøàk 'äì BLôðd`nv eytp mb jk ,minl d`nvd - ©§©§¤¤£¥¨§¦¨
,z"iydläpä ãò ék úBéäì,daeyz dyry cr -BLôð äúéä ¦§¦©¥¨¨§¨©§

éðt øBàî ä÷Bçøe ,àøçà àøèqä àéä ,úåîìöå äiö õøàa§¤¤¦¨§©§¨¤¦©¦§¨¨¢¨§¨¥§¥
,úéìëúa 'ä,iniptd iwl`d xe`dn zilkza dwegx eytp -úàæìå §©§¦§¨Ÿ

dyery drya ,okle -
,dax dad` jezn daeyz

BLôð äàîö,z"iydl - ¨§¨©§
æò øúéa,xzei wfg - §¤¤¨

,íé÷écvä úBLôð ïBànvî¦¦¨©§©©¦¦
,oky .mrt s` e`hg `ly -
l` cinz miaexw miwicv
inl minec mde ,d"awd
ly mewna cinz `vnpy
wfg epi` epe`nv my ,min
`vnpy in eli`e ,jk lk
oi`y mewn ,dnny xacna
`ed minl epe`nv - min ea
epe`nv mb jk .daxda wfg
"daeyz lra"d ly
itkn daxda wfg zewl`l
,"wicv"a `ed xacdy

:ì"æ íøîàîkenk - §©£¨¨©
l"f epinkg mixne`y6:

äáeLz éìòaL íB÷îa"§¨¤©£¥§¨
."'eë íéãîBòdbixcna - §¦

,daeyzÎilra micner da
mixenb miwicv zlekia oi`

,oky .my cenrlxen`k
,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l oe`nv eze` miwicva xqg

.c`n miwegx df iptl eidyeøîà Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòå§©§¨¥©£¨©¨¨§
l"f epinkg -7:,"úBiëæk Bì eNòð úBðBãf"Lmiktdp ei`hg - ¤§©£¦§ª

- ?dnl jk lke ,zeevnl.Bæ äaø äáäàì àa äæ éãé ìòå ìéàBä¦§©§¥¤¨§©£¨©¨
dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar oze` iciÎlr -
enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l ,daeyz
miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad od ,zeevn

mby ,oaen xen`dnzrk,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,
z`fe ,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl jxc dpyi

.d"awdl dax dad`n d`ad daeyz iciÎlràlL äáeLz ìáà£¨§¨¤Ÿ
,Bì çìñé 'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæ äáäàîlr - ¥©£¨©¤¦§¨§¨§¦§©

,xary zexiardBì eNòð àì íB÷î ìkî,zexiard -,úBiëæk- ¦¨¨Ÿ©£¦§ª
,zeevnk,õ÷ úò ãò éøîâì ätìwäî íéìBò ïéàå,zelbd - §¥¦¥©§¦¨§©§¥©¥¥

úånä òláiL,zen ze`xwpd zetilwd -.çöðì,ixd ,epcnl - ¤§ª©©¨¤¨¤©
wzpidl dleki dpi` ,zexeq` ze`iae mixeq` milk`nay zeigdy
,dax dad` jezn zraepd daeyz iciÎlr `l` ,zetilwdn ixnbl
owfd epax `a oldl .ixnbl dpnlrize dplhazz zetilwdyk e`
mb dyecwl zelrl dleki ely zeigdy cg` xeqi` miiwy xnel
daeyz dyeryk `l` ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr `ly

:dhnd lry rny z`ixwa dax dpeek jezn dpekp
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íéøîà éèå÷éì
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð
úåîä òìåáéù õ÷ úò ãò éøîâì äôéì÷äî íéìåò

.çöðì
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ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש

zah 'e iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ו' רביעי יום
,ai 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä êà,24 'nr cr:íãå øùá

ä"äâä
àá÷åðã ãåñéá äèì÷ðù éðôî)
úåéçä úèìå÷å úìá÷îä äôéì÷ã
ïéàù äìèáì òøæá ë"àùî äùåã÷äî
äéúåçëù ÷ø äôéì÷ã àá÷åð 'éçá íù
úåôèáù úåéçì íéùéáìî äéúåìééçå

:(ç"éì òåãéë

äãøiL óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©¤¨§¨
ìLa äììëðåéøä ¯ úBàîhä úBtì÷ LäáeLúa íMî äìBò Bæ §¦§§¨§¨Ÿ§¦©§¥£¥¨¦¨¦§¨

,äðBëð,dpk j` "dlibx" -ìòL òîL úàéø÷a äîeöò äðeëáe §¨§©¨¨£¨¦§¦©§©¤©
,ì"æ é"øàäî òãBpk ,ähnälry rny z`ixwa "dpeek"y - ©¦¨©©¥¨£¦©

`hg owzl zlbeqn dhnd
,dfàøîba ænøîe8:- §ª¨©§¨¨

:zxne`dàøBwä ìk"¨©¥
Búhî ìò òîL úàéø÷§¦©§©©¦¨
ézL ìL áøç æçBà elàk§¦¥¤¤¤§¥

,"'eë úBitzeit izye - ¦
,ick od el`úBôeb âøäì©£Ÿ

íéðBöéçä,zetilwd ly - ©¦¦
úeiçì Leáì eNòpL¤©£§©©

,úBthaLzeteb zbixd - ¤©¦
zg` iciÎlr dyrp zetilwd
z`ixw ly axgdn zeitd

,dhnd lry rnyäìBòå§¨
,íäî úeiçädtd ici lr - ©©¥¤

,axgd ly ipydòeãik©¨©
.ïç éòãBéì) -gdnk §§¥¥

p.dlawd znkg ,(dxzq
òøæ ïBò økæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©£¤©
ììëa äøBza äìháì§©¨¨©¨¦§©
óà ,úBøeñà úBàéa¦£©

,ïäî øeîçLhxtay s` - ¤¨¥¤
rxf oer xeng miieqn
,zexeq` ze`ian dlhal
úðéçáa ,BðBò ìBãâå§¨£¦§¦©
äàîhä éeaøå úeìãbä©©§§¦©ª§¨
äaøîe ãéìBnL úBtìwäå§©§¦¤¦©§¤

,zetilwd z` -ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ
.úBøeñà úBàéaî øúBé ,äìháì òøæ úàöBäazenka xnelk - §¨©¤©§©¨¨¥¦¦£

dxiar iciÎlr xvei `edefze`ia iciÎlr xy`n zetilw xzei daxd
,zexeq`éñBî úBøeñà úBàéáaL ÷øätì÷a úeiçå çk ó ©¤§¦£¦Ÿ©§©¦§¦¨

,äáeLúa úeiçä íMî úBìòäì ìBëé BðéàL ãò ,øúBéa äàîè§¥¨§¥©¤¥¨§©£¦¨©©¦§¨
,dlibx daeyza -ääâä),owfd epax xiaqn ,d`ad "ddbd"a -

wx ,zetilwdn zeigd z` zelrdl xyt` i` zexeq` ze`iaa recn
xyt` dlhal rxfa eli`e ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr

:"dpekp daeyz" iciÎlr mb z`f zeyrlãBñéa äèì÷pL éðtî¦§¥¤¦§§¨¦
ätì÷c àá÷eðc"ceqi"a zeigd dhlwp ,zexeq` ze`iaa ,oky - §§¨¦§¦¨

,dtilwd ly "dawp"d,äMãwäî úeiçä úèìB÷å úìa÷îä- ©§©¤¤§¤¤©©¥©§ª¨
,zeipgexa mb jk ,ef dxiar ly inybd cva xacdy myk ,oky

,dtilwd ly "dawp"a zeigd zhlwp,äìháì òøæa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¤©§©¨¨
,dlhal rxfa xacd dpey -,ätì÷c àá÷eð úðéça íL ïéàL- ¤¥¨§¦©§¨¦§¦¨

ly "dawp" zpiga ,dxiard ly inybd oaena ,llk zniiw `l
,dtilwäéúBìéçå äéúBçkL ÷ø,dtilwd ly -íéLéaìî- ©¤Ÿ¤¨§¥¤¨©§¦¦

,mitiwneïç éòãBéì òeãik ,úBthaL úeiçìznkg irceil - ©©¤©¦©¨©§§¥¥
dlawdãò ,Ck ìk äaø äáäàî äáeLz äNòé ïk íà àlà :(¤¨¦¥©£¤§¨¥©£¨©¨¨¨©

.úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL¤§©£¦§ª
xkfp `l jk meyne -
rxf ly ,df `hg ,dxeza
ze`ia llka ,dlhal
rxf z`veda ,oky ,zexeq`
mc`l xyt` dlhal
dyecwl zeigd z` zelrdl
,"dpekp daeyz" iciÎlr
"dpeek"e ,dpk j` dlibx
,dhnd lry rny z`ixwa
zraepd daeyz ila mb

.dax dad`nïáeé äæáe¨¤©
:ì"æø øîàîdn ceqi lr - ©£©©©

,zexeq` ze`iaay epxn`y
zeigd z` livdl xyt`
daeyz iciÎlr zetilwdn
xn`n oaei ,dax dad`n

l"f epizeax9:úeòî eäæéà"¥¤§ª¨
ï÷úì ìëeé àlL10äæ ¯ ¤Ÿ©¦§Ÿ¤

ãéìBäå äåøòä ìò àaL¤¨©¨¤§¨§¦
æàL ,"øæîîxakyk - ©§¥¤¨

,xfnn ciledäNòé íà íb©¦©£¤
Ck ìk äìBãb äáeLz- §¨§¨¨¨

,dax dad`n daeyz oebk
úBìòäì Bì øLôà éà¦¤§¨§©£
øçàî ,äMã÷ì úeiçä©©¦§ª¨¥©©
äfä íìBòì äãøé øákL¤§¨¨§¨¨¨©¤

:íãå øNa óeâa äLaìúðå.clepy xfnnd ly -z`fgeka mb oi` §¦§©§¨§¨¨¨¨
.owzl xyt` i`y dxiar idef okle ,lhal dax dad`n daeyz
ote`a dwfg `id daeyzdyky ,xg` mewna xaqen ,z`f zexnl
seby xnelk ,zeni xfnndy jk icil `iadl dgeka ,cgein

reciy itk .lhazi - mce xyad11iax ciqgd oe`ba xetiqd
lra"l zeyridl eilr deeiv owfd epaxy uiaewpyian sqei
dipqk`a ,eizeriqpn zg`a ,sqei iax oqk`zdyk :"dlbr
my gkp - ax ika jezn lltzde "zevg oewiz" jxr ,znieqn
mr ozgzd ,dxyid jxcd on dhqy ,cg` icedi dry dze`a
eall jk lk excg sqei iax ly eizeika .cli mdl clepe dieb
jxcl xefgl eal wnern hilgdy cr ,icedi eze` ly eytpe
d`iady ,jk lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz .zecdid

.rah - el clepy xfnndy jk icil
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ãàî ãàîá äáøîå ãéìåîù úåôéì÷äå äàîåèä éåáøå
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מט zah 'e iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ו' רביעי יום
,ai 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä êà,24 'nr cr:íãå øùá

ä"äâä
àá÷åðã ãåñéá äèì÷ðù éðôî)
úåéçä úèìå÷å úìá÷îä äôéì÷ã
ïéàù äìèáì òøæá ë"àùî äùåã÷äî
äéúåçëù ÷ø äôéì÷ã àá÷åð 'éçá íù
úåôèáù úåéçì íéùéáìî äéúåìééçå

:(ç"éì òåãéë

äãøiL óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©¤¨§¨
ìLa äììëðåéøä ¯ úBàîhä úBtì÷ LäáeLúa íMî äìBò Bæ §¦§§¨§¨Ÿ§¦©§¥£¥¨¦¨¦§¨

,äðBëð,dpk j` "dlibx" -ìòL òîL úàéø÷a äîeöò äðeëáe §¨§©¨¨£¨¦§¦©§©¤©
,ì"æ é"øàäî òãBpk ,ähnälry rny z`ixwa "dpeek"y - ©¦¨©©¥¨£¦©

`hg owzl zlbeqn dhnd
,dfàøîba ænøîe8:- §ª¨©§¨¨

:zxne`dàøBwä ìk"¨©¥
Búhî ìò òîL úàéø÷§¦©§©©¦¨
ézL ìL áøç æçBà elàk§¦¥¤¤¤§¥

,"'eë úBitzeit izye - ¦
,ick od el`úBôeb âøäì©£Ÿ

íéðBöéçä,zetilwd ly - ©¦¦
úeiçì Leáì eNòpL¤©£§©©

,úBthaLzeteb zbixd - ¤©¦
zg` iciÎlr dyrp zetilwd
z`ixw ly axgdn zeitd

,dhnd lry rnyäìBòå§¨
,íäî úeiçädtd ici lr - ©©¥¤

,axgd ly ipydòeãik©¨©
.ïç éòãBéì) -gdnk §§¥¥

p.dlawd znkg ,(dxzq
òøæ ïBò økæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©£¤©
ììëa äøBza äìháì§©¨¨©¨¦§©
óà ,úBøeñà úBàéa¦£©

,ïäî øeîçLhxtay s` - ¤¨¥¤
rxf oer xeng miieqn
,zexeq` ze`ian dlhal
úðéçáa ,BðBò ìBãâå§¨£¦§¦©
äàîhä éeaøå úeìãbä©©§§¦©ª§¨
äaøîe ãéìBnL úBtìwäå§©§¦¤¦©§¤

,zetilwd z` -ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ
.úBøeñà úBàéaî øúBé ,äìháì òøæ úàöBäazenka xnelk - §¨©¤©§©¨¨¥¦¦£

dxiar iciÎlr xvei `edefze`ia iciÎlr xy`n zetilw xzei daxd
,zexeq`éñBî úBøeñà úBàéáaL ÷øätì÷a úeiçå çk ó ©¤§¦£¦Ÿ©§©¦§¦¨

,äáeLúa úeiçä íMî úBìòäì ìBëé BðéàL ãò ,øúBéa äàîè§¥¨§¥©¤¥¨§©£¦¨©©¦§¨
,dlibx daeyza -ääâä),owfd epax xiaqn ,d`ad "ddbd"a -

wx ,zetilwdn zeigd z` zelrdl xyt` i` zexeq` ze`iaa recn
xyt` dlhal rxfa eli`e ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr

:"dpekp daeyz" iciÎlr mb z`f zeyrlãBñéa äèì÷pL éðtî¦§¥¤¦§§¨¦
ätì÷c àá÷eðc"ceqi"a zeigd dhlwp ,zexeq` ze`iaa ,oky - §§¨¦§¦¨

,dtilwd ly "dawp"d,äMãwäî úeiçä úèìB÷å úìa÷îä- ©§©¤¤§¤¤©©¥©§ª¨
,zeipgexa mb jk ,ef dxiar ly inybd cva xacdy myk ,oky

,dtilwd ly "dawp"a zeigd zhlwp,äìháì òøæa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¤©§©¨¨
,dlhal rxfa xacd dpey -,ätì÷c àá÷eð úðéça íL ïéàL- ¤¥¨§¦©§¨¦§¦¨

ly "dawp" zpiga ,dxiard ly inybd oaena ,llk zniiw `l
,dtilwäéúBìéçå äéúBçkL ÷ø,dtilwd ly -íéLéaìî- ©¤Ÿ¤¨§¥¤¨©§¦¦

,mitiwneïç éòãBéì òeãik ,úBthaL úeiçìznkg irceil - ©©¤©¦©¨©§§¥¥
dlawdãò ,Ck ìk äaø äáäàî äáeLz äNòé ïk íà àlà :(¤¨¦¥©£¤§¨¥©£¨©¨¨¨©

.úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL¤§©£¦§ª
xkfp `l jk meyne -
rxf ly ,df `hg ,dxeza
ze`ia llka ,dlhal
rxf z`veda ,oky ,zexeq`
mc`l xyt` dlhal
dyecwl zeigd z` zelrdl
,"dpekp daeyz" iciÎlr
"dpeek"e ,dpk j` dlibx
,dhnd lry rny z`ixwa
zraepd daeyz ila mb

.dax dad`nïáeé äæáe¨¤©
:ì"æø øîàîdn ceqi lr - ©£©©©

,zexeq` ze`iaay epxn`y
zeigd z` livdl xyt`
daeyz iciÎlr zetilwdn
xn`n oaei ,dax dad`n

l"f epizeax9:úeòî eäæéà"¥¤§ª¨
ï÷úì ìëeé àlL10äæ ¯ ¤Ÿ©¦§Ÿ¤

ãéìBäå äåøòä ìò àaL¤¨©¨¤§¨§¦
æàL ,"øæîîxakyk - ©§¥¤¨

,xfnn ciledäNòé íà íb©¦©£¤
Ck ìk äìBãb äáeLz- §¨§¨¨¨

,dax dad`n daeyz oebk
úBìòäì Bì øLôà éà¦¤§¨§©£
øçàî ,äMã÷ì úeiçä©©¦§ª¨¥©©
äfä íìBòì äãøé øákL¤§¨¨§¨¨¨©¤

:íãå øNa óeâa äLaìúðå.clepy xfnnd ly -z`fgeka mb oi` §¦§©§¨§¨¨¨¨
.owzl xyt` i`y dxiar idef okle ,lhal dax dad`n daeyz
ote`a dwfg `id daeyzdyky ,xg` mewna xaqen ,z`f zexnl
seby xnelk ,zeni xfnndy jk icil `iadl dgeka ,cgein

reciy itk .lhazi - mce xyad11iax ciqgd oe`ba xetiqd
lra"l zeyridl eilr deeiv owfd epaxy uiaewpyian sqei
dipqk`a ,eizeriqpn zg`a ,sqei iax oqk`zdyk :"dlbr
my gkp - ax ika jezn lltzde "zevg oewiz" jxr ,znieqn
mr ozgzd ,dxyid jxcd on dhqy ,cg` icedi dry dze`a
eall jk lk excg sqei iax ly eizeika .cli mdl clepe dieb
jxcl xefgl eal wnern hilgdy cr ,icedi eze` ly eytpe
d`iady ,jk lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz .zecdid

.rah - el clepy xfnndy jk icil
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íéøîà éèå÷éì
äìèáì åðîî åàöéù òøæ úåôèáù úåéçä êà
äìåò åæ éøä úåàîèä úåôéì÷ ùìùá äììëðå äãøéù óà
òîù úàéø÷á äîåöò äðååëáå äðåëð äáåùúá íùî
ìë àøîâá æîåøîå ì"æ é"øàäî òãåðë äèîä ìòù
ìù áøç æçåà åìàë åúèî ìò òîù úàéø÷ àøå÷ä
ùåáì åùòðù íéðåöéçä úåôåâ âåøäì 'åë úåéô éúù

24.ç"éì òåãéë íäî úåéçä äìåòå úåôèáù úåéçì
úåàéá ììëá äøåúá äìèáì òøæ ïåò øëæåä àì ïëìå
úåìãâä 'éçáá åðåò ìåãâå ïäî øåîçù óà úåøåñà
ãàî ãàîá äáøîå ãéìåîù úåôéì÷äå äàîåèä éåáøå
÷ø úåøåñà úåàéáî øúåé äìèáì òøæ úàöåäá

éñåî úåøåñà úåàéááùäàîè äôéì÷á úåéçå çë ó
*äáåùúá úåéçä íùî úåìòäì ìåëé åðéàù ãò øúåéá

äáåùú äùòé ë"àà
ãò êë ìë äáø äáäàî
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù
ì"æø øîàî ïáåé äæáå
ìëåé àìù úååòî åäæéà
äåøòä ìò àáù äæ ïå÷úì

äìåãâ äáåùú äùòé íà íâ æàù øæîî ãéìåäå
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טבת  ז' חמישי יום
פרק ח  ,24 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ç ÷øô,bi 'nr cr.ùåã÷ä

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàî ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©©£¨
òãBä àìa øeqà,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan -ìíL ¦§Ÿ©§¥

,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîL,xzid ly lk`n df did el - ¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦
dnvr dlik`d dzid
;rxdn aehd z` dcixtn
iciÎlry ,xaqed xaky itk
cxtp miny myl dlik`
zeigay rxd on aehd
xaecn o`k ,mxa .lk`nd

ly lk`n zlik` lrxeqi`
,miny myläNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨

çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©
àéää äìéëàdid m`ay - £¦¨©¦

xac zlik`l qgia xaecnd
dlik` dze` gekae ,xzend
dzid - lltzne cnel `ed
dler lk`nd ly zeigd
lk`nd zeida ,dyecwl

;dltzle cenill lvepnïéà¥
äìBò daL úeiçä©©¤¨¨
äøBzä úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥©¨

,øzää Bîk älôzäå- §©§¦¨§©¤¥
?dnl jk lkedøeqà éðtî¦§¥¦¨

zexywzd iptn ,xnelk -
df lk`nàøèqä éãéa¦¥©¦§¨

ìMî àøçàúBtì÷ L ¨¢¨¦¨Ÿ§¦
.úBàîhädpi`y ,ixnbl - ©§¥

.dyecwl zelrzdl lk`nay zeigl dyxnøeqà àeä elôàå©£¦¦
,ïðaøc,`ziixe`cn xeqi` `ed oi`e ,ezeyrl exq` minkgdy - §©¨¨

'eë äøBz éøácî øúBé íéøôBñ éøác íéøeîçL1.mb ,`linne - ¤£¦¦§¥§¦¥¦¦§¥¨
xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwa xeyw edexq` minkgy xac
rciy ilan ,miny myl ea ynzyd m` mb ,dyecwl ezelrdl

xacdyxeq`.íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦
,ïéàøëð ïéãMî ãL àeä ,íéøeñàä,ieb ly cy -òøä øöé àeäL ¨£¦¥¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©

ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä úBnà ìL.úBàîhä úBtì÷ L- ¤ª¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥
milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn okle
xaecn mday" :epiax w"k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.["cere bpx b"gfaíéøáãì äeàúnä çëå òøä øöiä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤¦§¨¦
,Búåàz úàlîì íéøznä`lnl ick z`f dyer `edy zexnl - ©ª¨¦§©Ÿ©£¨

,xzend xacd mb ok iciÎlr "cxei" ,xaqed xaky itke ,eytp ze`z
ylyny rxd l`z`f zexnl ,mxa ;ixnbl ze`nhd zetilwdàeä

ïéàãeäé ïéãMî ãL2,,"icedi" rxdÎxvi -øæçì ìBëiL éôì ¥¦¥¦§¨¦§¦¤¨©£Ÿ

ìéòìãk äMãwì3.,j` ,eytp ze`z `lnl ick lk`yk mby - ©§ª¨§¦§¥
,dyecwl zeigd dlrzn ,xzid ly lk`na xaecny ,oeikn
rxdÎxvid eli`e ;z"iyd z` cearle dxez cenll xfeg mc`dyk
.xf rxdÎxvi `l` ,llk icedi rxdÎxvi epi` ,xeqi` ly xacl
,mc`d lawn df rxdÎxvi
zee`za ezerwzyd llba
`ed oci lr ,"zexzen"
xacl oevx ea xvepe ,mybzn
irah epi`y xac ,xeqi` ly

.icedil,íB÷î ìkî Cà- ©¦¨¨
,xzid ly milk`na mb
`lnl ick mze` lk`yk
oiicr zniiwy ,eytp ze`z
exifgdl zexyt`d

la` ,dyecwløæçL íã÷Ÿ¤¤¨©
,äMãwìzxfg iptl - ©§ª¨

,daeyza mc`dàøèñ àeä¦§¨
øçà íâå .ätì÷e àøçà̈¢¨§¦¨§©©©

,Ckmc`dy xg`l s` - ¨
z` xifgde daeyza xfg
,dyecwl lk`nd zeig

epnî eîéLøämyexd - ¨§¦¦¤
,jkn,óeba ÷eác øàLð- ¦§¨¨©

,mc`dìkî ék úBéäì¦§¦¦¨
ä÷Lîe ìëàîmc`y - ©£¨©§¤

,dzeye lke`óëz äNòð©£¤¥¤
.BøNaî øNáe ícoeikne - ¨¨¨¦§¨

de`z myl lk`y dryay
"myex" ea x`yp - xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk -
.dyecwl lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfgy ixg`l mb ,jkn

éøö ïëìåøáwä èeaçì óebä C4,,sebl cgein yper `edy - §¨¥¨¦©§¦©¤¤
ìawL Búàîhî Bøäèìe BúBwðì,sebd -äfä íìBò úàðäa §©§©£¦ª§¨¤¦¥©£¨©¨©¤

.ïéàãeäé ïéãLå dâð útì÷ úàîhî åéâeðòúårxdÎxvid - §©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©§¥¦§¨¦
.mixzen mibeprzl mc`d z` dxbnd icedidàlL éî ïk íà àlà¤¨¦¥¦¤Ÿ

åéîé ìk äfä íìBòî äðäðez`pdy e` ,zn`a dpdp `l ok`y e` - ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨
n dzid `ldfdÎmlerddid dyry dn lky meyn ,wxdevn myl

,dyecwe.LBãwä eðaøkxn`y `iypd dcedi iax -5zrya §©¥©¨
Îmlerdn dpdp `ly ,ezewlzqddfdin ,ixd .dphw rav`a `l s`

,eiig ini jyn lka dfdÎmlerdn dpdp `ly`edyperl wewf epi`
efk dbxca epi`y in eli`e ;eteb z` zewpl ick xawd heaig ly df
dwacpy d`nehdn ezewpl ick ,"xawd heaig" yperl eteb wewf -
oipr owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze dfdÎmlerd ze`pd iciÎlr ,ea

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicd yeal
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íéøîà éèå÷éì
ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ

óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
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העיר: הוא כך. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך ÔÂÎלהחזרת Ì‡ ‚"Úˆ"
."Ì˘ ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰.11 בשנת הזקן , מרבנו שנדפס הראשון הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק

שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד,



zahנב 'h ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט' קודש שבת יום
פרק ט  ,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå è ÷øô,26 'nr cr.ïéçåîáù

oda ezewqrzday-äðéa-äîëç úBðéça ànèîe Léaìî àeä©§¦§©¥§¦¨§¨¦¨
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änL eìôpL ,elà,dbep ztilw jezl "eltp" zenkg oze` - ¥¤¨§¨¨
íéìkä úøéáLa,d`ixad ziy`xa "milkd zxiay" ly jildza - ¦§¦©©¥¦

ìL íéøBçà úðéçaî¦§¦©£©¦¤
òeãik ,äMã÷c äîëç̈§¨¦§ª¨©¨©

.ïç éòãBéìdnkg irceil - §§¥¥
,(dlawd znkg) dxzqp
jildzd x`azn day
,okae .dlitpd ote`e xen`d
,zeillk zenkg micnelyk
ly lkyd z` mi`nhn
rexb dfe ,ziwl`d ytpd

ilha mixacnmciÎlr ,m
.lkyd z` `le zecnd z` wx `nhn `edäNBò ïk íà àlà¤¨¦¥¤
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,BúøBúìz` ahid oiadl ick ,oeaygd znkg cnel `ed :lynl - §¨
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:ïäa e÷ñòL ïúòéñåerci md ,oky ,mlerd zene` zenkga - §¦¨¨¤¨§¨¤
,df wxta xen`dl xywda .dxezae myd zceara el` zenkg lvpl
ylya xeyw ,cala opaxcn `ed exeqi` m` mb ,xeqi` ly xacy
m` mb ,dyecwl ezelrdl xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwd
rciy ilan eze` lke` `ed
s`e ,xeqi` ly `ed xacdy
,miny myl lk`p dfyk
`ed dlik` dze` gekae
i`ck - lltzne cnel
xetiqd z` o`k `iadl
ope`zd cg` ciqg :`ad
,owfd epax ipta mrt
zeaygn zeltep epzgly
.dpen` ipipra miwetwte
did `l icediy ,m"ekr alg ziizya lykp jpzg :owfd epax el xn`
lr sqepe ,icedi alg edfy ayg `edy s`e .dailgd zrya gkep
,zeipgexa xacd el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed m"ekr alg jk
el xfry ,"oewiz" el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq o`kne

.zipgexd ezlgnn `txidl

è ÷øtlkay ziwl`d ytpd ihxt z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
,zindad ytpd ihxt z` .diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg`

.diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg` lkay ,dtilwdny ytpd

:el` zeytp izy oia mc`a zllegznd dnglnd z` xiaqi ,iriyzd wxta
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xkfedy itk ,oky ,sebd lr
zakxen ,mincewd miwxta
xwira zindad ytpd
,de`z ,qrkk - "zecn"n
onewne ,dnecke zex`tzd
,ala `ed ,el` zecn ly

éìàîN ììça,alay - ¤¨¨§¨¦
áéúëe ,íc àìî àeäL1: ¤¨¥¨§¦
."Lôpä àeä ícä ék"llga z`vnp ytpdy ,oaen o`kny - ¦©¨©¤¤

,mc `lnd ,alay il`nyd,ïëìåytpd ly dnewin llba - §¨¥
,ala zindadïäéîBãå ñòëå úeøàtúäå úBåàzä ìklke - ¨©©£§¦§¨£§©©§¥¤

,zecnd x`yíâå .óebä ìëa úBèMtúî ïä áläîe ,ála ïä¥©¥¥©¥¥¦§©§§¨©§©
LàøaL çnì äìBò2,ïäa íkçúäìe ïäa øäøäìe áMçì ,- ¤©Ÿ©¤¨Ÿ§©¥§©§¥¨¤§¦§©¥¨¤

aeygl ,egen l` dler `id ,eala de`z zxxerzny ixg`
ef eze`z yeninl ribdl ji` mkgzdle3,,ála BøB÷î ícäL Bîk§¤©¨§©¥

ìëì èMtúî áläîe¥©¥¦§©¥§¨
çnäì äìBò íâå ,íéøáàä̈¥¨¦§©¤§©Ÿ©

.LàøaLmcdy myk - ¤¨Ÿ
`ed myne ,ala exewn
iwlg x`y lkl hytzn
- ef ytp mb jk ,sebd
- mc`d mca zyaelnd
`id aldne ,ala dxewn
iwlg x`y lkl zhytzn

.sebdïkLî íB÷î Cà©§¦§©
ïéçîa àeä úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦§Ÿ¦

,LàøaLly dnewin - ¤¨Ÿ
gena `ed ziwl`d ytpd
ytpd ly dzedn xwiry ,mincewd miwxta xkfedy itk ,y`xay

,y`xa `ed "lky"d mewne ,"lky"d `ed ziwl`díMîe- ¦¨
,y`xay gendnála íâå ,íéøáàä ìëì úèMtúîzpkey - ¦§©¤¤§¨¨¥¨¦§©©¥
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íéøîà éèå÷éì

úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש כי,"ÏÂÚ‰הוא אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
אומר  הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל"

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה ˘ËÈÏ"‡:3.שהדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הטעם - "וכמובן
בנה"א". לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על
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- "epinil" ."liqk" z`xwpd ,(rxd xvid) zindad ytpl cebipa
ald oia lican `ed ,zindad ytpa enk ,o`k .alay ipnid llgd

ixg`l :mixa`d x`yl
ytpdy ,oiivn `edy
lka zhytzn ziwl`d
cgeina siqen `ed ,mixa`d
ytpd ,oky - "ala mbe"
`idy wx `l ziwl`d
x`ya enk ala zhytzn
mb `id `l` ,mixa`d

dlbzn:xnelk ,ala
.zecnaàéäåcvik - §¦

ziwl`d ytpd dlbzn
iciÎlr - ?ala - gendny
úáäìL étLøk 'ä úáäà©£©§¦§¥©§¤¤
íéìékNî áìa úáäìúî,mznkg geka miynzynd -íéðéáîä ¦§©¤¤§¥©§¦¦©§¦¦

íéððBaúîexac lk oiadl ,"dpiad gek"a mb miynzyne - ¦§§¦
,eihxtlíçîa øLà ízòãa,"zrcd geka" mb miynzyn md - §©§¨£¤§Ÿ¨

miynzyn md ,xnelk ;mipian mdy dn z` yibxdle wnrzdl
,zrce dpia ,dnkg :zegekd zyly lka jk mylíéøáãa¦§¨¦

.äáäàä úà íéøøBònäwxta xaqedy itk ,z"iyd zlecba - ©§§¦¤¨©£¨

,ixd .eil` dad` zxxern ,z"iyd zlecba zeppeazddy ,iyilyd
zeppeazdd :gendn ziwl`d ytpd zehytzd `id ala ef dad`
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,ziwl`døLà,BLàøa £¤§Ÿ

,Búðéáe Búîëç çîa§Ÿ©¨§¨¦¨
íéìkzñî,inipt hana - ¦§©§¦

àkìîc àø÷éaeceaka - ¦¨¨§©§¨
,d"awd ,jlnd ly

Búlãb úøàôúå,`idy - §¦§¤¤§ª¨
ø÷ç ïéà ãòxyt` i` - ©¥¥¤

,eyxyl cr exwglïéàå§¥
,úéìëúå óBñÎoi` `ed - §©§¦

,laben izlae iteq.øçà íB÷îa øàáîkzlecba opeazn `ed - ©§Ÿ¨§¨©¥
d"awdipiraezlecb z` elkya oian `edy wx `l :xnelk .elky
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íéøîà éèå÷éì
úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä
íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷
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ב.4. י, קהלת

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

ax s`y xnel yi `linne ,mixyk qehqeqkec lr eazkpy oilitzy
.ezenk xaq

:evexiz z` `xnbd dgecéîòèéìåCz` zcnrdy jzhiyle ± §¦©§¨
,dyw oiicr oilitza `ziixadïðéáúk éî ìéåbà ïéléôzoilitz ike ± §¦¦©§¦¦¨§¦©

,lieb lr azkidl zexiyk[àlà]c ,xnel jixvàéää àéðz ék± ¤¨¦©§¨©¦
diepy ef `ziixay,äøBz øôña.axl di`x dpnn oi` ok m`e §¥¤¨

:ax ixack gikedl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéìxn`p m`d ± ¥¨§©©¥
ipyy `ziixadn axl reiq yiy,epøôñå eìaL ïéléôz ,Ba àöBik©¥§¦¦¤¨§¥¤

ïéà ,äìaL äøBz'reny m` dide' zyxte 'rny' zyxt mdn milhep ¨¤¨¨¥
eäMeã÷ì äøeîç äMeãwî ïéãéøBî ïéàL éôì ,äæeæî ïäî ïéNBò¦¥¤§¨§¦¤¥¦¦¦§¨£¨¦§¨

.äl÷©¨
:`xnbd zwiicnàîòèdxez xtqn dfefn miyer oi`y mrhd ± ©£¨

,oilitzeïéãéøBî ïéàc,dlw dyecwl dxeng dyecwnàäm` la` ± §¥¦¦¨
eidïéãéøBîeid ,dlw dyecwl dxeng dyecwnïéNBò.dfefn mdn ¦¦¦

,xxal yieéànà àáéúëc,el` oilitze dxez xtq eazkp dn lr ± ¦§¦¨©©
ñeèñeñëecà àáéúëc åàìixdy ,qehqeqkec lr eazkp `l m`d ± ¨¦§¦¨©§§

oi`y mrhd `lel mb dfefnl mileqt eid slwd lr eazkp m`
di`x yi ,`linne ,dlw dyecwl dxeng dyecwn micixen

.zexiyk qehqeqkec lr eazkpy oilitzy axl `ziixadn

:`xnbd dgecàì`l` ,qehqeqkec lr eazkpy xaecn oi` ± Ÿ
àáéúëc[eazkpy-],óìwä ìòlr eazkpy oilitzy axl di`x oi`e ¦§¦¨©©§¨

.zexyk qehqeqkec
lr `xnbd dywn:digcdïðéáúk éî óìwà äæeæîemiazek m`d ± §¨©§¨¦¨§¦©

lr dfefn azke dpiy m`y jenqa lirl epipy ixd ,slw lr dfefn
zvxzn .dfefn odn zeyrl ozip cvik ok m`e ,dleqt dfefnd slw

:`xnbdïéà,dxiyk slw lr dazkpy dfefny xaeq df `pz ,ok` ± ¦
àéðúäåy dfefn ,`ziixaa epipy oke ±øéépä ìò óìwä ìò dáúk §¨©§¨§¨¨©©§¨©©§¨

äéä øéàî éaø ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà .äìeñt ,úéìènä ìòå§©©©§¦§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨©¦¥¦¨¨
L éðtî óìwä ìò dáúBkok ici lr,úønzLnxzei xnyp slwdy §¨©©§¨¦§¥¤¦§©¤¤

.xi`n iaxk xaeq ef `ziixa dpyy `pzd s`e ,qehqeqkecdn
:`xnbd zxne`éëäì úéúàc àzLä,jk yxtn dz`y eiykr ± ©§¨§¨¥§¨¦

,dxiyk slw lr dazkpy dfefny xaeqd `pz yiyàì énð áøì§©©¦Ÿ
àîézy eixaca yxtze xn`z l` ax itl mb ±àeä éøä ñeèñeñëec ¥¨§§£¥

,óìwk,slwk oilitz zaizkl `ed xyky epiideàîéà àlàxn`z ± ©§¨¤¨¥¨
y ,eixac z` yxtzeñeèñeñëec äî ,ñeèñeñëeck àeä éøä óì÷§¨£¥©§§©§§

.äæeæî åéìò ïéáúBk óì÷ óà ,äæeæî åéìò ïéáúBk§¦¨¨§¨©§¨§¦¨¨§¨
`ivend :dpyna epipy,BécexeriyáBzëì éãk.zeize` izy §§¥¦§
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ב.4. י, קהלת

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

ax s`y xnel yi `linne ,mixyk qehqeqkec lr eazkpy oilitzy
.ezenk xaq

:evexiz z` `xnbd dgecéîòèéìåCz` zcnrdy jzhiyle ± §¦©§¨
,dyw oiicr oilitza `ziixadïðéáúk éî ìéåbà ïéléôzoilitz ike ± §¦¦©§¦¦¨§¦©

,lieb lr azkidl zexiyk[àlà]c ,xnel jixvàéää àéðz ék± ¤¨¦©§¨©¦
diepy ef `ziixay,äøBz øôña.axl di`x dpnn oi` ok m`e §¥¤¨

:ax ixack gikedl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéìxn`p m`d ± ¥¨§©©¥
ipyy `ziixadn axl reiq yiy,epøôñå eìaL ïéléôz ,Ba àöBik©¥§¦¦¤¨§¥¤

ïéà ,äìaL äøBz'reny m` dide' zyxte 'rny' zyxt mdn milhep ¨¤¨¨¥
eäMeã÷ì äøeîç äMeãwî ïéãéøBî ïéàL éôì ,äæeæî ïäî ïéNBò¦¥¤§¨§¦¤¥¦¦¦§¨£¨¦§¨

.äl÷©¨
:`xnbd zwiicnàîòèdxez xtqn dfefn miyer oi`y mrhd ± ©£¨

,oilitzeïéãéøBî ïéàc,dlw dyecwl dxeng dyecwnàäm` la` ± §¥¦¦¨
eidïéãéøBîeid ,dlw dyecwl dxeng dyecwnïéNBò.dfefn mdn ¦¦¦

,xxal yieéànà àáéúëc,el` oilitze dxez xtq eazkp dn lr ± ¦§¦¨©©
ñeèñeñëecà àáéúëc åàìixdy ,qehqeqkec lr eazkp `l m`d ± ¨¦§¦¨©§§

oi`y mrhd `lel mb dfefnl mileqt eid slwd lr eazkp m`
di`x yi ,`linne ,dlw dyecwl dxeng dyecwn micixen

.zexiyk qehqeqkec lr eazkpy oilitzy axl `ziixadn

:`xnbd dgecàì`l` ,qehqeqkec lr eazkpy xaecn oi` ± Ÿ
àáéúëc[eazkpy-],óìwä ìòlr eazkpy oilitzy axl di`x oi`e ¦§¦¨©©§¨

.zexyk qehqeqkec
lr `xnbd dywn:digcdïðéáúk éî óìwà äæeæîemiazek m`d ± §¨©§¨¦¨§¦©

lr dfefn azke dpiy m`y jenqa lirl epipy ixd ,slw lr dfefn
zvxzn .dfefn odn zeyrl ozip cvik ok m`e ,dleqt dfefnd slw

:`xnbdïéà,dxiyk slw lr dazkpy dfefny xaeq df `pz ,ok` ± ¦
àéðúäåy dfefn ,`ziixaa epipy oke ±øéépä ìò óìwä ìò dáúk §¨©§¨§¨¨©©§¨©©§¨

äéä øéàî éaø ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà .äìeñt ,úéìènä ìòå§©©©§¦§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨©¦¥¦¨¨
L éðtî óìwä ìò dáúBkok ici lr,úønzLnxzei xnyp slwdy §¨©©§¨¦§¥¤¦§©¤¤

.xi`n iaxk xaeq ef `ziixa dpyy `pzd s`e ,qehqeqkecdn
:`xnbd zxne`éëäì úéúàc àzLä,jk yxtn dz`y eiykr ± ©§¨§¨¥§¨¦

,dxiyk slw lr dazkpy dfefny xaeqd `pz yiyàì énð áøì§©©¦Ÿ
àîézy eixaca yxtze xn`z l` ax itl mb ±àeä éøä ñeèñeñëec ¥¨§§£¥

,óìwk,slwk oilitz zaizkl `ed xyky epiideàîéà àlàxn`z ± ©§¨¤¨¥¨
y ,eixac z` yxtzeñeèñeñëec äî ,ñeèñeñëeck àeä éøä óì÷§¨£¥©§§©§§

.äæeæî åéìò ïéáúBk óì÷ óà ,äæeæî åéìò ïéáúBk§¦¨¨§¨©§¨§¦¨¨§¨
`ivend :dpyna epipy,BécexeriyáBzëì éãk.zeize` izy §§¥¦§
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' ב



היום יום . . . נד

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

ָצִריְך  יִנים",  ַהּדִ ל  ּכָ ַדאי  ּכְ ֵאין  י  "ּכִ ה":  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִמְצַות  ָנן  ַרּבָ נּו  "ּתָ ְתִחיל  ַהּמַ ִדּבּור  ּבְ אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית א"א"  ּפְ הּוא  "ׁשֶ ָנבֹוא":  ה  "ְוַעּתָ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ְמִחי",  ְוׂשִ י  "ָרּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ְלִדּבּור  אּור  ּבֵ ם,  ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור ליום 
ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר זיין 
די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען מעביר 
זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען געזאגט 

הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( שבת.

ֶעֶרב,  ּבָ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ַנִים  ׁשְ אֹו  ֶאָחד  ֶקַטע  ְרּגּום"  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  "ׁשְ לֹוַמר  ָנֲהגּו  "ד  ַחּבַ יֵאי  ְנׂשִ
ִעם  ָתּה  ִחּלָ ִמּתְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהֲעִביר  ַמְתִחיִלים  ׁשּוב  ָהיּו  ֲחצֹות  ַאַחר  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ י;  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  אֹור 
י ַהְפטֹורֹות, ָהיּו אֹוְמִרים  ּתֵ ָחלּו ׁשְ ׁשֶ ִביִעי. ּכְ ְ ה ָנֲהגּו ְלַהֲעִביר ׁשּוב ִמּשׁ ִפּלָ ּבֶֹקר ִלְפֵני ַהּתְ ת ּבַ ּבָ ַהַהְפטֹוָרה; ׁשַ
ְוכּו'(  ֹחֶדׁש  ָמָחר  ֹחֶדׁש,  רֹאׁש  ת  ּבָ ׁשַ ל  )ׁשֶ ָהַאֶחֶרת  ַהַהְפטֹוָרה  ְוֶאת  י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהְפטֹוַרת  ֶאת 

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ּתֹוָרה  דֹוָלה ּבַ ִקיָדה ּגְ י ָהרֹב ַעל ְיֵדי ׁשְ א ַעל ּפִ ֲחלֹום, ּבָ ּמֹוִדיִעים ּבַ ִעְנְיֵני תֹוָרה ׁשֶ ַהֲחלֹומֹות ַהּטֹוִבים ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ ֲעצּוָמה,  יִגיָעה  ּבִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ עֹוֵסק  אֹו  דֹוָלה,  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ּיֹום.  ּבַ
ה  ּזַֹהר, ִהּנֵ ּבַ ְמֹבָאר  ים ָהֶעְליֹוִנים[ ּכַ א ]=ֵמַחּיִ ְלֵעּלָ י ּדִ ים ֵמַחּיֵ ָמתֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה ְוׁשֹוֶאֶבת ָלּה ַחּיִ ְיָלה ִנׁשְ ּלַ ּבַ
ֲעבֹוָדתֹו  ִקיַדת  ׁשְ ִפי  ּכְ ִאיׁש  ִאיׁש  ַהּתֹוָרה,  ְפִניִמּיּות  ּבִ אֹו  ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ַגְלָיא  ּבְ תֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ לֹו  מֹוִדיִעים  ָאז 

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ּבַ

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין גט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד - 
איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען איז 
א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה גדול פון 

דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



נה היום יום . . . 

ְטהֹוָרה  ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמיִנים  ַהּכֹל  ׁשֶ ּוְתִמימּות,  הֹוָדָאה  ל  ׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ ֶאת  ִיְראּו  ָיבֹוא,  יַח  ָמׁשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת; ַאְך  ּה ֻמְגּבֶ ִהּנָ יֹוֵתר  ּבְ ה  ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּתַ ּלֹו.  ּוִמְצֹות ׁשֶ ּוַבּתֹוָרה  רּוְך הּוא  ּבָ ה'  ּבַ
ל  דֹול" ׁשֶ ה ּגָ ֲעׂשֶ יר ִויָבֵאר ֶאת ַה"ּמַ יַח ַיְסּבִ ׁשִ ל. ֶמֶלְך ַהּמָ י ֻמְגּבָ ְלּתִ הֹוָדָאה – ֱאמּוָנה – ֱאמּוָנה ִהיא ֶרֶגׁש ּבִ

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ַהּתְ

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים ַהּיֹוֵתר  ָגה, ֲאִפּלּו ּבְ ל ִעְנַין ְיִדיָעה ְוַהּשָׂ י ּכָ ֵלם", ּכִ ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, ְוָעְבֵדהּו ּבְ ִתיב "ּדַ ּכְ
ְלׁשֹון  ְקָרא ּבִ ִניִמית ַהּנִ רּות ּפְ ְ ּדֹות ְוִהְתַקּשׁ ֵברּור ְוִזּכּוְך ַהּמִ ָבר ּבְ ת ּדָ ֻעּלַ ֲעבֹוָדה, ַהְינּו ּפְ ים, ָצִריְך ָלבֹוא ּבַ ֲעֻמּקִ

ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה.

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

ַהּתֹוָרה,  יֹאַמר אֹוִתּיֹות  ֵעת־ְלֵעת ]=ַהְיָמָמה[  ֵמַהּמֵ י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵחֶלק  ׁשֶ ֶבר הּוא,  ַהּקֶ ֵמִחּבּוט  ֵטר  ְלִהּפָ עּור  ִ ַהּשׁ
יָכְלּתֹו,  ׁש ּבִ ּיֵ ה ׁשֶ ּמָ ל ַהּיֹום, ּכַ ַלע הּוא, ַעל ְיֵדי ֲחָזָרה ּכָ ף ַהּקֶ ֵטר ִמּכַ ֶפׁש ְלִהּפָ ים כּו'. ִלְזכֹות ְלִזּכּוְך ַהּנֶ ִהּלִ ּתְ

ה. ַעל ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ ִמׁשְ

ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ָהְרִגיִלים,  ִלּמּוִדים  ַבד  ִמּלְ ר  ֲאׁשֶ ים,  ַטּנִ ַהּקְ ְנָכָדיו  ִעם  ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ִדים  ַהְמַלּמְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ִצּוָ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַמח  ַה"ּצֶ ֶאל  ִאים  ּבָ ָהיּו  ֹחֶדׁש  ּבְ ּוַפַעם  ה.  ִפּלָ ַהּתְ ֵסֶדר  ל  ׁשֶ ׁשּוט(  ַהּפָ רּוׁש  )ּפֵ ּלֹות  ַהּמִ רּוׁש  ּפֵ ֶהם  ִעּמָ ִיְלְמדּו 

ֶזה. ֵחן ּבָ ֶצֶדק" ְלִהּבָ

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּדְ ת מּוָסף  ְתִפּלַ ּבִ ְוַגם  ְוָלִריק" –  ְלֶהֶבל  ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ֵהם  ח "ָעֵלינּו" לֹוַמר: "ׁשֶ ֻנּסָ ּבְ נֹוֲהִגין 
י  ְלִלים כּו'". ָהְרִקיָקה ִהיא ַאַחר ָהֲאִמיָרה. ַטַעם ָהְרִקיָקה, ּכִ ּלֹא לֹוַמר "ּוִמְתּפַ ִקים ׁשֶ ן – ּוְמַדּיְ אֹוְמִרים ּכֵ

ה רֹק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמרֹק ֶזה. ּבּור ִמְתַהּוֶ ִמּדִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  טבת ג' ראשון יום למי? הביטוח דמי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰,Cì øékOî éðà äæ úéa©¦¤£¦©§¦¨
.BúBðáì áiç Bðéà Z ìôð BøékOäL øçàå§©©¤¦§¦¨©¥©¨¦§

הבאה: בשאלה דן שמח' ה'אור
פוליסת  רכש בו לגור שנכנס ובעת מחברו, בית שכר אחד
דמי  שייכים למי - הבית נשרף מכן ולאחר הבית על ביטוח
לשוכר  או נוטל', אני ביתי 'דמי הטוען למשכיר האם הביטוח,
שלו  הביטוח דמי ולכן שנה מידי הביטוח עבור ששילם הטוען

הם?
לעיל האמורה להלכה זה מקרה לדמות אפשר (פ''א לכאורה,

ביד ה''ו) כדרכה ומתה לאחר והשאילה מחבירו פרה ''השוכר :
לבעלים, הפרה דמי יחזרו – בכל חייב והשואל הואיל השואל,
שהשוכר  ואף חבירו''. של בפרתו סחורה עושה השוכר זה שאין
הפרה  את (בהשאילו שמתה לפרה התשלום את שהשיג הוא

l`eyl היה השוכר ברשות מתה היתה אם כי באונסין), החייב
יש  לשוכר כי למשכיר עובר התשלום למעשה מלשלם, פטור

למשכיר. שייך הפרה גוף ואילו בפרה שימוש זכות

הבית  את ביטח שהשוכר אף בעניננו: גם לומר אפשר וכך
המשכיר  של אלא שלו אינו הבית גוף – הביטוח עבור ושילם

למשכיר. שייכים הביטוח דמי ולכן
לשוכר  המקרים: שני בין מחלק שמח' ה'אור למסקנה אולם
לקבל  כוונה כל אין בחינם, שמשאיל אף הפרה, את שהשאיל
ולכן  זו, אפשרות על כלל חושב ואינו תמות, אם הפרה דמי את
משא''כ  הפרה. בעל שהוא למשכיר עובר הפרה דמי תשלום
מחברת  'לקנות' היא הביטוח תשלום מטרת כל הרי הבית שוכר
שדמי  מסתבר לא כן ואם ישרף, אם הבית דמי את הביטוח

למשכיר. יעברו הביטוח
ומשיב' 'שואל משו''ת קכ''ח)ומביא סי' ח''ג שבמקרה (תנינא

הבית  מדמי שלישים שני פשרה: על הדין בית החליט דומה
יסוד  על מבוססת זו שפסיקה וכנראה לשוכר. ושליש למשכיר
שהשאילה  פרה לשוכר זה מקרה לדמות שאין האמור הביאור

הפרה. בעל למשכיר עוברים כולה הפרה ודמי לאחר,

ה'תשע"ג  טבת ד' שני יום יגרר... זר רכב

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰úéáì åéúBøt ñéðëäL éî¦¤¦§¦¥¨§¥
...úBøtä ïúBàî Bì økîì úéaä ìòáì Lé ...Bzòcî àlL Bøáç£¥¤Ÿ¦©§¥§©©©©¦¦§Ÿ¥¨©¥
.íB÷î ïäéîc úö÷nî eøkOéå ,ïéc úéáì òéãBiL ,àéä úeãéñç úcîe¦©£¦¦¤¦©§¥¦§¦§§¦¦§¨§¥¤¨
בעל  ובא רשות ללא פרטית בחניה רכבו את שהחנה מי
חייב  האם נגנב, מכך וכתוצאה החוצה הרכב את וגרר החניה

מזיק? כדין לשלם
חפצים  להוציא הבית בעל של שזכותו עולה הרמב"ם מדברי
יש  חסידות מידת מצד ורק מדעתו, שלא ברשותו שהונחו
כן  ואם ינזק. לא שהרכוש שידאגו כדי דין לבית כך על להודיע
ידי  על שייגרמו נזקים על לשלם צריך אינו הודיע לא אם גם

ההוצאה.
הרא"ש כו)אך סי' פ"ח לבעל (ב"מ כך על להודיע שחייב כתב

כי  חייב ניזוקו, מכך וכתוצאה הודעה ללא הוציא ואם החפצים,
מעשיו. ידי על נגרם הנזק

יוסף' שיט)וה'בית סי' נחלקו (חו"מ והרמב"ם שהרא"ש מבאר
הב"ח אך לבעלים. להודיע חייב לדעת (שם)האם שגם כתב

לא  שאם הרא"ש כדברי מסתבר שהרי להודיעו, חייב הרמב"ם
שזכותו  הרמב"ם מדברי שמשמע ומה מזיק. מדין חייב הודיע
יכול  הדין שמעיקר כוונתו להודיעו, מבלי הפירות להוציא

jkלהוציאם xg`e לחשוש ויש שמאחר אלא להודיעו,

דין  לבית להודיע יש חסידות ממידת הפירות, ינזקו שבינתיים
מועט. לזמן אפילו שמירה, תחת שיהיו כדי מלכתחילה

בעל(שם)והט"ז כאשר אחר: באופן הדעות בין החצר מתווך
צריך  ואינו לסלקם לו מותר הפירות, מונחים שבו למקום זקוק
כלים  שהמניח בגמרא כמבואר לבעליהם, שיגרם לנזק לחשוש
החצר  לבעל מותר ויציאה, לכניסה מפריעים והם חברו בחצר
בכלל  זה הרי כעת למקום זקוק אינו אם אך לשוברם. אפילו
הוציא  ואם הודעה, ללא להוציא ואסור חסר' לא וזה נהנה 'זה

חייב. - וניזוקו
רק  היא הרא"ש הרמב"ם שמחלוקת כתב שמח' וה'אור
פירותיו  שהכניס עד ש"הטעהו – זו בהלכה השני במקרה
מדעתו  שלא שהכניסם הראשון, במקרה אך והלך", והניחם
בגמרא  כמבואר הודעה, ללא להוציאם מותר הדעות לכל כלל,
ונשאר  ונטלו הכלי בעל ובא חברו של בכלי בורו את שהמכסה
הבור  בעל חייב וניזוקה, בהמה נפלה מכך וכתוצאה פתוח הבור
הכלי  שבעל לשער עליו היה כי נלקח שהכלי ידע לא אם אף
צריך  רשות ללא חברו לחצר פירותיו המכניס גם וכך ייקחהו.
הטעיה) (מתוך ברשות הכניס כאשר ורק יוציאם, שחברו להניח
לדעת  ואילו שיוציאם, לחשוש עליו היה שלא הרא"ש סובר

לכך. לחשוש צריך היה כזה באופן גם הרמב"ם

ה'תשע"ג  טבת ה' שלישי יום שבת  ערב של שכר הלנת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìk äáBb Z íBé øéëO§¦¤¨
.ø÷a ãò Ezà øéëO úlòt ïéìú àì :øîàð åéìòå ,äìélä©©§¨§¨¨¤¡©Ÿ¨¦§ª©¨¦¦§©Ÿ¤

אינו  ובלילה שבת, בערב מלאכה לו לעשות פועל השוכר
תלין'? 'לא על עובר האם – השבת בגלל לו לפרוע יכול

החינוך תקפח)בספר שבבוקר (מצוה וכיון עובר, שאינו כתב

כי  לעולם, עובר אינו שוב שבת, זו שהרי עובר אינו הראשון
מדבריהם  איסור כאן יש מקום מכל אבל אדחי". ואדחי "הואיל

ושוב" לך לרעך תאמר "אל ה"ה)של לקמן .(ראה
שמח' להיפך:(כאן)וה'אור מהירושלמי הוכיח

חגי  חלב ילין "לא נאמר פסח בערב הקרב חגיגה קרבן על

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

טוב, ביום חול יום של אמורים להקטיר שאסור וכיון בוקר", עד
בירושלמי ה"א)נאמר פ"א החגיגה (ר"ה אמורי את להקטיר שצריך

תורה  "אמרה ילין': 'לא על בלילה יעבור שלא כדי ביום,
בנדון  הדין והוא תלין". בל לידי יבא שלא יום מבעוד הקריבהו
כיון  כי יום, מבעוד התשלום את לפרוע המשכיר על דידן,

שבת  בערב מלאכתם את להפסיק פועלים רשאים הדין שמצד
השבת  צרכי את ולהכין לבתיהם ללכת שיוכלו כדי יום, מבעוד

מועד שלא)מבעוד סי' חו"מ נתחייב (ראה כבר שהמשכיר נמצא –
משום  עובר אז כבר משלם, אינו ואם השבת, לפני להם לשלם

השמש". עליו תבוא "לא

ה'תשע"ג  טבת ו' רביעי יום כוונה  ללא עבירה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìò úBëläîä úBøôe¨©§©§©
ìa íeMî ïäéìò øáBò Bðéà Z Cøcä ïäì èøiL éôì äàeázä©§¨§¦¤¨©¨¤©¤¤¥¥£¥¤¦©

.íñçz©§Ÿ
א)הרמב"ן פט, הדרשה (ב"מ את זה לדין כמקור מביא

שור תחסום "לא בירושלמי: בדורכו".eyicaהמופיעה ולא –
הזקן וחסימה)ואדמו"ר ושכירות שאלה הלכות "פרות (סוף כתב:

לא  על עובר אינו הדרך להן שירט לפי התבואה על המהלכות
כל  וכן כך, בשביל שם להעבירן מתכוון ואינו הואיל תחסום...
גזירת  אינה הירושלמי שדרשת מדבריו, ומבואר בזה". כיוצא
הוסיף  ולכן מתכוון". ואינו 'הואיל – טעם לה יש אלא הכתוב
הכתוב  גזירת זו שאין ללמדנו בזה', כיוצא כל 'וכן וכתב
אחרים. למקומות גם ללמוד יש מכאן אלא בחסימה, מיוחדת

יש  מתכוון'. 'אינו של בפטור הראשונים נחלקו והנה,
אסרה  מחשבת 'מלאכת כי שבת, במלאכות רק שנאמר אומרים

מחשבת', כ'מלאכת נחשב אינו מתכוון וכשאינו אך תורה'
שגם  אומרים ויש מתכוון. כשאינו גם חייב האיסורים בשאר
הזקן  אדמו"ר כתב ולכן פטור. מתכוון' 'אינו איסורים בשאר

ולא  'בדישו של הפטור שטעם ללמד בזה", כיוצא כל "וכל
האיסורים  שאר בכל וגם מתכוון', 'אינו משום הוא בדורכו'

פטור. מתכוון' 'אינו
עשיית  כאשר דווקא פטור מתכוון' 'אינו להקשות: יש אך
כאשר  אך האסורה, התוצאה את בהכרח גורמת אינה הפעולה
לכך. התכוון שלא אף אסור הדבר - בהכרח תיעשה זו תוצאה
עובר  אינו מדוע בהכרח, דשות הפרות הליכתן שבעת ומאחר

הדישה? בשעת החסימה על
והביאור:

עצם  את מכריחה הפעולה כאשר רק חייב מתכוון' 'אינו
שבוודאי  כבדים חפצים בשבת קרקע גבי על הגורר כמו האיסור,
לעשיית  ולא החפץ להעברת שכוונתו אף בארץ, חריץ יעשו
אלא  החסימה את מכריחה אינה הפעולה כאן אך חייב. - החריץ
פטור  מתכוון' 'אינו ולכן מותרת כשלעצמה והדישה הדישה, את

בהכרח. נעשית הדישה כאשר אף
(`vz zyxt ,c zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  טבת ז' חמישי יום ממון? – הנאה' 'טובת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰Bìöà eãé÷ôäL éî¦¤¦§¦¤§
;øeèt Z eáðâðå íäa òLôe ,íééeáL ïBéãt ìL Bà íéiðò ìL úBòî̈¤£¦¦¤¦§§¦¨©¨¤§¦§§¨

ì :øîàpLBì ïéàL ïBîî àeä éøäå ,íéiðòì ÷lçì àìå Z øîL ¤¤¡©¦§Ÿ§Ÿ§©¥©£¦¦©£¥¨¤¥
.íéòáBz§¦

ו)מהפסוק כב, כלים (שמות או כסף רעהו אל איש יתן "כי
אם  רק הוא הפיקדון כספי על השומר שחיוב למדים לשמור..."
לעניים  לחלקם כדי לו נמסר כאשר ולא 'לשמור' כדי לו נמסרו

א) צג, רש"י(ב"ק ופירש לשמור). ד"ה הפיקדון (שם שבעל כיון כי
על  הבעלות ממנו פסקה הפיקדון, כספי את לחלק לשומר אמר
וגם  ונגנבו. בהם פשע אם השומר את לתבוע יכול ואינו הכסף
"איני  מהם אחד לכל לומר יכול כי לתבוע יכולים אינם העניים
"ממון  זהו ולכן אחר", לעני לתתו אני יכול אלא לך לתת חייב

תובעים". לו שאין
ולא  לשמירה צדקה כספי הפקידו הבעלים אם זה, ולפי
אך  בהם, פשע אם השומר את לתבוע הם יכולים לחלוקה,
לשמירה  פיקדון בין מחלק שאינו משמע הרמב"ם מלשון
השומר  פטור לשמירה הפקיד אם ואף לעניים, לחלוקה לפיקדון

וצריך  תובעים". לו שאין "ממון זהו כי בשמירתו, פשע אם
כפיקדון  הכסף את לשומר נתנו הבעלים והרי מדוע, להבין

לשמירה?
והביאור:

לשומר  הפיקדון כספי את נתנו הבעלים אם – רש"י לדעת
בהם  פשע אם השומר מן לתבעם הם יכולים לשמירה, רק
בגמרא  כמבואר זה, מכסף הנאה' 'טובת לו שיש כיוון ונגנבו,

א) ו, יכולים (ערכין עניים לידי שהגיעו קודם צדקה שכספי
ממון", – הנאה ו"טובת כהלוואה לעצמם בו להשתמש הבעלים

פשע. אם השומר ומשלם תובעים, לו יש זה וממון
ממון אינה הנאה' 'טובת - הרמב"ם לדעת גניבה אבל הל' (ראה

ה) ה, לעניים פ"ב המיועד הכסף את הפקידו הבעלים אם וגם ,
השומר  מן הפיקדון כספי את לתבוע יכולים הם אין לשמירה
לו  ואין ממון אינו הרי הנאה טובת בהם לו שיש אף כי שפשע,

תביעה. זכות כל
(fh 'iq mixney 'ld mixt` dpgn)

ה'תשע"ג  טבת ח' שישי יום אבידה  כהשבת חמץ מכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ìöà õîç ãé÷ônä©©§¦¨¥¥¤
íBiî úéLéîç äòL ãò Ba òbé àì äæ éøä Z çñtä òébäå ,Bøáç£¥§¦¦©©¤©£¥¤Ÿ¦©©¨¨£¦¦¦

ì ÷eMa BøëBîe àöBé Cléàå ïàkî ;øOò äòaøàáLä íeMî ,BzòL ©§¨¨¨¨¦¨§¦©¥§©§©§¦¨¥
.íéìòaì äãáà£¥¨©§¨¦
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טוב, ביום חול יום של אמורים להקטיר שאסור וכיון בוקר", עד
בירושלמי ה"א)נאמר פ"א החגיגה (ר"ה אמורי את להקטיר שצריך

תורה  "אמרה ילין': 'לא על בלילה יעבור שלא כדי ביום,
בנדון  הדין והוא תלין". בל לידי יבא שלא יום מבעוד הקריבהו
כיון  כי יום, מבעוד התשלום את לפרוע המשכיר על דידן,

שבת  בערב מלאכתם את להפסיק פועלים רשאים הדין שמצד
השבת  צרכי את ולהכין לבתיהם ללכת שיוכלו כדי יום, מבעוד

מועד שלא)מבעוד סי' חו"מ נתחייב (ראה כבר שהמשכיר נמצא –
משום  עובר אז כבר משלם, אינו ואם השבת, לפני להם לשלם

השמש". עליו תבוא "לא

ה'תשע"ג  טבת ו' רביעי יום כוונה  ללא עבירה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìò úBëläîä úBøôe¨©§©§©
ìa íeMî ïäéìò øáBò Bðéà Z Cøcä ïäì èøiL éôì äàeázä©§¨§¦¤¨©¨¤©¤¤¥¥£¥¤¦©

.íñçz©§Ÿ
א)הרמב"ן פט, הדרשה (ב"מ את זה לדין כמקור מביא

שור תחסום "לא בירושלמי: בדורכו".eyicaהמופיעה ולא –
הזקן וחסימה)ואדמו"ר ושכירות שאלה הלכות "פרות (סוף כתב:

לא  על עובר אינו הדרך להן שירט לפי התבואה על המהלכות
כל  וכן כך, בשביל שם להעבירן מתכוון ואינו הואיל תחסום...
גזירת  אינה הירושלמי שדרשת מדבריו, ומבואר בזה". כיוצא
הוסיף  ולכן מתכוון". ואינו 'הואיל – טעם לה יש אלא הכתוב
הכתוב  גזירת זו שאין ללמדנו בזה', כיוצא כל 'וכן וכתב
אחרים. למקומות גם ללמוד יש מכאן אלא בחסימה, מיוחדת

יש  מתכוון'. 'אינו של בפטור הראשונים נחלקו והנה,
אסרה  מחשבת 'מלאכת כי שבת, במלאכות רק שנאמר אומרים

מחשבת', כ'מלאכת נחשב אינו מתכוון וכשאינו אך תורה'
שגם  אומרים ויש מתכוון. כשאינו גם חייב האיסורים בשאר
הזקן  אדמו"ר כתב ולכן פטור. מתכוון' 'אינו איסורים בשאר

ולא  'בדישו של הפטור שטעם ללמד בזה", כיוצא כל "וכל
האיסורים  שאר בכל וגם מתכוון', 'אינו משום הוא בדורכו'

פטור. מתכוון' 'אינו
עשיית  כאשר דווקא פטור מתכוון' 'אינו להקשות: יש אך
כאשר  אך האסורה, התוצאה את בהכרח גורמת אינה הפעולה
לכך. התכוון שלא אף אסור הדבר - בהכרח תיעשה זו תוצאה
עובר  אינו מדוע בהכרח, דשות הפרות הליכתן שבעת ומאחר

הדישה? בשעת החסימה על
והביאור:

עצם  את מכריחה הפעולה כאשר רק חייב מתכוון' 'אינו
שבוודאי  כבדים חפצים בשבת קרקע גבי על הגורר כמו האיסור,
לעשיית  ולא החפץ להעברת שכוונתו אף בארץ, חריץ יעשו
אלא  החסימה את מכריחה אינה הפעולה כאן אך חייב. - החריץ
פטור  מתכוון' 'אינו ולכן מותרת כשלעצמה והדישה הדישה, את

בהכרח. נעשית הדישה כאשר אף
(`vz zyxt ,c zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  טבת ז' חמישי יום ממון? – הנאה' 'טובת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰Bìöà eãé÷ôäL éî¦¤¦§¦¤§
;øeèt Z eáðâðå íäa òLôe ,íééeáL ïBéãt ìL Bà íéiðò ìL úBòî̈¤£¦¦¤¦§§¦¨©¨¤§¦§§¨

ì :øîàpLBì ïéàL ïBîî àeä éøäå ,íéiðòì ÷lçì àìå Z øîL ¤¤¡©¦§Ÿ§Ÿ§©¥©£¦¦©£¥¨¤¥
.íéòáBz§¦

ו)מהפסוק כב, כלים (שמות או כסף רעהו אל איש יתן "כי
אם  רק הוא הפיקדון כספי על השומר שחיוב למדים לשמור..."
לעניים  לחלקם כדי לו נמסר כאשר ולא 'לשמור' כדי לו נמסרו

א) צג, רש"י(ב"ק ופירש לשמור). ד"ה הפיקדון (שם שבעל כיון כי
על  הבעלות ממנו פסקה הפיקדון, כספי את לחלק לשומר אמר
וגם  ונגנבו. בהם פשע אם השומר את לתבוע יכול ואינו הכסף
"איני  מהם אחד לכל לומר יכול כי לתבוע יכולים אינם העניים
"ממון  זהו ולכן אחר", לעני לתתו אני יכול אלא לך לתת חייב

תובעים". לו שאין
ולא  לשמירה צדקה כספי הפקידו הבעלים אם זה, ולפי
אך  בהם, פשע אם השומר את לתבוע הם יכולים לחלוקה,
לשמירה  פיקדון בין מחלק שאינו משמע הרמב"ם מלשון
השומר  פטור לשמירה הפקיד אם ואף לעניים, לחלוקה לפיקדון

וצריך  תובעים". לו שאין "ממון זהו כי בשמירתו, פשע אם
כפיקדון  הכסף את לשומר נתנו הבעלים והרי מדוע, להבין

לשמירה?
והביאור:

לשומר  הפיקדון כספי את נתנו הבעלים אם – רש"י לדעת
בהם  פשע אם השומר מן לתבעם הם יכולים לשמירה, רק
בגמרא  כמבואר זה, מכסף הנאה' 'טובת לו שיש כיוון ונגנבו,

א) ו, יכולים (ערכין עניים לידי שהגיעו קודם צדקה שכספי
ממון", – הנאה ו"טובת כהלוואה לעצמם בו להשתמש הבעלים

פשע. אם השומר ומשלם תובעים, לו יש זה וממון
ממון אינה הנאה' 'טובת - הרמב"ם לדעת גניבה אבל הל' (ראה

ה) ה, לעניים פ"ב המיועד הכסף את הפקידו הבעלים אם וגם ,
השומר  מן הפיקדון כספי את לתבוע יכולים הם אין לשמירה
לו  ואין ממון אינו הרי הנאה טובת בהם לו שיש אף כי שפשע,

תביעה. זכות כל
(fh 'iq mixney 'ld mixt` dpgn)

ה'תשע"ג  טבת ח' שישי יום אבידה  כהשבת חמץ מכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ìöà õîç ãé÷ônä©©§¦¨¥¥¤
íBiî úéLéîç äòL ãò Ba òbé àì äæ éøä Z çñtä òébäå ,Bøáç£¥§¦¦©©¤©£¥¤Ÿ¦©©¨¨£¦¦¦

ì ÷eMa BøëBîe àöBé Cléàå ïàkî ;øOò äòaøàáLä íeMî ,BzòL ©§¨¨¨¨¦¨§¦©¥§©§©§¦¨¥
.íéìòaì äãáà£¥¨©§¨¦
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לנכרי  החמץ את למכור אפשרות לו והיתה בפיקדון, המחזיק
החמץ  את ביער כך אחר אלא מכר, ולא החמישית בשעה

ער  ב'שלחן ס"ב)וך'(כנפסק תמ"ג סי' חייב (או"ח - מכרו לא "אם :
על  החמץ לבעל לשלם חייב האם – איסורו") בזמן לבערו

לו? שגרם ההפסד
אברהם' ב)ה'מגן ס"ק שחייב (שם חינם כשומר שחייב סובר

הגמרא מדברי ראיה ומביא פשיעתו, ב)על צג, עדר (ב"מ ברועה
כמה  וטרפה טורפת חיה הגיעה כאשר העדר את שעזב בהמות
שומר  שהיה אף שנטרפו, הבהמות על לשלם שחייב בהמות
לאסוף  (היינו ובמקלות" ברועים "לקדם היה יכול אם חינם,
שהימנעות  הרי – במקלות) החיה את לגרש כדי יחד רועים כמה

לפשיעה. נחשבת מפעולה
יעקב' סק"ח)וה'חק פשע,(שם אם רק חייב חינם ששומר כתב

המכירה  אי החמץ, את ולמכור לטרוח חיוב עליו שאין וכיון
החמץ, את ולמכור לטרוח חייב שכר שומר אך פשיעה, אינה

פטור. אונס מחמת מכר לא אם ורק
הזקן אדמו"ר סק"ב)אך וקו"א ס"ח  שם שומר (או"ח שאפילו סובר

קיבל  "לא כי פטור, הביעור זמן קודם החמץ את מכר שלא שכר
לא  אבל לבעליו... שמור שיהא החמץ את לשמור אלא עליו

פסח. בערב למוכרו עליו dxinyקיבל llka ef oi`y שהרי ,
בערב  למוכרו כלל חייב ואינו בעליו. מרשות מוציאה זו במכירה
שהגיעה  דכיון לבעלים, אבידה השבת מצות מחמת אלא פסח...
כאבוד  הוא הרי בהנאה לאסור קרוב שהוא חמישית, שעה
כדי  לנכרי למוכרו נאבד אותו הרואה אדם כל וחייב מבעליו,

אבידה". השבת מצוות לקיים
פשוט  – אבידה השבת במצוות יסודה זו מכירה שחיוב וכיון
השיבה  ולא מאבידה המתעלם הרי כי מכר, לא אם לחייבו שאין

זו פשיעה על חייב אינו הדעות לכל לאבדנה, או"ח וגרם מאיר (בית

.שם)

ה'תשע"ג  טבת ט' קודש שבת למי? – הלוואה מצות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úBåìäì äOò úåöî¦§©£¥§©§
.Cnò éðòä úà énò úà äåìz óñk íà :øîàpL ,ìàøOé éiðòì©£¦¥¦§¨¥¤¤¡©¦¤¤©§¤¤©¦¤¤¨¦¦¨

ב)בגמרא מט, מן (סוכה יותר חסדים גמילות "גדולה אמרו:
בין  לעניים בין חסדים גמילות לעניים, צדקה הצדקה...
להלוות  היא שהמצוה הרמב"ם מדגיש מדוע כן ואם לעשירים".

לעניים?
מפרשים קצז)יש מ"ע סהמ"צ על הלוי הרמב"ם (יד לדברי שגם ,

כולל  ישראל" ו"לעניי לעשירים, ובין לעניים בין היא המצוה
שעה. באותה כעני נחשב זה ולענין להלוואה הנזקק עשיר גם

"בלשון  חיבורו את כתב הרמב"ם שהרי כן, לומר קשה אך
"עניי  שבלשון מסתבר ולא בהקדמתו, שמעיד כפי ברורה",

להלוואה. הזקוקים לעשירים גם כוונתו ישראל"
דווקא  היא המצוה הרמב"ם לדעת שאכן לומר יש ולכן

המצוות בספר שכתב מה לפי וטעמו ב)לעניים, שאין (שורש
שהתורה  מידות בי"ג חכמים שלמדו מה המצוות במנין למנות
להם  שנמסר פירשו כן אם אלא הכתוב, מריבוי או בהן נדרשת

מפורשת  שהמצוה בעניננו, וכן התורה. מן הוא זה שדין בקבלה
העני", את עמי את תלווה כסף "אם – עניים לגבי בכתוב
עשיר  עני, אלא לי "אין מריבוי: נלמדת לעשירים והלוואה
שלא  ומאחר עמי" את לומר תלמוד מנין? ללוות שצריך
עשה  כמצות נחשבת אינה מריבוי נלמדת אלא בכתוב נתפרשה

מהתורה.
לפרש, צורך רואה הרמב"ם אין לעשירים הלוואה מצות ואת

דעות בהלכות שכתב מה על סמך ה"ג)כי כל (פ"ו על "מצוה :
ואהבת  שנאמר כגופו, מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם
ומובן  ממונו", על ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך, לרעך

הצורך. בעת הלוואה גם זה שבכלל
שמצוות  מאחר לעשיר, גם להלוות יש שלמעשה ואע"פ
יש  סופרים, מדברי היא ולעשיר מהתורה היא לעני הלוואה

לבק  רגיל אינו שהעשיר אף וזאת העני את הלוואות להקדים ש
בביזיון. אצלו כרוך והדבר

(`"iq g"nyz elqk 'i .e"kq f"nyz mihtyn ,zecreezd mgpn zxez)

zexiky zekld - zah 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd zah 'hÎ'b -

ה'תשע"ג  טבת ג' ראשון יום

zExikU zFkld¦§§¦
ד  ¤¤ּפרק

.‡- ּבּבקעה והֹוליכּה ּבהר, להֹוליכּה החמֹור את ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר
הּבעלים. ּדעת על ׁשעבר ּפי על אף ּפטּור, - החלקה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻאם
ּבהר  והֹוליכּה ּבּבקעה, להֹוליכּה ׂשכרּה חּיב. הּוחּמה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָואם
ואם  הּבקעה. מן יתר ּבהר ׁשהּתּקלֹות חּיב, - החלקה אם -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
הרּוח  מּפני ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשחמימּות ּפטּור, - ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּוחּמה
הּמעלה  מחמת הּוחּמה ואם ההרים; ּבראׁשי ׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמנּׁשבת

הּפרה [העליה] את הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּכלי  והּוא הּקנקן, וׁשבר ּבּבקעה, וחרׁש ּבהר, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָֹלחרׁש
עם  הּפרה, ּבעל ודין ּפטּור; הּׂשֹוכר הרי - ּבֹו ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשחֹורׁש
ונׁשּבר  הּבעלים, ּדעת על ׁשּנה לא אם וכן ׁשחרׁשּו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהאּמנין
ּבּבקעה, לחרׁש ׂשכרּה האּמנין. עם הּפרה, ּבעל ּדין - ְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהּקנקן
ׂשֹוכר, ׁשל ודינֹו חּיב; הּׂשֹוכר - הּקנקן ונׁשּבר ּבהר, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָוחרׁש

האּמנין. ִִָָֻעם
מׁשּלמין.·. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין ּדין הּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻּומה

הּכלי את האֹוחז זה מׁשּלם? החריׁשה;[המחרישה]מי ּבעת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבדמי  חּיבין ׁשניהם - מעלֹות מעלֹות הּׂשדה היתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואם

אֹותּה הּמנהיג ההנהגה]ּבּמלמדהּקנקן, את [מקל והאֹוחז , ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָ
ְִַהּכלי.

ּפטּור.‚. - והחלקה ּבתבּואה ודׁש ּבקטנית, לדּוׁש ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻׂשכרּה
מחלקת  ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש מעׂשה ּבתבּואה, . ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבדר ּבֹו ּתל 'לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהׂשּכיר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבאחד
ׁשם  ׁשאין נרׁש ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנהר
ׁשם  היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹמים';
אמר: מעצמֹו הּוא אּלא ,הל ּדר ּבאיזֹו ׁשּמעידים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעדים
מת', עצמֹו ּומחמת מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ּפקֹוד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹ'ּבנהר
מצּויין  ׁשהּמים מעידין עדים ׁשם ויׁש הֹואיל חכמים: ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָואמרּו
הּבעלים; ּדעת על ׁשּנה ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ּפקֹוד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבנהר

עדים. ׁשּיׁש ּבמקֹום לׁשּקר' ּלי 'מה אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַואין
ׁשל „. ליטרין מאתים עליה להביא הּבהמה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

חּיב; - ּומתה ׂשעֹורים ׁשל ליטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָחּטים,
וכן  נפח. להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשאֹוי, קׁשה ׁשהּנפח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּפני
אבל  ּתבן. ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, עליה להביא ׂשכרּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאם
חּטים  ּבמׁשקלן והביא ׂשעֹורים, עליה להביא ׂשכרּה ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָָאם

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - .ּומתה ְֵֵֵֶַָָָֹ
עליה ‰. ירּכיב לא איׁש, עליה לר ּכב הּבהמה את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׂשכר

ּומרּכיב  איׁש; עליה מרּכיב אּׁשה, עליה לרּכב ׂשכרּה ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאּׁשה.
ׁשהיא  מעּברת ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעליה

.מניקה  ְִָ

.Â ל הּבהמה את ידּועהּׂשֹוכר מׁשקל עליה ,[מסויים]ׂשאת ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשעּור  על מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם - מּׂשאֹו על ְְִִִִִִֵֶַַַַָֹוהֹוסיף
נֹותן  אבל ּפטּור, - מּכאן ּפחֹות חּיב; - ּומתה עּמֹו ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּפסק

ּבּמׁשקל [נשיאת]ׂשכר אּלא נֹוׂשא אינֹו סתם, ׂשכר הּתֹוספת. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מּׁשלׁשים, חלק הֹוסיף ואם ּבהמה. לאֹותּה ּבּמדינה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּידּוע
ואחד, ׁשלׁשים עליה וטען ׁשלׁשים לׂשאת ׁשּדרּכּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכגֹון
אחד  ּבּה ׁשהֹוסיף ספינה וכן חּיב. - נׁשּברה אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומתה

ּדמיה. לׁשּלם חּיב - וטבעה מּׂשאּה, על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשלׁשים
.Êוהּזק [השוכרו]ׁשהֹוסיף[סבל]הּכּתף אחד, קב מּׂשאֹו על ְִֶֶַַַַַַָָָֻ

והרי  ּדעת, ּבן ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ּבנזקיו; חּיב - זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמּׂשא
חליֹו מחמת ׁשּמא לּבֹו, על עלה הּמּׂשא, ּבכבד מרּגיׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא

הּכבד. זה ֶֶַֹהּוא
.Á עליה להּניח לֹו יׁש - עליה לרּכב החמֹור את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

ּדר ׁשאין לפי ,הּדר אֹותּה ׁשל ּומזֹונֹותיו ּולגינֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּכסּותֹו
זה, על יתר מזֹונֹות; לקנֹות ּומלֹון מלֹון ּבכל לחזר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

עליו  מעּכב החמֹור ּבעל להּניח הרי החמֹור לבעל יׁש וכן . ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָ
זה, על יתר הּיֹום; אֹותֹו ׁשל ּומזֹונֹות ותבן, ׂשעֹורים ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָעליה
מלֹון  ּבכל לקנֹות לֹו ׁשאפׁשר מּפני עליו, מעּכב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׂשֹוכר
עליה  מּניח - יקנה מאין מצּוי ׁשם אין אם ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומלֹון.
הּדברים  אּלּו וכל .הּדר ּכל ׁשל ּבהמּתֹו ּומזֹונֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָמזֹונֹותיו
ּבמקֹום  אבל ידּוע; מנהג ׁשם ׁשאין ּבמקֹום סתם, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָּבׂשֹוכר

הּמנהג. לפי הּכל מנהג, ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּיׁש

ה  ¤¤ּפרק
נלקחה ‡. אֹו נׁשּתּטת, אֹו וחלתה ה ּבהמה, את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

נלקחה  אם - לחזר סֹופּה ׁשאין ּפי על אף - הּמל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעבֹודת
הליכתּה שבדרך]ּדר אלו על היה המלך הּמׂשּכיר [צו הרי , ְֲֲִִֵֶֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו לּתן וחּיב ;'לפני ׁשּל 'הרי לּׂשֹוכר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר
עליה  לׂשאת ּבׁשּׂשכרּה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשלם.
ׂשכרּה אם אבל הקּפדה. ּבלא להׁשליכֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּׂשאֹוי
חּיב  - ּבהן וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי עליה לׂשאת אֹו עליה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלרּכב
יחזיר  - העמיד לא ואם חמֹור; ׂשכר אם חמֹור, לֹו ְְֱֲֲֲֲִִִִִֶַַַָֹלהעמיד

ּבּה. ּׁשהל מה ׂשכר על עּמֹו ויחּׁשב ְִִֵֶַַַַַַָָָָהּׂשכר,
ּבין ·. לׂשאת ׁשּׂשכרּה ּבין נׁשּברה, אֹו הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה

,'ל מׂשּכיר 'אני סתם 'חמֹור' לֹו: אמר אם - לרּכב ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹׁשּׂשכרּה
- העמיד לא ואם מקֹום; מּכל אחר חמֹור לֹו להעמיד ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹחּיב

הּבהמה למּכר לּׂשֹוכר אחרת,[המתה]יׁש ּבהמה ּבּה ולּקח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיּגיע  עד לּקח, ּבדמיה אין אם ּבדמיה ּבהמה ׂשֹוכר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
אם  - 'ל ׂשֹוכר אני זה 'חמֹור לֹו: אמר ּבֹו. ׁשּפסק ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָלּמקֹום
- הּדר ּבחצי ּומתה זכּוכית, לכלי אֹו עליה, לרּכב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׂשכרּה
ּבדמיה  אין ואם יּקח. אחרת, ּבהמה לּקח ּבדמיה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאם

ׁשּפס  לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ּכּלּה, ּבדמי אפּלּו ׂשֹוכר עּמֹו.לּקח, ק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשל  ׂשכרֹו לֹו נֹותן - לׂשּכר ולא לּקח לא ּבּדמים אין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹואם

ּתרעמת אּלא עליו לֹו ואין ,הּדר למּׂשא [כעס]חצי ׂשכרּה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zay(iying meil)

hihy oeike ,`ed hren xeriye ,wgeca getnd ea qpkiy ick ,getnd
ie`xd xeriya oiktey ,ok m` ,ez`ved lr aiigl aeyg df xeriya
recne ,mz`ved lr aiigl miaeyg md mb ,df xeriya hih labl

:`xnbd zvxzn .ziriaxa mxeriyy epipyàä ,àéL÷ àìdf ± Ÿ©§¨¨
hiha xaecn ,xek it zeyrl ick exeriy hih `ivendy epipyy

ìabéîcick ea yie `ed okeny oeike ,yeniyl okene laebn xaky - §¦©©
e ,aeyg `ed ixd xek it mezqlàäoiktey `ivendy epipyy df ± ¨

ecn ,ziriaxa mxeriyoikteya xaìabéî àìcmpi` oiicry - §Ÿ¦©©
xeriya aiig epi` okle ,epikdl ick gexhl jixve ,hiha milaebn

,xek it mezql ick hih labl ie`xdèéè ìaâì çøBè íãà ïéàL éôì§¦¤¥¨¨¥©§©¥¦
ick dphw zenka,øeë ét úBNòìm`e ,ce`n hren xeriy `edy ©£¦

xeriyn xzei dlecb zenka hih labn ,xek it mezql ick hih jixv

.mixg` miyeniyl lhep `ed hihd x`y z`e ,xek it `ln

äðùî
zeyxn d`ved lr miaiigy mixeriyd z` x`al dkiynn ef dpyn

:zaya zeyxl,ìáç àéöBnäexeriyúBNòì éãkepnnäte÷ì ïæBà ©¦¤¤§¥©£¤§¨
`ivend .lql dfig` zici -éîbexeriy ,jx dpw oin `ede ,`neb - ¤¦

äøáëìå äôðì éàìz úBNòì éãk.ea ozelzl dlzn -äãeäé éaø §¥©£§©§¨¨§¦§¨¨©¦§¨
,øîBà`ed exeriyìBhéì éãkïè÷ì ìòðî úcî epnîenr cecnl ± ¥§¥¦¦¤¦©¦§¨§¨¨

`ivend .ef dcna lrp dyriy one`l ze`xdle ohw ly elbx,øééð§¨
exeriyïéñëBî øL÷ åéìò áBzëì éãkel lgn xdpd y`xy in ± §¥¦§¨¨¤¤§¦

qkenl ze`xdl ick ,zeize` izy eae xhy epnn lawn ,qknd z`
.cer mlyl jixv epi`y xdpd cil cnerdïéñëBî øL÷ àéöBnäå± §©¦¤¤§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' א



נט zexiky zekld - zah 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd zah 'hÎ'b -

ה'תשע"ג  טבת ג' ראשון יום

zExikU zFkld¦§§¦
ד  ¤¤ּפרק

.‡- ּבּבקעה והֹוליכּה ּבהר, להֹוליכּה החמֹור את ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר
הּבעלים. ּדעת על ׁשעבר ּפי על אף ּפטּור, - החלקה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻאם
ּבהר  והֹוליכּה ּבּבקעה, להֹוליכּה ׂשכרּה חּיב. הּוחּמה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָואם
ואם  הּבקעה. מן יתר ּבהר ׁשהּתּקלֹות חּיב, - החלקה אם -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
הרּוח  מּפני ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשחמימּות ּפטּור, - ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּוחּמה
הּמעלה  מחמת הּוחּמה ואם ההרים; ּבראׁשי ׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמנּׁשבת

הּפרה [העליה] את הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּכלי  והּוא הּקנקן, וׁשבר ּבּבקעה, וחרׁש ּבהר, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָֹלחרׁש
עם  הּפרה, ּבעל ודין ּפטּור; הּׂשֹוכר הרי - ּבֹו ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשחֹורׁש
ונׁשּבר  הּבעלים, ּדעת על ׁשּנה לא אם וכן ׁשחרׁשּו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהאּמנין
ּבּבקעה, לחרׁש ׂשכרּה האּמנין. עם הּפרה, ּבעל ּדין - ְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהּקנקן
ׂשֹוכר, ׁשל ודינֹו חּיב; הּׂשֹוכר - הּקנקן ונׁשּבר ּבהר, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָוחרׁש

האּמנין. ִִָָֻעם
מׁשּלמין.·. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין ּדין הּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻּומה

הּכלי את האֹוחז זה מׁשּלם? החריׁשה;[המחרישה]מי ּבעת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבדמי  חּיבין ׁשניהם - מעלֹות מעלֹות הּׂשדה היתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואם

אֹותּה הּמנהיג ההנהגה]ּבּמלמדהּקנקן, את [מקל והאֹוחז , ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָ
ְִַהּכלי.

ּפטּור.‚. - והחלקה ּבתבּואה ודׁש ּבקטנית, לדּוׁש ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻׂשכרּה
מחלקת  ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש מעׂשה ּבתבּואה, . ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבדר ּבֹו ּתל 'לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהׂשּכיר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבאחד
ׁשם  ׁשאין נרׁש ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנהר
ׁשם  היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹמים';
אמר: מעצמֹו הּוא אּלא ,הל ּדר ּבאיזֹו ׁשּמעידים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעדים
מת', עצמֹו ּומחמת מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ּפקֹוד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹ'ּבנהר
מצּויין  ׁשהּמים מעידין עדים ׁשם ויׁש הֹואיל חכמים: ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָואמרּו
הּבעלים; ּדעת על ׁשּנה ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ּפקֹוד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבנהר

עדים. ׁשּיׁש ּבמקֹום לׁשּקר' ּלי 'מה אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַואין
ׁשל „. ליטרין מאתים עליה להביא הּבהמה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

חּיב; - ּומתה ׂשעֹורים ׁשל ליטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָחּטים,
וכן  נפח. להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשאֹוי, קׁשה ׁשהּנפח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּפני
אבל  ּתבן. ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, עליה להביא ׂשכרּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאם
חּטים  ּבמׁשקלן והביא ׂשעֹורים, עליה להביא ׂשכרּה ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָָאם

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - .ּומתה ְֵֵֵֶַָָָֹ
עליה ‰. ירּכיב לא איׁש, עליה לר ּכב הּבהמה את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׂשכר

ּומרּכיב  איׁש; עליה מרּכיב אּׁשה, עליה לרּכב ׂשכרּה ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאּׁשה.
ׁשהיא  מעּברת ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעליה

.מניקה  ְִָ

.Â ל הּבהמה את ידּועהּׂשֹוכר מׁשקל עליה ,[מסויים]ׂשאת ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשעּור  על מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם - מּׂשאֹו על ְְִִִִִִֵֶַַַַָֹוהֹוסיף
נֹותן  אבל ּפטּור, - מּכאן ּפחֹות חּיב; - ּומתה עּמֹו ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּפסק

ּבּמׁשקל [נשיאת]ׂשכר אּלא נֹוׂשא אינֹו סתם, ׂשכר הּתֹוספת. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מּׁשלׁשים, חלק הֹוסיף ואם ּבהמה. לאֹותּה ּבּמדינה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּידּוע
ואחד, ׁשלׁשים עליה וטען ׁשלׁשים לׂשאת ׁשּדרּכּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכגֹון
אחד  ּבּה ׁשהֹוסיף ספינה וכן חּיב. - נׁשּברה אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומתה

ּדמיה. לׁשּלם חּיב - וטבעה מּׂשאּה, על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשלׁשים
.Êוהּזק [השוכרו]ׁשהֹוסיף[סבל]הּכּתף אחד, קב מּׂשאֹו על ְִֶֶַַַַַַָָָֻ

והרי  ּדעת, ּבן ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ּבנזקיו; חּיב - זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמּׂשא
חליֹו מחמת ׁשּמא לּבֹו, על עלה הּמּׂשא, ּבכבד מרּגיׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא

הּכבד. זה ֶֶַֹהּוא
.Á עליה להּניח לֹו יׁש - עליה לרּכב החמֹור את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

ּדר ׁשאין לפי ,הּדר אֹותּה ׁשל ּומזֹונֹותיו ּולגינֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּכסּותֹו
זה, על יתר מזֹונֹות; לקנֹות ּומלֹון מלֹון ּבכל לחזר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

עליו  מעּכב החמֹור ּבעל להּניח הרי החמֹור לבעל יׁש וכן . ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָ
זה, על יתר הּיֹום; אֹותֹו ׁשל ּומזֹונֹות ותבן, ׂשעֹורים ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָעליה
מלֹון  ּבכל לקנֹות לֹו ׁשאפׁשר מּפני עליו, מעּכב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׂשֹוכר
עליה  מּניח - יקנה מאין מצּוי ׁשם אין אם ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומלֹון.
הּדברים  אּלּו וכל .הּדר ּכל ׁשל ּבהמּתֹו ּומזֹונֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָמזֹונֹותיו
ּבמקֹום  אבל ידּוע; מנהג ׁשם ׁשאין ּבמקֹום סתם, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָּבׂשֹוכר

הּמנהג. לפי הּכל מנהג, ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּיׁש

ה  ¤¤ּפרק
נלקחה ‡. אֹו נׁשּתּטת, אֹו וחלתה ה ּבהמה, את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

נלקחה  אם - לחזר סֹופּה ׁשאין ּפי על אף - הּמל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעבֹודת
הליכתּה שבדרך]ּדר אלו על היה המלך הּמׂשּכיר [צו הרי , ְֲֲִִֵֶֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו לּתן וחּיב ;'לפני ׁשּל 'הרי לּׂשֹוכר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר
עליה  לׂשאת ּבׁשּׂשכרּה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשלם.
ׂשכרּה אם אבל הקּפדה. ּבלא להׁשליכֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּׂשאֹוי
חּיב  - ּבהן וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי עליה לׂשאת אֹו עליה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלרּכב
יחזיר  - העמיד לא ואם חמֹור; ׂשכר אם חמֹור, לֹו ְְֱֲֲֲֲִִִִִֶַַַָֹלהעמיד

ּבּה. ּׁשהל מה ׂשכר על עּמֹו ויחּׁשב ְִִֵֶַַַַַַָָָָהּׂשכר,
ּבין ·. לׂשאת ׁשּׂשכרּה ּבין נׁשּברה, אֹו הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה

,'ל מׂשּכיר 'אני סתם 'חמֹור' לֹו: אמר אם - לרּכב ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹׁשּׂשכרּה
- העמיד לא ואם מקֹום; מּכל אחר חמֹור לֹו להעמיד ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹחּיב

הּבהמה למּכר לּׂשֹוכר אחרת,[המתה]יׁש ּבהמה ּבּה ולּקח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיּגיע  עד לּקח, ּבדמיה אין אם ּבדמיה ּבהמה ׂשֹוכר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
אם  - 'ל ׂשֹוכר אני זה 'חמֹור לֹו: אמר ּבֹו. ׁשּפסק ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָלּמקֹום
- הּדר ּבחצי ּומתה זכּוכית, לכלי אֹו עליה, לרּכב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׂשכרּה
ּבדמיה  אין ואם יּקח. אחרת, ּבהמה לּקח ּבדמיה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאם

ׁשּפס  לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ּכּלּה, ּבדמי אפּלּו ׂשֹוכר עּמֹו.לּקח, ק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשל  ׂשכרֹו לֹו נֹותן - לׂשּכר ולא לּקח לא ּבּדמים אין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹואם

ּתרעמת אּלא עליו לֹו ואין ,הּדר למּׂשא [כעס]חצי ׂשכרּה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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חּיב  אינֹו ,הּדר ּבחצי ּומת זה', 'חמֹור לֹו ואמר הֹואיל -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּומּניח  הּדר חצי ׁשל ׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא אחר, לֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלהעמיד

ְִָנבלתֹו.[לבעלים]לֹו
אמר ‚. אם - הּדר ּבחצי לּה וטבעה הּספינה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ּוׂשכרּה ,'ל מׂשּכיר אני זֹו 'ספינה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו:
הּׂשכר; ּכל יחזיר הּׂשכר, לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - סתם ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָיין
ׁשּׂשכרּתי, עצמּה הּספינה לי 'הבא לֹו: אֹומר זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
מקֹום  מּכל יין אביא ואני זֹו, ּבספינה יׁש ּגדֹולה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהקּפדה
,'ל מׂשּכיר 'אני סתם 'ספינה' לֹו: אמר ּבּה'. ְְְְְֲִִִִַַָָָָואֹולי
לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף - זה יין ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּוׂשכרּה
לֹו: אֹומר ׁשהרי הּׂשכירּות; ּכל לֹו לּתן חּיב ּכלּום, הּׂשכר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָמן
ואֹוליכֹו'. מקֹום מּכל ספינה אביא ואני עצמֹו, הּיין לי ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ'הבא

לֹו לנּכֹות צרי מהתשלום]אבל ׁשל [להפחית הּטרח ּכדי ְְֲִֵֶַַַָָֹ
ליֹוׁשב  הּספינה ּבהֹולכת הּמּטּפל ּדֹומה ׁשאינֹו ,הּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָחצי
הּׂשֹוכר  ּוׂשכרּה ,'ל מׂשּכיר אני זֹו 'ספינה לֹו: אמר ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּובטל.
להחזירֹו; יכֹול אינֹו הּׂשכר, נתן אם - זה יין ּבּה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהֹולי
עצמּה, הּספינה להביא יכֹול זה ׁשאין יּתן; לא נתן, לא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹואם
סתם  ליין סתם ספינה ׂשכר עצמֹו. הּיין להביא יכֹול זה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹולא

הּׂשכר  חֹולקין אּלּו הרי -. ְֲִֵֵַָָ
ּופרקּה„. הּספינה, את נֹותן [השוכר]הּׂשֹוכר - הּדר ּבחצי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לֹו אֹותּה ׁשּיׂשּכיר מי הּׂשֹוכר מצא ואם .הּדר ּכל ׂשכר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
ּתרעמת. עליו הּספינה לבעל ויׁש ׂשֹוכר; ׁשּפסק, הּמקֹום ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹעד
,הּדר ּבחצי אחר לאיׁש ׁשּבּספינה הּסחֹורה ּכל מכר אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוכן
הראׁשֹון, מן הּדר חצי ׂשכר נֹוטל - הּלֹוקח ועלה הּוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוירד
ּתרעמת, עליו הּספינה לבעל ויׁש האחרֹון; מן החצי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּוׂשכר
ּבֹו. הרּגל לא ׁשעדין אחר איׁש ּדעת לסּבל לֹו ׁשּגֹורם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֻמּפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קצּוב,‰. זמן עד לחברֹו ּבית ׁשהּמׂשּכיר אֹומר, אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכאן

מׂשּכיר, - זמּנֹו סֹוף עד לאחר הּבית להׂשּכיר הּׂשֹוכר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
לא אבל ארּבעה, היּו אם ּביתֹו; ּבני ּכמנין ׁשהם לאחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

רּׁשאי  הּׂשֹוכר אין חכמים אמרּו ׁשּלא לחמּׁשה; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹיׂשּכר
רצֹוני  'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ּבמּטלטלין, אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלהׂשּכיר,
ׁשהרי  ּבספינה, אֹו ּבקרקע אבל אחר'. ּביד ּפקדֹוני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה
ּבעל  לֹו אמר אם אֹומר, אני וכן ּכן. אֹומרין אין עּמּה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבעלּה
לא  אם לאחרים? ּביתי ותׂשּכיר ּתטרח 'לּמה לּׂשֹוכר: ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹהּבית
אינֹו - מּׂשכירּותֹו' ּפטּור ואּתה והּניחֹו צא ּבֹו, לעמד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּתרצה
מּבעליו"; טֹוב ּתמנע ּב"אל ׁשּזה ּכלל; לאחר להׂשּכירֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָיכֹול

ּביתֹו. לזה הּנח לאחר, מׂשּכירֹו ׁשאּתה ׁשהֹורה עד מי ויׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
עד  ׂשכרֹו ויּתן ּכלל, לאחר להׂשּכירֹו יכֹול אינֹו סֹוף ואמר, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ

אמת. ּדין ׁשּזה לי יראה ולא ְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹזמּנֹו;
.Âאינֹו - נפל לֹו, ׁשהׂשּכירֹו ואחר ,'ל מׂשּכיר אני זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָ'ּבית

ּומחזיר  ּבֹו, ּׁשּנׁשּתּמׁש מה על עּמֹו מחּׁשב אּלא לבנֹותֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָחּיב
ּבית  לֹו להעמיד חּיב - סתרֹו אם אבל הּׂשכירּות. ׁשאר ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָלֹו

ּכמֹותֹו לֹו יׂשּכר אֹו לזה,אחר, ׁשהׂשּכירֹו אחר חזר אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הראׁשֹון  ׂשכירּות ׁשהפקיע אּנס, אֹו לגֹוי מכרֹו אֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָוהׂשּכירֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכמֹותֹו. אחר ּבית לֹו להׂשּכיר חּיב זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ֶָּבזה.

.Ê חּיב - נפל ּבית, לֹו ׁשּנתן ואחר סתם, ּבית לֹו ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהׂשּכיר
ׁשּנפל, הּבית מן קטן היה ואם אחר; ּבית לֹו יּתן אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלבנֹותֹו,

עליו  לעּכב יכֹול הּׂשֹוכר 'ּבית',אין קרּוי ׁשּיהיה והּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
'ּבית  לֹו: אמר אם אבל סתם. ּבית אּלא לֹו הׂשּכיר ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
ארּכֹו ּכמּדת ּבית לֹו להעמיד חּיב - 'ל מׂשּכיר אני ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָּכזה
'לא  לֹו, לֹומר יכֹול ואינֹו ׁשהראהּו; זה ּבית ׁשל רחּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּדת
לּמרחץ  אֹו לּׁשּוק אֹו לּנהר קרֹוב ׁשּיהיה אּלא ּדברי ענין ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה
,לפיכ ּוכצּורתֹו. ּכמּדתֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב אּלא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּכזה',
אחד, קטן; יעׂשּנּו לא ּגדֹול, ּגדֹול; יעׂשּנּו לא קטן, היה ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹאם
מן  יפחֹות לא וכן אחד. יעׂשּנּו לא ׁשנים, ׁשנים; יעׂשּנּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹלא
ׁשניהם. מּדעת אּלא עליהן, יֹוסיף ולא ּבֹו, ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּלֹונֹות

.Áעלּיה לֹו להעמיד חּיב סתם, עלּיה נפלה]הּמׂשּכיר .[אם ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
הרי  ,'ל מׂשּכיר אני זה ּבית ּגּבי ׁשעל זֹו 'עלּיה לֹו: ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
ּבארּבעה  העלּיה נפחתה אם ,לפיכ לעלּיה. הּבית ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָׁשעּבד
הרי  - ּתּקן לא ואם לתּקן; חּיב הּמׂשּכיר יתר, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹטפחים
ׁשּתי  היּו ׁשּיתּקן. עד הּבית, ּבעל עם ּבּבית ודר יֹורד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר
ּבּתחּתֹונה. ּדר - העליֹונה ונפחתה זֹו, ּגּבי על זֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעלּיֹות
אֹו ּבעליֹונה, ידּור אם ספק זה הרי - הּתחּתֹונה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָנפחתה
מעׂשה  מּידֹו. מֹוציאין אין ּדר, ואם ידּור. לא לפיכ ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבּבית;

'ּדלית לחברֹו: ׁשאמר הּפרסק[גפן]ּבאחד ּגּבי ׁשעל [עץ זֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמקֹומֹו.אפרסק] הּפרסק אילן ונעקר ,'ל מׂשּכיר אני ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַהּזה

לֹו להעמיד אּתה 'חּיב לֹו: ואמרּו חכמים, לפני מעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּובא
קּימת' ׁשהּדלית זמן ּכל לדלית]הּפרסק למשענת וכן [שיהיה . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ו  ¤¤ּפרק
ּבבירה‡. לחברֹו ּבית מׁשּתּמׁש[בנין]הּמׂשּכיר - ּגדֹולה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ

אּמֹות ארּבע עד ּובכתליה ּובּתרּבץ[הסמוכים]ּבזיזיה [גינה], ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּבּתים; ׁשאחֹורי ּוברחבה חצר, ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
ּובכל  הּכתלים. ּבעבי מׁשּתּמׁש הּכתלים, ּבעבי ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלהׁשּתּמׁש
והּׁשמֹות  הּמדינה מנהג אחר הֹולכין הּדברים, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָאּלּו

ּוממּכר [ההגדרות] מּקח ּבענין ׁשאמרנּו ּכדר להם, .הידּועין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּבּה·. הרפת הׂשּכיר לא סתם, חצרֹו .והּמׂשּכיר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ולפּתח ‚. ּדלתֹות, לֹו להעמיד חּיב - לחברֹו ּבית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

את  ולסמ הּתקרה, את ּולחּזק ׁשּנתקלקלּו, החּלֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹו
נגר ולעׂשֹות ׁשּנׁשּברה, ּכּיֹוצא [בריח]הּקֹורה וכל ּומנעּול, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּביׁשיבת  ּגדֹול עּקר והם אּמן מעׂשה ׁשהן מּדברים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּבאּלּו
ּולתּקן  ּומזּוזה, מעקה לעׂשֹות חּיב הּׂשֹוכר והחצרֹות. ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּבּתים
מרזב, אֹו סּלם, לעׂשֹות רצה אם וכן מּׁשּלֹו. הּמזּוזה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻמקֹום

עצמֹו. מּׁשל עֹוׂשה זה הרי - ּגּגֹו להטיח ְְֲִִֵֶֶֶַַַָאֹו
חּיב „. - יתר אֹו ּבארּבעה ונפחתה לחברֹו, עלּיה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

והּמעזיבה הּתקרה חּזּוק [טיט]לתּקן ׁשהּמעזיבה ׁשעליה; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּוא. ְִַָהּתקרה

מּטּפל ‰. הּוא ,לפיכ ׂשֹוכר; ׁשל הּוא הרי ׁשּבחצר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזבל
ּבּמה  הּמנהג. אחר הֹולכין מנהג, ׁשם יׁש ואם להֹוציאֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו
ׂשֹוכר; ׁשל הּזבל ׁשעׂשּו הּבהמֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
ׁשל  ׁשחצרֹו החצר, ּבעל ׁשל הּזבל אחרים, ׁשל הּבהמה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָואם
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ּביד  ׂשכּורה ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹאדם
.אחרים  ֲִֵ

.Â ׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמׂשּכיר
זמּנֹו, ּבסֹוף לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָהּמקֹומֹות,

אחת  ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ללינה,ואינֹו סתם ּבית לֹו ׂשכר . ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, אחד; מּיֹום ּפחֹות ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאין

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְְִִִִֵָֹלנּׂשּואין,
.Ê עד להֹוציאֹו, יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמׂשּכיר

יהיה  ולא מקֹום, לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים, ּולסֹוף ;ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמׁשל
מן  להֹוציאֹו יכֹול אינֹו הּגׁשמים, ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִִֵַַַָָָָּבימֹות

החג [סוכות]החג לפני יֹום ׁשלׁשים זמן לֹו קבע הּפסח. ועד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
החג, לאחר אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים מן נׁשאר אם -ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיֹודיעֹו והּוא, הּפסח; מֹוצאי עד להֹוציאֹו יכול ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו
אבל  ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה מּקדם. יֹום ְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשים

גדולות]ּבּכרּכים ימֹות [ערים ואחד החּמה ימֹות אחד - ְְְְִֶֶַַַַָָָ
ּבחנּות  וכן מּקדם. חדׁש עׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּגׁשמים,
חדׁש עׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי ּבעירֹות, ּבין ּבּכרּכים ּבין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ִֶֹמּקדם.
.Á חּיב הּׂשֹוכר ּכ - להֹודיע ֹו חּיב ׁשהּמׂשּכיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם

עׂשר  ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים מּקדם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹֹלהֹודיעֹו
ׁשכן ׁשּיבּקׁש ּכדי ּבּכרּכים, ּביתֹו[דייר]חדׁש יּׁשאר ולא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ל  יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו לא ואם הּׂשכר.ּפנּוי. יּתן אּלא צאת, ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
.Ë הּׂשֹוכר ולא להֹוציאֹו, יכֹול הּמׂשּכיר ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאף

יׁש - הּבּתים הּוקרּו אם - מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד לצאת, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
עד  ּבׁשוה ׂשכר 'אֹו לּׂשֹוכר: ולֹומר עליו, להֹוסיף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלּמׂשּכיר
לּׂשֹוכר  יׁש - הּבּתים הּוזלּו אם וכן ּתצא'. אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּתמצא,
ׁשל  ּכּׂשכר לי הׂשּכר 'אֹו לּמׂשּכיר: ולֹומר הּׂשכר, מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלפחת

'לפני ּבית הרי אֹו ּבֹועּתה, ּדר ׁשהיה הּמׂשּכיר ּבית נפל . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
'אינֹו לֹו: ולֹומר מּביתֹו, הּׂשֹוכר להֹוציא לֹו יׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואני  מקֹום, ׁשּתמצא עד ּבביתי יֹוׁשב אּתה ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבדין
מּמּני'. יֹותר הּזה, ּבּבית זכּות ּבעל אּתה ׁשאין ;ּבּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמׁשל

.Èיֹודע [המשכיר]נתן היה אם - אּׁשה ּבֹו לּׂשא לבנֹו הּבית ְִִִִִֵַַַַָָָָָ
להֹודיעֹו לֹו אפׁשר והיה ּפלֹוני, ּבזמן חתן נעׂשה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּבנֹו

ואם [לשוכר] להֹוציאֹו. יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו ולא ְְְִִִִֵֶָֹֹמּקדם
יׁש זה הרי - מּיד נֹוׂשא הּוא והרי אּׁשה, לֹו נזּדּמנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעכׁשו
ּבעל  ּובן ּבביתֹו, יֹוׁשב זה ׁשּיהיה ּבדין ׁשאינֹו להֹוציאֹו; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַלֹו

חּפה. ּבֹו ׁשּיעׂשה ּבית לׂשּכר מחּזר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֻהּבית
.‡È יכֹול הּׁשני אין - הֹוריׁשֹו אֹו נתנֹו, אֹו הּבית, ְִִִֵֵַַַַָָָמכר

עׂשר  ׁשנים אֹו יֹום ׁשלׁשים מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹלהֹוציאֹו,
זה  מּכח יתר ּכח 'אין לֹו: אֹומר הּׂשֹוכר ׁשהרי ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹחדׁש;

מחמתֹו' זה ּבבית .ׁשּזכית ְֲִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ג  טבת ד' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
.‡ּכ - ּוממּכר ּבמּקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבׂשכירּות  וכל מתנה היא. קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹ
לֹו ׁשאין וכל ׂשכירה; ׂשכירּותֹו ממּכר, ּבנכסיו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשּממּכרֹו
ּבלבד  ּפרֹות לֹו יׁש ּכן אם אּלא - לׂשּכר לֹו אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלמּכר,

מֹוכר. ואינֹו ׂשֹוכר זה הרי הּקרקע, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָּבאֹותּה
נתעּברה ·. - הּׁשנה ונתעּברה לׁשנה, לחברֹו ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

חינם]לּׂשֹוכר חודש נתעּברה [הרויח לחדׁשים, הׂשּכיר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ
נוסף]לּמׂשּכיר חודש שכר -[הרויח וׁשנה חדׁשים לֹו הזּכיר . ְְְֳִִִִַַָָָ

ּבין  לׁשנה', ּדינר עׂשר ׁשנים לחדׁש, 'ּדינר לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבין
הרי  - חדׁש' ּבכל ּדינר ּבׁשנה, ּדינר עׂשר 'ׁשנים לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאמר
ואין  ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע לּמׂשּכיר; העּבּור ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹחדׁש
ּבעל  וכן ּברּורה. ּבראיה אּלא הּקרקע ּבעל מּיד ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמֹוציאין
'לא  אֹומר: והּׂשֹוכר ,'הׂשּכרּתי זה 'לזמן ׁשאמר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבית

סתם אּלא זמן]ׂשכרּתי ציון הּׂשֹוכר [ללא על - 'אר לזמן אֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ
הּסת  נׁשּבע הּבית ּבעל - הביא לא ואם ראיה; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלהביא

הּבית.[מדרבנן] מן ּומֹוציאֹו ,ִִִַַ
ּבֹו',‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ׂשכר 'נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר

הּׂשכירּות  ׁשהיתה ּבין נטלּתי', לא 'עדין אֹומר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמׂשּכיר
ׁשלׁשים  ּבתֹו ּתבעֹו אם - עדים ּבלא ׁשהיתה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשטר,

ויחרים יּתן אֹו ראיה, להביא הּׂשֹוכר על - חרם יֹום [יטיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּתחּלה סתם] ׁשּנתן ּבּדמים עליו יטען אֹו מּמּנּו, ׁשּלקח מי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל

לאחר  הּמׂשּכיר ּתבעֹו הּסת. ויׁשּביעהּו עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָטענה
להביא  הּמׂשּכיר על - ׁשלׁשים ּביֹום ואפּלּו יֹום, ְְְְְֲִִִִִַַַַָֹֹׁשלׁשים
ויּפטר. ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר הּסת הּׂשֹוכר יּׁשבע אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָראיה,
ּותבעֹו ׁשנה, ׁשנה הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש מּמּנּו, ׂשכר אם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוכן
הּׁשנה, לאחר ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - הּׁשנה ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָּבתֹו
להביא  הּמׂשּכיר על - ּבאלּול ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָאפּלּו

ְָָראיה.
זמן „. ּבֹו ואין ׁשנים, לעׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמׂשּכיר

השכירות] מּזמן [תחילת עבר לא 'עדין אֹומר: הּׂשֹוכר -ְֲִִֵֵַַַַָֹ
ׁשני  ׁשלמּו 'ּכבר אֹומר: והּמׂשּכיר ׁשנה', אּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשטר
ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים' עׂשר וׁשכנּת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכירּות,

ויֹוציאֹו. הּסת, הּמׂשּכיר יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואם
ּפרּדס,‰. ויבׁשהּׂשֹוכר ׁשנים, לעׂשר מׁשּכֹון ּבידֹו ׁשהיה א ֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ויאכל  קרקע, ּבהן ויּלקח עציו יּמכרּו - הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּפרּדס
וגּוף  הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ְְְְְִֵַַַַַָּפרֹותיו
מּׁשּום  ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנֹות

והּלוה  הּמלוה .רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ
.Â סתם 'ׁשנים' ּבֹו ׁשּכתּוב מׁשּכֹון ׁשטר אֹו ׂשכירּות ְְְְְִִֶַַַָָָׁשטר

מספר] אֹומר [ללא הּקרקע ּובעל 'ׁשלׁש', אֹומר הּפרֹות ּבעל ,ְֵֵֵַַַַַַַַָֹ
הרי  - הּפרֹות ואכל הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה וקדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ'ׁשּתים',
ראיה. הּקרקע ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן, ּבחזקת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּפרֹות

וכבׁש ׁשנים, ׁשלׁש הממׁשּכן אֹו הּׂשֹוכר [הטמין אכלּה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּובעל ונעלם] ּפרֹות', לי יׁש ׁשנים 'לחמׁש ואמר: ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשטר

ואמר: ,'ׁשטר 'הבא לֹו: אמרּו - 'ׁשלׁש' אֹומר: ְְְְְֵֵַַַַָָָָָֹהּקרקע
היא  'לקּוחה אמר: רצה, ׁשאּלּו נאמן; הּׂשֹוכר - ְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָ'אבד'

ׁשנים. ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶָָָָָֹּבידי',
.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
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ּביד  ׂשכּורה ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹאדם
.אחרים  ֲִֵ

.Â ׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמׂשּכיר
זמּנֹו, ּבסֹוף לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָהּמקֹומֹות,

אחת  ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ללינה,ואינֹו סתם ּבית לֹו ׂשכר . ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, אחד; מּיֹום ּפחֹות ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאין

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְְִִִִֵָֹלנּׂשּואין,
.Ê עד להֹוציאֹו, יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמׂשּכיר

יהיה  ולא מקֹום, לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים, ּולסֹוף ;ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמׁשל
מן  להֹוציאֹו יכֹול אינֹו הּגׁשמים, ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִִֵַַַָָָָּבימֹות

החג [סוכות]החג לפני יֹום ׁשלׁשים זמן לֹו קבע הּפסח. ועד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
החג, לאחר אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים מן נׁשאר אם -ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיֹודיעֹו והּוא, הּפסח; מֹוצאי עד להֹוציאֹו יכול ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו
אבל  ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה מּקדם. יֹום ְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשים

גדולות]ּבּכרּכים ימֹות [ערים ואחד החּמה ימֹות אחד - ְְְְִֶֶַַַַָָָ
ּבחנּות  וכן מּקדם. חדׁש עׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּגׁשמים,
חדׁש עׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי ּבעירֹות, ּבין ּבּכרּכים ּבין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ִֶֹמּקדם.
.Á חּיב הּׂשֹוכר ּכ - להֹודיע ֹו חּיב ׁשהּמׂשּכיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם

עׂשר  ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים מּקדם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹֹלהֹודיעֹו
ׁשכן ׁשּיבּקׁש ּכדי ּבּכרּכים, ּביתֹו[דייר]חדׁש יּׁשאר ולא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ל  יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו לא ואם הּׂשכר.ּפנּוי. יּתן אּלא צאת, ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
.Ë הּׂשֹוכר ולא להֹוציאֹו, יכֹול הּמׂשּכיר ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאף

יׁש - הּבּתים הּוקרּו אם - מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד לצאת, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
עד  ּבׁשוה ׂשכר 'אֹו לּׂשֹוכר: ולֹומר עליו, להֹוסיף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלּמׂשּכיר
לּׂשֹוכר  יׁש - הּבּתים הּוזלּו אם וכן ּתצא'. אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּתמצא,
ׁשל  ּכּׂשכר לי הׂשּכר 'אֹו לּמׂשּכיר: ולֹומר הּׂשכר, מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלפחת

'לפני ּבית הרי אֹו ּבֹועּתה, ּדר ׁשהיה הּמׂשּכיר ּבית נפל . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
'אינֹו לֹו: ולֹומר מּביתֹו, הּׂשֹוכר להֹוציא לֹו יׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואני  מקֹום, ׁשּתמצא עד ּבביתי יֹוׁשב אּתה ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבדין
מּמּני'. יֹותר הּזה, ּבּבית זכּות ּבעל אּתה ׁשאין ;ּבּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמׁשל

.Èיֹודע [המשכיר]נתן היה אם - אּׁשה ּבֹו לּׂשא לבנֹו הּבית ְִִִִִֵַַַַָָָָָ
להֹודיעֹו לֹו אפׁשר והיה ּפלֹוני, ּבזמן חתן נעׂשה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּבנֹו

ואם [לשוכר] להֹוציאֹו. יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו ולא ְְְִִִִֵֶָֹֹמּקדם
יׁש זה הרי - מּיד נֹוׂשא הּוא והרי אּׁשה, לֹו נזּדּמנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעכׁשו
ּבעל  ּובן ּבביתֹו, יֹוׁשב זה ׁשּיהיה ּבדין ׁשאינֹו להֹוציאֹו; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַלֹו

חּפה. ּבֹו ׁשּיעׂשה ּבית לׂשּכר מחּזר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֻהּבית
.‡È יכֹול הּׁשני אין - הֹוריׁשֹו אֹו נתנֹו, אֹו הּבית, ְִִִֵֵַַַַָָָמכר

עׂשר  ׁשנים אֹו יֹום ׁשלׁשים מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹלהֹוציאֹו,
זה  מּכח יתר ּכח 'אין לֹו: אֹומר הּׂשֹוכר ׁשהרי ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹחדׁש;

מחמתֹו' זה ּבבית .ׁשּזכית ְֲִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ג  טבת ד' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
.‡ּכ - ּוממּכר ּבמּקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבׂשכירּות  וכל מתנה היא. קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹ
לֹו ׁשאין וכל ׂשכירה; ׂשכירּותֹו ממּכר, ּבנכסיו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשּממּכרֹו
ּבלבד  ּפרֹות לֹו יׁש ּכן אם אּלא - לׂשּכר לֹו אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלמּכר,

מֹוכר. ואינֹו ׂשֹוכר זה הרי הּקרקע, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָּבאֹותּה
נתעּברה ·. - הּׁשנה ונתעּברה לׁשנה, לחברֹו ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

חינם]לּׂשֹוכר חודש נתעּברה [הרויח לחדׁשים, הׂשּכיר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ
נוסף]לּמׂשּכיר חודש שכר -[הרויח וׁשנה חדׁשים לֹו הזּכיר . ְְְֳִִִִַַָָָ

ּבין  לׁשנה', ּדינר עׂשר ׁשנים לחדׁש, 'ּדינר לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבין
הרי  - חדׁש' ּבכל ּדינר ּבׁשנה, ּדינר עׂשר 'ׁשנים לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאמר
ואין  ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע לּמׂשּכיר; העּבּור ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹחדׁש
ּבעל  וכן ּברּורה. ּבראיה אּלא הּקרקע ּבעל מּיד ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמֹוציאין
'לא  אֹומר: והּׂשֹוכר ,'הׂשּכרּתי זה 'לזמן ׁשאמר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבית

סתם אּלא זמן]ׂשכרּתי ציון הּׂשֹוכר [ללא על - 'אר לזמן אֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ
הּסת  נׁשּבע הּבית ּבעל - הביא לא ואם ראיה; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלהביא

הּבית.[מדרבנן] מן ּומֹוציאֹו ,ִִִַַ
ּבֹו',‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ׂשכר 'נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר

הּׂשכירּות  ׁשהיתה ּבין נטלּתי', לא 'עדין אֹומר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמׂשּכיר
ׁשלׁשים  ּבתֹו ּתבעֹו אם - עדים ּבלא ׁשהיתה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשטר,

ויחרים יּתן אֹו ראיה, להביא הּׂשֹוכר על - חרם יֹום [יטיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּתחּלה סתם] ׁשּנתן ּבּדמים עליו יטען אֹו מּמּנּו, ׁשּלקח מי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל

לאחר  הּמׂשּכיר ּתבעֹו הּסת. ויׁשּביעהּו עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָטענה
להביא  הּמׂשּכיר על - ׁשלׁשים ּביֹום ואפּלּו יֹום, ְְְְְֲִִִִִַַַַָֹֹׁשלׁשים
ויּפטר. ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר הּסת הּׂשֹוכר יּׁשבע אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָראיה,
ּותבעֹו ׁשנה, ׁשנה הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש מּמּנּו, ׂשכר אם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוכן
הּׁשנה, לאחר ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - הּׁשנה ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָּבתֹו
להביא  הּמׂשּכיר על - ּבאלּול ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָאפּלּו

ְָָראיה.
זמן „. ּבֹו ואין ׁשנים, לעׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמׂשּכיר

השכירות] מּזמן [תחילת עבר לא 'עדין אֹומר: הּׂשֹוכר -ְֲִִֵֵַַַַָֹ
ׁשני  ׁשלמּו 'ּכבר אֹומר: והּמׂשּכיר ׁשנה', אּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשטר
ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים' עׂשר וׁשכנּת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכירּות,

ויֹוציאֹו. הּסת, הּמׂשּכיר יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואם
ּפרּדס,‰. ויבׁשהּׂשֹוכר ׁשנים, לעׂשר מׁשּכֹון ּבידֹו ׁשהיה א ֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ויאכל  קרקע, ּבהן ויּלקח עציו יּמכרּו - הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּפרּדס
וגּוף  הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ְְְְְִֵַַַַַָּפרֹותיו
מּׁשּום  ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנֹות

והּלוה  הּמלוה .רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ
.Â סתם 'ׁשנים' ּבֹו ׁשּכתּוב מׁשּכֹון ׁשטר אֹו ׂשכירּות ְְְְְִִֶַַַָָָׁשטר

מספר] אֹומר [ללא הּקרקע ּובעל 'ׁשלׁש', אֹומר הּפרֹות ּבעל ,ְֵֵֵַַַַַַַַָֹ
הרי  - הּפרֹות ואכל הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה וקדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ'ׁשּתים',
ראיה. הּקרקע ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן, ּבחזקת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּפרֹות

וכבׁש ׁשנים, ׁשלׁש הממׁשּכן אֹו הּׂשֹוכר [הטמין אכלּה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּובעל ונעלם] ּפרֹות', לי יׁש ׁשנים 'לחמׁש ואמר: ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשטר

ואמר: ,'ׁשטר 'הבא לֹו: אמרּו - 'ׁשלׁש' אֹומר: ְְְְְֵֵַַַַָָָָָֹהּקרקע
היא  'לקּוחה אמר: רצה, ׁשאּלּו נאמן; הּׂשֹוכר - ְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָ'אבד'

ׁשנים. ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶָָָָָֹּבידי',
.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
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לבעל  יׁש - לֹו והל והּניחם ּפרֹותיו, ׁשהכניס עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהטעהּו
הּפֹועלים  ׂשכר לּתן ּכדי הּפרֹות, מאֹותם למּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּבית
היא, חסידּות ּומּדת ּבּׁשּוק. אֹותן ּומׁשליכין אֹותן ְֲִִִִִִִֶַַַָָׁשּמֹוציאין

מקֹום ּדמיהן מּמקצת ויׂשּכרּו ּדין, ּבית ,[לשומרם]ׁשּיֹודיע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
ּכהגן. ׁשּלא ׁשעׂשה ּפי על אף לּבעלים, אבדה הׁשב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּׁשּום

.Áחדׁש ּבכל סאה עׂשרים לֹו ׁשּיטחן מחברֹו, רחים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּׂשֹוכר
הריחיים]ּבׂשכרֹו אינֹו[תמורת והרי הרחים, ּבעל והעׁשיר , ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אֹותם  לטחן ׁשּצרי חּטים לּׂשֹוכר יׁש אם - ׁשם לטחן ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹצרי
עׂשרים ל  טחינת ּדמי לּתן אֹותֹו ּכֹופין לאחרים, אֹו עצמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַ

לֹו: לֹומר יכֹול לֹו, אין ואם היא. סדֹום מּדת ׁשּזאת ְְְִִִֵֶַַָָֹסאה;
אּתה  אין ואם ׁשּׂשכרּתי; ּכמֹו ל טֹוחן והריני ּדמים, לי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'אין

לאחרים' מכר ,ביתך]צרי ּבזה.[טחינת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

ח  ¤¤ּפרק
ּפרֹותיו ‡. לאכל ּכרם אֹו לזרעּה, ׂשדה מחברֹו הּׂשֹוכר ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחד

מּמּנּו ׁשּׂשכר ּכגֹון קצּובין, ּבפרֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבדמים,
ּבכל  יין ּכּדי ּבעׂשרים זה וכרם ּבׁשנה, ּכֹור ּבעׂשרים זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׂשדה
הּוא  ּבפרֹות, והּׂשֹוכר להן. יׁש אחד ּדין ׁשניהם - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשנה

'חֹוכר' .הּנקרא ְִֵַָ
עליו ·. ּולהֹוציא אֹותֹו לעבד ּכדי ּפרּדס אֹו ׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמקּבל

אֹו[הוצאות]יציאֹות הּתבּואה ׁשליׁש הּקרקע לבעל ויּתן , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָ
ּכל  'מקּבל'. הּנקרא הּוא זה - ּביניהן ּׁשּיתנּו מה אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרביע

לסיג ׁשהּוא ּבֹו;[לשמירה]ּדבר חּיב הּקרקע ּבעל לארץ, ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו. חּיב המקּבל אֹו החֹוכר יתרה, לׁשמירה ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָודבר
העפר, ּבהן ׁשּנֹוׂשאין והּכלים הארץ, ּבֹו ׁשחֹופרין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּקרּדם
ּבעל  על - הּמים ּבהן ׁשּדֹולין ּבהן וכּיֹוצא והּכד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּדלי
החֹוכר  על הּמים, ּבהן ׁשּמקּבצין הּמקֹומֹות וחפירת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהּקרקע;

ה  על מקּבל.אֹו ְֵַַַ
לא ‚. מּועטֹות, לׁשנים מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

ּפׁשּתן  לקרקע]יזרעּנה -[מזיק ׁשנים ׁשבע קּבלּה אֹו ׂשכרּה . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ
הּׁשביעית ואין ּפׁשּתן, ראׁשֹונה ׁשנה מן [השמיטה]זֹורעּה ְְְְִִִִִֵַָָָָָ

הּמנין. מן ׁשביעית אחד, ׁשבּוע קּבלּה אֹו ׂשכרּה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָהּמנין;
הּׁשלהין „. ּבית והיא מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׂשֹוכר

ולא [יבשה] הּׁשלהין, ּבית ׁשל הּמעין ויבׁש האילן, ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹו
אֹו ּבדלי, מּמּנּו להביא אפׁשר אּלא הּגדֹול, הּנהר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפסק
מחכּורֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילנֹות ּבית ׁשל האילן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנקצץ
מחכּורֹו. לֹו מנּכה - הּנהר ׁשּיבׁש ּכגֹון היא, מדינה מּכת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָואם
אני  הּזה הּׁשלהין 'ּבית לֹו: ואמר הּׂשדה ּבתֹו עֹומד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה
הּמעין  יבׁש - 'ל מׂשּכיר אני הּזה האילן 'ּבית ,'ל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָמׂשּכיר
עֹומד  הּוא ׁשהרי מחכּורֹו; לֹו מנּכה האילן, נקצץ ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאֹו
'ּכמֹות  לֹו ׁשאֹומר ּכמי אּלא 'הּזה', לֹו אמר ולא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹּבתֹוכּה,
עֹומד  היה לא אם ,לפיכ .'ל מׂשּכיר אני עּתה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהיא
'ּבית  אֹו ,'ל מׂשּכיר אני הּׁשלהין 'ּבית לֹו: ואמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָּבתֹוכּה
לֹו מנּכה אינֹו - האילן נקצץ אֹו הּמעין ויבׁש ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָהאילן',

ֲֵמחכּורֹו.
אֹו‰. חגב ואכלּה מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

פירותיה]נׁשּתּדפה הּׂשדֹות [נצטמקו לרב זה ּדבר ארע אם - ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ההפסד  לפי הּכל מחכּורֹו, לֹו מנּכה העיר, אֹותּה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשל
מנּכה  אינֹו - הּׂשדֹות ּברב הּמּכה ּפׁשטה לא ואם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשארעֹו.
ּבעל  ׁשל הּׂשדֹות ּכל ׁשּנׁשּתּדפּו ּפי על אף מחכּורֹו, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָלֹו
על  אף - המקּבל אֹו ׂשֹוכר ׁשל הּׂשדֹות ּכל נׁשּתּדפּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָהּקרקע.
מחכּורֹו; לֹו מנּכה אינֹו הּׂשדֹות, ּברב הּמּכה ׁשּפׁשטה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפי
ׂשדֹותיו  ּכל ׁשהרי ּבּׂשֹוכר, אּלא ּתלּוי ההפסד זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּוזרעּה חּטים, ׁשּיזרעּנה הּקרקע ּבעל עליו התנה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָנׁשּתּדפּו.
אף  - צמחה ולא ׁשּזרעּה אֹו ּכלל, זרעּה ׁשּלא אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָֹֹׂשעֹורים,
מנּכה  אינֹו הּמדינה, רב והּכת ׁשּדפֹון אֹו חגב ׁשּבא ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
אחרת, ּפעם ולזרע ּבּה להּטּפל חּיב מתי ועד מחכּורֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלֹו

מקֹום. ּבאֹותֹו לזריעה ׁשראּוי זמן ּכל צמחה? לא ְְְְִִִֶַָָָָָָֹאם
.Â- לקצר ׁשּנהגּו מקֹום - מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

לעקר רּׁשאי ואינֹו השורש]יקצר, לעקר [עם ׁשּנהגּו מקֹום ; ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹ
זה. על זה מעּכבין ּוׁשניהם לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, -ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ

אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו הקצירה]ּומק ֹום מקֹום [אחר יחרׁש. , ֲֲֲֲֶַַַָָָָֹֹ
ּגב על אילנֹות להׂשּכיר מׂשּכירין,[אגב]ׁשּנהגּו - הּקרקע ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָ

ׁשּנהגּו ּומקֹום הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם ׁשהׂשּכיר ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָואף
ׁשּׂשכר  ּפי על אף אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להׂשּכיר ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹמּמּנּו
.Ê לקת - חּטים ּכֹורין ּבעׂשרת מחברֹו ׂשדה ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחֹוכר

לֹו:[הוכחשה] יאמר לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. לֹו נֹותן ,ִִֵֶַָָָָֹֹ
מּמּנּו חכר מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק', מן ל לֹוקח ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ'הריני

ׁשהקריסּו ּפי על אף - ענבים סּלי ּבעׂשרה [החמיצו]ּכרם ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹו נֹותן - ׁשּנקצרּו אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
חּיב  - והחמיץ יין, ּכּדין ּבעׂשרה חכרֹו אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָמּתֹוכן;
אסּפסּתא  ׁשל עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלּתן
ולקתה, אסּפסּתא ּוזרעּה חרׁשּה ּכ ואחר אחר, מין ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָָּוזרעּה
ּפעם  זרעּה ּכ ואחר וחרׁשּה אסּפסּתא, ּבּתחּלה ׁשּזרעּה ְְְְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאֹו
אסּפסּתא  לֹו נֹותן אּלא מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחרת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹטֹובה;
.Áלנּכׁש רצה ולא מחברֹו, ׂשדה מעשבים החֹוכר [לנקותה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ

הקרקע] באיכות ל,הפוגעים יׁש הפסד 'מה לֹו: ואמר ,ְְְֵֵֶַַָ
אֹומר  הּוא ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - 'חכּור ל נֹותן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶהריני
עׂשבים'. לפני מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה 'למחר ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלֹו:

'ּבאחרֹונה לֹו: אמר הקצירה]ואפּלּו אֹותּה',[אחר חֹורׁש אני ֲֲֲִִֵַַַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין ְִֵאין

.Ë,חּטים יזרעּנה לא - ׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר
הּׂשעֹורים. מן יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמּפני
יזרעּנה  לא קטנית, ׂשעֹורים. יזרעּנה חּטים, לזרעּה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹׂשכרּה

קטנית  יזרעּנה ּתבּואה, לא ּתבּואה; - ּבּה וכּיֹוצא ּובבבל . ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
הארץ. את מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיזרעּנה

.Èאין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ׂשדה ּכלּום המקּבל למקּבל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
עץ]ּבקֹורת ּבׁשבח[גזע ולא ּבּה, וכּיֹוצא [רוח]הּׁשקמה ְְְְְִֵֶַַַַָָֹ

מקֹום  לֹו מחּׁשבין אבל מאליהן. ּבּׂשדה ׁשּיצאּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאילנֹות
והּוא  הּׂשדה; ּבכל ׁשּזרע זרע אֹותֹו ּבהן היה ּכאּלּו ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהאילנֹות,
אם  אבל לזריעה; ׁשראּוי ּבמקֹום מאליהן האילנֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיצמחּו
ּכלּום. לֹו מחּׁשבין אין לזריעה, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָיצאּו
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הּׁשקמה  ּבקֹורת לֹו יׁש יתר, אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
זרעים  ׁשם והיּו הּׂשדה, מן להסּתּלק זמּנֹו הּגיע ּבּה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא

להּמכר הּגיעּו לא הבשילו]ׁשעדין ולא [לא ׁשּגמרּו, אֹו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹ
מּבעל  ונֹוטל אֹותם, ׁשמין - למכרם הּׁשּוק יֹום ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּגיע
ּבּתבּואה, הּקרקע ּבעל עם המקּבל ׁשחֹולק ּכׁשם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָהּקרקע.
חֹולקין  ּכ ּבּיין, ׁשחֹולקין ּכׁשם ּובּקׁש; ּבּתבן חֹולקין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכ
קנּו אם - הּגפנים ּתחת הּמעמידין הּקנים אבל ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָּבּזמֹורֹות.
אחד  מּׁשל הן ואם ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי ּבׁשּתפּות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻאֹותן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן, ׁשּקנה זה - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן

.‡Èמחברֹו ׂשדה מקּבל [אילנות]לּטע[באריסות]המקּבל , ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבּוראֹות עׂשרה הּׂשדה ּבעל עקרות]עליו למאה.[אילנות ְֲֵֶַַַָָָָָָָ

עליו מגלּגלין ּכן, על האריס]יתר הּכל.[על את ְְְִֵֵֶַַַָָָֹ
.·Èעׂשת ולא מחברֹו, ׂשדה כצפוי]המקּבל יׁש[יבול אם - ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ההֹוצאה על יתר סאתים ׁשּתֹוציא ּכדי חּיב [ההשקעה]ּבּה , ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אקּום  'אנא הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ּבּה; להּטּפל ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהמקּבל

ואעמיד [אחרוש]ואניר ואזרה ואדּוׁש ואעּמר ואקצר ואזרע ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
'ואני  ּבֹו, ּׁשּיתנּו מה אֹו חציֹו', אּתה ותּטל ,לפני ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹּכרי

ּׁשהֹוצאתי'. ּובמה עמלי ּבׂשכר ְְְֲִִִֵֶַַַָָהּׁשאר,
.‚Èהֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ׂשדה [הניחה המקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

בור] לֹושדה ונֹותן לעׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה אֹותּה ׁשמין -ְְֲִִֵַַָָָָ
אֹוביר  'אם הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ לֹו; מּגיע ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחלקֹו

אעבד אזי]ולא לה, הראוי אעשה ּבמיטבּה'[לא אׁשּלם [לפי , ְְֱֲֵֵֶַָָֹֹ
שלה] הפוטנציאל ומיטב הֹוביר שיא אם הּדין, והּוא .ְִִִַ

על  ּפסק ׁשּלא מּפני לׁשּלם? נתחּיב מה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמקצתּה.
ּדבר אסמכּתא'[סכום]עצמֹו היא 'הרי ׁשּנאמר ּכדי קצּוב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

תשלום] לידי יגיע שלא דעתו ׁשּיׁשּלם [שסמכה התנה אּלא ,ְְִֵֶֶַָָ
'אם  אמר: אם אבל עצמֹו. וׁשעּבד ּגמר ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָּבמיטבּה;
אסמכּתא, זֹו הרי - ּדינרין' מאה ל אּתן אעבד, ולא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹוביר
ּבלבד. לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא מה ּכפי אּלא לׁשּלם חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואינֹו

.„È ועׂשת חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין לזרעּה ׂשדה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל
הּׁשמ  מן לעׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים ׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ

ּתרעמת אּלא עליו לֹו מה [כעס]אין מּׁשוה ּפחֹות עׂשת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכפי  המקּבל לֹו מׁשּלם הּׁשמׁשמין, מן לעׂשֹות ראּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻּׁשהיא
יתר  חּטים עׂשת הּׁשמׁשמין; מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻמה
מה  לפי חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻמּמה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמׂשּתּכר ּפי על אף ּביניהם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַּׁשהתנּו

ט  ¤¤ּפרק
להׁשּכים‡. להם ואמר הּפֹועלים, את [מוקדם]הּׂשֹוכר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ולא [מאוחר]ּולהעריב להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
לסּפק  יזּון; לזּון, ׁשּנהגּו מקֹום לכֹופן. יכֹול אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
הּכל  מסּפק. לּפֹועלין, ּבהן וכּיֹוצא ּבגרֹוגרֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתמרים

הּמדינה. ְְְִִַַָּכמנהג
לֹו·. ואמר הּפֹועל, את יהיה]הּׂשֹוכר 'ּכאחד [שכרך : ְְֵֵֶֶַַַָָ

ויתר  ׁשּבּׂשכירּות ּפחּות רֹואין - העיר' מּבני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכׁשנים
ּומׁשּמנין ּביניהן.[מחלקים]ׁשּבּׂשכירּות, ְְְִִֵֵֶֶַַ

.‚והל ּבׁשלׁשה', ּפֹועלים לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר

- עלי' 'ׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם - ּבארּבעה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׂשכרם
נֹוטל  הּוא ארּבעה; להם ּומפסיד נֹותן ׁשלׁשה, הּבית מּבעל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

להם  נֹותן הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם להם: אמר מּביתֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד
ׁשּנׂשּכר  מי ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכהלכת הּבית ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבעל
אּלא  להם נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ׁשּנׂשּכר ּומי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבׁשלׁשה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשלׁשה,
היא  והרי נּכרת, מלאכּתן היתה אבל נּכרת. מלאכּתן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשאין
לא  ׁשאּלּו ארּבעה; הּבית ּבעל להם נֹותן - ארּבעה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשוה
ארּבעה. ׁשוה ועׂשּו טרחּו לא 'ארּבעה', ׁשלּוחֹו להם ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֹאמר
והל ארּבעה', ּבארּבעה לי 'ׂשכר הּבית: ּבעל לֹו ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָֹאמר
מלאכּתן  ׁשהרי ּפי על אף - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה וׂשכר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשליח
על  קּבלּו ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשוה
הּבית  ּבעל לֹו אמר הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹעצמן;
לֹו: ואמרּו ּבארּבעה, להן ואמר הּׁשליח והל ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה,
הּבית  ּבעל ׁשּיּתן אּלא ּדעּתם אין - הּבית' ּבעל ּׁשאמר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ'ּכמה
ׁשוה  אם - ּׁשעׂשּו מה ׁשמין ,לפיכ ארּבעה. על ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָיתר

ידּוע אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין [שווי ארּבעה, ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ּבעל המלאכה] לֹו אמר ׁשלׁשה. אּלא להם אין ׁשוה, אינֹו ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו

ואמרּו ּבׁשלׁשה, להן ואמר הּׁשליח והל ּבארּבעה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּבית
ׁשוה  ׁשּמלאכּתם ּפי על אף - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָלֹו:
וקּבלּו ׁשלׁשה, ׁשמעּו ׁשהרי ׁשלׁשה; אּלא להם אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹארּבעה,

ֲֵֶעליהם.
הּבית„. ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את בהם]הּׂשֹוכר ,[חזרו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ

אּלא  זה על זה להם אין - אֹותם הטעה הּבית ּבעל ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
הלכּו[כעס]ּתרעמת ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה [למקום . ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

ּפֹועלים העבודה] ּתבּואה, מצאּו ולא החּמרין הלכּו אבל .ְְְְֲֲִִַַָָָָָֹ
לחה ּכׁשהיא ׂשדה להׁשקֹות [רטובה]ּומצאּו ׁשּׂשכרן אֹו , ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָ

הּבית  ּבעל ּבּקר אם - מים ׁשּנתמּלאת ּומצאּוה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׂשדה
לּפֹועלים  אין - ּפֹועלים צריכה ּומצאּה מּבערב, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָמלאכּתֹו
ׂשכרם  להם נֹותן ּבּקר, לא ואם לעׂשֹות? ּבידֹו מה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּכלּום;
ועֹוׂשה  ריקן, לּבא טעּון הּבא ּדֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכפֹועל
התחילּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹמלאכה
אפּלּו ּבֹו וחזר ּבּמלאכה, הּפֹועל התחיל אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָּבּמלאכה.
עבדים", יׂשראל ּבני לי "ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר, - הּיֹום ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבחצי
אחר  ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
הּוא, קּבלן ואם ונֹוטל. ּׁשעׂשה, מה לֹו ׁשמין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהתחיל?

לֹו של]ׁשמין שווי משכרו ּבין [ומורידין לעׂשֹות; ּׁשעתיד מה ֲִִֵֶַַָָ
ׁשהּוזלה  ּבין הֹוזילּו, לא ּבין ׁשּׂשכרם, ּבעת ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשהֹוזילּו
ּׁשעתיד  מה לֹו ׁשמין - הּוזלה לא ּבין ּכן, אחר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמלאכה

סלעים ּבׁשּתי לקצר קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? [ח'לעׂשֹות. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
סלעים,דינרים] ּבׁשּתי לארג ּבגד חציּה, והּניח חציּה קצר ,ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

אם  לעׂשֹות. ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָארג
ׁשקל לֹו נֹותן - ּדינרין ׁשּׁשה ׁשוה דינרים]היה יגמר [ב' אֹו , ְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ

נֹותן  אינֹו - ּדינרין ׁשני יפה הּנׁשאר היה ואם מלאכּתֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאת
ּבּמה  מלאכה. חצי אּלא עׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
- האבּוד ּבדבר אבל אבּוד. ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ְְְֲֲִִֵֶָָָָָָָָָּדברים

הּמׁשרה מן  לעלֹות ּפׁשּתנֹו בו]ּכגֹון ששורין ׁשּׂשכר [מקום אֹו , ְְְֲִִִֶַַַָָָ
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הּׁשקמה  ּבקֹורת לֹו יׁש יתר, אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
זרעים  ׁשם והיּו הּׂשדה, מן להסּתּלק זמּנֹו הּגיע ּבּה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא

להּמכר הּגיעּו לא הבשילו]ׁשעדין ולא [לא ׁשּגמרּו, אֹו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹ
מּבעל  ונֹוטל אֹותם, ׁשמין - למכרם הּׁשּוק יֹום ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּגיע
ּבּתבּואה, הּקרקע ּבעל עם המקּבל ׁשחֹולק ּכׁשם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָהּקרקע.
חֹולקין  ּכ ּבּיין, ׁשחֹולקין ּכׁשם ּובּקׁש; ּבּתבן חֹולקין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכ
קנּו אם - הּגפנים ּתחת הּמעמידין הּקנים אבל ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָּבּזמֹורֹות.
אחד  מּׁשל הן ואם ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי ּבׁשּתפּות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻאֹותן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן, ׁשּקנה זה - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן

.‡Èמחברֹו ׂשדה מקּבל [אילנות]לּטע[באריסות]המקּבל , ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבּוראֹות עׂשרה הּׂשדה ּבעל עקרות]עליו למאה.[אילנות ְֲֵֶַַַָָָָָָָ

עליו מגלּגלין ּכן, על האריס]יתר הּכל.[על את ְְְִֵֵֶַַַָָָֹ
.·Èעׂשת ולא מחברֹו, ׂשדה כצפוי]המקּבל יׁש[יבול אם - ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ההֹוצאה על יתר סאתים ׁשּתֹוציא ּכדי חּיב [ההשקעה]ּבּה , ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אקּום  'אנא הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ּבּה; להּטּפל ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהמקּבל

ואעמיד [אחרוש]ואניר ואזרה ואדּוׁש ואעּמר ואקצר ואזרע ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
'ואני  ּבֹו, ּׁשּיתנּו מה אֹו חציֹו', אּתה ותּטל ,לפני ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹּכרי

ּׁשהֹוצאתי'. ּובמה עמלי ּבׂשכר ְְְֲִִִֵֶַַַָָהּׁשאר,
.‚Èהֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ׂשדה [הניחה המקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

בור] לֹושדה ונֹותן לעׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה אֹותּה ׁשמין -ְְֲִִֵַַָָָָ
אֹוביר  'אם הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ לֹו; מּגיע ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחלקֹו

אעבד אזי]ולא לה, הראוי אעשה ּבמיטבּה'[לא אׁשּלם [לפי , ְְֱֲֵֵֶַָָֹֹ
שלה] הפוטנציאל ומיטב הֹוביר שיא אם הּדין, והּוא .ְִִִַ

על  ּפסק ׁשּלא מּפני לׁשּלם? נתחּיב מה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמקצתּה.
ּדבר אסמכּתא'[סכום]עצמֹו היא 'הרי ׁשּנאמר ּכדי קצּוב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

תשלום] לידי יגיע שלא דעתו ׁשּיׁשּלם [שסמכה התנה אּלא ,ְְִֵֶֶַָָ
'אם  אמר: אם אבל עצמֹו. וׁשעּבד ּגמר ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָּבמיטבּה;
אסמכּתא, זֹו הרי - ּדינרין' מאה ל אּתן אעבד, ולא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹוביר
ּבלבד. לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא מה ּכפי אּלא לׁשּלם חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואינֹו

.„È ועׂשת חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין לזרעּה ׂשדה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל
הּׁשמ  מן לעׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים ׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ

ּתרעמת אּלא עליו לֹו מה [כעס]אין מּׁשוה ּפחֹות עׂשת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכפי  המקּבל לֹו מׁשּלם הּׁשמׁשמין, מן לעׂשֹות ראּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻּׁשהיא
יתר  חּטים עׂשת הּׁשמׁשמין; מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻמה
מה  לפי חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻמּמה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמׂשּתּכר ּפי על אף ּביניהם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַּׁשהתנּו

ט  ¤¤ּפרק
להׁשּכים‡. להם ואמר הּפֹועלים, את [מוקדם]הּׂשֹוכר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ולא [מאוחר]ּולהעריב להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
לסּפק  יזּון; לזּון, ׁשּנהגּו מקֹום לכֹופן. יכֹול אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
הּכל  מסּפק. לּפֹועלין, ּבהן וכּיֹוצא ּבגרֹוגרֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתמרים

הּמדינה. ְְְִִַַָּכמנהג
לֹו·. ואמר הּפֹועל, את יהיה]הּׂשֹוכר 'ּכאחד [שכרך : ְְֵֵֶֶַַַָָ

ויתר  ׁשּבּׂשכירּות ּפחּות רֹואין - העיר' מּבני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכׁשנים
ּומׁשּמנין ּביניהן.[מחלקים]ׁשּבּׂשכירּות, ְְְִִֵֵֶֶַַ

.‚והל ּבׁשלׁשה', ּפֹועלים לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר

- עלי' 'ׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם - ּבארּבעה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׂשכרם
נֹוטל  הּוא ארּבעה; להם ּומפסיד נֹותן ׁשלׁשה, הּבית מּבעל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

להם  נֹותן הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם להם: אמר מּביתֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד
ׁשּנׂשּכר  מי ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכהלכת הּבית ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבעל
אּלא  להם נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ׁשּנׂשּכר ּומי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבׁשלׁשה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשלׁשה,
היא  והרי נּכרת, מלאכּתן היתה אבל נּכרת. מלאכּתן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשאין
לא  ׁשאּלּו ארּבעה; הּבית ּבעל להם נֹותן - ארּבעה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשוה
ארּבעה. ׁשוה ועׂשּו טרחּו לא 'ארּבעה', ׁשלּוחֹו להם ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֹאמר
והל ארּבעה', ּבארּבעה לי 'ׂשכר הּבית: ּבעל לֹו ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָֹאמר
מלאכּתן  ׁשהרי ּפי על אף - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה וׂשכר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשליח
על  קּבלּו ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשוה
הּבית  ּבעל לֹו אמר הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹעצמן;
לֹו: ואמרּו ּבארּבעה, להן ואמר הּׁשליח והל ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה,
הּבית  ּבעל ׁשּיּתן אּלא ּדעּתם אין - הּבית' ּבעל ּׁשאמר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ'ּכמה
ׁשוה  אם - ּׁשעׂשּו מה ׁשמין ,לפיכ ארּבעה. על ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָיתר

ידּוע אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין [שווי ארּבעה, ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ּבעל המלאכה] לֹו אמר ׁשלׁשה. אּלא להם אין ׁשוה, אינֹו ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו

ואמרּו ּבׁשלׁשה, להן ואמר הּׁשליח והל ּבארּבעה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּבית
ׁשוה  ׁשּמלאכּתם ּפי על אף - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָלֹו:
וקּבלּו ׁשלׁשה, ׁשמעּו ׁשהרי ׁשלׁשה; אּלא להם אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹארּבעה,

ֲֵֶעליהם.
הּבית„. ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את בהם]הּׂשֹוכר ,[חזרו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ

אּלא  זה על זה להם אין - אֹותם הטעה הּבית ּבעל ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
הלכּו[כעס]ּתרעמת ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה [למקום . ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

ּפֹועלים העבודה] ּתבּואה, מצאּו ולא החּמרין הלכּו אבל .ְְְְֲֲִִַַָָָָָֹ
לחה ּכׁשהיא ׂשדה להׁשקֹות [רטובה]ּומצאּו ׁשּׂשכרן אֹו , ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָ

הּבית  ּבעל ּבּקר אם - מים ׁשּנתמּלאת ּומצאּוה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׂשדה
לּפֹועלים  אין - ּפֹועלים צריכה ּומצאּה מּבערב, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָמלאכּתֹו
ׂשכרם  להם נֹותן ּבּקר, לא ואם לעׂשֹות? ּבידֹו מה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּכלּום;
ועֹוׂשה  ריקן, לּבא טעּון הּבא ּדֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכפֹועל
התחילּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹמלאכה
אפּלּו ּבֹו וחזר ּבּמלאכה, הּפֹועל התחיל אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָּבּמלאכה.
עבדים", יׂשראל ּבני לי "ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר, - הּיֹום ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבחצי
אחר  ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
הּוא, קּבלן ואם ונֹוטל. ּׁשעׂשה, מה לֹו ׁשמין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהתחיל?

לֹו של]ׁשמין שווי משכרו ּבין [ומורידין לעׂשֹות; ּׁשעתיד מה ֲִִֵֶַַָָ
ׁשהּוזלה  ּבין הֹוזילּו, לא ּבין ׁשּׂשכרם, ּבעת ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשהֹוזילּו
ּׁשעתיד  מה לֹו ׁשמין - הּוזלה לא ּבין ּכן, אחר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמלאכה

סלעים ּבׁשּתי לקצר קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? [ח'לעׂשֹות. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
סלעים,דינרים] ּבׁשּתי לארג ּבגד חציּה, והּניח חציּה קצר ,ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

אם  לעׂשֹות. ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָארג
ׁשקל לֹו נֹותן - ּדינרין ׁשּׁשה ׁשוה דינרים]היה יגמר [ב' אֹו , ְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ

נֹותן  אינֹו - ּדינרין ׁשני יפה הּנׁשאר היה ואם מלאכּתֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאת
ּבּמה  מלאכה. חצי אּלא עׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
- האבּוד ּבדבר אבל אבּוד. ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ְְְֲֲִִֵֶָָָָָָָָָּדברים

הּמׁשרה מן  לעלֹות ּפׁשּתנֹו בו]ּכגֹון ששורין ׁשּׂשכר [מקום אֹו , ְְְֲִִִֶַַַָָָ
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אחד  - ּבהן ּכּיֹוצא וכל לכּלה אֹו למת חלילין להביא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחמֹור
נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו קּבלן, ואחד ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפֹועל
ּבֹו וחזר נאנס, לא ואם מת. לֹו ׁשּמת ׁשמע אֹו ׁשחלה, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכגֹון

עליהן ׂשֹוכר חשבונם]- אֹומר [על מטען? ּכיצד מטען. אֹו ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים', ּוטלּו ּבֹואֹו לכם, קצצּתי 'סלע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָלהן:
נתן  ואפּלּו ּתחּלה. ּׁשּפסק מה אּלא להם יּתן ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמלאכּתם;

מחזיר הּׁשּתים, ׂשֹוכר [מוציא]להם ּכיצד הּתֹוספת. מהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשּלא  מלאכּתם וגֹומרים אחרים, ּפֹועלים ׂשֹוכר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹעליהם?
ּׁשּפסק  מה על האחרים הּפֹועלים לאּלּו ׁשּיֹוסיף וכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּתאבד;
ׂשכרם  ּכדי עד ּכּמה? ועד הראׁשֹונים. מן נֹוטל ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלראׁשֹונים,
יׂשּכר  - ידֹו ּתחת ממֹון להם היה ואם ראׁשֹונים. ְְִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשל
לכל  יֹום ּבכל זּוז חמּׁשים ארּבעים עד הּמלאכה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָלהׁשלים
ּדברים  ּבּמה ארּבע. אֹו ׁשלׁש הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּפֹועל,

ּבׂשכרם לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין שלהם]אמּורים? [בשווי ְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ
ּבׂשכרם, לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם יׁש אם אבל הּמלאכה. ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹלהׁשלים
ּתאבד' ולא מלאכּת והׁשלם מאּלּו, ּוׂשכר 'צא לֹו: ְְְְְְְְְֵֵֵֵַַַָֹֹֹואמרּו
וׁשמין  ּתרעמת; אּלא  עליהם לֹו אין - קּבלן ּבין ׂשֹוכר ּבין -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לעׂשֹות. ּׁשעתיד מה ולּקּבלן ּׁשעׂשה, מה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָלּׂשֹוכר
יאמר ‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

'לפני 'הריני לי]לֹו: ושלם גרם, ׂשכ [מזלך לֹו נֹותן אּלא ר , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
ּׁשעׂשה. ֶַָָמה

.Â ּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר
אּלא  להם אין להּפסק, ּדרּכֹו אין אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנהר

ּׁשעׂשּו; מה העיר,ׂשכר ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּׁשעׂשּו; מה אּלא להם אין - הּיֹום ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיקּוהּו
מאליו  להּפסק ּדרּכֹו ואם זה. נהר ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידעּו
ׂשכרם  להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ׂשכר להם נֹותן -ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מה  אּלא להם אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהׁשקֹות
הּׁשמים  מן ׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּׁשעׂשּו;

עם נסּתּיעּו ׁשּפסק מי אבל ּבפֹועל. אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
הּפרֹות, חצי יּטל ּפעמים, ארּבע זֹו ׂשדה יׁשקה ׁשאם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאריסֹו
אּלא  נֹוטלין אינם ּפעמים, ׁשני מׁשקין ׁשהם האריסין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכל
- ּולהׁשקֹות לדלֹות הצר ולא הּמטר, ּובא הּפרֹות, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹֻרביע
ואינֹו ּכׁשּתף, ׁשהאריס עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻנֹוטל

ְֵּכפֹועל.
.Ê וׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

אחרת [נשלמה] מלאכה לֹו יׁש אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמלאכה
מה  לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוׂשּה מּמּנה, קּלה אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹותּה
הּכֹופרים  מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּיעׂשה,
לא  ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעֹובדי

ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן זה הרי - יחלה ּבמלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתעּׂשק
.Áלהביא הּפֹועל את מּמקֹום [לבצע]הּׂשֹוכר ׁשליחּות ְְִִִֵֵֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא והל ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמקֹום,
הביא  ולא מצא ולא והל לכרם, קנים להביא ׂשכרֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻמׁשלם.
והל לחֹולה, ּפרֹות להביא ׂשכרֹו ׁשלם. ׂשכרֹו לֹו נֹותן -ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ
ּׁשהבאת  מה 'טל לֹו: יאמר לא - ׁשהבריא אֹו ׁשּמת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּומצאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,'ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבׂשכר

.Ë ּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר
חבירו]חברֹו בשדה ולֹוקח [העבידו וחֹוזר ׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְְֲֵֵֵֵַָָ

הּמלאכה. ּבזֹו ּׁשּנהנה מה ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָמחברֹו
.È,ּבהן וכּיֹוצא ּובקׁש ּבתבן עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר

ואם  לֹו. ׁשֹומעין אין - 'ּבׂשכר ּׁשעׂשית מה 'טל לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואמר
עליו כמשכורת]מּׁשּקּבל ותבן ׂשכר,[קש היל' לֹו: אמר ְְִִֵֵֶַָָָָָ

לֹו. ׁשֹומעין אין - ׁשּלי' את אּטל ְֲִִִֵֶֶֶַֹואני
.‡È עׂשה' לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת

'עדר  לֹו: אמר אם לֹומר, צרי ואין הּיֹום'; מלאכה ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
מציאֹות, ללּקט ׂשכרֹו אם אבל הּיֹום'. עּמי 'נּכׁש הּיֹום', ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָעּמי

ׁשחסר הּנמצאין [התמעט]ּכגֹון הּדגים ללּקט ּוׂשכרֹו הּנהר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מלא  ּכיס מצא ואפּלּו הּבית, לבעל מציאתֹו הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבאגם

ִִָּדינרין.

ה'תשע"ג  טבת ה' שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין - הּמׁשּכֹון על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּפרֹות  ׁשּמׁשּכנֹוׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אבד  אם ,לפיכ ׂשכר. ׁשֹומר זה הרי - ׁשהלוהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ּכגֹון  הּמׁשּכֹון, נאנס ואם ּבדמיו; חּיב - נגנב אֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹון,
יּׁשבע  - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטיס ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה. ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאנס,

ׁשמירה ·. זה הרי ,'ל ואׁשמר לי 'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכל
מהכל]ּבּבעלים ופטור הבעלים, הּיֹום [עם לי 'ׁשמר לֹו: אמר . ְְִִַַַָָֹ

'ׁשמר  למחר', ואׁשאיל הּיֹום 'הׁשאילני למחר', ל ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואׁשמר
ל ואׁשמר הּיֹום 'הׁשאילני למחר', ואׁשאיל הּיֹום ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלי

לזה. זה ׂשכר ׁשֹומרי נעׂשּו ּכּלן - ְְֲֵֶֶַָָָָָָֻלמחר'
ׂשכר ‚. ׁשֹומרי האּמנין ׁשּלּכל את 'טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ

לקחּו[חפצך] ולא 'ּגמרּתיו', לֹו: ׁשאמר אֹו מעֹות', ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהבא
אמר  אם אבל חּנם; ׁשֹומר האּמן הרי - הּכלי את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּבעלים
ׂשכר  נֹוׂשא הּוא עדין - 'ׁשּל את וטל מעֹות, 'הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן:

ְֶָָּכׁשהיה.
לׁשּלם „. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, לאּמנין נתן נתן ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

ׁשּנתן  אֹו וׁשּברן, מסמר, ּבהן לקּבע ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחרׁש
ׁשּדה  מהן ועׂשה ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן לעׂשֹות עצים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹו
ּתבה  ׁשּדה ּדמי לֹו מׁשּלם - ׁשּנעׂשּו אחר ונׁשּברּו ּומגּדל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתבה
לצּבע, צמר נתן הּכלי. ׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּומגּדל;

ּכעּור,[שרפתו]והקּדיחּתּו צבעֹו צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן - יֹורה ְְְְְִִֵֵַַָָָ
אדם, ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם לצבעֹו לֹו ׁשּנתנֹו ְְְְְֶָָָָָָָָֹֹֹֹאֹו
אֹו רע ּכּסא ועׂשה נאה, ּכּסא מהם לעׂשֹות לחרׁש עצים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנתן
את  הּכלי ּבעל לֹו נֹותן ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָספסל
הּׁשבח  את לֹו נֹותן הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָההֹוצאה;
לי  ּתן אּלא זֹו, ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּכלי: ּבעל אמר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבלבד.
אמר  אם וכן לֹו. ׁשֹומעין אין - העצים' ּדמי אֹו הּצמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּדמי
ׁשֹומעין  אין - 'ול ,עצ ּדמי אֹו צמר ּדמי ל 'הא ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָֻהאּמן:

ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין ׁש[ברווח]לֹו; עׂשה.הּכלי ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

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

zexiky zekld - zah 'd iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לטחֹון‰. חּטין לתתן[לטוחן]הּמֹולי ולא במים , השרה [לא ְְְִִִַָָָֹ
סובין] והסרת ריכוך מרסןלצורך אֹו סּבין עם ועׂשאן [קמח ְֲִַָָָֻֻ

נּפּוליןקליפות] ּפת ועׂשאֹו לנחּתֹום, קמח נתן ,[מתפורר], ְְֲִִֶַַַַַָָ
נֹוׂשאי  ׁשהן מּפני ּדמים, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה לטּבח, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהמה
ּפטּור  - ּבחּנם וׁשחט ממחה, טּבח היה אם ,לפיכ ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻׂשכר.
חּיב  ּבחּנם, ׁשהּוא ּפי על אף - ממחה אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻמּלׁשּלם;
רע  ונמצא 'יפה', לֹו ואמר לׁשלחני, ּדינר הּמראה וכן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלׁשּלם.
ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבׂשכר אם -ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבקי, ׁשּיהיה והּוא ּפטּור; ראהּו, ּבחּנם ואם להתלּמד. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָצרי
על  אף לׁשּלם, חּיב - ּבקי אינֹו ואם להתלּמד; צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאינֹו
,'סֹומ אני עלי' לּׁשלחני: ׁשּיאמר והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּפי
יראה  ולא ראּיתֹו, על סֹומ ׁשהּוא מראין הּדברים ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ונּבל, ּבחּנם ׁשעׂשה טּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאחרים.
ׁשהם  ראיה, להביא עליהם - ּבהן ּכּיֹוצא וכל רע, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונמצא

מׁשּלמין. ראיה, הביאּו לא ואם ְְְְְִִִִֵַָָֹֻממחין;
.Â,הּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקֹומֹות

והפסיד ונטע והׁשּביח, ונטע חצי, הּקרקע [חלק ּובעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ
לא] וחלק ּומנּכין השביח לֹו, ׁשּיׁש הּׁשבח חצי לֹו מחּׁשבין -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ

עצמֹו, על התנה ואפּלּו הּׁשאר. ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמּמּנּו
אסמכּתא זֹו הרי - ּכלּום יּטל לא הפסיד זאת ׁשאם גמר [לא ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ

ׁשּיּטל בליבו] מנהגם היה ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מנהגם  היה אם וכן מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנֹוטע

האריס יבול]ׁשּיּטל תמורת הּנֹוטע [העובד נטע אם - ׁשליׁש ְִִִִֵֶַַַָָָֹ
להֹוריד  צרי הּקרקע ּבעל ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהׁשּביח
הּקרקע  ּבעל ויּטל אריס, מֹוריד הּקרקע ּבעל הרי - אריס ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָֹלּה
ׁשליׁש; האריס ויּטל ּכלּום; מחלקֹו יפסיד ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹחציֹו,

ּברצֹונֹו. עצמֹו סּלק ׁשהרי לּנֹוטע, יהיה הּנׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוהּׁשתּות
.Êׁשהפסיד הּמדינה לבני אילנֹות גדלו]הּנֹוטע וכן [לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל העיר ּבני ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטּבח
ּבּתינֹוקֹות  ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ּבּׁשטרֹות, ׁשּטעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסֹופר
ׁשאי  האּמנין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, לּמד אֹו לּמד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֻולא
ּבלא  אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין, ּכמתרין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻהתראה;

עליהן. הּצּבּור אֹותן והעמידּו הֹואיל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָּבמלאכּתן,

יא  ¤¤ּפרק
ּב‡. ה ּׂשכיר ׂשכר לּתן עׂשה "ּביֹומֹומצות ׁשּנאמר: זמּנֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

תעׂשה, ּבלא עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ׂשכרֹו" ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹתּתן
זה, לאו על לֹוקין ואין הּׁשמׁש". עליו תבֹוא "ולא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשכר  ואחד האדם, ׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב הּוא ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
אחר  ואם ּבזמּנֹו; לּתן חּיב - הּכלים ׂשכר ואחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּבהמה,

ּתֹוׁשב וגר תעׂשה. ּבלא עֹובר זמּנֹו, ז'לאחר שקיבל [גוי ְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ
אינֹומצוות] אחר, ואם ׂשכרֹו"; תּתן "ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש ,ְְְִִִֵֵֵֵַָ

תעׂשה. ּבלא עליו ְֲֵֶַָָֹעֹובר
מּמּנּו·. נפׁשֹו את נטל ּכאּלּו - ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש ,ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבארּבע  ועֹובר נפׁשֹו". את נׂשא הּוא "ואליו ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּומּׁשּום  ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ועׂשה: ְְֲֲִִִִֵַַַַַָֹֹאזהרֹות,

הּׁשמׁש", עליו תבֹוא "לא ּומּׁשּום ׂשכיר", ּפעּלת תלין ְִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻ"לא
יֹום  ׂשכיר זמּנֹו? הּוא איזה ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ְְְְִִִֵֵֶַָּומּׁשּום

ׂשכיר  ּפעּלת תלין "לא נאמר: ועליו הּלילה, ּכל אּתּגֹובה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
"ּביֹומֹו נאמר: ועליו הּיֹום, ּכל ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּבקר". ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹעד
יֹום  ׁשל ׁשעֹות ׂשכיר הּׁשמׁש". עליו תבֹוא ולא ׂשכרֹו, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹתּתן
הּלילה. ּכל ּגֹובה לילה ׁשל ׁשעֹות ּוׂשכיר הּיֹום, ּכל ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָּגֹובה

ׁשּבת ימים]ׂשכיר ׂשכיר [שבעה ׁשנה, ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִִֶַָָָֹ
ּכל  ּגֹובה ּבּלילה, יצא הּיֹום ; ּכל ּגֹובה ּבּיֹום, יצא - ְֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשבּוע

הּלילה. ְַַָאֹותֹו
עׂשרה ‚. אחרֹו אפּלּו - והֹודיעֹו ּגמרּה לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

ּבחצי  לֹו נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן, ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻימים
ּתלין  ּבל מּׁשּום עֹובר חּמה, עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - ;הּיֹום ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּבזמּנֹו. לֹו לּתן וחּיב היא, ּכׂשכירּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהּקּבלנּות
אמר „. אם - ּפֹועלים' לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהאֹומר

מּׁשּום  עֹוברין אינן ׁשניהם הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם:
זה ּתלין; הבית]ּבל וזה[בעל ׂשכרן, ׁשּלא לפי [השליח]לפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

ּבעל  על 'ׂשכרכם להם אמר לא ואם אצלֹו. ּפעּלתן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשאין
ּבזמן  אּלא עֹובר הּׂשֹוכר אין עֹובר. הּׁשליח הרי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּבית',
ׁשּתבעֹו אֹו ּתבעֹו, לא אם אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּתבעֹו

אחר אצל ׁשהמחהּו אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה לאחר ולא [נתן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לו] ּפטּור.לשלם הרי - ְֲִֵֵָוקּבל

ׁשּכבר ‰. ּפי על אף - זמּנֹו אחר עד ׂשכיר ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה
עת  וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי תעׂשה, ולא ּבעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר

ּדבריהם  ׁשל לאו על עֹובר - ּתאמר ׁשּיׁשהה "אל ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
וׁשּוב". ל ,ְֲֵֵָלרע

.Â ּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל
- ּכלּום' נטלּתי 'לא אֹומר: והּׂשכיר ,'ׂשכר 'נתּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:

חפץ  ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ויּטל [קדוש]ּתּקנּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבפֹועליו  טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; נׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכדין

הּׂשֹוכר [ושכח] היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו נֹוׂשא הּׂשכיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ׂשכרֹו ונֹוטל. נׁשּבע הּׂשכיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקטן,
נאמן  ,'ׂשכרּתי ולא מעֹולם ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיכֹול
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע ;'ׂשכר ל ונתּתי ׂשכרּתי' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָלֹומר

ּכׁשאר [דרבנן] ּבמקצת הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּנתן,
ּכלּום. מֹועיל אינֹו ׁשּׂשכרֹו, אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- ּבעדים ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף - זמּנֹו אחר ּתבעֹו אם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
יּׁשבע  ראיה, הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּמֹוציא

ראיה הביא הּסת. הּבית זמּנֹו[עדים]ּבעל ּכל [ולא ׁשּתבעֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתביעה.פרעו] ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל  ונֹוטל נׁשּבע, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל  ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים  הביא ואם ונֹוטל. נׁשּבע אינֹו ׁשליׁשי ּוביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָׁשליׁשי,
יֹום  ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה
עליו  מחברֹו הּמֹוציא והלאה, רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי;
יֹום  עד והֹול ּתֹובע ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,'ל קצצּתי 'ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

הּׂשכיר  ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו לא - ׁשלׁש' אּלא לי קצצּת ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ'לא
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לטחֹון‰. חּטין לתתן[לטוחן]הּמֹולי ולא במים , השרה [לא ְְְִִִַָָָֹ
סובין] והסרת ריכוך מרסןלצורך אֹו סּבין עם ועׂשאן [קמח ְֲִַָָָֻֻ

נּפּוליןקליפות] ּפת ועׂשאֹו לנחּתֹום, קמח נתן ,[מתפורר], ְְֲִִֶַַַַַָָ
נֹוׂשאי  ׁשהן מּפני ּדמים, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה לטּבח, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהמה
ּפטּור  - ּבחּנם וׁשחט ממחה, טּבח היה אם ,לפיכ ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻׂשכר.
חּיב  ּבחּנם, ׁשהּוא ּפי על אף - ממחה אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻמּלׁשּלם;
רע  ונמצא 'יפה', לֹו ואמר לׁשלחני, ּדינר הּמראה וכן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלׁשּלם.
ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבׂשכר אם -ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבקי, ׁשּיהיה והּוא ּפטּור; ראהּו, ּבחּנם ואם להתלּמד. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָצרי
על  אף לׁשּלם, חּיב - ּבקי אינֹו ואם להתלּמד; צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאינֹו
,'סֹומ אני עלי' לּׁשלחני: ׁשּיאמר והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּפי
יראה  ולא ראּיתֹו, על סֹומ ׁשהּוא מראין הּדברים ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ונּבל, ּבחּנם ׁשעׂשה טּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאחרים.
ׁשהם  ראיה, להביא עליהם - ּבהן ּכּיֹוצא וכל רע, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונמצא

מׁשּלמין. ראיה, הביאּו לא ואם ְְְְְִִִִֵַָָֹֻממחין;
.Â,הּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקֹומֹות

והפסיד ונטע והׁשּביח, ונטע חצי, הּקרקע [חלק ּובעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ
לא] וחלק ּומנּכין השביח לֹו, ׁשּיׁש הּׁשבח חצי לֹו מחּׁשבין -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ

עצמֹו, על התנה ואפּלּו הּׁשאר. ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמּמּנּו
אסמכּתא זֹו הרי - ּכלּום יּטל לא הפסיד זאת ׁשאם גמר [לא ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ

ׁשּיּטל בליבו] מנהגם היה ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מנהגם  היה אם וכן מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנֹוטע

האריס יבול]ׁשּיּטל תמורת הּנֹוטע [העובד נטע אם - ׁשליׁש ְִִִִֵֶַַַָָָֹ
להֹוריד  צרי הּקרקע ּבעל ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהׁשּביח
הּקרקע  ּבעל ויּטל אריס, מֹוריד הּקרקע ּבעל הרי - אריס ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָֹלּה
ׁשליׁש; האריס ויּטל ּכלּום; מחלקֹו יפסיד ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹחציֹו,

ּברצֹונֹו. עצמֹו סּלק ׁשהרי לּנֹוטע, יהיה הּנׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוהּׁשתּות
.Êׁשהפסיד הּמדינה לבני אילנֹות גדלו]הּנֹוטע וכן [לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל העיר ּבני ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטּבח
ּבּתינֹוקֹות  ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ּבּׁשטרֹות, ׁשּטעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסֹופר
ׁשאי  האּמנין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, לּמד אֹו לּמד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֻולא
ּבלא  אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין, ּכמתרין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻהתראה;

עליהן. הּצּבּור אֹותן והעמידּו הֹואיל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָּבמלאכּתן,

יא  ¤¤ּפרק
ּב‡. ה ּׂשכיר ׂשכר לּתן עׂשה "ּביֹומֹומצות ׁשּנאמר: זמּנֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

תעׂשה, ּבלא עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ׂשכרֹו" ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹתּתן
זה, לאו על לֹוקין ואין הּׁשמׁש". עליו תבֹוא "ולא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשכר  ואחד האדם, ׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב הּוא ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
אחר  ואם ּבזמּנֹו; לּתן חּיב - הּכלים ׂשכר ואחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּבהמה,

ּתֹוׁשב וגר תעׂשה. ּבלא עֹובר זמּנֹו, ז'לאחר שקיבל [גוי ְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ
אינֹומצוות] אחר, ואם ׂשכרֹו"; תּתן "ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש ,ְְְִִִֵֵֵֵַָ

תעׂשה. ּבלא עליו ְֲֵֶַָָֹעֹובר
מּמּנּו·. נפׁשֹו את נטל ּכאּלּו - ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש ,ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבארּבע  ועֹובר נפׁשֹו". את נׂשא הּוא "ואליו ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּומּׁשּום  ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ועׂשה: ְְֲֲִִִִֵַַַַַָֹֹאזהרֹות,

הּׁשמׁש", עליו תבֹוא "לא ּומּׁשּום ׂשכיר", ּפעּלת תלין ְִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻ"לא
יֹום  ׂשכיר זמּנֹו? הּוא איזה ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ְְְְִִִֵֵֶַָּומּׁשּום

ׂשכיר  ּפעּלת תלין "לא נאמר: ועליו הּלילה, ּכל אּתּגֹובה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
"ּביֹומֹו נאמר: ועליו הּיֹום, ּכל ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּבקר". ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹעד
יֹום  ׁשל ׁשעֹות ׂשכיר הּׁשמׁש". עליו תבֹוא ולא ׂשכרֹו, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹתּתן
הּלילה. ּכל ּגֹובה לילה ׁשל ׁשעֹות ּוׂשכיר הּיֹום, ּכל ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָּגֹובה

ׁשּבת ימים]ׂשכיר ׂשכיר [שבעה ׁשנה, ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִִֶַָָָֹ
ּכל  ּגֹובה ּבּלילה, יצא הּיֹום ; ּכל ּגֹובה ּבּיֹום, יצא - ְֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשבּוע

הּלילה. ְַַָאֹותֹו
עׂשרה ‚. אחרֹו אפּלּו - והֹודיעֹו ּגמרּה לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

ּבחצי  לֹו נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן, ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻימים
ּתלין  ּבל מּׁשּום עֹובר חּמה, עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - ;הּיֹום ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּבזמּנֹו. לֹו לּתן וחּיב היא, ּכׂשכירּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהּקּבלנּות
אמר „. אם - ּפֹועלים' לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהאֹומר

מּׁשּום  עֹוברין אינן ׁשניהם הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם:
זה ּתלין; הבית]ּבל וזה[בעל ׂשכרן, ׁשּלא לפי [השליח]לפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

ּבעל  על 'ׂשכרכם להם אמר לא ואם אצלֹו. ּפעּלתן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשאין
ּבזמן  אּלא עֹובר הּׂשֹוכר אין עֹובר. הּׁשליח הרי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּבית',
ׁשּתבעֹו אֹו ּתבעֹו, לא אם אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּתבעֹו

אחר אצל ׁשהמחהּו אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה לאחר ולא [נתן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לו] ּפטּור.לשלם הרי - ְֲִֵֵָוקּבל

ׁשּכבר ‰. ּפי על אף - זמּנֹו אחר עד ׂשכיר ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה
עת  וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי תעׂשה, ולא ּבעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר

ּדבריהם  ׁשל לאו על עֹובר - ּתאמר ׁשּיׁשהה "אל ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
וׁשּוב". ל ,ְֲֵֵָלרע

.Â ּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל
- ּכלּום' נטלּתי 'לא אֹומר: והּׂשכיר ,'ׂשכר 'נתּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:

חפץ  ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ויּטל [קדוש]ּתּקנּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבפֹועליו  טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; נׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכדין

הּׂשֹוכר [ושכח] היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו נֹוׂשא הּׂשכיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ׂשכרֹו ונֹוטל. נׁשּבע הּׂשכיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקטן,
נאמן  ,'ׂשכרּתי ולא מעֹולם ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיכֹול
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע ;'ׂשכר ל ונתּתי ׂשכרּתי' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָלֹומר

ּכׁשאר [דרבנן] ּבמקצת הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּנתן,
ּכלּום. מֹועיל אינֹו ׁשּׂשכרֹו, אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- ּבעדים ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף - זמּנֹו אחר ּתבעֹו אם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
יּׁשבע  ראיה, הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּמֹוציא

ראיה הביא הּסת. הּבית זמּנֹו[עדים]ּבעל ּכל [ולא ׁשּתבעֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתביעה.פרעו] ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל  ונֹוטל נׁשּבע, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל  ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים  הביא ואם ונֹוטל. נׁשּבע אינֹו ׁשליׁשי ּוביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָׁשליׁשי,
יֹום  ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה
עליו  מחברֹו הּמֹוציא והלאה, רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי;
יֹום  עד והֹול ּתֹובע ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,'ל קצצּתי 'ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

הּׂשכיר  ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו לא - ׁשלׁש' אּלא לי קצצּת ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ'לא
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הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא אּלא הביא ּכאן, לא ואם . ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
לֹו ׁשאמר אֹו הּׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי על אף - ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָראיה
זה  ודבר חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'היל'ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הזו] ּבפחי [השבועה הּׂשכיר יל ׁשּלא הּוא, חכמים ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתּקנת
ידעּו ולא ּבעדים, ּבׁשּׂשכרֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁש.
ּבעדים, ׁשּלא ׂשכרֹו אם אבל ּבזמּנֹו. ּותבעֹו לֹו, ּפסק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכּמה
קצץ  ׁשּלא הּסת הּבית ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאֹו
אּלא  אצלֹו לֹו נׁשאר ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

הּטענֹות. ּכל ּכדין ,'היל' לֹו ׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָזה
.Á והּוא לי', קצצּת 'ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּנֹותן

יכֹול  אם - האּמן ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל - 'אחת' ְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻאֹומר:
חפץ  ּבנקיטת נׁשּבע האּמן הרי ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלטען

ּדמיה  ּכדי עד ּבׂשכרֹו, לטען ויכֹול טּלית ונֹוטל; יצאת ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ׁשהיא  לטען יכֹול ואינֹו חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּתחת
הביא  לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹלקּוחה
אם  הּתֹורה ׁשבּועת אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָראיה

הּׂשכיר. ּכדין זה ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהֹודה
.Ë מגלּגלין ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע ׁשּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׂשכיר

ּבׁשבּועה נוספות]עליו נטל,[תביעות ׁשּלא נׁשּבע אּלא ּכלל; ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּמקּלין  הּׂשכיר מן חּוץ מקּלין, אין הּנׁשּבעין ּולכל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָֹויּטל.
,עצמ ּתצער 'אל לֹו: ואֹומרים ּתחּלה, לֹו ּופֹותחין ְְְְְְְִִִֵַַַָָָעליו;
הּבית  ּובעל אחת, ּפרּוטה ׂשכרֹו היה אפּלּו וטל'. ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹהּׁשבע
הּנׁשּבע  ּכל וכן ּבׁשבּועה. אּלא יּטל לא - 'נתּתיה' ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאֹומר
אֹותּה יּטל לא - אחת ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹונֹוטל,

ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה, ְְִֵֶֶָָָאּלא

יב  ¤¤ּפרק
ועדין ‡. הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר עֹוׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹועלים

מלאכּתֹו נגמרה ויהיּו[למעשר]לא ּבמחּבר, ּבין ּבתלּוׁש ּבין , ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻ
ׁשּיּניח  מצּוה ה ּבית ּבעל הרי - הּמלאכה ּגמירת הן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֻמעׂשיהן
ּבכרם  תבא "ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשין ּׁשהן מּמה לאכל ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹאֹותן
ׁשאין  למדּו, הּׁשמ ּועה מּפי ."רע ּבקמת תבא ּכי וכּו' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹרע

ּב אּלא מדּבר ׂשכרֹו,[והראיה:]ׂשכיר;הּכתּוב לא אּלּו וכי ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּלא  ׁשּלֹו, ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו הּתיר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
הּבעלים  ּברׁשּות תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ אּלא ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמּדעּתֹו?

ּתאכל. ֲַַָֹלעבֹודה,
ׁשהעֹוׂשה ·. ּבמחּבר? לעֹוׂשה ּבתלּוׁש, העֹוׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּולחּלה, למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּבדבר אֹוכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש,
ּכׁשּיגמר  אּלא אֹוכל אינֹו וקֹוצר, ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻוהעֹוׂשה

וינּפץ ׁשּימּלאּנּו, עד ּבּסל ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון [ירוקן]עבֹודתֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
אּלא  אֹוכל אינֹו - וימּלאּנּו ויבצר ויחזר אחר, למקֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּסל

אבדה הׁשב מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא לּבעלים,[זמן]אחר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מאּמן  ּבהליכתן אֹוכלין הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻאמרּו

יבּטלּו[שורה] ׁשּלא ּכדי - הּגת מן ּובחזירתן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻלאּמן
ּכׁשהן  הּמלאכה ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמלאכּתן

ּבטלין. ְְְִִֵַמהּלכין
ּגמר ‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל

לא  "וחרמׁש ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף"

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו; חרמׁש יניף לא וכן ּבקצירה, . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
אכילתֹו על יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּפֹועל
לא  ּכלי "ואל ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹונֹותן
,הֹולי אֹו אכל ׁשאם - אּלּו לאוין ׁשני על לֹוקין ואין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָתּתן".

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
והמחּבץ„. אֹוכל,[גבינה]והמגּבן[חמאה]החֹולב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַ

אף  - ּובׁשּומין ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני
אינֹו - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין קטּנים ׁשּתֹולׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
לֹומר  צרי ואין מלאכה. ּגמר מעׂשיהן ׁשאין מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹוכל,

ּכּמקׁשאֹות המחּבר ּדבר וכל ּופרּדסים, ּגּנֹות [שדה ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּכלל.קישואין] אֹוכלין ׁשאינן - ְְְְִִֵֶַָָָוהּמדלעֹות

מּפני [מפריד]הּבֹודל‰. אֹוכל, אינֹו ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
אחר  ּבהן וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוׂשה למעׂשר. מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנגמרה

לבר ׁשּׂשכרן ּכגֹון לנּפח[לברור]ׁשעּׂשר, אֹו [לנפות]צרֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
נגמרה  לא ׁשעדין אֹוכלין, אּלּו הרי - לטחן אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹאֹותן

והמקּטף הּלׁש אבל לחּלה. אינֹו[עורך]מלאכּתן והאֹופה ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָ
אֹוכל  הּפֹועל ואין לחּלה, מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאֹוכל,

ּולחּלה. למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין מּדבר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
.Âדבילה]עּגּוליו[נתפרדו]נתּפרסּו חבּיֹותיו,[של ונתּפּתחּו , ְְְְְִִִִַָָָָ

יאכלּו; לא אּלּו הרי - ּבהן לעׂשֹות ּוׂשכרן ּדלּועיו, ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹונתחּתכּו
ואם  טבל. הן והרי למעׂשר, ונקּבעּו מלאכּתן נגמרּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהרי

הֹודיען הּפֹועלים [מלכתחילה]לא אין ּומאכילן. מעּׂשר , ְֲֲִִִֵֵַַַָָֹ
."רע "ּבכרם ׁשּנאמר: הקּדׁש, ּבׁשל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַאֹוכלין

.Ê לא אּלּו הרי ׁשּלֹו, רבעי ּבנטע לעׂשֹות הּפֹועלין את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׂשכר
ּומאכילן  ּפֹודה הֹודיען, לא ואם .יאכלּו; ְְֲִִִֶַָָֹֹ

.Á הּקֹוצרוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
הּתֹורה. מן אֹוכלין אּלּו הרי אּלּו, ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל

.Ë,הּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות ּגּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי
מדינה  מהלכת אֹוכלין - למעׂשר מלאכּתן נגמרה לא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשעדין

המנהג][מ  עׂשה כח אם אבל מעׂשה. ּכעֹוׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ;ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
הרי  - ּבכתפֹו אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין מאבריו, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבאבר

הּתֹורה. מן אֹוכל ִֵֶַָזה
.È לא ּבענבים, ּבענבים; יאכל לא ּבתאנים, עֹוׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ּבתאנים  והעֹוׂשה יאכל ענבים". ואכלּת "ּבכרם, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ודבר  ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו זֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבגפן

קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת, יאכל ואל וקצב]אחר; [פירש ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבין  אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ׁשעּור על הּבית ּבעל ִִִֵֵֶַַַַַַַֹעם
למץ  לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ּדבר ּבכל ּבין ּבפת, ּבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמלח,

השאר] ולזרוק ענבים [למצוץ "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָּבענבים,
הּׁשּבלין  לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ."ְְְְְְְְֲֳִִִִִַַַָָֹּכנפׁש

ּכנפׁש",[למתקן]ּבאּור ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: - ואֹוכל , ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹענבים

.‡È ל ּגּסה אסּור אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מה לאכל פֹועל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
עצמֹו[מרובה] למנע לֹו ּומּתר ."ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ,ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קּׁשּות [מלאכול] לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. הּיפֹות, מקֹום ְְֱִֵֵֶַַָָֹעד
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וכֹותבֹות[קישואין] ּבדינר, אף [תמרים]אפּלּו - ּבדינר אפּלּו ְְְֲֲִִִִַָָָ
אבל  ;"ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ּכסף, ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל
את  סֹותם ויהיה רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמלּמדין

ּבפניו מלשוכרו]הּפתח חמׁש[ימנעו אֹו ארּבע מׁשּמר היה . ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחת  מּכל אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹערמֹות,

חׁשּבֹון לפי בשווה]ואחת -]. ְְְִֶַַ
.·Èהלכּו ׁשּלא אֹוכלין [דרכו]הּפֹועלים - ּבּגת וערב ׁשתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבענבים  אּלא עֹוׂשין אינן ׁשעדין יין; ׁשֹותין ואין ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבים,
להן  יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת, ּומּׁשּידרכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלבד.
עֹוׂשין  הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות הענבים, מן ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

ּוביין. ְֲִִַַָּבענבים
.‚È'אֹוכל ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי 'ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

לאכל [במקומי] ׁשּנטלּתי מּזה מעט נֹותן 'הריני ׁשאמר: אֹו ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּתֹורה [לעצמי] זכתה ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּובני' ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלאׁשּתי

עֹוׂש ׁשהיה נזיר אפּלּו עצמֹו. לּפֹועל ואמר:אּלא ּבענבים, ה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי ְְְְִִִֵַָ'ּתנּו

.„È והתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל
ולא  הּוא לא עֹוׂשין ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם

אֹוכלין  אינן אּלּו הרי - ּבגדֹולים,הם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
יכֹול  אינֹו קטּנים, היּו ואם מחלּו. והרי ּדעת, ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני
אֹו אביהן מּׁשל אֹוכלין ׁשאינן יאכלּו, ׁשּלא עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹלפסק

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהן, ֲִִִֵֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תשע"ג  טבת ו' רביעי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. קרקע, ּבגּדּולי עֹוׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמה

ּבתלּוׁש ּבין עד ּבמחּבר ּגּבּה, ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת ; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ויאכילּנה. ּבידֹו יּטל ׁשּלא ּובלבד ּפֹורקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתהיה

לֹוקה,·. - מלאכּתּה ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּכל  ואחד הּׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו"; ׁשֹור תחסם "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

טהֹורין  ּבין טמאין ּבין וחּיה, ּבהמה ואחד מיני הּדׁש, ואחד . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
"ׁשֹור  נאמר ולא קרקע; ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאר

ּבהוה אּלא ּפטּור.[במצוי]ּבדיׁשֹו" הּפֹועל, את והחֹוסם . ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אֹותּה החֹוסם ואחד מלאכה, ּבׁשעת אֹותּה החֹוסם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
ּבקֹול  חסמּה אפּלּו חסּומה; והיא מלאכה ּבּה ועׂשה ְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָֹמּקדם

לֹוקה;[בגערה] - ּבּה ודׁש וחסמּה ּבהמה, ׂשכר לֹוקה. ,ְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
לחמֹור: קּבין ּוׁשלׁשת לפרה, קּבין ארּבעת לּבעלים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּומׁשּלם
עד  מלקּות, חּיב ואינֹו ּבמזֹונֹותיה; נתחּיב מׁשיכה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמּׁשעת

חסּומה. ּבּה ֲֶָָָׁשּידּוׁש
ּגֹוי‚. ׁשל  ּבפרתֹו הּדׁש ּבל [וחסם]יׂשראל מּׁשּום עֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּבל  מּׁשּום עֹובר אינֹו יׂשראל, ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש וגֹוי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתחסם;
קֹוץ  לֹו יׁשב ּבּה'; ודּוׁש ּפרתי, 'חסם לגֹוי: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹּתחסם.
מּבחּוץ, ארי לּה הרּביץ אֹוכלת; אינּה והרי ּבּה ודׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפיה,
ּפרס  מׁשקּה; ואינֹו צמאה, היתה מּבחּוץ; ּבנּה ׁשהרּביץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי הּדיׁש, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעֹור
לבני  רע ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא הּדבר היה לֹוקה. ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור,

ּתתריז ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה אֹו ּומּזיקּה, [תשלשל]מעים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
והרי  הניתּה, על אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא למנעּה; מּתר -ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

נהנית. ֱֵֵֶָאינּה
ּבּה„. ּדׁש הּכהן ׁשהיה יׂשראל ׁשל ּובתרּומת ּפרה ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּופרֹות  ׁשני, ּבמעׂשר הּדׁשֹות ּפרֹות וכן וּדאי, ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשר
ׁשּירט לפי ּתבּואה ּגּבי על -[התעקם]המהּלכֹות הּדר להן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העין  מראית מּפני אבל ּתחסם. ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאינֹו
מאֹותֹו מעט מביא ׁשני, ּובמעׂשר ּבתרּומֹות ּדׁשֹות היּו אם -ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

ּבקּלסטרין להן ותֹולה ׁשּבפיהן.[שק]הּמין ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעׂשר מעשר]הּדׁש ּובתרּומת [ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ

"ּבל  מּׁשּום עֹובר - ּתרּומה ּובגּדּולי ּדמאי, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמעׂשר
ְַֹּתחסם".

.Âּולסּגפּה ּפרתֹו להרעיב הּבית ּבעל ׁשּתאכל רּׁשאי ּכדי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
עמיר  ּפקיעי להאכילּה הּׂשֹוכר ורּׁשאי ׁשּדׁשה. ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה

קש] ּבֹו,[אגודות ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ
יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ּבעל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹרּׁשאי
ּכד  ּבציר, ּפּתן את לטּבל ּפֹועלין ורּׁשאין הרּבה. י ענבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

לעׂשֹות  רּׁשאי הּפֹועל אין אבל הרּבה. ענבים ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיאכלּו
ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהׂשּכיר ּבּלילה, ְְְְְְְִַַַַַַָָָָמלאכּתֹו
עצמֹו, ּומסּגף מרעיב יהיה ולא ׁשחרית; ּולהׂשּכירּה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹערבית,

מזֹונֹותיו ּבעל [שלו]ּומאכיל ׁשל מלאכּתֹו ּגזל מּפני לבניו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מלאכה  יעׂשה ולא ּדעּתֹו ותחלׁש ּכחֹו יּכׁשל ׁשהרי ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּבית,

ְַֹּבכח.
.Êיעּכבּנּו ולא עני ׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

מעט  ויבּטל הּבית, ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ -ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ
חּיב  אּלא ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבכאן
על  חכמים הקּפידּו הרי מלאכה. ּבזמן עצמֹו על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָלדקּדק
חּיב  וכן אֹותּה. יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ׁשל רביעית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
ּכחי  ּבכל "ּכי אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹלעבד
הּזה, ּבעֹולם אף זאת ׂשכר נטל לפיכ אביכן". את ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדּתי

מאד". מאד האיׁש "וּיפרץ ְְְֱִִֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨
(ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ּדין יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור חּנם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָׁשֹומר

א  ¤¤ּפרק
מּטלטלין ‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה, אֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל

ׁשּנׁשּבה  ּכגֹון ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו - נגנב אֹו ואבד ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחברֹו,
ׁשּנאמר: הּכל, לׁשּלם חּיב - מתה אֹו הּבהמה נׁשּברה ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו ונׁשּבר רעהּו, מעם איׁש יׁשאל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ"ּכי
ּבׁשעת  ׁשּלא ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם". ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלם
ּומתה  ּבּה, לחרׁש מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל ְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמלאכה.
ׁשּיחרׁש קדם מתה אם אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכׁשהיא
ּומתה  ּבּה, ּדׁש אֹו עליה ׁשרכב אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבּה,
וכן  לׁשּלם. חּיב זה הרי - רכיבה ּבׁשעת אֹו ּדׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשהיא
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וכֹותבֹות[קישואין] ּבדינר, אף [תמרים]אפּלּו - ּבדינר אפּלּו ְְְֲֲִִִִַָָָ
אבל  ;"ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ּכסף, ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל
את  סֹותם ויהיה רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמלּמדין

ּבפניו מלשוכרו]הּפתח חמׁש[ימנעו אֹו ארּבע מׁשּמר היה . ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחת  מּכל אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹערמֹות,

חׁשּבֹון לפי בשווה]ואחת -]. ְְְִֶַַ
.·Èהלכּו ׁשּלא אֹוכלין [דרכו]הּפֹועלים - ּבּגת וערב ׁשתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבענבים  אּלא עֹוׂשין אינן ׁשעדין יין; ׁשֹותין ואין ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבים,
להן  יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת, ּומּׁשּידרכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלבד.
עֹוׂשין  הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות הענבים, מן ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

ּוביין. ְֲִִַַָּבענבים
.‚È'אֹוכל ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי 'ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

לאכל [במקומי] ׁשּנטלּתי מּזה מעט נֹותן 'הריני ׁשאמר: אֹו ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּתֹורה [לעצמי] זכתה ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּובני' ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלאׁשּתי

עֹוׂש ׁשהיה נזיר אפּלּו עצמֹו. לּפֹועל ואמר:אּלא ּבענבים, ה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי ְְְְִִִֵַָ'ּתנּו

.„È והתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל
ולא  הּוא לא עֹוׂשין ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם

אֹוכלין  אינן אּלּו הרי - ּבגדֹולים,הם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
יכֹול  אינֹו קטּנים, היּו ואם מחלּו. והרי ּדעת, ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני
אֹו אביהן מּׁשל אֹוכלין ׁשאינן יאכלּו, ׁשּלא עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹלפסק

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהן, ֲִִִֵֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תשע"ג  טבת ו' רביעי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. קרקע, ּבגּדּולי עֹוׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמה

ּבתלּוׁש ּבין עד ּבמחּבר ּגּבּה, ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת ; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ויאכילּנה. ּבידֹו יּטל ׁשּלא ּובלבד ּפֹורקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתהיה

לֹוקה,·. - מלאכּתּה ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּכל  ואחד הּׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו"; ׁשֹור תחסם "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

טהֹורין  ּבין טמאין ּבין וחּיה, ּבהמה ואחד מיני הּדׁש, ואחד . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
"ׁשֹור  נאמר ולא קרקע; ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאר

ּבהוה אּלא ּפטּור.[במצוי]ּבדיׁשֹו" הּפֹועל, את והחֹוסם . ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אֹותּה החֹוסם ואחד מלאכה, ּבׁשעת אֹותּה החֹוסם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
ּבקֹול  חסמּה אפּלּו חסּומה; והיא מלאכה ּבּה ועׂשה ְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָֹמּקדם

לֹוקה;[בגערה] - ּבּה ודׁש וחסמּה ּבהמה, ׂשכר לֹוקה. ,ְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
לחמֹור: קּבין ּוׁשלׁשת לפרה, קּבין ארּבעת לּבעלים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּומׁשּלם
עד  מלקּות, חּיב ואינֹו ּבמזֹונֹותיה; נתחּיב מׁשיכה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמּׁשעת

חסּומה. ּבּה ֲֶָָָׁשּידּוׁש
ּגֹוי‚. ׁשל  ּבפרתֹו הּדׁש ּבל [וחסם]יׂשראל מּׁשּום עֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּבל  מּׁשּום עֹובר אינֹו יׂשראל, ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש וגֹוי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתחסם;
קֹוץ  לֹו יׁשב ּבּה'; ודּוׁש ּפרתי, 'חסם לגֹוי: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹּתחסם.
מּבחּוץ, ארי לּה הרּביץ אֹוכלת; אינּה והרי ּבּה ודׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפיה,
ּפרס  מׁשקּה; ואינֹו צמאה, היתה מּבחּוץ; ּבנּה ׁשהרּביץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי הּדיׁש, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעֹור
לבני  רע ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא הּדבר היה לֹוקה. ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור,

ּתתריז ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה אֹו ּומּזיקּה, [תשלשל]מעים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
והרי  הניתּה, על אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא למנעּה; מּתר -ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

נהנית. ֱֵֵֶָאינּה
ּבּה„. ּדׁש הּכהן ׁשהיה יׂשראל ׁשל ּובתרּומת ּפרה ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּופרֹות  ׁשני, ּבמעׂשר הּדׁשֹות ּפרֹות וכן וּדאי, ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשר
ׁשּירט לפי ּתבּואה ּגּבי על -[התעקם]המהּלכֹות הּדר להן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העין  מראית מּפני אבל ּתחסם. ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאינֹו
מאֹותֹו מעט מביא ׁשני, ּובמעׂשר ּבתרּומֹות ּדׁשֹות היּו אם -ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

ּבקּלסטרין להן ותֹולה ׁשּבפיהן.[שק]הּמין ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעׂשר מעשר]הּדׁש ּובתרּומת [ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ

"ּבל  מּׁשּום עֹובר - ּתרּומה ּובגּדּולי ּדמאי, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמעׂשר
ְַֹּתחסם".

.Âּולסּגפּה ּפרתֹו להרעיב הּבית ּבעל ׁשּתאכל רּׁשאי ּכדי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
עמיר  ּפקיעי להאכילּה הּׂשֹוכר ורּׁשאי ׁשּדׁשה. ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה

קש] ּבֹו,[אגודות ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ
יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ּבעל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹרּׁשאי
ּכד  ּבציר, ּפּתן את לטּבל ּפֹועלין ורּׁשאין הרּבה. י ענבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

לעׂשֹות  רּׁשאי הּפֹועל אין אבל הרּבה. ענבים ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיאכלּו
ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהׂשּכיר ּבּלילה, ְְְְְְְִַַַַַַָָָָמלאכּתֹו
עצמֹו, ּומסּגף מרעיב יהיה ולא ׁשחרית; ּולהׂשּכירּה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹערבית,

מזֹונֹותיו ּבעל [שלו]ּומאכיל ׁשל מלאכּתֹו ּגזל מּפני לבניו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מלאכה  יעׂשה ולא ּדעּתֹו ותחלׁש ּכחֹו יּכׁשל ׁשהרי ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּבית,

ְַֹּבכח.
.Êיעּכבּנּו ולא עני ׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

מעט  ויבּטל הּבית, ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ -ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ
חּיב  אּלא ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבכאן
על  חכמים הקּפידּו הרי מלאכה. ּבזמן עצמֹו על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָלדקּדק
חּיב  וכן אֹותּה. יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ׁשל רביעית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
ּכחי  ּבכל "ּכי אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹלעבד
הּזה, ּבעֹולם אף זאת ׂשכר נטל לפיכ אביכן". את ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדּתי

מאד". מאד האיׁש "וּיפרץ ְְְֱִִֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨
(ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ּדין יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור חּנם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָׁשֹומר

א  ¤¤ּפרק
מּטלטלין ‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה, אֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל

ׁשּנׁשּבה  ּכגֹון ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו - נגנב אֹו ואבד ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחברֹו,
ׁשּנאמר: הּכל, לׁשּלם חּיב - מתה אֹו הּבהמה נׁשּברה ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו ונׁשּבר רעהּו, מעם איׁש יׁשאל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ"ּכי
ּבׁשעת  ׁשּלא ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם". ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלם
ּומתה  ּבּה, לחרׁש מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל ְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמלאכה.
ׁשּיחרׁש קדם מתה אם אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכׁשהיא
ּומתה  ּבּה, ּדׁש אֹו עליה ׁשרכב אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבּה,
וכן  לׁשּלם. חּיב זה הרי - רכיבה ּבׁשעת אֹו ּדׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשהיא
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למקֹום  ּבּה ליל מחברֹו ּבהמה הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכל
למּלאת  ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ,הּדר ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפלֹוני,
ּבֹו לפּצל קרּדם ׁשּׁשאל אֹו מּלּוי, ּבׁשעת ּבּבֹור ונקרע ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹּבֹו,
ּבזה  ּכּיֹוצא וכל הּבּקּוע, מחמת ּבֹו ׁשּפּצל ּבעת ונׁשּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹעצים,
והרי  זֹו, מלאכה ּבֹו לעׂשֹות אּלא ׁשאל ׁשּלא ּפטּור; זה הרי -ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנה. ִָֹלא
ׁשּבׁשעת ·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

מקֹום  ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם - מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
ּבׁשעת  נאנסה אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין אדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבני
ראיה, הביא לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹמלאכה
העדים  ׁשאין חרּבתֹו, ּבתֹו ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמׁשּלם.
ּביתֹו, ּבתֹו ּבֹו למּלאת ּדלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמצּויין
ואם  מּׁשבּועה; אף יּפטר ראיה, הביא אם - ּבּבֹור ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונקרע
ּכל  וכן ויּפטר. מלאכה, ּבׁשעת ׁשּמתה הּׁשֹואל יּׁשבע - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלאו

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
ׁשּׁשמין ‚. ּכדר לֹו ׁשמין ונׁשּבר, מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

עּתה; ׁשוה הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלנּזקין:
וכן  הּפחת. ּומׁשּלם הּׁשבּורים, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּומחזיר

הּפחת  ּומׁשּלם הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה .אם ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
עד „. ׁשּמׁשכּה, מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

ּׁשּפחתה  מה לׁשּלם חּיב ּבׂשרּה, ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָסֹוף
ׁשבּועת ּבדמיה  ויּׁשבע ּפטּור, - מלאכה מחמת ּבׂשרּה ּכחׁש ; ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכחׁש. מלאכה ׁשּמחמת ְְֲִֵֶַַַָָָהּׁשֹומרין
הּמׁשאיל ‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו ּכלי מחברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

בחזרה]מחזירֹו -[נוטלו קצּוב לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין וזכה, ׁשּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכיון
הּיֹורׁשין  הרי - הּׁשֹואל מת ואפּלּו הּׁשאלה; זמן סֹוף ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָעד
קֹונה  הּלֹוקח, - הּוא ּדין הּזמן. סֹוף עד ּבּׁשאלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָמׁשּתּמׁשין

ה  קנה מּתנה, ּומקּבל ׁשּנתן; ּבּדמים עֹולם קנין ּגּוף הּגּוף ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּגּוף קנה והּׂשֹוכר, ּכלּום; נתן ולא עֹולם [הדבר קנין ְְְְִֵַַַַָָָָֹ

והּׁשֹואל,המושכר] ׁשּנתן; ּבּדמים קצּוב זמן עד ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָלפרֹותיו
ּכמֹוכר, ׁשהּנֹותן ּכׁשם ּכלּום. נתן ולא לפרֹותיו הּגּוף ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקנה
ׁשאינֹו ּכּמׂשּכיר, הּמׁשאיל ּכ - לעֹולם לחזר יכֹול ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאינֹו
ּפרה  אביהם להן הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר לעֹולם ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול
אביהם, ׁשל ׁשהיא ּדּמּו ּבאנסיה. חּיבין אינן ּומתה, ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאּולה

ּבזֹול ּבׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה שליש]ּוטבחּוה .[פחות ְְְְְֲִֵַַָָָָָָ
- ׁשּטבחּוה אֹו ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָואם

מּנכסיו. ּדמיה את ְְְִִֶֶַָָָָמׁשּלמין
.Âּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעׂשֹות מחברֹו ּכלי אין הּׁשֹואל - ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

אֹותּה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ידֹו, מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני  למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
לׁשם  ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל, מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.ויחזר  ְֲַֹ
.Ê'הּזה הּפרּדס ּבֹו לעדר קרּדם 'הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר

ּפרּדס  ּבֹו לעדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו עֹודר -ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה  אחד, ּפרּדס ּבֹו ע ֹודר - סתם 'ּפרּדס' לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
ּכל  ּבֹו עֹודר ׁשּלֹו, ּפרּדסים ּבֹו לעדר ׁשאלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּירצה.

לֹו מחזיר ּבעדירה, הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים
ּבזה [קת]הּנּצב[אפילו] ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. .ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Á הׁשאילני' לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל
זה  ּדבר מׁשאילני אּתה 'אין ּכלֹומר: ,'ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ׁשאין  ,ּונדיבּות לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
הּמׁשאיל  מּיד קנּו אם - 'אר אם הּזמן, על מקּפיד ְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָאּתה
ׁשּיבּטל  עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה ּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ואין  ׁשיריו. אֹו ׁשבריו, לֹו ויחזיר מלאכּתֹו; מּלעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהּכלי

לעׂשֹותֹו אֹו הּכלי, ּולתּקן לחזר רּׁשאי ּפעם [לבנותו]הּׁשֹואל ְְֲֲִֵֵַַַַַַַַַֹ
ֶֶַאחרת.

.Ëׁשקת 'הׁשאילני לחברֹו: וכדומה]האֹומר ׁשל [כיור זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבנֹותּה; יכֹול אינֹו - ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמים',
- ונהרסה ׁשקת והׁשאילֹו סתם, ׁשקת' 'הׁשאילני לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

לֹו מקֹום[יכול]יׁש 'הׁשאילני לֹו: אמר בו]לבנֹותּה. [לבנות ְְְִִִֵֵַַָָ
והֹול ּבֹונה הּׁשֹואל הרי הּמׁשאיל, מּיד קנּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשקת'
לֹו ׁשאפׁשר ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא עד הּמׁשאיל, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבקרקע
הּמׁשאיל. עם ׁשהתנה ּכמֹו ארצֹו אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָלהׁשקֹות

.Èּפּונּדק מּיֹום [אכסניה]הּׁשֹואל ּפחֹות אין ללינה, מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ
ּפחֹות  אין לנּׂשּואין, ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָאחד;
ּכדי  האבל, לבית ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹמּׁשלׁשים
ׁשאלֹו הּיֹום; אֹותֹו ּכל הּמׁשּתה, לבית ׁשאלֹו ויחזר; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיל

ימים. מּׁשבעה ּפחֹות אין ׁשּלֹו, מׁשּתה ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַָָָלעׂשֹות

ב  ¤¤ּפרק
בבעליו]ּבּבעלים[חפץ]הּׁשֹואל‡. גם אפּלּו[ומשתמש - ְֲִִֵַַָ

עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּבפׁשיעה אבד אֹו ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפץ, עם אֹו ּתחּלה, הּבעלים ׁשּיׁשאל ּובלבד יׁשּלם"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
ואחד  ׁשּׂשכרן; אֹו הּבעלים, את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
ּוׂשכרן  ׁשּׁשאלן אֹו הּמלאכה, לאֹותּה הּבעלים את ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשֹואל
לחברֹו אמר אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָלמלאכה
את  לֹו ונתן והׁשקהּו, ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים', ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ'הׁשקני
הּבהמה  מׁש ּופטּור; ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּבהמה
ּכל  וכן ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבּתחּלה,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
לסעד ·. עּמּה ויצא למּׂשאֹוי, הׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹהׁשאיל

זֹו[לעזור] הרי - ּבּמּׂשאֹוי עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹהּׁשֹואל
ולראֹות  ּבלבד, הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ּבּבעלים; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹׁשמירה
ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה יטענּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

את ‚. להם והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמלּמד
ּבּיֹום  ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל - ׁשּלהם והּסֹופר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדם,
הׂשּכיר  אֹו הׁשאיל אם - ּבמלאכּתן לעסק ּבֹו יֹוׁשב ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹׁשהּוא
ׁשמירה  זֹו הרי ּבמלאכּתן, ע ֹוסק ׁשהּוא מאּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָלאחד
ׁשּׁשאל  הּוא אבל ּפטּור. הּׁשֹומר, ּבֹו ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּבעלים,

לֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - מהן ׂשכר .אֹו ְִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּירצה,„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקרא ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב

קבּועים והיּו ׁשּירצה, מּסכּתא ּתמיד,[חייבים]ואיזֹו לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
להם לעבור]ונׁשמט לו הן [מותר הרי - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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הּפרק ּוביֹום להן. ׁשאּול הּוא ואין אצלֹו, [כינוס ׁשאּולין ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
החג] הּוא לפני הרי - מֹועד אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל ,ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ

לֹו. ׁשאּולין אינן והן להם, ְְִֵֵֶָָָׁשאּול
ׁשאלה ‰. אינּה - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר

עּמֹו" ּבעליו "אם ׁשּנאמר: לא ּבּבעלים, עצמם, הּבעלים - ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
הרי  - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשלּוחן.
עּמּה העבד נׁשאל רּבֹו; ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים, ׁשאלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה רּבֹו, מּדעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
.Â ׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל

הּפרֹות ׁשּקנין אשתו]ּבּבעלים; בנכסי לבעל אינֹו[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ
הּפרֹות. אּלא לּבעל ואין הּגּוף; ְְְִֵֵֶַַַַַַָּכקנין

.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום  'הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים  ׁשאלה אינּה - למחר' ואׁשאיל. ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
.Á הּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין, מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה  היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו,
ואם  מׁשּלם; אינֹו מתה, אם ,לפיכ אינּה. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים,

מּידם. מֹוציאין אין הּבעלים, הרי ּתפׂשּו הּׁשֹומר, ּבּה ּפׁשע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
מׁשּלם. ְֵֶַזה

.Ëּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל
ׁשּתי [עשיר] ׁשּׁשאל אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעׂשֹות אֹו ,ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשאלה  ספק אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּפרֹות
ְִַָּבּבעלים.

.Èּוׂשכרּה ּבּבעלים, שהחזירה]ׁשאלּה ּבּבעלים [לפני ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּויה ׁשהּׂשכירּות ּפטּור, -ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּבעלים  ׁשּׁשאלּה א ֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּבעלים
אֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
ּוׂשכרּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּׂשכרּה

ּבּבעלים. ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ּבּבעלים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
.‡È ּכלֹוקח אּׁשה הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

היתה  אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ּומתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבהמה
ּכלֹוקח. ׁשהּוא מּפני ּבּה, ּפׁשע אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
את  הֹודיעה ואם לׁשּלם. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם, חּיבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאּׁשה

ּתחּתיה  נכנס זה הרי ׁשאּולה, ׁשהיא ׁשאמרנּוּבעלּה ּכל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׂשכר, נֹוׂשא אֹו ׂשֹוכר היה אם ּכ - ּבּבעלים ׁשאלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשאלה  ׁשאינּה וכל ּופטּור. ּבּבעלים ׁשמירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק  ׁשהּוא וכל ּבּבעלים. ׂשכירה אינּה ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּבעלים,

ּבׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,

ה'תשע"ג  טבת ז' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבנֹו‡. ּביד הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹואל

ּביד  אֹו עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לֹו ׁשלחּה אפּלּו ׁשלּוחֹו, ּביד ְְְְְְְְֲִַַַַַָָאֹו
הרי  - הּׁשֹואל לרׁשּות ׁשּתּכנס קדם ּומתה ׁשֹואל, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשלּוחֹו

'ּביד  ּבני', ּביד לי 'ׁשּלחה הּׁשֹואל: לֹו אמר ואם ּפטּור. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזה
אֹו העברי' עבּד 'ּביד אֹו ,'ּבנ 'ּביד אֹו ׁשלּוחי', 'ּביד ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָעבּדי',
ּביד  ל מׁשּלחּה 'הריני הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,'ׁשלּוח ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָ'ּביד
עבּדי  'ּביד ּבני', 'ּביד ,'ׁשלּוח 'ּביד ,'עבּד 'ּביד ,'ְְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַּבנ
ּוׁשלחּה 'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי', 'ּביד ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָהעברי',

חּיב  זה הרי - ּבּדר עבּדֹוּומתה ּביד הּמׁשאיל לֹו ׁשלחּה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּפטּור; - ּומתה 'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ׁשאמר ּפי על אף ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּכנעני,

י  לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו הּמׁשאיל.מּפני מרׁשּות צאת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אלי ·. ּתבֹוא והיא ּבמּקל, 'הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר

עד  ּבּה, חּיב הּׁשֹואל אין - ּכן הּמׁשאיל ועׂשה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',
ּפטּור  ,ּבּדר מתה אבל לרׁשּותֹו; ּבׁשעה ׁשּתּכנס וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּומתה  אחר, ּביד ׁשלחּה אם - לּבעלים הּׁשֹואל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמחזירּה
היא  ׁשעדין חּיב, זה הרי - הּמׁשאיל לרׁשּות ׁשּתּגיע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקדם
אחר, ידי על הּמׁשאיל מּדעת ׁשלחּה ואם הּׁשֹואל. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבאחריּות
ׁשאמר  ּפי על אף - הּכנעני עבּדֹו ּביד ׁשלחּה ּפטּור. - ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָּומתה
העבד  ׁשּיד חּיב; ,ּבּדר מתה אם - 'ׁשלח' הּמׁשאיל: ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלֹו
ּדברים  ּבּמה הּׁשֹואל. מּיד יצאת לא ועדין רּבֹו, ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּכיד
החזירּה אם אבל ׁשאלתּה. ימי ּבתֹו ּבׁשהחזירּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָאמּורים?
;ּבּדר מתה אם ּפטּור, זה הרי - ׁשאלתּה ימי אחר אחר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּביד
הּוא  והרי ׁשאלה, מּדין יצאת ׁשאלתּה ימי אחר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשאלה
ימי  אחר נׁשּבת אֹו מתה אם ,ּולפיכ עליה; ׂשכר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכׁשֹומר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ְְֵֵֵֶַָָָָֹׁשאלתּה,
חצי ‚. ּוׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה - מחברֹו ּפרה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהּׁשֹואל

אחת, וׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוׂשכרּה הּיֹום ׁשאלּה ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום,
'ּבּיֹום  מתה', 'ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומתה
מתה', ׁשאּולה ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ׁשאּולה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשהיתה
'ׂשכּורה  הּׁשֹומר: ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹואל
ׂשכּורה  ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ׂשכּורה ׁשהיתה 'ּבּיֹום ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָמתה',
'איני  זה ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: והּמׁשאיל ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמתה',
עליו  מחברֹו, הּמֹוציא - יֹודע' 'איני אֹומר וזה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָיֹודע',

ׁשּׂשכּורה הראיה  הּׁשֹומר יּׁשבע - ראיה ׁשם היתה לא . ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
וזה  מתה', 'ׂשכּורה אֹומר זה ויּפטר. יֹודע, ׁשאינֹו אֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמתה,
ׁשּמתה  הּׂשכּורה על הּׁשֹומר יּׁשבע - מתה' 'ׁשאּולה ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹומר

עליו ויגלּגל ׁשּטען, ּכמֹו בשבועה]ּכדרּכּה ׁשהּׂשכּורה [יכלול ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּמתה. ִֵֶָהיא

הּיֹום „. וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו
ׁשּתיהן', מתּו הּׁשאלה 'ּבזמן אֹומר: הּמׁשאיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבׂשכירּות,
יֹודע' איני והאחרת ׁשאלתּה, ּבזמן מתה 'אחת אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּלה

הּׁשּתים  יׁשּלם להּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו מסר - אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּמׁשאיל  ׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ׁשלׁש ְְְְְִִַַַַַָָָֹלֹו
אֹומר: והּׁשֹואל ׁשּמתּו', הן הּׁשאּולֹות 'הּׁשּתים ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַאֹומר:
יֹודע  איני ׁשּמתה הּׁשנּיה אבל וּדאי, מתה הּׁשאּולה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ'האחת
יכֹול  ׁשאינֹו מּתֹו - הּׂשכּורה' אֹו האחרת הּׁשאּולה היא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאם
ּבהלכֹות  הּׁשּתים. יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָלהּׁשבע,
ׁשאינן  הּטֹוענין מּכל ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין יתּבאר ונטען ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹוען
מׁשּלמין. הן טעם ּומאיזה מׁשּלמין, וכיצד להּׁשבע, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָיכֹולין
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הּפרק ּוביֹום להן. ׁשאּול הּוא ואין אצלֹו, [כינוס ׁשאּולין ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
החג] הּוא לפני הרי - מֹועד אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל ,ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ

לֹו. ׁשאּולין אינן והן להם, ְְִֵֵֶָָָׁשאּול
ׁשאלה ‰. אינּה - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר

עּמֹו" ּבעליו "אם ׁשּנאמר: לא ּבּבעלים, עצמם, הּבעלים - ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
הרי  - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשלּוחן.
עּמּה העבד נׁשאל רּבֹו; ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים, ׁשאלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה רּבֹו, מּדעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
.Â ׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל

הּפרֹות ׁשּקנין אשתו]ּבּבעלים; בנכסי לבעל אינֹו[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ
הּפרֹות. אּלא לּבעל ואין הּגּוף; ְְְִֵֵֶַַַַַַָּכקנין

.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום  'הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים  ׁשאלה אינּה - למחר' ואׁשאיל. ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
.Á הּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין, מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה  היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו,
ואם  מׁשּלם; אינֹו מתה, אם ,לפיכ אינּה. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים,

מּידם. מֹוציאין אין הּבעלים, הרי ּתפׂשּו הּׁשֹומר, ּבּה ּפׁשע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
מׁשּלם. ְֵֶַזה

.Ëּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל
ׁשּתי [עשיר] ׁשּׁשאל אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעׂשֹות אֹו ,ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשאלה  ספק אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּפרֹות
ְִַָּבּבעלים.

.Èּוׂשכרּה ּבּבעלים, שהחזירה]ׁשאלּה ּבּבעלים [לפני ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּויה ׁשהּׂשכירּות ּפטּור, -ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּבעלים  ׁשּׁשאלּה א ֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּבעלים
אֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
ּוׂשכרּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּׂשכרּה

ּבּבעלים. ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ּבּבעלים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
.‡È ּכלֹוקח אּׁשה הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

היתה  אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ּומתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבהמה
ּכלֹוקח. ׁשהּוא מּפני ּבּה, ּפׁשע אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
את  הֹודיעה ואם לׁשּלם. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם, חּיבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאּׁשה

ּתחּתיה  נכנס זה הרי ׁשאּולה, ׁשהיא ׁשאמרנּוּבעלּה ּכל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׂשכר, נֹוׂשא אֹו ׂשֹוכר היה אם ּכ - ּבּבעלים ׁשאלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשאלה  ׁשאינּה וכל ּופטּור. ּבּבעלים ׁשמירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק  ׁשהּוא וכל ּבּבעלים. ׂשכירה אינּה ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּבעלים,

ּבׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,

ה'תשע"ג  טבת ז' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבנֹו‡. ּביד הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹואל

ּביד  אֹו עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לֹו ׁשלחּה אפּלּו ׁשלּוחֹו, ּביד ְְְְְְְְֲִַַַַַָָאֹו
הרי  - הּׁשֹואל לרׁשּות ׁשּתּכנס קדם ּומתה ׁשֹואל, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשלּוחֹו

'ּביד  ּבני', ּביד לי 'ׁשּלחה הּׁשֹואל: לֹו אמר ואם ּפטּור. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזה
אֹו העברי' עבּד 'ּביד אֹו ,'ּבנ 'ּביד אֹו ׁשלּוחי', 'ּביד ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָעבּדי',
ּביד  ל מׁשּלחּה 'הריני הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,'ׁשלּוח ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָ'ּביד
עבּדי  'ּביד ּבני', 'ּביד ,'ׁשלּוח 'ּביד ,'עבּד 'ּביד ,'ְְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַּבנ
ּוׁשלחּה 'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי', 'ּביד ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָהעברי',

חּיב  זה הרי - ּבּדר עבּדֹוּומתה ּביד הּמׁשאיל לֹו ׁשלחּה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּפטּור; - ּומתה 'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ׁשאמר ּפי על אף ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּכנעני,

י  לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו הּמׁשאיל.מּפני מרׁשּות צאת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אלי ·. ּתבֹוא והיא ּבמּקל, 'הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר

עד  ּבּה, חּיב הּׁשֹואל אין - ּכן הּמׁשאיל ועׂשה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',
ּפטּור  ,ּבּדר מתה אבל לרׁשּותֹו; ּבׁשעה ׁשּתּכנס וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּומתה  אחר, ּביד ׁשלחּה אם - לּבעלים הּׁשֹואל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמחזירּה
היא  ׁשעדין חּיב, זה הרי - הּמׁשאיל לרׁשּות ׁשּתּגיע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקדם
אחר, ידי על הּמׁשאיל מּדעת ׁשלחּה ואם הּׁשֹואל. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבאחריּות
ׁשאמר  ּפי על אף - הּכנעני עבּדֹו ּביד ׁשלחּה ּפטּור. - ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָּומתה
העבד  ׁשּיד חּיב; ,ּבּדר מתה אם - 'ׁשלח' הּמׁשאיל: ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלֹו
ּדברים  ּבּמה הּׁשֹואל. מּיד יצאת לא ועדין רּבֹו, ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּכיד
החזירּה אם אבל ׁשאלתּה. ימי ּבתֹו ּבׁשהחזירּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָאמּורים?
;ּבּדר מתה אם ּפטּור, זה הרי - ׁשאלתּה ימי אחר אחר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּביד
הּוא  והרי ׁשאלה, מּדין יצאת ׁשאלתּה ימי אחר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשאלה
ימי  אחר נׁשּבת אֹו מתה אם ,ּולפיכ עליה; ׂשכר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכׁשֹומר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ְְֵֵֵֶַָָָָֹׁשאלתּה,
חצי ‚. ּוׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה - מחברֹו ּפרה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהּׁשֹואל

אחת, וׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוׂשכרּה הּיֹום ׁשאלּה ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום,
'ּבּיֹום  מתה', 'ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומתה
מתה', ׁשאּולה ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ׁשאּולה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשהיתה
'ׂשכּורה  הּׁשֹומר: ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹואל
ׂשכּורה  ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ׂשכּורה ׁשהיתה 'ּבּיֹום ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָמתה',
'איני  זה ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: והּמׁשאיל ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמתה',
עליו  מחברֹו, הּמֹוציא - יֹודע' 'איני אֹומר וזה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָיֹודע',

ׁשּׂשכּורה הראיה  הּׁשֹומר יּׁשבע - ראיה ׁשם היתה לא . ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
וזה  מתה', 'ׂשכּורה אֹומר זה ויּפטר. יֹודע, ׁשאינֹו אֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמתה,
ׁשּמתה  הּׂשכּורה על הּׁשֹומר יּׁשבע - מתה' 'ׁשאּולה ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹומר

עליו ויגלּגל ׁשּטען, ּכמֹו בשבועה]ּכדרּכּה ׁשהּׂשכּורה [יכלול ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּמתה. ִֵֶָהיא

הּיֹום „. וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו
ׁשּתיהן', מתּו הּׁשאלה 'ּבזמן אֹומר: הּמׁשאיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבׂשכירּות,
יֹודע' איני והאחרת ׁשאלתּה, ּבזמן מתה 'אחת אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּלה

הּׁשּתים  יׁשּלם להּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו מסר - אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּמׁשאיל  ׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ׁשלׁש ְְְְְִִַַַַַָָָֹלֹו
אֹומר: והּׁשֹואל ׁשּמתּו', הן הּׁשאּולֹות 'הּׁשּתים ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַאֹומר:
יֹודע  איני ׁשּמתה הּׁשנּיה אבל וּדאי, מתה הּׁשאּולה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ'האחת
יכֹול  ׁשאינֹו מּתֹו - הּׂשכּורה' אֹו האחרת הּׁשאּולה היא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאם
ּבהלכֹות  הּׁשּתים. יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָלהּׁשבע,
ׁשאינן  הּטֹוענין מּכל ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין יתּבאר ונטען ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹוען
מׁשּלמין. הן טעם ּומאיזה מׁשּלמין, וכיצד להּׁשבע, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָיכֹולין
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ד  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד

ונפטר  ּבעל נׁשּבע, ונקרב . . האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
רעהּו". ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים, אל ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית

ּבּה,[כוללים]ּומגלּגלין ּפׁשע ׁשּלא הּׁשבּועה, ּבתֹו עליו ְְְְְִֶַַַָָָָָֹ
ּכ ואחר יד, ּבֹו ׁשלח וׁשּלא הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשמר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבאחריּותֹו. חּיב ּבּפּקדֹון, ידֹו ׁשּׁשלח אחר נגנב ׁשאם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָנגנב;

וחמר ·. קל הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹואיל
והּוא, ּומתה; ּוׁשב ּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין ְְְְְֳִִִֵַָָָָָמן
נתחּיב  ּבּפּקדֹון, יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ׁשלח ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּפּקדֹון  יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ּכיצד ְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאנסיו.

הּׁשער ּבבית להּניחֹו ׁשמירתֹו שלא ׁשּדר מקום גדול. [מחסן ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
למגורים] ׁשּדרנועד ּפּקדֹון ויׁש והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

הּגדֹולֹות  ּפׁשּתן ׁשל חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשמירתֹו
ּכגֹון  ּבּבית, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון ויׁש ּבהן; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא וטּלית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׂשמלה
ּוכלי  מׁשי ּבגדי ּכגֹון עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהּניחֹו

ּבהן. וכּיֹוצא ּכסף ּוכלי ְְֵֵֶֶֶַָָָזהב
ונגנב ‚. לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

ונׂשרף  ּדלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו - אבד אֹו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׁשם
לׁשּלם  וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - הּבית ׁשהּניח ּכל ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

אין  ואם ּפטּור; לׁשמירה, ראּוי אם - ׁשּלֹו עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי  ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; לׁשמירה, ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ׁשּיטמנם „. אּלא ׁשמירה, להן אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכספים

ּבּטפח  ּבּכתל יטמנם אֹו עפר, טפח עליהם ויּתן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּקרקע
לא  אבל קֹורה; לׁשמי הּסמּו ּבּטפח אֹו לּקרקע, ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּסמּו
נעל  אפּלּו ויגנבּו. הּגּנבים, ׁשם יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצע
אדם  ׁשאין ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָעליהם
הֹורּו לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכירֹו
ואין  קל ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקצת

אֹותֹו מאּבדת ׁשל [מקלקלת]הּקרקע לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
טֹובֹות  ואבנים הּזהב לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּכסף,
ּדעּתי  ולזה ּבּקרקע; אּלא ׁשמירה להן ׁשאין - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומרּגלּיֹות

ָנֹוטה.
.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד

נתאחר  ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן, ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו
מה] אֹו[זמן ונגנבּו קברן, ולא לקברן, ּכדי ׁשּבת ְְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹלמֹוצאי

הּו חכמים ּתלמיד ואם חּיב; - (המפקיד)נאנסּו אינֹוא - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיבּדיל  אחר לקברן ּכדי ׁשּיׁשהה עד שמא חּיב, [המפקיד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

להבדלה] יין לקנות לכספו .יצטרך
.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמפקיד

צרּורים  ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד  ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים

ּכראּוי  ויקּברם לביתֹו, -ׁשּיּגיע הּזאת ּכּדר קׁשרם לא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מעׂשה  ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו

קנים, ׁשל ּבמחיצה והּניחן חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבאחד
ואמרּו מּׁשם. ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים הם ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָוהרי
אינּה ּגנבה, לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחכמים:
אֹו ּבּקרקע טמנם ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹׁשמירה
ּבאנס, וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא, ּפֹוׁשע ּבנין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּבכתל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.Ê ּתן' לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

ּפּקדֹון  הּנחּתי היא יֹודע 'איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני', ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָלי
ׁשאבּקׁש עד לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום 'ּבאיזה אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה',

מּיד  לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - 'ל ואחזיר .ואמצא, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Á על - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

הּגדֹוליםּדעת ּביתֹו ּובני ּובנֹותיו ּובניו [שיוכלו אׁשּתֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
ולבנֹותיו לשמור] לבניו מסרם  אם אבל מפקיד. ְְְְְֲִִִַָָָָָָהּוא

לאחד  אֹו ּגדֹולים, ּובין קטּנים ּבין לעבדיו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּקטּנים,
ואין  ׁשלחנֹו, על וסֹומכין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמּקרֹוביו
לׁשּלם, וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - לאחר מסר אם לֹומר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָצרי
ּכמֹו ּפׁשע, ׁשּלא ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
נתנן  חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ונגנבּו. אֹותן, טמנה ולא אֹותן החּביאה לאּמֹו, ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹהּׁשֹומר
לאּמֹו, ׁשּנתנן מּפני לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואמרּו
ואף  מפקיד; הּוא ּביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על הּמפקיד, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּכל
ׁשּכן  'ּכל לטען : לֹו יׁש הם', 'ּפּקדֹון לּה אמר ׁשּלא ּפי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל
ׁשהרי  לׁשּלם, חּיבת אּמֹו אין וכן ׁשּלי'. הן אם נזהרת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַׁשהיא
הּׁשֹומר  יּׁשבע חכמים: ואמרּו ּפּקדֹון. ׁשהן לּה אמר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא
האם  ותּׁשבע לאּמֹו, ׁשּנתן הן עצמן הּמעֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאֹותן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם. ויּפטרּו ונגנבּו, אֹותן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהחּביאה

.Ë ּובני לאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד, אּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן
- הּׁשֹומרין ּכדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיעם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו,
ׁשּכל  ּפטּור; הּבית ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהן
מפקיד  הּוא ּביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על .הּמפקיד, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ּכׁשּות ׁשהפקיד ּבאחד צמח]מעׂשה והיה [מין חברֹו, אצל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּתׁשלי הּכׁשּות 'מּזה לׁשּמׁשֹו: ואמר אחרת, ּכׁשּות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָלּׁשֹומר
אמרּו ּפּקדֹון. ׁשל מּכׁשּות והׁשלי הּׁשּמׁש והל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלּׁשכר',
ּומּזה  הׁשל 'מּזה אמר לא ׁשהרי ּפטּור, הּׁשּמׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחכמים:

לֹו מקֹום מראה ׁשהּוא ודּמה ,'ּתׁשל הכשות]אל [מקום ְְְִֵֶֶַַַָָ
לֹו אמר ׁשהרי ּפטּור, הּבית ּבעל וכן זה. על מקּפיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָואינֹו

ּבל  ּׁשּנהנה מה ּדמי אּלא מׁשּלם ואינֹו .'הׁשל בד;'מּזה ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּובין  ּכ ּובין מּלׁשּלם. ּפטּור חמץ, הּׁשכר נעׂשה אם ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפיכ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. ארע ׁשּכ ׁשבּועה הּׁשֹומר חּיב ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכ

ה  ¤¤ּפרק
ּפדיֹון ‡. ׁשל אֹו ענּיים ׁשל מעֹות אצלֹו ׁשהפקידּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי

ּפטּור  - ונגנבּו ּבהם ּופׁשע לא ׁשבּויים, "לׁשמר", ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבאּו אפּלּו ּתֹובעים. לֹו ׁשאין ממֹון הּוא והרי לענּיים; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלחּלק
ּפטּור; - הּׁשבּויים ּבממֹון עצמֹו והּציל וקדם ּגּנבים, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָעליו
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּזה. ּגדֹול ׁשבּויים ּפדיֹון ל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאין
אֹו זה, מקֹום לענּיי אצלֹו הּמפקד הּממֹון זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבׁשאין
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אּלּו, ולׁשבּויים אּלּו לענּיים היה אם אבל אּלּו. ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָלׁשבּויים
קצּוץ הּוא לֹו[מיועד]והרי ׁשּיׁש ממֹון זה הרי - להם ֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכל  ּכדר ּפׁשע, לא אם יּׁשבע אֹו ּפׁשע, אם ויׁשּלם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹובעין;
ְִַהּׁשֹומרים.

עליו ·. ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד
היה  אם - עצמֹו להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,

ׁשּבגללֹו[מוערך]אמּוד ׁשחזקתֹו חּיב; - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ
אינֹו ואם חברֹו. ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ונמצא הּגּנבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבאּו
וכן  ּופטּור. הּפּקדֹון, לׁשמע אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאמּוד

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּוגנבּום ‚. ּגּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

- אֹותן ּומּצילין ּבאין אדם ּבני היּו צֹווח, היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - צוח ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהֹואיל

.ּבזה  ֶָ
וכל „. מאתים, וזה מאה זה אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּמאתים', ׁשהפקדּתי הּוא 'אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
ׁשהפקיד  מהם אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע' 'איני אֹומר: ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּׁשֹומר
ּומאתים  לזה מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
לֹו ׁשהיה ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו, מאה ויפסיד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלזה;

ׁשּלֹו ּכיס על אחד ּכל ׁשם לֹולכּתב הביאּו אם ,לפיכ . ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וכל  ותבעּו, ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות הּׁשלׁש ּכאחד, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשנים
לזה, ּומאה לזה מאה נֹותן - ׁשּלי' 'הּמאתים אֹומר: ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחד  ׁשּיֹודה עד אֹו לעֹולם, עד אצלֹו מּנח יהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהּׁשאר
אּתם  ׁשאין ׁשראיתי 'ּכיון להם: אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלחברֹו;
עצמי  הטרחּתי לא אחד, ּבכר והבאתם זה, על זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמקּפידין
וכן  הּמאתים'. ּבעל ּומי הּמאה ּבעל מי ּתמיד, ולזּכר ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹלידע
וכל  קטן, ואחד ּגדֹול אחד ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
'איני  אֹומר: והּוא הּגדֹול', ּבעל הּוא 'אני אֹומר: ואחד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּודמי  מהם, לאחד הּגדֹול ויּתן ׁשניהם; יּׁשבעּו - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹודע'
- אחד ּבכר הביאּום ואם הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
הּקטן  ּדמי נֹותן הּגדֹול ּדמי ּומּתֹו מהן, לאחד הּקטן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנֹותן
עד  אֹו לחברֹו ׁשּיֹודה עד אצלֹו, מּנח יהיה והּׁשאר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלּׁשני,

אֹומר: זה ׁשנים, ׁשּתבעּוהּו מי וכן ּבעל לעֹולם. הּוא 'אני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּכם  'אחד אֹומר: והּׁשֹומר הּוא', 'אני אֹומר: וזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפּקדֹון',
ׁשנים  וכן לׁשניהם. יׁשּלם - הּוא' מי יֹודע ואיני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַהּוא,
ואינֹו מהן, אחת ּומתה רֹועה, אצל ּבהמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהפקידּו
ּבעדרֹו הפקידּו ואם לׁשניהם. יׁשּלם - היתה מי ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיֹודע
ותהיה  ּומסּתּלק; ּביניהם, הּבהמה מּניח - מּדעּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻמּנחת,

עם ‰. יערבם לא זה הרי חברֹו, אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד
היה ּפרֹותיו  וכּמה ּפרֹותיו, היּו ּכּמה יחּׁשב - וערבן עבר . ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ

חסר ּכּמה ויראה חסרֹון [נחסר]הּפּקדֹון, ויחּׁשב הּכל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּיּׁשבע אחר לֹו ויּתן פשע]הּפּקדֹון, נסּתּפק[שלא [ניזון]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

לחּטים  חסרֹונֹות לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהן,
לׂשעֹורים  ּכֹור; לכל ּומחצה קּבין ארּבעה קלּוף, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּולארז
ּפׁשּתן  ּולזרע לכּסמין ּכֹור; לכל קּבין ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹֻּולדחן,
וכּמּדה  ּכֹור. לכל סאין ׁשלׁש קלּוף, ׁשאינֹו ּולארז ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבגבעֹוליו

לֹו ׁשּמדד אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּזאת,
ּבימֹות  מדד אבל הּגרן. ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבימֹות
חסרֹונֹות, לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות לֹו והחזיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹהּגרן,

מֹותירֹות ׁשהן ליין;[מתנפחות]מּפני ׁשתּות, לֹו מֹוציא וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַ
ולג  ׁשמרים ּומחצה לג מהן לג, למאה ׁשמן לּגין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹֻּוׁשלׁשת
ׁשמרים; לֹו מֹוציא אינֹו מזּקק, ׁשמן היה אם ּבלע. ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּומחצה

ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו יׁשנים, הּקנקּנים היּו ְְְִִִִֵֶַַַַָָואם
.Â ולא ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהפקיד

היּו', וכ ּכ' אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמדדן
ׁשהרי  ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹוהּׁשֹומר
ונמצא  חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָחּיב

להּׁשבע  יכֹול ואינֹו ׁשבּועה רּבי מחּיב רּבֹותי, הֹורּו וכזה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
'איני  ואמר: לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ורּבֹו. הּלוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָיֹוסף
'אנּו אֹומרין: והּבעלים לׁשּלם', חּיב אני ּדמים ּכּמה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָיֹודע
והּוא  ׁשבּועה; ּבלא יּטלּו - ׁשוה' היה וכ וכ ְְְְְְְִִֶָָָָָָֹיֹודעין,

ּבֹו אמּודין ׁשהם ּדבר להם]ׁשּיטענּו שיש ויׁש[משוער ; ְְֲֲִִֵֵֶֶָָ
להחרים סתם]לּׁשֹומר חרם יתר [להטיל מּמּנּו ׁשּלֹוקח מי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשהפקיד  ,עצמ הּגע הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמן
'מאתים  אֹומרין: הּבעלים ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, ּכיס ְְְְִִִִִֶַַַָָָאצלֹו
אבל  ּדינרין, ּבֹו ׁשהיּו 'וּדאי אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדינר
לֹו והֹודה מאתים, ּכטֹוען זה ונמצא היּו', ּכּמה יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיני
ׁשבּועה  מחּיב ׁשהּוא יֹודע', איני 'הּׁשאר ואמר: ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבמקצת,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָואינֹו
.Ê ּופׁשע חברֹו, אצל והפקידֹו צרּור, ׂשק לֹו והּניח אביו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמת

מרּגלּיֹות  ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: הּמפקיד - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
לׁשּלם, חּיב אני ּכּמה יֹודע 'איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו', ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהיּו

ז  אֹומר ׁשּמא ׁשאני ּביניהן הּדין ׁשּורת - מלא' היה כּוכית ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חכמים ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבטענה
ׁשוה  על יתר ּבֹו ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויכלל
מעׂשה  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,וכ ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכ
הּמפקיד  - ּבֹו ּופׁשע חברֹו, אצל צרּור ׂשק ׁשהפקיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאחד

'חלי ּבֹו',[תכשיט]אֹומר: היּו ּבהן וכּיֹוצא ּומרּגלּיֹות זהב ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
חֹול', אֹו ּבֹו היה סיגים ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר: ְִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּׁשֹומר
ּדבר  ׁשּיטען והּוא ויּטל; הּפּקדֹון ּבעל יּׁשבע חכמים: ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹואמרּו
ולּמה  אצלֹו. להפקידֹו אמּוד ׁשהּוא אֹו ּבֹו, אמּוד ְְְְִֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ׁשבּועה  מחּיב הּׁשֹומר ׁשאין לפי הּפּקדֹון? ּבעל ּכאן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻנׁשּבע
סיגים', מלא ׁשהיה לי 'ּבריא ואמר: הֹודה ׁשאפּלּו -ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר היּו', 'מרּגלּיֹות אֹומר: [דרבנן]והּמפקיד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכל  וכן ּבׂשעֹורים. לֹו והֹודה חּטים ׁשּטענֹו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֹונפטר,
הּדברים. עּקרי יתּבאר ונטען טֹוען ּובהלכֹות ּבזה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכּיֹוצא

ה'תשע"ג  טבת ח' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - נׁשּבע' ואיני מׁשּלם, 'הריני ׁשאמר: חּנם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר

לקנֹות  ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר הּפּקדֹון ְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּׁשוֹות  ּפׁשּתן אֹו צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ּכגֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָָּכמֹותֹו,
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אּלּו, ולׁשבּויים אּלּו לענּיים היה אם אבל אּלּו. ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָלׁשבּויים
קצּוץ הּוא לֹו[מיועד]והרי ׁשּיׁש ממֹון זה הרי - להם ֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכל  ּכדר ּפׁשע, לא אם יּׁשבע אֹו ּפׁשע, אם ויׁשּלם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹובעין;
ְִַהּׁשֹומרים.

עליו ·. ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד
היה  אם - עצמֹו להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,

ׁשּבגללֹו[מוערך]אמּוד ׁשחזקתֹו חּיב; - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ
אינֹו ואם חברֹו. ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ונמצא הּגּנבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבאּו
וכן  ּופטּור. הּפּקדֹון, לׁשמע אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאמּוד

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּוגנבּום ‚. ּגּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

- אֹותן ּומּצילין ּבאין אדם ּבני היּו צֹווח, היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - צוח ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהֹואיל

.ּבזה  ֶָ
וכל „. מאתים, וזה מאה זה אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּמאתים', ׁשהפקדּתי הּוא 'אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
ׁשהפקיד  מהם אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע' 'איני אֹומר: ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּׁשֹומר
ּומאתים  לזה מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
לֹו ׁשהיה ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו, מאה ויפסיד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלזה;

ׁשּלֹו ּכיס על אחד ּכל ׁשם לֹולכּתב הביאּו אם ,לפיכ . ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וכל  ותבעּו, ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות הּׁשלׁש ּכאחד, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשנים
לזה, ּומאה לזה מאה נֹותן - ׁשּלי' 'הּמאתים אֹומר: ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחד  ׁשּיֹודה עד אֹו לעֹולם, עד אצלֹו מּנח יהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהּׁשאר
אּתם  ׁשאין ׁשראיתי 'ּכיון להם: אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלחברֹו;
עצמי  הטרחּתי לא אחד, ּבכר והבאתם זה, על זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמקּפידין
וכן  הּמאתים'. ּבעל ּומי הּמאה ּבעל מי ּתמיד, ולזּכר ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹלידע
וכל  קטן, ואחד ּגדֹול אחד ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
'איני  אֹומר: והּוא הּגדֹול', ּבעל הּוא 'אני אֹומר: ואחד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּודמי  מהם, לאחד הּגדֹול ויּתן ׁשניהם; יּׁשבעּו - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹודע'
- אחד ּבכר הביאּום ואם הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
הּקטן  ּדמי נֹותן הּגדֹול ּדמי ּומּתֹו מהן, לאחד הּקטן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנֹותן
עד  אֹו לחברֹו ׁשּיֹודה עד אצלֹו, מּנח יהיה והּׁשאר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלּׁשני,

אֹומר: זה ׁשנים, ׁשּתבעּוהּו מי וכן ּבעל לעֹולם. הּוא 'אני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּכם  'אחד אֹומר: והּׁשֹומר הּוא', 'אני אֹומר: וזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפּקדֹון',
ׁשנים  וכן לׁשניהם. יׁשּלם - הּוא' מי יֹודע ואיני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַהּוא,
ואינֹו מהן, אחת ּומתה רֹועה, אצל ּבהמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהפקידּו
ּבעדרֹו הפקידּו ואם לׁשניהם. יׁשּלם - היתה מי ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיֹודע
ותהיה  ּומסּתּלק; ּביניהם, הּבהמה מּניח - מּדעּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻמּנחת,

עם ‰. יערבם לא זה הרי חברֹו, אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד
היה ּפרֹותיו  וכּמה ּפרֹותיו, היּו ּכּמה יחּׁשב - וערבן עבר . ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ

חסר ּכּמה ויראה חסרֹון [נחסר]הּפּקדֹון, ויחּׁשב הּכל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּיּׁשבע אחר לֹו ויּתן פשע]הּפּקדֹון, נסּתּפק[שלא [ניזון]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

לחּטים  חסרֹונֹות לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהן,
לׂשעֹורים  ּכֹור; לכל ּומחצה קּבין ארּבעה קלּוף, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּולארז
ּפׁשּתן  ּולזרע לכּסמין ּכֹור; לכל קּבין ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹֻּולדחן,
וכּמּדה  ּכֹור. לכל סאין ׁשלׁש קלּוף, ׁשאינֹו ּולארז ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבגבעֹוליו

לֹו ׁשּמדד אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּזאת,
ּבימֹות  מדד אבל הּגרן. ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבימֹות
חסרֹונֹות, לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות לֹו והחזיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹהּגרן,

מֹותירֹות ׁשהן ליין;[מתנפחות]מּפני ׁשתּות, לֹו מֹוציא וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַ
ולג  ׁשמרים ּומחצה לג מהן לג, למאה ׁשמן לּגין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹֻּוׁשלׁשת
ׁשמרים; לֹו מֹוציא אינֹו מזּקק, ׁשמן היה אם ּבלע. ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּומחצה

ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו יׁשנים, הּקנקּנים היּו ְְְִִִִֵֶַַַַָָואם
.Â ולא ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהפקיד

היּו', וכ ּכ' אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמדדן
ׁשהרי  ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹוהּׁשֹומר
ונמצא  חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָחּיב

להּׁשבע  יכֹול ואינֹו ׁשבּועה רּבי מחּיב רּבֹותי, הֹורּו וכזה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
'איני  ואמר: לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ורּבֹו. הּלוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָיֹוסף
'אנּו אֹומרין: והּבעלים לׁשּלם', חּיב אני ּדמים ּכּמה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָיֹודע
והּוא  ׁשבּועה; ּבלא יּטלּו - ׁשוה' היה וכ וכ ְְְְְְְִִֶָָָָָָֹיֹודעין,

ּבֹו אמּודין ׁשהם ּדבר להם]ׁשּיטענּו שיש ויׁש[משוער ; ְְֲֲִִֵֵֶֶָָ
להחרים סתם]לּׁשֹומר חרם יתר [להטיל מּמּנּו ׁשּלֹוקח מי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשהפקיד  ,עצמ הּגע הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמן
'מאתים  אֹומרין: הּבעלים ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, ּכיס ְְְְִִִִִֶַַַָָָאצלֹו
אבל  ּדינרין, ּבֹו ׁשהיּו 'וּדאי אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדינר
לֹו והֹודה מאתים, ּכטֹוען זה ונמצא היּו', ּכּמה יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיני
ׁשבּועה  מחּיב ׁשהּוא יֹודע', איני 'הּׁשאר ואמר: ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבמקצת,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָואינֹו
.Ê ּופׁשע חברֹו, אצל והפקידֹו צרּור, ׂשק לֹו והּניח אביו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמת

מרּגלּיֹות  ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: הּמפקיד - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
לׁשּלם, חּיב אני ּכּמה יֹודע 'איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו', ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהיּו

ז  אֹומר ׁשּמא ׁשאני ּביניהן הּדין ׁשּורת - מלא' היה כּוכית ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חכמים ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבטענה
ׁשוה  על יתר ּבֹו ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויכלל
מעׂשה  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,וכ ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכ
הּמפקיד  - ּבֹו ּופׁשע חברֹו, אצל צרּור ׂשק ׁשהפקיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאחד

'חלי ּבֹו',[תכשיט]אֹומר: היּו ּבהן וכּיֹוצא ּומרּגלּיֹות זהב ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
חֹול', אֹו ּבֹו היה סיגים ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר: ְִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּׁשֹומר
ּדבר  ׁשּיטען והּוא ויּטל; הּפּקדֹון ּבעל יּׁשבע חכמים: ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹואמרּו
ולּמה  אצלֹו. להפקידֹו אמּוד ׁשהּוא אֹו ּבֹו, אמּוד ְְְְִֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ׁשבּועה  מחּיב הּׁשֹומר ׁשאין לפי הּפּקדֹון? ּבעל ּכאן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻנׁשּבע
סיגים', מלא ׁשהיה לי 'ּבריא ואמר: הֹודה ׁשאפּלּו -ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר היּו', 'מרּגלּיֹות אֹומר: [דרבנן]והּמפקיד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכל  וכן ּבׂשעֹורים. לֹו והֹודה חּטים ׁשּטענֹו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֹונפטר,
הּדברים. עּקרי יתּבאר ונטען טֹוען ּובהלכֹות ּבזה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכּיֹוצא

ה'תשע"ג  טבת ח' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - נׁשּבע' ואיני מׁשּלם, 'הריני ׁשאמר: חּנם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר

לקנֹות  ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר הּפּקדֹון ְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּׁשוֹות  ּפׁשּתן אֹו צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ּכגֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָָּכמֹותֹו,
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זה  הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל הּמצּויֹות, קֹורֹות אֹו ענינם, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּבכל
ואינ  ּבגד מׁשּלם, אֹו ּבהמה, ּפקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו ּדבר אֹו מתּקן, ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר,
ּבתּקנת  אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשוה

חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה ואחר [קדוש]חכמים ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשאמר  הּׁשֹואל ּכגֹון הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא מׁשּלם. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכ
'נגנבה' ׁשאמרּו הּׂשֹוכר אֹו ׂשכר וׁשֹומר 'נגנבה', אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ'מתה'
אֹותן  מׁשּביעין לׁשּלם, חּיבין ׁשהן ּפי על אף - 'אבדה' ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
אֹו הּבהמה ּדמי מׁשּלמין ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשבּועה
אמרּו ואם ּבּה. נתן עיניו ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחפץ;
ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ׁשוה' היה זה על 'יתר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבעלים:
ׁשבּועת  ׁשּנׁשּבע ׁשֹומר ּכל נמצא .וכ ּכ אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
ּכדר ׁשּׁשמר - דברים ׁשלׁשה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּׁשֹומרין,
ׁשלח  וׁשּלא ּברׁשּותֹו, אינֹו והרי וכ ּכ וׁשארעֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹומרין,

יד בו]ּבֹו ואם [השתמש אֹותֹו. הּפֹוטר המארע ׁשארעֹו קדם ְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו נׁשּבע - לׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָרצה

ׁשוה. היה ְֶָָָָוכ
אּלא ·. הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו להתנֹות, לּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָיׁש

אֹותן', מּניח אני ּביתי ּבזוית אצלי, ׁשּתפקיד אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מעֹות
הּפּקדֹון  ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
הּׁשֹומרין  ּכל ּכדר 'ׁשמרּתי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבעדים
יּׁשבע  ,לפיכ ּתנאי. ּביניהן ׁשהיה לֹומר נאמן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָונאנסּתי',

ּתנאי  ּביניהם וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו יד, ּבֹו ׁשלח .ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ראיה ‚. ׁשהביא חּנם מּׁשבּועה,ׁשֹומר ּפטּור - ּפׁשע ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּפּקדֹון  ּובעל ׁשאבד. קדם יד ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואין
ואמר: טען ואם מׁשּלם; הּׁשֹומר, ׁשּפׁשע ראיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהביא

ׁשּפׁשע  עדים יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ּבינינּו' היה .'ּתנאי ְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
החפץ „. ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמפקיד

ולֹומר  לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
אם  ,לפיכ ּבמּתנה'. לי 'נתנֹו אֹו מּמּנּו', ּולקחּתיו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ'חזרּתי
ּבלא  עצמן היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין הּׁשֹומר, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹמת
הפקדּתי  וכ ּכ' ואמר: ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשבּועה.
ּכמֹו הּפּקדֹון ונמצא מבהקין, סימנין ונתן אביכם', ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאצל

אמּוד הּמת היה ׁשּלא יֹודע הּדּין והיה ׁשּזה [מוערך]ׁשאמר, ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנתן  לזה הּפּקדֹון לּתן הּזה לּדּין יׁש - ׁשּלֹו ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּפּקדֹון
ׁשּמת; לזה להּכנס רגיל הּמפקיד יהיה ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּסימנין;
והּכיר  הּוא, אחר ׁשל ׁשּמא - אצלֹו רגיל היה אם ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאבל
אין  אמּוד, זה ׁשאין לּדּין והעידּו עדים ּבאּו ׁשּלֹו. ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּסימנין
ּברּורה, ראיה זה ׁשאין ּבעדּותן; היתֹומים מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמֹוציאין
ּׁשּדעּתֹו מה אּלא לּדּין לֹו ואין ּדעּתֹו, אמד אינֹו ּדעּתן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻואמּדן
ּבאחד  מעׂשה סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשאבאר ּכמֹו עליו, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָסֹומכת
ואמר  לתבעֹו, ּובא ּבעדים, חברֹו אצל ׁשמׁשמין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשהפקיד
היא  וכ ּכ 'והלא הּמפקיד: לֹו אמר ,'ל 'החזרּתים ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹלֹו:
ׁשּל' לֹו: אמר ּבחבית', אצל מּנחין הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּדתם,

ואּלּו ,ל מֹוציאין החזרּתי אין חכמים: ואמרּו הן'. אחרים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ

יּׁשבע  אּלא הם; ׁשֹומר ׁשל ׁשמׁשמין אּלּו ׁשּמא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּידֹו,
חפץ ּבנקיטת ׁשּבארנּו.[קדוש]הּׁשֹומר ּכמֹו ׁשהחזיר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

ואמר ‰. הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
היה  'ׁשלם אֹו הּוא', אחר אּלא ּפקדֹוני זה 'אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
'מאה  ּבֹו', נׁשּתּמׁשּת ואּתה היה 'חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו', ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָואּתה
הּבית  ּובעל חמּׁשים', אּלא אּלּו ואין ,אצל הפקדּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָסאין
אּתה  ּׁשּנתּת ּומה ּבעצמֹו, אצלי ׁשהפקדּת הּוא 'זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹומר:

הּסת  נׁשּבע הּׁשֹומר הרי - ׁשאין נֹוטל' הּנתּבעין; ּכל ּכׁשאר , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּלא  ּבּתֹורה, האמ ּורה הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע ׁשֹומר ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּכל
אֹומר, ׁשהּמפקיד ּכמֹו ּפּקדֹון ׁשל ּבעצמֹו ׁשּמֹודה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבזמן
לפטר  טֹוען ּדבר, ׁשל ּכללֹו נׁשּבה; אֹו מת אֹו ׁשּנגנב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוטֹוען
ׁשהׁשאלּתני', הּוא 'זה אמר: אם אבל הּתׁשלּומין. מן ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָעצמֹו

ׁשמירתֹו', על ׂשכר 'ׁשּנטלּתי אֹו לי', 'ׁשהׂשּכרּת והּבעלים אֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
- ׁשהיה' מּכמֹות 'נׁשּתּנה אֹו אחר', אּלא זה 'אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומרים:

הּסת נׁשּבע הֹודה [דרבנן]הּׂשֹוכר אם הּתֹורה, ׁשבּועת אֹו ; ְְִִֵֵֶַַַָָָ
אֹומר: והּׁשֹומר ,'אצל הפקדּתי סאה 'מאה ּכיצד? ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבמקצת.
הּתֹורה  ׁשבּועת נׁשּבע - חמּׁשים' אּלא אצלי הפקדּת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ'לא
'מאה  הּׁשֹומרין. ׁשבּועת מּׁשּום לא ּבמקצת, ׁשהֹודה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמּפני
מאה  אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי חּטים ׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכֹור
ּבטענה  הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר הּסת נׁשּבע - ׂשעֹורים' ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכֹור

ָּכזֹו.

ז  ¤¤ּפרק
ואף ‡. ּבהן, יּגע לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמפקיד

ּדברים  ּבּמה והֹולכין. ּומתמעטין חֹוסרין ׁשהן ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
להן הראּוי חּסרֹון ּבׁשחסרּו ׁשנה.[הרגיל]אמּורים? ּבכל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ

מּפני  ּדין, ּבבית מֹוכרן - חסרֹונן מּכדי יֹותר חסרּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָאבל
לּכהנים  ימּכר מֹוכרן, ּוכׁשהּוא לּבעלים. אבדה הׁשב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא

אֹו[בשווי]ּבדמי ּתרּומה הּבעלים אֹותן עׂשּו ׁשּמא ּתרּומה; ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
אחרֹות. ּפרֹות על מעׂשר ְֲֲֵֵֵַַַּתרּומת

ּדבׁש·. והחמיץ, יין והרקיבּו, ּפרֹות חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמפקיד
ּדין; ּבבית לֹו ּומֹוכרן הּפּקדֹון, לבעל ּתּקנה עֹוׂשה - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָונפסד

ּפֹוׂשה ההפסד ואין ּבהפסדן, ׁשעמדּו ּפי על [מתרבה]אף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הפסד. מֹוסיפין והּכלים הּקנקּנים הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבהן

לא ‚. זה הרי - הּפסח והּגיע חברֹו, אצל חמץ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמפקיד
ּומֹוכרֹו יֹוצא עׂשר; ארּבעה מּיֹום חמיׁשית ׁשעה עד ּבֹו, ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיּגע

לׁשעתֹו שעה]ּבּׁשּוק הּדין [באותה והּוא אבדה. הׁשב מּׁשּום , ְְֲִִִֵֵֵַַָָ
יֹודע  ׁשהּוא ּפי על אף ּבהן, יּגע ׁשּלא הּפקדֹונֹות, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלׁשאר
ׁשּמא  ;הּמל אֹותם יאנס אֹו ּפלֹוני, ּבזמן ׁשּיּוזלּו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבוּדאי

ממֹונם. ויּטלּו מּקדם, ּבעליהן ְְֲִִֵֶֶַָָָֹיבֹואּו
עׂשר „. לׁשנים אחד ּגֹוללֹו חברֹו, אצל ּתֹורה ספר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּמפקיד

אבל  מּתר; - ּבֹו וקֹורא ּפֹותחֹו ּגֹוללֹו, ּכׁשהּוא ואם ְְְְְֲִֵֶֶָָֹֻחדׁש.
ּבגלל יפּתח לׁשאר [לצורך]לא הּדין והּוא ויקרא. עצמֹו, ְְְְְְְִִִִִַַַַָָֹ

יד  ׁשלח הרי - עצמֹו ּבגלל וקרא ּפתח ואם ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָהּספרים.
- צמר ׁשל ּכסּות אצלֹו הפקיד ּבאנסין. ונתחּיב ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּפּקדֹון,
ּכל  וכן ּבאבדה; ׁשאמרנּו ּכדר יֹום, לׁשלׁשים אחת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמנערּה
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לּבעלים. אבדה הׁשב מּׁשּום עליו חֹובה ׁשּזֹו ּבזה; ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכּיֹוצא
הּים; למדינת ּבעליו ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
אף  ּבֹו, יּגע לא זה הרי - הארץ ּבאֹותּה עּמֹו היּו אם ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאבל

אבד. ׁשהּוא ּפי ִֵֶַָעל
לאחרים;‰. מֹוכר זה הרי ּדין, ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכל

החׁשד  מּפני לעצמֹו, מֹוכר ממחירו]ואינֹו והּדמים [שיוריד . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
הּוא  הרי ,לפיכ ּבהן; להׁשּתּמׁש לֹו ויׁש אצלֹו, מּנחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻיהיּו

ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ׁשעדין ּפי על אף ׂשכר, ׁשֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליהן
.Âהּׁשלחני אצל מעֹות היּו[חלפן]הּמפקיד אם - החנוני אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

לא  זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו וחתּומין, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַֹֻצרּורין
חּיב  אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיׁשּתּמׁש
- מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ולא חתּומין, אינן ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאחריּותן.
הּוא  ,לפיכ ּבהן; להׁשּתּמׁש לֹו יׁש צרּורין, ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאף

ׂשכר  ׁשֹומר עליהם חּיב נעׂשה אבדּו אֹו נגנבּו ואם , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
זה  הרי - מזּין ּבלסטיס ׁשאבדּו ּכגֹון נאנסּו, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּבאחריּותן.

ָּפטּור.
.Ê אחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

עד  ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים  .ׁשּיחזירן ְְִִֵֶַַָ

.Á מּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
אֹו[מפוזרין] אבדּו אם ,לפיכ ּבהן; יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא, - ּבאחריּותן חּיב אינֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנגנבּו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ëׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית לּה[קבעו]הּמפקיד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
וטלטלּה מקֹום, הּבעלים לּה יחדּו ׁשּלא ּבין מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּבעלים
ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו מּתֹו ּבין ונׁשּברה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלצרּכֹו
לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם; חּיב - נׁשּברה לּה ׁשּיחדּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלמקֹומּה
ּבמקֹום  מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ידֹו מּתֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבין

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶַָאחר
.È,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

מתה, לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן קּבל הּתינֹוקֹות. מן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹולא
יחזיר  מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר
ּדקל  אֹו ּתֹורה, ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן קּבל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלרּבֹו.
הם' ּפלֹוני 'ׁשל מיתתן: ּבעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיאכל
ליֹורׁשיהן  יחזיר לאו, ואם ּכפרּוׁשן; יעׂשה לֹו, נאמנין אם -. ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.‡È ּבמקֹומן אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה, ּכיצד?הּפּקדֹון . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
החזיר  ואם ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו ּבירּוׁשלים, אצלֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹהפקיד

מּמּנּו מקּבלֹו ּבנב, ּפקדֹונֹו ּבּיּׁשּוב,[חייב]לֹו אצלֹו הפקיד . ְְְְְְִִִִִֶֶַַֹ
לֹו: יאמר אּלא מּמּנּו, מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ּפקדֹונֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהביא
ּכדר ּבּיּׁשּוב, לי ׁשּתחזירהּו עד ,ּבאחריּות הּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ'הרי

ּבּיּׁשּוב'. אצל ְְְְִִִֶֶַַׁשהפקדּתי
.·È,הּים למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמפקיד

מי  יׁש - ּבׁשּירה לצאת אֹו לפרׁש, רֹוצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי
נפטר  ּדין, לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהֹורה,
אֹוסרין  ׁשאין הן; טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריּות

ואי [כובלים] ׁשּברח, זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו, ּבמדינה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָזה
חּיב  ויהיה אנס, יארעֹו ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו לֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר

מּׁשּום  אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ּובית ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבאחריּותֹו.
לּבעלים. אבדה ְֲִֵֵֵַָָהׁשב

ח  ¤¤ּפרק
אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו ּכלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד

ונמ  להּׁשבע, רצה ולא מׁשּלם', 'הריני -ואמר: הּגּנב צא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמׁשּלם
אמר  ׁשהרי אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה.

היא 'אׁשּלם' לבעליה, חֹוזרת - עצמּה הּבהמה חזרה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבא  ׁשבח קֹונה הּׁשֹומר זה ׁשאין ּוולדֹותיה; ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוגּזֹותיה

מאליו הּבא ׁשבח אּלא כפל]מּגּופּה, ּבארנּו,[כגון ּוכבר . ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
נׁשּבע  יאּוׁש. לפני אּלא ּוולדֹות, ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
מׁשּלם  - הּגּנב נמצא ּכ ואחר לׁשּלם, רצה ולא ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹהּׁשֹומר
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם מכר, אֹו טבח ּכפל; ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
ּפרה  הּׂשֹוכר וכן הּפּקדֹון. לבעל מׁשּלם? למי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָוחמּׁשה.
ּכ ואחר נׁשּבע', ואיני מׁשּלם 'הריני ואמר ונגנבה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמחברֹו,
וחמּׁשה  ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּכר
ּבאנס, ׁשּנגנבה נׁשּבע היה הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּׂשֹוכר;

ְְִָונפטר.
חּיב ·. ׁשהרי ּבּכפל; זכה - 'ּפׁשעּתי' ׁשאמר חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה  'אבדה', אֹו 'נגנבה' אמר - רצה ואּלּו לׁשּלם, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
הּכפל; קנה - 'נגנבה' ׁשאמר והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּפטּור.
והיה  'מתה', אמר - רצה ואּלּו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהרי
מעצמֹו. ׁשּיׁשּלם עד הּכפל, קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנפטר.
ּתׁשלּומי  מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֻקדם

לּׁשֹואל  וחמּׁשה וארּבעה .ּכפל ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה הּכפל, הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ּכ ואחר נׁשּבע', ואיני סלע, מׁשּלם 'הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
ׁשֹומר, ׁשל הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאּו,

סלע  אּלא מׁשּלם הטריחן ואינֹו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לּתן, ּדין ּבית וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָלּבעלים
מּמּנּו, ונטלּו ּכרחֹו על ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו, נתן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹולא
לּבעלים  יחזר - הּפּקדֹון נמצא אֹו הּגּנב, הּכר ּכ ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָֹֻואחר
ואם  מּמּנּו. ׁשּלקחּו הּדמים לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכמֹות

ּבׁשּומה מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו מחזיר [בהערכה]ּכלים , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ׂשדהּו. אֹו ּכליו ֵֵֵַָָלּׁשֹומר

והּכר „. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו
ּפי  על אף ּבּכפל, זכה ּברצֹונֹו, ו ׁשּלם הֹואיל - ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב

ׁשּנׁשּבע  עד לּדין, ּבּתחּלה ּבּתחּלה ׁשהטריחן הּׁשֹומר אמר . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבּכפל. זכה - מׁשּלם' 'הריני ואמר וחזר מׁשּלם', ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ'איני

אֹו‰. מׁשּלם', 'איני ואמר: וחזר מׁשּלם', 'הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:
אנּו 'אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם' 'הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּמת, עד הּׁשֹומר את לתּבע הסּפיק ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשּלמין',
הּבנים  ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר, ּבני וׁשּלמּו הּבנים את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם  ּפרֹות ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים,
ׁשאלּו מהם, לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין ׁשאל מהן, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחת
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לּבעלים. אבדה הׁשב מּׁשּום עליו חֹובה ׁשּזֹו ּבזה; ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכּיֹוצא
הּים; למדינת ּבעליו ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
אף  ּבֹו, יּגע לא זה הרי - הארץ ּבאֹותּה עּמֹו היּו אם ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאבל

אבד. ׁשהּוא ּפי ִֵֶַָעל
לאחרים;‰. מֹוכר זה הרי ּדין, ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכל

החׁשד  מּפני לעצמֹו, מֹוכר ממחירו]ואינֹו והּדמים [שיוריד . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
הּוא  הרי ,לפיכ ּבהן; להׁשּתּמׁש לֹו ויׁש אצלֹו, מּנחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻיהיּו

ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ׁשעדין ּפי על אף ׂשכר, ׁשֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליהן
.Âהּׁשלחני אצל מעֹות היּו[חלפן]הּמפקיד אם - החנוני אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

לא  זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו וחתּומין, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַֹֻצרּורין
חּיב  אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיׁשּתּמׁש
- מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ולא חתּומין, אינן ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאחריּותן.
הּוא  ,לפיכ ּבהן; להׁשּתּמׁש לֹו יׁש צרּורין, ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאף

ׂשכר  ׁשֹומר עליהם חּיב נעׂשה אבדּו אֹו נגנבּו ואם , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
זה  הרי - מזּין ּבלסטיס ׁשאבדּו ּכגֹון נאנסּו, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּבאחריּותן.

ָּפטּור.
.Ê אחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

עד  ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים  .ׁשּיחזירן ְְִִֵֶַַָ

.Á מּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
אֹו[מפוזרין] אבדּו אם ,לפיכ ּבהן; יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא, - ּבאחריּותן חּיב אינֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנגנבּו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ëׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית לּה[קבעו]הּמפקיד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
וטלטלּה מקֹום, הּבעלים לּה יחדּו ׁשּלא ּבין מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּבעלים
ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו מּתֹו ּבין ונׁשּברה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלצרּכֹו
לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם; חּיב - נׁשּברה לּה ׁשּיחדּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלמקֹומּה
ּבמקֹום  מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ידֹו מּתֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבין

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶַָאחר
.È,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

מתה, לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן קּבל הּתינֹוקֹות. מן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹולא
יחזיר  מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר
ּדקל  אֹו ּתֹורה, ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן קּבל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלרּבֹו.
הם' ּפלֹוני 'ׁשל מיתתן: ּבעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיאכל
ליֹורׁשיהן  יחזיר לאו, ואם ּכפרּוׁשן; יעׂשה לֹו, נאמנין אם -. ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.‡È ּבמקֹומן אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה, ּכיצד?הּפּקדֹון . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
החזיר  ואם ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו ּבירּוׁשלים, אצלֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹהפקיד

מּמּנּו מקּבלֹו ּבנב, ּפקדֹונֹו ּבּיּׁשּוב,[חייב]לֹו אצלֹו הפקיד . ְְְְְְִִִִִֶֶַַֹ
לֹו: יאמר אּלא מּמּנּו, מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ּפקדֹונֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהביא
ּכדר ּבּיּׁשּוב, לי ׁשּתחזירהּו עד ,ּבאחריּות הּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ'הרי

ּבּיּׁשּוב'. אצל ְְְְִִִֶֶַַׁשהפקדּתי
.·È,הּים למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמפקיד

מי  יׁש - ּבׁשּירה לצאת אֹו לפרׁש, רֹוצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי
נפטר  ּדין, לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהֹורה,
אֹוסרין  ׁשאין הן; טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריּות

ואי [כובלים] ׁשּברח, זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו, ּבמדינה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָזה
חּיב  ויהיה אנס, יארעֹו ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו לֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר

מּׁשּום  אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ּובית ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבאחריּותֹו.
לּבעלים. אבדה ְֲִֵֵֵַָָהׁשב

ח  ¤¤ּפרק
אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו ּכלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד

ונמ  להּׁשבע, רצה ולא מׁשּלם', 'הריני -ואמר: הּגּנב צא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמׁשּלם
אמר  ׁשהרי אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה.

היא 'אׁשּלם' לבעליה, חֹוזרת - עצמּה הּבהמה חזרה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבא  ׁשבח קֹונה הּׁשֹומר זה ׁשאין ּוולדֹותיה; ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוגּזֹותיה

מאליו הּבא ׁשבח אּלא כפל]מּגּופּה, ּבארנּו,[כגון ּוכבר . ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
נׁשּבע  יאּוׁש. לפני אּלא ּוולדֹות, ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
מׁשּלם  - הּגּנב נמצא ּכ ואחר לׁשּלם, רצה ולא ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹהּׁשֹומר
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם מכר, אֹו טבח ּכפל; ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
ּפרה  הּׂשֹוכר וכן הּפּקדֹון. לבעל מׁשּלם? למי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָוחמּׁשה.
ּכ ואחר נׁשּבע', ואיני מׁשּלם 'הריני ואמר ונגנבה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמחברֹו,
וחמּׁשה  ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּכר
ּבאנס, ׁשּנגנבה נׁשּבע היה הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּׂשֹוכר;

ְְִָונפטר.
חּיב ·. ׁשהרי ּבּכפל; זכה - 'ּפׁשעּתי' ׁשאמר חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה  'אבדה', אֹו 'נגנבה' אמר - רצה ואּלּו לׁשּלם, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
הּכפל; קנה - 'נגנבה' ׁשאמר והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּפטּור.
והיה  'מתה', אמר - רצה ואּלּו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהרי
מעצמֹו. ׁשּיׁשּלם עד הּכפל, קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנפטר.
ּתׁשלּומי  מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֻקדם

לּׁשֹואל  וחמּׁשה וארּבעה .ּכפל ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה הּכפל, הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ּכ ואחר נׁשּבע', ואיני סלע, מׁשּלם 'הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
ׁשֹומר, ׁשל הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאּו,

סלע  אּלא מׁשּלם הטריחן ואינֹו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לּתן, ּדין ּבית וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָלּבעלים
מּמּנּו, ונטלּו ּכרחֹו על ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו, נתן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹולא
לּבעלים  יחזר - הּפּקדֹון נמצא אֹו הּגּנב, הּכר ּכ ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָֹֻואחר
ואם  מּמּנּו. ׁשּלקחּו הּדמים לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכמֹות

ּבׁשּומה מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו מחזיר [בהערכה]ּכלים , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ׂשדהּו. אֹו ּכליו ֵֵֵַָָלּׁשֹומר

והּכר „. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו
ּפי  על אף ּבּכפל, זכה ּברצֹונֹו, ו ׁשּלם הֹואיל - ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב

ׁשּנׁשּבע  עד לּדין, ּבּתחּלה ּבּתחּלה ׁשהטריחן הּׁשֹומר אמר . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבּכפל. זכה - מׁשּלם' 'הריני ואמר וחזר מׁשּלם', ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ'איני

אֹו‰. מׁשּלם', 'איני ואמר: וחזר מׁשּלם', 'הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:
אנּו 'אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם' 'הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּמת, עד הּׁשֹומר את לתּבע הסּפיק ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשּלמין',
הּבנים  ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר, ּבני וׁשּלמּו הּבנים את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם  ּפרֹות ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים,
ׁשאלּו מהם, לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין ׁשאל מהן, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחת
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לבעלּה, וׁשּלם האּׁשה מן ׁשאל מהן, אחד וׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין
ּבע  וׁשּלם ׁשּׁשאלה הּכפל אּׁשה והרי ספק, אּלּו ּכל - לּה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּכפל  חֹולקין ,לפיכ מהן; אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּטל
אחד  קדם ואם הּׁשֹומר, ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
לארץ  ּבחּוצה ואפּלּו מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפׂש .מהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.Â ׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב
ּדין עֹוׂשה - ׂשכר ׁשֹומר ואחד בדין]חּנם הּגּנב,[טורח עם ְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשֹומר  אם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, קדם נׁשּבע. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻואינֹו
ּבׁשבּועתֹו עֹומד רצה, - הּוא לו]חּנם עֹוׂשה [והולך רצה, , ְִִֵֶָָָָָָ

נגנב  ּדין. עּמֹו עֹוׂשה הּוא , ׂשכר ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
היא  והרי הּׁשֹומר, לבית הּגּנב והחזירֹו ּבאנס, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּפּקדֹון
ּכלתה  אם ספק, ּבּדבר יׁש - ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבהמה,

חיוב] ׁשמירתֹו.[הסתיים ּכלתה לא עדין אֹו ונפטר, ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹׁשמירתֹו
אין  הּבעלים, ּתפ ׂשּו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור הּׁשֹומר ,ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלפיכ

מּידם. ִִִָָמֹוציאין
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  טבת ט' קודש שבת יום
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
להלוֹות  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה

יּג ׁשּלא (ב) ;ומ הּנכרי;לעני את לנּגׂש (ג) אֹותֹו; ׂש ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹ
הּמׁשּכֹון  להחזיר (ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַֹ(ד)
הּמׁשּכֹון  יאחר ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבעליו
אלמנה; יחבל ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּבעליו
יּתן  ׁשּלא (ט) נפׁש; אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(ח)
ׁשּלא  (יא) ּברּבית; הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹהּמלוה
ולא  ּביניהן, יעיד לא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיתעּסק
ּולהלוֹותֹו הּנכרי מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, ְְְְְְְֲִִִִַַַָָֹֹֹיכּתב

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵָּברּבית.

א  ¤¤ּפרק
ּכסף ‡. "אם ׁשּנאמר: יׂשראל, לענּיי להלוֹות עׂשה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצות

לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? יכֹול ."עּמ העני את עּמי, את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּתלוה
על  הּצדקה מן ּגדֹולה זֹו ּומצוה וגֹו'. ּתעביטּנּו" ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ"העבט

הּׁשֹואל עדין [המבקש]העני וזה לׁשאל, נצר ּכבר ׁשּזה - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
למּד הּגיע ׁשּיּמנע לא מי על הקּפידה והּתֹורה זֹו. ה ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

וגֹו'. האביֹון" ּבאחי עינ "ורעה ׁשּנאמר: לעני, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּלהלוֹות
לֹו·. ּיחזיר מה לֹו ׁשאין יֹודע והּוא העני, את הּנֹוגׂש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּומצות  ּכנׁשה". לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
הּנכרי  "את ׁשּנאמר: לֹו, ּולהצר הּנכרי, את לנּגׂש ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעׂשה

עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּתּגׂש"
לֹו,‚. ׁשאין ׁשּיֹודע ּבזמן חֹובֹו לבעל להראֹות לאדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאסּור

ּפי  על אף יכלימֹו, אֹו יפחידֹו ׁשּלא - לפניו לעבר ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹאפּלּו
ּתבעֹו אם לֹומר, צרי ואין ּתֹובעֹו; ׁשאסּור ׁשאינֹו ּוכׁשם . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ולֹומר  ׁשּבידֹו חברֹו ממֹון לכּבׁש לּלוה אסּור ּכ לתּבע, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלזה

לרע ּתאמר "אל ׁשּנאמר: לֹו; ׁשּיׁש והּוא - וׁשּוב' ל' ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָֹלֹו:
ׁשּלא  ּולהֹוציאּה ההלואה לּקח לּלוה אסּור וכן וׁשּוב". ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹל
אף  יגּבה, מאין חֹוב ּבעל ימצא ׁשּלא עד ּולאּבדּה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלצר
הּוא, רׁשע - זה ועֹוׂשה ּגדֹול. עׁשיר ׁשהּמלוה ּפי ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָעל
'יהי  ואמרּו: חכמים וצּוּו יׁשּלם". ולא רׁשע, "לוה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

.'ּכׁשּל עלי חביב חבר ְְֲִֵֶֶָָָָממֹון
עׁשיר,„. ׁשהּוא ּפי על אף - הלואתֹו הּמלוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשּיתּבע

ּבּדין  מרחמין אין - ּבמזֹונֹות וטרּוד ּדחּוק ּגֹובין והּלוה אּלא , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לֹו. ׁשּימצאּו הּמּטלטלין מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד חֹובֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָלֹו
אחר  הּקרקע, מן ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו לא ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַֹואם

סתם]ׁשּמחרימין חרם אֹו[מטילין מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַ
ׁשּידע וגֹובין [שיש]מי ּדין. לבית יביאם ולא מּטלטלין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַֹ

לכתּבת  מׁשעּבדת ׁשהיא ּפי על אף לֹו; ׁשּיׁש קרקע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻֻמּכל
יבֹוא  ואם לזה; ּגֹובין - ׁשּקדם חֹוב לבעל אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָאׁשּתֹו,
ׁשּבידי  אּלּו 'ׁשּמּטלטלין הּלוה, טען יטרף. לטרף, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהראׁשֹון
- ׁשאּולין אֹו ׂשכּורין, אֹו ּבידי', הן ּפּקדֹון אּלא ׁשּלי, ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָאינן
ּבעל  מהן יגּבה אֹו ראיה, יביא אֹו אּלא לֹו; ׁשֹומעין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאין

חֹובֹו.
לוה,‰. ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאין

לא  ׁשעדין ּפי על אף לׁשמן, ׁשּצבען צבּועין מּבגדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹולא
הרי  אּלא לׁשמן; ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא אֹותן, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹלבׁשּו

ׁשּלהן  אב אּלּו החל. ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבגדי . ל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
אם  לֹומר צרי ואין חֹוב; ּבעל אֹותן ּגֹובה והּמֹועד, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשּבת

וחלי טּבעֹות ּבהם לבעל [תכשיטי]היּו ׁשהּכל - ּכסף אֹו זהב ְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
חֹובֹו.

.Â חֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה
יּטלּו ואם לגֹויים, מׁשעּבדין נכסי ּכל 'הרי ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻלגֹויים,
ואהיה  ּבחֹובן, הּגֹויים אֹותי יאסרּו ּבחֹובן, הּיׂשראלים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹותן

- הּיׂשראלים;ּבּׁשביה' ויגּבּו לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין רּבֹותי הֹורּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
לפּדֹותֹו. מצּוין יׂשראל ּכל הרי ויאסרּוהּו, הּגֹויים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻּוכׁשּיבֹואּו

.Êחֹוב לבעל חיוניים]מסּדרין ׁשּמסּדרין [דברים ּכדר , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַ
,ל ׁשּיׁש מּטלטלין ּכל 'הבא לּלוה: אֹומרין ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבערכין.
מזֹון  הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת'. מחט אפּלּו ּתּניח ְְְְֲִִִִַַַַַַַֹֹולא
לֹו; הראּויה מּכסּות חדׁש, עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְְִִֵֶָָָָֹֹׁשלׁשים
מעבירין  אּלא זהּובה, מצנפת אֹו מׁשי ּבגדי ׁשּילּבׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹולא
חדׁש; עׂשר לׁשנים לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין מּמּנּו, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹאֹותּה
עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ליׁשב ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּומּטה
ּכלים  נֹותנין ואין עליו. ליׁשן ּומּפץ מּטה עני, היה ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹואם
ּבמזֹונֹותם. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, לאׁשּתֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכאּלּו

ּותפּליוונֹותני  סנּדליו לֹו לֹו[תפילין]ן נֹותנין - אּמן היה . ְְְְְִִִַָָָָָָֻ
נֹותנין  - חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין; מין מּכל אּמנּות ּכלי ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֻׁשני

מעצדין ׁשני שיוף]לֹו מגרֹות[כלי לֹו[מסורים]ּוׁשּתי היה . ְְְֲִֵֵֵַָָָ
מן  ׁשנים לֹו נֹותנין - מּועט אחד ּומין מרּבה אחד ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֻמין

לֹוקחין ואין הּמּועט; מן לֹו ׁשּיׁש וכל לֹו[קונים]הּמרּבה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ
לא  לֹו נֹותנין אין חּמר, אֹו אּכר היה הּמרּבה. מּדמי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּכלים

בקר]צמּדֹו נֹותנין [צמד אין סּפן, היה אם וכן חמֹורֹו, ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
אּלּו אין מאּלּו. אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ּפי על אף ספינתֹו; ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָלֹו
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ּדין, ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ויּמכרּו נכסים; אּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלים,
חֹובֹו. לבעל ְְְִַַָויּנתנּו

.Á הּלוה ׁשהיה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמלוה
ּכדי  הּבעל מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפׂשה רחֹוקה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּבמדינה
חֹוב; לבעל ונֹותנין מּידּה, אֹותן מֹוציאין - מהן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּתּזֹון
אׁשּתֹו את לזּון יכֹול היה לא - עֹומד ּבעלּה היה ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

חֹובֹו ּכל ׁשּיפרע עד .ּובניו, ְִֶַַָָָ

ב  ¤¤ּפרק
נמצאּו‡. אם - חֹובֹו את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין

לֹו מסּדרין - נכסים חיוניים]לּלוה לבעל [דברים ונֹותנין , ְְְְְְִִִֶַַַַָֹ
ּכלּום, לּלוה נמצא לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשאר, את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹחֹוב
לדרּכֹו. הּלוה יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין דברים לֹו נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו

'הב  לֹו: אֹומרין ואין אֹותֹו, אֹוסרין עני',ואין ׁשאּתה ראיה א ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
"לא  ׁשּנאמר: הּגֹויים, ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו מׁשּביעין ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹולא
יֹודע  אּתה 'אם לּמלוה: אֹומרין אּלא ּכנׁשה"; לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹתהיה

אֹותן'. ּותפׂש ל ,ל המחּיב לזה ְְְְִֵֶַָָָָֹֻנכסים
לֹו[המלווה]טען·. הן [ללווה]ׁשּיׁש והרי אֹותן, והחּביא ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשליח  ולא הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין מן אין - ּביתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹּבתֹו
ּתעמד". "ּבחּוץ ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ׁשהּתֹורה ּדין; ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבית

מחרימין סתמי]אבל חרם יּתן [מטילים ולא לֹו ׁשּיׁש מי על ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹ
חּבּור  אחר ׁשעמדּו הראׁשֹונים הּגאֹונים ּכׁשראּו חֹובֹו. ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלבעל

לוין ּבפני ּדלת וננעלה הרּמאים ׁשרּבּו [שפחדו הּתלמּוד, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכעין להלוות] חמּורה ׁשבּועה הּלוה את ׁשּמׁשּביעין התקינּו ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

חפץ ּבנקיטת ּתֹורה על [קדוש]ׁשל יתר ּכלּום לֹו ׁשאין , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
נתן  ולא אחרים, ּביד החּביא וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּדברים
ׁשּירויח, ׁשּכל זֹו, ּבׁשבּועה וכֹולל להחזיר. מנת על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתנה
יאכיל  לא - ידֹו ּתּׂשיג מאׁשר לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל
ולא  אֹותם, ילּביׁש ולא לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום, ְְְְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֹמּמּנּו
מּכל  יֹוציא אּלא ּבעֹולם, לאדם מּתנה יּתן ולא ּבהם, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹיּטּפל
חדׁש, עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹאׁשר
הּזֹוללים  אכילת לא - לֹו הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי ְְֲִִַַָָָָָֹמזֹון
והּסגנים  הּפחֹות מלּבּוׁשי ולא מלכים, ּבני אֹו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹוהּסֹובאין

מלוכה] לבעל [שרי יּתן - צרּכֹו על  הּיתר וכל ּכדרּכֹו. אּלא ,ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּתחּלה  ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ׁשּיגּבּנּו עד ראׁשֹון, ראׁשֹון ְְְִִִִִֶֶַַַָָחֹובֹו
יֹודיע  ולא טמּונין אֹו ּגלּויין נכסים לפלֹוני ׁשּידע מי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹעל
יכֹול  חֹוב ּבעל אין הּזאת, הּתּקנה אחר ּגם הּדין. ְִֵֵַַַַַַַַַָָָֹלבית
ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לוה, ׁשל ּביתֹו לתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹלהּכנס
ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא הּתֹורה. ּגּוף לעקר ּתּקנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

הראּוי מּניחין לי'; ׁשּיׁש הּוא וכ ּכ' יאמר: [הדרוש]אֹו ְִִִֵֶַַָָָָֹ
ּבכל  יׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ויּׁשבע הּׁשאר, ויֹוציא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלֹו,

לֹו נראה זֹו,[אצלו]מקֹומֹותם. ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ממֹון ְְְְִִֶַַַָָָָ
ׁשֹומעין  אין - ּבידי' הּוא 'עסק אֹו הּוא', אחרים 'ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָואמר:

רּבֹותי. הֹורּו וכן ראיה; ׁשּיביא עד ְְִֵֶַַַָָָלֹו,
ּׁשּירויח ‚. מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבא  חֹובֹות מּבעלי ואחד אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּתן

ותּקנת  החֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ׁשּׁשבּועה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומׁשּביעֹו;
להקל  אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין היא, .אחרֹונים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּגלּוי „. והּדבר  ּבתם, והֹול וכׁשר  עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
זֹו, ּבתּקנה להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע

זה ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע שעני והחזק לו [ודאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֻ
ּולבּיׁשֹוהוא] לֹו ּולהצר זֹו ּבׁשבּועה לצערֹו רֹוצה אּלא ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּכד  הּגֹויים ּברּבים מן וילוה ׁשּיל ּכדי אֹו מּמּנּו, להּנקם י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּׁשבּועה  ׁשּיּנצל עד לזה, ויּתן אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּבית
זֹו; ׁשבּועה להׁשּביעֹו ׁשמים ירא לדּין ׁשאסּור לי יראה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
לֹו תהיה "לא ּתֹורה, ׁשל תעׂשה לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹואם
ּולטרדֹו ּבּתֹובע לגער לּדּין ראּוי אּלא עֹוד, ולא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּכנׁשה".

ּתּקנּו[לגרשו] ׁשּלא לּבֹו; ּבׁשרירּות והֹול עּור ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֹ
ּדרׁש "עד נאמר: והרי הרּמאין; מּפני אּלא זֹו, ּתּקנה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּגאֹונים
אינֹו אֹו הּוא, רּמאי אם אחי את ׁשּתדרׁש עד - אתֹו" ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאחי
אסּור  - רּמאי וׁשאינֹו עני, ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻרּמאי.
ּודרכיו  רּמאי ׁשהחזק ׁשּמי אֹומר, אני וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻלהׁשּביעֹו.
ממֹון, לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻמקלקלין
- זֹו ּבתּקנה להּׁשבע רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוטען
לעּׂשֹותֹו ּבּדּין ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו; ראּוי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאין

יעּׂשה,[לכופו] - ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַעד
ׁשל  ּכללֹו מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד: ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
הּצדק  לרּדף וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעׂשה ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּדבר:

לעבר ולא לרדפֹו ׁשּנצטּוינּו אחד [להטות]ּבלבד על הּדין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
והּוא, ׂשכר; ּומקּבל לעׂשֹות מרׁשה זה הרי - דינין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמּבעלי

ׁשמים. לׁשם מעׂשיו ְְֲִִֵֶַַָָׁשּיהיּו
ׁשט ‰. מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב והֹודה מי ׁשעליו, חֹוב ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות [-לאחרים ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ
הּיתרלמחיתו] יּטל לא צרכיו]- על העודף ּבעלי [הכסף אּלא ֲִֵֵֶַַָָֹֹ

קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, על [תחבולה]הּׁשטרֹות ּבהֹודאתֹו עׂשה ְְְְְִֶַַַָָָָָָָ
זה. ׁשל ְֶֶָָנכסיו

.Â מאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן
לׁשמעֹון  ונֹותנין מּלוי, מֹוציאין לראּובן - אין אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ

אמנה  'ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנכסים,
הלווהו] לא אין [עדיין - ראּובן לֹו והֹודה הּוא', 'ּפרּוע ְְֵֵַָָהּוא',

קנּוניא ׁשּמא הֹודאתֹו; על עֹוׂשין [תחבולה]מׁשּגיחין הן ְְְִִִֵֶַַָָָָ
מּלוי, ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע אּלא ׁשמעֹון; ׁשל זכּותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלאּבד

טֹורף ּכל ממשועבדים]ּכדין אּלא [גובה נפרע ׁשאינֹו , ְְִִֵֵֶֶָָָ
לאחר  והֹודה חֹוב , ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשבּועה.
ׁשניהם, ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם - אחר ּבחֹוב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעצמֹו
ׁשל  ׁשטרֹו על קנּוניא יעׂשּו ׁשּלא ּבלבד; הּׁשטר ּבעל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹּגֹובה

ֶזה.
.Ê לתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור

ּבׁשטר, והּמלוה הּמׁשּכֹון; על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחכמים,
"ולפני  מּׁשּום עֹובר - עדים ּבלא הּמלוה וכל יתר. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻמׁשּבח

מכׁשל" תּתן לא לעצמֹועּור קללה וגֹורם ,. ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹ
.Áמאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב
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ּדין, ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ויּמכרּו נכסים; אּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלים,
חֹובֹו. לבעל ְְְִַַָויּנתנּו

.Á הּלוה ׁשהיה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמלוה
ּכדי  הּבעל מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפׂשה רחֹוקה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּבמדינה
חֹוב; לבעל ונֹותנין מּידּה, אֹותן מֹוציאין - מהן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּתּזֹון
אׁשּתֹו את לזּון יכֹול היה לא - עֹומד ּבעלּה היה ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

חֹובֹו ּכל ׁשּיפרע עד .ּובניו, ְִֶַַָָָ

ב  ¤¤ּפרק
נמצאּו‡. אם - חֹובֹו את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין

לֹו מסּדרין - נכסים חיוניים]לּלוה לבעל [דברים ונֹותנין , ְְְְְְִִִֶַַַַָֹ
ּכלּום, לּלוה נמצא לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשאר, את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹחֹוב
לדרּכֹו. הּלוה יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין דברים לֹו נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו

'הב  לֹו: אֹומרין ואין אֹותֹו, אֹוסרין עני',ואין ׁשאּתה ראיה א ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
"לא  ׁשּנאמר: הּגֹויים, ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו מׁשּביעין ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹולא
יֹודע  אּתה 'אם לּמלוה: אֹומרין אּלא ּכנׁשה"; לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹתהיה

אֹותן'. ּותפׂש ל ,ל המחּיב לזה ְְְְִֵֶַָָָָֹֻנכסים
לֹו[המלווה]טען·. הן [ללווה]ׁשּיׁש והרי אֹותן, והחּביא ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשליח  ולא הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין מן אין - ּביתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹּבתֹו
ּתעמד". "ּבחּוץ ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ׁשהּתֹורה ּדין; ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבית

מחרימין סתמי]אבל חרם יּתן [מטילים ולא לֹו ׁשּיׁש מי על ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹ
חּבּור  אחר ׁשעמדּו הראׁשֹונים הּגאֹונים ּכׁשראּו חֹובֹו. ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלבעל

לוין ּבפני ּדלת וננעלה הרּמאים ׁשרּבּו [שפחדו הּתלמּוד, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכעין להלוות] חמּורה ׁשבּועה הּלוה את ׁשּמׁשּביעין התקינּו ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

חפץ ּבנקיטת ּתֹורה על [קדוש]ׁשל יתר ּכלּום לֹו ׁשאין , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
נתן  ולא אחרים, ּביד החּביא וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּדברים
ׁשּירויח, ׁשּכל זֹו, ּבׁשבּועה וכֹולל להחזיר. מנת על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתנה
יאכיל  לא - ידֹו ּתּׂשיג מאׁשר לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל
ולא  אֹותם, ילּביׁש ולא לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום, ְְְְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֹמּמּנּו
מּכל  יֹוציא אּלא ּבעֹולם, לאדם מּתנה יּתן ולא ּבהם, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹיּטּפל
חדׁש, עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹאׁשר
הּזֹוללים  אכילת לא - לֹו הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי ְְֲִִַַָָָָָֹמזֹון
והּסגנים  הּפחֹות מלּבּוׁשי ולא מלכים, ּבני אֹו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹוהּסֹובאין

מלוכה] לבעל [שרי יּתן - צרּכֹו על  הּיתר וכל ּכדרּכֹו. אּלא ,ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּתחּלה  ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ׁשּיגּבּנּו עד ראׁשֹון, ראׁשֹון ְְְִִִִִֶֶַַַָָחֹובֹו
יֹודיע  ולא טמּונין אֹו ּגלּויין נכסים לפלֹוני ׁשּידע מי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹעל
יכֹול  חֹוב ּבעל אין הּזאת, הּתּקנה אחר ּגם הּדין. ְִֵֵַַַַַַַַַָָָֹלבית
ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לוה, ׁשל ּביתֹו לתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹלהּכנס
ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא הּתֹורה. ּגּוף לעקר ּתּקנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

הראּוי מּניחין לי'; ׁשּיׁש הּוא וכ ּכ' יאמר: [הדרוש]אֹו ְִִִֵֶַַָָָָֹ
ּבכל  יׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ויּׁשבע הּׁשאר, ויֹוציא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלֹו,

לֹו נראה זֹו,[אצלו]מקֹומֹותם. ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ממֹון ְְְְִִֶַַַָָָָ
ׁשֹומעין  אין - ּבידי' הּוא 'עסק אֹו הּוא', אחרים 'ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָואמר:

רּבֹותי. הֹורּו וכן ראיה; ׁשּיביא עד ְְִֵֶַַַָָָלֹו,
ּׁשּירויח ‚. מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבא  חֹובֹות מּבעלי ואחד אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּתן

ותּקנת  החֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ׁשּׁשבּועה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומׁשּביעֹו;
להקל  אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין היא, .אחרֹונים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּגלּוי „. והּדבר  ּבתם, והֹול וכׁשר  עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
זֹו, ּבתּקנה להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע

זה ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע שעני והחזק לו [ודאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֻ
ּולבּיׁשֹוהוא] לֹו ּולהצר זֹו ּבׁשבּועה לצערֹו רֹוצה אּלא ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּכד  הּגֹויים ּברּבים מן וילוה ׁשּיל ּכדי אֹו מּמּנּו, להּנקם י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּׁשבּועה  ׁשּיּנצל עד לזה, ויּתן אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּבית
זֹו; ׁשבּועה להׁשּביעֹו ׁשמים ירא לדּין ׁשאסּור לי יראה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
לֹו תהיה "לא ּתֹורה, ׁשל תעׂשה לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹואם
ּולטרדֹו ּבּתֹובע לגער לּדּין ראּוי אּלא עֹוד, ולא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּכנׁשה".

ּתּקנּו[לגרשו] ׁשּלא לּבֹו; ּבׁשרירּות והֹול עּור ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֹ
ּדרׁש "עד נאמר: והרי הרּמאין; מּפני אּלא זֹו, ּתּקנה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּגאֹונים
אינֹו אֹו הּוא, רּמאי אם אחי את ׁשּתדרׁש עד - אתֹו" ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאחי
אסּור  - רּמאי וׁשאינֹו עני, ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻרּמאי.
ּודרכיו  רּמאי ׁשהחזק ׁשּמי אֹומר, אני וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻלהׁשּביעֹו.
ממֹון, לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻמקלקלין
- זֹו ּבתּקנה להּׁשבע רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוטען
לעּׂשֹותֹו ּבּדּין ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו; ראּוי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאין

יעּׂשה,[לכופו] - ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַעד
ׁשל  ּכללֹו מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד: ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
הּצדק  לרּדף וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעׂשה ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּדבר:

לעבר ולא לרדפֹו ׁשּנצטּוינּו אחד [להטות]ּבלבד על הּדין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
והּוא, ׂשכר; ּומקּבל לעׂשֹות מרׁשה זה הרי - דינין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמּבעלי

ׁשמים. לׁשם מעׂשיו ְְֲִִֵֶַַָָׁשּיהיּו
ׁשט ‰. מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב והֹודה מי ׁשעליו, חֹוב ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות [-לאחרים ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ
הּיתרלמחיתו] יּטל לא צרכיו]- על העודף ּבעלי [הכסף אּלא ֲִֵֵֶַַָָֹֹ

קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, על [תחבולה]הּׁשטרֹות ּבהֹודאתֹו עׂשה ְְְְְִֶַַַָָָָָָָ
זה. ׁשל ְֶֶָָנכסיו

.Â מאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן
לׁשמעֹון  ונֹותנין מּלוי, מֹוציאין לראּובן - אין אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ

אמנה  'ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנכסים,
הלווהו] לא אין [עדיין - ראּובן לֹו והֹודה הּוא', 'ּפרּוע ְְֵֵַָָהּוא',

קנּוניא ׁשּמא הֹודאתֹו; על עֹוׂשין [תחבולה]מׁשּגיחין הן ְְְִִִֵֶַַָָָָ
מּלוי, ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע אּלא ׁשמעֹון; ׁשל זכּותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלאּבד

טֹורף ּכל ממשועבדים]ּכדין אּלא [גובה נפרע ׁשאינֹו , ְְִִֵֵֶֶָָָ
לאחר  והֹודה חֹוב , ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשבּועה.
ׁשניהם, ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם - אחר ּבחֹוב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעצמֹו
ׁשל  ׁשטרֹו על קנּוניא יעׂשּו ׁשּלא ּבלבד; הּׁשטר ּבעל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹּגֹובה

ֶזה.
.Ê לתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור

ּבׁשטר, והּמלוה הּמׁשּכֹון; על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחכמים,
"ולפני  מּׁשּום עֹובר - עדים ּבלא הּמלוה וכל יתר. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻמׁשּבח

מכׁשל" תּתן לא לעצמֹועּור קללה וגֹורם ,. ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹ
.Áמאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב
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ּכלּום  עליו להם אין - ּגרׁשּה ּכ ּׁשּקנה ואחר מה ׁשּכל ; ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
- ּבעלּה ּבחזקת האּׁשה, ׁשּביד הּמעֹות וכל רּבֹו; קנה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעבד,

מּנדּוניתּה ׁשהן ראיה הביאה ּכן אם [שהביאה אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
.לחתונתה]

ג  ¤¤ּפרק
אין ‡. עׁשירה, ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה

ּבׁשעת  ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד  תחבל "ולא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה  ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין חבל, ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה".
קדם  נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. ּתכּפר, ואם ּתׁשּלם; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלֹו,

לֹוקה. - ְִֶֶַׁשּיחזיר
ּבין ·. הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין - חברֹו את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן

יחבל  לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
נ  אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין והערבֹות ּכלים הרחים, ּכגֹון  פׁש, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשל [קערות] וסּכינין ּבהן, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות עץ, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
ואם  חבל". הּוא נפׁש "ּכי ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחיטה,
קדם  נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ואם ּכרחֹו; ּבעל מחזיר ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹחבל,

לֹוקה. - ְִֶֶַׁשּיחזיר
ויֹורה ‚. ערבה ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחבל

ּכלים  ׁשני אפּלּו עצמֹו; ּבפני ּוכלי ּכלי ּכל על חּיב - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָוסּכין
ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהן

ׁשניהם  על ׁשּתים ורכב"ולֹוקה רחים יחבל "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּכׁשם  עצמֹו. ּבפני הרחים ועל עצמֹו, ּבפני הרכב על לחּיב -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
אחת, מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין, והרחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרכב
ׁשני  ּכל ּכ - עצמֹו ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיב
ּבפני  זה על חּיב אחת, מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכלים,
החֹורׁש, ּבקר צמד חבל אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו

ׁשּתים. ְִֶַלֹוקה
ימׁשּכנּנּו„. לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לא  - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשלּוח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
נכנס  והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיּכנס

ּתעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, לֹו ּומֹוציא אם לביתֹו, . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַֹ
- ּדין ּבית ׁשּׁשלּוח ּדין? ּבית לׁשלּוח חֹוב ּבעל ּבין מה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּכן,
ּובעל  לּמלוה; ונֹותנֹו ּבזרֹוע, הּלוה מּיד הּמׁשּכֹון לּקח לֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹיׁש
עבר  מּדעּתֹו. הּלוה לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון, לּקח לֹו אין - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹחֹוב
הּמׁשּכֹון  ׁשחטף אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ונכנס חֹוב, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹּבעל

ּבזרֹוע ׁשּנאמר:[בכח]מּידֹו לעׂשה, נּתק ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכגֹון  ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ואם העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ"הׁשב
הּמׁשּכֹון  ּדמי ּומחּׁשב לֹוקה. - נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשאבד

מהחוב] ּבּדין.[מנכהו הּׁשאר ותֹובע ,ְְִֵַַַָ
ּבידֹו‰. ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין, ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד

ּדבר  ּומׁשּכנֹו הּוא, עני איׁש אם - הּלוה מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע,

ּבעת  העבֹוט לֹו להחזיר מצוה זה הרי - לֹו צרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו; צרי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו, ּבּה לעׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום  ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"הׁשב
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּיֹום
לילה; ּכסּות זֹו ,אצל ועבֹוטֹו ּתׁשּכב לא - ּבעבטֹו" ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹֹתׁשּכב
הּוא  - לֹובׁשן אֹו ּבּיֹום, מלאכּתֹו ּבהן עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָּובכלים
ּכל  ׁשּמחזירֹו מלּמד לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹומר:
צרי ׁשהּוא ּבעת הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן אם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום.
הּמׁשּכֹון? ּיֹועיל מה - לֹו צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ולֹוקח ְְִִֵֵֵֶַַַַָָלֹו,

יּׁשמט ׁשּלא יעׂשה [יתבטל]ּכדי ולא ּבּׁשביעית, החֹוב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּבניו[החוב] אצל מיתומים]מּטלטלין מטלטלין גובין ,[ואין ְְִִֵֶַָָ

למדּת, הא הּלוה. ׁשּמת אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאּלא
לֹו החזירֹו ולא לֹו צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהממׁשּכן
אל  תבא "לא מּׁשּום ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֶַָָֹֹֹּבזמּנֹו
"לא  ּומּׁשּום העבֹוט", את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ּומּׁשּום ֲִִִֵֵֶָָָֹּביתֹו",
ׁשּלא  ׁשּמׁשּכנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבעבטֹו". ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹתׁשּכב
חּיב  אינֹו - הלואתֹו ּבׁשעת מׁשּכנֹו אם אבל הלואתֹו. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָּבׁשעת

ּבׁשם עֹובר ואינֹו ּכלל, לֹו האּלּו.[בלאו]להחזיר הּׁשמֹות מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָ
.Â ׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשלּוח

מׁשּכֹון  אֹותן לּתן לאדם ּוכלי אפׁשר ׁשעליו, ּבגד ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּומּטה  לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו; וכּיֹוצא ּבֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

זול]ּומּפץ לֹו[מצע יׁש מאּלּו, חּוץ ּבידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
היּו ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ויחזיר ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלמׁשּכנֹו;
הּוא  מתי עד אחד. ּומחזיר אחד, נֹוטל - ּכלים ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו
מּדברים  הּמׁשּכֹון היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? להחזיר ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָחּיב

אֹות  מּניחין ואין להם, צרי מּניחן ׁשאינֹו זה הרי - לּלוה ן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשלׁשים אצלֹו, מֹוכר עד ּולהּלן, יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום; ְְְְִִִֵֶַַָֹֹ

הּלוה  מת לבניו; מחזיר אינֹו הּלוה, מת ּדין. ּבבית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּמׁשּכֹון
ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ׁשהׁשיב מעל [לוקח]אחר הּמלוה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַ

מחזיר. ואינֹו ְְִֵַָָּבניו,
.Ê[את] ולּטל לביתֹו, ּולהּכנס ּבזרֹוע, למׁשּכנֹו מּתר - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהערב

ׁשּיׁש מי וכן זר". ערב ּכי ּבגדֹו, "לקח ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשּכֹון,
ּבהמּתֹו ׂשכר ּבין מלאכּתֹו, ׂשכר ּבין - חברֹו אצל ׂשכר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָלֹו
ּפי  על ׁשּלא למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ׂשכר ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻוכליו,
זקף  ואם ּבׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ונכנס ּדין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָּבית

תּׁשה [החשיב] "ּכי ׁשּנאמר: אסּור, - ּבמלוה עליו ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשכר
וגֹו'. מאּומה" מּׁשאת ְְְֲֵַַָברע

.Áׂשכרֹו היה אם - עני ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה [דמי מי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
בו] ּפחתֹוהשימוש על שימוש]יתר ּומּסר [מרוב קרּדם ּכגֹון , ְְְֵַַָָָֹֻ

ׂשכרֹו ּומנּכה להׂשּכירֹו, מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּגדֹול
רׁשּות  צרי ואין אבדה, ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ּתמיד, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמחֹובֹו

ְִָּבעלים.
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וחּיה ּגיד‡. ּבבהמה נֹוהג - ּבנבלֹות הּנׁשה ואפּלּו הּטהֹורין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
קדׁשים  ּבין ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוטרפֹות
ימין, ׁשל ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנאכלין
הּיר ּכף ׁשעל אּלא הּתֹורה מן אסּור ואין ׂשמאל. ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּוביר
הּגיד  ׁשאר אבל ;"הּיר ּכף על "אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבלבד,
הּגיד  ׁשעל חלב וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף, מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה
הּפנימי  - הן גידין ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אסּור אינֹו -ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
אסּור  ּכּלֹו, והעליֹון הּתֹורה; מן אסּור לעצם, ְְִֶֶֶַַָָָָָָֻהּסמּו

ְִִֵֶמּדבריהם.
לֹוקה;·. - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי, הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל

החיצֹון  מּכל אֹו הּפנימי, הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו, אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם
ואם  ּכּזית; אכילה? ׁשעּור וכּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
- ּכּזית ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ּכּלֹו הּכף ׁשעל הּגיד ִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻאכל

עצמּה ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני .לֹוקה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ׂשמאל,‚. ׁשל מּגיד וכּזית ימין ׁשל הּנׁשה מּגיד ּכּזית ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכל

לֹוקה  - ּכּזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן, גידין ׁשני ׁשאכל ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו
וגיד  ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא וכן .ׁשמֹונים; ְְִִִֵֶַָָ

.„יר ּכף לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה, ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעֹוף
עג  ירכֹו ׁשּיׁשל אּלא הּבהמה ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבהמה  וכן עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
ואין  אסּור, ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכף

עליו. ִָָלֹוקין
לפי ‰. ּפטּור, - הּטמאין וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

ואינֹו מּתרת; ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה נֹוהג ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשאינֹו
הּבׂשר  מּכלל הּגידין ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכמֹוּכאֹוכל , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכאֹוכל  זה הרי הּגיד, ׁשעל מחלב אכל ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו.
ְִָָמּבׂשרּה.

.Â עֹולה ׁשל אֹו טרפה, ׁשל אֹו נבלה, ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל
מּתר, ׁשהיה ּגּופּה ׁשאר ּבאּסּור ׁשּנכלל מּתֹו ׁשּתים; חּיב -ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

אחר  אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם .נכלל ְְִִִֵַַַַַָָ
.Ê יׁשאיר ׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

ּכלּום  על מּמּנּו ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן . ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אדם  היה אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחלב;
ונאמן. ּומֹוכר, לעצמֹו, ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשר

.Á יׂשראל ּבארץ אבל לארץ; ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבּמה
אדם  מּכל לֹוקחין ליׂשראל, ׁשּכּלּה .ּבזמן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻ

.Ë ּבׂשר אֹו נבלה ּבׂשר ונמצא ּבׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח
לּבעלים טרפ  הּדמים את מחזיר - אֹותֹו,ה ּומׁשּמתין ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

עד  ּבׂשר, מּמּנּו לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומעבירין
ּבדבר  אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל
ּבממֹון  לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחט אֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָֹחׁשּוב,

הערמה. ּבלא ּתׁשּובה עׂשה ׁשּוּדאי ְְֲֶַַַָָָָָָֹחׁשּוב;
.È נאמן זה הרי הארץ, מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

ּבכׁשרּות  מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף לֹועליו; חֹוׁשׁשין אין , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻ
ואמהֹותיהן יׂשראל עבדי ואפּלּו יחליף. [שפחותיהן]ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יחליף. ׁשּמא ּגֹויים, לא אבל זה; ּבדבר ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹנאמנין
.‡È מֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעׂשר

- לקח מּמי ידּוע ואין מהן, מאחת ּבׂשר ולקח נבלה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
אחר  הּל ּבּׁשּוק, מׁשל הּנמצא ּבׂשר אבל אסּור. זה ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהרי
רב  היּו ואם אסּור; ּגֹויים, הּמֹוכרין רב היּו אם ְְִִִִַָָָָֹֹֹהרב:

מּתר  יׂשראל, .הּמֹוכרים ְְִִֵַָָֻ
.·È הּבׂשר מֹוכרי היּו אם - ּגֹוי ּביד הּנמצא ּבׂשר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכן

ּכל  חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה; ּדין הּוא זה מּתר. ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻיׂשראל,
ׁשּכל  ּפי על אף - ּגֹוי ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין הּנמצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבׂשר

יׂשראל  הּמֹוכרין וכל ולאהּׁשֹוחטין ּבׂשר . הּלֹוקח אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לֹו היה ּכן אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּניחֹו
וּדאי  מּכירֹו והּוא עין טביעּות ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ְְִִִִֶַַַַָָָּבֹו

וחתּום  צרּור ׁשהיה אֹו זה, .ׁשהּוא ְֶֶֶָָָָ
.‚Èונפלּו הּכלי נׁשּבר ּבׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

ולא  סימן ּבהן לֹו ואין חתיכֹות, ּומצא ּובא לארץ, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהחתיכֹות
ּבׂשר  'אֹותֹו אֹומרין: ׁשאנּו אסּור; זה הרי - עין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָטביעּות

הּוא' אחר ּבׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה .ּגררּתּו ְְֵֶֶֶַַַָָָָ
.„È ּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח ּגיד לאדם מּתר ,לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבפני  ׁשלמה הּיר לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה, הּנׁשה ׁשּגיד יר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלנכרי
קדם  זה יׂשראלי מּמּנה יאכל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל;
הּיר היתה אם ,לפיכ נּכר. מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּנטל
הּגיד; ׁשּיּטל עד  יׂשראל, ּבפני לגֹוי י ּתנּנה לא - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹחתּוכה

יׂשראל. מּמּנה יאכל ְִִֵֶֶַָָָֹׁשּמא
.ÂË,"תאכלּו "לא תאכל", "לא ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור  ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל" "לא יאכלּו", ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹ"לא
ּבּנבלה: ׁשּפרט ּכדר הּכתּוב, ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהניה

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ּבֹו:"לּגר ׁשּנאמר ּובחלב, , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפה  ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה". לכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"יעׂשה

ודם  ּורמׂשים, ׁשקצים, ּכגֹון: ּבהניה, מּתר מן ׁשהּוא ואבר , ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
הּקּבלה, מּפי ּבהניה מּתרין אּלּו ׁשּכל - הּנׁשה וגיד ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהחי,

ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על ֲֲִִִֵֶַַַָאף
.ÊË,אכל ולא נהנה אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל

ּומּכין  לֹוקה; אינֹו לכלבים, אֹו לגֹוי נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכגֹון
מרּדּות  מּכת ׁשאסּור אֹותֹו ּדבר וכל מּתרין. והּדמים , ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ

אסּור  ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהניה ּומּתר ֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֻֻּבאכילה
מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו במכוון]לעׂשֹות [להתעסק ְְְְֲֵַַַָ

"יעׂשה  ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורין; ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
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וחּיה ּגיד‡. ּבבהמה נֹוהג - ּבנבלֹות הּנׁשה ואפּלּו הּטהֹורין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
קדׁשים  ּבין ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוטרפֹות
ימין, ׁשל ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנאכלין
הּיר ּכף ׁשעל אּלא הּתֹורה מן אסּור ואין ׂשמאל. ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּוביר
הּגיד  ׁשאר אבל ;"הּיר ּכף על "אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבלבד,
הּגיד  ׁשעל חלב וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף, מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה
הּפנימי  - הן גידין ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אסּור אינֹו -ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
אסּור  ּכּלֹו, והעליֹון הּתֹורה; מן אסּור לעצם, ְְִֶֶֶַַָָָָָָֻהּסמּו

ְִִֵֶמּדבריהם.
לֹוקה;·. - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי, הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל

החיצֹון  מּכל אֹו הּפנימי, הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו, אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם
ואם  ּכּזית; אכילה? ׁשעּור וכּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
- ּכּזית ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ּכּלֹו הּכף ׁשעל הּגיד ִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻאכל

עצמּה ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני .לֹוקה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ׂשמאל,‚. ׁשל מּגיד וכּזית ימין ׁשל הּנׁשה מּגיד ּכּזית ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכל

לֹוקה  - ּכּזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן, גידין ׁשני ׁשאכל ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו
וגיד  ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא וכן .ׁשמֹונים; ְְִִִֵֶַָָ

.„יר ּכף לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה, ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעֹוף
עג  ירכֹו ׁשּיׁשל אּלא הּבהמה ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבהמה  וכן עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
ואין  אסּור, ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכף

עליו. ִָָלֹוקין
לפי ‰. ּפטּור, - הּטמאין וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

ואינֹו מּתרת; ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה נֹוהג ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשאינֹו
הּבׂשר  מּכלל הּגידין ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכמֹוּכאֹוכל , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכאֹוכל  זה הרי הּגיד, ׁשעל מחלב אכל ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו.
ְִָָמּבׂשרּה.

.Â עֹולה ׁשל אֹו טרפה, ׁשל אֹו נבלה, ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל
מּתר, ׁשהיה ּגּופּה ׁשאר ּבאּסּור ׁשּנכלל מּתֹו ׁשּתים; חּיב -ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

אחר  אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם .נכלל ְְִִִֵַַַַַָָ
.Ê יׁשאיר ׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

ּכלּום  על מּמּנּו ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן . ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אדם  היה אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחלב;
ונאמן. ּומֹוכר, לעצמֹו, ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשר

.Á יׂשראל ּבארץ אבל לארץ; ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבּמה
אדם  מּכל לֹוקחין ליׂשראל, ׁשּכּלּה .ּבזמן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻ

.Ë ּבׂשר אֹו נבלה ּבׂשר ונמצא ּבׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח
לּבעלים טרפ  הּדמים את מחזיר - אֹותֹו,ה ּומׁשּמתין ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

עד  ּבׂשר, מּמּנּו לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומעבירין
ּבדבר  אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל
ּבממֹון  לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחט אֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָֹחׁשּוב,

הערמה. ּבלא ּתׁשּובה עׂשה ׁשּוּדאי ְְֲֶַַַָָָָָָֹחׁשּוב;
.È נאמן זה הרי הארץ, מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

ּבכׁשרּות  מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף לֹועליו; חֹוׁשׁשין אין , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻ
ואמהֹותיהן יׂשראל עבדי ואפּלּו יחליף. [שפחותיהן]ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יחליף. ׁשּמא ּגֹויים, לא אבל זה; ּבדבר ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹנאמנין
.‡È מֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעׂשר

- לקח מּמי ידּוע ואין מהן, מאחת ּבׂשר ולקח נבלה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
אחר  הּל ּבּׁשּוק, מׁשל הּנמצא ּבׂשר אבל אסּור. זה ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהרי
רב  היּו ואם אסּור; ּגֹויים, הּמֹוכרין רב היּו אם ְְִִִִַָָָָֹֹֹהרב:

מּתר  יׂשראל, .הּמֹוכרים ְְִִֵַָָֻ
.·È הּבׂשר מֹוכרי היּו אם - ּגֹוי ּביד הּנמצא ּבׂשר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכן

ּכל  חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה; ּדין הּוא זה מּתר. ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻיׂשראל,
ׁשּכל  ּפי על אף - ּגֹוי ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין הּנמצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבׂשר

יׂשראל  הּמֹוכרין וכל ולאהּׁשֹוחטין ּבׂשר . הּלֹוקח אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לֹו היה ּכן אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּניחֹו
וּדאי  מּכירֹו והּוא עין טביעּות ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ְְִִִִֶַַַַָָָּבֹו

וחתּום  צרּור ׁשהיה אֹו זה, .ׁשהּוא ְֶֶֶָָָָ
.‚Èונפלּו הּכלי נׁשּבר ּבׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

ולא  סימן ּבהן לֹו ואין חתיכֹות, ּומצא ּובא לארץ, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהחתיכֹות
ּבׂשר  'אֹותֹו אֹומרין: ׁשאנּו אסּור; זה הרי - עין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָטביעּות

הּוא' אחר ּבׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה .ּגררּתּו ְְֵֶֶֶַַַָָָָ
.„È ּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח ּגיד לאדם מּתר ,לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבפני  ׁשלמה הּיר לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה, הּנׁשה ׁשּגיד יר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלנכרי
קדם  זה יׂשראלי מּמּנה יאכל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל;
הּיר היתה אם ,לפיכ נּכר. מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּנטל
הּגיד; ׁשּיּטל עד  יׂשראל, ּבפני לגֹוי י ּתנּנה לא - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹחתּוכה

יׂשראל. מּמּנה יאכל ְִִֵֶֶַָָָֹׁשּמא
.ÂË,"תאכלּו "לא תאכל", "לא ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור  ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל" "לא יאכלּו", ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹ"לא
ּבּנבלה: ׁשּפרט ּכדר הּכתּוב, ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהניה

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ּבֹו:"לּגר ׁשּנאמר ּובחלב, , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפה  ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה". לכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"יעׂשה

ודם  ּורמׂשים, ׁשקצים, ּכגֹון: ּבהניה, מּתר מן ׁשהּוא ואבר , ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
הּקּבלה, מּפי ּבהניה מּתרין אּלּו ׁשּכל - הּנׁשה וגיד ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהחי,

ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על ֲֲִִִֵֶַַַָאף
.ÊË,אכל ולא נהנה אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל

ּומּכין  לֹוקה; אינֹו לכלבים, אֹו לגֹוי נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכגֹון
מרּדּות  מּכת ׁשאסּור אֹותֹו ּדבר וכל מּתרין. והּדמים , ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ

אסּור  ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהניה ּומּתר ֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֻֻּבאכילה
מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו במכוון]לעׂשֹות [להתעסק ְְְְֲֵַַַָ

"יעׂשה  ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורין; ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
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ולא  ּבנבלֹות, לא סחֹורה עֹוׂשין אין לפיכ מלאכה". ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹלכל
ּברמׂשים. ולא ּבׁשקצים, ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות,

.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד
יכּון  לא אבל למכרן; מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו

לּטמאים  ּגֹוי מלאכּתֹו ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעׂשֹות ּומּתר . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּגֹויים, ּובגבינת רֹואהּו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

.ÁÈּבֹו לעׂשֹות אסּור הּתֹורה, מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ְֲִִֶֶַַַָָָָזה
סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻסחֹורה;

ּבוּדאֹו ּבין ּבספקֹו .ּבין ְְִֵֵֵַָ

ה'תשע"ג  טבת ד' שני יום

ט  ¤¤ּפרק
הּתֹורה,ּבׂשר‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָ

ּבהניה  ּכל ואסּור ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
"לא  ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מׁשניהן ּומּׁשּיבּׁשל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנקּברין.
הּבׂשר  מן מּׁשניהן, ּכּזית האֹוכל וכן אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָתבּׁשל
בּׁשל. ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהחלב

ׁשאסר לא·. מּפני אּלא האכילה, מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לֹומר  צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו 'ואפּלּו ּכלֹומר: - ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול
הּבת  ּבת ׁשאסר מאחר הּבת, מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו .אכילתֹו'; ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ּבחלב ‚. טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: טהֹורה, ּוגדי ּבהמה - ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּיפרט  עד העז, ּוולד הּׂשה ּוולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּוא
ׁשּדּבר  אּלא אּמֹו", ּבחלב "ּגדי נאמר ולא עּזים'; 'ּגדי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹויאמר

ּבהוה  ּבחלב הּכתּוב ׁשּבּׁשלֹו טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אבל . ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבהמה  ּבחלב ׁשּבּׁשלֹו טמאה ּבהמה ּבׂשר אֹו טמאה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
אכילתֹו על חּיבין ואין ּבהניה; ּומּתר לבּׁשל מּתר - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ְִָָָָמּׁשּום
חּיה „. ּבׂשר -וכן חּיה ּבחלב ּבין ּבהמה ּבחלב ּבין ועֹוף, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּומּתר  לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה; מן ּבאכילה אסּור ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻאינֹו
יפׁשטּו ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהניה.
ּבׂשר  ויאכלּו ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהעם
ּגדי  אּלא הּכתּוב מׁשמע אין ׁשהרי טהֹורה, ּבחלב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּבחלב
ּבחלב ‰. לאכלן מּתר וחגבים, ונמצא ּדגים עֹוף, והּׁשֹוחט ; ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻ

ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ְְְְִֵָָָָָֻּבֹו
.Â אין - ּבהן וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבׂשר

עליו  מתה,לֹוקין ּבחלב אֹו חלב, ּבמי ּבׂשר המבּׁשל וכן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
לֹוקה  ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו זכר, ּבחלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
אֹו מתה ּבׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
לֹוקה  ואינֹו ּבּׁשּולֹו; על לֹוקה - ּבחלב ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחלב
חל  ּבחלב ּבׂשר אּסּור ׁשאין ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָעל
ּכֹולל, אּסּור לא ּכאן ׁשאין - חלב אּסּור אֹו נבלה אּסּור ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעל

אחת  ּבת אּסּור ולא מֹוסיף, אּסּור .ולא ְְִִִַַַֹֹ
.Êׁשליל אבל [עובר]המבּׁשל האֹוכלֹו. וכן חּיב; ּבחלב, ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

קרנים  ועּקרי ועצמֹות, וגידין עֹור אֹו ׁשליה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהמבּׁשל
ּפטּור. האֹוכלן, וכן ּפטּור; - ּבחלב הרּכים, ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּוטלפים

.Á,הּבׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב, לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבׂשר
טעם  ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ּבׂשר ונתּבּׁשל ׁשל חתיכה ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקדרה: את הּגֹוי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנפלה
מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאם
ׁשּקדם  אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. חתיכה, ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָואֹותּה
אם  אבל ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהֹוציא
ׁשּנבלע  ׁשהחלב מּפני ּבׁשּׁשים; אֹותּה מׁשערין - סּלק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר, ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָּבּה
.Ë החתיכה את טֹועמין - ּבׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל

ואם  מּתר; הּכל חלב, טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
החתיכה  ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף - חלב טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
נאסרה  חלב, טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל - טעם ּבּה יּׁשאר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא

ּבכּלּה ּומׁשערין חתיכה. ּבּקדרה,אֹותּה ׁשּיׁש ּבכל היה אם : ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
חתיכה  ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין, והּמרק והּירק החתיכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמן
מּתר. והּׁשאר אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים אחד ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻזֹו

.È ּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
מּתחּלה  נער אם אבל ּכּסה. ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּנפל
ּבנֹותן  זה הרי - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָועד

ולא טעם  החתיכֹות לתֹו אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן . ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיתערב  עד ּכּלּה הּקדרה את נֹוער - נפל חתיכה לאיזֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻנֹודע
לאו, ואם אסּורה; חלב, טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻהּכל;
מׁשערין  - עליו ונסמ ׁשּיטעם ּגֹוי נמצא לא אם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֻמּתרת.
אחד  ּבׂשר; לתֹו חלב ּבין חלב לתֹו ּבׂשר ּבין ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָּבׁשּׁשים,

אסּור. מּׁשּׁשים, ּפחֹות מּתר; ִִִִִִָָָֻמּׁשּׁשים,
.‡È,ּבּׁשל ואם חלב; ּבּה יבּׁשל לא ּבׂשר, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה

טעם. ְֵַַּבנֹותן
.·Èהבהמה]הּכחל ּבׂשר [שד ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ּבחלב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּבּׁשל
ואם  ּולאכלֹו; לצלֹותֹו מּתר ׁשּבֹו, החלב ּומרק ׁשּקרעֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּכחל

וטחֹו וערב, ׁשתי ּבֹו[סחט]קרעֹו נׁשאר ׁשּלא עד ּבּכתל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרעֹו, ׁשּלא ּוכחל הּבׂשר. עם לבּׁשלֹו מּתר - חלב ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֻלחלּוחית
לבּׁשלֹו; אסּור - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ׁשּלא קטּנה ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
עם  ּבּׁשלֹו ואם לאכלֹו; מּתר עצמֹו, ּבפני ּובּׁשלֹו עבר ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֻואם

הּמנין. מן ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - אחר ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָּבׂשר
.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?

הּכל  מּׁשּׁשים, ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר  - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא  ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה; ּכחתיכה נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל,
ׁשּנפל  ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא .ּכמֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.„È הּבׂשר מן למעלה ׁשחתכֹו, הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר  הּכל צלהּו, ואם .ּבׁשּפּוד; ְְִַַָָָֹֻ

.ÂË אּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; ׁשּבּה, ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים  יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנֹופֹות, הּוא .הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ
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.ÊËהשהייה]הּגבינה[לייצב]להעמידאסּור [באמצעות ְְֲִִַַָָ
הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹור
מּפני  מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאם
ואין  היא; ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ּדבר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמעמיד
אבל  טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ּבחלב, ּבׂשר אּסּור אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן
הֹואיל  - טמאה ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּמעמיד
מּׁשּום  הּגבינה נאסרה עצמֹו, ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
ּגבינת  אסרּו זה, חׁשׁש ּומּפני ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנבלה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַהּגֹויים
.ÊÈׁשניהן הּב ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשניהן  יאסרּו ּבּׁשּול ידי אמּורים?על ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
צֹונן  אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
הּׁשני  לתֹו חם והּוא מּׁשניהן אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלתֹו
ואֹוכל  החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבׂשר קֹולף - צֹונן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ואֹוכלּה. החתיכה, מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשאר.
ׁשּלא  והּוא אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבׂשר לצרר מּתר ,ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻלפיכ
הּגבינה, ּומדיח הּבׂשר מדיח - נגעּו ואם ּבזה; זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּגעּו

ְֵואֹוכל.
.ÁÈבמלח]מליח בשימור בשר מלחֹו,[= מחמת נאכל ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָ

אינֹו הּכּותח, ּכמֹו ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ואם ּכרֹותח; הּוא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ְֵַּכרֹותח.

.ËÈ- חלב ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב, ׁשּנפל ׁשחּוט ְְֵֶֶַָָָָָָָעֹוף
ּבֹו היה ואם קֹולפֹו; צלי, ואם ּומּתר; מדיחֹו הּוא, חי ְְְְִִִִִַָָָָֻאם
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור  זה הרי - .לכּותח ְֲֵֶָָ
.Î אֹוכל ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻאסּור

אף  זה; עם זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו
סֹופרים  מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי .על ְְְִִִִֵֶַָָָָ

.‡Îאכסנאין -[אורחים]ׁשני זה את זה מּכירין ׁשאינן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּפני  ּגבינה, וזה ּבהמה ּבׂשר זה אחד, ׁשלחן על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹוכלין

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה לּבֹו ּגס זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
.·Î הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב; העּסה את לׁשין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאין

ּבׂשר  ּבּה יאכל ׁשּמא עברה; הרּגל מּפני ׁשטין אסּורה, ואין . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּיּסיק  עד אסּורה, הּפת ּכל - ׁשט ואם ּבאליה; הּתּנּור ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאת
עד  הּפת ּבצּורת ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא הּתּנּור; ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹאת
הרי  - חלב ולא ּבׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּתהיה

מּתר. ֶָֻזה
.‚Î אסּור - הּבׂשר עם ׁשּצלין ודגים הּצלי, עם ׁשאפיּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּפת

ּבחלב  -לאכלן ּדגים בּה ּובּׁשלּו ּבׂשר, בּה ׁשאכלּו קערה . ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָ
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים, ְְְִַָָָָָָֻאֹותן

.„Î וכּיֹוצא צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבׂשר ּבּה ׁשחת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָסּכין
חת אם אבל ּבכּותח; לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָָָּבֹו
הּׁשאר  ואֹוכל ,החת מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָּבּה

.ּבחלב  ְָָ
.‰Îּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין -[כותח]אין ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

זה  ּבמלח הּבׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ׁשֹואב ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני

מּני  אבל החלב; טעם ּבֹו הּכמ,ׁשּיׁש ּכד ּבצד החמץ ּכד ח ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
מּמּנּו. ׁשֹואב החמץ ִֵֵֶֶֶַֹׁשאין

.ÂÎ אחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי
ּובין  הּגבינה ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד, ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׂשר
ּובֹולען  ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? ּיקּנח ּובמה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּבׂשר.
קמח  אֹו מּתמרים חּוץ - הּפה את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה  מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, .אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָ
.ÊÎ אם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

צרי אינֹו החלב, אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל
ידים  נטילת ולא הּפה קּנּוח .לא ְְִִִֶַַַַָֹֹ

.ÁÎ עֹוף ּבׂשר ּבין ּבהמה ּבׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
ׁשעּור  ּכדי ּביניהן ׁשּיׁשהה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבין  ׁשל הּבׂשר מּפני ׁשעֹות; ׁשׁש ּכמֹו והּוא אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסעּודה

ּבקּנּוח  סר ׁשאינֹו .הּׁשּנים, ְִִִֵֶַַַָ

ה'תשע"ג  טבת ה' שלישי יום

י ּפרק ¤¤
אּסּורין ‡. ויׁש חּיה; נפׁש ּבמיני הם ׁשאמרנּו, אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הּכרם, וכלאי החדׁש, והן - הארץ ּבזרע ּתֹורה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים
והּטבל  .והערלה, ְְְֶֶַָָָ

.·- ּבלבד תבּואה מיני מחמׁשת אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחדׁש
עׂשר  ּבׁשּׁשה העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו החדׁש מן לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאסּור

וכל ּבניסן  תאכלּו"; לא וכרמל וקלי "ולחם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
- הּתֹורה מן לֹוקה העמר, הקרבת קדם חדׁש ּכּזית ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאֹוכל
ּבפני  ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ּובכל מקֹום ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבכל
- מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּבית
והּמקֹומֹות  ּבירּוׁשלים; החדׁש הּתר העמר, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻמּׁשּיקרב
עד  ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, אחר מּתרין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהרחֹוקין,
אסּור  ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּובזמן חצֹות. ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
- ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ּבּמקֹומֹות הּזה, ּובּזמן הּתֹורה; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמן
מּדברי  לערב, עד ּבניסן עׂשר ׁשבעה יֹום ּכל אסּור ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהחדׁש

ְִסֹופרים.
וקליהאֹוכל‚. קלויים]לחם [שבלים וכרמל[גרעינים ְְְִֵֶֶֶַָָ

מלקּיֹות,קלויות] ׁשלׁש לֹוקה - ואחד אחד מּכל ּכּזית ,ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשמּועה  מּפי - תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָלמדּו,
ּפי „. על אף - העמר הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּב מּתרת העמר, ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה אכילה ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
- העמר ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
אסּורה  זֹו הרי העמר, ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה ּפי על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאף
ּובכל  מקֹום ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעד

הּתֹורה  מן .זמן, ְִַַָ
החּטים ‰. מן וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּתבּואה

- ּבּקרקע החּטים ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹּבּקרקע,
אֹו ּבכד, מּנחין היּו ּכאּלּו העמר, הּתירן אם ספק אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרי
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.ÊËהשהייה]הּגבינה[לייצב]להעמידאסּור [באמצעות ְְֲִִַַָָ
הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹור
מּפני  מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאם
ואין  היא; ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ּדבר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמעמיד
אבל  טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ּבחלב, ּבׂשר אּסּור אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן
הֹואיל  - טמאה ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּמעמיד
מּׁשּום  הּגבינה נאסרה עצמֹו, ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
ּגבינת  אסרּו זה, חׁשׁש ּומּפני ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנבלה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַהּגֹויים
.ÊÈׁשניהן הּב ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשניהן  יאסרּו ּבּׁשּול ידי אמּורים?על ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
צֹונן  אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
הּׁשני  לתֹו חם והּוא מּׁשניהן אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלתֹו
ואֹוכל  החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבׂשר קֹולף - צֹונן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ואֹוכלּה. החתיכה, מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשאר.
ׁשּלא  והּוא אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבׂשר לצרר מּתר ,ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻלפיכ
הּגבינה, ּומדיח הּבׂשר מדיח - נגעּו ואם ּבזה; זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּגעּו

ְֵואֹוכל.
.ÁÈבמלח]מליח בשימור בשר מלחֹו,[= מחמת נאכל ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָ

אינֹו הּכּותח, ּכמֹו ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ואם ּכרֹותח; הּוא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ְֵַּכרֹותח.

.ËÈ- חלב ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב, ׁשּנפל ׁשחּוט ְְֵֶֶַָָָָָָָעֹוף
ּבֹו היה ואם קֹולפֹו; צלי, ואם ּומּתר; מדיחֹו הּוא, חי ְְְְִִִִִַָָָָֻאם
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור  זה הרי - .לכּותח ְֲֵֶָָ
.Î אֹוכל ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻאסּור

אף  זה; עם זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו
סֹופרים  מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי .על ְְְִִִִֵֶַָָָָ

.‡Îאכסנאין -[אורחים]ׁשני זה את זה מּכירין ׁשאינן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּפני  ּגבינה, וזה ּבהמה ּבׂשר זה אחד, ׁשלחן על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹוכלין

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה לּבֹו ּגס זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
.·Î הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב; העּסה את לׁשין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאין

ּבׂשר  ּבּה יאכל ׁשּמא עברה; הרּגל מּפני ׁשטין אסּורה, ואין . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּיּסיק  עד אסּורה, הּפת ּכל - ׁשט ואם ּבאליה; הּתּנּור ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאת
עד  הּפת ּבצּורת ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא הּתּנּור; ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹאת
הרי  - חלב ולא ּבׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּתהיה

מּתר. ֶָֻזה
.‚Î אסּור - הּבׂשר עם ׁשּצלין ודגים הּצלי, עם ׁשאפיּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּפת

ּבחלב  -לאכלן ּדגים בּה ּובּׁשלּו ּבׂשר, בּה ׁשאכלּו קערה . ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָ
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים, ְְְִַָָָָָָֻאֹותן

.„Î וכּיֹוצא צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבׂשר ּבּה ׁשחת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָסּכין
חת אם אבל ּבכּותח; לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָָָּבֹו
הּׁשאר  ואֹוכל ,החת מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָּבּה

.ּבחלב  ְָָ
.‰Îּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין -[כותח]אין ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

זה  ּבמלח הּבׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ׁשֹואב ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני

מּני  אבל החלב; טעם ּבֹו הּכמ,ׁשּיׁש ּכד ּבצד החמץ ּכד ח ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
מּמּנּו. ׁשֹואב החמץ ִֵֵֶֶֶַֹׁשאין

.ÂÎ אחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי
ּובין  הּגבינה ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד, ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׂשר
ּובֹולען  ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? ּיקּנח ּובמה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּבׂשר.
קמח  אֹו מּתמרים חּוץ - הּפה את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה  מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, .אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָ
.ÊÎ אם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

צרי אינֹו החלב, אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל
ידים  נטילת ולא הּפה קּנּוח .לא ְְִִִֶַַַַָֹֹ

.ÁÎ עֹוף ּבׂשר ּבין ּבהמה ּבׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
ׁשעּור  ּכדי ּביניהן ׁשּיׁשהה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבין  ׁשל הּבׂשר מּפני ׁשעֹות; ׁשׁש ּכמֹו והּוא אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסעּודה

ּבקּנּוח  סר ׁשאינֹו .הּׁשּנים, ְִִִֵֶַַַָ

ה'תשע"ג  טבת ה' שלישי יום

י ּפרק ¤¤
אּסּורין ‡. ויׁש חּיה; נפׁש ּבמיני הם ׁשאמרנּו, אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הּכרם, וכלאי החדׁש, והן - הארץ ּבזרע ּתֹורה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים
והּטבל  .והערלה, ְְְֶֶַָָָ

.·- ּבלבד תבּואה מיני מחמׁשת אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחדׁש
עׂשר  ּבׁשּׁשה העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו החדׁש מן לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאסּור

וכל ּבניסן  תאכלּו"; לא וכרמל וקלי "ולחם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
- הּתֹורה מן לֹוקה העמר, הקרבת קדם חדׁש ּכּזית ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאֹוכל
ּבפני  ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ּובכל מקֹום ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבכל
- מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּבית
והּמקֹומֹות  ּבירּוׁשלים; החדׁש הּתר העמר, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻמּׁשּיקרב
עד  ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, אחר מּתרין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהרחֹוקין,
אסּור  ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּובזמן חצֹות. ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
- ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ּבּמקֹומֹות הּזה, ּובּזמן הּתֹורה; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמן
מּדברי  לערב, עד ּבניסן עׂשר ׁשבעה יֹום ּכל אסּור ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהחדׁש

ְִסֹופרים.
וקליהאֹוכל‚. קלויים]לחם [שבלים וכרמל[גרעינים ְְְִֵֶֶֶַָָ

מלקּיֹות,קלויות] ׁשלׁש לֹוקה - ואחד אחד מּכל ּכּזית ,ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשמּועה  מּפי - תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָלמדּו,
ּפי „. על אף - העמר הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּב מּתרת העמר, ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה אכילה ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
- העמר ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
אסּורה  זֹו הרי העמר, ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה ּפי על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאף
ּובכל  מקֹום ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעד

הּתֹורה  מן .זמן, ְִַַָ
החּטים ‰. מן וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּתבּואה

- ּבּקרקע החּטים ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹּבּקרקע,
אֹו ּבכד, מּנחין היּו ּכאּלּו העמר, הּתירן אם ספק אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרי
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מהם  לקט אם ,לפיכ ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן, יּתיר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה; אינֹו ׁשּבלת ואכל, וכן . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּקרב  אחר ּוׁשתלּה ועקרּה, העמר, מּלפני ׁשליׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהביאה
מּפני  אסּורה ּתהיה אם ספק זה הרי - והֹוסיפה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהעמר,
ׁשהרי  אסּורה, תהיה לא אֹו הּבא, העמר ׁשּיבֹוא עד ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹוספת

העמר. קדם ְִִֶֶָָֹֹהׁשריׁשה
.Âירקֹות ּכלאי מיני אֹו תבּואה מּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגֹוי  ׁשּזרע ּבין יׂשראל, ׁשּזרע ּבין - הּגפן עם ּבין ׁשּנזרעּו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשניהם  - הּירק ּבתֹו הּגפן ׁשּנטע ּבין מאליהן, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלּו
הּזרע  המלאה ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה, ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאסּורין
ותאסר  ּתתרחק, ּפן ּכלֹומר - הּכרם" ּותבּואת ּתזרע, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאׁשר

.ׁשניהן  ְֵֶ
.Ê מן ּבין הּירק, מן ּבין - הּכרם מּכלאי ּכּזית ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהאֹוכל

הּתֹורה  מן לֹוקה - זה.הענבים עם זה מצטרפין ּוׁשניהם ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Áאבל ּבּמה יׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכלאים  ּובהלכֹות סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי לארץ, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבחּוצה
אסּור, אינֹו מין ואיזה הּכרם, ּבכלאי אסּור מין איזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתּבאר

מקּדׁש ּדבר ואיזה יאסר, ּומתי יאסר, חיוב והיא [גורם ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מקּדׁש.שריפה] אינֹו ּדבר ואיזה ,ְְֵֵֵֶַָָ

.Ëּפרֹות הערלה ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
מּׁשּנזרע  ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו אסּורין ׁשעֹוׂשה הן הרי , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהניה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
הּתֹורה. מן לֹוקה ּכּזית, מהן האֹוכל וכל יאכל"; ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

.È ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים "ּכי ּבּמה : ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
- לארץ ּבחּוצה ערלה אּסּור אבל וג ֹו'"; הארץ אל ְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֹתבאּו

לא  ּבחּוצה הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה אסּורה,הלכה רץ ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
האסּורין  ּדברים יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות מּתר. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻּוספקּה

הּמּתרין. ּודברים ערלה ְְִִִַָָָָֻמּׁשּום
.‡È;אסּור יׂשראל, ּבארץ - הּכרם וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק

ּכרם  היה ּכיצד? מּתר. ּדוד, ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּובסּוריה,
וירק  ּבתֹוכֹו זרּוע ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים ְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָָערלה
- מאחר ׁשּמא זה, הּוא מּמּנּו ׁשּמא - לֹו חּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמּכר

מּתר. יֹוצאֹות ּבסּוריה, הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲֲִִֶָָָָָָָָָֻ
והּוא  מהן; לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּכרם

ּבידֹו. הּירק לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
.·È,יׂשראל ּבארץ - ּכלאים ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכרם

לארץ  ּבחּוצה לֹומר צרי ואין מּתר. ּובסּוריה, .אסּור; ְְְְִֵֶַָָָָָָָֻ
.‚È מּתרת - ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הּנמצאת יין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחבית

ענבים  אבל ּבֹו; וטֹומן מּמקֹום ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהניה,
והצניען  נלקטּו מּׁשם ׁשּמא אסּורין, - ׁשם טמּונים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָָָהּנמצאין

.ׁשם  ָ
.„È מּתחּלת התנּו אם - ּבנטיעה ׁשּתפין ׁשהיּו ויׂשראל ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻּגֹוי

ׁשלׁש אֹוכל ויׂשראל ערלה, ׁשני אֹוכל הּגֹוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּׁשּתפּות
ּכנג  הּתר מּׁשני לא ׁשנים ואם מּתר; זה הרי - הערלה ׁשני ד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

חׁשּבֹון. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּובלבד אסּור; מּתחּלה, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹהתנּו
עד  ערלה, ּבׁשני הּגֹוי אכל ּפרֹות ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכיצד?

אסּור; ּכזה, התנּו אם - הּפרֹות אֹותם ּכנגד יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיאכל
ערלה  ּפרֹות ּכמחליף זה .ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַָָ

.ÂË אּלא לארץ, ּבחּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיראה
אּלא  אמרּו ׁשּלא ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאֹוכל
חּיבת  ׁשהיא ּסּוריה ּומה הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערלה.
רבעי  ּבנטע חּיבת אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ,ּבמעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכל  לא לארץ חּוצה - ׁשני מעׂשר ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
יׂשראל  ּבארץ אבל ּבּה?! נֹוהג רבעי נטע יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכן,
והֹורּו הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
לארץ, ּבחּוצה אֹותֹו ּפֹודין לבּדֹו רבעי ׁשּכרם ּגאֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָמקצת

עּקר. זה לדבר ואין ּבאכילה; מּתר יהיה ּכ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻואחר
.ÊË ּבארץ מהם לאכל אסּור ּכּלּה, רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות

ׁשּיּפדּו עד מׁשּפטי יׂשראל יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,

.ÊÈ ׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד
אׁשר אֹותן  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר , ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

רבעי' נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצוֹותיו, ּכקּדׁשנּו ואחר . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
אּלּו 'הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּפֹודה
אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו'; ּבפרּוטה ְְְְְִִִֶַַַָָָָּפדּויין
ּכל  'הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחּללן
אּלּו' ׂשעֹורים 'על אֹו אּלּו' חּטים על מחּללין האּלּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהּפרֹות
לאחרים. ּתּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וׂשֹורף ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּפרֹות. ּכל ְֵֵַָואֹוכל
.ÁÈ ׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו

חמיׁשית  ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור חּללן, אֹו ;רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ּוּפסּוק  הֹוראה; ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָודבר
ּפריֹו". את ּתאכלּו החמיׁשת "ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹהטעם,
ּבלא  ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹואין

זֹו. להֹוראה לחש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻּפדיֹון,
.ËÈמּמּנּוהּטבל להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

'טבל'; נקרא מּמּנּו, ׁשּיפריׁש קדם - ּומעׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
בני  קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור

לה'" ירימּו אׁשר את מנהג יׂשראל ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
האֹוכל  הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין,

ּתר  מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ּותרּומת ּכּזית גדֹולה ּומה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
את  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר

אׁשמה". עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹו' יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי
.Î ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

נׁשאר  לא ואפּלּו מעׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַֹֹמעׂשר,
טבל  אֹוכל מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעׂשר אּלא ואין ּבֹו , ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

עֹון ׁשאין מיתה; ּותרּומת ּבֹו גדֹולה ּבתרּומה אּלא מיתה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
ֲֵַמעׂשר.

.‡Î מעׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ּבכלל אזהרה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'. "ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ּבתרּומה  חּיב ּדבר איזה יתּבאר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּובהלכֹות
מן  חּיב הּוא ּדבר ואיזה ּפטּור, ּדבר ואיזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּובמעׂשרֹות,
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ּכּזית  והאֹוכל סֹופרים. מּדברי החּיב הּוא ואיזה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה,
לארץ  חּוצה ׁשל וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָמּטבל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְִַַַַ
.·Î,והּכלאים ׁשביעית, ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל,

ואין  ּכמֹותן, אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
עליהן  הּכרם לֹוקין ּכלאי ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הענבים  ועל הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין -ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ֶֶָׁשּלהן.

.‚Î ּבק ּתֹורה יׁש ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין דׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
וחּלה, ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן
ונֹותר  ּפּגּול ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּומעׂשר

ּבמקֹומֹו.וטמא  יתּבאר מהן אחד וכל . ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
.„Î ּכּזית - מהן אכילה ּכל לכרת.וׁשעּור ּבין למלקּות ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבפני  מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָאבל
ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו;
ּבמקֹומֹו ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּולפיכ

לֹו. ָָהראּוי

ה'תשע"ג  טבת ו' רביעי יום

יא  ¤¤ּפרק
מּמּנּו.‡ והּׁשֹותה ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיין

מּתקרבת  ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל
ל] ּומלח [שמוקרב מים אפּלּו ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל -ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
נסיכם". יין יׁשּתּו ְְִִֵֵָֹיאכלּו,

לּה·. ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס מּׁשּום יין זה ׁשאּסּור וכיון ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
"ולא  זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר ׁשעּור, לֹו אין הּוא, זרה ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה

החרם". מן מאּומה ּביד ְְְְִִֵֶַַָָידּבק
.‚,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין

ּבהניה  אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ודבר והּוא ;ׁשּנתנּס ּכיין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
מּכין  רביעית, יינם מּסתם והּׁשֹותה הּוא. סֹופרים מּגזרת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָזה,

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
אֹותֹו„. נּס ׁשּמא אסּור, זה הרי - הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע יין ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנגע  יׂשראל ׁשּיין למדּת, הא זרה. לעבֹודה הּגֹוי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמחׁשבת
ּבהניה. אסּור ׁשהּוא יינם, ּכסתם ּדינֹו - הּגֹוי ְֲִִֵֶַַָָָָָּבֹו

-ּגֹוי‰. ּבּיין ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנגע
ּבהניה  ּומּתר ּבׁשתּיה, ּומלן אסּור הּגֹויים, מן עבדים הּלֹוקח . ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֻ

ואף  ּבׁשתּיה, מּתר ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּוטבלן
זרה  עבֹודה ּפסקה ולא יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ּפי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹעל

ִִֶמּפיהן.
.Âועדין ּבני ּומלּו, יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

אינן  והּקטּנים ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין אֹוסרין הּגדֹולים - טבלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹלא
.אֹוסרין  ְִ

.Êׁשּבארנּו ּכמֹו מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, -ּגר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
יין אצלֹו ּומיחדין ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור [לזמן יינֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ייןקצר] אצלֹו מפקידין ואין ארוך], ׁשאינֹו[לזמן ּגֹוי ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
אסּור  יינם - הּיׁשמעאלים אּלּו ּכגֹון זרה, עבֹודה ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָעֹובד
הּנֹוצרים  אבל הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבהניה; ּומּתר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשתּיה,

ּבהניה. אסּור יינם ּוסתם הן, זרה עבֹודה עֹובדי -ְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ
.Á הּגֹוי היה אם - אסּור ׁשהּיין זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

אסּור  הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד ּבגללֹו הּיין ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאסר
ּבׁשתּיה  אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד אינֹו ואם ְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבהניה;
עבֹודה  עֹובד זה הרי סתם, 'ּגֹוי' ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבלבד.

ָָזרה.
.Ë על להּקרב ׁשראּוי יין אּלא זרה, לעבֹודה מתנּס ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכל  על וגזרּו יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּבי
על  אּלא ּגזרּו לא ּבהניה, אסּור ׁשּיהיה הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיין
ׁשּנגע  יׂשראל ׁשל מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּיין

אינֹו - הּגֹוי אחד;ּבֹו ּבכֹוס הּגֹוי עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור, ְְִִֵֶַַָָָֻ
אם  - ׁשּיּׁשתה ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ויין מזּוג, יין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר  ּבֹו, .נגע ֱֶַָָ
.Èהּמערב הֹורּו ּדבׁשּגאֹוני מעט יׂשראל ּביין נתערב ׁשאם , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  הרי לּמזּבח, ראּוי ואינֹו הֹואיל - ׂשאֹור מעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַָאֹו
הּגֹוי. עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר ;מתנּס ואינֹו ּכׁשכר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻֻּכמבּׁשל

.‡Èויּמׁש מּׁשּידר הּגֹויים? יין יאסר הּיין;[ניגר]מאימתי ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
זה  הרי - ּבּגת הּוא עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף
ּבידֹו יּגע ׁשּמא ּבּגת, הּנכרי עם ּדֹורכין אין ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָאסּור;
ואף  ּדרּוכה, ּגת מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכפּות. היה ואפּלּו ,ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָוינּס
ירד  ולא והּזּוגין החרצּנין עם מערב הּיין ׁשעדין ּפי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹֹעל

ַלּבֹור.
.·È על עֹומד יׂשראל והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי

ּבׁשתּיה  אסּור זה הרי - ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ויׂשראל .ּגּביו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.‚Èנס יין ׁשּנעׂשה מּפני ּבהניה, אסּור ּגֹויים ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמץ

ׁשּיחמיץ  ּפי קדם על אף - ּבחבית ענבים ּדֹורס ׁשהיה ּגֹוי . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
היה  ;נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין ידיו, ּגּבי על צף ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּיין

הּסּלים מן ענבים]אֹוכל וכסאתים,[שבהם ּכסאה והֹותיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
עֹוׂשה  אינֹו הענבים, על מנּתז ׁשהּיין ּפי על אף - לּגת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּוזרקן

.נס ֵֶֶיין
.„È ׁשנים ּכל ּבהניה אסּורין - ּגֹויים ׁשל והּזּוגין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצּנים

ולא  יבׁשּו ּכבר - חדׁש עׂשר ׁשנים ּולאחר חדׁש; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעׂשר
יין  ׁשל ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻנׁשארה
נׁשאר  לא ׁשהרי מּתרין, חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּיבׁשּו

וכאדמה  ּכעפר הן והרי יין, ריח .ּבהן ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
.ÂË- יינם הּגֹויים ּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן הּגֹויים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנֹודֹות

חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד יין, לתֹוכן לּתן עד אסּור אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לאּור ׁשעליהן [לכבשן]ׁשּיחזירן הּזפת ׁשּיתרּפה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ימים [מהחום] ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן עד אֹו ׁשּיחּמּו, אֹו ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לעת  מעת ּכל אחרים מים ּומחליף הּמים ּומערה לעת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
ּבין  ׁשּלהן, הּכלים ׁשהיּו ּבין הּימים; ּבׁשלׁשת ּפעמים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
נתן  ואם יינן. ּבהן והכניסּו אֹותן וׁשאלּו יׂשראל ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיּו

ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי אֹותן, ׁשּיטהר קדם יין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלתֹוכן
.ÊËציר אֹו ׁשכר לתֹוכן לּתן דגים]ּומּתר מּוריס [של אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ
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ּכּזית  והאֹוכל סֹופרים. מּדברי החּיב הּוא ואיזה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה,
לארץ  חּוצה ׁשל וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָמּטבל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְִַַַַ
.·Î,והּכלאים ׁשביעית, ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל,

ואין  ּכמֹותן, אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
עליהן  הּכרם לֹוקין ּכלאי ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הענבים  ועל הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין -ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ֶֶָׁשּלהן.

.‚Î ּבק ּתֹורה יׁש ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין דׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
וחּלה, ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן
ונֹותר  ּפּגּול ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּומעׂשר

ּבמקֹומֹו.וטמא  יתּבאר מהן אחד וכל . ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
.„Î ּכּזית - מהן אכילה ּכל לכרת.וׁשעּור ּבין למלקּות ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבפני  מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָאבל
ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו;
ּבמקֹומֹו ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּולפיכ

לֹו. ָָהראּוי

ה'תשע"ג  טבת ו' רביעי יום

יא  ¤¤ּפרק
מּמּנּו.‡ והּׁשֹותה ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיין

מּתקרבת  ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל
ל] ּומלח [שמוקרב מים אפּלּו ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל -ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
נסיכם". יין יׁשּתּו ְְִִֵֵָֹיאכלּו,

לּה·. ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס מּׁשּום יין זה ׁשאּסּור וכיון ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
"ולא  זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר ׁשעּור, לֹו אין הּוא, זרה ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה

החרם". מן מאּומה ּביד ְְְְִִֵֶַַָָידּבק
.‚,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין

ּבהניה  אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ודבר והּוא ;ׁשּנתנּס ּכיין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
מּכין  רביעית, יינם מּסתם והּׁשֹותה הּוא. סֹופרים מּגזרת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָזה,

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
אֹותֹו„. נּס ׁשּמא אסּור, זה הרי - הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע יין ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנגע  יׂשראל ׁשּיין למדּת, הא זרה. לעבֹודה הּגֹוי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמחׁשבת
ּבהניה. אסּור ׁשהּוא יינם, ּכסתם ּדינֹו - הּגֹוי ְֲִִֵֶַַָָָָָּבֹו

-ּגֹוי‰. ּבּיין ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנגע
ּבהניה  ּומּתר ּבׁשתּיה, ּומלן אסּור הּגֹויים, מן עבדים הּלֹוקח . ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֻ

ואף  ּבׁשתּיה, מּתר ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּוטבלן
זרה  עבֹודה ּפסקה ולא יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ּפי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹעל

ִִֶמּפיהן.
.Âועדין ּבני ּומלּו, יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

אינן  והּקטּנים ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין אֹוסרין הּגדֹולים - טבלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹלא
.אֹוסרין  ְִ

.Êׁשּבארנּו ּכמֹו מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, -ּגר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
יין אצלֹו ּומיחדין ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור [לזמן יינֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ייןקצר] אצלֹו מפקידין ואין ארוך], ׁשאינֹו[לזמן ּגֹוי ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
אסּור  יינם - הּיׁשמעאלים אּלּו ּכגֹון זרה, עבֹודה ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָעֹובד
הּנֹוצרים  אבל הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבהניה; ּומּתר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשתּיה,

ּבהניה. אסּור יינם ּוסתם הן, זרה עבֹודה עֹובדי -ְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ
.Á הּגֹוי היה אם - אסּור ׁשהּיין זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

אסּור  הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד ּבגללֹו הּיין ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאסר
ּבׁשתּיה  אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד אינֹו ואם ְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבהניה;
עבֹודה  עֹובד זה הרי סתם, 'ּגֹוי' ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבלבד.

ָָזרה.
.Ë על להּקרב ׁשראּוי יין אּלא זרה, לעבֹודה מתנּס ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכל  על וגזרּו יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּבי
על  אּלא ּגזרּו לא ּבהניה, אסּור ׁשּיהיה הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיין
ׁשּנגע  יׂשראל ׁשל מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּיין

אינֹו - הּגֹוי אחד;ּבֹו ּבכֹוס הּגֹוי עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור, ְְִִֵֶַַָָָֻ
אם  - ׁשּיּׁשתה ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ויין מזּוג, יין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר  ּבֹו, .נגע ֱֶַָָ
.Èהּמערב הֹורּו ּדבׁשּגאֹוני מעט יׂשראל ּביין נתערב ׁשאם , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  הרי לּמזּבח, ראּוי ואינֹו הֹואיל - ׂשאֹור מעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַָאֹו
הּגֹוי. עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר ;מתנּס ואינֹו ּכׁשכר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻֻּכמבּׁשל

.‡Èויּמׁש מּׁשּידר הּגֹויים? יין יאסר הּיין;[ניגר]מאימתי ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
זה  הרי - ּבּגת הּוא עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף
ּבידֹו יּגע ׁשּמא ּבּגת, הּנכרי עם ּדֹורכין אין ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָאסּור;
ואף  ּדרּוכה, ּגת מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכפּות. היה ואפּלּו ,ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָוינּס
ירד  ולא והּזּוגין החרצּנין עם מערב הּיין ׁשעדין ּפי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹֹעל

ַלּבֹור.
.·È על עֹומד יׂשראל והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי

ּבׁשתּיה  אסּור זה הרי - ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ויׂשראל .ּגּביו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.‚Èנס יין ׁשּנעׂשה מּפני ּבהניה, אסּור ּגֹויים ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמץ

ׁשּיחמיץ  ּפי קדם על אף - ּבחבית ענבים ּדֹורס ׁשהיה ּגֹוי . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
היה  ;נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין ידיו, ּגּבי על צף ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּיין

הּסּלים מן ענבים]אֹוכל וכסאתים,[שבהם ּכסאה והֹותיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
עֹוׂשה  אינֹו הענבים, על מנּתז ׁשהּיין ּפי על אף - לּגת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּוזרקן

.נס ֵֶֶיין
.„È ׁשנים ּכל ּבהניה אסּורין - ּגֹויים ׁשל והּזּוגין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצּנים

ולא  יבׁשּו ּכבר - חדׁש עׂשר ׁשנים ּולאחר חדׁש; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעׂשר
יין  ׁשל ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻנׁשארה
נׁשאר  לא ׁשהרי מּתרין, חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּיבׁשּו

וכאדמה  ּכעפר הן והרי יין, ריח .ּבהן ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
.ÂË- יינם הּגֹויים ּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן הּגֹויים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנֹודֹות

חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד יין, לתֹוכן לּתן עד אסּור אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לאּור ׁשעליהן [לכבשן]ׁשּיחזירן הּזפת ׁשּיתרּפה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ימים [מהחום] ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן עד אֹו ׁשּיחּמּו, אֹו ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לעת  מעת ּכל אחרים מים ּומחליף הּמים ּומערה לעת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
ּבין  ׁשּלהן, הּכלים ׁשהיּו ּבין הּימים; ּבׁשלׁשת ּפעמים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
נתן  ואם יינן. ּבהן והכניסּו אֹותן וׁשאלּו יׂשראל ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיּו

ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי אֹותן, ׁשּיטהר קדם יין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלתֹוכן
.ÊËציר אֹו ׁשכר לתֹוכן לּתן דגים]ּומּתר מּוריס [של אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ
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דגים] לתֹוכן [שומן הּיין לּתן ּומּתר לכלּום; צרי ואינֹו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻמּיד,
הּמּוריס, אֹו הּציר ׁשּיּתן ׂשֹורפן.אחר ׁשהּמלח ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.ÊÈׁשאינן חדׁשים ּכלים נֹותן הּלֹוקח - הּגֹויים מן מזּפתין ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
ואם  ;נס יין ּבהן נתנּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּיד, יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלתֹוכן

חדׁשים  ׁשהן ּפי על ואף מדיחן, - מזּפתין ּכלי היּו וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹוׂשף ּכלי ּכגֹון לק ּיּום, מכּנסֹו ואין נס יין ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנתנּו

ודּיֹו. ּבמים, מׁשכׁשכֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּמׁשּפ ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָאֹו
.ÁÈּבֹווכן לׁשּתֹות אסּור הּגֹוי, ּבֹו ׁשּׁשתה חרׂש ׁשל ּכֹוס ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

צחצֹוחי  הלכּו ׁשּכבר מּתר, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּפעם
עֹוׂשין, ׁשהּיֹוצרין ּכדר ּבאבר מצּפה ׁשהיה והּוא ׁשּבֹו; ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּיין

הדחה  צרי חרׂש, ׁשל אבל מזּפת; ׁשהיה .אֹו ְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻ
.ËÈּבאבר הּׁשּועים חרׂש במתכת]ּכלי ׁשּנׁשּתּמׁשּו[מצופים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

- ׁשחרים אֹו אדּמים, אֹו לבנים, היּו אם - נס ּביין ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֻּבהן
ואם  ּבֹולעין. ׁשהן מּפני אסּורין, - ירּקין היּו ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָֻֻמּתרין;
- ירּקין ּבין לבנים, ּבין - חרׂש ׁשל מגּלה מקֹום ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻיׁש
אּלא  הּדבר ׁשאין לי, ויראה ּבֹולעין. ׁשהן מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאסּורין,
מדיחן  - לקּיּום ּבהן ּכּנסֹו לא אם אבל לקּיּום; ּבהן ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָֹּבׁשּכּנסֹו

חרׂש. ׁשל הן ואפּלּו ֲִִֵֶֶֶַָֻּומּתרין,
.Îאבן ּגת ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבמים  מדיחן - ּבהן ּדר ׁשּלא ּפי על אף הּגֹוי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּזּפתּה
ּבהן  היתה ואם ּבהן. ודֹור פעמים, ארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובאפר

הּמים  מקּדים לאו, ואם לּמים; האפר מקּדים .לחלּוחית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
.‡Î עץ ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבּה ׁשּדר מזּפתת אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּגת

הּזפת. את לקלף צרי - ּבּה ּדר ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפּותה
מים  ּבּה נתן אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים יּׁשנּה ימים ואם ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ

יתר  חמּורה הּגת תהיה לא לקלף; צרי אינֹו - לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת
מּיד. להּתירּה אּלא יקלף, נאמר לא הּקנקּנים; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמן

.·Îלדר אסּור הּזפת, את ׁשּקלף ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּגת
יּׁשנּה ואם הּזפת. ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּה

ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת - ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן .אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
.‚Îׁשל [מסננת]מׁשּמרת היתה אם - ּגֹויים ׁשל יין ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשנים  מיּׁשנּה ׁשׁש, ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּמר מדיחּה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׂשער,
חלף  ּכלי וכן מּתירן. קׁשרים, ּבּה יׁש ואם חדׁש; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשר
היּו אם - יין ּבהן ׁשּדֹורכין מּקפיפֹות ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהּוצין
ּבסּבּו ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; ּבחבלים, ְְְְֲֲִִִִִַָָָָּתפּורין
ּומנּגבן, פעמים ארּבעה ּובמים ּבאפר מדיחן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָקׁשה,
עׂשר  ׁשנים מיּׁשנן ּבפׁשּתן, ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּומׁשּתּמׁש

מּתירן  קׁשרים, ּבהן יׁש ואם .חדׁש; ְְִִִֵֶֶַָָָֹ
.„Î אֹותן מטהרין ּכיצד ,נס יין הּנכרי ּבהן ׁשּדר הּגת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכלי

הּדּפין הּיׂשראלי? ּבהן ׁשּידר הענבים]ּכדי על [שמניחים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
לדריכה]והעדׁשים בטון מדיחן.[מטאטאים]והּלּולבין[גושי , ְְְֲִִִַָָָָ

עזר]העקלין ּבצּבּוץ[כלי וׁשל נסרין מנּגבן.[קנבוס]ׁשל , ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָ
ׁשיפה במים]ׁשל גדל עׂשר [עשב ׁשנים מיּׁשנן ּגמי, וׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

חֹולטן  אֹו ּברֹותחין, מגעילן - מּיד לטהרן רצה ואם ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹחדׁש;
ּבמעין  אֹו מקּלחין ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו זיתים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבמי

יּתרּו. ּכ ואחר ׁשעֹות, עׂשרה ׁשּתים רֹודפין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּמימיו

.‰Î לֹוקחין היּו ליׂשראל, ּכּלּה יׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבזמן
לארץ, ּובחּוצה לֹו; חֹוׁשׁשין ואין מּיׂשראל, אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
ׁשהחזק  מאדם אּלא מּיׂשראל, אדם מּכל לֹוקחין היּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
מאדם  אּלא מקֹום ּבכל יין לֹוקחין אין הּזה, ּובּזמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבכׁשרּות.
ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת והּגבינה הּבׂשר וכן ּבכׁשרּות; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהחזק

ׁשּבארנּו ּכמֹו .סימן, ְְִֵֶַָ
.ÂÎ והביא זמן, ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח

ואינֹו מּתר זה הרי - ּדג וחתיכת ּגבינה אֹו ּבׂשר אֹו יין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלֹו
ׁשהּוא  יֹודע אּלא מּכירֹו ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לׁשאל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹצרי

ּבלבד  ּכׁשיהּודי ׁשאינֹו החזק ואם ּבדברים . מדקּדק ולא ר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ
אינֹו - אצלֹו ונתארח עבר ואם אצלֹו; להתארח אסּור ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו,
ּכׁשר  אדם לֹו ׁשּיעיד עד ּפיו, על יין ׁשֹותה ולא ּבׂשר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹוכל

ֲֵֶעליהן.

ה'תשע"ג  טבת ז' חמישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ׁשּיּגע ‡. הּוא הּיין? הּגֹוי ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

ּבהן, לנּס ׁשּדרּכן אבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּיין
קדם ויׁשכׁש ידֹו את ותפסּו לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּיין  ׁשּיצא עד מּלמּטה החבית ּופתחּו ינידּה, ולא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציאּה,
ּפתּוח  ּכלי אחז אם וכן הּיין. נאסר לא - מּידֹו למּטה ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוירד
נגע  ולא הּכלי, הגּביּה ׁשּלא ּפי על אף - וׁשכׁשכֹו יין, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹׁשל

הּיין. נאסר - ֱִִֶַַַַַּבּיין
ׁשּלא ·. ּפי על אף - הּיין ויצק והגּביהֹו יין, ׁשל ּכלי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; ,ׁשכׁשׁשכׁש ולא הגּביּה, . ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

.‚- יין לתֹוכֹו צק ויׂשראל ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
הּיין  נאסר הּכלי, הּגֹוי נדנד ואם מּתר; .הּיין ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

על ּכלי„. ואף למקֹום, מּמקֹום הּגֹוי לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְְְִִַַַַָָָָֻ
יין  ׁשל נֹוד העביר .הּנּסּו ּדר זה ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּפי
הּנֹוד  ׁשהיה ּבין - ּבידֹו הּנֹוד ּפי אֹוחז והּוא למקֹום, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָמּמקֹום
העביר  מתנדנד. ׁשהּיין ּפי על ואף מּתר, - חסר אֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמלא
היה  ואם ּבֹו; יּגע ׁשּמא אסּור יין, מלא ּפתּוח חרׂש ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלי

ׁשכׁשכֹו ּכן אם אּלא מּתר .חסר, ְְִִֵֵֶָָָֻ
ּבהניה ‰. מּתר הּיין הרי - לזה נתּכּון ולא ּבּיין, ׁשּנגע ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּגֹוי

ידֹו ׁשהֹוׁשיט אֹו יין, ׁשל נֹוד על ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד.
יין  ונמצאת ׁשמן ׁשהיא מנת על .לחבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

.Â,ּבּיין נגע ולא הֹואיל - כּונה ּבלא ּגֹוי ׁשל מּכחֹו הּיין ְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹּבא
ויצק  יין ׁשל ּכלי ׁשהגּביּה ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשתּיה. מּתר זה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהרי
מּתר  זה הרי - ׁשמן אֹו ׁשכר ׁשהּוא מדּמה והּוא אחר, .לכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

.Ê ּכׁשהּוא ידֹו ּופׁשט יין, לבּקׁש לחנּות אֹו לבית הּגֹוי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָנכנס
נֹוגע  זה ואין נתּכּון, ליין ׁשהרי אסרֹו; - ּבּיין ונגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמחּפׂש,

כּונה  .ּבלא ְַָָֹ
.Áוחבקּה הּגֹוי וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה [הידק חבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

מּתר באצבעותיו] זה הרי - החרׂשים יתּפרדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּכדי
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ּכדי  העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל
.Ë ׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי

והּצרעה  הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור
ּכדי  הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו

לּבֹור  ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, הרי ׁשּתנּוח - ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבהניה. אסּור הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֻזה

.È והּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית
הּיין  ּכל - הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום אצּבעֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּגֹוי
מּתר  הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד החבית ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּמראׁש

.ּבׁשתּיה  ְִִָ
.‡Èּכפּופה אֹו[צינורית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּבחבית  הּיין לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לירד  הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהראׁש
הּמינקת  ּפי על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר
היה  ׁשהּכל ׁשּבחבית: הּיין ּכל  נאסר - מּלירד הּיין ֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומנע

מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹיֹוצא
.·È הּיין ּכל נאסר - ּגֹויים יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהמערה

הּנּצֹוק העּמּוד ׁשהרי העליֹון, ּבין [הקילוח]ׁשּבּכלי מחּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
לפיכ הּתחּתֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּיין

לתֹוך  לגֹוי נפיצההּמֹודד ינּפץ - ׁשּבידֹו [שפיכות ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
זריקהקטועות] יזרק חּבּור [התזה]אֹו נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ

העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר
.‚È עּכבת הּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשּפ
מתעכב]יין מהיין שחלק עד [מקום ליׂשראל, ּבֹו ימּדד לא - ְְְִִִֵַַָֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּידיחּנּו
.„È הּכלים ּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָּכלי

והיה  יׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנֹוטלין
מחטם  וׁשֹותה מֹוצץ והּגֹוי זה מחטם וׁשֹותה מֹוצץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹיׂשראל
ועדין  ויפסק, הּיׂשראלי ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּׁשני
ּכל  ויאסר ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - הּגֹוי ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּגֹוי

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר .מה ֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
.ÂË הּיין ּכל אסר - ּבּמניקית החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוי

ּבמציצתֹו, ּבּמניקית ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;
הּכל  ויאסר לחבית, עם ÊË..ויּפל מעביר ׁשהיה נכרי ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

לׁשמרן  אחריהן הֹול והּוא למקֹום, מּמקֹום יין ּכּדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל
מּתרֹות  אּלּו הרי מיל, ּכדי מּמּנּו הפליגּו אפּלּו ׁשאימתֹו- ; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻ

אמר  ואם אֹותנּו'. ויראה לפנינּו יצא 'עּתה ואֹומרין: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליהן,
ּכדי  מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם' אבֹוא ואני 'לכּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהם:
ּכּלֹו הּיין הרי ותּגב, אֹותּה ויגיפּו ויחזרּו הּכד ּפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֻׁשּיפּתחּו

מּתר. מּכן, ּפחֹות ואם ּבׁשתּיה; ְְִִִִֵָָָָֻאסּור
.ÊÈ ונכנס יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבחנּותֹו נכרי הּמּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן

וׁשהה  מפליג, ׁשהּוא  מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין ּכּלֹו, הּיֹום ְְְִִִִֶַַַַָָָָֻֻּכל
יינֹו הּמּניח וכן ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹּכדי
צרּכֹו לעׂשֹות לעיר ונכנס הּגֹויים, עם ּבספינה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּבקרֹון
ּכדי  וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻויצא

האּלּו, הּדברים וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיפּתח
מאחר  ׁשהה, לא אפּלּו - ּבפתּוחֹות אבל סתּומֹות; ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹּבחבּיֹות

אסּור. הּיין מפליג, ׁשהּוא ְִִִֶֶַַַָָׁשהֹודיען
.ÁÈ על ּפתּוח יין והּניח הּגֹוי, עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל

הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין יין]הּׁשלחן להנחת -[מעמד ויצא , ְְְְְִִַַַַַָָָָֻ
לֹו: אמר ואם מּתר; הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, הּׁשלחן ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשעל

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ּוׁשתה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג
.ËÈ הּכנסת ּבבית ּתפּלה קֹול וׁשמע הּנכרי, עם ׁשֹותה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

יזּכר  'עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר; הּפתּוח, הּיין אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻויצא
אינֹו זה ּולפי ּביינֹו'; נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה ויבֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּיין

ּבלבד  ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, .זז ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.Îׁשהיּו ויׂשראל ׁשניהן נכרי ויצאּו אחת, ּבחצר ּדרין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ואחר  הּפתח, וסגר הּגֹוי וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבבהלה
ּבהּתרֹו; הּיׂשראלי ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יׂשראל ּבא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכ
לביתֹו הּיׂשראלי נכנס ׁשּכבר ּדעת על אּלא הּגֹוי סגר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא

קדמֹו ׁשהּוא לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם נׁשאר .ולא ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ
.‡Î חבּיֹות והיּו אחד, ּבבית ּגֹוי וׁשל יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיין

ּכל  נאסר - ּבעדֹו הּדלת ונעל לּבית, הּגֹוי ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפתּוחֹות,
אחֹורי  העֹומד מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת, חּלֹון יׁש ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיין.
מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּפתח
אֹותֹו הרֹואה מן מפחד ׁשהרי אסּורין; הּצדדין .וׁשּמן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Î ּבין ונחּבא הּגֹוי ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
יׂשראל  'ׁשּמא אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהחבּיֹות

ּכׁשאּגע' אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא .אחר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
.‚Î חבּיֹות לגֹוי ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוצר

הּפּונּדק ּבאֹותֹו משותף]אחרֹות ּבין [מחסן עֹומד הּגֹוי ונמצא , ְְְְֲִֵֵֵַַָָ
עליו  ונתּפס ּכׁשּנמצא נבהל אם - הּפתּוחֹות יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָחבּיֹות
ּפנאי  לֹו אין ויראתֹו, ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה; מּתר הּיין הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכגּנב,
הּיין  ׁשם, ּבֹוטח הּוא הרי אּלא ּכגּנב נתּפס לא ואם .ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלנּס
ּכל  ,ּכ ּובין ּכ ּבין - החבּיֹות ּבין הּנמצא ותינֹוק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאסּור.

מּתר. ִַַָֻהּיין
.„Î החבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד

ּובׁשעת ה  מּתרֹות. ּוסתּומֹות, אסּורֹות; ׁשּבחנּיֹות, ּפתּוחֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻ
מּתרֹות, ואּלּו אּלּו ועבר, ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻמלחמה

לנּס ּפנאי להן ׁשאין .מּפני ְְְִֵֵֵֶֶַַָ
.‰Î מלוה לֹו יׁש אם - יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי

ידֹו ׁשֹולח ּבֹו, ּגס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי הּיין, אֹותֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל
ּבׁשתּיה  מּתר הּיין מלוה, עליו לֹו אין ואם .ּומנּס. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

.ÂÎ ׁשאימתן מּתר, הּיין - יׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּגֹויה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻזֹונה
יינּה - ּגֹויים ּבמסּבת יׂשראלית זֹונה אבל תּגע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה .ׁשּלפניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.ÊÎ ּכדי יין לחלּוחית ׁשם יׁש אם - הּגת ּבבית הּנמצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּגֹוי
ּכל  להדיח צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹלבלל
הרחקה  וזֹו ּבלבד, הּגת מדיח - לאו ואם וינּגב; הּגת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבית

.יתרה  ְֵָ
.ÁÎׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם - ּבנהר ׁשּצפה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻחבית

אסּורה  ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת .יׂשראל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
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ּכדי  העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל
.Ë ׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי

והּצרעה  הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור
ּכדי  הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו

לּבֹור  ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, הרי ׁשּתנּוח - ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבהניה. אסּור הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֻזה

.È והּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית
הּיין  ּכל - הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום אצּבעֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּגֹוי
מּתר  הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד החבית ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּמראׁש

.ּבׁשתּיה  ְִִָ
.‡Èּכפּופה אֹו[צינורית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּבחבית  הּיין לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לירד  הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהראׁש
הּמינקת  ּפי על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר
היה  ׁשהּכל ׁשּבחבית: הּיין ּכל  נאסר - מּלירד הּיין ֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומנע

מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹיֹוצא
.·È הּיין ּכל נאסר - ּגֹויים יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהמערה

הּנּצֹוק העּמּוד ׁשהרי העליֹון, ּבין [הקילוח]ׁשּבּכלי מחּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
לפיכ הּתחּתֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּיין

לתֹוך  לגֹוי נפיצההּמֹודד ינּפץ - ׁשּבידֹו [שפיכות ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
זריקהקטועות] יזרק חּבּור [התזה]אֹו נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ

העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר
.‚È עּכבת הּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשּפ
מתעכב]יין מהיין שחלק עד [מקום ליׂשראל, ּבֹו ימּדד לא - ְְְִִִֵַַָֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּידיחּנּו
.„È הּכלים ּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָּכלי

והיה  יׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנֹוטלין
מחטם  וׁשֹותה מֹוצץ והּגֹוי זה מחטם וׁשֹותה מֹוצץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹיׂשראל
ועדין  ויפסק, הּיׂשראלי ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּׁשני
ּכל  ויאסר ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - הּגֹוי ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּגֹוי

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר .מה ֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
.ÂË הּיין ּכל אסר - ּבּמניקית החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוי

ּבמציצתֹו, ּבּמניקית ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;
הּכל  ויאסר לחבית, עם ÊË..ויּפל מעביר ׁשהיה נכרי ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

לׁשמרן  אחריהן הֹול והּוא למקֹום, מּמקֹום יין ּכּדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל
מּתרֹות  אּלּו הרי מיל, ּכדי מּמּנּו הפליגּו אפּלּו ׁשאימתֹו- ; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻ

אמר  ואם אֹותנּו'. ויראה לפנינּו יצא 'עּתה ואֹומרין: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליהן,
ּכדי  מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם' אבֹוא ואני 'לכּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהם:
ּכּלֹו הּיין הרי ותּגב, אֹותּה ויגיפּו ויחזרּו הּכד ּפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֻׁשּיפּתחּו

מּתר. מּכן, ּפחֹות ואם ּבׁשתּיה; ְְִִִִֵָָָָֻאסּור
.ÊÈ ונכנס יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבחנּותֹו נכרי הּמּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן

וׁשהה  מפליג, ׁשהּוא  מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין ּכּלֹו, הּיֹום ְְְִִִִֶַַַַָָָָֻֻּכל
יינֹו הּמּניח וכן ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹּכדי
צרּכֹו לעׂשֹות לעיר ונכנס הּגֹויים, עם ּבספינה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּבקרֹון
ּכדי  וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻויצא

האּלּו, הּדברים וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיפּתח
מאחר  ׁשהה, לא אפּלּו - ּבפתּוחֹות אבל סתּומֹות; ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹּבחבּיֹות

אסּור. הּיין מפליג, ׁשהּוא ְִִִֶֶַַַָָׁשהֹודיען
.ÁÈ על ּפתּוח יין והּניח הּגֹוי, עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל

הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין יין]הּׁשלחן להנחת -[מעמד ויצא , ְְְְְִִַַַַַָָָָֻ
לֹו: אמר ואם מּתר; הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, הּׁשלחן ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשעל

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ּוׁשתה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג
.ËÈ הּכנסת ּבבית ּתפּלה קֹול וׁשמע הּנכרי, עם ׁשֹותה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

יזּכר  'עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר; הּפתּוח, הּיין אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻויצא
אינֹו זה ּולפי ּביינֹו'; נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה ויבֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּיין

ּבלבד  ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, .זז ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.Îׁשהיּו ויׂשראל ׁשניהן נכרי ויצאּו אחת, ּבחצר ּדרין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ואחר  הּפתח, וסגר הּגֹוי וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבבהלה
ּבהּתרֹו; הּיׂשראלי ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יׂשראל ּבא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכ
לביתֹו הּיׂשראלי נכנס ׁשּכבר ּדעת על אּלא הּגֹוי סגר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא

קדמֹו ׁשהּוא לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם נׁשאר .ולא ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ
.‡Î חבּיֹות והיּו אחד, ּבבית ּגֹוי וׁשל יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיין

ּכל  נאסר - ּבעדֹו הּדלת ונעל לּבית, הּגֹוי ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפתּוחֹות,
אחֹורי  העֹומד מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת, חּלֹון יׁש ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיין.
מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּפתח
אֹותֹו הרֹואה מן מפחד ׁשהרי אסּורין; הּצדדין .וׁשּמן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Î ּבין ונחּבא הּגֹוי ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
יׂשראל  'ׁשּמא אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהחבּיֹות

ּכׁשאּגע' אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא .אחר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
.‚Î חבּיֹות לגֹוי ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוצר

הּפּונּדק ּבאֹותֹו משותף]אחרֹות ּבין [מחסן עֹומד הּגֹוי ונמצא , ְְְְֲִֵֵֵַַָָ
עליו  ונתּפס ּכׁשּנמצא נבהל אם - הּפתּוחֹות יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָחבּיֹות
ּפנאי  לֹו אין ויראתֹו, ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה; מּתר הּיין הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכגּנב,
הּיין  ׁשם, ּבֹוטח הּוא הרי אּלא ּכגּנב נתּפס לא ואם .ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלנּס
ּכל  ,ּכ ּובין ּכ ּבין - החבּיֹות ּבין הּנמצא ותינֹוק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאסּור.

מּתר. ִַַָֻהּיין
.„Î החבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד

ּובׁשעת ה  מּתרֹות. ּוסתּומֹות, אסּורֹות; ׁשּבחנּיֹות, ּפתּוחֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻ
מּתרֹות, ואּלּו אּלּו ועבר, ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻמלחמה

לנּס ּפנאי להן ׁשאין .מּפני ְְְִֵֵֵֶֶַַָ
.‰Î מלוה לֹו יׁש אם - יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי

ידֹו ׁשֹולח ּבֹו, ּגס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי הּיין, אֹותֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל
ּבׁשתּיה  מּתר הּיין מלוה, עליו לֹו אין ואם .ּומנּס. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

.ÂÎ ׁשאימתן מּתר, הּיין - יׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּגֹויה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻזֹונה
יינּה - ּגֹויים ּבמסּבת יׂשראלית זֹונה אבל תּגע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה .ׁשּלפניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.ÊÎ ּכדי יין לחלּוחית ׁשם יׁש אם - הּגת ּבבית הּנמצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּגֹוי
ּכל  להדיח צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹלבלל
הרחקה  וזֹו ּבלבד, הּגת מדיח - לאו ואם וינּגב; הּגת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבית

.יתרה  ְֵָ
.ÁÎׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם - ּבנהר ׁשּצפה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻחבית

אסּורה  ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת .יׂשראל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
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.ËÎּבֹו ונמצאּו יׂשראל, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום
לבּדם  הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והן יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים

ּבהניה  מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהן ׁשּפת לכנס חבית חּוה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּבׁשתּיה. מּתר הּיין יׂשראל, העיר ּגּנבי רב אם - ְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּגּנבים

ה'תשע"ג  טבת ח' שישי יום

יג  ¤¤ּפרק
יין ‡. ּומלאהּו ּגֹוי, ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּלֹוקח

ׁשהּפתח  ּפי על אף חצר, ּבאֹותּה ּדר הּיׂשראלי היה אם -ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
'עּתה  ואֹומר: ּתמיד מפחד ׁשהּגֹוי מּפני מּתר; הּיין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּפתּוח,
דר  היה ואם ּביתֹו'. ּבתֹו אֹותי וימצא ּפתאֹום לביתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָיּכנס
הּמפּתח  ויהיה הּבית, ׁשּיסּגר עד יצא לא - אחרת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹּבחצר
הּבית  ויפּתח הּגֹוי יזּיף ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבידֹו; .והחֹותם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּגֹוי ·. ּביד הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹיצא
אין  ׁשהרי ;ונּס הּגֹוי נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה, אסּור הּיין הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשאבֹוא' עד זה מפּתח לי 'אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּיׂשראלי
ׁשמירת  אּלא הּבית ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר, הּיין -ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

.הּמפּתח  ְֵַַַ
ׁשּיהיה ‚. ּכדי ּבטהרה, יינֹו לֹו לדר ליׂשראל ׁשּׂשכר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי

- ּגֹוי ׁשל ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר
הּיין  - חצר ּבאֹותּה ּדר הּיין ׁשּׁשֹומר זה יׂשראל היה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאם
ואם  ויֹוצא. נכנס והּׁשֹומר ּפתּוח ׁשהּפתח ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּתר,
ּפי  על ואף אסּור, הּיין - אחרת ּבחצר ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ּגֹוי  ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון יׂשראל; ּביד והחֹותם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמפּתח

'וי  ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף מפחד אינֹו מה,ּוברׁשּותֹו, הי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
מּמּני' יּקחּו לא ּבי ידעּו .אם ְְִִִִִֵֶֹ

למּכר „. הּמעֹות מּמּנּו ׁשּנתקּבל ליׂשראל הּגֹוי ּכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
מרׁשּות  להֹוציאֹו יכֹול הּיׂשראלי ואין הֹואיל - יין ּבהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
אם  אּלא ואסּור, ּגֹוי ׁשל הּוא הרי הּמעֹות, לֹו ׁשּיּתן עד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגֹוי
יֹוׁשב  להיֹות צרי הּׁשֹומר ואין ּבחצר. ׁשם ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיה
ּברׁשּות  ּבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ויֹוצא נכנס אּלא ּתמיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומׁשּמר

אחר  ּגֹוי ּברׁשּות ּבין הּיין, .ּבעל ְִִֵֵַַַַַ
ּבבית ‰. אֹו הרּבים, ּברׁשּות מּנח ּגֹוי ׁשל הּטהֹור זה יין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהיה

מּתר, - וׁשבים הֹולכים ויׂשראל הרּבים, לרׁשּות ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻהּפתּוח
הּגֹוי. ּברׁשּות נכנס לא ְְֲִִִֶַַַֹׁשעדין

.Â הרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָואׁשּפה,
אינֹו ׁשם, הּנמצא וגֹוי ׁשם יין וחבית הרּבים; ּכרׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאּלּו
הרּבים  לרׁשּות ּכפתּוח הּוא הרי לׁשם, הּפתּוח ּובית .אֹוסרּה. ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

.Êּבפסיפס החלּוקה חלקית]חצר זה [מחיצה ּבצד וגֹוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
למעלה  יׂשראל גג ׁשהיה גּגין ׁשני וכן אחר, ּבצד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׂשראל
- ּפסיפס ּביניהן ויׁש זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, הּגֹוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
חֹוׁשׁש אינֹו - יׂשראל לחלק מּגעת הּגֹוי ׁשּיד ּפי על ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָאף

טהרֹות. מּׁשּום ולא ,נס יין ְְִִֵֶֶָֹמּׁשּום
.Á והּוא - ּגֹויים ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּתר

ּבתֹו 'חֹותם הּנקרא  הּוא וזה סימנין; ׁשני ּבֹו לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה
ּכדר מהּדק ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחֹותם'.

היה  אחד; חֹותם זה הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּסֹותמין
חֹותם  ּבתֹו חֹותם זה הרי - מּלמעלה עליו וטח מהּדק, .ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻ

הּנֹוד  ּפי קצה הפ אחד; חֹותם זה הרי הּנֹוד, ּפי צר אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
ׁשּנּוי  ּכל וכן חֹותם. ּבתֹו חֹותם זה הרי עליו, וצר ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָלתֹוכֹו
אחד; ּכחֹותם הן הרי אדם, ּכל ּדר ׁשהן מּדברים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמׁשּנה

ׁשני. חֹותם זה הרי הּקׁשירה, אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָוהּטיחה
.Ë אסּור זה הרי - אחד ּבחֹותם ּגֹוי ּביד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָואם

זוית  קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה; ּומּתר .ּבׁשתּיה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
.È ּכגֹון אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין

ׁשאּסּורֹו וכל והחלב, והּגבינה, החמץ , וכן וׁשמן, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבׁש
ׁשני  צרי אינֹו - ּגֹוי ּביד ׁשהפקידֹו סֹופרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָמּדברי
והּבׂשר  הּיין אבל ּדּיֹו; ּבלבד אחד חֹותם אּלא ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָחֹותמֹות,
צריכין  - ּגֹויים ּביד ׁשהפקידן סימן, ּבהן ׁשאין ּדג ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוחתיכת

חֹותמֹות  .ׁשני ְֵָ
.‡È ׁשהּוא ׁשּלנּו יין ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה

הּגֹוי  ּבֹו ׁשּנגע נגיעה צד מּפני ּבהניה, ּומּתר ּבׁשתּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻאסּור
ּבגלל  אּסּורֹו היה אם אבל זרה; עבֹודה עֹובד הּגֹוי ּבׁשהיה -ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּביין  ׁשּנגע יׁשמעאלי ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגֹוי
מּתר  זה הרי - החבית ּפי על ׁשּטפח אֹו ּבכּונה, ׁשּלא ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלנּו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבׁשתּיה. ְְִִֵֵֶַָָֹ
.·Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

זה  הרי - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
ׁשּכל  לי יראה וזּיּוף, חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאסּור
ּבׁשתּיה  נאסר ּברׁשּותן, הּיין ונעׂשה הֹואיל - ּבֹו ׁשוין ְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָהּגֹויים

ּפנים  ּכל .על ִַָָ
.‚È אֹותן ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

הּגֹוי  ימזג לא הן: ואּלּו ;הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמים
הּיין  לּצק יבֹוא ׁשּמא הּיׂשראלי, ׁשּביד הּיין לתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּמים

הּמים  לתֹולדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ענבים הּגֹוי יֹולי ולא ; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
מּכלי  הּיין ׁשּמריק ּבׁשעה לּיׂשראלי יסּיע ולא לּגע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאֹו
ואם  מּכחֹו. ּבא הּיין ונמצא הּגֹוי ּביד הּכלי יּניח ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,

מּתר. - ענבים הביא אֹו הּיין, מזג אֹו עּמֹו, ֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻסּיע
.„È ּומּתר ׁשּלנּו; יין ׁשל ּבחבית הּגֹוי ׁשּיריח מּתר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכן

- אּסּור ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָליׂשראל
מּמׁש ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח .ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.ÂËּבארנּו עבר ּכבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ותקרבת  ּומׁשּמׁשיה, זרה, מעבֹודה חּוץ - מּתרין ּדמיו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּומכרֹו
להיֹות  יינם, ּבסתם חכמים והחמירּו לּה; ׁשּנתנּס ויין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה,

לעבֹודה  ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּגֹוי ּדמיו ,לפיכ זרה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אסּור. ׂשכרֹו ּביין, עּמֹו לעׂשֹות יׂשראל את ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּׂשכר

.ÊË ׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
לֹו, נתנּו מעֹות אם אסּור; ׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ּבֹו להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יׂשרף זה הרי .ּפרֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

.ÊÈ- יין ׁשל לגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור לג ֹוי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׂשכר
ותבֹוא  מּתר ׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ׂשכרֹו מּתר; ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׂשכרֹו

ּבתפלה  ׁשּממעט מּפני ּברכה, .עליו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
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.ÁÈ חבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

אסּור  .ּכּלֹו ָֻ
.ËÈ,'ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי 'העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר

יין  ׁשל חבּיֹות ׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהעביר,
מּתר  ׂשכרֹו ּוׁשאר .אסּור, ְְָָָָֻ

.Î מּתר ּבׂשכרן, יין ׁשל חבית ּגֹוי להן ׁשּׁשלח יׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻאּמני
לרׁשּותן, מּׁשּנכנסה ואם ּדמיה'; את לנּו 'ּתן לֹו: ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשּיאמרּו

.אסּור  ָ
.‡Î עבֹודה ּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל

ּדמיה  לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו ואם זרה מּתר. זה הרי - ן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
אֹו זרה עבֹודה ׁשאמּכר עד לי 'המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
ּומכר  יינֹו סתם ׁשהּוא ּפי על אף - 'ל ואביא ׁשּלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיין
ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהּיׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי לֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָוהביא

חֹובֹו מּמּנּו ׁשּיּפרע .ּכדי ְִִֵֶֶַָ
.·Î יכֹול הּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻוכן

ואני  יין אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: ֲֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר
וגֹוי  ּגר אבל ּכנגדן. ׁשּיּטל ּכדי ּבקּיּומן, רֹוצה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּפרֹות';
אּתה  'טל לֹו: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן את ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּירׁשּו
הּוא  קל ּפרֹות'; ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָעבֹודה
מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהקּלּו

אסּור  הּגר, .לרׁשּות ְִֵַָ
.‚Îּפסק - לגֹוי יינֹו ׁשּמכר מחיר]יׂשראל ׁשּלא [קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּומּׁשּמׁש ּדעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין; ּדמיו לֹו, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמדד
ּבׁשעת  נמצא - ּבֹו ׁשּיּגע עד נעׂשה אינֹו נס ויין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
ּדמיו  הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה ְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמכירה
ונמצא  ,ׁשּמׁש ּפי על אף ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּורין;
ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, ּדעּתֹו סמכה לא עדין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּכׁשּנגע

יינם. סתם ּכמֹוכר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי
.„Î אבל לכליֹו; הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

צרי - הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָאם
ּדמים  לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹלּקח

נאסר - לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
יינם  .ּכסתם ְִֵָָ

.‰Î ּוׁשתה ל' הּגֹוי: לפֹועלֹו ואמר ּגֹוי, לחנוני ּדינר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
ׁשּמא  חֹוׁשׁש זה הרי - לֹו' מחּׁשב ואני החנוני, מן ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואכל
זה  ּוכנגד והׁשקהּו. ,נס יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ׁשּזה יין; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָיׁשּתה
הארץ, עם יׂשראל לחנוני ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשביעית
ואם  לֹו'; מחּׁשב ואני ואכל ל' הּיׂשראלי: לפֹועלֹו ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹואמר

אסּור  מעּׂשר, ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל .אכל ְֵֵֶַַָָָָָֻ
.ÂÎ ׁשאמר אֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל

ּפי  על אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
ואינֹו מּתר; זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
מּׁשּום  ולא ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא ְְְִִִִִֵֵֶֶֹֹֹחֹוׁשׁש

.מעׂשר  ֲֵַ
.ÊÎ מה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

והּכנס  זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה

ּבׁשם  ׁשּכתבֹו הּיין הּגֹוי ׁשּיּקח ּכדי ,'הּמל ּבאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחּתי
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל ;לּמל הּדמים הּגֹוי ויּתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל,

האֹוצר' מן ּומּלטני זּוז, .מאתים ְִִִֵַַָָָ
.ÁÎאֹותֹו למּכר מּתר לאנסֹו, יׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּגֹוי

הּגֹוי  זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון לבּדֹו; ׁשאסרֹו הּגֹוי לאֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ׁשחּיב  ׂשרפֹו, אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהּזיקֹו

מ  ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו ּדמי לׁשּלם; לא ההּזק, ּדמי ּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.הּמכירה  ְִַָ

ה'תשע"ג  טבת ט' קודש שבת יום

יד  ¤¤ּפרק
ּבינֹוני ‡. ּבכּזית ׁשעּורן - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ּבין ּכל , ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבארנּו, ּוכבר ׁשמים; ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלמלקּות
לֹוקה. מאכל, על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּכל

הן ·. מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ּכל עם זה .וׁשעּור ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
אינֹו אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל הּתֹורה מן ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואסּור
מּכּׁשעּור, ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכּזית; על אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹוקה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּׁשּלבין ‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּזית

ּבכּזית. גרֹונֹו נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכים
זית  חצי אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
הּגרֹון  הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו

האסּור  מּדבר .ּבכּזית ְִִַַָָָָ
ׁשהּניחֹו„. ּבהן, וכּיֹוצא ונֹותר ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכּזית

ּבּגׁשמים  והּניחֹו חזר ּפטּור; האֹוכלֹו - ונתמעט ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּבחּמה
מלקּות  אֹו ּכרת עליו חּיבין מּכּזית ונתּפח, ּפחֹות היה . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

עליו. לֹוקין ואין אסּור, - ּכּזית על ועמד ונתּפח ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּבּתחּלה,
ּבארנּו‰. עם ּכבר זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

נזיר  ואּסּורי טרפה, ּבׂשר עם נבלה מּבׂשר חּוץ - לכּזית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָזה
ׁשּלהן, ּוקמחין תבּואה, מיני חמּׁשה ּבמקֹומן. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשּיתּבארּו
חמץ  לאּסּור ּבין לכּזית, מצטרפין הּכל - ׁשּלהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּבצקֹות
מעׂשר  לאּסּור ּבין העמר, מּלפני חדׁש לאּסּור ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבפסח,

ּותרּומֹות. ְִֵׁשני
.Â לכּזית מצטרף - ּומעׂשרֹות ּבתרּומה החּיב ׁשּכל לי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיראה

לנבלת  ּדֹומה? זה למה הא אחד; ׁשם ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבטבל,
לכּזית  מצטרפין ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת ּכמֹוהּׁשֹור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Êאֹותֹו מחּיבין אין - אסּור מּדבר ּגדֹולה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהאֹוכל

לכל  אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּכל  על אכילה ּבׁשעת ּבֹו מתרין העדים היּו ואם ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;
ׁשהיא  ּפי על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב ּוכזית, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּכזית

הפסיק  ולא אחת .אכילה ְְֲִִִַַָֹ
.Á ּכׂשעֹור האסּורין,האֹוכל מּמאכלֹות מאחד ּכחרּדל אֹו ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבין  ּכּזית, ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוׁשהה
אכילת  ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ּבמזיד ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבׁשֹוגג
מלקּות  אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי הּכל, יצטרף - ּביצים ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
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.ÁÈ חבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

אסּור  .ּכּלֹו ָֻ
.ËÈ,'ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי 'העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר

יין  ׁשל חבּיֹות ׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהעביר,
מּתר  ׂשכרֹו ּוׁשאר .אסּור, ְְָָָָֻ

.Î מּתר ּבׂשכרן, יין ׁשל חבית ּגֹוי להן ׁשּׁשלח יׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻאּמני
לרׁשּותן, מּׁשּנכנסה ואם ּדמיה'; את לנּו 'ּתן לֹו: ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשּיאמרּו

.אסּור  ָ
.‡Î עבֹודה ּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל

ּדמיה  לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו ואם זרה מּתר. זה הרי - ן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
אֹו זרה עבֹודה ׁשאמּכר עד לי 'המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
ּומכר  יינֹו סתם ׁשהּוא ּפי על אף - 'ל ואביא ׁשּלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיין
ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהּיׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי לֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָוהביא

חֹובֹו מּמּנּו ׁשּיּפרע .ּכדי ְִִֵֶֶַָ
.·Î יכֹול הּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻוכן

ואני  יין אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: ֲֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר
וגֹוי  ּגר אבל ּכנגדן. ׁשּיּטל ּכדי ּבקּיּומן, רֹוצה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּפרֹות';
אּתה  'טל לֹו: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן את ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּירׁשּו
הּוא  קל ּפרֹות'; ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָעבֹודה
מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהקּלּו

אסּור  הּגר, .לרׁשּות ְִֵַָ
.‚Îּפסק - לגֹוי יינֹו ׁשּמכר מחיר]יׂשראל ׁשּלא [קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּומּׁשּמׁש ּדעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין; ּדמיו לֹו, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמדד
ּבׁשעת  נמצא - ּבֹו ׁשּיּגע עד נעׂשה אינֹו נס ויין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
ּדמיו  הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה ְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמכירה
ונמצא  ,ׁשּמׁש ּפי על אף ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּורין;
ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, ּדעּתֹו סמכה לא עדין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּכׁשּנגע

יינם. סתם ּכמֹוכר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי
.„Î אבל לכליֹו; הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

צרי - הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָאם
ּדמים  לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹלּקח

נאסר - לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
יינם  .ּכסתם ְִֵָָ

.‰Î ּוׁשתה ל' הּגֹוי: לפֹועלֹו ואמר ּגֹוי, לחנוני ּדינר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
ׁשּמא  חֹוׁשׁש זה הרי - לֹו' מחּׁשב ואני החנוני, מן ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואכל
זה  ּוכנגד והׁשקהּו. ,נס יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ׁשּזה יין; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָיׁשּתה
הארץ, עם יׂשראל לחנוני ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשביעית
ואם  לֹו'; מחּׁשב ואני ואכל ל' הּיׂשראלי: לפֹועלֹו ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹואמר

אסּור  מעּׂשר, ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל .אכל ְֵֵֶַַָָָָָֻ
.ÂÎ ׁשאמר אֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל

ּפי  על אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
ואינֹו מּתר; זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
מּׁשּום  ולא ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא ְְְִִִִִֵֵֶֶֹֹֹחֹוׁשׁש

.מעׂשר  ֲֵַ
.ÊÎ מה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

והּכנס  זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה

ּבׁשם  ׁשּכתבֹו הּיין הּגֹוי ׁשּיּקח ּכדי ,'הּמל ּבאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחּתי
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל ;לּמל הּדמים הּגֹוי ויּתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל,

האֹוצר' מן ּומּלטני זּוז, .מאתים ְִִִֵַַָָָ
.ÁÎאֹותֹו למּכר מּתר לאנסֹו, יׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּגֹוי

הּגֹוי  זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון לבּדֹו; ׁשאסרֹו הּגֹוי לאֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ׁשחּיב  ׂשרפֹו, אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהּזיקֹו

מ  ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו ּדמי לׁשּלם; לא ההּזק, ּדמי ּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.הּמכירה  ְִַָ

ה'תשע"ג  טבת ט' קודש שבת יום

יד  ¤¤ּפרק
ּבינֹוני ‡. ּבכּזית ׁשעּורן - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ּבין ּכל , ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבארנּו, ּוכבר ׁשמים; ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלמלקּות
לֹוקה. מאכל, על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּכל

הן ·. מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ּכל עם זה .וׁשעּור ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
אינֹו אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל הּתֹורה מן ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואסּור
מּכּׁשעּור, ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכּזית; על אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹוקה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּׁשּלבין ‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּזית

ּבכּזית. גרֹונֹו נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכים
זית  חצי אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
הּגרֹון  הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו

האסּור  מּדבר .ּבכּזית ְִִַַָָָָ
ׁשהּניחֹו„. ּבהן, וכּיֹוצא ונֹותר ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכּזית

ּבּגׁשמים  והּניחֹו חזר ּפטּור; האֹוכלֹו - ונתמעט ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּבחּמה
מלקּות  אֹו ּכרת עליו חּיבין מּכּזית ונתּפח, ּפחֹות היה . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

עליו. לֹוקין ואין אסּור, - ּכּזית על ועמד ונתּפח ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּבּתחּלה,
ּבארנּו‰. עם ּכבר זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

נזיר  ואּסּורי טרפה, ּבׂשר עם נבלה מּבׂשר חּוץ - לכּזית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָזה
ׁשּלהן, ּוקמחין תבּואה, מיני חמּׁשה ּבמקֹומן. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשּיתּבארּו
חמץ  לאּסּור ּבין לכּזית, מצטרפין הּכל - ׁשּלהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּבצקֹות
מעׂשר  לאּסּור ּבין העמר, מּלפני חדׁש לאּסּור ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבפסח,

ּותרּומֹות. ְִֵׁשני
.Â לכּזית מצטרף - ּומעׂשרֹות ּבתרּומה החּיב ׁשּכל לי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיראה

לנבלת  ּדֹומה? זה למה הא אחד; ׁשם ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבטבל,
לכּזית  מצטרפין ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת ּכמֹוהּׁשֹור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Êאֹותֹו מחּיבין אין - אסּור מּדבר ּגדֹולה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהאֹוכל

לכל  אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּכל  על אכילה ּבׁשעת ּבֹו מתרין העדים היּו ואם ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;
ׁשהיא  ּפי על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב ּוכזית, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּכזית

הפסיק  ולא אחת .אכילה ְְֲִִִַַָֹ
.Á ּכׂשעֹור האסּורין,האֹוכל מּמאכלֹות מאחד ּכחרּדל אֹו ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבין  ּכּזית, ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוׁשהה
אכילת  ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ּבמזיד ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבׁשֹוגג
מלקּות  אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי הּכל, יצטרף - ּביצים ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
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מּזה  יתר ׁשהה ואם אחת. ּבבת ּכּזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹו
אכל  אּלא ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף - סֹוף ועד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּתחּלה
ּביתר  אּלא ּכּזית הׁשלים ולא הֹואיל - ּכחרּדל אחר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכחרּדל

ּופטּור. מצטרפין אינן ּפרס, אכילת ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָמּכדי
.Ëיינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה אֹווכן מעט, מעט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

מעט, מעט ּוגמאֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהמחה
מעט  מעט הּדם מן ׁשּׁשתה סֹוף אֹו ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; רביעית, ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָּכדי
.È אֹותן ׁשּיאכל עד עליהן חּיב אינֹו האסּורין, האכלין ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבחלב  מּבׂשר חּוץ  הנאה; נאמר ּדר ׁשּלא לפי הּכרם, וכלאי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
- אחרת ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא אכילה, ְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּבהן
ּדר ׁשּלא ואפּלּו אֹותן לאסר הקּדׁש, ּובלׁשֹון ּבּׁשּול ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹּבלׁשֹון

ֲָָהניה.
.‡Èּכ ּוגמאֹו החלב את ׁשהמחה הרי עד ּכיצד? חם ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חי  חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, ּגרֹונֹו ּדברים ׁשּנכוה ׁשערב אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשל  קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים
אחר  האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין, ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
ואם  ּפטּור; זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי  ּביין אֹו ּבחלב ּבׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
.·Èאֹו ׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל  - האכילה לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכמתעּסק
אכילה  ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב הּבאה ונהנה, והניה ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נתּכּון, אם - האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
מּתר. נתּכּון, לא ואם ְְִִֵַָָֹֻאסּור;

.‚È לתאבֹון אסּור מאכל ואם האֹוכל חּיב; - הרעב מּפני אֹו , ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
הרי  - אּסּור דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהיה

נפׁשֹות. סּכנת מּפני מּתר, ְְִֵֶַַָָָֻזה
.„È ּבׂשר אֹו קדׁש ּבׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻעּברה

מּוטב; ּדעּתּה, נתיּׁשבה אם הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָחזיר
לא  ואם מּכּׁשעּור. ּפחֹות ּפחֹות אֹותּה מאכילין לאו, ְְֲִִִִִִַַָָָָֹואם

ּדעּתּה ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין ּדעּתּה, .נתיּׁשבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח הּבריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
ּכעּברה  ּדינֹו הּנפׁש, את ׁשּמערערין .מּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו חזק]מי ּדברים [רעב אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲִִִִֶַָָֻ
הּמּתר, ּדבר על מחּזרין ואין עיניו; ׁשּיאֹורּו עד מּיד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהאסּורין
אם  ּתחּלה; הּקל הּקל אֹותֹו ּומאכילין ּבּנמצא. ממהרין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָאּלא

החמּור. אֹותֹו מאכילין לאו, ואם ּדּיֹו; עיניו, ְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאירּו
.ÊÈ נבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?

מאכילין  - ׁשביעית ּוספיחי נבלה ּבמיתה; ׁשהּטבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתחּלה,
סֹופרים  מּדברי ׁשאּסּורן ׁשביעית, ספיחי ׁשּיתּבאר אֹותֹו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָ

אֹותֹו מאכילין - ּוׁשביעית טבל ויֹובל; ׁשמיטה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָּבהלכֹות
הּטבל, לתּקן אפׁשר אי אם - ּותרּומה טבל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשביעית;
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכתרּומה. קדֹוׁש ׁשאינֹו טבל אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאכילין

ֶָּבזה.
.ÁÈּבארנּו ׁשני ּכבר היּו אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכֹולל; אּסּור אֹו מֹוסיף, אּסּור ׁשהיה אֹו ּכאחת, ּבאין ְִִִִִִֵֶַַָָָָהאּסּורין
- מלקּיֹות חמׁש עליו ולֹוקה אחד ּכּזית אֹוכל יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלפיכ
ּכגֹון  ּכיצד? ּבֹו. ׁשּנתקּבצּו אּסּורין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָוהּוא,
הּכּפּורים  ּביֹום הּמקּדׁשין, מן ׁשּנֹותר חלב ּכּזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻטמא
אֹוכל  ּומּׁשּום נ ֹותר, אֹוכל ּומּׁשּום חלב, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ִִִֵֵֵֵֶֶָ
מן  ׁשּנהנה ּומּׁשּום קדׁש, ׁשאכל טמא ּומּׁשּום הּכּפּורים, ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּביֹום

ּומעל. ֶַַָֹהּקדׁש
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

ּבהניה, חלּבּה נאסר - הקּדיׁשּה ּבהניה. ּומּתר ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאסּור
ועדין  קדׁשים. אּסּור עליו נֹוסף הניה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָּומּתֹו
מּתֹו - נֹותר נעׂשה להדיֹוט; ואסּור לּגבֹוּה מּתר זה חלב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיה
היה  הּזה והאֹוכל להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנֹוסף
אף  נאסר - נטמא ּבחלּבּה; ואסּור ּבהמה ּבבׂשר ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֻמּתר
ּכלל  - הּכּפּורים יֹום ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ְִִִִֵֶַַַַַָָָָּבבׂשרּה,
ּבחלב  אּסּורֹו נֹוסף ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין, ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָֹזה.



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd zah 'hÎ'b -

ה'תשע"ג  טבת ג' ראשון יום

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― מאתים הּמׁשלימה לׁשּלםהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ
אמרֹו והּוא אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ְְְְְְְֲִֵַַַָָֹׂשכר

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו eh)יתעּלה: ,ck mixac),זֹו מצוה ודין . ְְְְְִִִִֵֶַָָ
ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום ׂשכיר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהא

ֿ תעׂשה לא ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ֿ הּיֹום, ּוכבר(glx)ּכל . ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹ
מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני מציעא(aa`)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָ

(:iw)ּבין ּגֹוי ּבין ֿ ׂשכיר, ּבכל חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם ,ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹיׂשראל,

― הרל"ח ׂשכירהּמצוה מּלעׁשֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ
אּת ׂשכיר ּפעּלת ֿ תלין "לא אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻּומּלאחר

ֿ ּבקר" bi)עד ,hi `xwie)הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְֲִִִֶֶַַָֹ
ֿ ּבקר"; "עד ׁשּנאמר: ֿ הּלילה, ּכל ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׂשכיר
ׁשּלא ֿ הּיֹום וכל ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה ― לילה ׂשכיר הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹואם
אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא החּמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּתׁשקע

הּׁשמׁש" עליו ֿ תבֹוא ולא ׂשכרֹו תּתן eh)"ּביֹומֹו ,ck mixac) ְְְִֵֶֶַָָָָֹ
הּמׁשנה i`)ּולׁשֹון dpyn h wxt `rivn `aa)יֹום "ׂשכיר : ְְְִִַָ

אּלּו ואין ֿ הּיֹום". ּכל ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּגֹובה
לאוין ׁשני ּבּה ּובאּו היא, אחת מצוה אּלא מצות, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּתי
מתי ידענּו אּלּו לאוין ׁשּמּׁשני והּוא הּמצוה, ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהׁשלים
ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. זמן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּוא
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zah 'hÎ'c ycew zayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וׁשם מציעא, ּבׂשכיר(iw`:)מּבבא מיחד ׁשּזה נתּבאר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֻ
ֿ תעׂשה: ּבלא עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל
"ּביֹומֹו אמרֹו: והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר ְְְֲֲִֵֵַָָָָָאבל

ׂשכרֹו". ְִֵָתּתן

ה'תשע"ג  טבת ד' שני יום

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּגמר ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
על האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמלאכה,

לעיל ׁשּבארנּו ּדר(nw dyr zevn)אמרם zyxtעל `xtq) ְְְֵֵֶֶֶַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xdaואם ּכתּובים, ׁשני ׁשּיאמרּו ְְְְִִֵֶַֹ'עד

מּׁשני הּׂשג ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלאו
ֿ המחּבר, מן לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻּפסּוקים

אמרּו a)ּובפרּוׁש dpyn f wxt `rivn `aa)ואּלּו" :,oilretd) ְְְֵֵָ
(dceard zrayמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ הּתֹורה". מן ְְְְֲִִִִִֵַָָָָאֹוכלין

מ ז' ּבפרק מציעא.(aa`)זֹו ְְִִֶֶָ

ה'תשע"ג  טבת ה' שלישי יום

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ז ּבׁשעתהּמצוה מּלאכל הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבמחּבר עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא ֿ הּדבר מן ְֲִִִֵֵֶַָָָָֻעבֹודתֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא jrx")לּקרקע, znwa `az ik")וחרמׁש" ְְְְְְִֵֶֶַַַַָ

(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף ek)לא ,bk mixac)אמרּו , ְִֵֶַַָָָֹ
(`vzÎik zyxt ixtq)חרמׁש ֿ ּבעלי ּכל לרּבֹות ― "חרמׁש :ְְְֲֵֵֵֶֶַַָ

.לעצמ ּתקצֹור לא הּקציר ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹּובׁשעת
תבא" "ּכי וׁשאמרֹו ּבׂשכיר אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹוידּוע

(l"pd weqtd zligza)ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ּכי ְִִֵֶַָָָּפרּוׁשֹו
מציעא מּבבא ז' ּובפרק תּתּגר. ארי אמרּו:(ft.)הּתרגּום: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לקרקע ּבמחּבר העֹוׂשה ֿ הּתֹורה: מן אֹוכלין (wece`)"אּלּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם מלאכה". ּגמר ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּבׁשעת

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
"ואלֿ ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ּכלי(jzial mzgwl ick)."תּתן ֿ לא ְְִֵֶֹ

ה'תשע"ג  טבת ו' רביעי יום

.ËÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ט אתֿהּמצוה מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבהמה
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מןֿ מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
ואפּלּו לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר

ּבקֹול lek`ln)חסמּה drizxdl dilr wrvy)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִָָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה .(v.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הרמ"ד והּואהּמצוה הּׁשֹואל, ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: bi)אמרֹו ,ak zeny) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּופרק(aa`)ּוכבר מציעא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
מּׁשבּועֹות. ְִח'

ה'תשע"ג  טבת ז' חמישי יום

.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ד והּואהּמצוה הּׁשֹואל, ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: bi)אמרֹו ,ak zeny) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּופרק(aa`)ּוכבר מציעא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ

מּׁשבּועֹות. ְִח'

ה'תשע"ג  טבת ח' שישי יום

.·Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שבת קודש ד 'ֿ ט 'טבת 

― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
ֿ כלים אֹו ּכסף ֿ רעהּו אל איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא

e)לׁשמר" ,k zeny)'ט ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָֹ
מ(aa`)מ  ג' ּופרק מּׁשבּועֹות.(aa`)קּמא ח' ּופרק מציעא ְְִִִִֶֶֶֶַָָ

ה'תשע"ג  טבת ט' קודש שבת יום

.„Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Êˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה

זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין ֿ אדם, מּבני (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
(dwcvl eciלעזרה זקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹּכמֹו

נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא mbּכדי `id ezwevne) ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(zilklk wx `le ziytp:יתעּלה אמרֹו הּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְְְִִִֶַַָָ
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פז zah 'hÎ'c ycew zayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וׁשם מציעא, ּבׂשכיר(iw`:)מּבבא מיחד ׁשּזה נתּבאר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֻ
ֿ תעׂשה: ּבלא עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל
"ּביֹומֹו אמרֹו: והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר ְְְֲֲִֵֵַָָָָָאבל

ׂשכרֹו". ְִֵָתּתן

ה'תשע"ג  טבת ד' שני יום

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּגמר ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
על האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמלאכה,

לעיל ׁשּבארנּו ּדר(nw dyr zevn)אמרם zyxtעל `xtq) ְְְֵֵֶֶֶַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xdaואם ּכתּובים, ׁשני ׁשּיאמרּו ְְְְִִֵֶַֹ'עד

מּׁשני הּׂשג ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלאו
ֿ המחּבר, מן לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻּפסּוקים

אמרּו a)ּובפרּוׁש dpyn f wxt `rivn `aa)ואּלּו" :,oilretd) ְְְֵֵָ
(dceard zrayמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ הּתֹורה". מן ְְְְֲִִִִִֵַָָָָאֹוכלין

מ ז' ּבפרק מציעא.(aa`)זֹו ְְִִֶֶָ

ה'תשע"ג  טבת ה' שלישי יום

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ז ּבׁשעתהּמצוה מּלאכל הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבמחּבר עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא ֿ הּדבר מן ְֲִִִֵֵֶַָָָָֻעבֹודתֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא jrx")לּקרקע, znwa `az ik")וחרמׁש" ְְְְְְִֵֶֶַַַַָ

(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף ek)לא ,bk mixac)אמרּו , ְִֵֶַַָָָֹ
(`vzÎik zyxt ixtq)חרמׁש ֿ ּבעלי ּכל לרּבֹות ― "חרמׁש :ְְְֲֵֵֵֶֶַַָ

.לעצמ ּתקצֹור לא הּקציר ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹּובׁשעת
תבא" "ּכי וׁשאמרֹו ּבׂשכיר אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹוידּוע

(l"pd weqtd zligza)ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ּכי ְִִֵֶַָָָּפרּוׁשֹו
מציעא מּבבא ז' ּובפרק תּתּגר. ארי אמרּו:(ft.)הּתרגּום: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לקרקע ּבמחּבר העֹוׂשה ֿ הּתֹורה: מן אֹוכלין (wece`)"אּלּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם מלאכה". ּגמר ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּבׁשעת

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
"ואלֿ ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ּכלי(jzial mzgwl ick)."תּתן ֿ לא ְְִֵֶֹ

ה'תשע"ג  טבת ו' רביעי יום

.ËÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ט אתֿהּמצוה מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבהמה
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מןֿ מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
ואפּלּו לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר

ּבקֹול lek`ln)חסמּה drizxdl dilr wrvy)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִָָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה .(v.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הרמ"ד והּואהּמצוה הּׁשֹואל, ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: bi)אמרֹו ,ak zeny) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּופרק(aa`)ּוכבר מציעא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
מּׁשבּועֹות. ְִח'

ה'תשע"ג  טבת ז' חמישי יום

.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ד והּואהּמצוה הּׁשֹואל, ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: bi)אמרֹו ,ak zeny) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּופרק(aa`)ּוכבר מציעא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ

מּׁשבּועֹות. ְִח'

ה'תשע"ג  טבת ח' שישי יום

.·Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שבת קודש ד 'ֿ ט 'טבת 

― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
ֿ כלים אֹו ּכסף ֿ רעהּו אל איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא

e)לׁשמר" ,k zeny)'ט ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָֹ
מ(aa`)מ  ג' ּופרק מּׁשבּועֹות.(aa`)קּמא ח' ּופרק מציעא ְְִִִִֶֶֶֶַָָ

ה'תשע"ג  טבת ט' קודש שבת יום

.„Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Êˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה

זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין ֿ אדם, מּבני (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
(dwcvl eciלעזרה זקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹּכמֹו

נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא mbּכדי `id ezwevne) ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(zilklk wx `le ziytp:יתעּלה אמרֹו הּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְְְִִִֶַַָָ
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"עּמ ֿ העני את ֿ עּמי את ּתלוה ֿ ּכסף ck)"אם ,ak zeny). ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ואם ֿ אם "ּכל : ְְְִִִַָָָ

ּתלוה ֿ ּכסף אם האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּתֹורה
אֹומר אּתה חֹובה. ― ּתלוה ֿ ּכסף אם אמרּו: ֿ עּמי". ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת
ּתעביטּנּו העבט לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָחֹובה,

מחסרֹו g)ּדי ,eh mixac)ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ― ְְְְֵַָָֹֹ
ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם (gn.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֻ

.(g.)ּבתרא(aa`)ּוב ְְַָ

― הרל"ד הּמלוההּמצוה מּלתּבֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם ֿ הּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
ּכנׁשה" לֹו ֿ תהיה "לא ck)יתעּלה: ,bk zeny)ּבבא ּובגמרא . ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹ

ּבֹו(dr:)מציעא ויֹודע מנה ּבחברֹו לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, exikfiׁשאין `ly ick deld iptl) ְֲֵֶֶַָָָ

(eizeaegּובּמכלּתא ּכנׁשה". לֹו ֿ תהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹ
(my mihtey zyxt)ּתראה ׁשּלא ― ּכנׁשה לֹו ֿ תהיה "לא :ְְִֵֶֶֶֶָֹֹֹ

חֹוב הּתֹובע את ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ֿ זמן". ּבכל ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָלֹו
אמרֹו על ּגם עֹובר ּברּבית ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהרּבית,

לקּמן. ׁשאבאר ּכמֹו ּכנׁשה", לֹו ֿ תהיה "לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹיתעּלה:
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`ÎmiklnflÎfk

ææëìLå daçø änàa òaøàå úçàä äðBënä Cøà änàa òaøà úLçð øNò úBðënä-úà NòiåL ©©©̄¤©§Ÿ²¤−¤§®Ÿ¤©§©´¨©À̈µŸ¤©§¨´¨«¤½̈§©§©³¨«©¨Æ¨§½̈§¨¬Ÿ
:dúîB÷ änàaçë:íéaìLä ïéa úøbñîe íäì úøbñî äðBënä äNòî äæåèëøLà úBøbñnä-ìòå ¨©−̈¨¨«§¤²©£¥¬©§−̈¦§§´Ÿ¨¤®¦§§−Ÿ¥¬©§©¦«§©«©¦§§º£¤´

äNòî úBéì ø÷aìå úBéøàì úçzîe ìònî ïk íéaìLä-ìòå íéáeøëe ø÷a | úBéøà íéaìLä ïéa |¥´©§©¦À£¨³¨¨Æ§¦½§©©§©¦−¥´¦¨®©¦©Æ©Æ©£¨´§©¨½̈Ÿ−©£¥¬
:ãøBîìúçzî íäì úôúk åéúîòô äòaøàå úLçð éðøñå úçàä äðBënì úLçð épôBà äòaøàå ¨«§©§¨¨Á©¥̧§¹Ÿ¤©§¨³¨«©©Æ§©§¥´§½Ÿ¤§©§¨¨¬©£Ÿ−̈§¥´Ÿ¨¤®¦©³©

:úBéì Léà øáòî úB÷öé úôúkä øikì©¦ŸÆ©§¥´Ÿ§ª½¥¥¬¤¦−Ÿ«
i"yx

(ÊÎ).‰˙ÓÂ˜ ‰Ó‡· ˘Ï˘Â קומת לבד מכונה של
האופן)האופן היא האופן יד גופה, הכן מן חוץ שהיא (פירוש:

אמה  המכונה וגובה אמה, וחצי אמה עליו, יושבת
וגו')וחצי אורך באמה מרובעת,(ארבע היתה גובה האמה

שנאמר עגולה, היתה האמה חצי לה)אבל ובראש (פסוק :
סביב: עגול קומה האמה חצי ÒÓ‚¯˙(ÁÎ)המכונה

.Ì‰Ï המסגרות מדות, ותשע ארבעים במשנה ראיתי
טבלאות: Ì‰Ï.כמין ˙Â¯‚ÒÓ אופן מיד המסגרות

ה  עץ הוא אופן, ויד אופן, האופן ליד בתוך תחוב
במכונה, האופנים וארבע בלע''ז. איישי''ל וקרוי בנקב,
לזו  זו ובין צדדין, מארבע מכאן, ומסגרות מכאן מסגרות
מול  'נסרים', כמו 'סרנים', ומלמעלה רוחב, אמות ארבע

לעליונה: התחתונה מן והשלבים Â¯‚ÒÓÂ˙.המסגרות,
‰˘ÌÈ·Ï.אחרות: ÔÈ· המטה כרעי מלאכת כעין

בהם  לצור בולט, אלא עגולים שאינן כפר, בני של
כעין  הללו שהשלבים אני, ואומר וכרובים. אריות
המסגרות  על זקופין נחושת מקלות כמין סולם, שליבות
מסגרות  למקל, מקל בין ושלשה כשנים התחתונה,
שליביא: תרגם: ויונתן לשליבה. משליבה קבועות

(ËÎ).ÌÈ·Ï˘‰ ÔÈ· ¯˘‡ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ÏÚÂ מצויירות היו
וכרובים: בקרים צורות אריות, ÔÎ.צורות ÌÈ·Ï˘‰ ÏÚÂ

על  אשר למסגרת מלמעלה עליו, הכיור להושיב בסיס,
ÏÂ·˜¯.ראשם: ˙ÂÈ¯‡Ï ˙Á˙ÓÂ המסגרות על המרוקמין

השלבים: ÂÓ¯„.שבין ‰˘ÚÓ ˙ÂÈÏ זכר כמין לויות,
בזה: זה מחוברין ÂÓ¯„.ונקבה ‰˘ÚÓ כמין מרודדין,

בשיקוע. חקוקים ולא בעביו, בולטין ואין דק, טס רידוד
כבוש, עובד מדבק מורד, מעשה לויות תרגם: ויונתן

בלע''ז: ‡ÈÙÂ.(Ï)שולדור''ש ‰Ú·¯‡Â לפניה שנים
הגדולות: העגלות כדרך לאחריה, Á˘˙.ושנים È¯ÒÂ

מול  העליונים הנסרים הם דנחש. ונסרין תרגם: יונתן
נסרים:È¯Ò.המסגרות: ÂÈ˙ÂÓÚÙ.כמו Ú·¯‡Â כן של
Ì‰Ï.שעליהם: ˙ÂÙ˙Î הנסרים מן למעלה בולטות

הכתפות  היו הכן, על היושב הכיור ותחת הכן. בזויות
ביציקה יצוקות. יוצאות הכתפות היו הכן שמתוך ללמד אחרים (ספרים

כן) של לתוכה למטה יפול שלא לכיור מחזיקות והכתפות ÚÓ·¯:אחת,
.˙ÂÈÏ ˘È‡ של לויות היה הכתפות, מן אחד כל מצד

אחיו  אל איש כמו איש, מעבר מצויירות. ונקבה זכר
בכרובים כ)האמורים כה :(שמות

cec zcevn
(ÊÎ).˙ÂÂÎÓ‰ עוד תחוב  היה מכונה ובכל  הכיורות, כני הם

בענין: כמפורש  הכיור, מושב היה ובו קומת˜ÓÂ˙‰.כן,
בה : התחוב הכן עם  Ì‰Ï.(ÁÎ)המכונה ˙Â¯‚ÒÓבתחתיות

את וסוגרת  מקפת  נמוכה, מחיצה היה שוליו, אצל מכונה כל
הפאות : ארבעת  מכל ‰˘ÌÈ·Ï.המכונה ÔÈ· ˙Â¯‚ÒÓÂלקומת

ובראשיהם מנחושת, עשויים סולם  שליבי כעין  עמדו המכונה
ככיפת עשויה המכונה , על  לגג  להיות זה , מול  זה  נכפפים היו
ההם השליבות לרוחב 'כותרת', קרויה בענין ולמטה  כובע.
סביב, הפאות ארבעת ומסבבות סוגרות לבזבזין, כעין עשו

לזה : זה השליבות את וגו':‡¯ÂÈ˙.(ËÎ)לחבר  אריות מצויר ÏÚÓÓ.היו ÔÎ ÌÈ·Ï˘‰ ÏÚÂ,השלבים מן  הנעשה המכונה בגג כי
בענין הקרויה  אמה, חצי ברום  מעלה כלפי עולה  במחיצה ההיא  הנקב וסבבו  וחצי , אמה ברוחב  עגול נקב באמצעיתו הניחו
ההיא: המחיצה עד  ונכפפים  העולים  להשלבים , ממעל  הוא יושב ונמצא העליון , הכן תחבו ההיא ובהמחיצה 'הכותרת', פי

.˙ÂÈ¯‡Ï ˙Á˙ÓÂ:בהמסגרת הנעשים והבקר האריות ציורי ÂÓ¯„.מתחת ‰˘ÚÓ ˙ÂÈÏ,הקורנס בהקשת רדידה , מעשה  ועשוי
ביציקה: ‡ÈÙÂ.(Ï)לא ‰Ú·¯‡Â:אותה ישאו כאלו  לאחור, ב' לפנים Á˘˙.ב' È¯ÒÂולוחות מנסרים  עשוי המכונה  שולי 
נחושת: ÂÈ˙ÂÓÚÙ.של  ‰Ú·¯‡Âהתחוב הכיור את  להחזיק  הכתפות היו ובו בו , ותחוב  המכונה על נטפל שהיה יאמר, הכן  על 

הנרצה, מן יותר  המכונה לחלל  הכן יפול  לבל לכתפות, צריך  היה  לא עצמה  המכונה  אבל מהנרצה, יותר  חללו אל  יפול  לבל בו,
מרובע, היה  הכן ועליונית המכונה, מן  היוצאת הכותרת, פי הקרויה העגולה בהמחיצה  לתחבו עגול, בתחתיתו  היה  הכן כי
ליפול  היה  יכול  הכיור  אבל מקומו, על  העמידו הריבוע קרנות כי מהנרצה, יותר המכונה לחלל  ליפול כן  אם  יכול  היה ולא 
מתחת עד  יורדות כתפות, כעין הכן זויות בד ' עשו לזה מקומו, על עצמו  להעמיד בו היה לא  כי  מהנרצה , יותר הכן לחלל 

למטה: יפול  לבל להחזיקו Â˜ÂˆÈ˙.להכיור , ˙ÂÙ˙Î‰:הקורנס בהקשת  ולא היו, יציקה  ÂÈÏ˙.מעשה ˘È‡ ¯·ÚÓ אחד כל  מצד 
יחד : חבורים ונקבה זכר  מצוייר  היה מחברתו, לעומת  הנגלה במקום הכתפות, מן

oeiv zcevn
(ÊÎ).˙ÂÂÎÓ‰:מושב ומקום בסיס  לומר : רוצה 
(ÁÎ).ÌÈ·Ï˘‰וכן יתדות , יז)כעין  כו לקרש(שמות ידות  שתי

משלבות: כמוÂÈÏ˙.בסיס:ÔÎ.(ËÎ)האחד  חיבור, ענין
לד) כט אישי:(בראשית ושטיחה:ÂÓ¯„.ילוה רדידה מלשון

(Ï).È¯ÒÂ:כשב כבש  וכמו נסרי, מן  הפוך  והוא  לוחות ,
.ÂÈ˙ÂÓÚÙ כמו יב)זויותיו , כה פעמותיו:(שמות ארבע Ù˙Î˙.על 

משא: הסובל  ככתף  הכיור , יסבלו כי על  כן ÂÈÎÏ¯.יקראו 
גדול : דוד  כעין עשוי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zay(iying meil)

xhyd z` xenyléøvL éðtîéðL ñëBîì úBàøäì Bì Cqkenl ± ¦§¥¤¨¦§©§§¥¥¦
`l` ,qkndn xhtidl ick `le ,xg` xybay,déì øîàcqkenl §¨©¥

,ipydàðà ñëBîc àøáb éæçgixan ipi`e ,ip` on`p mc`y d`x ± £¥©§¨§¥£¨
.qknd z` gixan `edy onf xg`l eilr lilri `ly ick ,qknd z`

:aeg xhy `ivend oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaáBç øèL àéöBnäe`ived m` ,zaya zeyxl zeyxnãò ©¦§¨©

áéiç ,Bòøt àlLe`ived m` la` .ez`ved lrøeèt ,BòøtMîlr ¤Ÿ§¨©¨¦¤§¨¨
.ez`vedóà ,øîBà äãeäé éaøe`ived m`éðtî ,áéiç BòøtMî ©¦§¨¥©¦¤§¨©¨¦§¥

Loiicréøv.Bì C ¤¨¦
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîdcedi iax xn` recne ,ewlgp dna ± ©¥©§

.erxty xg` elit` el jixv `edy:`xnbd daiyn,óñBé áø øîà̈©©¥
ì øeñàeäééðéa àkéà òeøt øèL úBäLewlgp dcedi iaxe opax ± ¨§©§¨¨©¦¨¥©§

ef `ziixae ,deld erxty aeg xhy ecia akrl delnl xeq` m`
,zeyxl zeyxn rext aeg xhy `ivedy delna zxacn,éøáñ ïðaø©¨¨¨§¦

yøeñàdelnlìòeøt øèL úBäLgkyi `ny yegl yiy ,ecia ¨§©§¨¨©
oi`e aeyg epi` ,eniiwl xeq`y oeike ,ea dabie xefgie ,aegd rxtpy

.ez`ved lr miaiigøzeî øáñ äãeäé éaøådelnlìøèL úBäL §©¦§¨¨©¨§©§¨

òeøtjkitle ,ezigelv z` zeqkl ick ea ynzydl `ed lekie ,ecia ¨©
.aiig ,delnd e`ived m`

:mzwelgn xe`iaa sqep ote`àîìò éleëc ,øîà ééaàixacl-] ©©¥¨©§¥¨§¨
[lkdøeñàdelnlìòeøt øèL úBäL,eciaøèLa äãBîa àëäå ¨§©§¨¨©§¨¨§¤¦§¨

éøvL BáúkLéâìôéî÷ Bîéi÷ì Cdcedi iaxe `nw `pz ewlgp o`ke ± ¤§¨¤¨¦§©§¨¦§§¦
m`d ,erxty orehy `l` siefn epi` df xhyy dcen deldy ote`a
ef `ziixae ,ea zeabl ick rext epi`y zecedle eniiwl deld jixv
.zeyxl zeyxn miiewn epi`y aeg xhy `ivedy delna zxacn

,øáñ àn÷ àpzdeld m` mbyéøö ,BáúkL øèLa äãBîC`ed ©¨©¨¨©¤¦§¨¤§¨¨¦
Bîéi÷ìoi` rext xhydy oreh deldy oeike ,rext epi`y zecedle §©§

lr miaiig oi` okle ,melkl ie`x epi`e ,ea zeabl leki delnd
.ez`vedéøö ïéà BáúkL øèLa äãBî ,øáñ äãeäé éaøå,Bîéi÷ì C §©¦§¨¨©¤¦§¨¤§¨¥¨¦§©§

ici lr xhyd miiwzp eli`k df ixd ,siefn epi`y dcedy oeiky
zeabl xyt`e ,`ed rext xnel on`p epi` aeye ,ea minezgd micrd

.aiig delnd e`ived m` okle ,aegd enréàîe`ziixad zpeek dne ± ©
e`ived m`y dxn`yBòøt àlL ãò,aiigBòøtMîe.xeht ©¤Ÿ§¨¦¤§¨

,`id dpeekdøîàiL ãòd,ézòøt àìå ézòøt äåìm`y ,epiid ©¤Ÿ©Ÿ¤¨©§¦§Ÿ¨©§¦
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המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc zay(ipy meil)

,zeyxl zeyxn e`ivede eripvde elv` aiag df xacy mc` yi m`
.mixeht zeyxl zeyxn ede`ivedy mc` ipa x`y la` ,z`hg aiig

àøîâ
zaya e`ivede edenk oiripvne ripvdl xykd lk ,dpyna epipy

:dfa hrnl `pzd `a dn zxxan `xnbd .z`hg aiigøLkä ìk̈©¨¥
éàî é÷etàì ,òéðöäìdfi` xnelk ,df llkn hrnl `pzd `a dn ± §©§¦©§©¥©

daiyn .ez`ved lr oiaiig oi`e ,eripvdl ie`x oi`y aygp xac
:`xnbd,øîà àtt áø`aé÷etàìhrnl ±,äcð ícaeyg epi`y ©¨¨¨©§©¥©¦¨

.eripvdl jxcd oi`e,øîà àá÷eò øî`a `pzdé÷etàìhrnl ± ©§¨¨©§©¥
äøLà éöò.mripvdl jxcd oi`e d`pda mixeq`y ,dxf dcear ly £¥£¥¨

:`xnbd zxne` .mdipia dpin `wtpd z` zx`an `xnbdøîàc ïàî©§¨©
z`ved hrnl `a `pzdy xn`y `tt axl ±äcð ícepi`y iptn ©¦¨

,aeygïkL ìkz`ved lr miaiig oi`y,äøLà éöòmixeq`y oeik ¨¤¥£¥£¥¨
e .mca`l jixve miqe`ne d`pdaøîàc ïàîxn`y `awer xnle ± ©§¨©

z`ved hrnl `a `pzdy,äøLà éöòdxiy` ivr `weecy xnel yi £¥£¥¨
,mca`l jixve miqe`ne d`pda mixeq`y oeik ripvdl miie`x mpi`

ì déì òðöî äcð íc ìáààøðeL±,lezgl epzil eripvdl libx mc` £¨©¦¨©§©¥§¨¨
.zaya ez`ved lr miaiige

mc ripvn mc` oi`y xaeqd `tt ax ly enrh z` zx`an `xnbd
:dcpCãéàåie`xy s` ,dcp mc z`ved lr aiign epi`y `tt axe ± §¦¨

y ,xaeqy meyn `ed ,lezgl epzil `edìçc ïåékàLmc`y oeik ± ¥¨§¨§¨
,ylgp enc lke` lezgydéì òðöî àìick eripvn epi` jkl ± Ÿ©§©¥

.lezgl elik`dl
:oerny iax zrck dpi` epzpyny dgiken `xnbdøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©

éàä ,àðéðçmc` ipa jxevl ieyrd xacy epzpyna epipyy df llk ± £¦¨©
s` d`veda xeq` ,mc` ipa aexl eripvdl ie`xy xeriy ea yie

,elv` aeyg df xeriy oi`y xiyrléaøk éàc ,ïBòîL éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§§¦§©¦
øîàä ,ïBòîL(:er onwl)dpyna exkfedy mixeriyd iabl(my)oiprl ¦§¨¨©
,oiwyn z`vedïäéòéðöîì àlà eìlä ïéøeòéMä ìk eøîà àì± Ÿ¨§¨©¦¦©¨¤¨§©§¦¥¤

ederipvd `l m` mb] df xeriy ripvdl mkxcy mc` ipa mzql
xeriy `ived m` ,df xeriy ripvdl ekxc oi`y xiyr la` ,[lreta
ea yiy xac `ivend xiyr mby epzpyn zrck `ly dfe ,xeht df

.aiig mc` ipa aexl ie`xd xeriy
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ææëìLå daçø änàa òaøàå úçàä äðBënä Cøà änàa òaøà úLçð øNò úBðënä-úà NòiåL ©©©̄¤©§Ÿ²¤−¤§®Ÿ¤©§©´¨©À̈µŸ¤©§¨´¨«¤½̈§©§©³¨«©¨Æ¨§½̈§¨¬Ÿ
:dúîB÷ änàaçë:íéaìLä ïéa úøbñîe íäì úøbñî äðBënä äNòî äæåèëøLà úBøbñnä-ìòå ¨©−̈¨¨«§¤²©£¥¬©§−̈¦§§´Ÿ¨¤®¦§§−Ÿ¥¬©§©¦«§©«©¦§§º£¤´

äNòî úBéì ø÷aìå úBéøàì úçzîe ìònî ïk íéaìLä-ìòå íéáeøëe ø÷a | úBéøà íéaìLä ïéa |¥´©§©¦À£¨³¨¨Æ§¦½§©©§©¦−¥´¦¨®©¦©Æ©Æ©£¨´§©¨½̈Ÿ−©£¥¬
:ãøBîìúçzî íäì úôúk åéúîòô äòaøàå úLçð éðøñå úçàä äðBënì úLçð épôBà äòaøàå ¨«§©§¨¨Á©¥̧§¹Ÿ¤©§¨³¨«©©Æ§©§¥´§½Ÿ¤§©§¨¨¬©£Ÿ−̈§¥´Ÿ¨¤®¦©³©

:úBéì Léà øáòî úB÷öé úôúkä øikì©¦ŸÆ©§¥´Ÿ§ª½¥¥¬¤¦−Ÿ«
i"yx

(ÊÎ).‰˙ÓÂ˜ ‰Ó‡· ˘Ï˘Â קומת לבד מכונה של
האופן)האופן היא האופן יד גופה, הכן מן חוץ שהיא (פירוש:

אמה  המכונה וגובה אמה, וחצי אמה עליו, יושבת
וגו')וחצי אורך באמה מרובעת,(ארבע היתה גובה האמה

שנאמר עגולה, היתה האמה חצי לה)אבל ובראש (פסוק :
סביב: עגול קומה האמה חצי ÒÓ‚¯˙(ÁÎ)המכונה

.Ì‰Ï המסגרות מדות, ותשע ארבעים במשנה ראיתי
טבלאות: Ì‰Ï.כמין ˙Â¯‚ÒÓ אופן מיד המסגרות

ה  עץ הוא אופן, ויד אופן, האופן ליד בתוך תחוב
במכונה, האופנים וארבע בלע''ז. איישי''ל וקרוי בנקב,
לזו  זו ובין צדדין, מארבע מכאן, ומסגרות מכאן מסגרות
מול  'נסרים', כמו 'סרנים', ומלמעלה רוחב, אמות ארבע

לעליונה: התחתונה מן והשלבים Â¯‚ÒÓÂ˙.המסגרות,
‰˘ÌÈ·Ï.אחרות: ÔÈ· המטה כרעי מלאכת כעין

בהם  לצור בולט, אלא עגולים שאינן כפר, בני של
כעין  הללו שהשלבים אני, ואומר וכרובים. אריות
המסגרות  על זקופין נחושת מקלות כמין סולם, שליבות
מסגרות  למקל, מקל בין ושלשה כשנים התחתונה,
שליביא: תרגם: ויונתן לשליבה. משליבה קבועות

(ËÎ).ÌÈ·Ï˘‰ ÔÈ· ¯˘‡ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ÏÚÂ מצויירות היו
וכרובים: בקרים צורות אריות, ÔÎ.צורות ÌÈ·Ï˘‰ ÏÚÂ

על  אשר למסגרת מלמעלה עליו, הכיור להושיב בסיס,
ÏÂ·˜¯.ראשם: ˙ÂÈ¯‡Ï ˙Á˙ÓÂ המסגרות על המרוקמין

השלבים: ÂÓ¯„.שבין ‰˘ÚÓ ˙ÂÈÏ זכר כמין לויות,
בזה: זה מחוברין ÂÓ¯„.ונקבה ‰˘ÚÓ כמין מרודדין,

בשיקוע. חקוקים ולא בעביו, בולטין ואין דק, טס רידוד
כבוש, עובד מדבק מורד, מעשה לויות תרגם: ויונתן

בלע''ז: ‡ÈÙÂ.(Ï)שולדור''ש ‰Ú·¯‡Â לפניה שנים
הגדולות: העגלות כדרך לאחריה, Á˘˙.ושנים È¯ÒÂ

מול  העליונים הנסרים הם דנחש. ונסרין תרגם: יונתן
נסרים:È¯Ò.המסגרות: ÂÈ˙ÂÓÚÙ.כמו Ú·¯‡Â כן של
Ì‰Ï.שעליהם: ˙ÂÙ˙Î הנסרים מן למעלה בולטות

הכתפות  היו הכן, על היושב הכיור ותחת הכן. בזויות
ביציקה יצוקות. יוצאות הכתפות היו הכן שמתוך ללמד אחרים (ספרים

כן) של לתוכה למטה יפול שלא לכיור מחזיקות והכתפות ÚÓ·¯:אחת,
.˙ÂÈÏ ˘È‡ של לויות היה הכתפות, מן אחד כל מצד

אחיו  אל איש כמו איש, מעבר מצויירות. ונקבה זכר
בכרובים כ)האמורים כה :(שמות

cec zcevn
(ÊÎ).˙ÂÂÎÓ‰ עוד תחוב  היה מכונה ובכל  הכיורות, כני הם

בענין: כמפורש  הכיור, מושב היה ובו קומת˜ÓÂ˙‰.כן,
בה : התחוב הכן עם  Ì‰Ï.(ÁÎ)המכונה ˙Â¯‚ÒÓבתחתיות

את וסוגרת  מקפת  נמוכה, מחיצה היה שוליו, אצל מכונה כל
הפאות : ארבעת  מכל ‰˘ÌÈ·Ï.המכונה ÔÈ· ˙Â¯‚ÒÓÂלקומת

ובראשיהם מנחושת, עשויים סולם  שליבי כעין  עמדו המכונה
ככיפת עשויה המכונה , על  לגג  להיות זה , מול  זה  נכפפים היו
ההם השליבות לרוחב 'כותרת', קרויה בענין ולמטה  כובע.
סביב, הפאות ארבעת ומסבבות סוגרות לבזבזין, כעין עשו

לזה : זה השליבות את וגו':‡¯ÂÈ˙.(ËÎ)לחבר  אריות מצויר ÏÚÓÓ.היו ÔÎ ÌÈ·Ï˘‰ ÏÚÂ,השלבים מן  הנעשה המכונה בגג כי
בענין הקרויה  אמה, חצי ברום  מעלה כלפי עולה  במחיצה ההיא  הנקב וסבבו  וחצי , אמה ברוחב  עגול נקב באמצעיתו הניחו
ההיא: המחיצה עד  ונכפפים  העולים  להשלבים , ממעל  הוא יושב ונמצא העליון , הכן תחבו ההיא ובהמחיצה 'הכותרת', פי

.˙ÂÈ¯‡Ï ˙Á˙ÓÂ:בהמסגרת הנעשים והבקר האריות ציורי ÂÓ¯„.מתחת ‰˘ÚÓ ˙ÂÈÏ,הקורנס בהקשת רדידה , מעשה  ועשוי
ביציקה: ‡ÈÙÂ.(Ï)לא ‰Ú·¯‡Â:אותה ישאו כאלו  לאחור, ב' לפנים Á˘˙.ב' È¯ÒÂולוחות מנסרים  עשוי המכונה  שולי 
נחושת: ÂÈ˙ÂÓÚÙ.של  ‰Ú·¯‡Âהתחוב הכיור את  להחזיק  הכתפות היו ובו בו , ותחוב  המכונה על נטפל שהיה יאמר, הכן  על 

הנרצה, מן יותר  המכונה לחלל  הכן יפול  לבל לכתפות, צריך  היה  לא עצמה  המכונה  אבל מהנרצה, יותר  חללו אל  יפול  לבל בו,
מרובע, היה  הכן ועליונית המכונה, מן  היוצאת הכותרת, פי הקרויה העגולה בהמחיצה  לתחבו עגול, בתחתיתו  היה  הכן כי
ליפול  היה  יכול  הכיור  אבל מקומו, על  העמידו הריבוע קרנות כי מהנרצה, יותר המכונה לחלל  ליפול כן  אם  יכול  היה ולא 
מתחת עד  יורדות כתפות, כעין הכן זויות בד ' עשו לזה מקומו, על עצמו  להעמיד בו היה לא  כי  מהנרצה , יותר הכן לחלל 

למטה: יפול  לבל להחזיקו Â˜ÂˆÈ˙.להכיור , ˙ÂÙ˙Î‰:הקורנס בהקשת  ולא היו, יציקה  ÂÈÏ˙.מעשה ˘È‡ ¯·ÚÓ אחד כל  מצד 
יחד : חבורים ונקבה זכר  מצוייר  היה מחברתו, לעומת  הנגלה במקום הכתפות, מן

oeiv zcevn
(ÊÎ).˙ÂÂÎÓ‰:מושב ומקום בסיס  לומר : רוצה 
(ÁÎ).ÌÈ·Ï˘‰וכן יתדות , יז)כעין  כו לקרש(שמות ידות  שתי

משלבות: כמוÂÈÏ˙.בסיס:ÔÎ.(ËÎ)האחד  חיבור, ענין
לד) כט אישי:(בראשית ושטיחה:ÂÓ¯„.ילוה רדידה מלשון

(Ï).È¯ÒÂ:כשב כבש  וכמו נסרי, מן  הפוך  והוא  לוחות ,
.ÂÈ˙ÂÓÚÙ כמו יב)זויותיו , כה פעמותיו:(שמות ארבע Ù˙Î˙.על 

משא: הסובל  ככתף  הכיור , יסבלו כי על  כן ÂÈÎÏ¯.יקראו 
גדול : דוד  כעין עשוי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zay(iying meil)

xhyd z` xenyléøvL éðtîéðL ñëBîì úBàøäì Bì Cqkenl ± ¦§¥¤¨¦§©§§¥¥¦
`l` ,qkndn xhtidl ick `le ,xg` xybay,déì øîàcqkenl §¨©¥

,ipydàðà ñëBîc àøáb éæçgixan ipi`e ,ip` on`p mc`y d`x ± £¥©§¨§¥£¨
.qknd z` gixan `edy onf xg`l eilr lilri `ly ick ,qknd z`

:aeg xhy `ivend oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaáBç øèL àéöBnäe`ived m` ,zaya zeyxl zeyxnãò ©¦§¨©

áéiç ,Bòøt àlLe`ived m` la` .ez`ved lrøeèt ,BòøtMîlr ¤Ÿ§¨©¨¦¤§¨¨
.ez`vedóà ,øîBà äãeäé éaøe`ived m`éðtî ,áéiç BòøtMî ©¦§¨¥©¦¤§¨©¨¦§¥

Loiicréøv.Bì C ¤¨¦
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîdcedi iax xn` recne ,ewlgp dna ± ©¥©§

.erxty xg` elit` el jixv `edy:`xnbd daiyn,óñBé áø øîà̈©©¥
ì øeñàeäééðéa àkéà òeøt øèL úBäLewlgp dcedi iaxe opax ± ¨§©§¨¨©¦¨¥©§

ef `ziixae ,deld erxty aeg xhy ecia akrl delnl xeq` m`
,zeyxl zeyxn rext aeg xhy `ivedy delna zxacn,éøáñ ïðaø©¨¨¨§¦

yøeñàdelnlìòeøt øèL úBäLgkyi `ny yegl yiy ,ecia ¨§©§¨¨©
oi`e aeyg epi` ,eniiwl xeq`y oeike ,ea dabie xefgie ,aegd rxtpy

.ez`ved lr miaiigøzeî øáñ äãeäé éaøådelnlìøèL úBäL §©¦§¨¨©¨§©§¨

òeøtjkitle ,ezigelv z` zeqkl ick ea ynzydl `ed lekie ,ecia ¨©
.aiig ,delnd e`ived m`

:mzwelgn xe`iaa sqep ote`àîìò éleëc ,øîà ééaàixacl-] ©©¥¨©§¥¨§¨
[lkdøeñàdelnlìòeøt øèL úBäL,eciaøèLa äãBîa àëäå ¨§©§¨¨©§¨¨§¤¦§¨

éøvL BáúkLéâìôéî÷ Bîéi÷ì Cdcedi iaxe `nw `pz ewlgp o`ke ± ¤§¨¤¨¦§©§¨¦§§¦
m`d ,erxty orehy `l` siefn epi` df xhyy dcen deldy ote`a
ef `ziixae ,ea zeabl ick rext epi`y zecedle eniiwl deld jixv
.zeyxl zeyxn miiewn epi`y aeg xhy `ivedy delna zxacn

,øáñ àn÷ àpzdeld m` mbyéøö ,BáúkL øèLa äãBîC`ed ©¨©¨¨©¤¦§¨¤§¨¨¦
Bîéi÷ìoi` rext xhydy oreh deldy oeike ,rext epi`y zecedle §©§

lr miaiig oi` okle ,melkl ie`x epi`e ,ea zeabl leki delnd
.ez`vedéøö ïéà BáúkL øèLa äãBî ,øáñ äãeäé éaøå,Bîéi÷ì C §©¦§¨¨©¤¦§¨¤§¨¥¨¦§©§

ici lr xhyd miiwzp eli`k df ixd ,siefn epi`y dcedy oeiky
zeabl xyt`e ,`ed rext xnel on`p epi` aeye ,ea minezgd micrd

.aiig delnd e`ived m` okle ,aegd enréàîe`ziixad zpeek dne ± ©
e`ived m`y dxn`yBòøt àlL ãò,aiigBòøtMîe.xeht ©¤Ÿ§¨¦¤§¨

,`id dpeekdøîàiL ãòd,ézòøt àìå ézòøt äåìm`y ,epiid ©¤Ÿ©Ÿ¤¨©§¦§Ÿ¨©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc zay(ipy meil)

,zeyxl zeyxn e`ivede eripvde elv` aiag df xacy mc` yi m`
.mixeht zeyxl zeyxn ede`ivedy mc` ipa x`y la` ,z`hg aiig

àøîâ
zaya e`ivede edenk oiripvne ripvdl xykd lk ,dpyna epipy

:dfa hrnl `pzd `a dn zxxan `xnbd .z`hg aiigøLkä ìk̈©¨¥
éàî é÷etàì ,òéðöäìdfi` xnelk ,df llkn hrnl `pzd `a dn ± §©§¦©§©¥©

daiyn .ez`ved lr oiaiig oi`e ,eripvdl ie`x oi`y aygp xac
:`xnbd,øîà àtt áø`aé÷etàìhrnl ±,äcð ícaeyg epi`y ©¨¨¨©§©¥©¦¨

.eripvdl jxcd oi`e,øîà àá÷eò øî`a `pzdé÷etàìhrnl ± ©§¨¨©§©¥
äøLà éöò.mripvdl jxcd oi`e d`pda mixeq`y ,dxf dcear ly £¥£¥¨

:`xnbd zxne` .mdipia dpin `wtpd z` zx`an `xnbdøîàc ïàî©§¨©
z`ved hrnl `a `pzdy xn`y `tt axl ±äcð ícepi`y iptn ©¦¨

,aeygïkL ìkz`ved lr miaiig oi`y,äøLà éöòmixeq`y oeik ¨¤¥£¥£¥¨
e .mca`l jixve miqe`ne d`pdaøîàc ïàîxn`y `awer xnle ± ©§¨©

z`ved hrnl `a `pzdy,äøLà éöòdxiy` ivr `weecy xnel yi £¥£¥¨
,mca`l jixve miqe`ne d`pda mixeq`y oeik ripvdl miie`x mpi`

ì déì òðöî äcð íc ìáààøðeL±,lezgl epzil eripvdl libx mc` £¨©¦¨©§©¥§¨¨
.zaya ez`ved lr miaiige

mc ripvn mc` oi`y xaeqd `tt ax ly enrh z` zx`an `xnbd
:dcpCãéàåie`xy s` ,dcp mc z`ved lr aiign epi`y `tt axe ± §¦¨

y ,xaeqy meyn `ed ,lezgl epzil `edìçc ïåékàLmc`y oeik ± ¥¨§¨§¨
,ylgp enc lke` lezgydéì òðöî àìick eripvn epi` jkl ± Ÿ©§©¥

.lezgl elik`dl
:oerny iax zrck dpi` epzpyny dgiken `xnbdøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©

éàä ,àðéðçmc` ipa jxevl ieyrd xacy epzpyna epipyy df llk ± £¦¨©
s` d`veda xeq` ,mc` ipa aexl eripvdl ie`xy xeriy ea yie

,elv` aeyg df xeriy oi`y xiyrléaøk éàc ,ïBòîL éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§§¦§©¦
øîàä ,ïBòîL(:er onwl)dpyna exkfedy mixeriyd iabl(my)oiprl ¦§¨¨©
,oiwyn z`vedïäéòéðöîì àlà eìlä ïéøeòéMä ìk eøîà àì± Ÿ¨§¨©¦¦©¨¤¨§©§¦¥¤

ederipvd `l m` mb] df xeriy ripvdl mkxcy mc` ipa mzql
xeriy `ived m` ,df xeriy ripvdl ekxc oi`y xiyr la` ,[lreta
ea yiy xac `ivend xiyr mby epzpyn zrck `ly dfe ,xeht df

.aiig mc` ipa aexl ie`xd xeriy
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(‡).ÌÈ˘Â˘ ÏÚ בין כשושנה שהם ישראל על

עליהם: והתפלל אותם מנקבין שהחוחים החוחים
(·).ÌÈÓ Â‡· ÈÎ:האומות(‚).‰ÏÂˆÓ ÔÂÈ· בבוץ

מצולה: של פי"ל ÏÂ·˘Â˙.טיט הנהר חוזק שטף הוא
כמוÁ¯.(„)בלע"ז: ל')יבש חורב:(איוב מני חרה

.ÈÈÚ ÂÏÎ כמו עינים כליון קרויה ממושכה תוחלת כל
כ"ח) עינים(דברים מכלות היום, כל אליהם (ויקרא וכלות

תכלינהכ"ו) רשעים י"א)ועיני ˘˜¯.(‰):(איוב È·ÈÂ‡
שלהם  שקר אחר רודף אני שאין שקר על אותי שונאים

טעותם: ‡˘È·לתפוש Ê‡ אני עלי נאספים כשהם .
מהם: גזלתי שלא מה בממון אותם ‡Ï(Ê)משחד

.ÍÈÂ˜ È· Â˘·È במה קויך יבושו פן בידם תניחני אל
מקוה  שהיה למי אירע כך הלא ויאמרו בי שמאורע

·Í˙È.(È)לעשו:ÈÁ‡Ï.(Ë)להקב"ה: ˙‡˜ ראו
בי: ונתקנאו קיים ביתך בעוד בנו שנהגת החבה

(‡È).È˘Ù ÌÂˆ· ‰Î·‡Â:בתעניתי˙ÂÙ¯ÁÏ È‰˙Â
.ÈÏ:עלי מתלוצצים הם לפניך ומתענה בוכה שאני מה

(‚È).˙ÂÈ‚Âשכר לשותי :(סא"א)בי

cec zcevn
(·).˘Ù „Ú עד הבאים שוטפים למים  הצרות  עומק  המשיל

לצאת: קרובה והנפש  ÓÚÓ„.(‚)הצואר ÔÈ‡Âמקום שם אין
מטה: מטה  א "כ  וארד  עומד  להשאר ÌÈÓ.קשה È˜ÓÚÓ· ר"ל

רדופים אינם אם אף מסוכן הוא עמוקים במים הבא הנה
בא לא אם אף מסוכן הוא  שוטפים במים והבא ושוטפים
העמוק ובמקום שוטפים במים  הבא  ומכ "ש  העמוק במקום 
ומצירות: כפולות צרות  עלי באו וכן ביותר מסוכן שהוא 

(„).È‡¯˜·:הלחץ קושי  על  הקריאה  רוב  Á¯.בעבור 
הגרון: רטיבת  מתייבש הרבה ÈÈÚ.הצועק  ÂÏÎלדבר המקוה

עינים: כליון המקרא  בלשון  קרוי  באה ואינה  מה 
(‰).˙Â¯Ú˘Ó:ראשי שערות מחשבון ÌÁ.יותר È‡Â˘כי

מהם: אחד את הריעותי נתחזקוÂÓˆÚלא אותי הכורתים .
ובחנם: שקר על לי  אויבים  ‚È˙ÏÊ.והמה  ‡Ï עלי:‡˘¯ יעלילו  כאשר  אז אשיב בע "כ  מעולם  גזלתי  לא  אשר  ‡˙‰(Â)הדבר

.È˙ÏÂ‡Ï ˙Ú„È: ביותר מיוסר להיות כ "כ  מרובים אינם  הלא  Â‚Â'.כאומר È˙ÂÓ˘‡Â: במ"ש הדבר Â˘Â·È.(Ê)כפל  Ï‡אם כי
תוחלתי: לי הועיל  שלא  בראותם לך  המקוים  כל  א "כ  יבושו לי תענה ÂÓÏÎÈ.לא Ï‡:במ "ש הדבר  ÍÈÏÚ.(Á)כפל  ÈÎהחרפה

להם: אהוב הייתי  בך  למעול  עמהם  התחברתי כ "א  בעבורך היא נושא במ "ש:ÒÎ˙‰.שאני הדבר  בעבורך ÊÂÓ¯.(Ë)כפל 
ישמעאל : בני  והם  לאחי לזר נחשב  ·Í˙È.(È)אני ˙‡˜יוסיפו ועוד אותי אוכלים לזה  בהמ "ק  בתפארת  מתקנאים המה  כי על

בדברים: בצום:Î·‡Â‰.(È‡)לחרפני נפשי תהיה  בעת אבכה בכםÈ‰˙Â.וכאשר  מאס לא אם  באמרם  לחרפה לי תהיה  הבכיה
בכיות: קול ישמע  לא לעג:˙‡Â‰.(È·)מדוע בדרך  משל ממני מביאים המה התשובה בעבור  שק לבושי אתן וכאשר

(‚È).¯Ú˘ È·˘ÂÈ: בכך מה  של דברים  לדבר  החשובים מדרך  שאין עם  בי ישיחו המה אף  העיר בשערי היושבים  השופטים
.˙ÂÈ‚Â:ובזיון לעג  בדרך אותי הקורות בדברי ינגנו השכר שותי

oeiv zcevn
(‡).ÌÈ˘Â˘: שושנה בצורת  עשויה  נגון כלי ·ÔÂÈ.(‚)שם 

המים: שבקרקעית הרפש  המים:ÏÂˆÓ‰.הוא ÏÂ·˘Â˙.עומק
הנהר משבולת כמו המים מרוצת כז)היא Á¯.(„):(ישעיה

חררים  ושכן כמו יובש יז)ענין תוחלתÏÁÈÓ.:(ירמיה מל'
וחזק:ÂÓˆÚ.(‰)ותקוה: קשה שהוא עצם  מלשון  והוא חזקו

.È˙ÈÓˆÓאצמית לבקרים  כמו כריתה  ק"א)ענין :(לקמן
(Â).È˙ÏÂ‡Ïעבירה עובר אדם  אין כי עבירות  ור"ל  אויל  מל '

שטות : רוח  בו נכנס  אותם:ÁÎ„.אא "כ  מלדעת נמנעו
(Ê).È·:ידי על  זר:ÊÂÓ¯.(Ë)ר "ל  חנוÂÏÙ.(È)מלשון

נפל  אחיו כל  פני על כמו כ"ה)ושכנו  ÂÁÈ˘È.(È‚):(בראשית
דברים: ספור  ענין
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במשנה : שנינו א: עמוד מה äúéäדף íBé ìëa 'eëå úéøçL ñøt áéø÷î íBé ìëa§¨©§¦§¨©£¦§§¨¨§¨

ïðaø eðz .äwcä ïî äwc íBiäå äwc הכיפורים יום של הקטורת לגבי נאמר בברייתא, ©¨§©©¨¦©©¨¨©¨¨
יב) טז ּדּקה'.(ויקרא סּמים קטרת חפניו הברייתא:'ּומלא ãeîìzשואלת äî ,äwc ְְְִֶַַָָָֹֹ©¨©©§

øîBì,'דקה' נאמר מה לשם -øîàð øák àìäåיום שבכל לו)בקטורת ל (שמות ©©£Ÿ§¨¤¡©
,'÷ãä äpnî z÷çLå':הברייתא משיבה 'דקה'. דין התורה כפלה àéáäìומדוע ,àlà §¨©§¨¦¤¨¨¥¤¨§¨¦

äwcä ïî äwc יום בערב למכתשת הכיפורים יום של קטורת את להחזיר שצריך ללמד - ©¨¦©©¨
הדקה. מן דקה לעשותה שוב ולשחקה הכפורים,

במשנה: Lák.שנינו ìL Bçøæîa ïéìBò íéðäk íBé ìëa הוא זה דין הגמרא: מבארת §¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤
çøænì,משום ïéîé Cøc àlà eäé àì äðBt äzàL úBpét ìk ,øî øîàc וכיון §¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨

וכשמגיע  לימינו, והמזרח לצפון פניו בכבש שהעולה נמצא המזבח, בדרום היה שהכבש

הכבש, במזרח הכהנים עלו כן ומשום המערכה. למקום שמגיע עד לימינו פונה המזבח לראש

על  יהלכו לימין, ויפנו המזבח לראש כשיגיעו במערבו, או הכבש באמצע יעלו שאם כיון

המזבח. מכבוד זה ואין צורך, שלא הכבש רוחב כנגד המזבח

במשנה: òöîàa.שנינו [ãøBéå] (ïéãøåéå) òöîàa [äìBò] (ïéìåò) íBiäå שואלת §©¤¨¤§©§¥¨¤§©
àîòèהגמרא: éàî:הגמרא משיבה זה. שינוי ìBãb,של ïäëc BãBák íeMî שמראה ©©£¨¦§§Ÿ¥¨

לצורך. שלא אף ומקיף בית, כבן שהוא חשיבותו את בכך

במשנה: î÷שנינו [ìBãb] ïäk íBé ìëa'eëå øBikä ïî åéìâøå åéãé Lc.זהב של הקיתון מן הגמרא:והיום àîòèשואלת éàî §¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦§©©£¨
הגמרא: משיבה זה. שינוי ìBãb,של ïäk ìL BãBák íeMî.הכהנים אחיו שאר עם ולא מיוחד בכלי ורגליו ידיו שמקדש בזה שמתכבד ¦§¤Ÿ¥¨

במשנה: úBëøòîשנינו òaøà íL eéä íBé ìëa.'וכו מאיר רבי דברי חמש, ïðaøוהיום eðz,בברייתאíézL eéä íBé ìëa §¨¨¨©§©©£¨¨©¨¨§¨¨§©¦
íBiäå ,úBëøòî היו הכיפורים, ביום -ìLL.מערכותäìBãb äëøòî ,úçà,הקרבנות כל את מקריבים äëøòîשעליה ,úçàå ©£¨§©¨Ÿ©©©£¨¨§¨§©©©£¨¨

,úøBè÷ ìL äiðL,הפנימי במזבח יום שבכל הקטורת להקטרת גחלים נטלו íBia,ממנה Ba ïéôéñBnL ,úçàå גחלים לקחו ממנה §¦¨¤§¤§©©¤¦¦©
לפנים, לפני íBéלהקטרה ìëa ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácהיוìLL מערכות,äìBãb äëøòî ìL ,úçà .òaøà íBiäå ¦§¥©¦§¨©¦¥¥§¨¨Ÿ§©©§©©©¤©£¨¨§¨

Làä íei÷ ìL ,úçàå ,úøBè÷ ìL äiðL äëøòî ,úçàå,זו ממערכה עליה מוסיפים מתגברת, אינה שאם גדולה, מערכה של §©©©£¨¨§¦¨¤§¤§©©¤¦¨¥
ëøòî ìL ,úçàå ,äìBãb äëøòî ìL ,úçà ,Lîç íBiäå òaøà íBé ìëa øîBà (øéàî) éaø .íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàåä §©©¤¦¦©©¦¥¦¥§¨©§©§©¨¥©©¤©£¨¨§¨§©©¤©£¨¨

íéøãôe íéøáéàì ,úçàå ,Làä íei÷ ìL ,úçàå ,úøBè÷ ìL äiðLאתמול קורבנות áøòaî,של eìkòúð àlL שרק מחמת §¦¨¤§¤§©©¤¦¨¥§©©¨¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤
לשורפם, נפרדת מערכה להם עושים והיו לגמרי, להתעכל הספיקו שלא אלא שניתנו או המערכה, על כלל ניתנו ולא המזבח בראש הונחו

.íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàå§©©¤¦¦©
הגמרא: eäìמדייקת úéà ézøz úäéî ,àîìò éleëc.קטורת של והמערכה הגדולה המערכה מערכות, שתי הפחות לכל יום בכל היו - §¥¨§¨¦©©§¥¦§
הגמרא: זה.ïìðîשואלת דין למדים מנין הגמרא:- ÷àøמשיבה øîà(ב ו ìk,(ויקרא çaænä ìò äã÷Bî ìò äìòä àåä' §¨¨¨©§¨¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨

,'äìélä,זה Ba',ו'מוקד' ã÷ez çaænä Làå' ,äìBãb äëøòî Bæ,זה ÷úøBè.'מוקד' ìL äiðL äëøòî Bæ ©©§¨©£¨¨§¨§¥©¦§¥©©©£¨¨§¦¨¤§¤
הגמרא: éñBéשואלת éaøå ל מערכה גם היתה יום שבכל déìשסובר àðî ,Làä íei÷:הגמרא משיבה מערכה. להוסיף לומד מניין - §©¦¥¦¨¥§¨¥

déì à÷ôð זאת לומד הוא -îה)הפסוק ו Ba',(שם ã÷ez çaænä ìò Làäå' נוספת מערכה שהיתה ללמד 'תוקד', לשון שוב שנכתב ©§¨¥¦§¨¥©©¦§¥©©
האש. קיום לצורך

i"yx

øîàð øáë àìäådpyd zeni lk lya .
:wcd dpnn zwgyeïéîé êøã àìà.

jkl mexca yakd ixdy gxfnl `edy
zeptil jenqy yak ly egxfna dler

:oinilåãåáë íåùîezeaiyg ze`xdl .
`lye jxevl siwne zia oak `edy

:jxevlíåéá åáì ïéôéñåîùlehil .
miptle iptl ly zxehwl milgb dpnn
`ed ixd iniptd gafn ly zxehw la`

:dpyd lk ly zxehwkùàä íåé÷ ìù.
dlecb dkxrn ly y` oi` m`y

:dfn eilr oitiqen xabznàìù
åìëòúðe` dkxrn lr epzip `ly .

:lkrzdl ewitqd `le epzip

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zay(iriax meil)

oeyln :dcedi axàú÷ò éarecn :`xif iax l`y cer .xv zia ± ¥©§¨
z`xwp daiyil zynynd dlecb ur zkizg.àúôekax aiyd §¨

oeyln :dcediáéúå óek:`xif iax l`y cer .eilr aye eze` dtk - §¦
ze`xwp mipal recn.éðáìoeyln :dcedi ax aiydéðá éðáìipal ± §¥¦§¥¦§¥¨¥

recn :`xif iax l`y cer .miax zexecl miiwzn mipaln oipay ,mipa
z`xwp mialel e` mivewn dieyrd xcb.àöeä:dcedi ax aiyd ¨

oeyln,äöéöçdvivg `l` miiwznd xac dpi` mivew xcby £¦¨
xdpdn min ea mia`eyy ilcd recn :`xif iax l`y cer .zirx`

`xwp.àaöçoeik :dcedi ax aiydáöBçLenr.øäpä ïî íéîcer ©§¨¤¥©¦¦©¨¨
`xwp ohw qxg ilk recn :`xif iax l`y.äæek:dcedi ax aiyd ¨

oeyln,äækca recn :`xif iax l`y cer .dfk lwe hren xac ,epiid ¨¤
`xwp dlkd iptl enr micwxny qcd ly.àúéèeL:dcedi ax aiyd ¦¨

oeylnàúeèLiax l`y cer .dheyk d`xp enr cwxndy ,zehy ± §¨
`xwp milbxe mici epnn mivgexy lecb ltq recn :`xif.àìëéLî§¦§¨

oeyln :dcedi ax aiyddlek éLàîiax l`y cer .mlek z` ugex ± ¨¥¨
`xwp dvigxl ynynd d`pe ohw ltq recn :`xif.àzìékLîaiyd ©§¦§¨

ln :dcedi axoeyàzìk àéLîdf ilky meyn ,dlkd z` ugex ± ¨§¨©§¨
:`xif iax l`y cer .cala miaeyg miyp`le dlkl dvigxl cgein

dkecn z`xwp recn.àúéñàoeyln :dcedi ax aiydàúøéqç± £¦¨©¦§¨
:`xif iax l`y cer .miptan dpnn wwgpy dn da xqgy ,dxqg

`xwp zyzkna enr miyzeky ilrd recn.äðëea:dcedi ax aiyd §¨
oeylnäpkàå àBaiax l`y cer .zyzknay lk`na dkpe `a - §©¤¨

oeilrd welgd `xwp recn :`xif.äLeáìoeyln :dcedi ax aiydàì §¨Ÿ
,äLeamipezgzd miwelgd lk dqkny iptn ,dyead rpeny ,epiid ¨

oeilrd lirnd `xwp recn :`xif iax l`y cer .mirexwd.àîéìb§¦¨
iptn :dcedi ax aiydLeyaeld,íìâk Ba äNòpoi` eli`k d`xpy ¤©£¤§Ÿ¤

d`p oeilr lirn `xwp recn :`xif iax l`y cer .mixai` jezig el
eb.àúìoeyln :dcedi ax aiydáézéàå élbeyaeldy ,ay`e dlb ± §¨©¥§¦¥

`ly ick ,ayiizn `edyk envr z` dlbne eiley z` diabn
recn :`xif iax l`y cer .rwxwa lirnd sytzyi `le jlklzi

dhin z`xwp.àéøetiptn :dcedi ax aiyd.äéìò ïéáøå ïéøtLcer §¨¤¨¦§¨¦¨¤¨
`xwp einin eyaiy xea recn :`xif iax l`y.à÷ðéæ øBaax aiyd ¦§¨

oeyln :dcedié÷ð äæ øBaxceqd recn :`xif iax l`y cer .eininn ¤¨¦
`xwp ea mithrzn minkg icinlzy.àøãeñoeyln :dcedi ax aiyd ¨¨

,åéàøéì 'ä ãBñmdl dlbpy minkg icinlzl cgein df cbay oeik ¦¥¨
mikln ly oenx` `xwp recn :`xif iax l`y cer .'d ceq.àðãtà©©§¨

oeyln :dcedi ax aiydïéc àçúétàgztly epiidc ,df gzt l` ± ©¦§¨¥

.jlnd z` zxyl e` htynl mi`a mlek df
:mlerd rah ipiipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzmpyiìLäL ¨©¨¨§Ÿ¨

y miig ilraäøeáb ïéôéñBî ïéðé÷ænL ïîæ ìkilra x`yk mpi`e ¨§©¤©§¦¦¦¦§¨
,miylgpy miig.øéæçå Lçðå âc ,ïä elàå§¥¥¨§¨¨©£¦

`ivend :dpyna epipy,ïîLexeriyCeñì éãkea.ïè÷ øáà`xnbd ¤¤§¥¨¥¤¨¨
:ohw xa` edn zx`anéàpé éaø éác éøîàly eyxcn ziaa exn` ± ¨§¦§¥©¦©©

d xeriy ,i`pi iaxïîL`edCeñì éãkeaBîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷ øáà ¤¤§¥¨¥¤¨¨¤¨¨¤
dywn .mei eze`a clepy wepiz ly dphw rav` iwxtn cg` ±

:`xnbdéáéúéîepipy ,i`pi iax iac ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
`ivend ,`ziixaaïîLexeriyCeñì éãkea.BîBé ïa ïè÷å ïè÷ øáà ¤¤§¥¨¥¤¨¨§¨¨¤

éàî,`ziixad zpeek `id dn ±åàìxeriydy dzpeek oi` m`d ± ©¨
jeql ick ea `diy `edìBãâc ïè÷ øáà,lecb mc` ly ±ìBãb øáàå ¥¤¨¨§¨§¥¤¨

BîBé ïa ïè÷ ìL`ziixad zpeeke ,enei oa wepiz ly lecb xa` e` ± ¤¨¨¤
epiide ,xa`d lr e` zqgiizn dpyna epipyy 'ohw' daizdy x`al
,ohw mc` ly lecb xa` epiide ,mc`d lr e` ,lecb mc` ly ohw xa`
jeql ick `ed xeriydy i`pi iax ly eyxcn ziaa exn`y enk `le

:`xnbd zvxzn .enei oa wepiz ly ohw xa` eaéaø éác Cì éøîà̈§¦¨§¥©¦
éàpé,i`pi iax ly eyxcn zia ipa jl aiydl mileki ±àì`id ef ©©Ÿ

`l` ,`ziixad zpeekøîà÷ éëä,xnel `ziixad zpeek jk ± ¨¦¨¨©
`ivend,ïîLexeriy,BîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷ øáà Ceñì éãkzpeeke ¤¤§¥¨¥¤¨¨¤¨¨¤

lr mb zqgiizn dpyna epipyy 'ohw' daizdy x`al `ziixad
ly ohw xa` jeql ick `ed xeriydy ,epiide ,mc`d lr mbe xa`d

.i`pi iax ly eyxcn ziaa exn`y enke ,ohw mc`
miiepy i`pi iax iac ixacy xnel ozip m`d zl`ey `xnbd

:mi`pz zwelgnaéàpúk àîéìielz df xacy xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥
`ivend ,`ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgnaïîLexeriyCeñì éãk ¤¤§¥¨

eaïúð éaø ,øæòìà ïa ïBòîL éaø éøác ,BîBé ïa ïè÷å ïè÷ øáà¥¤¨¨§¨¨¤¦§¥©¦¦§¤¤§¨¨©¦¨¨
,øîBàexeriyCeñì éãkeaéâìôéî÷ àäa åàì éàî .ïè÷ øáà± ¥§¥¨¥¤¨¨©¨§¨¨¦§§¦

,ewlgp dfa `l m`døáñ øæòìà ïa ïBòîL éaøcick `ed xeriydy §©¦¦§¤¤§¨¨¨©
ea jeqlìL ïè÷ øáàwepizïè÷,enei oaøáñ ïúð éaøåxeriydy ¥¤¨¨¤¨¨§©¦¨¨¨©

ea jeql ick `edìBãâc ïè÷ øáà,lecb mc` ly ±ìBãb øáà Bà ¥¤¨¨§¨¥¤¨
ïè÷c,ohw wepiz ly ±ìáàjeql ick wx ea yi m`ìL ïè÷ øáà §¨¨£¨¥¤¨¨¤

àì ,BîBé ïa ïè÷.ez`ved lr miaiig oi` - ¨¨¤Ÿ
:`xnbd dgecàì,df xaca mi`pz ewlgpy `ziixadn gikedl oi` ± Ÿ
xnel xyt`eàîìò éleëcwx ea yiy ony `ivend lkd ixacly ± §¥¨§¨

jeql ickàì ,BîBé ïa ïè÷c ïè÷ øáà,ez`ved lr aiig epi` - ¥¤¨¨§¨¨¤Ÿ
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צט `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
במשנה : שנינו א: עמוד מה äúéäדף íBé ìëa 'eëå úéøçL ñøt áéø÷î íBé ìëa§¨©§¦§¨©£¦§§¨¨§¨

ïðaø eðz .äwcä ïî äwc íBiäå äwc הכיפורים יום של הקטורת לגבי נאמר בברייתא, ©¨§©©¨¦©©¨¨©¨¨
יב) טז ּדּקה'.(ויקרא סּמים קטרת חפניו הברייתא:'ּומלא ãeîìzשואלת äî ,äwc ְְְִֶַַָָָֹֹ©¨©©§

øîBì,'דקה' נאמר מה לשם -øîàð øák àìäåיום שבכל לו)בקטורת ל (שמות ©©£Ÿ§¨¤¡©
,'÷ãä äpnî z÷çLå':הברייתא משיבה 'דקה'. דין התורה כפלה àéáäìומדוע ,àlà §¨©§¨¦¤¨¨¥¤¨§¨¦

äwcä ïî äwc יום בערב למכתשת הכיפורים יום של קטורת את להחזיר שצריך ללמד - ©¨¦©©¨
הדקה. מן דקה לעשותה שוב ולשחקה הכפורים,

במשנה: Lák.שנינו ìL Bçøæîa ïéìBò íéðäk íBé ìëa הוא זה דין הגמרא: מבארת §¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤
çøænì,משום ïéîé Cøc àlà eäé àì äðBt äzàL úBpét ìk ,øî øîàc וכיון §¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨

וכשמגיע  לימינו, והמזרח לצפון פניו בכבש שהעולה נמצא המזבח, בדרום היה שהכבש

הכבש, במזרח הכהנים עלו כן ומשום המערכה. למקום שמגיע עד לימינו פונה המזבח לראש

על  יהלכו לימין, ויפנו המזבח לראש כשיגיעו במערבו, או הכבש באמצע יעלו שאם כיון

המזבח. מכבוד זה ואין צורך, שלא הכבש רוחב כנגד המזבח

במשנה: òöîàa.שנינו [ãøBéå] (ïéãøåéå) òöîàa [äìBò] (ïéìåò) íBiäå שואלת §©¤¨¤§©§¥¨¤§©
àîòèהגמרא: éàî:הגמרא משיבה זה. שינוי ìBãb,של ïäëc BãBák íeMî שמראה ©©£¨¦§§Ÿ¥¨

לצורך. שלא אף ומקיף בית, כבן שהוא חשיבותו את בכך

במשנה: î÷שנינו [ìBãb] ïäk íBé ìëa'eëå øBikä ïî åéìâøå åéãé Lc.זהב של הקיתון מן הגמרא:והיום àîòèשואלת éàî §¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦§©©£¨
הגמרא: משיבה זה. שינוי ìBãb,של ïäk ìL BãBák íeMî.הכהנים אחיו שאר עם ולא מיוחד בכלי ורגליו ידיו שמקדש בזה שמתכבד ¦§¤Ÿ¥¨

במשנה: úBëøòîשנינו òaøà íL eéä íBé ìëa.'וכו מאיר רבי דברי חמש, ïðaøוהיום eðz,בברייתאíézL eéä íBé ìëa §¨¨¨©§©©£¨¨©¨¨§¨¨§©¦
íBiäå ,úBëøòî היו הכיפורים, ביום -ìLL.מערכותäìBãb äëøòî ,úçà,הקרבנות כל את מקריבים äëøòîשעליה ,úçàå ©£¨§©¨Ÿ©©©£¨¨§¨§©©©£¨¨

,úøBè÷ ìL äiðL,הפנימי במזבח יום שבכל הקטורת להקטרת גחלים נטלו íBia,ממנה Ba ïéôéñBnL ,úçàå גחלים לקחו ממנה §¦¨¤§¤§©©¤¦¦©
לפנים, לפני íBéלהקטרה ìëa ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácהיוìLL מערכות,äìBãb äëøòî ìL ,úçà .òaøà íBiäå ¦§¥©¦§¨©¦¥¥§¨¨Ÿ§©©§©©©¤©£¨¨§¨

Làä íei÷ ìL ,úçàå ,úøBè÷ ìL äiðL äëøòî ,úçàå,זו ממערכה עליה מוסיפים מתגברת, אינה שאם גדולה, מערכה של §©©©£¨¨§¦¨¤§¤§©©¤¦¨¥
ëøòî ìL ,úçàå ,äìBãb äëøòî ìL ,úçà ,Lîç íBiäå òaøà íBé ìëa øîBà (øéàî) éaø .íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàåä §©©¤¦¦©©¦¥¦¥§¨©§©§©¨¥©©¤©£¨¨§¨§©©¤©£¨¨

íéøãôe íéøáéàì ,úçàå ,Làä íei÷ ìL ,úçàå ,úøBè÷ ìL äiðLאתמול קורבנות áøòaî,של eìkòúð àlL שרק מחמת §¦¨¤§¤§©©¤¦¨¥§©©¨¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤
לשורפם, נפרדת מערכה להם עושים והיו לגמרי, להתעכל הספיקו שלא אלא שניתנו או המערכה, על כלל ניתנו ולא המזבח בראש הונחו

.íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàå§©©¤¦¦©
הגמרא: eäìמדייקת úéà ézøz úäéî ,àîìò éleëc.קטורת של והמערכה הגדולה המערכה מערכות, שתי הפחות לכל יום בכל היו - §¥¨§¨¦©©§¥¦§
הגמרא: זה.ïìðîשואלת דין למדים מנין הגמרא:- ÷àøמשיבה øîà(ב ו ìk,(ויקרא çaænä ìò äã÷Bî ìò äìòä àåä' §¨¨¨©§¨¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨

,'äìélä,זה Ba',ו'מוקד' ã÷ez çaænä Làå' ,äìBãb äëøòî Bæ,זה ÷úøBè.'מוקד' ìL äiðL äëøòî Bæ ©©§¨©£¨¨§¨§¥©¦§¥©©©£¨¨§¦¨¤§¤
הגמרא: éñBéשואלת éaøå ל מערכה גם היתה יום שבכל déìשסובר àðî ,Làä íei÷:הגמרא משיבה מערכה. להוסיף לומד מניין - §©¦¥¦¨¥§¨¥

déì à÷ôð זאת לומד הוא -îה)הפסוק ו Ba',(שם ã÷ez çaænä ìò Làäå' נוספת מערכה שהיתה ללמד 'תוקד', לשון שוב שנכתב ©§¨¥¦§¨¥©©¦§¥©©
האש. קיום לצורך

i"yx
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oeyln :dcedi ax aiyddlek éLàîiax l`y cer .mlek z` ugex ± ¨¥¨
`xwp dvigxl ynynd d`pe ohw ltq recn :`xif.àzìékLîaiyd ©§¦§¨

ln :dcedi axoeyàzìk àéLîdf ilky meyn ,dlkd z` ugex ± ¨§¨©§¨
:`xif iax l`y cer .cala miaeyg miyp`le dlkl dvigxl cgein

dkecn z`xwp recn.àúéñàoeyln :dcedi ax aiydàúøéqç± £¦¨©¦§¨
:`xif iax l`y cer .miptan dpnn wwgpy dn da xqgy ,dxqg

`xwp zyzkna enr miyzeky ilrd recn.äðëea:dcedi ax aiyd §¨
oeylnäpkàå àBaiax l`y cer .zyzknay lk`na dkpe `a - §©¤¨

oeilrd welgd `xwp recn :`xif.äLeáìoeyln :dcedi ax aiydàì §¨Ÿ
,äLeamipezgzd miwelgd lk dqkny iptn ,dyead rpeny ,epiid ¨

oeilrd lirnd `xwp recn :`xif iax l`y cer .mirexwd.àîéìb§¦¨
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.i`pi iax ly eyxcn ziaa exn`y enke ,ohw mc`
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jeql ickàì ,BîBé ïa ïè÷c ïè÷ øáà,ez`ved lr aiig epi` - ¥¤¨¨§¨¨¤Ÿ
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.çépäå øøéáe ,ìëàå øøéáe ,ïéìëBà éðéî éðL åéðôì eéä .éðîçð©£¨¦¨§¨¨§¥¦¥¨¦¥¥§¨©¥¥§¦¦©
áø .áéiç :éðúî ézôécî äéîøé éaø ,øeèt :éðúî éLà áø©©¦©§¥¨©¦¦§§¨¦¦§¦©§¥©¨©
ïBð÷a Y àä ,àéL÷ àì !áéiç éðz àäå ,øeèt éðúî éLà©¦©§¥¨§¨¨¥©¨¨©§¨¨§¨
àúaL :øîà éîéc áø àúà ék .äøáëe äôða Y àä ,éeçîúå§©§¨§¨¨§¨¨¦£¨©¦¦£©©§¨
eäéén÷ àãL .éñà 'øå éîà éaø eòì÷éàå ,éàåä éáéa áøc§©¥¥£©§¦§©©¦©¦§©©¦§¨©©§
CBzî ìëBà" øáñc íeMî éà àðòãé àìå ,éøéôc äìkìk©§¨¨§¥¥§¨¨©£¨¦¦§¨©¤¦
:øîà äi÷æç .ïéeëîc àeä äôé ïéò íeMî éà ,"øeñà úìBñt§¤¨¦¦©¦¨¨¦§©¥¦§¦¨¨©
øáñ÷ àîéì .áéiç Y ïälL úìBñt CBzî íéñBîøez øøBaä©¥§¦¦§¤¤¨¤©¨¥¨¨¨©

ìëBà äi÷æçíéñBîøez éðàL !øeñà úìBñt CBzî ¦§¦¨¤¦§¤¨¨¥§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc zay(oey`x meil)

dì àéîãc àkéàc áb ìò óàdzyrpy zxg` dk`ln yiy s` ± ©©©§¦¨§¨§¨¨
,dl dnec `ide okynadì áéMçzea` ipyk `pzd oze` dpn ± ©¦¨

iptn zea` dylyk cwxne xxea dxef `pzd dpn okle ,zek`ln
.okyna eid mzylyy

a`k zipnp okyna dzidy dk`ln lky ,ok m` :`xnbd dywn
,envr ipta dk`lnLúBk énð áLçéìåmihg yzek mb `pzd dpni ± §¦§Ÿ©¦¥

s` ,dk`ln a`k mze` mipgehy mcew mztilw xiqdl zyzkna
okyna dzid ef dk`ln ixdy ,yc zk`lnl dnec ef dk`lny
dpn `ly cenll yi ef dk`ln dpn `ly jkne ,mipnnqd ziiyra
zxfeg ok m`e ,okyna eid odizyy s` zenec zek`ln izy `pzd

.cwxne xxea dxef `pzd dpn recn `iyewd
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàzenec zek`ln mb dpen `pzd zn`a ¨©©©¥

yzek zk`ln dpn `l ok it lr s`e ,okyna eidyìëBà éðò ïkL¤¥¨¦¥
,äLéúk àìa Bztziiyrl zekxvpd zek`lnd z` o`k dpn `pzde ¦§Ÿ§¦¨

dpn `l ztd ziiyrl jk lk zkxvp dpi` ef dk`lny oeike ,ztd
zk`lny `vnpe ,dyicd zk`ln z` dpny jk lr jnqe ,dze`

.dyic llka `id j` dk`ln a` ok` `id yzek
:sqep uexizépî àä ,øîà àáø,diepy `id in zhiya epzpyn - ¨¨¨©¨©¦

zhiya `ldøîàc ,àéä éaø(:fv oldl)y weqtdn yexcl yiyúBáà ©¦¦§¨©£
úBëàìîmdáéMç éàå ,úçà øñç íéòaøàdpen `pzd did m`e ± §¨©§¨¦¨¥©©§¦©¦

zk`ln mbíéòaøà déì àéåä ,LúBkokle ,zek`ln mirax` eid ± ¥©§¨¥©§¨¦
.yc zk`ln mr dllke ,dnvr ipta dyizkd zk`ln z` dpn `l

:`ax ly evexiz lr `xnbd dywnðäî àãç ÷etéìåC`pzd `ivei ± §¦£¨¥¨¨
,cwxne xxea dxef epiidc ,el` zea` dylyn cg`LúBk ìéiòìe± §©¥¥

dpen eiykry itl ,zepyl sicr jke ,yzek zk`ln enewna qipkie
,dyic oiprn zea` ipye dxixa oiprn zea` ipy ,oipr lkn zea` ipy
.xg` oiprn cg` a`e cg` oiprn zea` dyly zepyln sicr dfe

:`xnbd dwiqnééaàãk àzøåeçî àlà`ed xexa xac `l` ± ¤¨§©©§¨¦§©©¥
.iia` ly evexizk xnel jixvy

:xxea zk`ln oipra cer dpc `xnbdïðaø eðz,`ziixaaåéðôì eéä ¨©¨¨¨§¨¨
,ïéìëBà éðéî,zleqtd jezn lke`d z` lehil dvexeìëBàå øøBa ¦¥¨¦¥§¥

eçépîe øøBá,elk`iy mixg` jxevlíàå ,øBøáé àìåe xarøøéa ¥©¦©§Ÿ¦§§¦¥©
.úàhç áéiç©¨©¨

:`xnbd dywnøîà÷ éàîxn` dligzny ,xnel `pzd zpeek dn ± ©¨¨©
.xexai `ly xn` seqale ,lke`e xxeay

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,àleò øîà,xnel `pzd zpeek jk ± ¨©¨¨¦¨¨©
íBia Báì ìëBàå øøBa,zay dze` jxevl -çépîe øøBáemixg`l ¥§¥§©¥©¦©

,íBia Báì,mei eze`l dyer m` xxea `xwp oi`y itløçîìåla` ± §©§§¨¨
xgn jxevlíàå ,øBøáé àìe xarøøéaxgn jxevl.úàhç áéiç Ÿ¦§§¦¥©©¨©¨

:`ler ly evexiz lr dywn `cqg axé÷úîéëå ,àcñç áø dì ó ©§¦¨©¦§¨§¦
íBia Báì úBôàì øzeî,zay dze`a lek`l zpn lr -øzeî éëå ¨¤¡§©§¦¨

,íBia Báì ìMáìea lek`l zpn lr lyale zet`l xeq`y i`ce ixd §©¥§©
ok m` ,z`hg aiig xgn jxevl xxeady xne` dz`y oeike ,meia
ea lek`l zpn lr elit` xexal xeq` `die ,`ed dk`ln a` 'xxea'
.mei eze` jxevl elit` zek`lnd x`y z` zeyrl xeq`y enk meia

:xg` ote`a `ziixad z` yxtn `cqg ax,àcñç áø øîà àlàjk ¤¨¨©©¦§¨
,xnel `pzd zpeekøeòéMkî úBçt ìëBàå øøBa,zxbexbn zegt ± ¥§¥¨¦©¦

okeçépîe øøBamixg` jxevl,øeòéMkî úBçtzegt ly dxixay ¥©¦©¨¦©¦
,dk`ln jxc `le dlik` jxc zaygp xeriykn,øBøáé àì øeòéMëå§©¦Ÿ¦§

íàåe xarøøéazxbexb xeriyk.úàhç áéiç §¦¥©©¨©¨
:`cqg ax ly evexiz lr dywn sqei axé÷úîéëå ,óñBé áø dì ó ©§¦¨©¥§¦

,øeòéMkî úBçt úBôàì øzeîepi` zxbexbn zegt dte`dy s`e ¨¤¡¨¦©¦
xeq` xeriy ivg ixdy ,xaca xeqi` yi i`ce mewn lkn ,z`hg aiig
lek`l zpn lr xexal leki dligzkly `pzd xn` ji`e ,dxezd on

.meia ea
:xg` ote`a `ziixad z` yxtn sqei ax,óñBé áø øîà àlàjk ¤¨¨©©¥

,xnel `pzd zpeek,ãia ìëBàå øøBaokeçépîe øøBamixg` jxevl ¥§¥©¨¥©¦©
.ãiala`ïBð÷axve cg`d ecvn agxy xepiv oirk ieyrd ur ilk - ©¨§¨

,ipyd ecvnéeçîúáemicgein mpi`y milk epiidc ,dlecb dxrw ± §©§
,mda xexalíàå ,øBøáé àìe xarøøéa,mdaøeñà ìáà ,øeèt Ÿ¦§§¦¥©¨£¨¨

.dligzkl ok zeyrl,äøáëáe äôðáexexal micgeind milk mdy §¨¨¦§¨¨
,mdaíàå ,øBøáé àìe xarøøéamda.úàhç áéiç Ÿ¦§§¦¥©©¨©¨

:sqei ax ly evexiz lr dywn `pepnd axé÷úî,àðeðîä áø dì ó ©§¦¨©©§¨
éðz÷ éeçîúå ïBð÷ éãéîici lr xxeaa xaecny `ziixaa epipy ike ± ¦¦¨§©§¨¨¥

zxacn `idy rnyne mzq xxea dxn` `ziixad ixd ,iegnze oepw
.ea xxeay ilk lka

:xg` ote`a `ziixad z` yxtn `pepnd ax,àðeðîä áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨
ecia xxeay xaecn `tiqa oiae `yixa oia,`pzd zpeek `id jke ,

,ìëBàå øøBad z` xxea `diy i`pza,úìBñtä CBzî ìëBàoi`y ¥§¥¤¦©§¤
oke ,dxixa jxc efçépîe øøBaxxea `diy i`pza mixg` jxevl ¥©¦©

,úìBñtä CBzî ìëBàla`øBøáé àì ìëBà CBzî úìBñtelit` ¤¦©§¤§¤¦¤Ÿ¦§
,dxixa jxc `id efy ,eciaíàåe xarøøéalke` jezn zleqtáéiç §¦¥©©¨

.úàhç©¨
:`pepnd ax ly evexiz lr dywn iia`é÷úîìëBà éãéî ,ééaà dì ó ©§¦¨©©¥¦¦¤

éðz÷ úìBñt CBzîxxeaa xaecn `yixay `ziixaa epipy ike ± ¦§¤¨¨¥
xxea oia dwlig `le ,mzqa diepy `ziixad ixd ,zleqt jezn lke`

.lke` jezn zleqt xxeal zleqt jezn lke`
:xg` ote`a `ziixad z` yxtn iia`,ééaà øîà àlà`yixa oia ¤¨¨©©©¥

,`pzd zpeek `id jke ,zleqt jezn lke` xxeay xaecn `tiqa oiae
ìëBàå øøBalk`iy i`pzaøzìàìoke ,cin ±çépîe øøBáejxevl ¥§¥§©§©¥©¦©

elk`iy i`pza mixg`,øzìàì.dxixa jxc ef oi`yíBia Báìe± §©§©§©
,onf xg`l zay dze`a lek`líàå ,øBøáé àìe xarøøéaick Ÿ¦§§¦¥©

onf xg`l zay dze`a lek`lì øøBák äNòða ripvdáéiçå ,øöBà ©£¨§¥§¨§©¨
.úàhç©¨

àáøc dén÷ ïðaø äeøîàiptl iia` ly evexiz z` minkgd exn` ± ©§¨©¨¨©¥§¨¨
,`axeäì øîà,`ax mdl xn` ±éðîçð øîà øétL.iia` xn` dti ± ¨©§©¦¨©©§¨¦

:xxea zk`ln oipra cer dpc `xnbd,ïéìëBà éðéî éðL åéðôì eéä̈§¨¨§¥¦¥¨¦
øøéáemdn cg`çépäå øøéáe ,ìëàåjxevl gipde xxiay e` ± ¥©§¨©¥©§¦¦©

,elk`iy mixg`éðúî éMà áøy cnln ±ézôécî äéîøé éaø ,øeèt ©©¦©§¥¨©¦¦§§¨¦¦§¦
éðúîy cnln ±.áéiç ©§¥©¨

:`xnbd dywnøeèt éðúî éMà áø,xehty cnln iy` ax ike - ©©¦©§¥¨
éðz àäåzpn lr xxa m`y lirl d`aedy `ziixaa epipy ixde ± §¨¨¥

onf xg`l lek`l.áéiç©¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxacn xeht `edy xn`y iy` ax ± Ÿ©§¨¨

xxay ote`a,éeçîúå ïBð÷alkn el` milka xexal xeq`y s`y §¨§©§
dxixa jxc ef oi`e jkl miieyrd milk mpi`y oeik ,xeht mewn

e .ixnblàäxxay ote`a zxacn aiig `edy dxn`y `ziixad ± ¨
,äøáëe äôða.z`hg aiig mda xxeade ,jkl miieyrd milk mdy §¨¨§¨¨

éîéc áø àúà éklaal l`xyi ux`n inic ax `ayk ±øîà,xtiq ± ¦£¨©¦¦¨©
éàåä éáéá áøc àúaLiaia ax ly exez didy meid ribdyk ± ©§¨§©¥¨£©

,zaya df dide ,micinlzd z` ynyleòìwéàåmyl epncfd ±éaø §¦§¨©¦
éøéôc äìkìk eäéén÷ àãL ,éqà éaøå énàiaia ax mdiptl gipd ± ©¦§©¦©¦§¨©©§©§¨¨§¥¥

iptl zzle milrdn zexitd xexal dvx `le ,zexit d`ln dlqlq
`linn ok ici lre mdiptl zexitd z` ghy `l` ,cg`e cg` lk

,elk`e elhp mde ,eil`n lke`d yxtpøáñc íeMî éà àðòãé àìå§Ÿ¨©§¨¦¦§¨©
øeñà úìBñt CBzî ìëBàxaqy meyn ok dyr m` rcei ipi`e ± ¤¦§¤¨

,cin lek`l zpn lre cia elit` zleqt jezn lke` xexal xeq`y
ïéekîc àeä äôé ïéò íeMî éà,dti oira mcakl ick ok dyry e` ± ¦¦©¦¨¨§¦©¥

.zexitd lk z` mdiptl yibdle
:xxea oipra sqep oic d`ian `xnbdíéñBîøez øøBaä ,øîà äi÷æç¦§¦¨¨©©¥§¦

,zeiphw oin ±áéiç ,ïälL úìBñt CBzî.z`hg ¦§¤¤¨¤©¨
:`xnbd zl`eyøáñ÷ àîéìxaeqy xn`p m`d ±äi÷æçxexaly ¥¨¨¨©¦§¦¨

øeñà úìBñt CBzî ìëBà.xzl`l lek`l zpn lr elit` ¤¦§¤¨
:`xnbd daiyníéñBîøez éðàLipin x`yn miqenxez mipey ± ¨¦§¦
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â"òààkéàc.Ediieexzl EdpiaWg ,Dl `incC DcdA izixg``cgC b"r`e ,zFa`M §¦¨©£¦¦©£¨§¨§¨¨¨§¦§§©§©§§¨§©£¨
Edpip:áLçéìåLúBk éîð.,zWYknA oiHg.oipnnQA WCwOA i`edC ,ozRilw xiqdl ¦§§¦£©©¦¥¦¦§©§¤¤§¨¦§¦¨¨©£©©¦§¨©©§¨¦

`incC mEXn ,e`l `N`Wclinp `dC ,Dl aiWg `l -dwxtin`id WEaNn:ïkL ¤¨¨¦§¨§¨§¨¨¨¥¨§¨©¦¦©§¨¦§¦¤¥
äLéúk àìa Bzt ìëBà éðò.,Kklb"r`oeiM - `id dk`ln a`e ,WCwOA i`edC ¨¦¥¦§Ÿ§¦¨§¨©£©©¦§¨§©§¨¨¦¥¨
.Dl `pY `l WC Dil `pzCdxFfexxFaE §¨¨¥¨¨¨¨¨§¤¥

EedC oeike .Edpip ztC `xECiq - cTxnE§©¥¦¨§©¦§§¥¨©£
- ztC `xECiqA ligz` `kde ,WCwOA©¦§¨§¨¨©§¦§¦¨§©
ipznl l"dC ,dtF` iAB opixn`cM ,EdpipŸ¥§¦§¨§¦©©¥¤§§¦§¥
`N` ,WCwOA ded `lC 'dtF`' `le 'lXan'§©¥§Ÿ¤§¨£¨©¦§¨¤¨
dtF`e li`Fd .`z`e hwp ztC `xECq mEXn¦¦¨§©§©©£¨¦§¤
- dWizM la` .oipnnqA lXanM ztA§©¦§©¥§©§¨¦£¨§¦¨

izzlC `Ed mixiWriWzkezlq zFUrl £¦¦§¨§¦§¨§¦©£Ÿ¤
`pY `l KMld ,igxh `l miIpr la` ,dIwp§¦¨£¨£¦¦¨¨§¦¦§¨¨¨¨

llkaE ,`id dk`ln a` i`Ce ,EdinE .DlWC ¨¦©©©§¨¨¦¦§©¨
`id:àéä éaø."wxFGd" wxtA oOwl siliC)sc ¦©¦¦§¨¥§©¨§¤¤©¥
:fv:("mixaCd" "mixaC""mixaCd dN`" §¨¦©§¨¦¥¤©§¨¦

`piipnl:÷Btéìåðäî àãçC.F` dxFf F` §¦§¨¨§¦£¨¥¨¨¤
,`cg EedC cTxn F` xxFAwFRil`cg EdiiPin ¥§©¥§¨£¨¦¦©§£¨

`dn iYxY ipzinl sicr ikdC .Kd ipzile§¦§¥¨§¨¦¨¦§¦§¥©§¥¥¨
,`dn iYxzeipzinNnlRkinlEipnif `zlY §©§¥¥¨¦§¦§¥§¦§©§¨¨¦§¥

litM `lC `cg `Mi`e ,`cgAicin DiAEid : ©£¨§¦¨£¨§¨¨¥¥¦¥¨
,'iqxB .oilkF` ipin eiptl"leipW b:àìå §¨¨¦¥¨¦¨§¦§§¥§Ÿ

øBøáé.`pY `WixA ?xn`w i`n :KixR DiOwl ¦§§©¥¨¥©¨¨©§¥¨¨¨
xFxai `l `pY xcde ,xxFA!øçîìe.KxFvl ¥©£©¨¨Ÿ¦§§¨¨§¤

xgn:ìMáìe úBôàì øzeî éëåíBia Báì. ¨¨§¦¨¤¡§©¥§©
"depxgnlE Yxn`C oeiM ,`id dk`ln a` §©§¨¨¦¥¨§¨§©§§¨¨

z`Hg aiIg:øeòéMkî úBçt.zFgR ©¨©¨¨¦©¦¨
nzxbFxbM:úBçt úBôàì øzeî éëå ¦¦§¤¤§¦¨¤¡¨

øeòéMkî.aEIgC idp`xEQi` ,`Mil z`Hg ¦©¦§¦§¦©¨¥¨¦¨
on xEq` xEriW ivg ol `niiwC .`Mi` `din¦¨¦¨§©§¨¨£¦¦¨¦

`nFiC `xzA wxtA ,dxFYd)sccr..(ikide ©¨§¤¤©§¨§¨§¥¦
dNgYkl xxFA ipzw?waïBð.oiUFrW ur ilM ¨¨¥¥§©§¦¨©¨§¦¥¤¦

,eiptNn xvwe eixg`Nn agx xFPiv oirM§¥¦¨¨¦§©£¨§¨¨¦§¨¨
.FzF` miUFr rAhn ilraExxFAdeziphw FA ©£¥©§¥©¦§©¥¦§¦

mFwOA ziphw ozFpagxd,FrprpnEziphTde ¥¦§¦©¨¨¨¨§©§§§©¦§¦
eiR KxC cxFie lBlBzn lBlbq `EdW ipRn¦§¥¤§©§©¦§©§¥§¥¤¤¦

,xvTdzlFqRdeilMA x`Wp:ìáà øeèt ©¨¨§©§¤¦§¨©§¦¨£¨
øeñà.incC - ied `l dNgYkl xYEn ¨¨§©§¦¨¨¨¥§¨¥

,dxixalxg`lkC - ied `l z`Hg aiIgeci ¦§¥¨§©¨©¨¨¨¥§¦§©©¨
dtpA dxixA xTirC ,`EdciA la` ,dxakE §¦©§¥¨§¨¨§¨¨£¨§¨

inC `lllM xxFal:éãéîïBð÷éeçîúåéðú÷. ¨¨¥§¥§¨¦¥¨§©§¨¨¥
`N` ,"ipzw dxakE dtp icin" KixtC inp d"d©¦§¨¥¦¥¨¨§¨¨¨¨¥¤¨

EdiiPin `cghwp:úìBñtä CBzî ìëBà.`l £¨¦©§§©¤¦©§¤Ÿ
`id dxixA KxC:øzìàì çépîe øøBáe. ¤¤§¥¨¦¥©¦©§©§©

oixxFA KxC df oi`W ,xYl`l lFk`l:øöBàì. ¤¡§©§©¤¥¤¤¤§¦¨¨
ripvdl:éðîçð.iiA`:àéðúäå.."aiIg" lirl §©§¦©©£¨¦©©¥§¨©§¨§¥©¨

xxFaA i`edNgYkl xYEn - xYl`l giPnE §¦§¥©¦©§©§©¨§©§¦¨
`Mil xEq` la` xEhtE ,`ied:áøc àúaL ¨§¨¨£¨¨¥¨©§¨§©

éàåä éáéa.micinlYd lr WOWnE cnFr zFidl FnFi riBd:eäéén÷ àãLe.dvx `le ¥©£©¦¦©¦§¥§©¥©©©§¦¦§¨©©§§Ÿ¨¨
oghW `N` ,cg`e cg` lM iptl zzle oilrd KFYn lkF`d xFxalmilhFp mde ¦§¨¤¦¤¨¦§¨¥¦§¥¨¤¨§¤¨¤¨§¨¨§¥§¦

gEHWaE ,milkF`eeil`n lkF`d Wxtp df:ïéñBîøez øøBaä.owlXW xg`l`Ed §§¦§¦©¤¦§¨¨¤¥¥¨©¥§¦§©©¤§¨¨
dRilTd KFYn lkF` xxFA: ¥¤¦©§¦¨
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â"òàaiyg dl `incc `ki`c)(`ixnbl mdy itl .wcwcne haey aiyg `lc `de .

zeyrl ozyt oivtpn eid okynay b"r` ,utpn inp aiyg `le ± bxe`e jqin llka
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קג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc zay(oey`x meil)

éðîéæ àòáL déì é÷ìLc,owznl ick minrt ray mze` milyany ± §¨§¦¥¦§¨¦§¥
çøñî déì éì÷L àì éàåici lr ce`n jx dyrpy xg`ne ± §¦Ÿ¨§¦¥©§©

mdly zleqtd jezn oiqenxezd z` elhi `l m` ,daxd lyazdy
,zleqtk aygi lke`d mbe ,egixqiëexxea,éîc ìëBà CBzî úìBñt §§¤¦¤¨¥

,xnelkoeik zleqtk mb eaygiy mixingne ,lke` md oiqenxezd
oiqenxezd jezn oiqenxezd z`ved okle ,egixqi m`ivei `l m`y

.lke` jezn zleqt z`vedk zaygp dxicway
:dpyna epipy.ïçBhäåmda aiigy mipte` dnk d`ian `xnbd §©¥

:ogeh meynà÷ìéñ íéøôc ïàî éàä ,àtt áø øîàjzegy in ± ¨©©¨¨©©§¨¦¦§¨
,zewc zekizgl wlq.ïçBè íeMî áéiç©¨¦¥

ézìéñ úéìñc ïàî éàä ,äMðî áø øîàick mivr rwany in ± ¨©©§©¤©©§¨¦¦§¥
,y` mda xiradl ,miwc mivr mdn zeyrl.ïçBè íeMî áéiçsiqen ©¨¦¥

:iy` axàúçLnà ãéô÷ éà ,éMà áø øîàmkzgl citwn m` ± ¨©©©¦¦¨¦©¦§£¨
,znieqn dcnaáéiçmb.Czçî íeMî ©¨¦§©¥

y:dpyna epipläå.äôBàäå L:`xnbd zl`ey÷áL ,àtt áø øîà §©¨§¨¤¨©©¨¨¨©
ïkLna äåäc ïéðînñ ìeMéa ïãéc àpzoipna `pzd gipd recn - ©¨¦¨¦©§¨¦©£¨©¦§¨

mipnnqd z` elyiay] okyna dzidy leyia zk`ln z` zek`lnd
,[zerixid zriav jxevläôBà è÷ðållk dzid `ly dk`ln `idy §¨©¤
:`xnbd daiyn .okynaè÷ð úôc àøecéñ ïãéc àpzly `pzd ± ©¨¦¨¦¨§©¨©

ea ligzdy ztd ziiyr xcq itl zek`lnd z` hxit epzpyn
.ztd leyia `edy ,dte` dpy ,mipnnq lyan mewna okle ,dligza

:lyan meyn mda aiigy mipte` dnk d`ian `xnbdàçà áø øîà̈©©£¨
àðezàì àúkéñ àãLc ïàî éàä ,àøéeò áø øaczi jilydy in ± ©©©¦¨©©¦§¨¦§¨§©¨

,dywziy ick ,eyail zpn lr mg xepz jezl ur ieyrd gláéiç©¨
.ìMáî íeMî¦§©¥

:`xnbd dywnàèéLtax jxved dnle ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
:`xnbd zvxzn .erinydl `g`ì àîéúc eäîà÷ àðî éøeøL ©§¥¨§¨¥¨¨¨

ïéekéî,xzene ,elyal `le czid z` wfgl ezpeeky xn`z `ny ± ¦©¥
ïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y `g` ax eprinyn ±éôø àtøéîc ¨©§©¨§¦§¨¨¥
èéî÷ øãäåminde ,y`d meg ici lr dtxzn czid dligzny ± ©£©¨¦

df ixd ,dligza dtxznyke .dywzn okn xg`l wxe ,epnn mi`vei
.leyia

:lyan meyn aiigy sqep ote`ïàî éàä ,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨©©
àøôek çzøàc,ztf jizdy in ±.ìMáî íeMî áéiç §©§©§¨©¨¦§©¥
:`xnbd dywnàèéLt`ped ax xa dax jxved dnle ,xacd heyt ± §¦¨

:`xnbd zvxzn .erinydlàîéà àLewéàå øãäc ïåék àîéúc eäî©§¥¨¥¨§¨©§¦¨¥¨
àì`l ,xxwzny xg`l dywzne xfeg ztfdy oeiky xn`z `ny ± Ÿ

,zniiwznd dk`ln epi`y df leyia lr aiigziïì òîLî à÷̈©§©¨
.aiigy

dyrn lr ze`hg dnk mda miaiigy mipte` dnk d`ian `xnbd
:cg`àúéáç ãáòc ïàî éàä ,àáø øîàly ziag dyry in - ¨©¨¨©©§¨©£¦¨
,qxgúBàhç òáL íeMî áéiç,ogeh .` :dyry zek`ln ray lr ©¨¦¤©©¨

zexexvd z` xxay ,xxea .a .wcd owgye xtrd iabx z` oghy
.c .dtpa xtrd z` ciwxdy ,cwxn .b .oeghd xtrd jezn miqbd
mleb z` dyryk hihd z` gxiny ,wgnn .d .hihd z` laiby ,yl
oyaka y` xirady ,xiran .e .dwlg ziagd `dzy ick ,ziagd

.oyaka ziagd z` sxivy ,lyan .f .ziagd z` mitxvn eay
dyr m`eàøepz,qxg ly xepz ±úBàhç äðBîL íeMî áéiçlr ©¨©¨¦§¤©¨

iabl exkfedy zek`lnd ray lr sqepay ,dyry zek`ln dpeny
gxn oyaka etxivy xg`y ,yihta dkn zk`ln meyn aiig ,ziag
xnb `ede ,eneg lr xenyie dar didiy ick hih zaky cer eilr

.ezk`ln
àúlç ãáòc ïàî éàä ,ééaà øîà,mipw ly zxeek dyry mc` ± ¨©©©¥©©§¨©©§¨

úBàhç äøNò úçà áéiç.rhep .` :dyry zek`ln dxyr zg` lr ©¨©©¤§¥©¨
,xnrn .b .odizy meyn aiig ,mze` jixve mipw xnefdy ,xvew .a
,wgnn .d .mitid mipwd z` xxay ,xxea .c .cgi mipwd z` sq`y
zerevx yly e` mizyl dpw lk jzgy ,ogeh .e .mipwd z` wilgdy

ly zerevxd z` gzny ,jqin .g .dcn itl okzgy ,jzgn .f .zewc
zerevx izy bx`y ,oixip iza izy dyer .h .zxeekd zbix`l izyd
,bxe` .i .izyd z` cinrdl ick ,dhnl zg`e dlrnl zg` axr ly
z` jzgny ,yihta dkn .`i .izya axrd zerevx z` bx`y

.mzeeydl ick mzbix` xg`l zerevxd
déîeôì déèéiç éàå,dty dl zeyrl ick dhnl dit z` stk m`e ± §¦©§¥§¥

ìL áéiç,úBàhç äøNò L,epipny zek`lnd dxyr zg`l sqepay ©¨§Ÿ¤§¥©¨
xyw dxitzd xg`ly ,xyew mbe ,dtyd z` xtzy ,xtez mb siqed

.hegd z`
:dpyna epipyBðaìîäå øîvä úà ææBbä.deehde ,eraevde ,evtpnde ©¥¤©¤¤§©§©§

iab lr dieeh oica zwelgn d`iane ,el` zek`ln oipra dpc `xnbd
:dndaøa äaø øîàìòL øîö äåBhä ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©¤¤¤¤©

úaMa äîäa éablr e`eehe ,dndal xaegn ecera xnv wxeqd - ©¥§¥¨©©¨
,eylz okn xg`le ,diabìL áéiç,ææBb íeMî úçà ,úBàhç L ©¨¨Ÿ©¨©©¦¥

Cøc ïéà øîà àðäk áø .äåBè íeMî úçàå ,õtðî íeMî úçàå§©©¦§©¥§©©¦¤©©£¨¨©¥¤¤
Cëa äæéæb,cia dndadn xnv yelzl zelibx oi` -õtðî Cøc ïéàå §¦¨§¨§¥¤¤§©¥

Cëa éeeè êøc ïéàå ,Cëaecera xnvd z` zeehle utpl jxc oi`e - §¨§¥¤¤¦§¨
.xehte ,okxck `ly eyrpy zek`ln od ixde ,dndal xaegn

:`xnbd dywnàìå,ok zeyrl zelibx oi` ike ±déîMî àéðúäå ¨Ÿ§¨©§¨¦§¥
äéîçð éaøcxn`p ,dingp iax ly enyn `ziixaa epipy `lde - §©¦§¤§¨

okynd zk`lna(ek dl zeny)dpz` oAl `Up xW` miWPd lke' ,§¨©¨¦£¤¨¨¦¨Ÿ¨¨
epiid 'mifrd z` eeh'y ,`ziixad zyxec ,'miGrd z` Eeh dnkgA§¨§¨¨¤¨¦¦

íéfòa eåèå íéfòa óeèLzra xnvd z` eehe mifird z` ethyy - ¨¨¦¦§¨¨¦¦
,mifirl xaegn oiicr didyàîìày gken ±,äîäa éab ìò äiååè ©§¨§¦¨©©¥§¥¨

.äiååè dîL:`xnbd zvxznéðàL äøéúé äîëçina xacd dpey - §¨§¦¨¨§¨§¥¨¨¦
jxc oi` j` ,weqta zexkfend miypd enk ,dxizi dnkg ea yiy

k zeyrl mc` ipa x`y.xeht ,ok dyerde ,o
ìBzä ,ïðaø eðzðkä úà Ló,ser spkn dvep ylezd ±BîèBwäå± ¨©¨¨©¥¤©¨¨§©§

e` xka egipdl ie`xe wc `edy ,dvepd y`x z` mhw eylzy xg`l
,zqkaBèøBnäå`edy eapf cvl dpwd lry xryd z` cixen ± §©§

,zqka e` xka epzepe ,dywìL áéiçïBòîL éaø øîà(å) .úBàhç L ©¨¨Ÿ©¨¨©©¦¦§
Lé÷ì ïad ,`ziixad xe`iaaìBzLserdn dvepd z`íeMî áéiç ¤¨¦¥©¨¦

,ææBbd .dndan xnv ffebk `edy,Czçî íeMî áéiç íèB÷iptn ¥¥©¨¦§©¥
.zqka e` xka egipdl ick ie`x `edy mewnd cr jezgl citwny

de,÷çîî íeMî áéiç èøîîxern xriyd z` xiqnl dnecy iptn §¨¥©¨¦§©¥
epipyy ,ewilgdl ick dndad(.br lirl).wgnn meyn aiigy

:dpyna epipy.øéznäå øLBwäzk`ln dzid okid zx`an `xnbd ©¥§©©¦
:`xnbd zl`ey .okyna xizne xyewéàåä àëéä ïkLna äøéL÷± §¦¨©¦§¨¥¨£©

:`ax aiyn .okynd ziiyra dxiyw zk`ln dzid okid,àáø øîà̈©¨¨
ïkLeidïéøLB÷zerixid ixzin z`úBãúéalyíéìäàeidy ¤¥§¦¦¥Ÿ¨¦

xywd z` mixizn eidy ,xizn zk`ln mb did dfae .rwxwa miverp
,iia` el xn` :eixac lr iia` dywn .okynd z` miwxtn eidyk

àeää (íéøùå÷),zeczil zerixid ixzin zxiyw ly df dyrn ± ©
,àeä øézäì úðî ìò øLB÷ewxit mewnl mewnn l`xyi erqpyky ¥©§¨§©¦

,miiwzn epi`y xyw df ixde ,zerixid ixyw z` exizde ,okynd z`
:okyna dxiywl xg` xewn iia` `ian ok zngn .eilr miaiig oi`e

éâøBà ïkL ,ééaà øîà àlàdàîéð ïäì ä÷ñôpL úBòéøéjzgpy ± ¤¨¨©©©¥¤¥§¥§¦¤¦§§¨¨¤¦¨
eid ,heg mdldúBà íéøLB÷ly xyw `ed df xywe ,rxwd mewna §¦¨

:iia` ixac lr `ax dywn .`niiwzöøz ,àáø déì øîàdzid okid ¨©¥¨¨¥©§¨
zk`lnøLB÷la` ,okynaøîéîì àkéà éàî øézîx`ap ji` ± ¥©¦©¦¨§¥©

.okyna ef dk`ln dzid okid xnelk ,z`féîøúî éàc àîéz éëå§¦¥¨§¦¦§§¥
éããä éãäa éøèé÷ éèeç éøz déìxizn zk`ln dzidy xn`z m`e ± ¥§¥¥¦§¥©£¥£¨¥

,cg` mewna mixyw ipy zeyrl bxe`l oncfdy ote`aãç éøL̈¥©
ãç øè÷åeidi `ly ick ,ipyd z` gipne mdn cg` xizn dide ± §¨©©

,ok xnel oi` ,mi`xpe mihleaïéNBò ïéà íãå øNa Cìî éðôì àzLä©§¨¦§¥¤¤¨¨¨¨¥¦
,ïkawp d`xp cg` xyw xizn m`e ,miar eid zerixid ihegy iptn ¥

m`d ,drixia lecbàeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
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äaø ."Léhta äknäå øéòánäå äaëîä øúBqäå äðBaä"©¤§©¥©§©¤§©©§¦§©©¤©©¦©¨
äëàìî øîb déa úéàc écéî ìk :eäééåøz éøîàc àøéæ 'øå§©¥¨§¨§¦©§©§¨¦¥§¦¥§¨§¨¨
'elà' ."úBëàìî úBáà elà" .Léhta äkî íeMî áéiç Y©¨¦©¤©©¦¥£§¨¥
øñç" .áà íB÷îa äãìBz ìò áéiçîc ,à"øãî é÷Btàì§©¥¦¦§©¥©¨¨¦§¨¨¥

éñBî äãeäé 'ø :àéðúc ,äãeäé 'øcî é÷Btàì ."úçàúà ó ©©§©¥¦§©§¨§©§¨©§¨¦¤
ììëa àeä éøä Y èáBL :Bì eøîà .÷c÷ãîäå èáBMä©¥§©§©§¥¨§¥£¥¦§¨

.âøBà ììëa àeä éøä Y ÷c÷ãî ,Cñéî'éðúîììk ãBòå ¥¥§©§¥£¥¦§¨¥©§¦§§¨
BàéöBäå ,eäBîk ïéòéðöîe ,òéðöäì øLkä ìk :eøîà øçà©¥¨§Ÿ©¨¥§©§¦©©§¦¦¨§¦
ïéàå ,òéðöäì øLk BðéàL ìëå .åéìò úàhç áéiç Y úaMa©©¨©¨©¨¨¨§Ÿ¤¥¨¥§©§¦©§¥
.Bòéðönä àlà áéiç Bðéà Y úaMa BàéöBäå ,eäBîk ïéòéðöî©§¦¦¨§¦©©¨¥©¨¤¨©©§¦

'îbé÷Btàì :øîà àá÷eò øî .äcð íc é÷Btàì :øîà àtt áø ?éàî é÷Btàì "òéðöäì øLkä ìk" §¨¨©¨¥§©§¦©§©¥©©©¨¨©§©¥©¦¨©§¨¨©§©¥
òðöî äcð íc ìáà Y äøLà éöò øîàc ïàî .äøLà éöò L"ë Y äcð íc øîàc ïàî .äøLà éöò£¥£¥¨©§¨©©¦¨£¥£¥¨©§¨©£¥£¥¨£¨©¦¨©§©

ì déììçc ïåék ,Cãéàå .àøðeL,ù"øk àìc éàä :àðéðç øa éñBé éaø øîà .déì òðöî àì Y àL ¥§¨¨§¦¨¥¨§¨§¨¨©§©¥¨©©¦¥©£¦¨©§¨§
c:øîàä Y ù"øk éà"òéðöäì øLk BðéàL ìëå" .ïäéòéðöîì àlà eìlä ïéøeòéMä ìk eøîà àì §¦§¨¨©Ÿ¨§¨©¦¦©¨¤¨§©§¦¥¤§Ÿ¤¥¨¥§©§¦©
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     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc zay(ipy meil)

wxy xnel xyt` ike :ax ixac lr `xnbd dywnïéà òáBö íeMî¦¥©¦
la` ,aiig ok` ±,àì äîLð úìéèð íeMîrecn dywi ok m` ixd ¦§¦©§¨¨Ÿ

zvxzn .dk`ln zea` ipya raeve hgey dazke dpynd dwlig
:`xnbdàîéàdnyp zlihp meyn aiigy `id ax zpeeky xen` ± ¥¨

e,òáBö íeMî óàizy aiig dk`ln zea` ipy lr xaery oeike ©¦¥©
.ze`hgéøîàc àúléî ,áø øîà,izxn`y denzd xacd ± ¨©©¦§¨§©§¦

,raev meyn aiig hgeydyàúléî da àîéà,xe`ia ea xne` ±àìc ¥¨¨¦§¨§Ÿ
éìò eëçéìå éàøúa éøc eúéìewgyie mipexg` zexec e`eai `ly ± ¥¨¥©§¨¥§¦££©

,ixac lr eywie ,ilrdéì àçéð éàîa òáBöhgeyl gep dna ± ¥©§©¦¨¥
ekxc oi`y xac raevk df ixd el gep oi`y oeike ,mca xyad ravpy

xehty ,reavl,xacd x`a` okle ,äèéçMä úéa ñåezéìc àçéð¦¨§¦©©¥©§¦¨
àîc,mca dhigyd zia jlklziy el gep ±éLðéà äeæçéìc éëéä ék §¨¦¥¦§¤§¨¦§¥

dépéî eðaæéì eúéìåz` epnn zepwl e`eaie mc` ipa e`xiy ick ± §¥¦§§¦¥
.meid dhgyp dndady oniq mdl didi dfy ,dndad

:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy.Bãaòîäå BçìBnäå§©§§©§©§
:`xnbd dywnãaòî eðééäå çìBî eðééä`id zexerd zgiln ± ©§¥©§©§§©¥

llkp dk`ln a` `ed carny `pzd dpyyk ok m`e ,mceair jxevl
:`xnbd zvxzn .mdipy zepyl `pzd jxved recne ,glen mb dfa

eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø,mdipy exn` ±ãç ÷étà ©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§©¦©
èeèøéN ìéiòå eäéépéîh"l oipnn el` zek`lnn zg` `ivedl yi - ¦©§§©¥¦§

miprvxd jxcy ,hehxiy zk`ln dnewna zepnle ,zek`lnd
,jezgl mivexy mewnd z` dligz mihhxyny ,xerd z` mikzegd
z` mikzege ,hehxiyd mewna oikqd z` mixiarn okn xg`le
ieqikl ekxvedy zexerd jeziga okyna dzid ef dk`lne ,xerd

.okynd
:xya zgiln oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©

øNéa çìîc ïàî éàä ,àðeä áøà,zaya xya gleny mc` -áéiç ©¨©©§¨©¦§¨©¨
z`hg,ãaòî íeMî.ceair llka `id dgilnd okyïéà ,øîà àáø ¦§©¥¨¨¨©¥

,ïéìëBàa ãeaéò.zaya xya zgiln lr miaiig oi`e ¦§¨¦
øîà àì àðeä áø øa äaø eléôàå ,éMà áø øîàxya zgilny ¨©©©¦©£¦©¨©©¨Ÿ¨©

,dilr miaiige ceair daeygàçøBàì déì éòa à÷c àlàote`a ± ¤¨§¨¨¥¥§§¨
oeik ceairl dnece ,ax gln eilr ozep f`y ,jxcl xyad z` jixvy

,dlik`d zry cr eniiwn glndyàúéáì ìáàz` jixv m` ± £¨§¥¨
,eziaa elk`l xyadõò déìëéî Léðéà éeLî àìdyer mc` oi` ± Ÿ§©¥¦¦¥§¥¥

yaiiziy cr xyaa ax gln ozep epi` xnelk ,urk miyai eilk`n
llka epi` jkle ,mrh ea `diy ick gln hrn ozep `l` ,urk didie

.zaya carn
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy.Bëzçîäå B÷çîîäå§©§©£§©§©§

íéãenòä ïéa óMä ,àðéðç øa àçà éaø øîàrwxwd z` wilgnd ± ¨©©¦£¨©£¦¨©¨¥¨©¦
`xcqk`d icenr oiayáéiç ,úaMaz`hgíeMîzk`ln lr xary ©©¨©¨¦

,÷çîîk`ln llka ,ea `veike zeneb ea yiy xac zwlgd okyz §©¥
.`id wgnn

:jzgne wgnn oipra mitqep mipicìL ,àaà øa àéiç éaø øîàäL ¨©©¦¦¨©©¨§Ÿ¨
,éåì ïa òLBäé éaøc déîMî éMà áø éì çñ íéøác.`éLàø øøâîä §¨¦¨¦©©¦¦§¥§©¦§ª©¤¥¦©§¨¥¨¥

úBñðBìkzehend iy`x z` siiyne cxbnd ±úaMaeidiy ick §§©©¨
,micge miey mdiy`xíeMî áéiçzk`ln lr xary,Czçîoky ©¨¦§©¥

.a .`id jzgn zk`ln llka ,znieqn dcn itl xac jezigçøîîä©§¨¥©
äièø,rvtd lr zpzipd zyeagz lr dgyn gxend ±áéiç ,úaMa §¦¨©©¨©¨
íeMîzk`ln lr xary,÷çîîmigxnznd mixac zgixn oky ¦§©¥

.b .`id wgnn zk`ln llka ,dnecke dery e` ztf oebkúzñîäå§©§©¥
[wilgnd±]úaMa ïáàä úà,xdd on dxwrpy xg`líeMî áéiç ¤¨¤¤©©¨©¨¦

zk`ln lr xary,Léhta äkî,`ed dk`ln xnb oa`d zeziq ik ©¤©©¦
.yihta dkn zk`ln zclez `ed dk`ln xnbe

:yihta dkn zk`lna mitqep mipicîL éaø øîààîñé÷ ïa ïBò ¨©©¦¦§¤¦§¨
éìka äøeö øvä ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàick ,jkl cnerd ¨©©¦¦§¤¨¦©¨¨©§¦

,eze`plúéëeëæ éìëa çtðîäådyere dgtpne ,dkzedy zikekf ± §©§©¥©¦§¦§¦
,ilk dpnn,Léhta äkî íeMî áéiçzk`ln xnb md el` zelerty ©¨¦©¤©©¦

.ilkd
éîéìbî éôewà ìé÷Lc ïàî éàä ,äãeäé áø øîàlhepy mc` ± ¨©©§¨©©§¨¦©¥¦§¦¥

cbaa ebx`py minqiwe oiyw lhepy e` ,cbaa miielzd miheg iy`x
,oiekzn ila,Léhta äkî íeMî áéiç.cbad zk`ln xnb edfyéðäå ©¨¦©¤©©¦§¨¥

eäééìò ãéô÷c éléî`ly citwn m` `weec `ed df oic mpn`e ± ¦¥§¨¦£©§
cr cbad zk`ln dxnbp `l f`y ,cbaa minqiwe miheg ex`yi
xnb meyn mzlihpa oi` ,mdilr citwn epi` m` la` ,elhpiy xg`l

.yihta dkn zk`ln lr xaer epi`e ,dk`ln
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy,úBiúBà ézL áúBkäåwgende §©¥§¥¦

.zeize` izy aezkl zpn lr
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaúBà áúk ¨©¨¨¨©

,íézL áBzëì dîB÷îa Léå ,äìBãb úçàdzaizk mewnay xnelk ©©§¨§¥¦§¨¦§§©¦
,zeipepia zeize` izy aezkl xyt` did,øeètokynay meyn ¨

`l `ede ,zeize` izy miazek eid ,zay zek`ln micnel epnny
la` .zg` ze` `l` azkîa Léå äìBãb úBà ÷çîáBzëì dîB÷ ¨©§¨§¥¦§¨¦§

íézL,zeipepia zeize` izy -,áéiçzk`ln ly dzeaiygy meyn §©¦©¨
lekiy oeike ,wegnd mewnd z` daizkl dxiykny jka `id dwign
aiige daeyg dwign ef ixd ,zeize` izy wegnd mewna aezkl

.dilr
,áúBëaî ÷çBîa øîBç äæå ,éñBé éaøa íçðî éaø øîàazekdy ¨©©¦§©¥§©¦¥§¤¤§¥¦§¥

.aiig dlecb zg` ze` wgende ,xeht dlecb zg` ze`
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipyäaëîä ,øúBqäå äðBaä©¤§©¥©§©¤

.Léhta äknäå ,øéòánäå§©©§¦§©©¤©©¦
:yihta dkn zk`lna llkp dn zx`an `xnbdàøéæ éaøå äaø©¨§©¦¥¨

eäééåøz éøîàc,mdipy exn` ±déa úéàc éãéî ìkdyrn lk ± §¨§¦©§©§¨¦¦§¦¥
ea yiyáéiç ,äëàìî øîbeilr.Léhta äkî íeMî §©§¨¨©¨¦©¤©©¦

:zek`lnd zea` lk oipn meiqa dpyna epipy.úBëàìî úBáà elà¥£§¨
aezkl `pzd wcwc :`xnbd zxne`'elà'ické÷etàì[`ivedl±] ¥§©¥

áà íB÷îa äãìBz ìò áéiçîc øæòéìà éaøcîxaeqd ±(:fh zezixk) ¦§©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦§¨
lr ,ze`hg izy aiig ely dcleze a` lr bbeya zaya xaerdy
z`hg `ian `l` ,ok epi`y rinydl `pzd `ae ,dclezd lre a`d

lirl exn` ixdy ,dclezd lr `le ecal a`d lr(:br)epnp `ly ,
`iadl ozipy ze`hgd oipn epricedl `l` zek`lnd xtqn o`k
z` hrnl ,'zek`ln zea` el`' exn`a `pzd wcwce ,cg` mlrda

.z`hg `ian epi` mdilry mzeclez
mirax` md zek`ln zea`d oipny ,dpyna epipy.úçà øñç̈¥©©

ick zek`lnd oipn oiiv `pzd :`xnbd zx`ané÷etàì[`ivedl-] §©¥
éñBî äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøcîózek`lnd h"l lrúà ¦§©¦§¨§©§¨©¦§¨¦¤

èáBMälepd jxe`l mzgizn ixg` izyd iheg lr xkxka dknd ± ©¥
,dfa df ekazqdy mihegd z` cixtdl ick÷c÷ãîäåaxrd heg - §©§©§¥

edkn jkle ,i`cn xzei gezn didi `ly jixv izyd iheg lr bx`pd
.zenewn dnka xkxkaBì eøîà,dcedi iaxl minkgàeä éøä èáBL ¨§¥£¥

ììëazk`ln,Cñéîe ,mihegd z` xcqn `ed s` ikéøä ÷c÷ãî ¦§¨¥¥§©§¥£¥
ììëa àeäzk`ln,âøBà,`id dbix`d dyrn llka ezk`ln ik ¦§¨¥

ipta dk`ln zea` mzepnl oi`e.mnvr

äðùî
zeyxn `iveny xacl miyxcpd millkd z` zx`an ef dpyn

:d`ved zk`ln lr xearl ick zeyxleøîà øçà ììk ãBòåcaln §§¨©¥¨§
wxtd zligza epipyy lecbd llkd(:fq lirl),òéðöäì øLkä ìk± ¨©¨¥§©§¦©

,mc` ipa jxevl ieyre ie`xy oin `edy lkeäBîk ïéòéðöîeyie ± ©§¦¦¨
,eze` ripvdl oiieyr mc` ipa aexy xeriy eaúaMa BàéöBäå§¦©©¨

,miaxd zeyxl cigid zeyxnåéìò úàhç áéiçe`ivedy mc` lk - ©¨©¨¨¨
.el aeyg df xeriy oi`y xiyr `ed m` elit`e ,z`hg eilr aiig

ìëåxacòéðöäì øLk BðéàL,mc` ipa jxevl ieyr epi`y ±ålk ok §Ÿ¤¥¨¥§©§¦©§
la` ,eripvdl jxcdy xaceäBîk ïéòéðöî ïéàxeriy ea oi` ± ¥©§¦¦¨

,eripvdl ie`xdáéiç Bðéà ,úaMa BàéöBäåz`hgBòéðönä àlà- §¦©©¨¥©¨¤¨©©§¦
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קז ezny ina cenr dr sc ± iyily wxtzekxa

íeMîòáBö.raFSWoiEMin i`O` Wxtn oOwlE .dhigXd ziA lW xUAd z` ¦¥©¤¥©¤©¨¨¤¥©§¦¨§©¨§¨¥©©¦©¥
.FraFvldriavEdk`ln a` oMWOA i`ed:äîLð úìéèð íeMî.zlihpCi`ed dnWp §§§¦¨£©©¦§¨©§¨¨¦§¦©§¨¨¦§¦©§¨¨£©

mili`A oMWOA,minC`nWgzeoFfNge:äòéáö íeMî óà.DiaEIgl DPin `wtpe ©¦§¨§¥¦§¨¨¦§©©§¦¨©¦§¦¨§¨§¨¦¨§©¥
iYxY:'åë àîéà éøîàc àúléî.l iYxn` DniY xaCKixv ,dhigWA driav xiMfd ©§¥¦§¨©£©¦¥¨§©¥©¨©§¦§©§¦§¦¨¦§¦¨¨¦

i`xzA ixC Ezil `lC ,mrh xaC FA xnFl ip £̀¦©§©©©§¨¥¨¥©§¨¥
mirnFXdEkgileilr:éàîa øNa òáBö ©§¦§¦££©¥©¨¨§©
déì àçéð.- xUAd zriavA hgFW i`dl ¦¨¥§©¥¦§¦©©¨¨

mrh FA xnF` ip`e .`kEg Epiid:déì àçéð ©§¨©£¦©©©¦¨¥
ñååúìcàîãa äèéçMä úéa.rEav `dIW §¦§©¥©§¦¨¦§¨¤§¥¨©

mcA:dééæçéðc éëéä ékéLðéà.PWdhgW §¨¦¥¦§¦©§¥¡¨¥¤¦§£¨
Ezipe ,mFIdEpAfpe:ãaòî eðééä çìBî eðééä. ©§¥§¦§§©§¥©©§§©¥

`Ed cEAir KxFv e`l dgiln EH`?ìéiòå ©§¦¨¨¤¦§©¥
èeèøéN.KxCW itloiprvxd`A `EdWM ¦§§¦¤¤¤¨©§¨¦§¤¨
FkYglFhhxUndvFx `EdX dn itM dNgY §©§§©§§§¦¨§¦©¤¤

aigxdlE Kix`dlxSwlE,KEYigdKM xg`e §©£¦§©§¦§©¥©¦§©©¨
xiarn.hEhxiVd KxC oiMQdzFxFrA oke ©£¦©©¦¤¤©¦§§¥§

mEkYgWM oMWOd:déì éòá÷càçøBàì. ©¦§¨§¤¦§§¨¨¥¥§§¨
DglFOWdAxd:íéãenòä ïéa óMä.oFbM ¤§¨©§¥©¨¥¨©¦§

,zFpFNg zFpFNg miEUrW zF`xcqk` icEOr©¥©§©§¨¤£¦©©
.cEOrl cEOr oiA zFpFlgA oiknqpesXdemW §¦§¨¦©©¥©§©§©¨¨

oiprWPW oipAd zirwxwA`dIW icM eilr §©§¨¦©¦§¨¤¦§¨¦¨¨§¥¤§¥
wgnn mEXn aiIg - wlg:øøâîäéLàø ¨¨©¨¦§©¥©§¨¥¨¥

úBñðBìë.oieW odiW`x EidIWoiCge:çøîî §¨¤¦§¨¥¤¨¦§©¦§¨¥©
äièø.wilgnzWFAgYdMOd lr:úzñîúà §¦¨©£¦©§¤©©©¨§©¥¤
ïáàä.dxwrPW xg`lxdd on,davgpe ¨¤¤§©©¤¤¤§¨¦¨¨§¤§§¨

Dwilgn:Léhta äkî íeMî.xnB `EdW ©£¦¨¦©¤©©¦¤§©
dk`ln:øvä)(aäøeö éìka.cnFrW ilkA §¨¨©¨©§¦¨¦§¦¤¥

FzF`pl Kkl:úéëeëæ éìëa çtðî.KYEdWM §¨§©§©¥©¦§¦§¦§¤©
ici lr dUrpgERp:ìé÷LcéôB÷à.oihEg iW`x ©£¤©§¥¦©§¨¥©¥¨¥¦

DA wYiPWM ,oixEXw mFwnA drixiA oiiElYd©§¦©§¦¨¦§¦¦§¤¦©¨
.EdExWwE hEgoiXw okeEbx`PW oiTC minqwe §¨§¥©¦§¥¨¦©¦¤¤¤§

xg`l dPOn mzF` oilhFpe ,oiEMzn `lA DÄ§Ÿ¦§©¥§§¦¨¦¤¨§©©
dbix`-dMn mEXn aiIge ,`Ed dk`ln xnB £¦¨§©§¨¨§©¨¦©¤
WiHRA:øeèt 'åë äìBãb úçà úBà áúk. ©©¦¨©©©§¨¨

iWxwAWFfA zg` ,miazFM Eid miYW oMWOd ¤§©§¥©¦§¨§©¦¨§¦©©§
mixzFQWM obeEfl icM ,FfA zg`eozF`:÷çî §©©§§¥§©§¨§¤§¦¨¨©

áéiç 'åë úçà úBà.dwign zk`ln oi`W ©©©¨¤¥§¤¤§¦¨
iYWl mFwn Wi ixde ,aFYkl n"r `N` daEWg£¨¤¨¦§©£¥¥¨¦§¥

zFIzF`:ø øîàéñBé 'øa íçðî '.:l"nw `d ¦¨©§©¥§¥¨
o`n`Ow `PY-xiqFi iAxA mgpn ':é÷etàì ©©¨©¨§©¥§©¦¥§©¥

øæòéìà éaøcî.`N` o`M Epnp `lC oxn``dC ¦§©¦¡¦¤¤§¨£©©§Ÿ¦§¨¤¨
`pze ,cg` mlrd lW zF`Hg oipn EpricFdl§¦¥¦§©©¨¤¤§¥¤¨§¨¨
mdizFclFY dUr m`W ihErnl "EN` ixd"£¥¥§©¥¤¦¨¨§¥¤
iAxM `lcE ,z`Hg odilr `ian Fpi`C odOr¦¨¤§¥¥¦£¥¤©¨§¨§©¦
zFzixkA a`d mr dclFY` aiIgnC xfril`: ¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦¨¨¦§¥

BLèá.deWnxMxMA izXdoixFTWl"eix: ¥©§¤©§¦©©§©¤¦
÷c÷ãî.gzFOWMeilr xMxMAdMn axrdhEg §©§¥§¤¥©¨¥¤©¤©©§©¨¨

zFnFwnAzFnFwnFaXiilgEzn `di `NW ¦§§§©§¤Ÿ§¥¨©
dgizOdW ,i`Cn xzFiFYaMrnxAgzdndti ¥¦©¤©§¦¨§©©§¥¦§©¥¨¤

mrbx`d:BLììëa àeä éøä èáCñéî.EpiidC ¦¨¤¤¥£¥¦§©¥¥§©§
KqinizXd ihEg xCqOW ,WOn:àeä éøä ¥¥©¨¤§©¥¥©§¦£¥
âøBà.inC `le ,WOn bxF` EpiidCdxFflxxFaE ¥§©§¥©¨§¨¨¥§¤¥

gnwA dfe zFxFxvA dfe oiXwA dfC ,cTxnE: §©¥§¤§©¦§¤¦§§¤§¤©
'éðúîòéðöäì øLkä ìk.iEUrd oin `EdW Ÿ©¨¥§©§¦©¤¦¤¨

mc`d KxFvl:eïéòéðöîeäBîk.df zFnM §¤¨¨¨©§¦¦¨§¤
Fripvdl iE`xd xEriW FA WIW xnFlM:àlà áeiç ïéàBòéðönì.` mc`l aiag dUrp m`'Fripvde-DiAblC ,eilr aiIg Fpi` xg` mc` la` .F`ivFde xfg m` Fz`vFd lr aiIg §©¤¥¦¨¨§©§¦¥¦¤¨©©§¦¦©£¨¨¦§¨¨§¦§¦©¨©¨¨¦¨©§¦£¨¨¨©¥¥©¨¨¨¦§©¥
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ïéàoilke`a ceair.wxta dgiln opaxcn xeq`c ,oilke` zgiln o`kn xizdl oi`

"mivxy dpeny"):gw sc onwl,(dviac w"ta xeq` h"ia elit`e).`i sc(:óùä
aiig zaya micenrd oia.rnyn oke .ewilgdl ick cenrd lr xerd syc :g"x yxit

`xidp `le ,zepelg icenr oiay zirwxw syy yxit i"yxe .inlyexia:

úúñîäådkn meyn aiig 'ek oa`d z`

yihta.wgnne jzgn meyn la`

zraexn `id xaky ixiinc .aiigin `l ±

da dyere dze` dtiiny `l` ,zpwezne

oihehxiyizzqn eiykr oiyery oirk ,ietie

`"aix oke ,i"x .mipa`d:éøäel`iwet`l

dclez` aiignc xfril` iaxcna` mewna.

dyerd" opzc ,dl opirny `yixn :z"`e

aiig epi` zg` dk`ln oirn daxd zek`ln

± zg` dk`ln oirn :w"dc ± n"ie "zg` `l`

dcleze a`d la` ,'` a`n zeclez izy epiid

l"nw ,izxz aiigin ± dicic:øñçzg`

dcedi 'xcn iwet`l.`yixc `pipnnc :dniz

`dc ± "xiiye `pz" xninl `kile .dl opirny

`dc ,iieyw`l `kil `d ,edine .ipzw "el`"

.xfril` 'xcn iwet`l opirny `yixc "el`"n

meyn ± "zea` el`" `yixa hwpc xninl `ki`c

."dk`ln a` lk lr aiig" lirl ipzwc` i`wc

iaxcn iwet`l opirny `l `yixc `pipnnc :l"ie

zek`ln `l` aiyg `lc xninl `ki`c ,dcedi

od zek`lnc b"r` wcwcne haey la` ,zeaeyg

.jk lk zexxean mpi`c meyn edl ipzw `l ±

oiyecwc w"ta ipyn b"dke):fh sc(el`" iab

xac ,ipzw ± davw el yiy xac :"odl oiwiprn
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,dcedi iaxk xaq `nlic ?dil `pn dxy` ivr

dtixyl oze` oiripvny dxy` ivra aiigne:

àäoerny 'xk `lc.opzc `d :qxhpewa yxit

ripvdl miieyr mc` ipa aexy 'ek xykd lk

elit` ,ez`ved lr mc` lk aiig ± dfd xeriyk

rnyn .el aeyg df xeriy oi`y xiyr mc`
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óà :àîéà !?àì äîLð úìéèð íeMî ,ïéà òáBö íeMî¦¥©¦¦§¦©§¨¨¨¥¨©
,àúléî da àîéà Y éøîàc àúléî :áø øîà .òáBö íeMî¦¥©¨©©¦§¨©£©¦¥¨¨¦§¨
déì àçéð éàîa òáBö .éìò eëçéìå éàøúa éøc eúéì àìc§¨¥¨¥©§¨¥§¦££¥¥©§©¦¨¥
deæçéìc éëéä ék ,àîc äèéçMä úéa ñååúéìc àçéð Y¦¤§¦§©¥©§¦¨§¨¦¥¦§¦£

."Bãaòîäå BçìBnäå" .dépéî eðaæéì eúéìå éLðéàeðééä ¡¨¥§¥¦§§¦¥§©§§©§©§©§
÷étà :eäééåøz éøîàc ì"øå ïðçBé 'ø !ãaòî eðééäå çìBî¥©§©§§©¥©¨¨§§¨§¦©§©§©¥
éàä :àðeä áø øa äaø øîà .èeèøéN ìéiòå eäéépéî ãç©¦©§§©¥¦§¨©©¨©©¨©
ïéà :øîà àáø .ãaòî íeMî áéiç Y àøNéa çìîc ïàî©§¨©¦§¨©¨¦§©¥¨¨¨©¥
àðeä áø øa äaø eléôàå :éLà áø øîà .ïéìëBàa ãeaéò¦§¨¦¨©©©¦©£¦©¨©©¨
àì Y àúéáì ìáà ,àçøBàì déì éòa à÷c àlà øîà àì̈£©¤¨§¨¨¥¥§§¨£¨§¥¨¨
éaø øîà ."Bëzçîäå B÷çîîäå" .õò déìëéî Léðéà éeLî§©¥¦¦¥§¥¥§©§©£§©§©§¨©©¦
íeMî áéiç Y úaMa íéãenòä ïéa óMä :àðéðç øa àçà©¨©£¦¨©¨¥¨©¦©©¨©¨¦
áø éì çñ íéøác 'â :àaà øa àéiç éaø øîà .÷çîî§©¥¨©©¦¦¨©©¨§¨¦¨¦©
úBñðBìë éLàø øøâîä :éåì ïa òLBäé éaøc déîMî éLà©¦¦§¥§©¦§ª©¤¥¦©§¨¥¨¥§¨
Y úaMa äièø çøîîä ,Czçî íeMî áéiç Y úaMa©©¨©¨¦§©¥©§¨¥©§¦¨©©¨
áéiç Y úaMa ïáàä úà úzñîäå ,÷çîî íeMî áéiç©¨¦§©¥§©§©¥¤¨¤¤©©¨©¨
éaø øîà àîñé÷ ïa ïBòîL 'ø øîà .Léhta äkî íeMî¦©¤©©¦¨©©¦§¤¦§¨¨©©¦
úéëeëæ éìëa çtðîäå ,éìka äøeö øvä :Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦©¨¨©§¦§©§©¥¦§¦§¦
ìé÷Lc ïàî éàä :äãeäé ø"à .Léhta äkî íeMî áéiç Y©¨¦©¤©©¦§¨©©§¨¥
éléî éðäå ,Léhta äkî íeMî áéiç Y éîéìbî éôB÷à©¥¦§¦¥©¨¦©¤©©¦§¨¥¦¥

:ø"ú ."úBiúBà ézL áúBkäå" .eäééìò ãéô÷c Yáúk §¨¥£©§§©¥§¥¦¨©
,øeèt Y íézL áBzëì dîB÷îa Léå äìBãb úçà úBà©©§¨§¥¦§¨¦§§©¦¨
.áéiç Y íézL áBzëì dîB÷îa Léå äìBãb úBà ÷çî̈©§¨§¥¦§¨¦§§©¦©¨
.áúBëaî ÷çBîa øîBç äæå :éñBé 'øa íçðî éaø øîà̈©©¦§©¥§©¥§¤¤§¥¦§¥
äaø ."Léhta äknäå øéòánäå äaëîä øúBqäå äðBaä"©¤§©¥©§©¤§©©§¦§©©¤©©¦©¨
äëàìî øîb déa úéàc écéî ìk :eäééåøz éøîàc àøéæ 'øå§©¥¨§¨§¦©§©§¨¦¥§¦¥§¨§¨¨
'elà' ."úBëàìî úBáà elà" .Léhta äkî íeMî áéiç Y©¨¦©¤©©¦¥£§¨¥
øñç" .áà íB÷îa äãìBz ìò áéiçîc ,à"øãî é÷Btàì§©¥¦¦§©¥©¨¨¦§¨¨¥

éñBî äãeäé 'ø :àéðúc ,äãeäé 'øcî é÷Btàì ."úçàúà ó ©©§©¥¦§©§¨§©§¨©§¨¦¤
ììëa àeä éøä Y èáBL :Bì eøîà .÷c÷ãîäå èáBMä©¥§©§©§¥¨§¥£¥¦§¨

.âøBà ììëa àeä éøä Y ÷c÷ãî ,Cñéî'éðúîììk ãBòå ¥¥§©§¥£¥¦§¨¥©§¦§§¨
BàéöBäå ,eäBîk ïéòéðöîe ,òéðöäì øLkä ìk :eøîà øçà©¥¨§Ÿ©¨¥§©§¦©©§¦¦¨§¦
ïéàå ,òéðöäì øLk BðéàL ìëå .åéìò úàhç áéiç Y úaMa©©¨©¨©¨¨¨§Ÿ¤¥¨¥§©§¦©§¥
.Bòéðönä àlà áéiç Bðéà Y úaMa BàéöBäå ,eäBîk ïéòéðöî©§¦¦¨§¦©©¨¥©¨¤¨©©§¦

'îbé÷Btàì :øîà àá÷eò øî .äcð íc é÷Btàì :øîà àtt áø ?éàî é÷Btàì "òéðöäì øLkä ìk" §¨¨©¨¥§©§¦©§©¥©©©¨¨©§©¥©¦¨©§¨¨©§©¥
òðöî äcð íc ìáà Y äøLà éöò øîàc ïàî .äøLà éöò L"ë Y äcð íc øîàc ïàî .äøLà éöò£¥£¥¨©§¨©©¦¨£¥£¥¨©§¨©£¥£¥¨£¨©¦¨©§©

ì déììçc ïåék ,Cãéàå .àøðeL,ù"øk àìc éàä :àðéðç øa éñBé éaø øîà .déì òðöî àì Y àL ¥§¨¨§¦¨¥¨§¨§¨¨©§©¥¨©©¦¥©£¦¨©§¨§
c:øîàä Y ù"øk éà"òéðöäì øLk BðéàL ìëå" .ïäéòéðöîì àlà eìlä ïéøeòéMä ìk eøîà àì §¦§¨¨©Ÿ¨§¨©¦¦©¨¤¨§©§¦¥¤§Ÿ¤¥¨¥§©§¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc zay(ipy meil)

wxy xnel xyt` ike :ax ixac lr `xnbd dywnïéà òáBö íeMî¦¥©¦
la` ,aiig ok` ±,àì äîLð úìéèð íeMîrecn dywi ok m` ixd ¦§¦©§¨¨Ÿ

zvxzn .dk`ln zea` ipya raeve hgey dazke dpynd dwlig
:`xnbdàîéàdnyp zlihp meyn aiigy `id ax zpeeky xen` ± ¥¨

e,òáBö íeMî óàizy aiig dk`ln zea` ipy lr xaery oeike ©¦¥©
.ze`hgéøîàc àúléî ,áø øîà,izxn`y denzd xacd ± ¨©©¦§¨§©§¦

,raev meyn aiig hgeydyàúléî da àîéà,xe`ia ea xne` ±àìc ¥¨¨¦§¨§Ÿ
éìò eëçéìå éàøúa éøc eúéìewgyie mipexg` zexec e`eai `ly ± ¥¨¥©§¨¥§¦££©

,ixac lr eywie ,ilrdéì àçéð éàîa òáBöhgeyl gep dna ± ¥©§©¦¨¥
ekxc oi`y xac raevk df ixd el gep oi`y oeike ,mca xyad ravpy

xehty ,reavl,xacd x`a` okle ,äèéçMä úéa ñåezéìc àçéð¦¨§¦©©¥©§¦¨
àîc,mca dhigyd zia jlklziy el gep ±éLðéà äeæçéìc éëéä ék §¨¦¥¦§¤§¨¦§¥

dépéî eðaæéì eúéìåz` epnn zepwl e`eaie mc` ipa e`xiy ick ± §¥¦§§¦¥
.meid dhgyp dndady oniq mdl didi dfy ,dndad

:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy.Bãaòîäå BçìBnäå§©§§©§©§
:`xnbd dywnãaòî eðééäå çìBî eðééä`id zexerd zgiln ± ©§¥©§©§§©¥

llkp dk`ln a` `ed carny `pzd dpyyk ok m`e ,mceair jxevl
:`xnbd zvxzn .mdipy zepyl `pzd jxved recne ,glen mb dfa

eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø,mdipy exn` ±ãç ÷étà ©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§©¦©
èeèøéN ìéiòå eäéépéîh"l oipnn el` zek`lnn zg` `ivedl yi - ¦©§§©¥¦§

miprvxd jxcy ,hehxiy zk`ln dnewna zepnle ,zek`lnd
,jezgl mivexy mewnd z` dligz mihhxyny ,xerd z` mikzegd
z` mikzege ,hehxiyd mewna oikqd z` mixiarn okn xg`le
ieqikl ekxvedy zexerd jeziga okyna dzid ef dk`lne ,xerd

.okynd
:xya zgiln oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©

øNéa çìîc ïàî éàä ,àðeä áøà,zaya xya gleny mc` -áéiç ©¨©©§¨©¦§¨©¨
z`hg,ãaòî íeMî.ceair llka `id dgilnd okyïéà ,øîà àáø ¦§©¥¨¨¨©¥

,ïéìëBàa ãeaéò.zaya xya zgiln lr miaiig oi`e ¦§¨¦
øîà àì àðeä áø øa äaø eléôàå ,éMà áø øîàxya zgilny ¨©©©¦©£¦©¨©©¨Ÿ¨©

,dilr miaiige ceair daeygàçøBàì déì éòa à÷c àlàote`a ± ¤¨§¨¨¥¥§§¨
oeik ceairl dnece ,ax gln eilr ozep f`y ,jxcl xyad z` jixvy

,dlik`d zry cr eniiwn glndyàúéáì ìáàz` jixv m` ± £¨§¥¨
,eziaa elk`l xyadõò déìëéî Léðéà éeLî àìdyer mc` oi` ± Ÿ§©¥¦¦¥§¥¥

yaiiziy cr xyaa ax gln ozep epi` xnelk ,urk miyai eilk`n
llka epi` jkle ,mrh ea `diy ick gln hrn ozep `l` ,urk didie

.zaya carn
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy.Bëzçîäå B÷çîîäå§©§©£§©§©§

íéãenòä ïéa óMä ,àðéðç øa àçà éaø øîàrwxwd z` wilgnd ± ¨©©¦£¨©£¦¨©¨¥¨©¦
`xcqk`d icenr oiayáéiç ,úaMaz`hgíeMîzk`ln lr xary ©©¨©¨¦

,÷çîîk`ln llka ,ea `veike zeneb ea yiy xac zwlgd okyz §©¥
.`id wgnn

:jzgne wgnn oipra mitqep mipicìL ,àaà øa àéiç éaø øîàäL ¨©©¦¦¨©©¨§Ÿ¨
,éåì ïa òLBäé éaøc déîMî éMà áø éì çñ íéøác.`éLàø øøâîä §¨¦¨¦©©¦¦§¥§©¦§ª©¤¥¦©§¨¥¨¥

úBñðBìkzehend iy`x z` siiyne cxbnd ±úaMaeidiy ick §§©©¨
,micge miey mdiy`xíeMî áéiçzk`ln lr xary,Czçîoky ©¨¦§©¥

.a .`id jzgn zk`ln llka ,znieqn dcn itl xac jezigçøîîä©§¨¥©
äièø,rvtd lr zpzipd zyeagz lr dgyn gxend ±áéiç ,úaMa §¦¨©©¨©¨
íeMîzk`ln lr xary,÷çîîmigxnznd mixac zgixn oky ¦§©¥

.b .`id wgnn zk`ln llka ,dnecke dery e` ztf oebkúzñîäå§©§©¥
[wilgnd±]úaMa ïáàä úà,xdd on dxwrpy xg`líeMî áéiç ¤¨¤¤©©¨©¨¦

zk`ln lr xary,Léhta äkî,`ed dk`ln xnb oa`d zeziq ik ©¤©©¦
.yihta dkn zk`ln zclez `ed dk`ln xnbe

:yihta dkn zk`lna mitqep mipicîL éaø øîààîñé÷ ïa ïBò ¨©©¦¦§¤¦§¨
éìka äøeö øvä ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàick ,jkl cnerd ¨©©¦¦§¤¨¦©¨¨©§¦

,eze`plúéëeëæ éìëa çtðîäådyere dgtpne ,dkzedy zikekf ± §©§©¥©¦§¦§¦
,ilk dpnn,Léhta äkî íeMî áéiçzk`ln xnb md el` zelerty ©¨¦©¤©©¦

.ilkd
éîéìbî éôewà ìé÷Lc ïàî éàä ,äãeäé áø øîàlhepy mc` ± ¨©©§¨©©§¨¦©¥¦§¦¥

cbaa ebx`py minqiwe oiyw lhepy e` ,cbaa miielzd miheg iy`x
,oiekzn ila,Léhta äkî íeMî áéiç.cbad zk`ln xnb edfyéðäå ©¨¦©¤©©¦§¨¥

eäééìò ãéô÷c éléî`ly citwn m` `weec `ed df oic mpn`e ± ¦¥§¨¦£©§
cr cbad zk`ln dxnbp `l f`y ,cbaa minqiwe miheg ex`yi
xnb meyn mzlihpa oi` ,mdilr citwn epi` m` la` ,elhpiy xg`l

.yihta dkn zk`ln lr xaer epi`e ,dk`ln
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy,úBiúBà ézL áúBkäåwgende §©¥§¥¦

.zeize` izy aezkl zpn lr
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaúBà áúk ¨©¨¨¨©

,íézL áBzëì dîB÷îa Léå ,äìBãb úçàdzaizk mewnay xnelk ©©§¨§¥¦§¨¦§§©¦
,zeipepia zeize` izy aezkl xyt` did,øeètokynay meyn ¨

`l `ede ,zeize` izy miazek eid ,zay zek`ln micnel epnny
la` .zg` ze` `l` azkîa Léå äìBãb úBà ÷çîáBzëì dîB÷ ¨©§¨§¥¦§¨¦§

íézL,zeipepia zeize` izy -,áéiçzk`ln ly dzeaiygy meyn §©¦©¨
lekiy oeike ,wegnd mewnd z` daizkl dxiykny jka `id dwign
aiige daeyg dwign ef ixd ,zeize` izy wegnd mewna aezkl

.dilr
,áúBëaî ÷çBîa øîBç äæå ,éñBé éaøa íçðî éaø øîàazekdy ¨©©¦§©¥§©¦¥§¤¤§¥¦§¥

.aiig dlecb zg` ze` wgende ,xeht dlecb zg` ze`
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipyäaëîä ,øúBqäå äðBaä©¤§©¥©§©¤

.Léhta äknäå ,øéòánäå§©©§¦§©©¤©©¦
:yihta dkn zk`lna llkp dn zx`an `xnbdàøéæ éaøå äaø©¨§©¦¥¨

eäééåøz éøîàc,mdipy exn` ±déa úéàc éãéî ìkdyrn lk ± §¨§¦©§©§¨¦¦§¦¥
ea yiyáéiç ,äëàìî øîbeilr.Léhta äkî íeMî §©§¨¨©¨¦©¤©©¦

:zek`lnd zea` lk oipn meiqa dpyna epipy.úBëàìî úBáà elà¥£§¨
aezkl `pzd wcwc :`xnbd zxne`'elà'ické÷etàì[`ivedl±] ¥§©¥

áà íB÷îa äãìBz ìò áéiçîc øæòéìà éaøcîxaeqd ±(:fh zezixk) ¦§©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦§¨
lr ,ze`hg izy aiig ely dcleze a` lr bbeya zaya xaerdy
z`hg `ian `l` ,ok epi`y rinydl `pzd `ae ,dclezd lre a`d

lirl exn` ixdy ,dclezd lr `le ecal a`d lr(:br)epnp `ly ,
`iadl ozipy ze`hgd oipn epricedl `l` zek`lnd xtqn o`k
z` hrnl ,'zek`ln zea` el`' exn`a `pzd wcwce ,cg` mlrda

.z`hg `ian epi` mdilry mzeclez
mirax` md zek`ln zea`d oipny ,dpyna epipy.úçà øñç̈¥©©

ick zek`lnd oipn oiiv `pzd :`xnbd zx`ané÷etàì[`ivedl-] §©¥
éñBî äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøcîózek`lnd h"l lrúà ¦§©¦§¨§©§¨©¦§¨¦¤

èáBMälepd jxe`l mzgizn ixg` izyd iheg lr xkxka dknd ± ©¥
,dfa df ekazqdy mihegd z` cixtdl ick÷c÷ãîäåaxrd heg - §©§©§¥

edkn jkle ,i`cn xzei gezn didi `ly jixv izyd iheg lr bx`pd
.zenewn dnka xkxkaBì eøîà,dcedi iaxl minkgàeä éøä èáBL ¨§¥£¥

ììëazk`ln,Cñéîe ,mihegd z` xcqn `ed s` ikéøä ÷c÷ãî ¦§¨¥¥§©§¥£¥
ììëa àeäzk`ln,âøBà,`id dbix`d dyrn llka ezk`ln ik ¦§¨¥

ipta dk`ln zea` mzepnl oi`e.mnvr

äðùî
zeyxn `iveny xacl miyxcpd millkd z` zx`an ef dpyn

:d`ved zk`ln lr xearl ick zeyxleøîà øçà ììk ãBòåcaln §§¨©¥¨§
wxtd zligza epipyy lecbd llkd(:fq lirl),òéðöäì øLkä ìk± ¨©¨¥§©§¦©

,mc` ipa jxevl ieyre ie`xy oin `edy lkeäBîk ïéòéðöîeyie ± ©§¦¦¨
,eze` ripvdl oiieyr mc` ipa aexy xeriy eaúaMa BàéöBäå§¦©©¨

,miaxd zeyxl cigid zeyxnåéìò úàhç áéiçe`ivedy mc` lk - ©¨©¨¨¨
.el aeyg df xeriy oi`y xiyr `ed m` elit`e ,z`hg eilr aiig

ìëåxacòéðöäì øLk BðéàL,mc` ipa jxevl ieyr epi`y ±ålk ok §Ÿ¤¥¨¥§©§¦©§
la` ,eripvdl jxcdy xaceäBîk ïéòéðöî ïéàxeriy ea oi` ± ¥©§¦¦¨

,eripvdl ie`xdáéiç Bðéà ,úaMa BàéöBäåz`hgBòéðönä àlà- §¦©©¨¥©¨¤¨©©§¦
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc zay(iyily meil)

:dpyna epipyòéðöäì øLk BðéàL ìëåe`ivede edenk oiripvn oi`e §Ÿ¤¥¨¥§©§¦©
.eripvnd `l` aiig epi` ,zaya

àä ,øæòìà éaø øîàoin epi`y lky ,epzpyna epipyy df llk ± ¨©©¦¤§¨¨¨
ez`ved lr aiigzn `ed ,cg` mc` eripvde ,mc`d jxevl ieyrd

`ed ,mixeht mixg`eììk ,àéðúc ,øæòìà ïa ïBòîL éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§¤¤§¨¨§©§¨§¨
ìk ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîàxacòéðöäì øLk BðéàLiptn ¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤¥¨¥§©§¦©

,aeyg oin epi`yåy xac lk okeäBîk ïéòéðöî ïéàea oi`y iptn §¥©§¦¦¨
,eripvdl ie`xd aeyg xeriyäæì øLëeäåcg` mc` eaiygde ± §§©¨¤

àáe ,Bòéðöäåmc`BàéöBäå øçà,oey`xd ripvdy utg eze`l §¦§¦¨©¥§¦
äæ áéiçúðe`ivedyäæ ìL äáLçna`ivendy ,xnelk ,eripvdy ¦§©¥¤©©£¨¨¤¤

dpzp ripvnd zaygny iptn ,xeriy ea oi`y mbd eilr aiig df utg
.zeaiyg el

äðùî
lr aiigzdl ick mipey dnda ilk`n ly mxeriy zhxtn ef dpyn

:mz`ved,ïáz àéöBnä`ed aiigzdl exeriy,äøô ét àìîkiptn ©¦¤¤¦§Ÿ¦¨¨
`ivend .dxt lk`n `ed oazdyäöòdxeriy ,ziphw ly oaz - ¨¨

`ed aiigzdl,ìîâ ét àìîkiptn ,dxt it `elnn xzei `edy ¦§Ÿ¦¨¨
`ivend .lnb lk`n `idyøéîòexeriy ,milay ly miyw ±àìîk ¨¦¦§Ÿ

,äìè ét`ivend .dlh lk`n `edy iptn,íéáNòmxeriyàìîk ¦¨¤£¨¦¦§Ÿ
,éãâ ét`ivend .icb lk`n mdy iptn ,dlh itn zegt `edyéìò ¦§¦£¥

,íéìöá éìòå íeLmd m`,íéçìmxeriyúøâBøbk,dyai dp`z - ©£¥§¨¦©¦©§¤¤
`ed mc` ilk`n z`ved xeriye ,mc` lk`nl miie`xy meyn

md m`e ,zxbexba,íéLáémxeriy,éãâ ét àìîklk`n mdy meyn §¥¦¦§Ÿ¦§¦
.icb

:dpynd dtiqenïéôøèöî ïéàåel` mipinäæ íò äæmilydl §¥¦§¨§¦¤¦¤
,mz`ved lr aiigzdl ick jxvpd xeriydeåL àlL éðtî¦§¥¤Ÿ¨

,ïäéøeòéLa`le ,ez`ved lr miaiigy xg` xeriy yi oin lkly §¦¥¤
lecb exeriyy oiny okzi.ohw exeriyy oin milyi

àøîâ
`ed zaya dz`ved lr miaiigy dvrd xeriyy dpyna epipy

:`xnbd zxxan .lnb it `elnk.äöò éàî:`xnbd daiynáø øîà ©¨¨¨©©
.úéðè÷ éðéî ìL ïáz ,äãeäé§¨¤¤¤¦¥¦§¦

miiepyd mixeriyd iwelig zece` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:epzpynaàúà ék[`ayk±]éîéc áølaal l`xyi ux`n,øîà ¦£¨©¦¦¨©

äøt ét àìîk ïáz àéöBnä,ez`ved lr miaiigy xeriyd `edy ©¦¤¤¦§Ÿ¦¨¨
elik`dl icka e`ivedy `l`,ìîâìit `elnn lecb eit `elny §¨¨

,dxtáéiç ,øîà ïðçBé éaøie`xd xeriy `ived `ly s` z`hg ©¦¨¨¨©©¨
oaz xeriy `ivede ,dxt zlik`l ie`x oazy oeik ,lnb zlik`l

.dxt zlik`l ie`xdøeèt ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø,z`hgn ©¦¦§¤¨¦¨©¨
`elnae ,lnb it `eln ea `diy jixv ,lnb zlik`l e`ivedy oeiky

.lnb lik`dl ick ic oi` dxt it
:`xnbd zxne` .opgei iax zrca dpc `xnbdéaø øîà àúøBàa§§¨¨©©¦

éëä ïðçBé,aiigy ,jk opgei iax xn` axra ±déa øãä àøôöì± ¨¨¨¦§©§¨£©¥
.yiwl yix zrcke xehty xn`e ea xfg xweaa zxgnleáø øîà̈©©

øãäc ãáò øétL ,óñBé,xhte ea xfgy opgei iax dyr aeh ±àäc ¥©¦£©©£©§¨
ìîâì éæç àìit `elnk xeriye ,lnb zlik` xear e`ived ixdy ± Ÿ£¦§¨¨

.lnb zlik`l ic epi` dxt
ééaà déì øîà,sqei axlàøazñî àøwéòîãk ,äaøcàxazqn ± ¨©¥©©¥©§©¨¦§¥¦¨¨¦§©§¨

dxt it `elnk oaz `ivendy ,dligza opgei iax xn`y enk xzei
,aiig lnbl elik`dläøôì éæç àäcxeriya oaz `ived ixdy ± §¨£¦§¨¨

elik`dl aygy ezaygne ,`ed aeyg xeriye ,dxt zlik`l ie`xd
.df xeriya oazd ly ezeaiyg lhal ick da oi` lnbl

:mzwelgn z` xg` ote`a cinrn oiaxïéáø àúà ék àlà`ayk ± ¤¨¦£¨¨¦
laal l`xyi ux`n oiax,ìîâì äøô ét àìîk ïáz àéöBnä ,øîà̈©©¦¤¤¦§Ÿ¦¨¨§¨¨

áéiçc éâéìt àì àîìò éleëcmpi` yiwl yix oiae opgei iax oia ± §¥¨§¨Ÿ§¦¦§©¨
ie`x df xeriyy ,iia` xn`y mrhdne ,z`hg aiigy miwleg

.dxt zlik`léâéìt ék`l` ewlgp `l ±äöò àéöBîadie`xd ¦§¦¦§¦¨¨
xeriya ,lnb zlik`läøô ét àìîkelik`dl ick,äøôìdvrde ¦§Ÿ¦¨¨§¨¨

,wgcd ici lr `l` dxt zlik`l die`x dpi`øîzéà àëtéàå± §¦§¨¦§©
,mxn` inic axy itkn jtidl exn`p zehiydeøîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

.áéiç øîà Lé÷ì Léø ,øeèẗ¥¨¦¨©©¨
:`xnbd zx`an,øeèt øîà ïðçBé éaødvrd xeriyy meyn ©¦¨¨¨©¨

it `elnk e`ivedy dfe ,lnb it `elnk `ed ez`ved lr miaiigy
meyn ,xeht `ed ixd ,dxt zlik` jxevl e`ivedy s` ,dxt

y,äìéëà dîL àì ÷çcä éãé ìò äìéëàdf xeriyl oi` okle £¦¨©§¥©§©Ÿ§¨£¦¨
.dxt zlik`l ie`x `edy jka zeaiyg,áéiç øîà Lé÷ì Léøoeiky ¥¨¦¨©©¨

dl ie`x epi`y s`e ,dxt it `eln xeriya ic dxt zlik`l e`ivedy
,wgcd ici lr `l`.äìéëà dîL ÷çcä éãé ìò äìéëà£¦¨©§¥©§©§¨£¦¨

z`ved xeriyy ,dpyna epipy,øéîò`ed.äìè ét àìîk ¨¦¦§Ÿ¦¨¤
:`xnbd dywnàéðúäå`ed xinr z`ved xeriyy `ziixaa §¨©§¨

.úøâBøbk:`xnbd zvxznàeä àøeòéL ãç éãéàå éãéàit `eln ± ©§¤¤¦¦§¦¦©¦¨
.`ed cg` xeriy zxbexbe dlh

:dpyna epipy,úøâBøbk íéçì íéìöá éìòå íeL éìòàìîk íéLáéå £¥©£¥§¨¦©¦©§¤¤¦¥¦¦§Ÿ
.ïäéøeòéLa eåL àlL éðtî äæ íò äæ ïéôøèöî ïéàå ,éãbä ét¦©§¦§¥¦§¨§¦¤¦¤¦§¥¤Ÿ¨§¦¥¤

:df mr df oitxhvny mipte` yiy zx`an `xnbdøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©
,àðéðçy epipyy dnïéôøèöî ïéàepiid ,odixeriya eey `ly iptn £¦¨¥¦§¨§¦

ìd xeriy,ïäaL øeîç.mdipiay ohwd xeriyl milydl ,xnelk §¨¤¨¤
zegt [xeng mxeriyy] miyai milva ilre mey ilr el yi m`y oebke
milydl [lw mxeriyy] migl milr sexiv lirei `l ,icb it `elnkn

,icb it `elnk ly xengd xeriydì ïéôøèöî ìáàd xeriyìw £¨¦§¨§¦§©
,ïäaLel yi m`y oebke ,mdipiay daexnd xeriyl milydl ,xnelk ¤¨¤

sexiv lirei ,zxbexbkn zegt [lw mxeriyy] migl milvae mey ilr
,zxbexbk ly lwd xeriyd milydl [xeng mxeriyy] miyai milr

.`ivend z` aiigle
:`pipg xa iqei iax ixac lr dywn `xnbdeåL àìc ìëå§¨§Ÿ¨

ïéôøèöî éî eäééøeòéLamitxhvn dey mxeriy oi`y mixac ike ± §¦©§¦¦§¨§¦
,[daexnd] lwd xeriyl df mr dfïðúäådpyna(a"n f"kt milk)oiprl §¨§©

,d`neh milawny micbad ixeriyãâaä,mizyt e` xnvn ieyrd ©¤¤
`ed ,qxcn z`neh lawl exeriyìLäLmigthìL ìòäL.migth §Ÿ¨©§Ÿ¨

÷Oäåz`neh oia] d`neh lk lawl exeriy ,mifr ly zevepn ieyrd §©©
[ea `veike zn z`neh oiae qxcnäòaøàmigthäòaøà ìò,migth ©§¨¨©©§¨¨

,øBòäåd`neh lk lawl exeriyäMîçmigthäMîç ìò,migth §¨£¦¨©£¦¨
deõtîlk lawl exeriy ,inbn e` mipwn dieyrd zlvgn oin - ©¨

d`nehäMLmigthäML ìò.migth ¦¨©¦¨
dìò éðúåepipye -(.gi dlirn),ef dpyn lr,øBòäå ÷Oä ,÷Oäå ãâaä §¨¥£¨©¤¤§©©©©§¨

äæ íò äæ ïéôøèöî ,õtnäå øBòä[daexnd] lwd xeriyd milydl ¨§©©¨¦§¨§¦¤¦¤
drax` lr drax` wya oi` m`y ,oebke ,d`neh lawl ie`xd
dyng xera oi` m` oke .enilyn ,epnn xeng `edy cbad ,migth
oi` m` oke .enilyn ,epnn xeng `edy wyd ,migth dyng lr
exiykne enilyn ,epnn xengd xerd ,migth dyy lr dyy utna

.d`neh lawl
äî ,ïBòîL éaø øîàådíòhdf mr df mitxhvn mipin ipyy §¨©©¦¦§©©©

.miaeyg mpi` `linne mtxvl zelibx oi` `lde ,d`neh xeriyl
,x`iaeïééeàøL éðtîmdànhéìz`neha cgi,áLBî,xnelk ¦§¥¤§¦¦©¥¨

ipin ipy mitxvn xengd iakex ixdy ,cgi mze` mitxvny epivny
,miakexd miayei dilry zrcxnl i`lh mdn miyere ,cgi micba
ep`vny oeike ,d`neh lawn `ed ixd gth lr gth ea yi m`e
xeriyd milydl df mr df mitxhvn jkl ,mze` mitxvny minrt

.d`neh lawl
,wcwcl yie :`iyewd z` zniiqn `xnbdàîòèipin mitxhvny ©£¨

meyn `ed ,d`neh lawl el` mr el` micba,áLBî ànhéì ïééeàøc¦§¦¦©¥¨
iax ixacke ,cgi mtxvl milibxy minrt epivny meyn ,xnelk

,oernyìáàm`àì ,áLBî ànhéì éeàø ïéàmr df mitxhvn eid £¨¥¨¦©¥¨Ÿ
xa iqei iax xn` ji` ,dyw ok m`e .d`neh xeriyl milydl df
xeriyl milydl mitxhvn epzpyna miiepyd mipind lky `pipg
dkxc oi`y dnda iptl mpzile mtxvl milibx oi` ixd ,lwd

.mlk`l
:`xnbd zvxznàáø øîà̈©¨¨
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קט ezny in` cenr er sc ± iyily wxtzekxa

àä øæòìà ø"à.Fripvde ripvdl xWM Fpi`C ,oizipzn ipzwClr aiIgzn `Ed xg` ¤§¨¨¨§¨¨¥©§¦¦§¥¨¥§©§¦©§¦§¦©¥¦§©¥©
xfrl` oA oFrnW 'xM `lC - oixEhR mc` lke Fz`vFd:'éðúîäöò.`xnBA Wxtn: ¨¨§¨¨¨§¦§¨§¦§¤¤§¨¨¨¨§¨¥©§¨¨

ìîâ ét àìîk.Efg `l `dC ,aiIgin `l dxt it `lnM la` .dxt iRn `xEriW Witp ¦§Ÿ¦¨¨¨¦¦¨¦¦¨¨£¨¦§Ÿ¦¨¨¨¦©©§¨¨£
dxtl:øéîò.oilAW lW oiXw:äìè ét.iRn Witp.icblC xinr ,KMldifg `icbl- §¨¨¨¦©¦¤¦¢¦¦¨¤¨¦¦¦§¦¦§¨¨¦§¨£¦¦§¦

it `lnM aiIgin `licbit `ln `Mi`C cr ¨¦©©¦§Ÿ¦§¦©§¦¨§Ÿ¦
li`Fd miaUr la` ,dlhEfgeoiA dlhl oiA ¨¤£¨£¨¦¦©£¥§¨¤¥

it `lnM ENit` aiIgin - icblicb:ïéçì. ¦§¦¦©©£¦¦§Ÿ¦§¦©¦
lkl xEriW dfC ,zxbFxbM mc`l oiiE`xd̈§¦§¨¨¦§¤¤§¤¦§Ÿ

it `lnM la` ,zAWl mc` lk`n,`l icb ©£©¨¨§©¨£¨¦§Ÿ¦§¦Ÿ
miglCicbl Efg `l:'îâàìîk ïáz àéöBnä §©¦¨£¦§¦©¦¤¤¦§Ÿ

äøô éô.lnb iRW ,lnbl Flik`dl F`ivFde ¦¨¨§¦§©£¦§¨¨¤¦¨¨
dxt iRn lFcB:äøô éôì éæç àäc.KMld ¨¦¦¨¨§¨£¦§¦¨¨¦§¨

rwR `l EP`ivFIW in lklE ,`Ed aEWg xEriW¦¨§¨¦¤¦¤Ÿ¨©
ikdA DixEriW:áéiçc.ifgC `xEriW `Mi`dC ¦¥§¨¦§©¨§¨¦¨¦¨©£¦

oiripvnE ,`Ed ripvdl xWM KMld ,dxtl§¨¨¦§¨¨¥§©§¦©©§¦¦
EdFnM:äöò.,wgCd i"r `N` dxtl `ifg `l ¨¨¨¨©§¨§¨¨¤¨©§¨

dxtl F`ivFd dfe ,ifgC `Ed lnbl `N`:éaø ¤¨§¨¨©£¦§¤¦§¨¨©¦
øeèt øîà ïðçBé.`Mil Dil ifgC lnbl `dC ¨¨¨©¨§¨§¨¨©£¦¥¥¨

,F`ivFd dxR KxFvlC mEXn i`e .`xEriW¦¨§¦¦¦§¤¨¨¦
DAblEe`l wgCd i"r dlik` - xEriW `Mi` §©¨¦¨¦£¦¨©§¨¨

dxtA Dil 'ixrWn `l KMld ,`id dlik`: £¦¨¦¦§¨¨§¨§¦¥§¨¨
íäaL øeîçì ïéôøèöî ïéà.FxEriXW in ¥¦§¨§¦¤¨¤¨¤¦¤¦

FxEriW milWdl sxhvn Fpi`e ,lw ied lFcB̈¨¥©§¥¦§¨¥§©§¦¦
la` .`Edd iM aiWg `l `dC ,xEng lW¤¨§¨¨¨¦¦©£¨

aEWgdlTd z` milWn.xEriWkloaY ¤¨©§¦¤©©¦§¦¤¤
dvr mr sxhvnilWdl,lnb iR 'dvreoi` ¦§¨¥¦¨¨§©§¦¦¨¨§¨¨¥

dxt it `ln milWdl oaYd mr sxhvn:éî ¦§¨¥¦©¤¤§©§¦§Ÿ¦¨¨¦
ïéôøèöî.lTd z` xEng milWdl ENit`:â' ¦§¨§¦£¦§©§¦¨¤©©

ìòâ'.a` zFUril aGd qxcn z`nEhl ©§§©¦§©©¨¥¨©
d`nEHd:ãâaä÷Oäåïéôøèöî.cbAdW ©§¨©¤¤§©©¦§¨§¦¤©¤¤

miGr lWdvFPn iEUrwU .wVdxEriWmilWn: ©§¦¦©©©¨¦¨¤¦¦
ø øîàåíòh äî ïBòîL '.oitxhvn:ìéàBä §¨©¦§©©©¦§¨§¦¦

áLBî ànhéì ïééeàøe.cgi mipXn sxiv m` §¦¦©¥¨¦¥¥¦§©¦©©
i`lhlaWFn oiprl FxEriWM xFnglWzrCxn ¦§©¦§©©¤£§¦§¦§©©

m` .aGdrSwgth lr gth oTze odn mipXn ©¨¦¦¥©¦§©¦¥¤§¦¥¤©©¤©
eilr aWil-aWFnA d`nEHd a` Dil `OHin ¥¥¨¨¦©¥¥©©§¨§©
`ipzC ,aGd)`(:gth lr gth oNEMn rSwnd ©¨§©§¨©§©¥©¦¨¤©©¤©
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"xxeq oa" 'ta 'ixn`ck ,ig ixwinc ,bifn `le bifn epiid ± xn`wc).r oixcdpq:(cr ,min siqen ux`d zkxaae .bifn `le bifna ± mzd dl iwene .ig oii dzyie ,xya xnihxz lk`iy cr

elk`y dyly 'ta xn`ck ,ie`xk befn `diy).`p zekxa(jixvy ,qek` i`w igc :miyxtn `peaxp ipae .ux`d zkxaa oii siqeny qxhpewa my yxity enk `le ,ux`d zkxaa siqeny

k eed ± mzd aiygc mixac oze` lkc ,xity iz`e .mly `diyzeknc `xza wxta b"dke .oiia `le ,qeka edle):fh sc:(,dixa aiyg zn 'it`c ,mly epiidc ± ig cg`e milnp 'h wqix

"dypd cib" 't seqa xn`ck):aw sc oileg(:ãåîòéåziriax lr."migqt iaxr"a opixn`c b"r`e).fw sc:(gkenck ,ziriaxn ith ied `nbel `lne .`vi ± `nbel `ln mrh m` ,ycwnd

`neic `xza 'ta).t sc(ycwn `wecc ± xnel yi cere .mzdc edpd` `neia yxtnck ,`nbel `lnk d`xie cg` cvl ewlqiy ick `l` ,`wec e`l mzdc `nbel `lnc :xnel yi:

óà`pipz inp op`.rnyn ± dti qek zbifn ick ipzwe .ziriaxa eedc `tiq ipzwc oiwyn x`y enk ,ziriax lr cenrie epbfniykl exeriy oii `nzqnc .ziriax oerh dkxa ly qekc

`lc `de .zlz cg lr `ied dbifn `dc opirci `linn `l` ,'ipznn opirny `l ± ziriax raex oii opirac `d la` .d`veda enk ,ziriax `diy opira befniykl dkxa ly qekc

siqedl lekiy itl ,ziriaxn zegta aiigine ,aiyg dkxa ly qekl ifgc `nrh i`dnc meyn :cere .ziriaxa dkxa ly qekc ,l"nw digxe` ab` `zlin ± ziriax zbifn ick 'ipzna hwp

opira aiygc icin zay iabl ± oitxhvne cka min zxn`wce wiqnck ,odilr siqedl lekiy t"r` ,ziriaxn zegta aiigin `l oiwyn x`y`e .min eilr:
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.äøòwa ïéáeáæk ïéàøpL éðtî¦§¥¤¦§¦¦§¦©§¨¨

ìBãb ììk Cìò ïøãä©§¨£¨§¨¨

àéöBnäéãk Lác ,äòéîb éãk áìç ,ñBkä úâéæî éãk ïéé ©¦©¦§¥§¦©©¨¨§¥§¦¨§©§¥
íéî ,ïè÷ øáà Ceñì éãk ïîL ,úéúkä ìò ïzéì¦¥©©¨¦¤¤§¥¨¥¤¨¨©¦

ì éãkìëå ,úéòéáøa ïé÷Lnä ìk øàLe ,øBléwäúà íäaóeL §¥¨¨¤¤©¦§¨¨©©§¦¨§¦¦§¨
eøîàð àìå ,úéòéáøa ïlek :øîBà ù"ø .úéòéáøa ïéëôBMä©¨¦¨§¦¦¥¨¨§¦¦§Ÿ¤¤§
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zay(iyily meil)

àîâeãì àéæç énð àëä,dnda ilk`n ipin iabl dpyna o`k mb ± ¨¨©¦©§¨§§¨
ilk`n ipin xkendy ,cgi mipin dnk xagle sxvl milibxy ote` yi
,mipewd ipta mbivdl oine oin lkn hrn epelga ozep mipey dnda
zngn gexd ici lr exftzi ok `l m`y ,cgi mixaegn eidiy el gepe

.hrend mxeriy

äðùî
:mz`ved aeig oiprl mc` ilk`n ly mxeriy zhxtn ef dpyn

íéìëBà àéöBnäxeriy mda yie mc` ilke` -úøâBøbkdp`z - ©¦¨¦©§¤¤
,dveekzpe dwnvy dyaiïéôøèöîe .áéiçmc` ilk`n lkäæ íò äæ ©¨¦§¨§¦¤¦¤

,zxbexbk xeriylïäéøeòéLa eåML éðtîipin lk z`ved xeriyy - ¦§¥¤¨§¦¥¤
.zxbexbk `ede ,dey mc` ilk`nïútéìwî õeçzexit lyïäéðéòøâå ¦§¦¨¨§©§¦¥¤

ïäéö÷eòå.lke` mpi` ik ,df xeriyl mitxhvn mpi`y ,ixtd apf ± §§¥¤
ån ueg okïaeñ,dyizkd zngn zxyepd mihigd ztilw -ïðñøeîe §¨§¨¨

zetxhvn opi`y ,gnwd zxixa xg`l dtpa zx`ypd zleqtd -
.mc` lk`nl zeie`x opi`y meyn zxbexbk xeriy milydl

,øîBà äãeäé éaøxeriy milydl zetxhvn opi` zetilwd lk ©¦§¨¥
,zxbexbk,ïänò úBìMaúnL ïéLãò étéìwî õeç.zetxhvny ¦§¦¥£¨¦¤¦§©§¦¨¤

mr olk`le miycrd mr olyal jxcdy zetilwa wx df mpn`e
mr zlyazn dpi`e oxeba zxyepy dpevigd dtilwd la` ,miycrd

.ztxhvn dpi` miycrd

àøîâ
oiprl zxbexbk xeriyl mitxhvn mpi` oqxene oiaeqy dpyna epipy

:`xnbd dywn .d`vedåikïðúäå ,ïéôøèöî àì ïðñøeîe ïaeñ §¨§¨¨Ÿ¦§¨§¦§¨§©
dpyna(e"n a"t dlg),dlg dpnn yixtdl daegy dqird xeriy oiprl

íéòáø úLîçawd zcn lyãBòå çî÷,mirax zyngn xzei hrn £¥¤§¨¦¤©§
älça ïéáéiç,dlg dpnn yixtdl miaiigy dqird xeriy edf -ïä ©¨¦©©¨¥

,ïðñøeîe ïaeñåmilydl oitxhvn oqxende oiaeqd gnwd xnelk §¨§¨¨
recn ,dlg aeig xeriyl mitxhvn oqxene oiaeq m`e ,df xeriy
oqxende oiaeqd ,zaya d`ved lr aiigzdl jxvpd xeriyd oiprl

.gnwd mr oitxhvn opi`
:`xnbd zvxzn,ééaà øîà,mitxhvn dlg oiprl `weecéðò ïkL ¨©©©¥¤¥¨¦

äñeìa äqéòa Bzt ìëBàgnwn zt lek`l iprd jxcy ,[zaxern±] ¥¦§¦¨§¨
da xn`py dlg aeig iable ,oqxene oiaeq ea axerny(hi eh xacna)

iabl la` ,df llka elk`l iprd jxcy df mgl s` ,'ux`d mgl'
oqxene oiaeqa axernd mgle ,aeyg xac lr `l` miaiig oi` zay
xeriyl sxhvn epi` jkl ,aeyg epi`e mc` ipa mzql lk`p epi`

.zxbexb
:dpyna epipyúBìMaúnä íéLãò étéìwî õeç øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦§¦¥£¨¦©¦§©§

.ïänò¦¨¤
zetilwy ,rnyn dcedi iax ixacn :`xnbd dywnïéà íéLãòok` ± £¨¦¦

zetilw la` ,zxbexbk xeriyl zetxhvnàì ïéìBtzetxhvn ¦Ÿ
,zxbexbk xeriylàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -äãeäé éaø §¨©§¨©¦§¨

,øîBàzxbexbk xeriy milydl zetxhvn opi` zetilwd lkõeç ¥
,íéLãòå ïéìBt étéìwîhwp recne ,zetxhvn oilet itilw mby ixd ¦§¦¥¦©£¨¦

.oilet mb `le miycr wx epzpyna

:`xnbd zvxznéúãça àä ,àéL÷ àìmby epipyy `ziixaa ± Ÿ©§¨¨§©§¥
itilw mb zeycgae ,zeycg zeiphwa xaecn zetxhvn oilet itilw

,zetxhvn oileté÷ézòa àäitilw wxy da epipyy epzpyna la` ± ¨§©¦¥
miycr itilw wx zepyiae ,zepyi zeiphwa xaecn ,zetxhvn miycr

.oilet itilw `le zetxhvn
:`xnbd zx`anàì àîòè éàî é÷ézòoilet itilwy mrhd dn ± ©¦¥©©£¨Ÿ

.zetxhvn opi` zepyiL éðtî eäáà éaø øîàzngn zexigyn ¨©©¦£¨¦§¥¤
e mzepyizd,äøòwa ïéáeáæk ïéàøpoilet lyal jxcd oi` okle ¦§¦¦§¦©§¨¨

milydl zetxhvn odizetilw oi` jk meyne ,mdizetilw mr mipyi
.zxbexbk xeriy

ìåãâ ììë êìò ïøãä

ïéé àéöåîä ¯ éðéîù ÷øô
zeyxl zeyxn mz`ved lr miaiigy mixeriyd ex`eai df wxta

.zaya

äðùî
mz`ved lr miaiigy miwynd ixeriy md dn zx`an epzpyn

:zeyxl zeyxnïéé àéöBnäexeriy ,mina axern epi`y ,igéãk ©¦©¦§¥
ñBkä úâéæîeze` axriyky ,qek jezl epnn oipzepy xeriyk - §¦©©

`ivend .qekd `lnzz ,dizyl ie`x didiy ick minaáìç,dnda ¨¨
exeriyäòéîb éãk`ivend .zg` zaa rlea ipepia mc`y dnk - §¥§¦¨

Lácexeriy ,mixeacúéúkä ìò ïzéì éãkmiqeql yiy dkn lr - §©§¥¦¥©©¨¦
`ivend .m`yn zngn maba milnble,ïîLexeriyCeñì éãkea ¤¤§¥¨

.ïè÷ øáà`ivend,íéîmxeriyì éãkøBìéwä úà íäa óeL- ¥¤¨¨©¦§¥¨¨¤¤©¦
.xeliwd z` mda qindl ick jxvpd mind xeriykìk øàLe§¨¨

ïé÷Lnämxeriy ,d`etxl miynyn mpi`yúéòéáøa.beldåokìk ©©§¦¦§¦¦§¨
ïéëôBMämxeriy ,migexq min -úéòéáøa.beldïBòîL éaøwleg ©§¦¦§¦¦©¦¦§

eïlek ,øîBàmxeriy ,yace alg oii s`e ,miwynd lk -úéòéáøa ¥¨¦§¦¦
,beldeìlä ïéøeòéMä ìk eøîàð àìåzegt mdy ,epzpyna mixkfpd §Ÿ¤¤§¨©¦¦©¨

,ziriaxnïäéòéðöîì àlàxfge el` miwyn ripvdy inl - ¤¨§©§¦¥¤
mc` lk x`y la` ,ziriaxn zegta elit` aiig `edy ,m`ivede

.ziriaxa `l` aiigzn epi`

àøîâ
zbifn ick `ed ez`ved lr miaiigy ig oii xeriyy dpyna epipy

:xaecn qek dfi`a zx`an `xnbd .qekdàðz`pzd dpy - ¨¨
exeriy ,oii `ivend ,(f"d h"t) `ztqeza.äôé ñBk úâéæî éãk§¥§¦©¨¨

:`xnbd zx`anéàîe`id dn -äëøa ìL ñBk ,äôé ñBkqek - ©¨¨¤§¨¨
.oefnd zkxa eilr mikxany

:dkxa ly qek xeriy edn zx`an `xnbdäaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨
éøö äëøa ìL ñBk ,deáà øaBa àäiL Cxeriya ig oiiòáBø ©£©¤§¨¨¨¦¤§¥©

úéòéáø,bel ziriax ly rax -epâæîiL éãkdyly ea axriy - §¦¦§¥¤¦§§¤
min miwlgúéòéáø ìò ãBîòéå.beld §©£©§¦¦

:dea` xa daxk epzpynn wiicn `axénð ïðà óà ,àáø øîà̈©¨¨©£©©¦
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`EdW ,bFl lr ziriax lr.aTd ziriax ©§¦¦©¤§¦¦©©
zErhe.oM Exn` `l EpizFAxe ,mciA `Ed §¨§¨¨§©¥Ÿ¨§¥
i`xExifp 'QnA xaCl Wi ').gl sc:(izFIriax ' §¨¨¥©¨¨§©¤¨¦§¦¦
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dcFYdonW bFl ivge ,zFgpnAdcFzlopitli ©¨¦§¨©£¦¤¤§¨¨§¦©
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íc ìáà.WaIWkE .WExw zFidl aFxwe ar ,Kinq ied gl `EdWMxEriWl wnvp Fpi` £¨¨§¤©¨¥§¦¨§¨¦§¨§¤¨¥¥¦§¨§¦
ziriaxn zFgtA `Ohn zFliap mce ,gl ziriax irA `l Wai ziGke .hrn `N` ,ohw: ¨¨¤¨§©§©©¦¨¥¨¨¥§¦¦©§©§¥§©¥§¨¥§¦¦
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øîàã'ek `in zlz cg lr ixc `lc `xng lk `ax.ipic cg`" 'ta 'ixn`c `de

"zepenn).fl oixcdpq(mdn cg` jxved m` ,"bfnd xqgi l`" :oixcdpq iab

xne` !oixz cg lr dbifnc rnyn ,oixcdpqn yily epiidc ,'ek `vei ± b"k yi m` z`vl

"adfd"a xn`ck ,zlz cg lr dbifnd htynk bfen 'id `wec `axc :`"aix).q n"a(xn`

"oixarn cvik"ae .`rici rcin icic dbifn :`ax

).cp oiaexir:(dixa `axc dbifnl dbifn i`d inc

miade`d mlerd x`y la` .`ng xa sqei axc

d`xp oi`e .oixz cg lr `l` oibfen oi` ± wfg oii

dcpc 'ipzn iwel ,iia` jixt i`n k"`c ,i"xl

`xwc i"xl d`xp `l` !mc` ipa x`y zbifna

`kilc meyn ,ipexiyd oiia ± "bfnd xqgi l`"c

riaxc .riax iedc ,dbifn mzqa `xwl inwe`l

.zeytp ipicl efg yily la` ?efg i`nl oixcdpq

,`zefg meyn mzdc `pyil `eddl ,edine`lc

meyn :yxtl yie .dyw ± ipexiyd oii oia wlgn

lr ebfenl jxc ,d`xnd ciqti `ly ick ,`zefg

xzei `le oixz cg:àãçipy befnde opzc

min iwlg.cg lr befn mzqc ,iia`l :z"`e

ipy yxtl jixhvi` i`n` dywz daxc` ,oixz

:l"ie !"mzq befnk" xninl dil ded ,min iwlg

befn lk ied ikdc ,l"nw digxe` ab`c c"qc:

ãåòåoitxhvne cka min.e`l `nrh k"r`

diizyl ifge ziriax ded dil bifn iklc meyn

iklc b"r` ,`xeriy ikd `l` ,oiwyn x`yk

,qxhpewa yxitck ,ziriax ied `l dil bifn

qekl eripvdl ie`xe `ed aeyg oiic meyn `l`

dkxa ly qekl ie`x epi`y t"r`e .dkxa ly

seyl oripvny min enk ied n"n ± min `la

.xeliw `la oiie`x opi`y t"r` ,xeliwd z` oda

ziriax jixvn `lc ,`da `l` bilt `l iia`e

qekl jixv ig oii ziriax raex la` ,befn

"migqt iaxr"a rnynck ,dkxa ly):gw sc,(

elld zeqek 'c :l`eny xn` dcedi ax xn`c

'c :iaizin .dti qek zbifn ick oda `diy jixv

ici` !ziriax ick mda `diy jixv elld zeqek

lkl dti qek zbifn ick ,`ed `xeriy cg ici`e

ziriaxc rnyn .ziriax ick epiid ± cg`e cg`

lkl iedc ,zeqek rax` lkl epiid ± `ziixac

ig cg` `ziixac `tiqa mzd ipzwc `de .dti qek zbifn `edy ,ziriax raex cg

.dzyie epbfni cg`e ,ig `edy enk ziriax raex eze` ± dzyi cg` :t"d ± befn cg`e

'iriax ira zifkc `kd ozp 'x xn`w `l k"r iia` xn`w jenqac :i"xl dyw ,edine

yxity dn itle .ig oii ziriax ira dkxa ly qekc iia`l dil `xiaqc rnyn .'ek

xninl opivn ± qek zbifnl ie`x epi`c meyn ziriax ira yexw oiiac jenqa qxhpewa

i`c :qxhpewd 'itl i"xl dyw la` .ziriax ira `l befn oiia 'it`c iia` xaq mlerlc

`py i`n ,dlgzn ziriax ea didy mrhn aeyg dnl ± dbifnl ifg `l yai zifk

"ripvnd" yixc dwnvy zxbexbn).`v onwl?(edl `xiaq iia`e sqei axc :i"xl d`xpe

qt iaxr"c `ziixae .jenqa rnynck ,ig oii ziriax ira dkxa ly qekc:ipzwc "mig

b"r` ,diytp ditp`a oii oizipzna dpyy dne .cg` lkl epiid ± ziriax ick oda `diy

ie`xy icka aiygc xnel ,`axca drhp `lc meyn epiid ± oiwyn x`yk ziriaxa iedc

meyn ± "ziriaxa ig oii `ivend" `icda `pz `lc `de .ziriax lr cenrle befnl

e` dnibt ici lr dkxa ly qekn lqtin i` la` ,ziriax z`veda aiiginc `ed dkxa ly qekl eripvdl ie`xc dinrh `edd meync ,qekd zbifn ick hwpinl dil `gipc

`le oewz `irae ,dbifn i"r `l` ifg `le li`ed ,i`d ilek xhef xeriyk dil irpvn `lc meyn ± ieb e` l`xyi ziizyl ie`xc meyn ,ziriaxa aiigin `l ± ieb ea rbpy

ikdl dil irpvn `lc meyn ± xiipn xzei aeygy t"r` ,oiqken xyw xeriyk aiyg `lc slw enk ,dil irpvn `l inp hih leaible .min `la oiie`xy oiwyn x`yk aiyg:

ìéàåäzifk lr cenrle yexwl lekie."dywnd dnda" 'ta `xw jixv i`n` k"` :dnize .xyak aiyg mcc rnyn).ar oileg(oixcdpq yixae).c sc(zn mc ziriaxl

"dcpd mc" yixac meyn ,mc ziriaxl `xw ira zn iabc :i"x xne`e !yexwl lekiy meyn xyak iedc dil wetiz ?ld`a `nhnc):dp dcp(oi` opira zn z`nehac :opixn`

zelap mc `nhn `l `kdc `pz i`dc :l"i cere .`ed silgn erfb ± mce .zwlv enewna dyrpc ,silgn erfb oi`c e`l i` ,opixdhn ded xya elit`e mvrc `inec ,silgn erfb

xeriy ea yi f`y ,zegta `le ziriaxa `l` mcd `nhi `ly jixhvi` ± yexwl lekic `nrh i`de ± `nh zeliap mcc dyxc mey dil zi` `l` ,yexwl lekiy meyn

] "mikqpde zegpnd" wxta `pz `ki` ikdle .xyak ied `lc r"k ecen ± `xw e`la la` .xyali`ed d"c .cw y"re :bw zegpnoke .xedh `edy zelap mc lr ecirdy :xn`c [

"dry lk" wxtac ,dlap xya llka ied `l mcc mewn lka rnyn).ak 'c migqt(jixt ike .exzed dcibe dalge `id ± dlap 'xzedykc meyn d`pda xzen alge cibc witn

dlirnae .dxzed dnce `id dlap dxzedyk ipyn `l ± 'ek mc ixde :mzd).fi sc(uxy llka `ied `lc meyn ,"`nhd mkl dfe"n uxyd mc witn "gafn iycw" wxta ,inp
iaxc
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éãk dìò éðúå ,ñBk úâéæî éãk ïéé àéöBnä àðéðz̈¥¨©¦©¦§¥§¦©§¨¥£¨§¥
.úéòéáøa ïé÷Lnä ìk øàLe :àôéñ éðú÷å .äôé ñBk úâéæî§¦©¨¤§¨¨¥¥¨§¨¨©©§¦¨§¦¦
ãç ìò éøc àìc àøîç ìk :àáø øîàc ,déîòèì àáøå§¨¨§©§¥©£©¨¨¨©§¨§¨¨¥©©
úBáeLz ézL :ééaà øîà .àeä àøîç åàì Y àiî úìz§¨©¨¨©§¨¨©©©¥§¥§
,ïéé ãçàå íéî é÷ìç éðL Y âeænäå ,ïðúc :àãç ,øáca©¨¨£¨¦§©§©¨§¥¤§¥©¦§¤¨©¦
:àáø ì"à !ïéôøèöîe ãka íéî :ãBòå .éðBøéMä ïéiä ïî¦©©¦©¦¦§©¦©©¦§¨§¦¨¨
éðBøéMä ïéiä ïî ,ïéé ãçàå íéî é÷ìç éðL zøîà÷c àä̈§¨¨§©§§¥¤§¥©¦§¤¨©¦¦©©¦©¦¦
,àúeæç íeMî íúä ,ð"à .éôøc ,ãeçì éðBøéMä ïéé Y©¦©¦¦§§¨¥¨¨¦£¨

kî íéî zøîà÷ãe .éôè éòa Y àîòèì ìáàïéôøèöîe ã £¨§©§¨¨¥§¥§¨¨§©§©¦¦©¦§¨§¦
.áéLç àä éîð àäå ,ïðéòa áéLçc écéî úaL ïéðòì Y§¦§©©¨¦¥©£¦¨¥©§¨©¦¨£¦

:àðzéaø :óñBé áø øîà .ïúð éaø éøác ,úéfëa Láé ¨¨¨¥§©©¦¦§¥©¦¨¨¨©©¥©¦
Y ïúð éaø .ãçà øác eøîà äãeäé éaøa éñBé éaøå ïúð̈¨§©¦¥§©¦§¨¨§¨¨¤¨©¦¨¨
äãeäé éaø ,àéðúcY äãeäé éaøa éñBé éaøå ,ïøîàc àä̈©£©©§©¦¥§©¦§¨§©§¨©¦§¨
.ä"á éøîeçîe éànL úéa élewî íéøác äML :øîBà¥¦¨§¨¦¦¥¥©©¥§¥
éaøa éñBé ø"à .ïéànèî ä"áe ïéøäèî ù"á Y äìáð íc©§¥¨§©£¦§©§¦¥§©¦
LiL íãa àlà eànè àì Y ä"á eànhLk óà :äãeäé§¨©§¤¦§Ÿ¦§¤¨§¨¤¥
øîà .úéfk ìò ãBîòìå LBø÷ì ìBëéå ìéàBä ,úéòéáø Ba§¦¦¦§¨¦§§©£©©©¦¨©
àëä ïúð éaø øîà÷ àì ïàk ãò ;àéä àì àîìéc :ééaà©©¥¦§¨¨¦©¨¨¨¨©©¦¨¨¨¨

éîñc íãa ìáà ,Léì÷c ,ïééa àlà Y úéòéáø éòácY C §¨¥§¦¦¤¨§©¦¦§¦£¨§¨¦§¦
éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,éîð éà .úéòéáø éòa àì úéfk©©¦¨¨¥§¦¦¦©¦©¨¨¨¨©©¦
àlà Y éòéáøa déì ébñ úéfëc íúä äãeäé 'øa éñBé¥§©§¨¨¨§©©¦©¦¥¦§¦¦¤¨

éîñc íãa,úéòéáøî øúBé éåä úéfk Y Léì÷c ïéé ìáà ,C §¨¦§¦£¨©¦¦§¦©©¦¨¥¥¥§¦¦
."äòéîb éãk áìç" .áéiçéì Y úéfkî úBçt ÷étî éëå§¦©¥¨¦©©¦¦©©¨¨§¥§¦¨
ïîçð ø"à ?'äòéîb' éãk Bà 'äàéîb' éãk :eäì àéòaéà¦©£¨§§¥§¦¨§¥§¦¨©§¨
eäì 'éòaéà ."Cckî íéî èòî àð éðéàéîâä" :÷çöé øa©¦§¨©§¦¦¦¨§©©¦¦©¥¦©£¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zay(iriax meil)

àðéðzraex `ed oiia d`ved xeriyy epzpyna epipy ep` mb ± §¦¨
,epipy jky ,ziriaxïéé àéöBnäexeriy ,igéðúå ,ñBk úâéæî éãk ©¦©¦§¥§¦©§¨¥

dìò`edy ,epzpyn lr `ziixa epipye ±,äôé ñBk úâéæî éãkepiidc £¨§¥§¦©¨¨
.dkxa ly qekàôéñ éðz÷å,epzpyn seqa epipye ±ìk øàLe §¨¨¥¥¨§¨¨

ïé÷Lnämxeriy diizyl miie`xd,úéòéáøazegt `ived m`e ©©§¦¨§¦¦
ig oii z`ved lr miaiigy epipyy dny jgxk lre ,xeht ziriaxn
ziizy befnl ie`xd xeriyl dpeekd ,dkxa ly qek zbifn xeriya
ezeyrl min iwlg dyly ea bfenyky ,ziriax raex epiide ,ziriax

:`xnbd dtiqen .ziriax lr cenri ,diizyl ie`xdéîòèì àáøå± §¨¨§©§¥
jixv dkxa ly qeky epzpynn cenll xyt`y `ax xn`y dne

,z`f xn` ezhiyl ,ig oii ziriax raex ea `diyìk ,àáø øîàc§¨©¨¨¨
àiî úìz ãç ìò éøc àìc àøîçlk lr `yep epi`y ig oii lk ± ©§¨§Ÿ¨¥©©§¨©¨

,min ly miwlg dyly epnn cg` wlgàeä àøîç åàì,oii epi` ± ¨©§¨
aeqy oeike .ewfeg aexn diizyl ie`x epi`yzbifn jixv oiiy `ax x

z`ved xeriyy epzpyna epipyy dnn ixd ,eilr min iwlg dyly
raex `ed oii z`ved xeriyy cenll yi ,ziriaxa `ed miwyn x`y

.ziriax lr cenri epbfniyky ick ,ziriax
:`ax ly di`xd z` dgec iia`úBáeLú ézL ééaà øîàaiydl yi ¨©©©¥§¥§

,øáca,epzpynn `ax ly ezii`x lr ,xnelkàãç,zg` daeyz ± ©¨¨£¨
ïðúcyi `nh mc ly mipeeb dyng ,(.hi dcp) dpyna epipyy ± ¦§©

zyxtne ,mina befnd mec` oiik d`xpd mc `ed mdn cg`e ,dy`a
,dpyndåd`xndâeænäea yiy oii ly d`xn `edíéî é÷ìç éðL §©¨§¥¤§¥©¦

åwlgéðBøéMä ïéiä ïî ïéé ãçà.oexy dnyy dpicna lcbd ± §¤¨©¦¦©©¦©¦¦
`le ,oii cg` wlg lr min iwlg ipy `ed oii zbifn xeriyy rnyne
epzpynn gikedl oi` ok m`e ,oii cg` wlg lr min iwlg dyly

.ziriax raex `ed dkxa ly qekl oiid xeriyyãBòåm`y ,daeyz §
,oiwyn x`yak ziriaxa zeidl jixv did oii `ivend xeriy ok`
ie`x didie epbfniyky meyn `ed qekd zbifna exeriyy mrhde
`l oiicr e`ivenyk eiykr ixdy ,dyw ,ziriax ea didi diizyl

y okzi ji`e ,xeriy ea oi`e bfnpíéîmi`vnp [oiia bfnidl micizrd] ©¦
dzr,ãka,m`iven epi`eïéôøèöîeziriaxl oiid z` milydl ©©¦§¨§¦

z`ved lr miaiigy mrhd jgxk lr `l` .oiid z`ved lr eaiigl
ea `di `l m` s`e ,exeriy edfy meyn ,`ed qekd zbifn xeriya oii

.dbifnd xg`l ziriax
:`ax aiynàáø déì øîà,iia`lúøîà÷c àäzxn`y dn ± ¨©¥¨¨¨§¨¨§©

`ed befn oiiy dcpa epipyy dnn ilr zeywdlãçàå íéî é÷ìç éðL§¥¤§¥©¦§¤¨
ly,éðBøéMä ïéiä ïî ïééy ,aiydl il yiãeçì éðBøéMä ïéé[ecal±] ©¦¦©©¦©¦¦©¦©¦¦§

meyn ,min miwlg ipya bfnpéôøcsixg epi`y xnelk ,jx `edy ± §¨¥
ly cg` wlg lr min iwlg dyly mibfen zepii x`ya la` ,jk lk

.oiiénð éà,ef `iyew zegcl yi sqep ote`a ±àúeæç íeMî íúä± ¦©¦¨¨¦£¨
edn x`al dvxy meyn df xeriy `pzd dpy ,dcp zkqna my
`di ,min xzei bfen m`y ,mi`nhd minc ze`xn oiprl befn d`xn

,xedh el dnecd mcdìáà`id oiid zbifn zxhnykàîòèìick ± £¨§©£¨
,eze` mirhdléôè éòaiwlg dyly epiide ,min xzei befnl jixv ± ¨¥§¥

x`yl ipexiyd oii oia welig oi` df itle ,oii ly cg` wlg lr min
.zepiidúøîà÷ãeeidiy xyt` ji` ilr zeywdl zxn`y dne ± §¨¨§©

dïéôøèöîe ãka íéîil yi ,ez`ved lr miaiigy xeriyl milydl ©¦©©¦§¨§¦
y aiydlïéðòìa d`ved meyn aiiglïðéòa áéLçc éãéî úaL± §¦§©©¨¦¦©£¦¨¦©

,aeyg xacd didiy jixváéLç àä énð àäåmb ziriax raexe ± §¨©¦¨£¦
ziriax lr cenriy cr mina ebfenl ie`xy iptn ,aeyg xeriy `ed
`ived `ly s` df xeriy lr aiig okle ,dkxa ly qekl ie`x didie

.mind z` enr
:yexw oiia d`veda aiigd xeriya dpc `xnbdàðzh"t) `ztqeza ¨¨

,(f"dLáéd`ved aeig oiprl exeriy ,yexw oii ±,úéfëameyn ¨¥§©©¦
oii z`veda miaiigy xeriyde ,zifk ea yi yxwpy oii ziriaxy

,miwynd x`yk ziriax `ed yexw.ïúð éaø éøác¦§¥©¦¨¨
,ãçà øác eøîà äãeäé éaøa éñBé éaøå ïúð éaø ,óñBé áø øîà̈©©¥©¦¨¨§©¦¥§©¦§¨¨§¨¨¤¨

.zifk ea yi yxwpy gl xac ziriaxy ,`edeïøîàc àä ,ïúð éaø± ©¦¨¨¨©£¨¨
ziriaxy meyn zifka d`ved oiprl exeriy yexw oiiy ,epxn`y dn

.zifk ea yi yxwpy gl oiiàéðúc ,äãeäé éaøa éñBé éaøåepipyy ± §©¦¥§©¦§¨§©§¨
,`ziixaaíéøác äML ,øîBà äãeäé éaømd ,el`élewî± ©¦§¨¥¦¨§¨¦¦¥

oda miliwny zeklddnéøîeçîe ,éànL úéaoday zeklddne ± ¥©©¥§¥
mixingn,ìlä úéa`ed mdn cg`e,äìáð ícyéànL úéa ¥¦¥©§¥¨¥©©
,ïéøäèî,d`nehd a` `edy dlapd xya llka epi`y ,xnelkúéáe §©£¦¥

ïéànèî ìlädlapd xyak eze`e .óà ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîà ¦¥§©§¦¨©©¦¥§©¦§¨©
ìlä úéa eànhLk,dlap mc,úéòéáø Ba LiL íãa àlà eànè àì §¤¦§¥¦¥Ÿ¦§¤¨§¨¤¤§¦¦

ìBëéå ìéàBä`ed,úéfk ìò ãBîòìå LBø÷ìxyay xeriyd `edy ¦§¨¦§§©£©©©¦
ea yi yxwpy gl xac ziriaxy ,eixaca x`eane .ea `nhn dlap

.zifk
dcedi iaxa iqei iaxe ozp iaxy sqei ax xn`y dn z` dgec iia`

:cg` xac exn`àéä àì àîìéc ,ééaà øîà,oekp df oi` `ny ± ¨©©©¥¦§¨Ÿ¦
y meynàëä ïúð éaø øîà÷ àì ïàk ãò[o`k±]úéòéáø éòác± ©¨Ÿ¨¨©©¦¨¨¨¨§¨¥§¦¦

epi`yk ziriax ea `diy jixv yexwd oiia zifk xeriy `diy icky
,yexwLéì÷c ,ïééa àlà,yxwp `edyke ,ar epi`e yelw `edy ± ¤¨§©¦¦§¦

,ohw xeriyl wnhvnéîñc íãa ìáàCyaiiznyke ,ar `edy - £¨§¨¦§¦
`diy icky xyt` ,jk lk ohw xeriyl wnhvn epi`úéfkyexw mc ©©¦

úéòéáø éòa àìiaxk `le ,gl mc ziriax dligzn `diy jixv `l ± Ÿ¨¥§¦¦
zifk `diy ick ziriax jixv gl mca mby xaeqd dcedi iaxa iqei

.yxwiykénð éày ,sqep ote`a zegcl xyt` ±øîà÷ àì ïàk ãò ¦©¦©¨Ÿ¨¨©
aøa éñBé éaøíúä äãeäé é[my±]úéfëczifk `diy ickay - ©¦¥§©¦§¨¨¨§©©¦

yxwiiykúéòéáøa déì ébñ,ziriax ea `di gl `edyky el ic ± ©¦¥¦§¦¦
éîñc íãa àlàìáà ,CaLéì÷c ïééxyt` ,ar epi`e yelw `edy ± ¤¨§¨¦§¦£¨©¦¦§¦

`diy ickayúéfkyxwpyk oiiúéòéáøî øúBé éåäea `diy jixv - ©©¦¨¥¥¥§¦¦
,gl oiicr `edyk oii ziriaxn xzei÷étî éëås` `ivenyke ±úBçt §¦©¦¨

úéfkîyexw oiiáéiçéìziriaxny meyn ,ez`ved lr aiigzi ± ¦©©¦¦©©
xaeqd ozp iaxk `le ,yxwpyk zifkn zegt dyrp gl `edyk

.zifka wx aiig yexw oii `ivendy
`ivend :dpyna epipyáìçexeriy.äòéîb éãkdn zxxan `xnbd ¨¨§¥§¦¨
:dpekpd `qxibd `ideäì àéòaéàm`d ,daiyid ipa ewtzqd ± ¦©§¨§
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d"`ip`xii`f"rlA:áø÷òì.,axwr zviwr §©©§©§¨£¦©©§¨
eilr DgiPnE zinnq WzFM:ééLåó.gWFnE: ¥§¨¦©¦¨¨¨§¨¥¥©

òébôî.dPhw dIgDlFwe`xie rnFWe ,lFcB ©§¦©©¨§©¨§¨¨§¥©§¨¥
gxFaE ,dlFcB dIxA `dYW:Lezé.qpkpliRl ¤§¥§¦¨§¨¥©©¦§¨©¦

,FnhFgAzinnq okeaxwrlFpf`A Fl qpkp: §§§¥§¨¦¨©§¨¦§¨§¨§
úéðeðñ.xWPd itpM zgY zqpkp ,`"liicpex` §¦¦§¤¤©©©§¥©¤¤
FaMrnEeitpM zUixRn:úéáìék.,ohw uxW §©§¦§¦©§¨¨¦§¦¤¤¨¨
qpkpeFpf`A lFcB bcl:ãBL âéìánäìòæò. §¦§¨§¨¨§¨§©©§¦©¨

xFABd lr cEcW wifgOd:àîìò éììç ìk. ©©£¦¨©©¦¨£¨¥¨§¨
mixaC :WExiRmiUrPdmlFrd llg lkA: ¥§¨¦©©£¦§¨£©¨¨

ïééâñîàøãò Léøa.xcrd W`xA zFkNdn: §©§¨§¥¤§¨§©§§Ÿ¨¥¤
àëBLç àLéøa.mzq ,zFxFgW miGr mzq §¥¨£¨§¨¦¦§§¨
zFpal zFlgx:ïééñëî.apfA:éðäåïééìâî. §¥§¨§©§¨§¨¨§¨¥§©§¨

dil` mdl oi` miGrd:ïðéqëîc éðäeäéépéî. ¨¦¦¥¨¤©§¨¨¥¦§©¦©¦©§
oiQMzn Epgp`W milgx,oxnSnod mB §¥¦¤£©§¦§©¦¦©§¨©¥

zFQEkn:éñék äìëàc.Fapf Kkitl ,mivFw §§¨§¨¦¥¦§¦¨§¨
mivFTd DA EwACi `NW icM ,xvw:éòáe ¨¨§¥¤Ÿ¦©§¨©¦¨¥

éLBkøëìéwa.gixadloiWEYId:àöî÷. §©§¦©¥§©§¦©©©¦©§¨
[dlnp] - `vnw :p"le .dAx`:éôìéç.daxr: ©§¤§©§¨§¨¨¦§¥£¨¨

àøåeòúîe àéãð àéL÷ éàå.dWw dzid m`e §¦©§¨¨§¨¦§©§¨§¦¨§¨¨¨
dMYWM xwrze cEpYmivrA:àøåeòúîe. ¨§¥¨¥§¤©¤¨¥¦¦§©§¨

EnzQizE`xOW ,dipir,DA diElY dipir ¦¨§¥¤¨¤©§¥¤¨§¨¨
l`EnWcM:àìBâðøúc àøîézàéìãéî §¦§¥¦§¨§©§§¨¦©§¨

àléòì.eipir mvFrWM oFYgYd oir lW qix §¥¨¦¤©¦©©§§¤¥¥¨
dIxA lM x`WaE ,oFilrd on dlrnl dlFr¤§©§¨¦¨¤§¦§¨¨§¦¨

oFYgYd lr akFW oFilrd:øééãc íeMî ¨¤§¥©©©§¦§¨¥
étcà.dlFrWmiWxTd lr zFliNA,zFxFTde ©©¥¤¤©¥©©§¨¦§©

ipRn oFilrd lr oFYgYd dlrIW KixvoWrd ¨¦¤©£¤©©§©¨¤§¦§¥¤¨¨
eipirA qpMi `NW:àúéìBkúî.xaC ¤Ÿ¦¨¥§¥¨¦§¦¨¨¨

oiliAhOWx`W F` gzEM oFbM FAoYtil:éúî ¤©§¦¦§¨§¨¦§¨¨©
àc äìëz.dlkIWkl"le .lk`P dnizn :p ¦§¤¨¦§¤¦§¤©Ÿ©§¨©

,KFx` onf cr dlM Fpi`W itl - `C dlkY¦§¤¨§¦¤¥¨¤©§©¨
hrn hrn `N` lk`p Fpi`W:àa àzéa ¤¥¤¡¨¤¨§©§©¥¨Ÿ

áéúéàå.ziaA aWil KxCW:aàz÷.xv ziA §¥¦¤¤¤¥¥§©¦¦§¨©¦¨
ohwe:éaàz÷ò.xv ziA:àúôek..zWYkn §¨¨¥©§¨©¦¨§¨©§¤¤
:`"l"le .oiHgl dCn:piEUr ur mlFB oinM ¦¨§¦¦§§¦¤¥¨

"daiWil DcgIW xF`U ztFM" FnM ,daiWil¦¦¨§¤§¤¦£¨¦¦¨
migqtA `ipzC)scdn:(:ekáéz ó.sFtM §©§¨¦§¨¦¦§

FzF`aWeeilr:éðá éðáì éðáì.miIwzn §¥¨¨¦§¥¦§¥§¥¦§©¥
dAxd zFxFcl:àöeä.xcBF` mivFwmialEl: §©§¥¨¤¤¦¨¦

äöéöç.dvivg `N` ,`niIw xaC Fpi` £¦¨¥§©©¨¨¤¨£¦¨
`nlrA:àæek.ohw qxg ilM:äæk.:xnFlM §¨§¨¨§¦¤¤¨¨¨¤§©

aEWg Edn ,Edf FnM lwe hrEn xaCFzF`Nnl ¨¨¨§©§¤©¨§©
ilLpiIndpYnA?eLàúéè.qcd lW cA ¦¦¥§§©¨¨¦¨©¤£©

oicTxOWdNM iptl FA:Làúeè.d`xp ¤§©§¦¦§¥©¨§¨¦§¤
cTxnddhFWM:àìëéLî.lMdW lFcB ltq ©§©¥§¤§¦§¨¥¤¨¤©Ÿ
mivgFxEPOn mdilbxe mdici:eLîàlek. £¦§¥¤§©§¥¤¦¤¨¨

lMd z` ugFx:àzìéëLî.d`pe ohw ltq: ¥¤©Ÿ©§¦§¨¥¤¨¨§¨¤
àéLîàzìk.cgEin,miaEWglEPOn uFgxl daEWg dX`e dNM FnM:àúéñà.x"iihxen:àzøéñç.xqgWdwiwgdmiptAn:àðëea.oiWzFMW ilrFA:àLeáì.,oFilr wElg ¨§¨©§¨§¨©£¦§©¨§¦¨£¨¦§¦¤¨¦¨£¦§¨¤¨¥©£¦¨¦¦§¦§¨¥¦¤§¦§¨¨¤§
oixFTWwexy:äLea àì.rFpnl,dWEAdlM dQkOWmiwElgdmipFYgYdmirExTdmirxe:kíìBâ.mixa` KEYig Fl oi`W:Bbàúì.oixFhwnd`p:béìáéúå.dNbn aWFi `EdWM ¤¦Ÿ¨¦§©©¨¤§©¤¨©£¦©©§¦©§¦§¨¦§¤¤¥¦¥¨¦§¨¦§¦¨¤§¦§¦§¤¥§©¤

`NW ,eilr aWi `NW Fnvr`le EPklkliEPtEWirwxTAxiXierxTie FxrUdlaie:øBaà÷ðéæ.oM oixFw einin EWaIW xFA:é÷ð.einin xqg:àøãeñ.minkg icinlY KxCsFhrl ©§¤Ÿ¥¥¨¨¤Ÿ§©§§¤§Ÿ§¤©©§©§©¦§¨§¦¨©§¦§¤¦§¨¤¨§¥¨¦¥¨¦¨¥¥¨¨¨¤¤©§¦¥£¨¦©£
xcEq:àðãtà.mikln lW oilwxh:àçútà.KlOd zxWl m` hRWnl m` ,lMd E`ai df gzR l`:ïè÷ øáà.cg`iwxRndPhw rAv`:ìBãâc.- ohw i`de .lFcB mc` lW ¨©©§¨§©§¦¤§¨¦©¦§¨¤¤©¤¨Ÿ©Ÿ¦§¦§¨¦§¨¥©¤¤¥¤¨¨©©¦¦§¥¤§©§©¨§¨¤¨¨¨§©¨¨

xa`` `le ,i`w `xaB` - ohw i`de ,ohw lW lFcB xa` ,inp i` .i`w xa``:ïè÷ øáà àì.ohw sEB lW ohw xa` ,i`w `zNin `NEM` ohwe:'åë ïBòîL éaøc.icM :xn`w ikde ©¥¤¨¥¦©¦¥¤¨¤¨¨§©¨¨©©§¨¨¥§Ÿ©¥¤¨¥¤¨¨§¨¨©¨¦§¨¨¥¥¤¨¨¤¨¨§©¦¦§§¨¦¨¨©§¥
F` ,opixn` ohw cg :xaq ozp iAxe .FnFi oA sEBd `di ohwe ,ohw xa` FA KEqlxa`dixY la` ,sEBd F`iphEw`l::â"ä`l FnFi oA ohw lW ohw xa` `nlr iNEkC: ¨¥¤¨¨§¨¨§¥©¤§©¦¨¨¨©©¨¨¨§¦©¨¥¤©£¨§¥§¥¨§¥¨§¨¥¤¨¨¤¨¨¤Ÿ
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'ek enei oa ohw.`kti` ,daxc`c :dniz
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."Ekøòî òøâðå" :àleò øa àáø øîà ?ïéðéòøb Bà ïéðéàøb©§¦¦©§¦¦¨©¨¨©¨§¦§©¥¤§¤
øa ÷çöé áø øîà ?úBîîBò Bà úBîîBà :eäì àéòaéà¦©£¨§§§¨©©¦§¨©
:eäì àéòaéà ."íéäìà ïâa eäîîò àì íéæøà" :éîécáà©§¦¦£¨¦Ÿ£¨ª§©¡Ÿ¦¦©£¨§

ø"à ?ïéönòî Bà ïðz ïéönàîéaø øîà àaà øa àéiç §©§¦§©§©§¦¦¨©©¨¨©©¦
ìL áìç àéöBnä :ø"ú ."òøa úBàøî åéðéò íöòå" :ïðçBé¨¨§Ÿ¥¥¨¥§§¨©¦¨¨¤
éãk Y äöéa ìL ïáBìå äMà ìL áìç ,äàéîb éãk Y äîäa§¥¨§¥§¦¨¨¨¤¦¨§¤¤¥¨§¥

ì éãk Y [øBìé÷] ,øBlé÷ ìL àôéLîa ïzéìéòa .íéna óeL ¦¥¦§¦¨¤¦¦§¥¨©©¦¨¥
Lác" .e÷éz ?äôéLå äæéçà éãk Bà ,äôéL éãk :éLà áø©©¦§¥¦¨§¥£¦¨§¦¨¥§©
éòa .úéúk ét ìò ïzéì éãk :àðz ."úéúkä ìò ïzéì éãk§¥¦¥©©¨¦¨¨§¥¦¥©¦¨¦¨¥
:àîìéc Bà ,úéúk dleëc ànetà Y úéúk ìò :éLà áø©©¦©¨¦©¨§¨¨¦¦§¨

é÷Btàì ,úéúëc àn÷ àLøBnàøîà .e÷éz ?àìc àðøãBä ©¨¨©¨§¨¦§©¥§¨¨§¨¥¨©
àì BîìBòa ä"á÷ä àøaM äî ìk :áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©¨©¤¨¨§¨Ÿ
Y Lçðå ,Lçðì Y Lezé ,äòøéöì Y áeáæ àøa ,úéúëì ìeìaL àøa .äìháì ãçà øác àøä¨¨¨¤¨§©¨¨¨¨©§§¨¦¨¨§§¦§¨©§¨¨§¨¨

.áø÷òì Y úéîîñe ,úéôôçìéôééLå eäì é÷ìLå ,àøeéç àãçå àîkeà àãç éúééî ?déì ãéáò éëéä ©£¨¦§¨¦§©§¨¥¦¨¥¥©§¥£¨¨¨©£¨¦¨¨§¨§¦§§¨§¦
:ø"ú .déìlç úîéà ,ïä úBîéà äMîç,ìétä ìò Lezé úîéà ,éøà ìò òébôî úîéà :øBab ìò L ¥£¦¨¥¥¥©©¨©¦¥©©§¦©©£¦¥©©©©¦

:áø øîà äãeäé ø"à .ïúéåì ìò úéáìék úîéà ,øLpä ìò úéðeðñ úîéà ,áø÷òä ìò úéîîñ úîéà¥©§¨¦©¨©§¨¥©§¦©©¤¤¥©¦§¦©¦§¨¨§¨¨©©
àø÷ éàîY."æò ìò ãL âéìánä",deîç éác àçúétà éà÷ äåäc äãeäé áøì çkLà àøéæ éaø ©§¨©©§¦Ÿ©¨©¦¥¨©§©§©§¨©£¨¨¥©¦§¨§¥£

ïâñî éféò è"î :ì"à .déì øîà äåä àîìò éììç ìk déðéî éòa éàå ,déúòc àçéãa äåäc dééæçå§©§¥©£¨§¦¨©£¥§¦¨¥¦¥¨£¨¥¨§¨£¨¨©¥¦¥©§¨
ïééñëî éðä è"î .àøBäð øãäå àëBLç àLéøác ,íìBò ìL Búéiøák :ì"à ?éøîéà øãäå àLéøa§¥¨©£©¦§¥¦§¦¨¤¨¦§¥¨£¨©£©§¨¨¥§©§¨

eäéépéî ïðéqëîc éðä ?ïééìâî éðäåYeäéépéî ïðéqëî àìc éðäå ,ïééñëîYøèeæ àìîb è"î .ïééìâî §¨¥§©§¨¨¥¦§©¦©¦©§§©§¨§¨¥§¨§©¦©¦©§§©§¨©§¨©
éLBkøëì éòáe ,éîâàa øééãc íeMî ?dézáeðb àëéøà àøBz è"î ?éñék ìëàc íeMî ?dézáeðb§§¥¦§¨©¦¥¨£¦¨§§¥¦§¨¥§¨§¥¨¥§©§¦

àéL÷ éàå ,éôìéça àøééãc íeMî ?àëéëø àöî÷c àðø÷ è"î .éwaYøîàc .àøåeòúîe àéãð ©¥©§¨§©§¨§¦¨¦§¨§¨§¦§¥§¦©§¨¨§¨¦§©§¨©£©
àöî÷ì déîñéìc éòác ïàî éàä :ìàeîLYéìãî àzìBâðøúc àøîéz éàä è"î .'éðø÷ì eäðéôBìL §¥©©§¨¥§¦§¥§©§¨©¦§§©§¥©¦§¨§©§§§¨¦§¦

àMc .àøåeòúî àøh÷ ìééò éàå ,étcà éøééãc ?àìéòìYàbøc .íL CøcYàúéìBkúî .âb Cøc §¥¨§¨§¥©©¥§¦¨¥ª§¨¦§©§¨©¨¤¤¨©§¨¤¤©¦§¦¨
Yàzéa .àc äìëz éúîYàz÷éa .da áéúéàå àaYàúôek .àz÷ò éaYéðáì .áéúå óekY ¨©¦§¤¨¥¨Ÿ§¥¦¨¦§¨¥©§¨§¨§¦¦§¥

àöeä .éða éðáìYàaöç .äöéöçYäæek .øäpä ïî íéî áöBçLYàúéèeL .äækY.àúeèL ¦§¥§¥¨£¦¨©§¨¤¥©¦¦©¨¨¨¨¤¦¨§¨
àìëéLîYàzìéëLî .dlek éLàîYàúéñà .àzìk àéLîYäðëea .àzøéñçY.äpkàå àBa §¦§¨¨¥¨©§¦§¨¨§¨©§¨¨¦¨£¦§¨§¨§©¤¨
äLeáìYàîéìb .äLea àìYàúìBb .íìâk Ba äNòpLYàéøet .áéúéàå éìbYïéáøå ïéøtL §¨Ÿ¨§¦¨¤©£¤§Ÿ¤§¨§¦§¥¦§¨¤¨¦§¨¦

à÷ðéæ øBa .äéìòYàøãeñ .é÷ð äæ øBa" Yàðãtà ."åéàøéì 'ä ãBñYìL ,ø"ú .ïéc àçúétàäL ¨¤¨¦§¨¤¨¦¨¨¦¥¨©©§¨©¦§¨¥§¨
éøîà ."ïè÷ øáà Ceñì éãk ïîL" .øéæçå Lçðå âc :ïä elàå ,äøeáb ïéôéñBî ïéðé÷ænL ïîæ ìk̈§©¤©§¦¦¦¦§¨§¥¥¨§¨¨©£¦¤¤§¥¨¥¤¨¨¨§¦
ïè÷å ,ïè÷ øáà Ceñì éãk ïîL :éáéúéî .BîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷ øáà Ceñì éãk ïîL :éàpé 'ø éác§¥©©©¤¤§¥¨¥¤¨¨¤¨¨¤¥¦¦¤¤§¥¨¥¤¨¨§¨¨

ïè÷ øáà ,åàì éàî .BîBé ïaYìBãb øáàå ,ìBãâcY:éàpé 'ø éác Cì éøîà !BîBé ïa ïè÷ ìL ¤©¨¥¤¨¨§¨§¥¤¨¤¨¨¤¨§¦¨§¥©©©
îL :÷"ä ,àìøáà Ceñì éãk ï,ïè÷ øáà Ceñì éãk ïîL ;éàpúk àîéì .BîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷ ¨¤¤§¥¨¥¤¨¨¤¨¨¤¥¨§©¨¥¤¤§¥¨¥¤¨¨
BîBé ïa ïè÷åY'ø éøácàäa åàì éàî .ïè÷ øáà Ceñì éãk :øîBà ïúð 'ø ,øæòìà ïa ïBòîL §¨¨¤¦§¥©¦§¤¤§¨¨©¨¨¥§¥¨¥¤¨¨©¨§¨

ù"øc ,éâìtéî÷ìBãb øáà Bà ,ìBãâc ïè÷ øáà :øáñ ïúð 'øå ,ïè÷ ìL ïè÷ øáà :øáñ øæòìà ïa ¨¦©§¦§¤¤§¨¨¨©¥¤¨¨¤¨¨§¨¨¨©¥¤¨¨§¨¥¤¨
.ïè÷cBîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷ øáà ìáàYàîìò éleëc àì !àìY,àì BîBé ïa ïè÷c ïè÷ øáà §¨¨£¨¥¤¨¨¤¨¨¤ŸŸ§¥¨§¨¥¤¨¨§¨¨¤Ÿ
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zay(iriax meil)

m`d.'ïéðéòøb' Bà 'ïéðéàøb':`xnbd daiyn,àleò øa àáø øîà ©§¦¦©§¦¦¨©¨¨©¨
(gi fk `xwie) ycwddn dfeg` dcy dcetd oipra aezkòøâðå'§¦§©

'Ekøòî,laeidn exary mipyd xtqn z` oeictd incn rxbl yi - ¥¤§¤
.o"ira 'oipirxb' qexbl yiy gkene

eäì àéòaéàzceara xn`py dn oipra daiyid ipa ewtzqd cer ± ¦©§¨§
epipye ,'W` ilgB dYgOd `ln gwle' (ai fh `xwie) mixetkd mei§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥
`iaiy xne` iziid 'ilgb' wx xn`p did eli` ,(:dr migqt) `ziixaa
jixvy cnll 'y`' xn`p jkl ,zeieak xnelk ,zenner milgb
`qxibd m`d ewtzqde .zexrea xnelk ,zeygel milgb `iadl

`id `ziixaa.'úBîîBò' Bà 'úBîîBà':`xnbd daiynáø øîà §§¨©©
,éîécáà øa ÷çöé(g `l l`wfgi) xey` zekln oipra aezkíéæøà' ¦§¨©©§¦¦£¨¦

'íéäìà ïâa eäeîîò àìmikiygn mpi` mlerd lkay mifx`d ± Ÿ£¨§©¡Ÿ¦
mlera did `ly ,xnelk ,epnn d`p `edy mdn cg` oi`y ,ed`xn

.o"ira 'zenner' qexbl yiy gkene ,xey` jlnk siwze xic` jln
eäì àéòaéàdna `qxibd `id j`id ,daiyid ipa ewtzqd cer - ¦©§¨§

,zaya znd ipir z` [mixbeq-] oivnrn oi` ,(:`pw) oldl epipyy
m`d.'ïéönòî' Bà ,ïðz 'ïéönàî':`xnbd daiynàéiç éaø øîà §©§¦§©§©§¦¨©©¦¦¨

,ïðçBé éaø øîà àaà øa(eh bl diryi) aezkúBàøî åéðéò íöBòå' ©©¨¨©©¦¨¨§¥¥¨¥§
,'òøa.o"ira 'oivnrn' qexbl yiy gkene §¨

:mitqep mixac ly d`vedd xeriy oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
äîäa ìL áìç àéöBnä ,ïðaøexeriy ,dxedhäàéîb éãkdnk ± ©¨¨©¦¨¨¤§¥¨§¥§¦¨

`ivend .zg` zaa rlea ipepia mc`yå ,äMà ìL áìç`ivend ok ¨¨¤¦¨§
ïáBìoealg ±,äöéa ìLmxeriyøBìé÷ ìL àôéLîa ïzéì éãk± ¤¤¥¨§¥¦¥¦§¦¨¤¦

ivend .eqindl ick xeliwd jezl mipzepy xeriyk`,[øBìé÷]¦
exeriyì éãkíéîa óeL.mipird izy lr epzile mina eqindl ick ± §¥¨§©¦

:xeliwd xeriy oipra wtzqd iy` ax,éMà áø éòaxeriyd m`d ¨¥©©¦
`ed xeliw z`veda miaiigyäôéL éãkgeynl ick jixvy dnk ± §¥¦¨

,mipird z`äôéLå äæéçà éãk Bàrav`a ozil ick jixvy dnk ± §¥£¦¨§¦¨
:`xnbd zxne` .eizerav`a weac hrn x`ypy ,mipira gexnle

e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
`ivend :dpyna epipyLácexeriyúéúkä ìò ïzéì éãkdkn lr ± §©§¥¦¥©©¨¦

d`ian `xnbd .m`yn zngn ziyrpy lnbd e` qeqd abay
:df xeriy zx`and `ziixaàðz`id dpeekdy ,`ziixaaïzéì éãk ¨¨§¥¦¥

ét ìòd.úéúk ©¦¨¦
:`ziixad zpeeka wtzqd iy` ax,éMà áø éòaepipyy dn m`d ¨¥©©¦

`ziixaaìò'it,'úéúkick ea yiy xeriy jixvy `id dpeekd ©¨¦
gexnlúéúk dleëc àîetà,dlek dknd lr ±àîìéc Bàe` ± ©¨§¨¨¦¦§¨

gexnl ick ea yiy `id dpeekd `nyúéúëc àn÷ àLøenàlr ± ©§¨©¨§¨¦
,dknd ly oeilrd dvwdàìc àðøãeä é÷etàìz` `ivedl ± §©¥§¨¨§Ÿ

:`xnbd zxne` .dknd it llka epi`y ,dknd zeaiaqe÷éz± ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz

:d`etx ipiipr cer d`ian `xnbdäî ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©
,äìháì ãçà øác àøa àì ,BîìBòa àeä Ceøa LBãwä àøaL¤¨¨©¨¨§¨Ÿ¨¨¨¨¤¨§©¨¨

ìeìaL àøa,oeflg ±úéúëì.`txzzy dknd lr egipdl ±àøa ¨¨©§§¨¦¨¨
,áeáæd`etxlìzviwr,äòøéölr migipne aeafd z` miyzeky §©¦§¨

`xa .dviwrd mewn,Lezéd`etxlìzkiypLçðå .Lçðd`etxl ©¦¨¨§¨¨
úéôôçì.oigy oin ±úéîîñed`etxl ,yiakr ±ìzviwr,áø÷ò ©£¨¦§¨¦©©§¨

.dviwrd mewn lr migipne yiakrd z` miyzeky
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déì ãéáò,ef d`etx dyer cvik ±àøeéç àãçå àîkeà àãç éúééî ¨¦¥©§¥£¨¨¨©£¨¦¨¨
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úBîéà,el` [micgt±]lç úîéà ïäøBab ìò Ldfk cgt oin md ± ¥¥¥©©¨©¦
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(h d qenr) xn`py ,xeaibd lr ylgd zni`y df oipr fnxp ea

'æò ìò ãBL âéìánä'[gk ozepd `ed `ed jexa yecwd-] xiabnd ± ©©§¦©¨
.wfgd lr ylge cecy mc`l

:mlerd rah ipiipra mitqep mixac zx`an `xnbdçkLà àøéæ éaø©¦¥¨©§©
`vn ±deîç éác àçúétà éà÷ äåäc äãeäé áøìgzta cnry ± §©§¨©£¨¨¥©¦§¨§¥£©

,eing ziadézòc àçéãa äåäc dééæçå,gny eal didy d`xe ±éàå §©§¥©£¨§¦¨©§¥§¦
déì øîà äåä àîìò éììç ìk dépéî éòaxac lk lr epl`yi m`e ± ¨¥¦¥¨£¨¥¨§¨£¨¨©¥

rah oipra zel`y dnk eze` l`ye ,el aiyi mlerd llga dyrpd
.mlerd

déì øîà,dcedi axl `xif iaxàîòè éàîy mrhd dn ±ïbñî éféò ¨©¥©©£¨¦¥©§¨
àLéøa,xcrd y`xa zekldn mifird ±éøîéà øãäåjk xg`e ± §¥¨©£©¦§¥

.miyakddéì øîà,`xif iaxl dcedi ax,íìBò ìL Búéiøák ¨©¥¦§¦¨¤¨
àøBäð øãäå àëBLç àLéøácjk xg`e jyeg did dligzny ± ¦§¥¨£¨©£©§¨

maexy miyakd iptl zekled zexegy oaexy mifird jk ,xe`d `xap
.mipal

:`xif iax el`y cerïééìbî éðäå ïééñkî éðä àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨¨¥¦©§¨§¨¥¦©§¨
g`yepi` mifird ly odixeg`e apfa dqekn miyakd ly mdixe

:dcedi ax aiyd .dil` odl oi`y ,dqekn,eäéépéî ïðéñkîc éðä̈¥§¦©¦©¦©§
ïééñkî,md miqekn ,mxnvn miqkzn ep`y miyakd ±àìc éðäå ¦©§¨§¨¥§Ÿ

ïééìbî ,eäéépéî ïðéñkîopi` odn miqkzn ep` oi`y mifirde ± ¦©¦©¦©§¦©§¨
.zeqekn

:`xif iax el`y cerdézáeðb øèeæ àìîb àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨©§¨©§§¥
:dcedi ax aiyd .ohw lnbd ly eapfyéqék ìëàc íeMîlke`y ± ¦§¨©¦¥
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:dcedi ax aiyd .jex` xeyd ly eapfyéîâàa øééãc íeMîiptn ± ¦§¨¦§©§¥
,minb`a xcyé÷a éLekøëì éòáez` apfd yekyka yxbl jixve - ¨¥§©§¥¨¥

.eze` exrvi `ly my miievnd miyezid
:`xif iax el`y ceràëékø àöî÷c àðø÷ àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨©§¨§©§¨©¦¨

:dcedi ax aiyd .zekx dlnpd ipxwyéôléça àøééãc íeMî± ¦§¨§¨§¦§¥
,daxr ivr oia dxc `idyàøåeòúîe àéãð àéL÷ éàåeidi m`e ± §¦©§¨¨§¨¦§©§¨

meyn ,xeerzze ,exwrie ,ura lwzizyk onewnn ecepi ,zeyw dipxw
,oda dielz dlnpd zii`xyéòác ïàî éàä ,ìàeîL øîàc§¨©§¥©©§¨¥

àöî÷ì déîñéìc,dlnpd z` `nql dvexd ±ìdéðø÷ì eäðéôeìL §¦§¥§©§¨¦§¦§§©§¥
.dipxw z` xewri ±

:`xif iax el`y ceréìcî àzìBâðøúc àøîéz éàä àîòè éàî©©£¨©¦§¨§©§§§¨¦§¥
àléòìsrtrd dler eipir z` lebpxzd mveryky mrhd dn ± §¥¨

lr cxei oeilrd srtrdy miig ilra x`yk epi`e oeilrd lr oezgzd
meyn :dcedi ax aiyd .oezgzdétcà éøééãcmiyxwd lr mixcy ± §¨§¦©©©

,zelila mdilr milere zexewdeàøåeòúî àøè÷ ìééò éàåm`e ± §¦¨¦¦§¨¦§©§¨
dler okle ,exeerzi dlrnl zelrl ekxcy oyrd mdipirl qpki

.mdipirl oyrd zqipk z` rpene oeilrd lr oezgzd srtrd
.zeinx` milin dnk ly oxewn lr dcedi ax z` `xif iax l`y cer

zlc z`xwp recn :`xif iax l`y.àLcoeyln :dcedi ax aiydCøc ¨¨¤¤
,íLrecn :`xif iax l`y cer .zial miqpkpyk my mixaery epiid ¨

bbl ea milery mleqd `xwp.àbøcoeyln :dcedi ax aiyd,âb Cøc ©§¨¤¤©
ld recn :`xif iax l`y cer .bbl miler ekxcy epiidmiliahny ozt

`xwp lk`nd z` ea.àúéìekúîoeyln :dcedi ax aiydéúî ©§¦¨¨©
àc äìëzlk`p `edy iptn ,ok mil`ey milke`de ,df xnbi izn ± ¦§¤¨

zia `xwp recn :`xif iax l`y cer .hrn hrn.àúéaax aiyd ¥¨
oeyln :dcedida áézéàå àazayl jxcdy oeik ,ea ay`e `a ± Ÿ§¦¥¨

`xwp ohwe xv zia recn :`xif iax l`y cer .ziaa.àz÷éaaiyd ¦§¨
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ïëùcex`il oilgek.`zlin jda ipzw 'ztqezac ,lelaz epiidc yxtl i"xl d`xp oi`

zexekaae ,xexegl milgeky `teb):gl sc(e`l lelaz `nl` ± xexege lelaz aiyg

xexeg epiid:íãziriaxa oiwyn ipin lke.,d`xp oke .oiwyn ipin x`ye :qxb `ztqeza

'ipzna opzck oxeriy mine yace onye oiic ,ziriaxa opi` oiwyn ipin lk `dc:åèà
`ed `iven e`l ripvn.dedc :'hpewa yxit

`l` ,e`ivede eripvdyk r"ad xninl ivn

,envr ripvnd e`ived `lya iiepyil dil `gipc

`iz`c olpnc :dywe .`"ayxk `iz`c meyn

.seqal ixiinc ,`iz` b"ayxk ,daxc` ?`"ayxk

elit` ?eax l"`y cinlza hwp i`n`c :cere

iax aiign `lc xnel wgece !inp `nlra mc`

ezaygna cinlz `l` df ly ezaygna oerny

`iven e`l ripvn eh` :t"dc d`xp jkl .eax ly

"`edy lka ripvnd la`" ipzw `lcnc ,`ed

wiicck `ivend `ed ripvndc rnyn dedc

`lc oizipzn .eripvnd `l` aiig epi` ,lirl

xg` elit` rnyn ± ripvna ipzw `l` ,`"ayxk

eh` :dil `iyw ikdle .`ivend aiig eripvd

aiign `l `pz mey `dc ?`ed `iven e`l ripvn

.ecal `"ayx `l` ,ripvnd e`ived k"``

"lecb llk"c oizipzne):dr lirl(± ripvndc

,eax el xn`y cinlza :ipyne .dizeek `lc

zrcl lkd dyer cinlzdy ecen r"k b"dkc

eax:ïéëôåùefg i`nl.`w `ziixa` `wec

onwl rnyn oke ,ira).hr sc(hih `de :xn`c

ny iaxl minkg micen `pz dilabilc inwncoer

?efg i`nl oiktey :da opiede .'ek oiktey `ivena

epiidc :i"xl '`xpe .xity iz` 'ipznac rnyn

xninl `ki` oizipznc oikteyc meyn ± `nrh

zexrwe zeqek mda uegxl ± mixac dnkl efgc

.dizyl oiie`x opi`y `l` ,i`d ilek iqi`n `lc

jkle ,`aeh iqi`nc ,ipzw mcc `inec `kd la`

efg i`nl ira:
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øæòìà ïa ù"ø ;éâìtéî÷ àäa àëäå ,éàpé éaøc àúéìå§¥¨§©¦©©§¨¨§¨¨¦©§¦¤¤§¨¨
BîBé ïa ïè÷c ìBãb øáàå ,ìBãâc ïè÷ øáà :øáñYéããä ék ¨©¥¤¨¨§¨§¥¤¨§¨¨¤¦£¨¥

ìBãâc ïè÷ øáà :øáñ ïúð éaøå .eäðéðYìBãb øáà ,ïéà ¦§§©¦¨¨¨©¥¤¨¨§¨¦¥¤¨
BîBé ïa ïè÷cY,àéðúc :òîL àz ?dìò éåä éàî .àì §¨¨¤¨©¨¥£¨¨§©§©§¨

ïè÷ øáà Ceñì éãk ïîL :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥¤¤§¥¨¥¤¨¨
ì éãk íéî" .BîBé ïa ïè÷ ìLøîà ."øBléwä úà ïäa óeL ¤¨¨¤©¦§¥¨¨¤¤©¦¨©

àçéëL àìå àçéëLc àúléî ìk ,éãkî :ééaàYïðaø ìefà ©©¥¦§¦¨¦§¨¦§¦¨§¨§¦¨©©¨©
àçéëLe àçéëL .àle÷ì àçéëLc øúaYøúa ïðaø ìefà ¨©¦§¦¨§¨§¦¨§¦¨©©¨©¨©

àçéëL àì Búàeôø ,àçéëL BúéiúL ,ïéé .àøîeçì àçéëLc¦§¦¨§§¨©¦§¦¨§¦¨§¨¨§¦¨
YBúìéëà ,áìç .àle÷ì àçéëLc BúéiúL øúa ïðaø ìefà©©¨©¨©§¦¨¦§¦¨§¨¨¨£¦¨
YBúàeôø ,àçéëLYBúìéëà øúa ïðaø ìefà ,àçéëL àì §¦¨§¨¨§¦¨©©¨©¨©£¦¨

àçéëL Búàeôø ,àçéëL Búìéëà Lác .àle÷ìYìefà §¨§©£¦¨§¦¨§¨§¦¨©
BúéiúL éãkî ,íéî àlà .àøîeçì Búàeôø øúa ïðaøY ©¨©¨©§¨§§¨¤¨©¦¦§¦§¦¨

øúa ïðaø ìefà àîòè éàî ,àçéëL àì Búàeôø ,àçéëL§¦¨§¨¨§¦¨©©§¨©©¨©¨©
:øîà àáø .eðL àìéìâa :ééaà øîà ?àøîeçì Búàeôø§¨§§¨¨©©©¥§¨¦¨¨¨¨¨©

La àîéz 'éôàìk :ìàeîL øîàc ;ìàeîLãk ,úBîB÷î øà £¦¥¨¦§¨§§¦§¥©£©§¥¨
øàLe" .éìlèî àìå eñîc àinî øáì ,éìlèîe eñî éðéé÷L©§¨¥¨§©§¦§©¦©¨§¨§¨§©§¦§¨
ïé÷Lî éðéî ìëå íc :ïðaø eðz ."úéòéáøa ïé÷Lnä ìk̈©©§¦¨§¦¦¨©¨©¨§¨¦¥©§¦
ïéòa ìBçëì éãk íc :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .úéòéáøä§¦¦©¦¦§¤¤§¨¨¥¨§¥¦§§©¦

,úçàúìBâðøúc àîc ?eäðéð éàîe .úé÷øáì ïéìçBk ïkL ©©¤¥£¦¦§¨¦©¦§§¨§©§§¤
ïkL ,úçà ïéò Ba ìBçëì éãk íc :øîBà â"áùø .àøä¨¥¨§¥¦§©¦©©¤¥

ïéìçBkéðîéñå .àðéúLeøëc àîc ?eäéð éàîe .ãeøàéì:C £¦§¨©¦§¨¦§§¦¨§¦¨¦
à"ãá .àøáì àøa ,àeâì àebYòéðöîa ìáà ,àéöBîaY ©¨§©¨¨¨§¨¨§¦£¨§©§¦©

à"ãá :øîBà ïBòîL éaø .áéiç àeäL ìkYàéöBîa ìáà ,òéðöîaY.úéòéáøa àlà áéiç Bðéà ¨¤©¨©¦¦§¥§©§¦©£¨§¦¥©¨¤¨¨§¦¦
à"ãá :øî øîà .úéòéáøa ïøeòéML ,ø"äøì ïéëôBL àéöBîa L"øì íéîëç íéãBîeYìáà ,àéöBîa ¦£¨¦§§¦¨¦¦¤¦¨¨§¦¦¨©¨§¦£¨

òéðöîaYïðé÷ñò éàîa àëä :ééaà øîà !?àeä àéöBî åàì òéðöî ehà .àeäL ìkYãéîìúa §©§¦©¨¤©©§¦©¨¦¨©©©¥¨¨§©¨§¦©§©§¦
:Baø Bì øîàLìkì áeLç øác ,Bì äpôe Cìä .äceòñì íB÷nä éì äpôe CìY.déåléò áéiç ¤¨©©¥©¥¦©¨¦§¨¨©¦¨¨¨¨©Ÿ©¨¦¨¥

déaø 'éòðöà éà ;ìkì áeLç BðéàL øácYàì éàå ,déåléò áéiçéîY:øî øîà .áéiçéî àì ¨¨¤¥¨©Ÿ¦©§©¥©¥¦©¨¦¨¥§¦¨¨¦©©¨©¨
éaø øîà ?eæç éàîì ïéëôBL .úéòéáøa ïøeòéML ,ø"äøì ïéëôBL àéöBîa L"øì íéîëç íéãBî¦£¨¦§§¦¨¦¦¤¦¨¨§¦¦¨¦§©£¨©©¦

àä ,àéL÷ àì !øek ét ïäa úBNòì éãk èéè :àéðúäå .èéhä úà ïäa ìaâì :äéîøéY,ìabéîc ¦§§¨§©¥¨¤¤©¦§¨©§¨¦§¥©£¨¤¦¨©§¨¨§¦©©
àäY.øek ét úBNòì èéè ìaâì çøBè íãà ïéàL éôì ,ìabéî àìc'éðúîìáç àéöBnäY ¨§¨¦©©§¦¤¥¨¨¥©§©¥¦©£¦©§¦©¦¤¤

ïæBà úBNòì éãkéîb ,ätewìYìBhéì éãk :øîBà äãeäé éaø ,äøákìå äôpì éàìz úBNòì éãk §¥©£¤©¨¤¦§¥©£§©©¨¨§©§¨¨©¦§¨¥§¥¦
øééð .ïè÷ì ìòðî úcî epnîYïéñëBî øL÷ àéöBnäå ,ïéñëBî øL÷ åéìò áBzëì éãkY.áéiç ¦¤¦©¦§¨§¨¨§¨§¥¦§¨¨¤¤§¦§©¦¤¤§¦©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zay(iying meil)

éàpé éaøc àúéìåziaa exn`py mixacd ,`ziixaa df xe`ia itle ± §¥¨§©¦©©
mi`pzd ixac iptn egcpy meyn ,dkldl mpi` i`pi iax ly eyxcn

,mdilr miwlegdàëäå`ziixaa ,[o`k-]éâìôéî÷ àäadfa ± §¨¨§¨¨¦§§¦
,mi`pzd ewlgpøáñ øæòìà ïa ïBòîL éaøjeql ick xeriydyøáà ©¦¦§¤¤§¨¨¨©¥¤

å ,ìBãâc ïè÷jeql ick xeriydéããä ék ,BîBé ïa ïè÷c ìBãb øáà ¨¨§¨§¥¤¨§¨¨¤¦£¨¥
eäðéð,aiig df xeriyk `ived m`e ,md miey ±øáñ ïúð éaøåoi`y ¦§§©¦¨¨¨©

jeql jxvpd xeriyk `ived m` ,mpn`e ,miey el` mixeriyøáà¥¤
ïéà ,ìBãâc ïè÷jeql jxvpd xeriyk wx `ived m` la` ,aiig ok` ± ¨¨§¨¦

àì ,BîBé ïa ïè÷c ìBãb øáà.aiig epi` - ¥¤¨§¨¨¤Ÿ
:`xnbd zl`eydìò éåä éàîzwelgnd xe`iaa drxkdd `id dn ± ©¨¥£¨

:`xnbd daiyn .`ziixaaàéðúc ,òîL àz,ztqep `ziixaaéaø ¨§©§©§¨©¦
,øîBà øæòìà ïa ïBòîL`ivend,ïîLexeriyCeñì éãkeaøáà ¦§¤¤§¨¨¥¤¤§¥¨¥¤

,BîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷iaxly ,dligza `xnbd dxn`y enk gkene ¨¨¤¨¨¤
iaxle ,ohw ly ohw xa` ea jeql ick `ed xeriyd xfrl` oa oerny
lecb xa` e` lecb mc` ly ohw xa` ea jeql ick `ed xeriyd ozp
i`pi iax ly eyxcn ziaa exn`py mixacd ,`linne ,ohw mc` ly

.ef mi`pz zwelgna miielz
`ivend :dpyna epipyíéîexeriyì éãkøBìéwä úà ïäa óeL± ©¦§¥¨¨¤¤©¦

recn x`az `xnbd .eqindl xeliwd jezl mipzepy mind xeriyk
:`xnbd dywn .dizyl ie`xd xeriya wx `le df xeriya s` miaiig

àçéëL àìå àçéëLc àúléî ìk éãkî ,ééaà øîàxac lka ixd ± ¨©©©¥¦§¦¨¦§¨¦§¦¨§Ÿ§¦¨
,giky epi`y yeniye giky yeniy el yiyøúa ïðaø ìeæà̈©¨¨¨©

àle÷ì àçéëLcexn`e ,gikyd yeniyd ixg` minkg ekld ± ¦§¦¨§¨
,ez`ved lr miaiigy xeriyd `ed ,df yeniyl jxvpd xeriydy
dfa yie ipyd yeniyl jxvpd xeriydn lecb `ed df xeriy m` s`e

.`lewàçéëLe àçéëL,migiky ea miyeniyd ipyy xacae ±ìeæà §¦¨§¦¨¨
àøîeçì àçéëLc øúa ïðaøgikyd yeniyd ixg` minkg ekld ± ©¨¨¨©¦§¦¨§§¨

xzei ohw `ed el jxvpd xeriydy,okle .df xeriya aiigl exingde ,
aïééyàçéëL BúéiúLeøúa ïðaø ìeæà ,àçéëL àì Búàeôø ©¦§¦¨§¦¨§¨Ÿ§¦¨¨©¨¨¨©

àle÷ì àçéëLc BúéiúLlecbd xeriyd ixg` minkg ekld ± §¦¨¦§¦¨§¨
,giky yeniy `edy oeik ,qekd zbifn ick `edy ,eziizyl jxvpd

a .`lew dfa yiy s`eáìçy dxedh dndaàçéëL Búìéëà ¨¨£¦¨§¦¨
eàle÷ì Búìéëà øúa ïðaø ìeæà ,àçéëL àì Búàeôøopax ekld ± §¨Ÿ§¦¨¨©¨¨¨©£¦¨§¨

`edy oeik ,drinb ick `edy ,ezlik`l jxvpd xeriyd ixg`
ae .`lew dfa yiy s`e ,giky yeniyLácyàçéëL Búìéëàmbe §©£¦¨§¦¨

àøîeçì Búàeôø øúa ïðaø ìeæà ,àçéëL Búàeôøminkg ekld ± §¨§¦¨¨©¨¨¨©§¨§§¨
.ohwd xeriyd `edy ,ez`etxl jxvpd xeriyd ixg` `xneglàlà¤¨

éãkî ,íéîixd ±,àçéëL BúéiúLe,àçéëL àì Búàeôøok m`e ©¦¦§¦§¦¨§¦¨§¨Ÿ§¦¨
,dywàøîeçì Búàeôø øúa ïðaø ìeæà àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨¨©¨¨¨©§¨§§¨

seyl `edy d`etxl jxvpd xeriyd ixg` `xnegl minkg ekldy
e ,xeliwd z` mda[ziriax] diizyl jxvpd xeriyd ixg` ekld `l

.xzei giky yeniy `edy
:`xnbd zvxzneðL àìéìâa ,ééaà øîà,lilba dzpyp epzpyn ± ¨©©©¥¦§¦¨¨

xeliwd z` mity eid `le ,alge oii lr miqge ,miipr my mixcdy
ok mb d`etxl mina yeniyd ,`linne ,alge oiia `le mina `l`
d`etxl jxvpd xeriyd ixg` opax ekld okle ,giky aygp

.`xnegl
:sqep ote`a uxzn `axàîéz eléôà ,øîà àáøxn`z m` elit` ± ¨¨¨©£¦¥¨

dzpyp epzpyny,úBîB÷î øàLamina opax ekld recn dywi `l ¦§¨§
e ,d`etxl jxvpd xeriyd xg`ìàeîLãkxn`y dn it lre ± §¦§¥

,l`enyéìlèîe eqî éðéé÷L ìk ,ìàeîL øîàcoiwynd lk ± §¨©§¥¨©§¨¥©§©§¦
oird z` mirpen la` ,ilegd z` mi`txn ,xeliwd z` mda mityy
miyrpe miyxwpe ,miar mdy itl ,melk d`ex epi`y cr ze`xln

,oird lr clb oinkéìlèî àìå eqîc àinî øáìmby minn ueg ± §©¦©¨§©§Ÿ§©§¦
mdy oeik ,ze`xln oird z` mirpen mpi` mbe ,oird z` mi`txn

.xdn miabpzn e` oira mirlap

:dpyna epipy,ïé÷Lnä ìk øàLemxeriy.úéòéáøad`ian `xnbd §¨¨©©§¦¨§¦¦
:mc z`veda miaiigy xeriyd edn zx`and `ziixaïðaø eðz̈©¨¨

`ivend ,`ziixaa,ïé÷Lî éðéî ìëå ícmxeriyúéòéáøa. ¨§¨¦¥©§¦¨§¦¦
`ed miniieqn mc ipin xeriyy mixaeqd mi`pz d`ian `ziixad

:ziriaxn zegta,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøyiíc`ed exeriyy ©¦¦§¤¤§¨¨¥¨
jxvpy dnúé÷øáì ïéìçBk ïkL ,úçà ïéòa ìBçëì éãkixdy ± §¥¦§§©¦©©¤¥£¦§©§¦

:`xnbd zx`an .oiray ziwxa z`etxl mc migxeneäðéð éàîe± ©¦§
,ef d`etxl ea miynzyny df mc edneàøa úìBâðøúc àîcmc ± §¨§©§§¤¨¨

.xad zlebpxz ly
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøyiícjxvpy dn `ed exeriyyéãk ©¨¦§¤©§¦¥¥¨§¥

ãeøàéì ïéìçBk ïkL ,úçà ïéò Ba ìBçëìmc migxen ixdy ± ¦§©¦©©¤¥£¦§¨
:`xnbd zx`an .oira zeclepd oael ly zetih lr d`etxléàîe©

eäéð,ef d`etxl ea miynzyny df mc edne ±àðézNeøëc àîc± ¦§¨¦§§¦¨
.zxtxtg ly mcéðîéñåCdfi`l liren mc dfi` xekfl oniqde ± §¦¨¨

,ilegàeâì àeb`idy zxtxtgd mc xnelk ,iniptl liren iniptd ± ©¨§©¨
e ,oird jeza rewy `edy cex`il liren ,aeyid jeza dxcàøä¨

àøáì`idy xad zlebpxz mc xnelk ,ipevigl liren ipevigde ± §¨¨
.oird lr zhlea `idy ziwxal liren ,aeyil uegn dxc

:mc z`veda aeigd xeriy oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdäna©¤
íéøeîà íéøác,miaxd zeyxl d`veda aiigzdl ick xeriy jixvy §¨¦£¦

,zg` oir legkl ick ea yiy xad zlebpxz mc oebkàéöBîaxac §¦
,okl mcew eripvd `lyòéðöîa ìáàa elit` ,e`ivede xac dfi`ìk £¨§©§¦©¨
ïBòîL éaø .áéiç àeäLe wlegíéøeîà íéøác äna ,øîBàmiaiigy ¤©¨©¦¦§¥©¤§¨¦£¦

ick ea yiy xad zlebpxz mc oebk ,hren xeriya s` mc z`ved lr
,zg` oir legklòéðöîa,e`ived jk xg`e df xeriyaàéöBîa ìáà §©§¦©£¨§¦

,`ivede ripvd `ly mc`a -íéãBîe .úéòéáøa àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨¨§¦¦¦
íéîëçxeriy epzpy ,l`ilnb oa oerny oaxe xfrl` oa oerny iax-] £¨¦

[ziriaxn zegt mclïBòîL éaøìoiwynd lky epzpyna xaeqd §©¦¦§
,ziriaxa oxeriy,íéaøä úeLøì ïéëôBL àéöBîamripvd `le §¦§¦¦§¨©¦

,okl mcew,úéòéáøa ïøeòéMLmiie`x mpi` okn zegtay meyn ¤¦¨¨§¦¦
.yeniyl

:`ziixad z` zx`an `xnbdíéøeîà íéøác äna ,øî øîà̈©©©¤§¨¦£¦
,d`veda aiigzdl ick xeriy jixvyàéöBîa,xac mzqìáà §¦£¨

òéðöîaa elit` aiig ,e`ivede xac dfi`.àeäL ìk:`xnbd dywn §©§¦©¨¤
àeä àéöBî åàì òéðöî eèàzeyxn `iven epi` ripvnd ike ± ¨©§¦©¨¦

azky `pzd oeylne ,`ived ok m` `l` aiigzn epi` ixde ,zeyxl
aiig ripvndy rnyn 'ripvn' ipyd ote`ae '`iven' oey`xd ote`a

.`ived `l m` s`
:`xnbd zvxzn,ãéîìúa ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,ééaà øîàoebk ¨©©©¥¨¨§©¨§¦©§©§¦

,xbp ly `ileyBaø Bì øîàL,zepne` ecnlndíB÷nä éì äpôe Cì ¤¨©©¥©¥¦©¨
dk`lnd ilkn,äceòñìeCìäcinlzd,Bì äpôezeyxl `ivede ¦§¨¨©¦¨

df did m` ,miaxdøácddéåléò áéiç ,ìkì áeLçlr aiig ± ¨¨¨©Ÿ©¨¦¨¥
`ed m`e ,eax eripvd `l m` elit` ez`ved,ìkì áeLç BðéàL øác̈¨¤¥¨©Ÿ

déaø déòðöà éà,eripvd eax m` ±déåléò áéiçéîcinlzd aiig ± ¦©§§¥©¥¦©©¦¨¥
,ez`ved lràì éàå,eax eripvd `l m`e ±áéiçéî àìaiig epi` - §¦ŸŸ¦©©

mikixvy ,mixen` mixac dna ,`ziixaa xe`iad edfe .ez`ved lr
lky xaca ,xnelk ,`ivena ,d`veda aiigzdl ick el` mixeriy
xaca ,xnelk ,ripvna la` ,`ivend zngn wx dpid ezeaiyg
mc` lk aiig ,df xac ripvdy mc` yiy zngn dpid ezeaiygy

.`edy lka elit` e`ivend
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdéaøì íéîëç íéãBî ,øî øîà̈©©¦£¨¦§©¦

.úéòéáøa ïøeòéML ,íéaøä úeLøì ïéëôBL àéöBîa ïBòîLdywn ¦§§¦§¦¦§¨©¦¤¦¨¨§¦¦
:`xnbdeæç éàîì ïéëôBL:`xnbd zvxzn .miie`x md dnl ±øîà §¦§©£¨©

,äéîøé éaømd miie`x.èéhä úà ïäa ìaâì ©¦¦§§¨§©¥¨¤¤©¦
:`xnbd dywnàéðúäå`ivend ,`ziixaa,èéèexeriyúBNòì éãk §¨©§¨¦§¥©£

øeë ét ïäaz` ea mipzepy [mitxevd xepzay] awpd z` mezql ± ¨¤¦
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המשך בעמוד נח



קיז ezny in` cenr gr sc ± iyily wxtzekxa
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Béc ."ìàøNé òîL"YìBçk .úBiúBà 'á áBzëì éãkYéãk §©¦§¨¥§§¥¦§¦§§¥
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ïéaeñ .èetèét úBNòì éãk :øîBà äãeäéYìò ïzéì éãk §¨¥§¥©£¦§¦§¥¦¥©
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zay(iying meil)

,df mzeg ea yiy xhy.áéiç©¨
`ivend÷eçî øééðexeriy ,daizkl ie`x epi`yCBøëì éãkzeqkle §¨¨§¥¦§

ìòitïBèééìt ìL äpè÷ úéçBìö`ivend .oenqxt` ony ±øBò ©§¦§©¨¤©§¨
exeriy ,daizkl ie`x epi`e ekxv lk caern epi`y dndaéãk§¥

úBNòìl wiz epnn.(äæeæî áBzëì éãk ñeèñeñëec) .òéî÷ ©£¨¦©§§§¥¦§§¨
`ivend,óì÷exeriy,ïéléôzaL äpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãk §¨§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦

àéäLzyxtìàøNé òîL`ivend .(h-c e mixac),Bécexeriyéãk ¤¦§©¦§¨¥§§¥
áBzëìea.úBiúBà ézL`ivendìBçkexeriy ,oirl rav ±éãk ¦§§¥¦§§¥
ìBçëìea.úçà ïéò`ivend,÷ácexeriyóLôMä Làøa ïzéì éãk ¦§©¦©©¤¤§¥¦¥§Ÿ©©§¨

`ivend .ohw xqp ±,úéøôâå úôæmxeriyá÷ð úBNòì éãkmezql ± ¤¤§¨§¦§¥©£¤¤
`ivend .ig sqk ea mipzepy ilk,äåòLdxeriyét ìò ïzéì éãk ©£¨§¥¦¥©¦

ïè÷ á÷ð`ivend .oii ly ziagay ohw awp mezql ±úéñøçdpial ± ¤¤¨¨©§¦
exeriy ,dyezkáäæ éôøBö ìL øek ét úBNòì éãkz` `lnl ± §¥©£¦¤§¥¨¨

ea qpkiy ick ,getnd z` mipzep eay adf itxev ly xepzay awpd
.wgeca getnd,øîBà äãeäé éaøexeriyèetèét úBNòì éãkok ± ©¦§¨¥§¥©£¦§

`ivend .mitxevd ly xekd z` miaiyen eilry,ïéaeñexeriyéãk ¦§¥
,áäæ éôøBö ìL øek ét ìò ïzéìmixiran ,mingt oi`y mewnay ¦¥©¦¤§¥¨¨

`ivend .oiaeq ici lr xeka y`d z`,ãéñexeriyãeñì éãkz` ¦§¥¨
d,úBðaaL äpè÷.dxry xiydl zpn lr,øîBà äãeäé éaøexeriy §©¨¤©¨©¦§¨¥

ìkìk úBNòì éãk.xriyd z` aikydl ick zewxd z` ceql ±éaø §¥©£¦§¨©¦
,øîBà äéîçðexeriy.éôcðeà ãeñì éãk §¤§¨¥§¥¨§¦¦

àøîâ
,lqa feg`l zici zeyrl ick exeriy lag `ivend :dpyna epipy
xeriye ,dxake dtpl dlzn zeyrl ick exeriy inb `ivend eli`e
x`az `xnbd .lql zici zeyrl ie`xd xeriydn zegt `ed df
.dlzn ea zeyrl ie`xd xeriya lag z`ved lr miaiig oi` recn

`ivend :`xnbd zl`eyáéiçéì énð ìáçhren xeriya aiigzi mb ± ¤¤©¦¦©©
ea yiy,äøáëìå äôðì éàìz úBNòì éãkzeyrl `ed ie`x ixdy §¥©£§©§¨¨§¦§¨¨

:`xnbd daiyn .dlzn epnna ÷éøçc ïåékàðîjezn ,lagdy ± ¥¨§¨¦§¨¨
,ilka mivixg dyer ,ezeiywéLðéà éãáò àìmiyer mc` ipa oi` ± Ÿ¨§¦¦§¥

.dxake dtpl dlzn epnn
:mitqep mixac ly d`vedd xeriy z` zx`an `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

`ivend ,`ziixaaïéöeämxeriy ,lwc ialel ly milr ±éãk ¦§¥
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øétL ,ïéñëBî øL÷ ìL úBiúBàayiil yi jky meyn ,xacd oaen ± ¦¤¤¤§¦©¦
ly zeize` izy zaizk xeriy wlgd mewna yi m`y ,ef `ziixa mb

.aiig miqken xywøîàc àáøì àlà`id lirl `ziixad zpeeky ¤¨§¨¨§¨©
lïãéc úBiúBà ézLeply ±äæéçà úéáe,ea feg`l wlg mewne ± §¥¦¦¨¥£¦¨

eðééäcl deyd xeriy edfy ±,ïéñëBî øL÷ixdy ,dywàëä,o`k ± §©§¤¤§¦¨¨
ie`xd xeriy mdly wlgd mewna yiy rext xhyae wegn xiipa
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eze`xdl ick miqken ly xywd z` xenyl mc` ipa ly okxc
mdilr mililrne xdpa mixaerd ixg` mivxy ,qknd ly mivxl
z` xenyl mc` ipa ly okxcy ,xaeq dcedi iax ,qkn epzp `ly
xefgle gexhl mikixv eidi `ly ick ,el` mivxl eze`xdl xhyd
okxc oi`y ,xaeq `nw `pze .qknd z` erxt m` mda xikiy qkenl
,giky epi`y xac `edy ,df jxevl xhyd z` xenyl mc` ipa ly
mileki ,qknd z` erxt `ly mivxd mdilr elilriy oncfi m` s`e
z` erxty mda xikiy qkenl exfgiy ici lr mdn xhtidl md

.qknd
:sqep ote`a mzwelgn z` zx`an `xnbdìBãb ñëBî ,øîà àáø̈¨¨©¥¨

ééðéa àkéà ïè÷ ñëBîeeäyiy mewna `id mdipiay zwelgnd ± ¥¨¨¦¨¥©§
dpnny lecb qken yiy minrty ,epiide ,ohw qkene lecb qken
lry xybd lr cenrle gexhl dvex epi`y iptn ,ohw qken eizgz
mlyl jixv epi`y xdpd y`xn xhy el yiy dfe ,meid lk xdpd
xenyl ekxcy xaeq dcedi iaxe ,eziaa lecbd qkenl ed`xn qknd
,xearln eze` rpni `ly ohwd qkenl mb eze`xdl ick xhyd z`
el xqen lecbdy iptn ,xhyd z` xney epi`y ,xaeq `nw `pz j`

.xearl epgipie ohwl xn`iy mipniq
:sqep ote`eäééðéa àkéà ñëBî ãç ,øîà éMà áøzwelgnd ± ©©¦¨©©¥¦¨¥©§

xhyd z` jixv epi`e ,cg` qken yiy mewna s` `id mdipiay
ekxcy dcedi iax xaeq mewn lkne ,ohw qkenl e` mivxl eze`xdl
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ïéeøL ïéðnñYétéì÷e íéæBâà étéì÷ :ïðz ,ïéeøL ïðéàL ïéðnña eléàå .àøéàì àîâec ïäa òBaöì éãk ©¨¦§¦§¥¦§©¨¤§¨§¦¨§¦§©¨¦¤¥¨§¦§©§¦¥¡¦§¦¥
äàeôe ñéèñ ïéðBnøYïäa òBaöì éãk,dìò øîúéà àä !äëáñ [éôì] ïè÷ ãâaøîà ïîçð áø øîà ¦¦¨¦¨§¥¦§©¨¤¤¤¨¨§¦§¨¨¨¦§©£¨¨©©©§¨¨©

ì çøBè íãà ïéàL éôì :deáà øa äaø,äpéb éðBòøæ éøäå .àøéàì àîâec ïäa òBaöì ïéðnñ úBøL ©¨©£§¦¤¥¨¨¥©¦§©¨¦¦§©¨¤§¨§¦¨©£¥¥§¥¦¨
äpéb éðBòøæ :ïðz eäðéòøæc énwîcYeléàå .äMîç :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø ,úøâBøbkî úBçt §¦©¥§©§¦§§©¥§¥¦¨¨¦©§¤¤©¦§¨¤§¥¨¥£¦¨§¦
÷cä ìBçå ìáæ :ïðz eäðéòøæc øúaY:íéøîBà íéîëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,áeøk ìL çì÷ Ba ìaæì éãk ¨©§©§¦§§©¤¤§©©§¥§©¥¤©¤§¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦

àä :àtt áø øîà ,dìò øîúéà àä !àLéøk ìaæì éãkYàä ,òéøæcYíãà ïéàL éôì ,òéøæ àìc §¥§©¥§¦¨¨¦§©£¨¨©©©¨¨¦§¦©¨§¨§¦©§¦¤¥¨¨
ïBòîL éaøì íéîëç íéãBî :àéðz déìaâéìc énwîc ,èéè éøäå .äòéøæì úçà àîéð àéöBäì çøBè¥©§¦¦¨©©¦§¦¨©£¥¦§¦©¥§¦©§¥©§¨¦£¨¦§©¦¦§
ïäa ìaâì :äéîøé ø"àå ?eæç éàîì ïéëôBL :[da] ïðéåäå .úéòéáøa ïøeòéML ,ø"äøì ïéëôBL àéöBîa§¦¨¦¦¤¦¨¨§¦¦§¨¥©¨¨¦§©¨§¦§§¨§©¥¨¤

èéè :àéðz déìaâc øúa eléàå .èéhä úàYïéàL éôì :ïøîàãk éîð íúä !øek ét ïäa úBNòì éãk ¤©¦§¦¨©§©§¥©§¨¦§¥©£¨¤¦¨¨©¦§©£©©§¦¤¥
;àleòc déîMî éîà øa àéiç éaø øîàc ,ù"ú .øek ét Ba úBNòì èéhä úà ìaâì (ïäa) çøBè íãà̈¨¥©¨¤§©¥¤©¦©£¦§¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨

ìLBòîLîk ,ävî ;àøzôéãå äôéçå ävî ,ïä úBøBò äLY.õéôò àìãe çéî÷ àìãe çéìî àìc −§¨¥©¨§¦¨§¦§§¨©¨§©§¨§¨§¦©§¨§¦©§¨£¦
:ééaà øîà ?änëå .äpè÷ úìB÷Lî Ba øBöì éãk :äãeäé áø øa ìàeîL áø éðz ?BøeòéL änëå§©¨¦¨¥©§¥©©§¨§¥¨¦§¤§©¨§©¨£©©©¥

äôéç .àúéãaîeôc àòáéøc àòáéøYéãk øBò :ïðúãk ?BøeòéL änëå ,õéôò àìå çéî÷ àìå çéìîc ¦§¨§¦§¨§§©¦¨¦¨¦§¦©§¨§¦©§¨£¦§©¨¦§¦§©§¥
àøzôéc .òéî÷ úBNòìYéðú÷ .èbä úà åéìò áBzëì éãk ?BøeòéL änëå ,õéôò àìå çéî÷e çéìîc ©£¨¥©¦§§¨¦§¦©§¦©§¨£¦§©¨¦§¥¦§¨¨¤©¥¨¨¥

íúä !àúéãaîeôc àòáéøc àòáéø :ééaà øîàå .äpè÷ úìB÷Lî Ba øBöì éãk :úäéîY.àìeMéáa ¦©§¥¨¦§¤§©¨©£©©©¥¦§¨§¦§¨§§©¦¨¨¨§¦¨
ìL ãâaä :ïðúäåìL ìò äLñøãîì ïéa ,'å ìò 'å õtî ,'ä ìò 'ä øBòä ,'ã ìò 'ã ÷Oä ,ñøãîì äL §¨§©©¤¤§¨©§¨§¦§¨©©©¨©©¨©¥§¦§¨

.àìáBèøB÷a àeää !äàöBäì øeòéL Ck äàîeèì øeòéLk ,øBòäå ÷Oäå ãâaä :dìò éðàúå .úîì ïéa¥§¥§¨¥£¨©¤¤§©©§¨§¦§§¨¨¦§¨¨©§§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zay(iyiy meil)

oreh epi` deldy xnelk ,'erxt `ly cr' xhyd z` delnd `ived
rxty oreh deldy xnelk ,'erxtyn' e`ived m` la` ,aiig ,erxty
epi`y iptn ,ez`ved lr aiig delnd oi` ,xhya aezkd aegd z`
z` rxty deld oreh m` mby xaeqe wleg dcedi iaxe .melkl ie`x
jkle ,df xhya eaeg z` zeabl delnd leki xhya aezkd aegd

.ez`ved lr aiig
:mzwelgn xe`iaa sqep ote`àîìò éleëc ,øîà àáømicen lkd ± ¨¨¨©§¥¨§¨

aéøvL ,BáúkL øèLa äãBîCdeldBîéi÷ì,erxt `ly zecedle ¤¦§¨¤§¨¤¨¦§©§
epi`y oeik ,xhyd z`ved lr miaiig oi` erxty deld oreh m`e

,miiewn xhya xaecne ,melkl ie`xéâìôéî÷ øáBL ïéáúBëa àëäå§¨¨§§¦¨¨¦§§¦
delnd orehyk m`d dcedi iaxe `nw `pz ewlgp `ziixaa o`ke ±
lr xaey el ozi delnde ,erxtl deld aiig ,xhyd el ca`y
jixv `diy xaey lawl dvex epi`y xnel deld lekiy e` ,oerxtd
epipyy dne ,mixakrd edelk`i `lye ca`i `ly eini lk exnyl
erxty xg`l zaya delnd e`ivedy epiid ,'erxtyn' `ziixaa

.deldøáBL ïéáúBk ,øáñ àn÷ àpzdeld z` sekl leki delnd ± ©¨©¨¨©§¦¨
jixv `l ,`linne ,xhyd z` `le oerxtd lr xaey epnn lawl

.e`ived m` xeht jkitle ,rxtpy xg`l xhyd z` delndéaøå§©¦
øáBL ïéáúBk ïéà ,øáñ äãeäédeld z` sekl leki delnd oi` ± §¨¨©¥§¦¨

z` el xifgiy eze` sekl leki deld `l` ,xaey epnn lawiy
meyn ,dell exifgdl ick xhyd z` delnd jixv ,`linne ,xhyd
aiig jkitle ,erxty dn el aiyiy deld razi ,el epxifgi `l m`y

.ez`ved lr
:mzwelgn xe`iaa sqep ote`,øîà éMà áødcedi iaxe `nw `pz ©©¦¨©

aegd z` rxty xg`l xhyd z` deld `ivedy ote`a ewlgp
aeg xhy `ivend `ziixaa epipyy dne ,delnd el exifgde
`nw `pz ,xhyd z` lhpe aegd z` deld rxty epiid 'erxtyn'

aiigy xaq dcedi iaxe ,xhyl jixv epi`y oeikn xehty xaqéðtî¦§¥
éøvLCxhyléðL áBç ìòáì BúBàøäì±dvex `edy xg` mc`l ¤¨¦§©§§©©¥¦

,epnn zeellàðà òøôc àøáb éæç déì øîàc,el xnel dvexy ± §¨©¥£¥©§¨§¨©£¨
.eizeaeg rxety ip` on`p mc`y d`x

`ivend :dpyna epipy,øBòexeriy'åë úBNòì éãk.rinwl wiz §¥©£
:ez`ved lr miaiigy xerd xeriya dpc `xnbdàáø dépéî àòa§¨¦¥¨¨

øBò àéöBnä ,ïîçð áøî,caernänëalr aiigzdl exeriy ¥©©§¨©¦§©¨
.ez`veddéì øîà,ongp axïðúãk`ivend ,epzpyna epipyy enk ± ¨©¥§¦§©

,øBòexeriyúBNòì éãkl wiz epnn.òéî÷ §¥©£¨¦©
]:l`y cer,Bãaòîä,ezgiln ici lränëaeilr aiigzdl exeriy ©§©§§©¨

.carn zk`ln meyndéì øîà,ongp axàðL àìdpey epi` ± ¨©¥Ÿ§¨
wiz zeyrl ick `edy ,d`ved oiprl eilr miaiigy xeriydn

rinwl.[
cnerd xer `ivend :l`y cer,Bãaòì,ecair `l oiicreänëa §©§§©¨

.ez`ved lr aiigzdl exeriydéì øîà,ongp axàðL àìepi` ± ¨©¥Ÿ§¨
zeyrl ick `edy ,caern xer z`ved lr aiigy xeriydn dpey

.rinwl wiz
:eixacl di`x `ian ongp axàøîéz àðîe,ok xnel izcnl oipne ± §¨¥§¨

,caern xerk exeriy caern epi`y xeryïðúãk,(:dw oldl) dpyna §¦§©
ïaìîä,mina xnvd z` qaknd -õtðîäåiheg z` ecia cixtn ± ©§©¥§©§©¥

,dfn df xnvdòáBväå,eze`äåBhäå,miheg epnn dyerd ±BøeòéL §©¥©§©¤¦
`ed el` zek`ln meyn aiigzdlìeôk èéqä áçBø àìîkit ± ¦§Ÿ©©¦¨

utip e` oail m`y ,oaigxnyk dn`l rav`d oia yiy geexdn mipy
.aiig dfd xeriyk jex` heg deh e` rav e`ïéèeç éðL âøBàäå± §¨¥§¥¦

,izyd iheg jeza axr iheg ipy qipkndBøeòéLmeyn aiigzdl ¦
cbad agexa bx` m` `ed bxe`(ìeôk) èéqä áçBø àìîkenk ± ¦§Ÿ©©¦¨

utpnde oalndy jkne .oaigxnyk dn`l rav`d oia yiy geexd
,deehd aiigy xeriya miaiigàîìày gken ±éà÷ äéiåèìc ïåék ©§¨¥¨§¦§¦¨¨¥

éeåèk àøeòéLlk oiprl exeriy diehl cner xnvdy oeik ± ¦¨§¨
,ieeh xnvk ea zeyrpd zek`lndénð àëäepi`y xera o`k mb ± ¨¨©¦

,caernãaeòîk BøeòéL éà÷ Bãaòìc ïåékcner xerdy oeik ± ¥¨¦§©§¨¥¦¦§¨

.caern xerk exeriy ceairl
:l`y ceråcaern epi`y xeràlLcneränëa ,Bãaòìexeriy §¤Ÿ§©§§©¨

.ez`ved lr aiigzdldéì øîà,ongp axàðL àìdpey epi` ± ¨©¥Ÿ§¨
wiz zeyrl ick `edy ,caern xer z`ved lr aiigy xeriydn

.rinwl
:ongp ax lr dywn `axéðL àìåwelig oi` ike ±ïéaxer `ivend §Ÿ¨¦¥

ì ãaeòîxer `ivendéáéúéà ,ãaeòî BðéàLaxl `ax dywd ± §¨§¤¥§¨¥¦¥
,`ziixaa epipy ,ongpïéðnñ àéöBnärav lyïéeøLxaky ,mina ©¦©¨¦§¦

mxeriy ,mda reavl miie`xàîâec ïäa òBaöì éãkhrn reavl ± §¥¦§©¨¤§¨
eze`k `ede ,df rav dvex m` zrcl gwell `nbeck eze`xdle xnv

jxvpd xnv xeriyàøéàìheg z` ozep eay dpwd it z` mezql - §¦¨
.axrdïéeøL ïðéàL ïéðnña eléàå,minaïðz,(:ht oldl) dpyna §¦§©¨¦¤¥¨§¦§©

`ivendíéæBâà étéì÷ecera feb`d ztilw lr dlcbd dgl dtilw - §¦¥¡¦
,glñéèñ ,ïéðBnø étéì÷e,legk rav epnn mi`iveny gnv oin ± §¦¥¦¦§¦

äàeôemicner el` lky ,mec` rav epnn mi`iveny gnv oin ± ¨
mdn zeyrl ie`x `diy mxeriy ,rav mdn zeyrl mina mzexyl

raväëáñ [éôì] ïè÷ ãâa ïäa òBaöì éãkzepzepy ohw cba ± §¥¦§©¨¤¤¤¨¨§¦§¨¨
ickn xzei lecb xeriy `ede .odiy`x lry ieqikd rvn`a miypd
lecb oken epi`y ravd xeriyy gkene ,`xi`l `nbec reavl
xery ,xnel yi xer `ivend iabl mb ,`linne ,okend ravd xeriyn
deydy ongp axk `le ,caern xern lecb exeriy caern epi`y

.mdipia
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àämrh ef dpyn lr xn`p xak ixd ± ¨¦§©£¨

mipken mpi`y mipnnql ,yeniyl mipkend rav ipnnq oia weligd
,yeniylçøBè íãà ïéàL éôì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©§¦¤¥¨¨¥©

ìúBøLly hren xeriyïéðnñwx miie`xdàîâec ïäa òBaöì ¦§©¨¦¦§©¨¤§¨
jxvpd xeriyk,àøéàìmiaeyg mpi` ,miiexy mpi` oiicryk okle §¦¨

ie`xd xeriya mb ecarl gxeh mc` ,xera la` ,df hren xeriya
.df xeriya `ed aeyg caern epi`yk s` okle ,rinwl wizl

:ongp axl zeywdl siqen `axéøäå`ivendénwîc ,äpéâ éðBòøæ ©£¥¥§¥¦¨§¦©¥
eäðéòøæcmzrixf mcew mz`ved oiprly ±ïðz(.v oldl) dpyna §©§¦§§©

äpéâ éðBòøæmxeriy,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø ,úøâBøbkî úBçt ¥§¥¦¨¨¦©§¤¤©¦§¨¤§¥¨¥
`l` `ived `l m` elit`äMîç.aiig miperxføúa eléàå £¦¨§¦¨©

eäðéòøæcerxfpy xg`l miperxf oiprl ±ïðz,(:t oldl) dpyna §©§¦§§©
`ivend,÷cä ìBçå ìáæ`ed exeriyçì÷ Ba ìaæì éãkcg`ìL ¤¤§©©§¥§©¥¤©¤

,íéøîBà íéîëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,áeøk`ed exeriyìaæì éãk §¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦§¥§©¥
.àLéøk,drixfd iptln xzei ohw xeriyd drixfd xg`ly ,gkene §¥¨

er `ivend iabl mb ok m`e ,`ed aeyg cg` rxf elit`exnel yi ,x
deydy ongp axk `le ,caern epi`y xern ohw exeriy caern xery

.mdipia
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àämrh ef dpyn lr xn`p xak ixd ± ¨¦§©£¨

,zeipynd oiay weligdòéøæc àä ,àtt áø øîàzwqerd dpynd ± ¨©©¨¨¨¦§¦©
miperxfa zxacn ,`ed aeyg cg` rxfy da x`azny laf z`veda

e ,erxfpyòéøæ àìc àämiperxf z`veda zwqerd dpynd ± ¨§Ÿ§¦©
miperxfa zxacn ,zxbexbkn zegt `ed xeriydy da x`azny
,cg` rxf z`ved lr aiigzn `ivend oi` jkle ,erxfp `l oiicry

àîéð àéöBäì çøBè íãà ïéàL éôì[oirxb±],äòéøæì úçàmeyn §¦¤¥¨¨¥©§¦¦¨©©¦§¦¨
oirxb rexfl gxeh mc` oi`e dlecb dgxih da yi drixfd zk`lny
,xera la` .aeyg cg` oirxb oi` drixfd mcew ,okl ,cala cg`
epi`yk s` okle ,rinwl wizl ie`xd xeriya mb ecarl gxeh mc`

.df xeriya `ed aeyg ,caern
:ongp axl zeywdl siqen `axdéìaâéìc énwîc ,èéè éøäå± ©£¥¦§¦©¥§¦§§¥

mina elaib `l oiicrykyàéðz,`ziixaaéaøì íéîëç íéãBî ©§¨¦£¨¦§©¦
ïéëôBL àéöBîa ,ïBòîLmigexq min ±ïøeòéML ,íéaøä úeLøì ¦§§¦§¦¦§¨©¦¤¦¨

,úéòéáøa,melkl miie`x mpi` dfn zegtay[da] ïðéåäåep`ype ± ¨§¦¦©£¦©¨
,(.gr lirl) ef `ziixa ixaca epzpeeæç éàîì ïéëôBLmd dnl ± §¦§©£

,miie`x,äéîøé éaø øîàåmd miie`x.èéhä úà ïäa ìaâìixd §¨©©¦¦§§¨§©¥¨¤¤©¦
xvy xeriy ea yi ok m` `l` aeyg hihd oi`yziriaxa labl ji
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קכי ezny in` cenr hr sc ± iyily wxtzekxa

'ézòøt àì'å 'ézòøt' øîàiL ãò.,aiIg - 'iYrxR' xn` `NW cr :xnFlMxn`Xn ©¤Ÿ©¨©§¦§Ÿ¨©§¦§©©¤Ÿ¨©¨©§¦©¨¦¤¨©
lHaC ,xEhR - 'iYrxR'Dil:éøö àîìò éleëcBîéi÷ì C.FrxtA `kdeFrxR `leWOn ¨©§¦¨§¦¥¥§¥¨§¨¨¦§©§§¨¨¦§¨§Ÿ§¨©¨

xhWaE ,xn`w,miIEwnrExR xhW zFdWl xEq` `nlr iNEkcE:ïéáúBëa àëäåøáBL ¨¨©¦§¨§¨§¥¨§¨¨©§§¨¨©§¨¨§§¦¥
éâìtéî à÷.dY`W ,rExR xhWlrxaFW oiazFM oi` xaq w"z :oiqxFBWixFnWl Fkixvn ¨¦©§¦¥§¦¨©¥§¦¥©§¨¨©¤©¨©§¦¦§
on FxaFW,mixAkrdFl xifgn `N`FtxFUe §¦¨©§¨¦¤¨©£¦§§

xEq`e.FzFdWdl,xaFW oiazFM xaqdcEdi 'xe §¨§©§§§¨¨©§¦¥
xFvl rExR xhW zFdWl xYEn xaFW ici lre§©§¥¥¨©§§¨¨©¨
xEq`C oeikC :`cg ,`id `le .FzigFlv t"r§¦§Ÿ¦£¨§¥¨§¨
xaFW ici lr ENit` - rExR xhW zFdWl©§§¨¨©£¦©§¥¥

`OW ,FzFdWdl xEq` inpca`idfe xaFXd ©¦¨§©§¤¨Ÿ©©¥§¤
oiazFM oi`" dcEdi iAxl ,cFre .FA daFbe xfFg¥§¤§§©¦§¨¥§¦

`xzA `aaA Dil opirnW "xaFW):rw sc,( ¥¨§¦©¥§¨¨©§¨
rxRW in :opzCx ,FaFg zvwn:xnF` dcEdi ' ¦§©¦¤¨©¦§¨§¨¥

w"z :b"de .xaFW aFYki :xnF` iqFi iAx ,silgi©£¦©¦¥¥¦§¥§
:xn`w ikde .xaFW miazFM xaqdel FrxRXn ¨©§¦¥§¨¦¨¨©¦¤§¨Ÿ¤

.Fl Kixv Fpi`W ,xEhR - zAWA deln F`ivFde§¦©§¤§©¨¨¤¥¨¦
`Ed FzigFlv t"r xFvl iE`xC oeiM Yxn` i`e§¦¨§©§¥¨§¨¨§¦
`ai `OW ,Dil idWn`l- deNl ixEcd` iraC§¨¥©£¥©Ÿ¤¨©§¥¥¤¨¨Ÿ

xFfgie deln icil.EPrAziexcdn `l inp i`e ¦¥©§¤§©£§¦§§¤§¦©¦¨©£©
delnC ,deNl Dil zRki` `l - deln Dil¥©§¤¨¦§©¥©Ÿ¤§©§¤
:xaq dcEdi iAxe .DieNir xaFW deNl Dil azM̈©¥©Ÿ¤¥¦¨¥§©¦§¨¨©
delOd `Ed Kixv KMld .xaFW oiazFM oi ¥̀§¦¥¦§¨¨¦©©§¤

ixEcd` iraC)(axfFg - Dil xcdn `l i`e , §¨¥©£¥§¦¨©£©¥¥
FraFze,xaFWA Dil ibq `lC .FrxRX dn Fl §§©¤§¨§¨©¦¥§¥

mixAkrd on FxnFWl KixvC:øîà éLà áø. §¨¦§§¦¨©§¨¦©©¦¨©
F`ivFdWM EdiiYbElR`Ed dnE .`Ed del §§©§§¤¦Ÿ¤©

xn`wC Fl Kixv-mEXnC ,xFvl `l i`Ce ¨¦§¨¨©©©Ÿ¨§¦
znizq`OW ,Dil idWn `l zigFlv iR §¦©¦§¦¨©§¥¥¤¨

FzF`xdl Dil idWn `N` .delOd cil `aïŸ§©©©§¤¤¨©§¥¥§©§
lNdzdlE ,zFaFg ilrA x`WlrxFR `EdW ¦§¨©£¥§¦§©¥¤¥©

eizFaFg:änëa øBò àéöBnä.iraC mEXn ¨©¦§©¨¦§¨¥
irainl`rA ,`ziipxg` iirA Kpd DiPin §¦§¦¦¥¨¨§¨¥©£©§¨¨¨¨

`id 'ipznC aB lr s`e ,`d DiPin:ãaòì. ¦¥¨§©©©§©§¦¦§©¥
`l oiicre ,FcArl cnFrd xFr,FcArdOkA ¨¥§©§©£©¦Ÿ¦§§©¨
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dfefn i`n ipync lirl ,k"`c ,`l qehqeqkecc

oizipzn dil dywz izk` ,oilitzay dfefn ±

`ziixae ,qehqeqkec `le rnyne ,slw ipzwc

jnq `kd `l` !slwk qehqeqkecl xeriy zpzep
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"ìàøNé òîL" àéäL ïéléôzaLYäæeæîa àLéøc ììkî ¤©§¦¦¤¦§©¦§¨¥¦§¨§¥¨¦§¨
?änëa ïøeòéL ñBèñBñëBãå óì÷ :éðú÷ éëä !ïðé÷ñò dîöò©§¨¨§¦©¨¦¨¨¥§¨§§§¦¨§©¨

ñBèñBñëBcYóì÷ ,äæeæî åéìò áBzëì éãkYáBzëì éãk §§§¥¦§¨¨§¨§¨§¥¦§
øîà ."ìàøNé òîL" àéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøt åéìò̈¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©¦§¨¥¨©
åéìò ïéáúBk óìw äî ,óì÷k àéä éøä ,ñBèñBñëBc :áø©§§£¥¦¦§¨©§¨§¦¨¨

ïéléôzYóì÷ :ïðz .ïéléôz åéìò ïéáúBk ñBèñBñëBc óà §¦¦©§§§¦¨¨§¦¦§©§¨
"ìàøNé òîL" àéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøt áBzëì éãk§¥¦§¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©¦§¨¥

(!àì ñBèñBñëBc ,ïéà óì÷)Y:ù"ú .äåöîìäLîì äëìä §¨¦§§¨§¦§¨£¨¨§¤
íB÷îa óì÷ .ñBèñBñëBc ìò äæeæîe ,óìwä ìò ïéléôz éðéqî¦¦©§¦¦©©§¨§¨©§§§¨¦§
äpéL :àéðúäå .'åöîì !øòéN íB÷îa ñBèñBñëBc ,øNä¨§§¦§¥¨§¦§¨§¨©§¨¦¨

äpéL :àéðúäå .äæeænà !ìeñtYäæáe äæaYéãéà !ìeñt ¨©§¨§¨©§¨¦¨¨¤¨¤¨¦¦
àäå ,äæeænà éãéàåYéà ,øòéN íB÷îa óìwà eäðéáúëc §¦¦©§¨§¨¦§©¦§©§¨¦§¥¨¦

éîðYäpéL :àîéà úéòaéàå .øNa íB÷îa ñBèñBñëBcà ©¦©§§¦§¨¨§¦¨¥¥¨¦¨
äæáe äæaYäæáe äæa äpéL :àéðúc .àéä éàpzYéaø ,ìeñt ¨¤¨¤©¨¥¦§©§¨¦¨¨¤¨¤¨©¦

íeMî dì éøîàå ,àðéðç øa éçà éaø íeMî øéLëî àçà©¨©§¦¦©¦©©©£¦¨§¨§¦¨¦
øîàc áø :øîà àtt áø .àðéðç 'øa á÷òé éaøYàpúk ©¦©£Ÿ§©£¦¨©©¨¨©©§¨©§©¨

úéìènä ìòå øéépä ìò dáúk :äMðî éác àðúc ;äMðî éácYìòå ìéåbä ìòå óìwä ìò ,äìeñt §¥§©¤§¨¨§¥§©¤§¨¨©©§¨§©©©§¦§¨©©§¨§©©§¦§©
ñBèñBñëBcYäæeæî àîéìéà ?éàî 'dáúk' .äøLkYåàì àlà !?ïðéáúk éî óìwà äæeæîY.ïéléôz §§§¥¨§¨¨©¦¥¨§¨§¨©§¨¦¨§¦©¤¨¨§¦¦

éîòèéìåàéää àéðz ék ,[àlà] !?ïðéáúk éî ìéåbà ïéléôz ,CY:déì òéiñî àîéì .ú"ñáBa àöBik §¦©§¦§¦¦©§¦¦¨§¦©¤¨¦©§¨©¦¥¨§©©¥µ©¥
eìaL ïéléôzäìaL äøBz øôñåYäMeã÷ì äøeîç äMeãwî ïéãéøBî ïéàL éôì ,äæeæî ïäî ïéNBò ïéà §¦¦¤¨§¥¤¨¤¨¨¥¦¥¤§¨§¦¤¥¦¦¦§¨£¨¦§¨
àîòè .äl÷YïéãéøBî àä ,ïéãéøBî ïéàcY?ñBèñBñëBcà àáéúëc åàì ?éànà àáéúëc .ïéNBò ©¨©§¨§¥¦¦¨¦¦¦¦§¦¨©©¨¦§¦¨©§§

ìòå øéépä ìò óìwä ìò dáúk :àéðúäå ;ïéà ?ïðéáúk éî óìwà äæeæîe .óìwä ìò àáéúëc ,àì̈¦§¦¨©©§¨§¨©§¨¦¨§¦©¦§¨©§¨§¨¨©©§¨©©§¨§©
úéìènäY.úønzLnL éðtî ,óìwä ìò dáúBk äéä øéàî éaø :øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,äìeñt ©©§¦§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨©¦¥¦¨¨§¨©©§¨¦§¥¤¦§©¤¤

éëäì úéúàc àzLäYàeä éøä óì÷ :àîéà àlà "óì÷k àeä éøä ñBèñBñëBc" àîéz àì éîð áøì ¨§¨§¨¦§¨¦§©©¦¨¥¨§§£¥¦§¨¤¨¥¨§¨£¥
äæeæî åéìò ïéáúBk ñBèñBñëBc äî .ñBèñBñëBãkY."áBzëì éãk Béc" .äæeæî åéìò ïéáúBk óì÷ óà §§§©§§§¦¨¨§¨©§¨§¦¨¨§¨§§¥¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zay(iyiy meil)

ea zeqkl e` ,eilr ayil ie`x didie dywziy ick migzexa elyiay
`l` ie`x epi` df xere ,ogley epnn zeyrl e` ,dhne `qk
,aeyg epi`e ,mdl ie`x epi` df xeriyn zegtae ,el` miyeniyl
ie`xd xer mzq la` ,df yeniyl jxvpy dn itk exeriy jkle

.caern xerl dey exeriy ,caern epi` oiicry s` ,ceairl
`ivend :dpyna epipy,óì÷exeriyäpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãk §¨§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨

.slwd xeriya dpc `xnbd .'l`xyi rny' zyxt `idy oilitzay
:`xnbd dywneäðéîøe`ivend ,epipyy `ziixadn dywe ±óì÷± §¦§§¨

,mipyl eze` miwlegyk dndad xer ly ipevigd wlgd
ñeèñeñëeãå`ed xeriyd ,dndad xer ly iniptd wlgd ±éãk §§§§¥

,äæeæî åéìò áBzëì'reny m` dide' zyxte 'rny' zyxt epiide ¦§¨¨§¨
epzpyna x`eany enk `le ,dfefna zeaezkd zeiyxtd mdy
'rny' zyxt aezkl ick `ed ez`ved lr miaiigy slwd xeriyy

.dcal
:`xnbd zvxznäæeæî éàîdxn`y dna `ziixad zpeek dn ± ©§¨

,dfefn aezkl ick `ed xeriydy,ïéléôzaL äæeæîdyxt xnelk §¨¤©§¦¦
`idy mday dphwd dyxtd epiide ,oilitzay zeiyxt rax`n zg`

.'rny' zyxt
:`xnbd zl`eyeäì éø÷åmi`xew ike ±ìay zeiyxt,ïéléôú §¨¥§©§¦¦

.'äæeæî':`xnbd daiynïéàzeiexw od mb oilitzay zeiyxtd ,ok` ± §¨¦
,dfefnàéðúäå,`ziixaa epipy oke ±ïéléôz úBòeöøzexaegndíò §¨©§¨§§¦¦¦

,íéãiä úà úBànèî ,ïéléôzä`nhn `ed ixd ,zerevxa rbepdy ©§¦¦§©§¤©¨©¦
od zerevxd m` la` ,ezribpa dnexzd z`,ïîöò éðôaopi`e ¦§¥©§¨

,oilitzl zexaegnäãeäé ïa ïBòîL éaø .íéãiä úà úBànèî ïéà¥§©§¤©¨©¦©¦¦§¤§¨
íeMî øîBà[ly enyn-]äòeöøa òâBpä ,ïBòîL éaø,oilitz ly ¥¦©¦¦§©¥©¨§¨

,oilitzl zxaegn `idyk s`øBäèz` zelqet opi`e zexedh eici ± ¨
,dnexzdäöéöwa òbiL ãò.ekeza zeiyxtdy oilitzd ly ziaa ± ©¤¦©©§¦¨

BîMî éàkæ éaøoerny iax ly,øîBàdvivwa rbp m` s`,øBäè ©¦©©¦§¥¨
dîöò äæeæna òbiL ãòiax ly epeyla epl ixde .onvr zeiyxta ± ©¤¦©©§¨©§¨

.dfefn zeiexw oilitzd zeiyxty i`kf
slw' `ziixaa epipyy dn z` x`al ozip ji` :`xnbd dywn

,oilitzay dfefnl dpeekdy 'dfefn eilr aezkl ick qehqeqkeceàäå§¨
àôéñ éðz÷cî`ivend ,`ziixad ly `tiqa epipyy jkn ixde ± ¦§¨¨¥¥¨

óì÷exeriyòîL àéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãk §¨§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©
àLéøc ììkî ,ìàøNéz`ved iabl epipyy `yixay dfn rnyn ± ¦§¨¥¦§¨§¥¨

,'dfefn eilr aezkl ick' mxeriyy qehqeqkece slwdîöò äæeæna©§¨©§¨
ïðé÷ñòzeiexwd oilitzd zeiyxta `le ,ynn dfefna xaecn ± ¨§¦©

slwd xeriyy epipy `yixay ,`tiql `yixdn dyw ok m`e .dfefn
ick `ed slwd xeriyy epipy `tiqa eli`e ,dfefn aezkl ick `ed

.oilitzay dphw dyxt aezkl
:`xnbd zvxznéðz÷ éëä`ivend ,`ziixaa zepyl yi jk ±óì÷ ¨¦¨¨¥§¨

,änëa ïøeòéL ñeèñeñëeãåd,ñeèñeñëecexeriyáBzëì éãk §§§¦¨§©¨§§§¥¦§
,äæeæî åéìòzeaezkd 'reny m` dide' zyxte 'rny' zyxt epiide ¨¨§¨

de ,oilitz eilr aezkl xyk epi` qehqeqkecdy ,dfefnaóì÷exeriy §¨
,ìàøNé òîL àéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãk§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©¦§¨¥

.oilitz eilr aezkl xyk slwdy
:slwe qehqeqkec oipra cer dpc `xnbdéøä ñeèñeñëec ,áø øîà̈©©§§£¥

åéìò ïéáúBk óìw äî ,óìwk àéäeilr aezkl `ed xyk ±,ïéléôz ¦©§¨©§¨§¦¨¨§¦¦
.ïéléôz åéìò ïéáúBk ñeèñeñëec óà©§§§¦¨¨§¦¦

:`xnbd dywnïðz`ivend ,epzpyna epipy -,óì÷exeriyéãk §©§¨§¥
áBzëìeilràéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøtzyxt,ìàøNé òîL ¦§¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©¦§¨¥

`ivendy rnyn ,slw iabl wx df xeriy `pzd hwpy jkneóì÷)§¨
ïéà,'rny' zyxt aezkl ick hren xeriya ez`ved lr aiig ok` ± ¦

`ivend la`àì ñeèñeñëecdfk hren xeriya aiig epi` -,(`l` §§Ÿ
m` dide' zyxte 'rny' zyxt epiidc ,dfefn zaizkl ie`xd xeriya
recn ,slwk oilitz zaizkl xyk qehqeqkecy xaeqd axle .'reny

ie`xd xeriya qehqeqkec z`ved lr aiigzi `lzyxt eilr aezkl
.slwk 'rny'

:`xnbd zvxznäåöîìlr oilitz aezkl xgaend on devn zn`a ± §¦§¨
enk devnd zeyrl mc` ipa jxcy oeike ,qehqeqkecd lr `le slwd
oi` jkitl ,oilitzl qehqeqkec miripvn mpi`e ,dligzkl `idy
oilitz aezkl i`yx i`ceea mpn` .df xeriya ez`ved lr miaiig

.ax ixacke qehqeqkecd lr s`
:ax lr zeywdl `xnbd dtiqenòîL àzxacl di`x rnye `a ± ¨§©

,`ziixan,éðéqî äLîì äëìäd zeiyxt z`ïéléôzmiazekìò £¨¨§Ÿ¤¦¦©§¦¦©
óìwä,dndad xer ly ipevigd wlgd ±åd z`äæeæîmiazekìò ©§¨§§¨©

ñeèñeñëecd lr .dndad xer ly iniptd wlgd -óì÷miazek §§§¨
øNa íB÷îad lre ,xyad oeeikl dpetd iniptd eciva ±ñeèñeñëec ¦§¨¨§§

miazekøòéN íB÷îa.dndad xriy oeeikl dpetd ipevigd eciva ± ¦§¥¨
:`xnbd zvxzn .qehqeqkec lr oilitz miazeky xaeqd axl dywe

wx `ed slwd lr zeazkp oilitzdy epipyy dnìäåöî,dligzkl §¦§¨
.ax xn`y enk ,xyk qehqeqkec lr azk m` s` carica la`

:`xnbd dywnàéðúäåm` ,`ziixaa epipy `lde ±äpéLlr azke §¨©§¨¦¨
jixvy mewna qehqeqkec lr e` qehqeqkec jixvy mewna slw

,slw.ìeñtmiazkp oilitzdy epipyy dny uxzl xyt` i` ok m`e ¨
:`xnbd zvxzn .akrn epi`e devnl wx `ed slwd lräæeænàoic ± ©§¨

lr dazke dpiy m`y ,dfefn iabl wx xn`p leqt dpiy m`y df
qehqeqkec lr oazke dpiy m` s` oilitza la` ,dleqt slwd

.zexiyk
:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy `lde ±äæáe äæa äpéLe` ± §¨©§¨¦¨¨¤¨¤

,dfa,ìeñtoiae ,qehqeqkec lr oilitz azke dpiy m` oiay ,epiide ¨
oi` zn`a :`xnbd zvxzn .leqt slwd lr dfefn azke dpiy m`

`l` ,oilitzl mb `ziixad zpeekéãéàå éãéàipy xnelk ,dfe df ± ¦¦§¦¦
mikled 'dfae dfa' mdilr zazeke mda zwqer `ziixady mipte`d

àäå ,äæeænàote`a `ed leqt dpiy m`y cg`d ote`de ±eäðéáúëc ©§¨§¨§¨§¦§
óìwàeazk m` elit`e ,slwd lr dfefnd z` azky ±íB÷îa ©§¨¦§
,øòéN,xya mewna eazk m` oky lkeénð éàm`y xg`d ote`de ± ¥¨¦©¦

dfefnd z` azky `ed ,leqt dpiyñeèñeñëecà`l` ,epick ©§§
dazke dpiyyøNa íB÷îa.xriy mewna `le ¦§¨¨

:dziiyew lr sqep uexiz d`ian `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨
'dfae dfa' `ziixad zpeek zn`ay ,jk z`f ayiil lkez dvxz
,zeleqt oilitzd qehqeqkec lr oilitz azk m`y ,dfefnle oilitzl
ax ixac zegcl oi`e ,dleqt dfefnd slw lr dfefn azk m`e
oicy iptn ,ef `ziixa gkn qehqeqkecd lr eazkpy oilitz xiykdy

àéä éàpz 'äæáe äæa äpéL',mi`pz ea ewlgp ±àéðúc,`ziixaa ¦¨¨¤¨¤©¨¥¦§©§¨
äæáe äæa äpéLqehqeqkec lr oilitz azky ,dfefnae oilitza - ¦¨¨¤¨¤
,slw lr dfefneíeMî øéLëî àçà éaø .ìeñt[ly enyn-]éaø ¨©¦£¨©§¦¦©¦

dì éøîàå ,àðéðç øa éçàef dkld xn` `g` iaxy mixne` yie ± ©¦©£¦¨§¨§¦¨
.àðéðç éaøa á÷òé éaø íeMîepiid xiykny `g` iaxy cinrn axe ¦©¦©£Ÿ§©¦£¦¨

.ezenk xaeqe ,qehqeqkec lr eazkpy oilitza
:`ziixadn `iyewd z` ayiil sqep ote`,øîà àtt áømpn` ©¨¨¨©

dpiy m` oiay ,eheytk `id 'leqt dfae dfa dpiy' `ziixad zpeek
slwd lr dfefn azke dpiy m` oiae ,qehqeqkec lr oilitz azke

y meyn ,ef `ziixan axl dyw `l j` ,leqtéác àðúk øîàc áø©§¨©§¨¨§¥
äMðî`ziixa lr wlegd dypn ly eyxcn zian `pzk xaeq ax ± §©¤

,eføéépä ìò dáúk ,äMðî éác àðúcmiayrn ieyrdúéìènä ìòå §¨¨§¥§©¤§¨¨©©§¨§©©©§¦
,ca zkizg ±,äìeñtdazk m` la`ìòå ìéåbä ìòå óìwä ìò §¨©©§¨§©©§¦§©

.äøLk ,ñeèñeñëec§§§¥¨
:evexiz z` `tt ax miiqnéàî dáúkm`y `pzd xn` dn lr ± §¨¨©

,dxyk qehqeqkece lieb slw lr dazkàîéìéàxn`y xn`p m` ± ¦¥¨
lr okïðéáúk éî óìwà äæeæî ,äæeæîazkidl dxiyk dfefn ike ± §¨§¨©§¨¦¨§¦©

,slw lråàì àlàlr `pzd ok xn`y i`ce `l` ±,ïéléôzxaqe ¤¨¨§¦¦
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zay(ycew zay meil)

:zaya eic z`ved xeriy oipra dpc `xnbdàðzxeriyd ,`ziixaa ¨¨
`ivedyk oia `ed ,zeize` izy zaizk ick lyBéãa úBiúBà ézL§¥¦¦§

`ivedy oiae ,yai,ñBîìe÷a úBiúBà [ézL] (éúùå)`ivedy oiae §¥¦§§
ïéøîì÷a úBiúBà ézLlkay ,eicd z` ea gipn xteqdy ilka ± §¥¦§©§¨¦

.zeize` izy zaizk icka `ed exeriy eic `iveny ote`
òa,àáø é`ivendBéãa úçà úBàe yaiñBîìe÷a úçà úBàeúBà ¨¥¨¨©©¦§©©§§

,eäî ,ïéøîì÷a úçàzeize` izy zaizk xeriyl mitxhvn m`d ©©§©§¨¦©
:`xnbd dwiqn .xehte mitxhvn mpi` e` ,mz`ved lr aiigee÷éz¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz -
àéöBä ,àáø øîàzaizk xeriya miaxd zeyxl cigid zeyxn eic ¨©¨¨¦

áéiç ,Cläî àeäLk ïáúëe ,úBiúBà ézLy ,ef d`ved lrïúáéúk §¥¦§¨¨§¤§©¥©¨§¦¨¨
,ïúçpä àéä Bæ.miaxd zeyxa dgpd dyry aygpe ¦©¨¨¨

àéöBä ,àáø øîàåzaizk xeriya eicøæçå ,dáúëe úçà úBà §¨©¨¨¦©©§¨¨§¨©
àéöBäåzaizk xeriya eic cg` mlrdaøeèt ,dáúëe úçà úBà §¦©©§¨¨¨

,d`vedd lràîòè éàîmeyn ,mitxhvn mpi`y mrhd dn ± ©©£¨
cì déì øñç àúééøúáì à÷tàc àðcéòaàúéén÷c àøeòéLonfa ± §¦§¨§©§¨§©§©§¨¨©¥§¦¨§©©§¨

dpey`xd mrta `ivedy eicd yaiizd xak dpexg`d d`vedd
mivex ep`e d`vedd zk`ln z` miiqnyk ,`linne ,exeriy zgtpe
dipyd mrta `ivedy dn mr dpey`xd mrta `ivedy dn sxvl

.zeize` izy zaizk xeriy o`k oi` ,ef d`ved lr eaiigl ick
d`ian ,eic ly xeriy ivg z`ved oipra zncewd dkldd ab`

:xeriy ivg oipra dkld cer `xnbdúøâBøb éöç àéöBä ,àáø øîàå§¨©¨¨¦£¦§¤¤
úçàmiaxd zeyxl cigid zeyxn lke` lyàéöBäå øæçå ,dçépäå ©©§¦¦¨§¨©§¦

cg` mlrdaúçà úøâBøb éöçmiaxd zeyxl cigid zeyxn £¦§¤¤©©
.dçépäåd zxbexb ivg[áìk] dèìwL éîk äNòð äðBLàøeita §¦¦¨¦¨©£¤§¦¤§¨¨¤¤

drlaeäôøNpL Bà,dgpd dyrn o`k oi`y ,ux`d lr dgpy mcew ¤¦§§¨
dgpdd dlha xak ipyd ivgd z` `ivedy drya o`k s`e

,dgpd dyrn o`k oi`y `vnpe ,dpey`xd.øeèôe¨
:`xnbd dywnéànàå,ef d`ved lr xeht recn ±äçpî àäixd ± §©©¨©§¨

ivgd my gpen oiicr ,ipyd ivgd z` miaxd zeyxl `ivenyk
etxhvi cg` mlrda mdipy z` `ivedy oeike ,`ivedy oey`xd
dtxyp e` alk dlk`l dnec epi`e ,aiig `die zxbexb xeriyl

.llk mlera `vnp epi`y
`l` :`xnbd zvxznøîà÷ éëä,xnel `ax ly ezpeek jk ±íàå ¨¦¨¨©§¦

déaâäå íã÷d zxbexb ivgúçpä íãB÷ äðBLàøzxbexb ivg,äéiðL ¨©§¦§¦©¦¨¤©¨©§¦¨
úéNòðdäèì÷pL éîk äðBLàøalk itaäôøNpL Bàdgpy mcew ©£¥¦¨§¦¤¦§§¨¤¦§§¨

dgpdd oi`e ,dzgpd dlha ux`d on ddiabdy oeiky ,ux`d lr
,dpey`xd dgpdl ztxhvn dipyd.øeèôe¨

:xeriy ivg oipra ztqep dkldúøâBøb éöç àéöBä ,àáø øîàåly §¨©¨¨¦£¦§¤¤
miaxd zeyxl cigid zeyxn lke`àéöBäå øæçå ,dçépäåmlrda §¦¦¨§¨©§¦

cg`úøâBøb éöçmiaxd zeyxl cigid zeyxn zxg`Cøc døéáòäå £¦§¤¤§¤¡¦¨¤¤
äéìò,dpey`xd lrn ±,áéiç.dgipd `ly it lr s`e ¨¤¨©¨

:`xnbd dywnéànàå,aiig recn ±çð àì àäz` gipd `l ixd ± §©©¨Ÿ¨
.dnly zxbexb xeriya dgpd dyr `ly `vnpe ,ipyd ivgd

xaecn :`xnbd zvxzndøéáòäL ïBâka dipyd zxbexb ivglCBú §¤¤¡¦¨
ìLäLxbexb ivgl mikenqd migth,ceal `ed ixde ,dpey`xd z §Ÿ¨

oey`xd ivgl ztxhvne ,rwxwd lr zgpenk `id mb zaygp okle
.mz`ved lr aiigl

:`xnbd dywnàáø øîàäå`vnpd utgy xn` envr `ax `lde - §¨¨©¨¨
aìL CBúäL,rwxwl mikenqd migthïðaøì(.fv oldl) mixaeqd §Ÿ¨§©¨¨

,rwxwa gpen eli`k aygp epi` xie`a xaerd utgyéøöìò äçpä C ¨¦©¨¨©
eäMî éabxzeqe ,gpenk aygiy ick `edy lk mewn iab lr gepiy ± ©¥©¤

s` aiig migth dyly jeza zxbexb ivg xiard m`y o`k eixacl
.llk dgipd `ly

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìlr gepiy jixvy `ax xn`y dn ± Ÿ©§¨¨
xaecn ,edyn iab÷øBæae ,zeyxl zeyxn utgdïàëxn`y dn ± §¥¨

,dgipdy aygp migth dyly jeza zxbexb ivg xiard m`y `ax
xaecnøéáòîagpen utgdy oeike ,zeyxl zeyxn ecia zxbexbd §©£¦

.aiige ,`edy lk mewn lr dgpd dyry aygp ,ecia
:xeriy ivg oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaúøâBøb éöç àéöBäzeyxl cigid zeyxn lke` ly ¦£¦§¤¤
,miaxdúøâBøb éöç àéöBäå øæçåmiaxd zeyxl cigid zeyxn §¨©§¦£¦§¤¤

ãçà íìòäa`ivedy xg` cr zay meidy miizpa el rcep `ly ± §¤§¥¤¨
,ipyd ivgd z`áéiçm`ived m`e .z`hg,úBîìòä ézLaxkfpy ©¨¦§¥¤§¥

e xfge ,dpey`xd z` `ivedy xg` zay meidyz` `ivede gky
e ,zetxhvn ze`vedd oi` ,dipyd,øeètoia xeqi`d zriciy ¨

.zebby izyk od ixde ,odipia zwlgn ze`vedd,øîBà éñBé éaøs` ©¦¥¥
mdipy z` `ived m`,ãçà íìòäam`ived m` wxúeLøìmiaxd §¤§¥¤¨¦§

,áéiç ,ãçà`ived m` la`ìúBéeLø ézLwqtd yiy miaxd ¤¨©¨¦§¥§
zxbexb ivge zg` miaxd zeyxl zxbexb ivg `ivedy ,mdipia

e ,zetxhvn ze`vedd oi` ,zxg` miaxd zeyxl,øeètenky ¨
zewlgn zeieyxd wqtd jk ze`vedd oia zwlgn xeqi`d zriciy

.ze`vedd oia
izy aygp `diy oiprl wqtd aygp dn zerc dyly d`ian `xnbd

:iqei iax zrcl zeieyxàeäå ,äaø øîàm`y iqei iax xn`y dn ± ¨©©¨§
xaecn ,xeht miaxd zeieyx izyl zxbexb i`vg ipy `ivedLiL¤¥

úàhç áeiçdwiqtnd zeyxa,íäéðéadwiqtnd ef zeyxy ,epiide ¦©¨¥¥¤
zeieyxn zg`l dpnn `iven did m`y ,cigid zeyx dpid mdipia
aiigzn did ef zeyxl miaxd zeieyxn zg`n qipkn e` ,miaxd

,mdipia dwiqtne `id daeyg zeyx okle ,z`hgìáàmdipia yi m` £¨
úéìîøk,opaxcn wx dxeqi`yàìoia wiqtdl daeyg dpi` ± ©§§¦Ÿ

miaxd zeieyxl zilnxkd dlha dxezdny oeikny ,zeieyxd
m`y iqei iax da dcene ,zg` zeyxl odizy zeaygp ,dl zekenqd
zxbexb ivge cg`d dcivay miaxd zeyxl zxbexb ivg `ived

.z`hg aiig cg` mlrda xg`d dcivay miaxd zeyxl
eléôà ,øîà ééaàmdipia yi m`úéìîøk,wqtd daeygìáàm` ©©¥¨©£¦©§§¦£¨

mdipia yiàìñét,miaxd zeyx agex lk lr zgpend ur zkizg ± ¦§¨
àìm`y iqei iax da dcene ,zeieyxd oia wiqtdl daeyg dpi` ± Ÿ

zxbexb ivge cg`d dcivay miaxd zeyxl zxbexb ivg `ived
.z`hg aiig cg` mlrda xg`d dcivay miaxd zeyxl

eléôà ,øîà àáøåmdipia yi m`àìñét.wqtd daeygàáø àãæàå §¨¨¨©£¦¦§¨§¨§¨¨¨
déîòèì,exn` ezhiyl ,`ax xn`y df xace -úeLø ,àáø øîàc §©§¥§¨©¨¨§

àéîc ïéèéb úeLøk úaLmdizeklda minec zay zeieyx ± ©¨¦§¦¦¨§¨
daeyg `lqity oihib iabl exn`y enke ,oihib iabl zeyx zekldl
,envr ipta mewnk `lqitd zaygp zay iabl jk ,dnvr ipta zeyx

.zeieyxd z` zwlgne
`ivend :dpyna epipyìBçkexeriy ,oirl rav ±ïéò ìBçëì éãk §§¥¦§©¦

.úçàrecn :`xnbd dywn .df xeriyl mrhd dn x`az `xnbd ©©
legkl ick exeriyéìçk àì àä ,úçà ïéòlegkl jxcd oi` ixd ± ©¦©©¨Ÿ¨£¦

:`xnbd zvxzn .mipir izy `l` ,zg` oirïkL ,àðeä áø øîà̈©©¨¤¥
miypúBòeðöick zg` oir `l` zelbn oi`e zethern zekledy §

,ze`xl,úçà ïéò úBìçBk.da ze`ex ody dielbd oird epiidc £©¦©©
:`xnbd dywnéáéúéîepipy ,`ped ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø`ivendíà ,ìBçkoin `ed ©¦¦§¤¤§¨¨¥§¦
ieyrd legk,äàeôøìexeriy,úçà ïéò ìBçëì éãkeíàoin `ed ¦§¨§¥¦§©¦©©¦
ieyrd legkèM÷ìlegkl ick exeriy ,ea.íéðéò ézLaaxl dywe §©¥¦§¥¥©¦

legka zg` oir legkl ick exeriyy epipyy dn cinrdy `ped
:`xnbd zvxzn .hywl ieyrdàîbøzx`iae cinrd ±déøa ìléä ©§§¨¦¥§¥

éðîçð øa ìàeîL éaøc,`ziixad z`àeää àéðz ékepipyy dn ± §©¦§¥©©§¨¦¦©§¨©
,mipir izy legkl ick exeriy heyiwl ieyrd legky `ziixaa

xaecnúBiðøéòaoi`y ,mdipt zeqkl zekixv opi`y mixtk zepaa - §¦¨¦
izy zelgek ode ,mc` ipa hrn my yie ,my ievn y`x zelwe wegy
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úåàoixnlwa zz` ze`e qenlewa zg`.`ny b"dk ,itxhvn miqenlew ipyy t"r`

itxhvn `l:

äøéáòäådilr jxc.jez dxiard m` ,dilr jxc `ly 'it` d"dc :zxet axd yxtn

izyl elit` aiig cg` mlrda ,jenqa opixn` `dc .sxhvn ± rwxwl dyly

zeyx `l` ira `l iqei iax elit`e .zeieyx

dilr jxc hwpe .ira `l ± dilr la` ,zg`

iedc oeik aiig migth 'b rwxwd on deab 'it`c

rwxw b"r zgpend zxbexb ivgl 'b jez:

àäåjixv opaxl dyly jez `ax xn`

edyn b"r dgpd.onwl opzc :i"xl dniz

"wxefd" yixa).ev sc:(i"dxl i"dxn wxefd

oixhet minkge aiign `aiwr 'x ,rvn`a x"dxe

] `xnba dlr ipze.fvaiig d"cl ± 'b jez :[

!'b jez edyn b"r dgpd opira `l r"kl :`nl`

"oilitz `vend"c dcedi iaxk xaq `axc :uxize

):fv oiaexir,(,'ek bbd y`x lr `xew did iab

ux`d on wleqn epi` elit` :xne` dcedi iax

elit`c ± `nrhe .elv` elleb ± hegd `ln `l`

,elv` e`ian m` xeqi` `kil ecia ecebi` oi`

.`xnba mzd xn`ck ,edyn b"r dgpd irac

dxn` i`pzk `ax `nil ,mzd jixt i`ne :z"`e

`ziixac `pzc ,dxn` i`pzk k"rc !dizrnyl

`nil ,jixt ikdc l"ie !dizeek xaq `l "wxefd"c

,dizrnyl dxn` mzdc oizipznc i`pzk`dac

`l` ,dilr bilt `ziixac `pz m` citw `l

,edin .mzdc oizipznc opax dilr ebltil `lc

"wxefd"a onwlc :i"xl dniz):fv sc(:`pz

'x ± x"dxa zen` 'c xare miaxd zeyxl i"dxn

iax mlerl :wiqne oixhet minkge aiign dcedi

ixnbl oixhet minkge ,aiignc `ed `cg dcedi

,gepz x"dxl `wtpc cr xn`c dl zgkyne

dgpedy ink dhelw 'ixn` xaq dcedi iaxc

b"r dgpd dcedi iaxl opira `l :`nl` .`inc

lblbzna ixiin mzdc :i"xl d`xpe !edyn

gpenk iede xie`a dhelw x`yn sicre ,x"dxa

ipzwc mzdc 'ipznn dywc `de .dcedi iaxl

'ek rax`l ueg lblbzpe zen` rax` jezl wxf

] my ±ezfg` d"cad"fra yxtp [:íìòäá
aiig cg` zeyxl cg`.mz epiax dywd

"dpead"a xn`c):cw onwl:(zg` ze` azk

el d`xpe .aiig ± ixetiva zg` ze`e `ixaha

± zeieyx 'an ,aiig ± zg` zeyxn :g"x zqxibk

xne` i"xe .cg` mewnn dxiwr 'irac ,xeht

daixw xqegn xninl ol zi` daizk iab i`cec

`ied `l d`ved la` ,inc dyrn xqegnk e`l

cg` zeyxl ediiexz iziinc cr:ìáà`lqit

`l."wxefd" wxta oihiba):fr sc(zi`c rnyn

deab p"` ,'i deab epi`e zen` 'c lr zen` 'c dia

`nw `pyillc :`"aix xne`e !'c agx epi`e 'i

oebk ± miaxd zeyx `edy `kd yxtl jixv

:iia` xn`d ± zilnxk i`c .eilr oitzkn miaxy

xaq ,`lqit elit` xn`c `axe .zilnxk elit`

oihib oiprlc oeik ,miaxd zeyx `edy it lr s`

.zeieyx wlgn inp ikd ± envr ipta mewn aeyg

zlhlhin dpi`yl zlhlhind zilnxk oia iia`l del ipye ,zilnxk `edy `lqit elit` :d`xp i"xle:éáéúéîxne` `"ayx.'ipzn inwen ded `ped ax e`l i`c ,jixt `ped axl

d`etxl:íàd`etxl.:xnelk ,hywl m`e .df ly ezaygna df aiigzpc dil zi` `"ayxlc ,zg` oir legkl ick mlerd lk eilr oiaiig ± df eripvd d`etxl m` :l`eny epiax 'it

`l` d`etxl eripvd `l m`:`nl` .`edy lka ± ripvna la` ,`ivena ± `"ca ,zg` oir legkl ick mc :`pz lirlc ,i"xl d`xp oi`e .heyiwl cner enzqc ,mipir izy ick ± hywl

eze`ay ± d`etxl m` :inp i` .jkl eripvd `l 'it` ,zg` oir legkl ick exeriy ± d`etxl ie`x legk eze`y ,d`etxl m` :t"dc i"xl d`xpe !zg` oir ea legkln zegta aiig ripvna

mipir izy legkl ick ± d`etx epnn zeyrl oilibx oi`e ,heyiwl eze` oiyery ± hywl m`e ,d`etxl eze` oiyer mewn:úéñøçxek it zeyrl ick.lirl xn`c b"r`).hr sc:(oi`

laebna ixiin `kd :inp i` .adf itxev ly xek it zeyrl eze` oiripvnc ,hihn ith aiyg ziqxg ,xek it ea zeyrl ick hih labl gxeh mc`:
`ivend
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ñqeøî Bà äáò äéä íàå ,ñBîìe÷ úBNòì éãkYäôeøè ,íéöéaaL äl÷ äöéa Ba ìMáì éãk §¥©£§§¦¨¨¨¤§¨§¥§©¥¥¨©¨¤©¥¦§¨

.ñtìéàa äðeúðe'îbìBçc àpz ïàî .ïéãéiñ ìL ók ét ìò ïzéì éãk :àðz ."ãéñ óë àìî ìò" §¨¨¦§¨§¨©§Ÿ©¦¨¨§¥¦¥©¦©¤©¨¦©©¨§
ë"àà ãéqa Búéa úà íãà ãeñé àì :àéðúc ;àéä äãeäé éaø :àcñç áø øîà ?ãéqì déì éìòî©£¥¥©¦¨©©¦§¨©¦§¨¦§©§¨Ÿ¨¨¨¤¥©¦

áøéòïáz :øîBà é"ø .ìBç Bà ïáz BaYìBç ,øzeîY:øîà àáø .ãéñkøè àeäL éðtî ,øeñà ¥¥¤¤¥¤¤¨¨¦§¥¤§©§¦¨¨¨©
éøL÷ì òébnä ñBîìe÷ :àðz ."ñBîìe÷ úBNòì éãk äð÷" .Bðewéz eäæ Bìe÷ìé÷ ,ïðaø àîéz eléôà£¦¥¨©¨©¦§¤¦¨¤§¥©£§¨¨§©©¦©§¦§¥

?ïBzçzä øL÷ Bà ïBéìòä øL÷ :éLà áø éòa .åéúBòaöàY:àðz ."'åë äáò äéä íàå" .e÷éz ¤§§¨¨¥©©¦¤¤¨¤§¤¤©©§¥§¦¨¨¨¤¨¨
äl÷ äöéa Cì òéîL éî :déøáì àðéáøc déøa øî déì øîà .ñtìéàa äðeúðe ïîMa äôeøè§¨©¤¤§¨¨¦§¨£©¥¨§¥§¨¦¨¦§¥¦§¦©¨¥¨©¨
.÷ézLéà !àzøtéöc àîéà ,àøèeæc íeMî ?àîòè éàî .àìöìéöc àúòéa :déì øîà ?àéä éàî©¦£©¥¥£¨§¦§§¨©©§¨¦§§¨¥¨§¦¨§¨¦§¦

úìBâðøz úöéa :úLL áø øîà [éëä :déì øîà] ?àäa Cì òéîL écéî :déì øîàeø÷ éàîe . £©¥¦¥§¦©¨§¨¨©¥¨¦¨©©¥¤¥©©§§¤©¨
äl÷ äöéa dìYàðL éàîe .úìBâðøz úöéaî øúBé ìMáì äl÷ äöéa Eì ïéà íéîëç eøòéL ¨¥¨©¨¦££¨¦¥§¥¨©¨§©¥¥¦¥©©§§¤©§¨

.äl÷ äöéaî úøâBøbk :ïîçð áø øîà éëä :déì øîà ?äöéak àëäå ,úøâBøbk úaL éøeòéL ìk̈¦¥©¨©§¤¤§¨¨©¥¨¨©¥¨¦¨©©©§¨©§¤¤¦¥¨©¨
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zay(ycew zay meil)

:xriy z`ved oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,øòéN àéöBnäexeriy,èéhä úà Ba ìaâì éãkgiayn xriydy ©¦¥¨§¥§©¥¤©¦

`ivend .hihd z`[èéè]ick exeriy ,laebnìL øek ét úBNòì ¦©£¦¤
áäæ éôøBöz` ea mipzepy [mitxevd xepzay] awpd z` mezql ± §¥¨¨

.wgeca getnd ea qpkiy ick ,getnd
`ivend ,dpyna epipy,ãéñexeriyãeñì éãk.zepaay dphw ¦§¥¨

:df xeriy edn zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨
exeriy ,ciq `ivendkúBðaaL äpè÷ òaöà ãeñì éãdnic`dl §¥¨¤§©§©¨¤©¨

.d`p `dzy
:zepad z` oicq eid recn zx`an `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

ï÷øéôì eòébäL ìàøNé úBða,zexry izy e`iady -eòébä àìå §¦§¨¥¤¦¦§¦§¨§Ÿ¦¦
ì][íéðL,xaca zeyiiazne ,jkl ie`xd libl eribd `le ±úBða §¨¦§

úBìôBè íéiðòzegyen ±ãéña ïúBà,oxiydlíéøéLò úBða £¦¦§¨§¦§£¦¦
úìBña ïúBà úBìôBèe ,oxiydlïîLa ïúBà úBìôBè íéëìî úBðá §¨§¤§§¨¦§¨§¤¤

øBnä,oxiydløîàpLzbixd xg` yexeyg`l e`ay zexrpd oipra ©¤¤¡©
(ai a xzq`) izye,'øBnä ïîLa íéLãç äML'oze` mikq eidy ¦¨¢¨¦§¤¤©

.xend onya
:`xnbd zl`eyéàî[edn-].øBnä ïîL:`xnbd daiynàðeä áø ©¤¤©©¨

àlL úéæ ïîL ,øîà àaà øa äéîøé áø .úëèñ ,øîà àéiç øa©¦¨¨©§¨©©¦§§¨©©¨¨©¤¤©¦¤Ÿ
LéìL äàéáä.mlecib yilyl eribd `ly mizifn dyrpd ± ¥¦¨§¦

àéðz,`ziixaaïBð÷étðà ,øîBà äãeäé éaø(:dt zegpn) epipyy ©§¨©¦§¨¥©§¦§
epiid ,zegpnl xyk epi`yïéëñ änìå .LéìL äàéáä àlL úéæ ïîL¤¤©¦¤Ÿ¥¦¨§¦§¨¨¨¦

BúBàmeyn .xend onya mikln zepa mikq dnl ±úà øéMnL¤©¦¤
ïcòîe ,øòéOäz` dtin ±.øNaä ©¥¨§©¥©¨¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàzøa déì àéåä éáéa áødzid ± ©¥©©§¨¥§©¨
,za eldìôèciqa dgyn ±,øáà øáàeda ì÷Ldxear laiwe ± ©§¨¥¤¥¤§©¨

`ipecpl,éæeæ úBàî òaøà.ciqd ici lr dztiizdy meynäåä ©§©¥¥£¨
déúeáaLa éøëð àeää,iaia axl zepikya xc didy ixkp did ± ©¨§¦§¦§¥

àzøa déì àéåä,za el dzid ±àðîéæ ãça dìôèlk z` gyn ± ©§¨¥§©¨©§¨§©¦§¨
,dzetil ick zg` mrta ciqa dtebøîà ,äúîe,ixkp eze`áø ìè÷ ¥¨¨©§©©

ézøáì éáéaeza z` gyny izi`xy oeikny ,iza z` iaia ax bxd ± ¥©¦§©¦
.zenl dl iznxbe ,izal ip` s` ok iziyr ,ciqa

àøëéL éúLc éáéa áø ,ïîçð áø øîà,xkiy dzeyy ±déúða ïééòa ¨©©©§¨©¥©§¨¥¦§¨¨£¨§¨¥
àìôèocrle oxry xiydl ick ciqa oteb geynl eizepa zekixv ± ©§¨

,xyad z` darne xriyd z` daxn xkiydy ,oxya z`àìc ïðà£©§Ÿ
àøëéL ïðéúL,xkiy mizey eppi`y ep` ±àìôè ïúða ïééòa àì± ¨¦©¦§¨Ÿ¨£¨§¨¨©§¨

.dgiynl zekixv epizepa oi`
:dpyna epipy,øîBà äãeäé éaøexeriy ciq `ivendãeñì éãk ©¦§¨¥§¥¨

,ìekìkzx`an `xnbd .itcpe` ceql ick exeriy ,xne` dingp iax ©§
:`xnbd zl`ey .itcpe`e leklk md dnéàî[edn-]éàîe ìekìk ©©§©

[edne-].éôécðà:`xnbd daiyn,áø øîàepiid leklkàòãéö± ©§¦¦¨©©¦§¨
,dilry xriyd aikydl dze` micqe ,dwxåepiid iticp`úá §©

àòãéölcbd xriyd xiydl eze` micqe ,dwxd zgzy mewnd ± ¦§¨
.`rcivl jxvpd xeriydn ohw df xeriye ,my

:`xnbd dywnàøîéîìxnel ozip m`d ±äãeäé éaøc àøeòéLc §¥§¨§¦¨§©¦§¨
Léôð,dingp iax xn`y xeriydn lecb dcedi iax ly xeriydy ± §¦

Léôð ïðaøc àøeòéLc ïì àîéé÷ àämxeriyy epicia laewn ixd ± ¨¨§¨¨§¦¨§©¨¨§¦
x`yn xzei zay ixeriya xingn dcedi iaxy ,xzei lecb opax ly

.minkgd
ok` dcedi iax ly exeriy :`xnbd zvxznïðaøcî àèeæohw ± ¨¦§©¨¨

,opax lynäéîçð éaøcî Léôðeiaxy ,dingp iax lyn lecbe ± §¦¦§©¦§¤§¨
.epnn xzei xingn dingp

:`xnbd dywn .ax ly xe`iad lr dywn `xnbdéáéúéîeywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,iticp`e leklk edn yxity ax ixac lr daiyid ipa

ïéàøð ,éaø øîàk rixkdl d`xp ±äãeäé éaø éøáã`ed xeriydy ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨
,leklk ceql ickaciqèeáç`edy ,min daxda axernd ciq - §¨

,leklk ceql ieyråoi`xpäéîçð éaø éøáã`ed xeriydy xn`y §¦§¥©¦§¤§¨

,iticp` ceql ickãéqä úöéáaea yie min hrna laebnd ciqa ± §¥©©¦
.iticp` ceql ieyr `edy ,miviak d`xpe miyebCzòc à÷ìñ éàå± §¦¨§¨©§¨
epiid iticp`e leklky yxtl jzrca dler m`e,àòãéö úáe àòãéö¦§¨©¦§¨

ixdy ,dywãéàèeáç éãéàå é`rciv zad z` oiae `rcivd z` oia ± ¦¦§¦¦¨
dkldy iax xn` recne ,min daxda axernd ciqa geynl milibx

.`rciv za ea ceql jxcd oi` ixd ,ciqd zviaa dingp iaxk
:xg` ote`a iticp` edn x`al dqpn `xnbd,÷çöé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¦§¨

énà éaø éác éøîàepiid iticp` ,in` iax ly eyxcn ziaa exn` ± ¨§¦§¥©¦©¦
àôécðàà,dhnl cg`e dlrnl cg` ,miawp ipy ea yiy qxg ilk ± ©©§¦¨

dingp iaxle ,ciqa oezgzd xegd z` mzeq eze`lnl dvexyke
xeg znizql ie`xd xeriya `ed ez`ved lr miaiigy ciqd xeriy

.xegd znizql miynzyn enry dar ciqa ezenk wqt iaxe ,df
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd ±àðäk áø,wgvi ax lríãà éëå ©§¦¨©©£¨§¦¨¨

úBøtðà åéúBòî äNBògipne ,ociqtdl eizern z` gipn mc` ike ± ¤¨¨©§¨
.`veie ciqd z` dgnn oiide ciqa mezq ely awpdy ilka oiid z`

:mipte` ipya iticp` edn x`an `pdk ax,àðäk áø øîà àlà¤¨¨©©©£¨
epiid iticp`úBúðL,dcnd oeniq jxevl dcicn ilkay zehila ± §¨

dingp iaxle ,zexkipe zepal eidiy ick ciqa el` zehila micqe
ezenk wqt iaxe ,aiig zg` dhila ceql ie`xd xeriya ciq `ivend

.zehilad zriavl miynzyn enry dar ciqa
zezpy zeyrl milibx eid ok`y df yexitl di`x d`ian `xnbd

:milkaïðúãk,(:ft zegpn) dpyna epipyy enk ±úBúðL[zehila -] §¦§©§¨
ïéäa eéäz` miccen eid eae ,ycwnd ziaa oid zcina didy ilka ± ¨©¦

y onql ick e`a el` zehilae ,mikqpl oiidïàk ãòoii ze`lnl yi ©¨
ìikqp,øte ,oid ivg jixv didy,ìéàì ïàk ãòyily jixv didy §¨©¨¨©¦

e ,oid,Nákì ïàk ãò.oid rax jixv didy ©¨©¤¤
àîéà úéòaéàå,jk z`f x`al lkez dvxz m`e ±,àôécðà éàî §¦¨¥¥¨©©§¦¨

àúetàick ciqa eze` migyene ,xriy ea oi`y mewna gvn ± ©¨
ceql ie`xd xeriya ciq `ivend dingp iaxle ,ezetile enic`dl
ceql miynzyn enry dar ciqa ezenk wqt iaxe ,aiig gvnd z`

.gvnd z`
:df yexitl di`x d`ian `xnbdàìéìb øa àeääc àä éëå§¦¨§©©§¦¨

[ìááì òìwéàc],laal oncfpy lilb oaa didy enke ±déì eøîàc §¦§©§¨¤§¨§¥
laa ipaäákøî äNòîa eðì LBøc íe÷,l`wfgiay,eäì øîàike §¨§©£¥¤§¨¨¨©§

y mz` mivexdéøáçì äéîçð éaø Løããk eëì LBøãàyexc`y ± ¤§§¦§¨©©¦§¤§¨§©§¥
,dakxn dyrna exiagl dingp iax yxcy enk mkleiax yxcyk

dingpìúBk ïî àúéòøò ú÷ôð,lzekdn drxiv d`vi ±dézçîe §¨©¨¨¦¨¦¤©§¥
úéîe éôécðàa,zne ely iticp`a eze` dvwre ±déì eøîàåexn`e ± §©§¦¦¦§¨§¥

,eixag eilrdéì àc déìéc ïîel did `ly ,z`f el dzid ecin ± ¦¦¥¨¥
.dakxn dyrna yexcl

äðùî
mz`ved lr miaiigy mixeriyd z` x`al dkiynn ef dpyn

`ivend :zaya zeyxl zeyxnäîãàexeriy ,mec` hih ±íúBçk £¨¨§©
ïéôeöønä,miwyd lr dnizgl jixvy enk ±.àáé÷ò éaø éøác ©©§¦¦§¥©¦£¦¨

,íéøîBà íéîëçåexeriyúBøbéàä íúBçkdnizgl jixvy enk ± ©£¨¦§¦§©¨¦§
.zexbi`d lr

`ivend,÷cä ìBçå ìáæexeriyéaø éøác ,áeøk ìL çì÷ ìaæì éãk ¤¤§©©§¥§©¥¤©¤§¦§¥©¦
,íéøîBà íéîëçå .àáé÷òexeriy.àLéøk ìaæì éãk`ivendìBç £¦¨©£¨¦§¦§¥§©¥§¥¨

,ñbäexeriy.ãéñ ók àìî ìò ïzéì éãk`ivend,äð÷exeriyéãk ©©§¥¦¥©§Ÿ©¦¨¤§¥
úBNòìepnnäéä íàå .ñBîìe÷dpwñqeøî Bà äáòepi`y ,wecq ± ©£§§¦¨¨¨¤§¨

exeriy ,daizkl ie`x,íéöéaaL äl÷ äöéa Ba ìMáì éãk`idyk §¥§©¥¥¨©¨¤©¥¦
äôeøè,zaxern ±ñtìéàa äðeúðe.zagna - §¨§¨¨¦§¨

àøîâ
ozil ick exeriy qbd leg `ivend :dpyna epipy.ãéñ ók àìî ìò©§Ÿ©¦

:df xeriy edn zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨
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c"agקכח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

á...éøö ïéàåBãéa ïäézL æçàiL àlà ïäézMî òváiL C[biàlà äðLî íçì øîàð àì éøäL ïäî úçàî òváéå §¥¨¦¤¦§©¦§¥¤¤¨¤¤¡Ÿ§¥¤§¨§¦§©¥©©¥¤¤£¥Ÿ¤¡©¤¤¦§¤¤¨
úëøa úòLa ïäézL æçàL äîa éãå äòéöaä úòLa Bãiî äiðMä èéîLäì éàMøå) äæéçà eðéäc äèé÷ìa¦§¦¨§©§£¦¨§©©§©§¦©§¦¨¦¨¦§©©§¦¨§©§©¤¨©§¥¤¦§©¦§©

(àéöBnä25. ©¦
éøöåìéìa ìáà áBè íBé ìéìa Bà úaMä íBéa íéøeîà íéøác äîa úBöîä ìò ïéøéáòî ïéàL äðBéìòä ïî òBöáì C §¨¦¦§¦©¤§¨¤¥©£¦¦©©¦§©¤§¨¦£¦§©©¨§¥£¨§¥

íìöà áBø÷ äðBzçzä ïéçéðî úBöîä ìò øáòì àlL éãëe äðBzçzä ìò òBöáì íäì òeãiä íòhî ïébäBð Lé úaL©¨¥£¦¦©©©¨©¨¤¦§©©©©§¨§¥¤Ÿ©£Ÿ©©¦§©¦¦©©§¨¨¤§¨
dúBà íéçépîe àéöBnä úëøa úòLa äðBéìòä ïéç÷Bì Bà ììk äåöîä ìò øéáòî ïàk ïéàL àöîðå äðBéìòäî øúBé¥¥¨¤§¨§¦§¨¤¥¨©£¦©©¦§¨§¨§¦©¤§¨¦§©¦§©©¦©¦¦¨

äéìò ïéòvBáe ähîì[ci: §©¨§¦¨¤¨
ב סעיף סוף בשבת הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld
åãéá ïäéúù [âéאצבעות בעשר החלה אוחזים -24.

äéìò ïéòöåáå [ãéמניחים שבת שבליל חב"ד, מנהג -
באופן מניחים השבת וביום זו, אצל זו משנה הלחם

השניה על קצת למעלה תהיה מימין ובוצעים26שהחלה
הימנית. מהחלה

zetqede mipeiv
אדמו"ר,24) כ"ק נהג וכן ס"ז, קסז סימן

(ללא הק' בידו החלות באחזו המוציא, מברך היה אדמו"ר כ"ק
שעל הכיסוי מסיר היה המוציא אחר שעליהם), הכיסוי הפסק
התפרסם עוד .(19 ע' ש"ק הליכות בלקט הובא (משב"ק, החלה
מסיר היה שקית בתוך נמצאת היתה שכשהחלה משב"ק מפי

הקידוש. קודם השקית
תעה25) סימן פסח בסדר המצות בציעת לענין הוא עד"ז

פסח. של הגדה סדר ובסידור דֿה. סעיפים
שסא.26) ע' חי"ח קודש אגרות

מובן זה כל ואחר ד: סו, בשלח אור בתורה מבואר הדבר בטעם
כי זו ע"ג זו להניח צריך נגלה שע"פ שבשבת הלחם שתי ענין
יניח וכאשר ישר אור בחי' השתלשלות בבחינת היא נגלה בחי'
כו'. ועלול עילה בדרך השתלשלות בחי' על מורה זו ע"ג זו
עולות להיות אורות עליית חוזר אור בחי' הוא נסתר ובחי'
מטעם כנ"ל הכללי מקיף בבחי' ההתכללות בתכלית ונכללות
בחי' על שמורים בשוה שתיהן זו בצד זו שיהיו צריך זה
פרטי פרטי לכל שמקיף העליון במקיף אמתי התכללות
וד"ל. כו' שוין ומטה מעלה קמיה כו' בשוה ההשתלשלות
לדכורא זכור כי זו"נ שהן ושמור זכור בד"ה לקמן (ועמ"ש
סדר וע"פ משנה. דלחם חלות ב' והן לנוקבא ושמור
ממנה למעלה והוא מז"א מקבלת המלכות הרי ההשתלשלות
ב"ה א"ס עצמות מצד אבל באצי' שהן כמו וזהו במדרגה.

שע"פ וזהו בשוה לשניהם שכולל כו' נאמרו א' בדבור שניהן
זו). בצד זו משנה דלחם חלות ב' צ"ל הנסתר

‰Î¯·‰ ˙Ú· ˙ÂÏÁ‰ ˙ÊÈÁ‡ ÔÙÂ‡מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק מנהג :
(דברי זה מול זה ידיו שתי בין המוציא, בעת החלות לאחוז נ"ע
בלקט הובאו תשכ"ו דחה"ש א' ליל סעודת בעת אדמו"ר כ"ק

.(19 ע' ש"ק ומנהגי הליכות
הנה לזה: זה החלות אחורי להצמיד מובא ב יז, עקב ובלקו"ת
וגם שבשבת משנה לחם ענין וזהו כאחד מתחברים הלחמים ב'
לחם ונק' כו' יערכנו השבת ביום דכתיב הפנים לחם ענין זהו
ב' לחבר צריך ולכן כלל אחוריים בו ואין פנים שכולו הפנים
להיות לחוץ ופניהם לזה זה הביתה אחוריהם דשבת הלחמים
ולחם השמים מן לחם הנ"ל הלחמים ב' סוד והוא . . פנים כולו
האריז"ל קבלת לפי שאף כנ"ל כאחד שמתחברין הארץ מן
החלות ב' הם העיקר מ"מ הפנים] לחם [כנגד חלות י"ב בענין
פניהם להיות זו בצד זו אותם שמניח המוציא מברך שעליהם

וד"ל. כו' לחוץ
חילוק יש האם לשאלה במענה קמד ע' ח"ב במסיבו' וב'המלך
שיהיו בכ"מ שמובא - החלות הגבהת לענין ויוםֿטוב שבת בין
יהיו העליון הצד והפנים לזה, זה מאחוריהם דבוקים הלחמים
לשבת, בנוגע רק מובא בתו"א אדמו"ר: כ"ק השיב חוץ; כלפי

ליו"ט. בנוגע דיוק ראיתי ולא

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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Èהשכר על פסח במוצאי להבדיל להקל אלו במדינות ונוהגין
אז עליו חביב שהשכר לפי בביתו הרבה יין לו יש אם אף
להבדיל לו יש כך כל עליו חביב שאינו מי אבל היין מן יותר
אלא עליו להבדיל יכול אינו עליו שחביב מי ואף היין על
אבל ער"ב בסימן שנתבאר וע"ד מדינה חמר שהוא במקום
יכול אינו מדינה חמר הוא שהיין שם גדל שהיין במקומות
יין אין וגם מאד עליו חביב שהוא אף משקה שום על להבדיל

שם: שנתבאר וע"ד בעיר כלל נמצא

‡Èעל ולהבדיל לקדש שצריך שבת במוצאי להיות שחל יו"ט
על יקנה"ז לומר שיכול אומרים יש יין לו ואין אחד כוס
טפלה זו הבדלה מקום מכל הפת על מבדילין שאין שאף הפת
עליה לומר ג"כ יכולים הפת על שמקדשים וכיון לקידוש
הקידוש לומר טוב שיותר אומרים ויש הקידוש אגב ההבדלה
מדינה חמר שהם משקה שאר או שכר של כוס על וההבדלה

הראשונה: כסברא אלו במדינות והמנהג

·Èמשקים שאר ולא יין לא לחול שבת במוצאי לו שאין מי
ביום למחר עד בלילה למצוא לו אפשר ואי מדינה חמר
הבדלה הזכיר אם הדין מן מיד לאכול לו שמותר אומרים יש

מאומה לטעום שלא הוא חסידות שמדת אלא עדבתפלה
מאומה לטעום לו אסור הדין שמן אומרים ויש למחר שיבדיל
אינו אם אבל עליו להבדיל כוס לו יהיה ביום שלמחר מצפה אם
עד להתענות אותו מחייבים אין ביום למחר לו שיהיה מצפה
ולענין מיד שבת במוצאי אף לאכול לו מותר לפיכך ההבדלה
חלש אדם הוא כן אם אלא האחרונה כסברא להחמיר יש הלכה
לסמוך יכול אזי למחר כוס לו שיביאו עד להתענות לו שקשה

סופרים: בדברי להקל הראשונה סברא על

‚Èיבדיל ואם לסעוד רוצה והוא אחד כוס אלא לו אין ואם
כוס לו יהיה לא רביעית רוב ממנו וישתה זה כוס על
הנשאר ביין מים להוסיף לו אפשר שאי כגון המזון לברכת
מזוג הוא שכבר המים מחמת יתקלקל שלא לרביעית להשלימו
ברכת ומברך הבדלה קודם סועד זה הרי מתחלה במים כראוי
פרי בורא עליו מברך המזון ברכת גמר ואחר זה כוס על המזון
שמוטב שותהו ואח"כ וההבדלה והנר הבשמים וברכת הגפן
בלא המזון ברכת משיברך הבדלה קודם האכילה איסור שידחה

הבדלה. אחר כוס

כוס עוד למחר לו שיהיה מצפה כשאינו אמורים דברים במה
שלמחר מצפה הוא אם אבל המזון ברכת עליו לברך שיוכל
אלא שיבדיל קודם כלום לטעום לו אסור כוס עוד לו יהיה
שיביאו עד יסעוד ולא שבת במוצאי לו שיש זה כוס על מבדיל

לפי הבדלה של בכוס שנתבאר כמו המזון לברכת למחר כוס לו
האחרונה. סברא

עד מלאכול להמתין צריך שאין הראשונה סברא לפי אבל
להמתין צריך יהיה לא כאן גם להבדלה כוס למחר לו שיביאו
יהיה אלא המזון לברכת כוס לו שיביאו למחר עד מלסעוד
על שיבדיל קודם יסעוד ולכן כוס בלא ולברך מיד לסעוד רשאי
שנתבאר. כמו הכוס על המזון ברכת שיברך כדי לו שיש זה כוס

קידוש כמו כוס טעונה המזון שברכת להאומרים זה וכל
לחזר שצריך כמו המזון לברכת כוס אחר לחזר שצריך והבדלה
בסי' שנתבאר כמו חובה שהן סופרים מדברי שהן מצות כל אחר
בתורת כוס טעונה אינה המזון שברכת להאומרים אבל קפ"ב
על המזון ברכת לברך המובחר מן שמצוה אלא גמורה חובה
יבדיל אלא הבדלה קודם טעימה איסור דוחה זו מצוה אין הכוס
ברכת ויברך יאכל ירצה אם ואח"כ לו שיש זה כוס על בתחלה
כוס לו שיביאו עד מלאכול להמתין צריך ואין כוס בלא המזון

זמן.אף לאחר זה בלילה לו שיביאו מצפה אם

ברכת כהאומרים לא הלכה נפסקה שלא כיון מעשה (ולענין
מי לכן כוס טעונה שאינה כהאומרים ולא כוס טעונה המזון
קודם יסעוד עתה גם כוס שטעונה כהאומרים לעולם שנוהג
טעונה שאינה האומרים על סומך הוא לפעמים אם אבל הבדלה

הבדלה): קודם יסעוד ולא לדבריהם יחוש עתה גם כוס

„Èנתבאר ולהבדלה לקידוש יין לקנות משגת ידו שאין מי
לקנות משגת ידו שאין ומי קודם מהם איזה רע"א בסי'

תרע"ח: בסי' יתבאר להבדלה ויין חנוכה לנר שמן

ÂËשאנו המלך לכבוד מעומד להבדיל אלו במדינות נוהגים
גמר אחר מקום ומכל מעומד לויה ודרך אותו מלוין
חכמים לתלמידי שאין הכוס ולשתות לישב לו יש ההבדלה

מעומד: לשתות או לאכול

ÊËהברכה בשעת בימינו לאחזו צריך עליו שמברך דבר כל
פרי בורא ברכת בשעת לפיכך ר"[ו] בסי' שנתבאר כמו
ואח"כ בשמאלו הבשמים ויהיו בימינו הכוס לאחוז צריך הגפן
על ויברך לימינו והבשמים לשמאלו הכוס להחליף צריך
בורא ברכת לאחר עד בשמאלו הכוס שיהיה וטוב הבשמים
שיתבאר כמו ימינו בצפורני להסתכל שיוכל כדי האש מאורי
ברכת עליו ולברך לימינו הכוס להחזיר צריך ואח"כ רח"צ בסי'

הכוס: על שנתקנה ההבדלה

יֿטז סעיפים היין על הבדלה דיני רצו סימן ב חלק
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Èהשכר על פסח במוצאי להבדיל להקל אלו במדינות ונוהגין
אז עליו חביב שהשכר לפי בביתו הרבה יין לו יש אם אף
להבדיל לו יש כך כל עליו חביב שאינו מי אבל היין מן יותר
אלא עליו להבדיל יכול אינו עליו שחביב מי ואף היין על
אבל ער"ב בסימן שנתבאר וע"ד מדינה חמר שהוא במקום
יכול אינו מדינה חמר הוא שהיין שם גדל שהיין במקומות
יין אין וגם מאד עליו חביב שהוא אף משקה שום על להבדיל

שם: שנתבאר וע"ד בעיר כלל נמצא

‡Èעל ולהבדיל לקדש שצריך שבת במוצאי להיות שחל יו"ט
על יקנה"ז לומר שיכול אומרים יש יין לו ואין אחד כוס
טפלה זו הבדלה מקום מכל הפת על מבדילין שאין שאף הפת
עליה לומר ג"כ יכולים הפת על שמקדשים וכיון לקידוש
הקידוש לומר טוב שיותר אומרים ויש הקידוש אגב ההבדלה
מדינה חמר שהם משקה שאר או שכר של כוס על וההבדלה

הראשונה: כסברא אלו במדינות והמנהג

·Èמשקים שאר ולא יין לא לחול שבת במוצאי לו שאין מי
ביום למחר עד בלילה למצוא לו אפשר ואי מדינה חמר
הבדלה הזכיר אם הדין מן מיד לאכול לו שמותר אומרים יש

מאומה לטעום שלא הוא חסידות שמדת אלא עדבתפלה
מאומה לטעום לו אסור הדין שמן אומרים ויש למחר שיבדיל
אינו אם אבל עליו להבדיל כוס לו יהיה ביום שלמחר מצפה אם
עד להתענות אותו מחייבים אין ביום למחר לו שיהיה מצפה
ולענין מיד שבת במוצאי אף לאכול לו מותר לפיכך ההבדלה
חלש אדם הוא כן אם אלא האחרונה כסברא להחמיר יש הלכה
לסמוך יכול אזי למחר כוס לו שיביאו עד להתענות לו שקשה

סופרים: בדברי להקל הראשונה סברא על

‚Èיבדיל ואם לסעוד רוצה והוא אחד כוס אלא לו אין ואם
כוס לו יהיה לא רביעית רוב ממנו וישתה זה כוס על
הנשאר ביין מים להוסיף לו אפשר שאי כגון המזון לברכת
מזוג הוא שכבר המים מחמת יתקלקל שלא לרביעית להשלימו
ברכת ומברך הבדלה קודם סועד זה הרי מתחלה במים כראוי
פרי בורא עליו מברך המזון ברכת גמר ואחר זה כוס על המזון
שמוטב שותהו ואח"כ וההבדלה והנר הבשמים וברכת הגפן
בלא המזון ברכת משיברך הבדלה קודם האכילה איסור שידחה

הבדלה. אחר כוס

כוס עוד למחר לו שיהיה מצפה כשאינו אמורים דברים במה
שלמחר מצפה הוא אם אבל המזון ברכת עליו לברך שיוכל
אלא שיבדיל קודם כלום לטעום לו אסור כוס עוד לו יהיה
שיביאו עד יסעוד ולא שבת במוצאי לו שיש זה כוס על מבדיל

לפי הבדלה של בכוס שנתבאר כמו המזון לברכת למחר כוס לו
האחרונה. סברא

עד מלאכול להמתין צריך שאין הראשונה סברא לפי אבל
להמתין צריך יהיה לא כאן גם להבדלה כוס למחר לו שיביאו
יהיה אלא המזון לברכת כוס לו שיביאו למחר עד מלסעוד
על שיבדיל קודם יסעוד ולכן כוס בלא ולברך מיד לסעוד רשאי
שנתבאר. כמו הכוס על המזון ברכת שיברך כדי לו שיש זה כוס

קידוש כמו כוס טעונה המזון שברכת להאומרים זה וכל
לחזר שצריך כמו המזון לברכת כוס אחר לחזר שצריך והבדלה
בסי' שנתבאר כמו חובה שהן סופרים מדברי שהן מצות כל אחר
בתורת כוס טעונה אינה המזון שברכת להאומרים אבל קפ"ב
על המזון ברכת לברך המובחר מן שמצוה אלא גמורה חובה
יבדיל אלא הבדלה קודם טעימה איסור דוחה זו מצוה אין הכוס
ברכת ויברך יאכל ירצה אם ואח"כ לו שיש זה כוס על בתחלה
כוס לו שיביאו עד מלאכול להמתין צריך ואין כוס בלא המזון

זמן.אף לאחר זה בלילה לו שיביאו מצפה אם

ברכת כהאומרים לא הלכה נפסקה שלא כיון מעשה (ולענין
מי לכן כוס טעונה שאינה כהאומרים ולא כוס טעונה המזון
קודם יסעוד עתה גם כוס שטעונה כהאומרים לעולם שנוהג
טעונה שאינה האומרים על סומך הוא לפעמים אם אבל הבדלה

הבדלה): קודם יסעוד ולא לדבריהם יחוש עתה גם כוס

„Èנתבאר ולהבדלה לקידוש יין לקנות משגת ידו שאין מי
לקנות משגת ידו שאין ומי קודם מהם איזה רע"א בסי'

תרע"ח: בסי' יתבאר להבדלה ויין חנוכה לנר שמן

ÂËשאנו המלך לכבוד מעומד להבדיל אלו במדינות נוהגים
גמר אחר מקום ומכל מעומד לויה ודרך אותו מלוין
חכמים לתלמידי שאין הכוס ולשתות לישב לו יש ההבדלה

מעומד: לשתות או לאכול

ÊËהברכה בשעת בימינו לאחזו צריך עליו שמברך דבר כל
פרי בורא ברכת בשעת לפיכך ר"[ו] בסי' שנתבאר כמו
ואח"כ בשמאלו הבשמים ויהיו בימינו הכוס לאחוז צריך הגפן
על ויברך לימינו והבשמים לשמאלו הכוס להחליף צריך
בורא ברכת לאחר עד בשמאלו הכוס שיהיה וטוב הבשמים
שיתבאר כמו ימינו בצפורני להסתכל שיוכל כדי האש מאורי
ברכת עליו ולברך לימינו הכוס להחזיר צריך ואח"כ רח"צ בסי'

הכוס: על שנתקנה ההבדלה

יֿטז סעיפים היין על הבדלה דיני רצו סימן ב חלק
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.äøåú ïúî ïéðò åäî ïéáäì êéøö äìçúî äðäå
אחשורוש בימי התורה קבלת מעלת להבין כדי
ענינו להבין יש תורה, מתן בשעת התורה קבלת לגבי

תורה. מתן של

åãåîìúå ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù äî íâå
.åãéá

ביאור להקדים יש - תורה מתן של ענינו לבאר
להבין ניתן (שממנו התורה לימוד בענין רז"ל מאמר
תורה): מתן של ענינו ממילא ובדרך תורה, של מהותה
מלשון בידו". ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי
עדן בגן השכר לקבל שכדי משמע, בידו" "ותלמודו
אלא הזה, בעולם תורה למד שהאדם מה מספיק לא

"תלמודו עם ביחד עדן לגן להכנס ".בידוצריך

,ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâî íéâðòúî ïãò ïâá àìä
íäù åãéá åãåîìú à÷åã äéäéù äæá êééù äîå

åëìä.íééîùâ íéðéðòá åùáìúðù ú
הואמהשהנשמה עדן דגן השכר ענין הלא מובן, ואינו
הקבלה בלשון (הנקרא השכינה מזיו ומתענגת נהנית
עמו להביא אדם צריך ומדוע ב"ה"), סוף אין אור "גילוי
השכינה? מזיו ליהנות כדי "תלמודו", את עדן לגן
והרי הזה, בעולם שלמד התורה הלכות הן ד"תלמודו"
כלומר, גשמיים, בענינים נתלבשו התורה הלכות
רוחניים בענינים המדברים תורה רזי אינם "תלמודו"
בענינים העוסקות התורה הלכות אלא אלקות, וידיעת

ומהי רוחני, עולם שהוא עדן בגן שייכים שאינם גשמיים
השכינה. מזיו לתענוג התורה הלכות בין השייכות

÷åñòì åì øùôàù éî ìëù ì"æø åøîàù äî íâå
äæá 'ä øáã éë øîàð åéìò ÷ñåò åðéàå äøåúá
øçàîã ,äøåàëì äåîú äæå .ùôðä úøëú úøëä
÷øôá ç"é àöåé ë"ë äøåúá ÷åñòì åì à"àù éîù
øùôàä 'éäé äîì ë"à ,úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à
åéìò øîåì ë"ë åðåò ìåãâ ÷ñåò åðéàå ÷åñòì åì

.'åë úøëú úøëä
תורה, ביטול עון של העונש גודל להבין יש גם
ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי דכל רז"ל שאמרו
הנפש, תכרת הכרת בזה ה' דבר כי נאמר עליו עוסק
לעסוק לו אפשר שאי מי דהרי לכאורה, תמוה וזה
שחרית א' בפרק י"ח יוצא כפשוטו היום כל בתורה
לעסוק לו שאפשר דמי יתכן איך וא"כ ערבית, א' ופרק
כ"כ גדול עונו יהי' מלימודו אחד רגע ומבטל בתורה

כרת. שיתחייב עד

את עשה שלא מי התורה, מצוות בכל כלומר:
(עכ"פ י"ח לצאת אותה קיים ורק בהידור המצוה
ורק המצוה, קיום העדר על קשות נענש אינו בדיעבד)
עצם הרי בת"ת, משא"כ מצוה, דהידור הענין לו חסר
מי ומדוע כו', שחרית א' בפרק יוצאים ת"ת חובת
ביטול על ייענש כולו היום כל ללמוד להדר לו שאפשר

כלל. תורה לומד שלא כמי חמור בעונש אחד רגע
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דנעשהÔÈÚ‰Â(כ) כתרים ב' בענין במ"א כמ"ש הוא
ש"ט כתר הנק' הוא דנעשה שכתר ונשמע
לבד שבמעשה הרצון ביטול בחי' שזהו כו' ע"ג שעולה
תורה וכתר מל' מכתר גם למעלה הוא מ"ש עול מצד רק
שיאיר אא"ס עצמות גלוי בחי' למעל' המעורר והוא
כל שאין כלל הפסק בלי ומעצמו מאליו הכתר בפנימיות
כונה שום ע"י כלל לשם מגיע באתדל"ת מ"ן העלאת
בפ"מ המצוה לעשות רצון ביטול בבחי' רק דלבא ורעותא

דבר אשר כל שא' וכמו שלאלבד אע"פ בפ"מ נעשה ה'
רצונו מפני רצונך בטל כמא' והיינו רצונו מה עדיין שמעו

כנ"ל כלל שבלב ומדות ברצון פנימית התעוררות בלי כו'
רצון א' רצון מיני ב' שיש ידוע הנה הדברים טעם וביאור
כמו ותמורה ושינוי חילוף בו שיש בחירה הנק' המורכב
האדם שילך התו"מ יסוד כל שזהו כו' בחיים ובחרת שא'
כאשר דהיינו דוקא שבלבבו הבחירה ע"פ ה' בדרכי
לה' להתקר' ולבבו ודעתו רצונו והכין בלבו יתעורר
לפ"ע היום כל טוב ועשה מרע בסור ועבודתו ותורתו
היום כל מרע וסר בטוב בוחר הוא ורצונו לבבו הכנת
וישמור טוב יעשה לבבו התעוררו' לפ"ע היינו בפ"מ
וכלל כלל בלבבו התעוררו' אין כאשר אבל רע כל מעשות
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יסור ולא הטוב במעשה לה' יתקרב לא כו' ה' בדרכי לילך
בדרכי ודרכו הילוכו ערך אין והרי ה' בעיני רע כל מעשו'
כידוע רב אם מעט אם לבבו התעוררו' ערך לפי רק ה'
ברע ומואס בטוב בוחר שלפעמי' בחירה בעל הנק' וזהו
שינוי שזהו בטוב וימאס ברע יבחור להיפוך ולפעמי'
בדרכי לילך ולבו רצונו יתעורר שלפעמי' ברצון וחילוף
אין וא"כ וכו' בהיפוך יתעורר ולפעמי' מרע ולסור הטוב
אלא כלל שינוי בלי בתמידות המתקיים אמת דבר זה
שרצון מפני והוא ברע רוצה ולפעמי' בטוב רוצה לפעמי'
שרצונו בשעה ועכ"ז שבלב בבחירה מורכב נק' זה
הגנוז העליון הטוב לבחי' למעלה מעורר בטוב מתעורר
באתדל"ת ואמשיך רוח אייתי דרוח במ"ע הטוב במעשה
ולהיפך כידוע כו' לבו אליו ישים אם כמ"ש אתדל"ע
והרע הדין מדת מעורר לרע ולבו רצונו שמתעורר בשעה
וכן כו' והרע והמות והטוב החיים לפניך נתתי ראה וז"ש
כו' תשמעון אשר הברכה את כמ"ש כו' וקללה ברכה נק'
בא והוא בחירה בעל הוא שהאדם מצד נמשך וזה כידוע
לברר התו"מ כל הוסד וע"ז כו' טו"ר עה"ד בבחי'
וכמ"ש דוקא הרצון בחירת בדרך טו"ר בין ולהבדיל
שלא באופן יהי' אמנם שברצון בבחירה כו' בחיים ובחרת
מרע ויסור בטוב יבחר תמיד אלא לרע מטוב ישונה
דבר הוא הבחירה אם ותמידי נצחי יהי' איך ולכאורה

וזה להיפך יתעורר שלפעמי' כנ"ל לשע' משעה שמתחלף
שיתעורר היינו הזאת הבחירה על שהציווי לומר א"א
מאחר ההתעוררו' על הציווי יגזור איך כי לטוב תמיד
כו' וחילופים בשינויים האדם בלב תבא שההתעוררות
בשני בא בחיים דובחרת הזה שהציווי לומר צריך אלא
התעוררות עפ"י ומוח בלב ברצון שיבחור הא' אופנים
מצד הטוב החיים הדרך לדרוש לבו יכין שתמיד דוק'
ומוח שבלב ורצון בחפץ יחפץ אלקי' שקרבת נשמתו
כו' ה' את ואהבת כמ"ש שבלב האהבה מצד והיינו דוקא
אלקי' ופחד היראה וכן מ"ע לרמ"ח שרש היא והאהבה

לשס" שרש ומוח מצותבלב ע"י ונמצ' כידוע ל"ת ה
בטוב תמיד שיבחור תמידי' הבחירה העושי' הם האוי"ר
שמעוררי' זו שאוי"ר רק וכלל כלל שינוי בלי ברע ולא
נעשית ממיל' ולא הנפש יגיעת ע"י להיות צריך הבחירה
ודעתו לבו שישים היינו ובחרת או' יגזור וכאשר כו'
אלקי' בקרבת לחפוץ אלקי' האהבה בהתעוררות להתיגע
לבשר אוי ז"ל כמ"ש ביראה וכן הנפש יגיעת רוב ע"י
ממילא לטוב לבו רצון יהי ואז כו' ביראה נתייגע שלא
מיעוט מצד ישתנה לפרקי' ואם דווקא זה ציוי הוסד וע"ז
עד ודעתו בלבו תמיד יתחזק וכו' אלקי' בקרבת חפצו
ימי כל כלל שינוי שום הזאת בבחירה שאין באופן שיהי'

כו': חייו
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ÔÈ·‰ÏÂ,וצורה חומר ענין עוד י"ל ביאור בתוס' זה
תואר דהיינו צורה בחי' ב' יש דהנה הוא והענין
גלגל למשל צורה לו יש גופא שהחומר והיינו וצורה,
של והצורה החומר עצם וצורה, חומר בו שיש השמש
החומר, תואר דהיינו משוך ולא עגול שהוא מה החומר
מניע שהוא מה הגלגל של נפש הוא האמיתית והצורה
באותיות רואין אנו וכן למערב, ממזרח אותו ומסבב אותו
דהיינו האותי' של חומר בהם שיש הכתב אותי' למשל
מב', משונה שהא' מה דהיינו האותיות של והצורה הדיו,
שלו, בתמונה ככה נעשה שא' מה נפלאים סודות בזה שיש
העולם והי' שאמר ברוך כמו באותיות שנתלבש והשכל
וכן העולם, נברא א' שבמאמר איך השכלה בזה שיש

ויצר וכמ"ש שלו החומר דהיינו צורה בחי' בו יש באדם
והצורה חומר, בחי' האדמה מן עפר האדם את אלקי' ה'
משאר וחלוק זה באופן הגוף שנעשה מה החומר של
של שהצורה לפי והיינו ושור, ארי' למשל כמו נבראים
נמשך הארי' וגוף שבמרכבה, אדם פני מבחי' נמשך הגוף
לקבל שיוכל שכדי לפי והיינו שבמרכבה, ארי' פני מבחי'
גוף משא"כ לפ"ע, ג"כ הכלי שיהי' צריך נה"א, את הגוף
נמשך שהוא לפי האדם נפש את לקבל יכול אינו הארי'
וחיות שהבהמות ג"כ וזהו שבמרכבה, ארי' פני מבחי'
ואעפי"כ מחי' כח יותר לה יש שהבהמה זמ"ז, חלוקים
לה יש שבחי' לפי והיינו הבהמה, את ודורס טורף החי'
כו'. האמיתית צורה זהו בו שמתלבש והנה"א יותר. זריזות
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יסור ולא הטוב במעשה לה' יתקרב לא כו' ה' בדרכי לילך
בדרכי ודרכו הילוכו ערך אין והרי ה' בעיני רע כל מעשו'
כידוע רב אם מעט אם לבבו התעוררו' ערך לפי רק ה'
ברע ומואס בטוב בוחר שלפעמי' בחירה בעל הנק' וזהו
שינוי שזהו בטוב וימאס ברע יבחור להיפוך ולפעמי'
בדרכי לילך ולבו רצונו יתעורר שלפעמי' ברצון וחילוף
אין וא"כ וכו' בהיפוך יתעורר ולפעמי' מרע ולסור הטוב
אלא כלל שינוי בלי בתמידות המתקיים אמת דבר זה
שרצון מפני והוא ברע רוצה ולפעמי' בטוב רוצה לפעמי'
שרצונו בשעה ועכ"ז שבלב בבחירה מורכב נק' זה
הגנוז העליון הטוב לבחי' למעלה מעורר בטוב מתעורר
באתדל"ת ואמשיך רוח אייתי דרוח במ"ע הטוב במעשה
ולהיפך כידוע כו' לבו אליו ישים אם כמ"ש אתדל"ע
והרע הדין מדת מעורר לרע ולבו רצונו שמתעורר בשעה
וכן כו' והרע והמות והטוב החיים לפניך נתתי ראה וז"ש
כו' תשמעון אשר הברכה את כמ"ש כו' וקללה ברכה נק'
בא והוא בחירה בעל הוא שהאדם מצד נמשך וזה כידוע
לברר התו"מ כל הוסד וע"ז כו' טו"ר עה"ד בבחי'
וכמ"ש דוקא הרצון בחירת בדרך טו"ר בין ולהבדיל
שלא באופן יהי' אמנם שברצון בבחירה כו' בחיים ובחרת
מרע ויסור בטוב יבחר תמיד אלא לרע מטוב ישונה
דבר הוא הבחירה אם ותמידי נצחי יהי' איך ולכאורה

וזה להיפך יתעורר שלפעמי' כנ"ל לשע' משעה שמתחלף
שיתעורר היינו הזאת הבחירה על שהציווי לומר א"א
מאחר ההתעוררו' על הציווי יגזור איך כי לטוב תמיד
כו' וחילופים בשינויים האדם בלב תבא שההתעוררות
בשני בא בחיים דובחרת הזה שהציווי לומר צריך אלא
התעוררות עפ"י ומוח בלב ברצון שיבחור הא' אופנים
מצד הטוב החיים הדרך לדרוש לבו יכין שתמיד דוק'
ומוח שבלב ורצון בחפץ יחפץ אלקי' שקרבת נשמתו
כו' ה' את ואהבת כמ"ש שבלב האהבה מצד והיינו דוקא
אלקי' ופחד היראה וכן מ"ע לרמ"ח שרש היא והאהבה

לשס" שרש ומוח מצותבלב ע"י ונמצ' כידוע ל"ת ה
בטוב תמיד שיבחור תמידי' הבחירה העושי' הם האוי"ר
שמעוררי' זו שאוי"ר רק וכלל כלל שינוי בלי ברע ולא
נעשית ממיל' ולא הנפש יגיעת ע"י להיות צריך הבחירה
ודעתו לבו שישים היינו ובחרת או' יגזור וכאשר כו'
אלקי' בקרבת לחפוץ אלקי' האהבה בהתעוררות להתיגע
לבשר אוי ז"ל כמ"ש ביראה וכן הנפש יגיעת רוב ע"י
ממילא לטוב לבו רצון יהי ואז כו' ביראה נתייגע שלא
מיעוט מצד ישתנה לפרקי' ואם דווקא זה ציוי הוסד וע"ז
עד ודעתו בלבו תמיד יתחזק וכו' אלקי' בקרבת חפצו
ימי כל כלל שינוי שום הזאת בבחירה שאין באופן שיהי'

כו': חייו
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ,וצורה חומר ענין עוד י"ל ביאור בתוס' זה
תואר דהיינו צורה בחי' ב' יש דהנה הוא והענין
גלגל למשל צורה לו יש גופא שהחומר והיינו וצורה,
של והצורה החומר עצם וצורה, חומר בו שיש השמש
החומר, תואר דהיינו משוך ולא עגול שהוא מה החומר
מניע שהוא מה הגלגל של נפש הוא האמיתית והצורה
באותיות רואין אנו וכן למערב, ממזרח אותו ומסבב אותו
דהיינו האותי' של חומר בהם שיש הכתב אותי' למשל
מב', משונה שהא' מה דהיינו האותיות של והצורה הדיו,
שלו, בתמונה ככה נעשה שא' מה נפלאים סודות בזה שיש
העולם והי' שאמר ברוך כמו באותיות שנתלבש והשכל
וכן העולם, נברא א' שבמאמר איך השכלה בזה שיש

ויצר וכמ"ש שלו החומר דהיינו צורה בחי' בו יש באדם
והצורה חומר, בחי' האדמה מן עפר האדם את אלקי' ה'
משאר וחלוק זה באופן הגוף שנעשה מה החומר של
של שהצורה לפי והיינו ושור, ארי' למשל כמו נבראים
נמשך הארי' וגוף שבמרכבה, אדם פני מבחי' נמשך הגוף
לקבל שיוכל שכדי לפי והיינו שבמרכבה, ארי' פני מבחי'
גוף משא"כ לפ"ע, ג"כ הכלי שיהי' צריך נה"א, את הגוף
נמשך שהוא לפי האדם נפש את לקבל יכול אינו הארי'
וחיות שהבהמות ג"כ וזהו שבמרכבה, ארי' פני מבחי'
ואעפי"כ מחי' כח יותר לה יש שהבהמה זמ"ז, חלוקים
לה יש שבחי' לפי והיינו הבהמה, את ודורס טורף החי'
כו'. האמיתית צורה זהו בו שמתלבש והנה"א יותר. זריזות

oinin dfefn

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÎÏמתחת אתכם והוצאתי הוי' אני ישראל לבני אמור
וגאלתי מעבודתם אתכם והצלתי מצרים סבלות
לשונות ד' כאן נזכר הנה לעם. לי אתכם ולקחתי כו' אתכם
ובירושלמי בפסח, כוסות ד' חז"ל תיקנו וכנגדן גאולה של
כוסות הד' וכן גאולה של לשונות שהד' מ"ד לחד איתא
כוסות שהד' איתא ובזהר מלכיות, מד' הגאולה כנגד הם
שקודם אמת פעמים שהד' אפ"ל ולפ"ז אמת, ד"פ כנגד הם

שאחר פעמים והד' מצרים, של גאולות הד' כנגד הם עזרת
דלעתיד. גאולות הד' כנגד הם עזרת

ÔÈ·‰ÏÂשתים השבת יציאות מ"ש להקדים צריך כ"ז
תשובה כי תשב, אותיות שבת כי ארבע, שהן
שבתא שהוא תתאה תשובה מדריגות לב' בד"כ נחלקת
ובדרך דיומא, שבתא שהוא עילאה ותשובה שבתא דמעלי

תשובה. מיני ב' תשובות מהב' בכ"א יש פרט

i"pal xen` okl
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

â éìá úðéçáá úåøåàä åéä íà úîàáåäéä àì ùîî ìåá
äæ éøäù ,íéìëäá úåøåàä úåùáìúä ììë úåéäì øùôà

íëñåî øáãהגיונית ìåáâבסברה úðéçáá àåäù óåâ ìëù
úåéçå øåà úåùáìúä úðéçáá åëåúá äéäéù øùôà éà

,ìáâåî éúìáäשלכאורה ואף ממש. הפכים שני הם שהרי
מצד הפכים בנשיאת בכלים נמשך שהאור לומר יכלנו
כל שהרי כך, לומר אין אבל הנמנעות, נמנע שהוא הבורא
מוגבלת בצורה ימשך שהאור היא ההשתלשלות סדר מטרת
לנשיאת להגיע צריך ואם העולמות, ערך לפי ומצומצמת

צמצום. כלל להיות צריך היה לא הפכים
éøäåש úåàéöîכיון ùé éøäù ìåáâ úðéçáá ïä íéìëä

ãñçå äîëç úåàéöî úðéçáá ïäù úåìéöàá úåøéôñ-
איזה כאן יש כן אם חכמה, לא זה וחסד חסד לא זה חכמה

åë'íéðôהגבלה ìë ìò íéìëä úðéçáá åäæù çøëäáå ,
)øäåæ éðå÷éúá áåúëù åîëå30את שמכנה אליהו בפתח

- 'גופין' בשם ïéôåâהכלים äîëå(להם (תיקנת להון תקינת
לספירות -åë'àã àðå÷úá åàéø÷úàå זה), בתיקון (ונקראים

àðéîé àòåøã ãñçשמאל זרוע גבורה ימין) זרוע ')åë(חסד
הספירות לכלי כדוגמא הגוף אברי את מפרט הלאה ,וכן

éøäש úåàéöîåהמסקנה úåäî úðéçáá éàãå ïä íéìëä
ùîî úåøéôñ

)ùîî úå÷ìà ïäù úåéä íòעולם הוא האצילות עולם שהרי
נבראים של עולמות שהם בי"ע כעולמות ולא אלוקות, של

àåä éøä íå÷î ìëîנראה האלוקי úåàéöîהגילוי úðéçáá
åë úåàéöî úðéçáá äùòð úå÷ìàù äî àåäå'áåúëù åîëå

ùãå÷ä úãåáòá31יש וממילא הכל, שלימות הוא שהבורא
- הגבול כח את גם ïäבו äìçú åðîî àöîðä ìåáâäå

úåøéôñäהאצילות åëשבעולם íéìëä åðééäå(',מסקנת
ומציאות. גבול בבחינת הם הכלים הענין:

øùôà êéà ùîî ìåáâ éìá úðéçáá àåä øåàäù øîàð íà
ùáìúéùמוגבל לא גבולíéìëäáגילוי בחינת ואמנם,שהם

מטרת הרי אבל יתכן, זה הפכים נשיאת מצד לעיל כנזכר
יהיה שגילוי ההשתלשלות בסדר éîéðôהבורא øåà úðéçáá

בכלים ממש '.åëבהתלבשות
íéìëá ìåáâä çë ìù úåòîùîä

הגבול בעניין כי להקדים יש הבא, הקטע את להבין מנת על
כלליות שיטות שתי :32דכלים

שאינו (אלא בפועל גבול הם שהכלים היא האריז"ל שיטת
היא הפרד"ס ושיטת כמובן), הנבראים של הגבול כמו
הכוונה "גבול" שנקראים ומה גבול. בלי הם עצמם שהכלים
לפעול כח בהם שיש כלומר – הגבול" "כח שהם היא

עשיה. יצירה בריאה בעולמות הגבלה
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ח.31. פרק א חלק
ואילך,32. ס"ח עמ' ד' חלק חב"ד הערכים ספר ראה לקמן בהבא

וש"נ.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

התענוג מעוררים כי מהכוחות, למעלה החושים התענוג, מצד פנימית. כוונה מעורר הדיבור קול
המקדש, בבית ישראל, בארץ הגילוי כמו העין, לראיית נמשל מלמעלה פנימי גילוי כל שבנפש.

ערב קולך כי ותפלה, דתורה – קולך את השמיעיני הצדיקים. עבודת ושע"י

e‰ÊÂממׁשיכים ּבחּיּות, הּתפּלה ּבאֹותּיֹות הּדּבּור ידי ּדעל ¿∆ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָ
ּדקֹול הּדּבּור, לבּוׁש מעלת מּצד ּדזהּו הּתענּוג, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַאת
לּמּוד ולכן ולב, ׁשּבמח ּפנימית הּכּונה מעֹורר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּדּבּור

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבדּבּור, להיֹות צרי ּבם",15הּתֹורה "ודּברּת ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
ואמרּו16ּוכתיב למצאיהם", הם "למֹוציאיהם17"חּיים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ

למּטה הן החּיּות ּדמּצד הגם הּנה ּדהחּוׁשים הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבּפה",
החּו הּנה הענג מּצד אבל ּגבֹוּהּבמדרגה, ּבמדרגה הם ׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּדבהם ּביֹותר, הּנעלים ּבּכחֹות מּכמֹו יֹותר הרּבה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹונעלית
ּפנימית מתּגּלה ּובהחּוׁשים הּתענּוג, חיצֹונית רק ְְְֲִִִִִִֶַַַַַהּוא
אנּו ולכן ׁשּבּנפׁש, הּתענּוג ּפנימית מעֹוררים והן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּתענּוג,
והינּו ּביֹותר, ּפנימי ּגּלּוי ׁשהּוא למעלה ּגּלּוי ּדכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָמֹוצאים
העין, לראּית נמׁשל זה הרי ּביֹותר, קרּוב ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשּכתּוב עיני18ּוכמֹו ּתמיד אתּה, ּדרׁש אלקי ה' אׁשר "ארץ ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹ
ּבארץ ּדההמׁשכה להיֹות הּוא הּדבר וטעם ּבּה", אלקי ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָֹה'
לכן הארצֹות, ּבכל מּכמֹו יֹותר ּפנימית המׁשכה היא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָיׂשראל

ּוכתיב ּבּה", אלקי ה' עיני "ּתמיד ּבּה עיני19נאמר "והיּו ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשהיה הּמקּדׁש ּבבית אלקּות ּדהּגּלּוי הּימים", ּכל ׁשם ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹולּבי
עיני "והיּו זה על נאמר סֹוף, אין אֹור עצמּות ּבחינת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָּגּלּוי

אין אֹור עצמּות ּגּלּוי היה ׁשּבראּיה הּתענּוג ידי ּדעל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָולּבי",
רּבּוי ּבבחינת ּפנימי ּדאֹור הּגּלּוי הּוא זה ידי ּדעל וגם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַסֹוף,
עבֹודת ידי על הּנמׁש אֹור ּבהּגּלּוי הּנה ולכן והּגּלּוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהאֹור

ּכתיב ּוכתיב20הּצּדיקים צּדיקים", אל ה' ה'21"עיני "עין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַ
ידי על הּבא ּפנימי ּבתענּוג אֹור ּגּלּוי ׁשהּוא יראיו", ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאל

ּוכתיב ּדהסּתּכלּות22הראּיה, יֹונים", עיני" ּכיֹונים", "עיניו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָ
ועצמי ּפנימי יחּוד ּבחינת להיֹות הּתענּוג, ּבחינת היא ְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַֹזאת
ּבעבֹודה הּוא וכן הראּיה, ּבענין זה נמׁשל נׁשמֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלהֹוליד
ּבבחינת הראּיה ּבענין זה נמׁשל למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָהרּוחנית

ּדמלּכא ּביקרא לאסּתּכלא ענין ׁשהּוא ׁשהּואח"יֹונתי", , ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ה ּביֹותר,ּתענּוג נעלית ּומדרגה ּבבחינה אלקּות על ּנפׁש ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

זֹו ּומדרגה ּבחינה הּנה ּבּתענּוגים", "אהבה ּבחינת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהיא
ההּׂשגה מּבחינת יֹותר הרּבה למעלה מּגיע זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהרי
ויראה, אהבה והתעֹוררּות אלקי ּבענין ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִַַַָָֹוההתּבֹוננּות
יׂשראל נׁשמֹות ּבעבֹודת הּוא ּכביכֹול מעלה ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּתׁשּוקה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותפּלה, קֹול23ּבתֹורה ּכי קֹול את "הׁשמיעני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ
מּגיע זה ּכי להיֹות ּותפּלה, ּדתֹורה ערב הּקֹול והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָערב",

הּוא. ּברּו סֹוף אין אֹור ְְֵַָּבעצמּות
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ז.15) ו, דברים
כד.16) ד, משלי
א.17) נד, עירובין
יב.18) יא, דברים
ג.19) ט, מלכיםֿא

טז.20) לד, תהלים
יח.21) לג, תהלים
א.22) ד, יב. ה, השירים שיר
יד.23) ב, שם

המלך.ח. בכבוד להתבונן

•
mixeaic ihewl

שנים שזה השכלה, מפיצי חברת בגין עלי כבד לבי
ישראל "חדרי" על בממשלה עלילות מעלילים רבות
מן לעקור  תהיה לא היה  הם רוצים ומוריהם,
ר"ל ולטמא היהודי, וה"מלמד" ה"חדר" את השורש
ידי על ובתורתו בה' בכפירה ישראל ילדי של מוחותיהם

רעים, מלאכי ומשלחת שלהם האפיקורסים המורים
המסוכנים. החדרים של המורים

שנאתים שנאה תכלית כולם, אותם שונא ,21הריני
השינוי את רואה שאני בטוחני, אבל עליהם. דווה ולבי
ישראל, כלל על ויביאו ימיטו שהם הצרות ואת לרע המר
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התענוג מעוררים כי מהכוחות, למעלה החושים התענוג, מצד פנימית. כוונה מעורר הדיבור קול
המקדש, בבית ישראל, בארץ הגילוי כמו העין, לראיית נמשל מלמעלה פנימי גילוי כל שבנפש.

ערב קולך כי ותפלה, דתורה – קולך את השמיעיני הצדיקים. עבודת ושע"י

e‰ÊÂממׁשיכים ּבחּיּות, הּתפּלה ּבאֹותּיֹות הּדּבּור ידי ּדעל ¿∆ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָ
ּדקֹול הּדּבּור, לבּוׁש מעלת מּצד ּדזהּו הּתענּוג, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַאת
לּמּוד ולכן ולב, ׁשּבמח ּפנימית הּכּונה מעֹורר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּדּבּור

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבדּבּור, להיֹות צרי ּבם",15הּתֹורה "ודּברּת ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
ואמרּו16ּוכתיב למצאיהם", הם "למֹוציאיהם17"חּיים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ

למּטה הן החּיּות ּדמּצד הגם הּנה ּדהחּוׁשים הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבּפה",
החּו הּנה הענג מּצד אבל ּגבֹוּהּבמדרגה, ּבמדרגה הם ׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּדבהם ּביֹותר, הּנעלים ּבּכחֹות מּכמֹו יֹותר הרּבה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹונעלית
ּפנימית מתּגּלה ּובהחּוׁשים הּתענּוג, חיצֹונית רק ְְְֲִִִִִִֶַַַַַהּוא
אנּו ולכן ׁשּבּנפׁש, הּתענּוג ּפנימית מעֹוררים והן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּתענּוג,
והינּו ּביֹותר, ּפנימי ּגּלּוי ׁשהּוא למעלה ּגּלּוי ּדכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָמֹוצאים
העין, לראּית נמׁשל זה הרי ּביֹותר, קרּוב ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשּכתּוב עיני18ּוכמֹו ּתמיד אתּה, ּדרׁש אלקי ה' אׁשר "ארץ ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹ
ּבארץ ּדההמׁשכה להיֹות הּוא הּדבר וטעם ּבּה", אלקי ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָֹה'
לכן הארצֹות, ּבכל מּכמֹו יֹותר ּפנימית המׁשכה היא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָיׂשראל

ּוכתיב ּבּה", אלקי ה' עיני "ּתמיד ּבּה עיני19נאמר "והיּו ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשהיה הּמקּדׁש ּבבית אלקּות ּדהּגּלּוי הּימים", ּכל ׁשם ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹולּבי
עיני "והיּו זה על נאמר סֹוף, אין אֹור עצמּות ּבחינת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָּגּלּוי

אין אֹור עצמּות ּגּלּוי היה ׁשּבראּיה הּתענּוג ידי ּדעל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָולּבי",
רּבּוי ּבבחינת ּפנימי ּדאֹור הּגּלּוי הּוא זה ידי ּדעל וגם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַסֹוף,
עבֹודת ידי על הּנמׁש אֹור ּבהּגּלּוי הּנה ולכן והּגּלּוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהאֹור

ּכתיב ּוכתיב20הּצּדיקים צּדיקים", אל ה' ה'21"עיני "עין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַ
ידי על הּבא ּפנימי ּבתענּוג אֹור ּגּלּוי ׁשהּוא יראיו", ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאל

ּוכתיב ּדהסּתּכלּות22הראּיה, יֹונים", עיני" ּכיֹונים", "עיניו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָ
ועצמי ּפנימי יחּוד ּבחינת להיֹות הּתענּוג, ּבחינת היא ְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַֹזאת
ּבעבֹודה הּוא וכן הראּיה, ּבענין זה נמׁשל נׁשמֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלהֹוליד
ּבבחינת הראּיה ּבענין זה נמׁשל למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָהרּוחנית

ּדמלּכא ּביקרא לאסּתּכלא ענין ׁשהּוא ׁשהּואח"יֹונתי", , ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ה ּביֹותר,ּתענּוג נעלית ּומדרגה ּבבחינה אלקּות על ּנפׁש ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

זֹו ּומדרגה ּבחינה הּנה ּבּתענּוגים", "אהבה ּבחינת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהיא
ההּׂשגה מּבחינת יֹותר הרּבה למעלה מּגיע זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהרי
ויראה, אהבה והתעֹוררּות אלקי ּבענין ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִַַַָָֹוההתּבֹוננּות
יׂשראל נׁשמֹות ּבעבֹודת הּוא ּכביכֹול מעלה ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּתׁשּוקה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותפּלה, קֹול23ּבתֹורה ּכי קֹול את "הׁשמיעני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ
מּגיע זה ּכי להיֹות ּותפּלה, ּדתֹורה ערב הּקֹול והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָערב",

הּוא. ּברּו סֹוף אין אֹור ְְֵַָּבעצמּות
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ז.15) ו, דברים
כד.16) ד, משלי
א.17) נד, עירובין
יב.18) יא, דברים
ג.19) ט, מלכיםֿא

טז.20) לד, תהלים
יח.21) לג, תהלים
א.22) ד, יב. ה, השירים שיר
יד.23) ב, שם

המלך.ח. בכבוד להתבונן

•
mixeaic ihewl

שנים שזה השכלה, מפיצי חברת בגין עלי כבד לבי
ישראל "חדרי" על בממשלה עלילות מעלילים רבות
מן לעקור  תהיה לא היה  הם רוצים ומוריהם,
ר"ל ולטמא היהודי, וה"מלמד" ה"חדר" את השורש
ידי על ובתורתו בה' בכפירה ישראל ילדי של מוחותיהם

רעים, מלאכי ומשלחת שלהם האפיקורסים המורים
המסוכנים. החדרים של המורים

שנאתים שנאה תכלית כולם, אותם שונא ,21הריני
השינוי את רואה שאני בטוחני, אבל עליהם. דווה ולבי
ישראל, כלל על ויביאו ימיטו שהם הצרות ואת לרע המר
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משיחא, עקבות יובל של המתוק הסוף את מכן ולאחר
המשיח. ביאת את שיביא

צריכים משיחא עקבות של היובל בתקופת ברם,
דוד. בית מלחמת את לעבור

המאמר את אני דור22לומד אחר דור ראית "אם :
חרפו אשר טעמא ומאי משיח, של רגליו צפה  מחרף
בתריה כתיב ומה משיחך, עקבות חרפו אשר ה' אויביך
דור אחר דור ראית "אם  ואמן", אמן לעולם ה' ברוך
הספר בתי מורי הם המחרף הראשון הדור  מחרף"
שיחנכו השכלה, מפיצי חברת של המסוכנים והחדרים
משיח חבלי את שיביא השני ומגדפים המחרפים דור את
דוד, בית למלחמת צריכים כך ועל ובישראל. בעולם
צדקנו משיח ידי על השלימה בגאולה האמונה את לחזק

משיח. חבלי את ולהקל

משיחא: עקבות של ברע דרגות שתי
אויבי שהם אנשים ה'", ב"אויביך הראשונה הדרגא
חברי המשכילים, הקשישים, האפיקורסים הם אלה ה',
החדרים של האפיקורסים המורים השכלה, מפיצי
של השני הדור מנהיגי אלה ותלמידיהם, המסוכנים
ה' את לחרף ענינים וכל ה' אויבי כולם שהם מחרפים

ותורתו.
של בענין שחושבים אנשים הם השניה הדרגא
דבר, בשום מאמינים אינם ה'" "אויבי משיחך". "עקבות
ה', בתורת מאמינים ואינם בהשי"ת מאמינים אינם
בפרט, המשיח בביאת ומאמונה בכלל ה' ממצוות לועגים
מאמינים כלל שבדרך אנשים הם השניה הדרגא ואילו

התורה. קדושת נעדרת שאמונתם אלא ובתורתו, בה'
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ויטול הכיור אל וילך השלחן מן חיים בצלאל ר' עמד כתיבה וכלי נייר משה אלי' האברך כשהביא
מה שורות, כשתי כתב הכנה ואחר במקומו וישב כובעו ואת חגורו את ויתקן וינגבם וישפשפם ידיו

סומקא ואתא חיורא ואזל במאד רצינים היו פניו רק ראיתי לא נחמן.184כתב ר' בפני ומסתכל

כסף וסכומי אנשים שמות מתוכו ויקרא כתוב גליון ויוציא בד תכריך בגדו מכיס הוציא נחמן ר'
חיים בצלאל ור' בהיארמאלקא הניחן המטבעות את זהב. במטבעות רובל אלף על יותר שעלה ַתרומתם
כמותו עשו אנשים חמשה או ארבעה עוד הנה רשימתו את נחמן ר' וככלות התורמים שמות את כתב
כותב ורב"ח בהיארמאלקא נותנים המטבעות ואת תרומותיהם וסכומי התורמים רשימת את ַקוראים

גליונות. חמשה או ארבעה מלא וכה

את כתב ורב"ח היארמאלקא אל ויתנה זהב מטבע נחמן ר' הוציא הרשימות את לקרא ַוכשגמרו
חמש שנתנו כאלו גם והיו מטבעות משלש פחתו לא רובם המסובים, שאר כמותו עשו ואחריו שמו
מטבעות הרבה ויוציא בד עטיפת הוציא תורו בהגיע כי ביותר הפליאני ואחד זהב, של מטבעות תשע או
יוחנן ב"ר ביילא בן זונדיל חיים לרב"ח ויאמר ושתים פעם אותם מנה אשר נחמן ר' יד על וימסור זהב
נזרקה שיבה אשר פשוטים בגדים המעוטף זונדיל חיים בר' הסתכלתי זהב. רענדליך מטבעות ע"ב זאב

כז גדול סכום יתרום כזה ועני מטולאים נעליו ה.בהם

ר' המסובים אחד ליד וימסרו בד בשק וישימו מהיארמאלקא הריקו התרומה אוסף את ַוכשגמרו
זונדיל חיים ר' היו בגורל והזוכים התרומה את להוביל בגורל יזכה מי קלפי ויעשו אליעזר שלמה

משה. נחום ר' הזקנים ואחד
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ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [י"א

ב"ה

הלימודים סדר

כל אשר מלמדים, ב' יקחו עתה לעת הראשונה במערכה

כן ואם תלמידים, שמונה כת בכל כתות, שני עם ילמוד מלמד

יכולים (ובאמת תלמידים עשר ששה אחד מלמד אצל יהי'

סדרו: וזה כת). בכל מעשרה יותר לא אבל עשרי' עד להיות

לפני תשב אחת כת הלימוד. התחלת בקר העשירית בשעה

הכללי בחדר תחזור השני' והכת בחדרו, ללמוד המלמד

התחלת יהי' הלימוד ה'). סעי' המסדר ועד בתקנות, (כמבואר

מלוקט. תוס' עם בעיון גמרא

ראשונה בשעה א'. כת הראשונה שעה עד העשירית משעה

חצי משעה השלישית. חצי עד ומנוחה שני' שעה עד סעודה

ואז מנחה. הששית בחצי ב'. כת השישית חצי עד השלישית

שעה עד פרש"י עם השבוע פרשת שו"ע, קיצור לימוד שעה

כתיבה. השמינית עד השביעית משעה השביעית.

משעה התשיעית. בשעה הלימוד התחלת ועש"ק ביום

השבוע. דכל הגמרא חזרת עשרה השתים שעה עד התשיעית

קריאת אח"כ סעודה. הראשונה חצי עד עשרה שתים משעה

המלמד. השגחת תחת תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה

חפשי והב' אחד, מלמד רק יהי' י"ב משעה ועש"ק וביום

לשבת. בהכנה הפרטית במלאכתו לעסוק הוא

העשירית, חצי בשעה התפלה זמן כך, הסדר יהי' בשבת

של הגמרא ויחזרו החדר, תלמידי יבואו השני' בשעה בצהרים

יאמר הששית עד החמישית משעה החמישית. שעה עד השבוע

הכתות, לשני אחד ומלמד אבות. פרקי המלמד לפניהם

בכ"י, התפלה בהשגחת הסדר יהי' וכן לו. ינוח השני והמלמד

אחת, שבוע וסדרו, התפלה על ישגיח המלמדים אחד אשר

חלילה. וחוזר השני, יהי' הב' ושבוע

תלמיד וכן המלמד, זאת יכתוב המצטיין, תלמיד כל

פשע דבר כל על או הזמן את שומר שאינו או לבוא המאחר

לועד. ויומסר יוכתב, בהנהגה

הזמן, ובסוף קלה, בבחינה תלמיד כל יובחן בחדש פעם

מדוייקת. בבחינה התלמידים כל יבחנו

כת העשירית, בשעה הלימוד התחלת שני', במערכה

שעה עד שי'), שלשים עד (ואפשר תלמידים כ"ד ראשונה

שני' עד ראשונה משעה תוס'. עם בעיון גמרא דף ראשונה

עד השלישית חצי משעה השלישית. חצי עד ומנוחה סעודה

הששית בחצי יחיו. (כנ"ל) תלמידים כ"ד ב' כת הששית חצי

בדינים שו"ע השביעית חצי עד ויותר הששית מחצי מנחה.

חצי עד השביעית מחצי והנהגה. וברכה בתפלה הנוגעים

התשיעית חצי עד בלקו"ת. ומאמרים תניא, פרק השמינית

מסודר. בסדר כתיבה,

בקר השמינית בשעה הלימוד התחלת השלישית. במערכה

לא תלמידים ט"ו אחת כת דא"ח, התחלת העשירית, חצי עד

י"א. או חצי עד תפלה העשירית בחצי יחזרו. והשאר יותר,

לעצמם, הלימוד התחלת י"ב ובשעה בקר. סעודת מי"א-י"ב

שנים, שנים שילמדו היינו חבר, ועם הועד, סדר עפ"י בנגלה,

השביעית שעה עד וילמדו מסודרים. יהיו הלימודים וכללות

השמינית. עד סעודה מנחה. השביעית בשעה הפסק. בלי

תלמידים ט"ו במספר ג"כ העשירית חצי עד דא"ח בשמינית

המשגיח, יגביל אשר העת כפי היום במשך ילמדו כתות (ושני

בנגלה, חלקם דא"ח, בזמן ובערב בבקר ללמוד יכולים ואלו

הלימוד שעות בעשרת אופן בכל אשר בערב). אם בבקר אם

וחצי שעה (היינו בדא"ח ושלשה בנגלה, שעות שבעה יהי'

שלמדו). מה לחזור ומחצה ושעה מהמשפיע לשמוע בערך

שעה להתפלל שיבואו וב' א' במערכה הבקר זמן

חצי עד התשיעית שעה רבע הוא התפלה וזמן השמינית,

כאמור. הלימוד, והתחלת קלה סעודה זמן העשירית.

להיות, שצריכה במה היא ידוע הלא הכללית ההשגחה

מדות ובקנין שמים, ביראת טובה בהנהגה השיחה להרבות

מהדברים ועוד קשעה"מ נט"י על ואזהרה ובציווי טובות,

מההנהגה יחיו התמימים בלב וקבוע בכתב, באים שאינם

מקשיבים. תלמידים היותם בעת שקבלו והישרה הטובה

בכותלי להדביק צריכים הנשלחת בשורה ההודעה

בעלי לקבל צריכים והעיקר ברבים. לפרסמו למען ביהמ"ד,

מתאים טוב מעון ושיהי' ומפלגה, מפלגה בכל מצויינים כשרון

פרטיו. לכל המוסד אל
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קלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [י"א

ב"ה

הלימודים סדר

כל אשר מלמדים, ב' יקחו עתה לעת הראשונה במערכה

כן ואם תלמידים, שמונה כת בכל כתות, שני עם ילמוד מלמד

יכולים (ובאמת תלמידים עשר ששה אחד מלמד אצל יהי'

סדרו: וזה כת). בכל מעשרה יותר לא אבל עשרי' עד להיות

לפני תשב אחת כת הלימוד. התחלת בקר העשירית בשעה

הכללי בחדר תחזור השני' והכת בחדרו, ללמוד המלמד

התחלת יהי' הלימוד ה'). סעי' המסדר ועד בתקנות, (כמבואר

מלוקט. תוס' עם בעיון גמרא

ראשונה בשעה א'. כת הראשונה שעה עד העשירית משעה

חצי משעה השלישית. חצי עד ומנוחה שני' שעה עד סעודה

ואז מנחה. הששית בחצי ב'. כת השישית חצי עד השלישית

שעה עד פרש"י עם השבוע פרשת שו"ע, קיצור לימוד שעה

כתיבה. השמינית עד השביעית משעה השביעית.

משעה התשיעית. בשעה הלימוד התחלת ועש"ק ביום

השבוע. דכל הגמרא חזרת עשרה השתים שעה עד התשיעית

קריאת אח"כ סעודה. הראשונה חצי עד עשרה שתים משעה

המלמד. השגחת תחת תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה

חפשי והב' אחד, מלמד רק יהי' י"ב משעה ועש"ק וביום

לשבת. בהכנה הפרטית במלאכתו לעסוק הוא

העשירית, חצי בשעה התפלה זמן כך, הסדר יהי' בשבת

של הגמרא ויחזרו החדר, תלמידי יבואו השני' בשעה בצהרים

יאמר הששית עד החמישית משעה החמישית. שעה עד השבוע

הכתות, לשני אחד ומלמד אבות. פרקי המלמד לפניהם

בכ"י, התפלה בהשגחת הסדר יהי' וכן לו. ינוח השני והמלמד

אחת, שבוע וסדרו, התפלה על ישגיח המלמדים אחד אשר

חלילה. וחוזר השני, יהי' הב' ושבוע

תלמיד וכן המלמד, זאת יכתוב המצטיין, תלמיד כל

פשע דבר כל על או הזמן את שומר שאינו או לבוא המאחר

לועד. ויומסר יוכתב, בהנהגה

הזמן, ובסוף קלה, בבחינה תלמיד כל יובחן בחדש פעם

מדוייקת. בבחינה התלמידים כל יבחנו

כת העשירית, בשעה הלימוד התחלת שני', במערכה

שעה עד שי'), שלשים עד (ואפשר תלמידים כ"ד ראשונה

שני' עד ראשונה משעה תוס'. עם בעיון גמרא דף ראשונה

עד השלישית חצי משעה השלישית. חצי עד ומנוחה סעודה

הששית בחצי יחיו. (כנ"ל) תלמידים כ"ד ב' כת הששית חצי

בדינים שו"ע השביעית חצי עד ויותר הששית מחצי מנחה.

חצי עד השביעית מחצי והנהגה. וברכה בתפלה הנוגעים

התשיעית חצי עד בלקו"ת. ומאמרים תניא, פרק השמינית

מסודר. בסדר כתיבה,

בקר השמינית בשעה הלימוד התחלת השלישית. במערכה

לא תלמידים ט"ו אחת כת דא"ח, התחלת העשירית, חצי עד

י"א. או חצי עד תפלה העשירית בחצי יחזרו. והשאר יותר,

לעצמם, הלימוד התחלת י"ב ובשעה בקר. סעודת מי"א-י"ב

שנים, שנים שילמדו היינו חבר, ועם הועד, סדר עפ"י בנגלה,

השביעית שעה עד וילמדו מסודרים. יהיו הלימודים וכללות

השמינית. עד סעודה מנחה. השביעית בשעה הפסק. בלי

תלמידים ט"ו במספר ג"כ העשירית חצי עד דא"ח בשמינית

המשגיח, יגביל אשר העת כפי היום במשך ילמדו כתות (ושני

בנגלה, חלקם דא"ח, בזמן ובערב בבקר ללמוד יכולים ואלו

הלימוד שעות בעשרת אופן בכל אשר בערב). אם בבקר אם

וחצי שעה (היינו בדא"ח ושלשה בנגלה, שעות שבעה יהי'

שלמדו). מה לחזור ומחצה ושעה מהמשפיע לשמוע בערך

שעה להתפלל שיבואו וב' א' במערכה הבקר זמן

חצי עד התשיעית שעה רבע הוא התפלה וזמן השמינית,

כאמור. הלימוד, והתחלת קלה סעודה זמן העשירית.

להיות, שצריכה במה היא ידוע הלא הכללית ההשגחה

מדות ובקנין שמים, ביראת טובה בהנהגה השיחה להרבות

מהדברים ועוד קשעה"מ נט"י על ואזהרה ובציווי טובות,

מההנהגה יחיו התמימים בלב וקבוע בכתב, באים שאינם

מקשיבים. תלמידים היותם בעת שקבלו והישרה הטובה

בכותלי להדביק צריכים הנשלחת בשורה ההודעה

בעלי לקבל צריכים והעיקר ברבים. לפרסמו למען ביהמ"ד,

מתאים טוב מעון ושיהי' ומפלגה, מפלגה בכל מצויינים כשרון

פרטיו. לכל המוסד אל
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ãîçéåéìà Lbiåàð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
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:Báäà åéáàå Bnàì(éåì)àëéãár-ìà øîàzåE §¦−§¨¦¬£¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½
:åéìr éðér äîéNàå éìà eäãøBäáë-ìà øîàpå «¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤

-úà áærå åéáà-úà áærì ørpä ìëeé-àì éðãà£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤
:úîå åéáàâë-ìà øîàzåéãárãøé àì-íà E ¨¦−¨¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²

:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà ïèwä íëéçàãëéäéå £¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ
:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecár-ìà eðéìr ék¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«

(ìàøùé)äë:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤
åëeðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ

ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ
:eðzà epðéàæëízà eðéìà éáà Ecár øîàiå ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´

ék ízrãé:ézLà él-äãìé íéðLçëãçàä àöiå §©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ
:äpä-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©¥«¨

èëïBñà eäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäåìéàák äzrå §«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨§©À̈§Ÿ¦Æ

äøeL÷ BLôðå eðzà epðéà ørpäå éáà Ecár-ìà¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®§©§−§¨¬
:BLôðá§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr a mgpn zxez)

‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ(יח עֹולם (מד, ׁשל צּדיקֹו לרּבי, נּגׁש יהּודי «ƒ«≈»¿»ְִִִִֶַַַָָ

ואֹומר: הּצּדיק) ‡„ÈB(יֹוסף Èa מקּׁשר אני אדֹוני, הּוא הּצּדיק - ְִֵֵַַƒ¬ƒְֲֲִִִַַָֻ

(ּבי) ּבתֹוכי ׁשּימׁש לבּקׁש אני רּׁשאי ולכן אליו, ּומתּבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻאליו

מּמּנּו. Ec·Úaהׁשּפעה Et‡ ¯ÁÈ Ï‡Â על הּצּדיק יתרעם נא אל - ְִֶַָָ¿«ƒ««¿¿«¿∆ְִִֵַַַַַָ

ׁשּלי. חסרֹותֿהער הּבּקׁשֹות עם זמּנֹו את מבזּבז ׁשאני ּכÈk ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ

‰Ú¯Ùk EBÓÎ ואתּגליין "ּדאתּפריעּו הּקּב"ה, על רֹומז ּפרעה - »¿«¿…ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ

הּטֹוב  וטבע הּטֹוב עצם הּקּב"ה, לגּבי נהֹורין". ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמיּניּה

ּכן. הּצּדיק אצל ואף ּתרעמת, ׁשּי לא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלהיטיב,

,ïåùàøéðùàìeãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøk äéäå§¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸
éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà Eáìék £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨¦³

àì-íà øîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ¦³Ÿ
éìà epàéáà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå Eâìäzrå £¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«§©À̈

ìré ørpäå éðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®§©©−©©¬©

:åéçà-írãìéà-ékepðéà ørpäå éáà-ìà äìrà C ¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà ït ézà¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äîàåéìr íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîr-àìå éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨®̈§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäaáéëáa Bì÷-úà ïziå §¦§©©¬¥−¤¤¨«©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®
:ärøt úéa òîLiå íéøöî eòîLiåâóñBé øîàiå ©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³

åéçà eìëé-àìå éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ
áð ék Búà úBðrì:åéðtî eìäã-ìà óñBé øîàiå ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤

íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà¤¨²§¨¬¥©−©¦®̈©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½
:äîéøöî éúà ízøëî-øLàäeáörz-ìà | äzrå £¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À

äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra øçé-ìàå§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈
:íëéðôì íéýìû éðçìLåárøä íéúðL äæ-ék §¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈

Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä áø÷a§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−
:øéö÷åæíëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå §¨¦«©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa úéøàL§¥¦−¨®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב מּצד (מד, ּבאה יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְִֶַַָָָ

מהתחּלקּות  ׁשּלמעלה מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ּבזה). זה מערבים יׂשראל ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ׁשהיא

ּכי  הּמלּוכה, נּתנה ׁשּלֹו ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלכן

ּודבריו  מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה ּבכתר, מׁשרׁשת הּמלכּות ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻספירת

והתוּדע  להתאּפק יֹוסף יכל לא ולכן ּביֹוסף, ּגם זה ענין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּפעלּו

אחיו. ֶֶָאל

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½

:íéøöî õøà-ìëa ìLîeèéáà-ìà eìrå eøäî ¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´¤¨¦¼
ða øîà äk åéìà ízøîàåíéýìû éðîN óñBé E ©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²

:ãîrz-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàìézáLéå §¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©©«£«Ÿ§¨«©§¨´
éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàáéðá éðáe EE §¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−§¥´¨¤®

ðàöå:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe EàéíL Eúà ézìkìëå §«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈
Eúéáe äzà Løez-ït árø íéðL Lîç ãBò-ék¦²¨¥¬¨¦−¨¨®¤¦¨¥²©¨¬¥«§−

:Cì-øLà-ìëåáéúBàø íëéðér äpäåéçà éðérå §¨£¤¨«§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´
:íëéìà øaãîä éô-ék ïéîéðáâééáàì ízãbäå ¦§¨¦®¦¦−©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãé-ìr ìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ©

:åéøàeö-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©©¨¨«

iying ,iriax - en - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åèeøac ïë éøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçàæèeàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå ¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈

:åéãár éðéráe äòøô éðéra áèéiå óñBé éçàæéøîàiå £¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤
éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøteðrè eNr úàæ E ©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ

:ïrðk äöøà eàá-eëìe íëøéra-úàçé-úà eç÷e ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤
-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeèèéäzàå Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàæ äúéeöª¥−¨Ÿ́£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
:íúàáe íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−¨¤«

ëõøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöîàëïziå ìàøNé éða ïë-eNriå ¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧

äãö íäì ïziå äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì̈¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈
:Cøcìáëïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì ©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³

úðìL ï:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L ¨©Æ§´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ
âëáehî íéàNð íéøîç äøNr úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´

åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNrå íéøöî¦§®̈¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−
:Cøcìãëíäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå ©¨«¤©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½

:Cøca eæbøz-ìàäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ©¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤
:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëóñBé ãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´

ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨¦½¦¬
:íäì ïéîàä-àìæëóñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ

çìL-øLà úBìârä-úà àøiå íäìà øac øLà£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬
:íäéáà á÷ré çeø éçzå Búà úàNì óñBé¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח ּבספר (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒְֵֶ

לּנּזק  לֹו אין - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּתניא

הּנה  ּבחירתֹו, רע על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹלכעס

לׁשאל, ויׁש לּמקֹום. ׁשלּוחים והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹעל

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן ב)אם צב, קמא הּטֹוב (בבא הׁשּפעת לגּבי ְְְִֵֵַַַַַַַַָָ

הּוא  ׁשהּׁשליח ּכיון - והּטעם לׁשקייּה", טיבּותא למריּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ"חמרא

הּׁשליח הּטֹוב ׁשּבהׁשּפעת לֹומר, ויׁש ּבחירה. ÛÈÒBÓּבעל ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָƒ
אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ׁשּמּלמעלה ּבהׁשּפעה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָלפעמים

נֹותן הּמׁשקה חמרא: תוד"ה ּוראה ÙÈ‰ּברכתֹו). ÔÈÚa ׁשהּוא למי ְְְְִֵֵֶַַַָָ¿«ƒ»»ְִֶ

.יבר עין טֹוב . . ְִֶַָֹרֹוצה

éòéáøçëäëìà éç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−®̈¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàååîà-ìëå ìàøNé òqiå §¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ§¨

éýìûì íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−

:÷çöé åéáàáúàøîa ìûøNéì | íéýìû øîàiå ¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ
:éðpä øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìéläâøîàiå ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦©¾Ÿ¤

éáà éýìû ìûä éëðàäîéøöî äãøî àøéz-ìà E ¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´¦§©½§¨
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ékãEnr ãøà éëðà ¦«§¬¨−£¦«§¬¨«¨«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ

äìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöîBãé úéLé óñBéå ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ§¥¾¨¦¬¨−
éðér-ìr:Eä-éðá eàNiå òáL øàaî á÷ré í÷iå ©¥¤«©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´®̈©©¦§¸§¥«

íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷ré-úà ìûøNé¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½
:Búà úàNì äòøt çìL-øLà úBìâraåeç÷iå ¨«£¨¾£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´

ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷ré äîéøöî eàáiåæéðáe åéða ©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³

Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá̈¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−
:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) אל" לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַַָָֹ

¯ÚËˆzאל" ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּכׁשּיהּודי ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְְְִִֵֵֶַ

על  מצטער והּוא האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּכיר

עצמּה זֹו ּתׁשּוקה הרי - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָהּמצאֹו

הּדרּוׁשים  הּכֹוחֹות את לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמרֹוממת

הרמז  זהּו ּופחד. מֹורא ללא קׁשייה ועם הּגלּות עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהתמֹודד

ּדוקא רׁש"י: סּבה ÌeMÓּבלׁשֹון ל אין הּגלּות על מצר ׁשאּתה ְְִִַַָƒְִֵֵֵֶַַַָָָ

מּמּנה. ְִֵֶַָלפחד

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèCBðç ïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®£¬

:éîøëå ïøöçå àelôeéïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe ©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯§¨¦²
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
ïrðk õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤§©½©

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiåâéòìBz øëùOé éðáe ©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨®̈¨¬
:ïøîLå áBéå äeôeãé:ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

åèíøà ïcôa á÷réì äãìé øLà äàì éða | älà¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:Læèéør ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬
:éìàøàå éãBøàåæééåLéå äåLéå äðîé øLà éðáe ©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬

:ìàékìîe øáç äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«
çéãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤

:Lôð äøNr LL á÷réì älà-úàèéìçø éða ¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤§¥³¨¥Æ



קלז iying ,iriax - en - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åèeøac ïë éøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçàæèeàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå ¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈

:åéãár éðéráe äòøô éðéra áèéiå óñBé éçàæéøîàiå £¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤
éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøteðrè eNr úàæ E ©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ

:ïrðk äöøà eàá-eëìe íëøéra-úàçé-úà eç÷e ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤
-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeèèéäzàå Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàæ äúéeöª¥−¨Ÿ́£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
:íúàáe íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−¨¤«

ëõøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöîàëïziå ìàøNé éða ïë-eNriå ¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧

äãö íäì ïziå äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì̈¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈
:Cøcìáëïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì ©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³

úðìL ï:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L ¨©Æ§´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ
âëáehî íéàNð íéøîç äøNr úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´

åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNrå íéøöî¦§®̈¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−
:Cøcìãëíäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå ©¨«¤©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½

:Cøca eæbøz-ìàäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ©¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤
:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëóñBé ãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´

ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨¦½¦¬
:íäì ïéîàä-àìæëóñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ

çìL-øLà úBìârä-úà àøiå íäìà øac øLà£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬
:íäéáà á÷ré çeø éçzå Búà úàNì óñBé¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח ּבספר (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒְֵֶ

לּנּזק  לֹו אין - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּתניא

הּנה  ּבחירתֹו, רע על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹלכעס

לׁשאל, ויׁש לּמקֹום. ׁשלּוחים והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹעל

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן ב)אם צב, קמא הּטֹוב (בבא הׁשּפעת לגּבי ְְְִֵֵַַַַַַַַָָ

הּוא  ׁשהּׁשליח ּכיון - והּטעם לׁשקייּה", טיבּותא למריּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ"חמרא

הּׁשליח הּטֹוב ׁשּבהׁשּפעת לֹומר, ויׁש ּבחירה. ÛÈÒBÓּבעל ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָƒ
אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ׁשּמּלמעלה ּבהׁשּפעה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָלפעמים

נֹותן הּמׁשקה חמרא: תוד"ה ּוראה ÙÈ‰ּברכתֹו). ÔÈÚa ׁשהּוא למי ְְְְִֵֵֶַַַָָ¿«ƒ»»ְִֶ

.יבר עין טֹוב . . ְִֶַָֹרֹוצה

éòéáøçëäëìà éç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−®̈¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàååîà-ìëå ìàøNé òqiå §¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ§¨

éýìûì íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−

:÷çöé åéáàáúàøîa ìûøNéì | íéýìû øîàiå ¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ
:éðpä øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìéläâøîàiå ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦©¾Ÿ¤

éáà éýìû ìûä éëðàäîéøöî äãøî àøéz-ìà E ¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´¦§©½§¨
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ékãEnr ãøà éëðà ¦«§¬¨−£¦«§¬¨«¨«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ

äìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöîBãé úéLé óñBéå ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ§¥¾¨¦¬¨−
éðér-ìr:Eä-éðá eàNiå òáL øàaî á÷ré í÷iå ©¥¤«©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´®̈©©¦§¸§¥«

íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷ré-úà ìûøNé¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½
:Búà úàNì äòøt çìL-øLà úBìâraåeç÷iå ¨«£¨¾£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´

ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷ré äîéøöî eàáiåæéðáe åéða ©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³

Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá̈¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−
:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) אל" לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַַָָֹ

¯ÚËˆzאל" ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּכׁשּיהּודי ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְְְִִֵֵֶַ

על  מצטער והּוא האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּכיר

עצמּה זֹו ּתׁשּוקה הרי - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָהּמצאֹו

הּדרּוׁשים  הּכֹוחֹות את לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמרֹוממת

הרמז  זהּו ּופחד. מֹורא ללא קׁשייה ועם הּגלּות עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהתמֹודד

ּדוקא רׁש"י: סּבה ÌeMÓּבלׁשֹון ל אין הּגלּות על מצר ׁשאּתה ְְִִַַָƒְִֵֵֵֶַַַָָָ

מּמּנה. ְִֵֶַָלפחד

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèCBðç ïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®£¬

:éîøëå ïøöçå àelôeéïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe ©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯§¨¦²
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
ïrðk õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤§©½©

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiåâéòìBz øëùOé éðáe ©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨®̈¨¬
:ïøîLå áBéå äeôeãé:ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

åèíøà ïcôa á÷réì äãìé øLà äàì éða | älà¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:Læèéør ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬
:éìàøàå éãBøàåæééåLéå äåLéå äðîé øLà éðáe ©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬

:ìàékìîe øáç äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«
çéãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤

:Lôð äøNr LL á÷réì älà-úàèéìçø éða ¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤§¥³¨¥Æ



iriayקלח ,iyy - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîéðáe óñBé á÷ré úLàëõøàa óñBéì ãìeiå ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«©¦¨¥´§¥»§¤´¤
ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ

:íéøôà-úàå äMðî-úààëøëáå òìa ïîéðá éðáe ¤§©¤−§¤¤§¨«¦§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ
:cøàå íétçå íétî Làøå éçà ïîrðå àøb ìaLàå§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

áëäraøà Lôð-ìk á÷réì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNrâë:íéLç ïã-éðáeãëéðeâå ìûöçé éìzôð éðáe ¨¨«§¥−̈ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−

:ílLå øöéåäëïáì ïúð-øLà ääìá éða älà §¥¬¤§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈
:äráL Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzå Bza ìçøì§¨¥´¦®©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

åëàöé äîéøöî á÷réì äàaä Lôpä-ìkBëøé é ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLð ãálîæëéðáe ¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«§¥¬

Lôpä-ìk íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§®̈¦¨©¤¯¤
:íéráL äîéøöî äàaä á÷ré-úéáìñ §¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈
„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י) הׁשלימה ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְְִִִִֶַַָ

ּגלּות  ׁשל הּמּטרה ּדהּנה לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

"וּיאמן  - יהּודי ּבכל ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמצרים

"ואמּונה  ׁשּנקראת הּמלכּות, לספירת רֹומזת ּבכלל ואּׁשה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעם".

ׁשּכל  האמּונה את יׂשראל ּבנׁשמֹות מחּדירה היא ּכי זאת", ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

ּכל  מלכּות מלכּות" - יתּבר מּמלכּותֹו וקּימים חּיים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָהעֹולמֹות

האמּונה  את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ּביֹוכבד ואף ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעֹולמים".

אמּונה  ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא יׂשראל, ּבני ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
eàa ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©¨¬

:éìàáìeéä äð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöåâìäéäå §Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«§¨¾̈

:íëéNrn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«
ãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´

eáLz øeára eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ
:ïàö ärø-ìk íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ

æîàéçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
÷áe íðàöåïrðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø §Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©

:ïLb õøàa ípäåáäMîç ç÷ì åéçà äö÷îe §¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´
:ärøô éðôì íâviå íéLðàâ-ìà äòøt øîàiå £¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ©¯Ÿ¤©§²Ÿ¤

ïàö ärø äòøt-ìà eøîàiå íëéNrn-äî åéçà¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ
éãár:eðéúBáà-íb eðçðà-íb Eãäòøt-ìà eøîàiå £¨¤½©£©−§©£¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ

øLà ïàvì ärøî ïéà-ék eðàa õøàa øeâì̈´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´
éãárì-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøä ãáë-ék E ©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§

éãár àð:ïLb õøàa EäóñBé-ìà äòøt øîàiå ¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤©´Ÿ¤©§½Ÿ¤¥−
éáà øîàìéçàå Eéìà eàa E:Eåíéøöî õøà ¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ

éðôìéáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåä E-úàå E §¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤
éçà-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥

:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNå ìéçæóñBé àáiå ©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ
á÷ré Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤©«£−Ÿ

:ärøt-úàçéðL éîé änk á÷ré-ìà äòøt øîàiå ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬
éiç:Eèéøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½
ìLéiç éðL éîé eéä íérøå èrî äðL úàîe íéL §¦¬§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½

:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«
é:ärøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷ré Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b zegiy ihewl)

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï(רש"י) ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

על  ואף יֹוסף, ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמסּתּבר

היה  יֹוסף עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים כן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

לּיׁשיבה  להקּדיׁש יכֹול היה ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹטרּוד

יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה יׁשיבה ׁשּתהיה רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

יכֹול  והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים אחרים, ּבעּסּוקים טרּוד היה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא

הּתֹורה. ללּמּוד ורק א ְְְְִִֵַַַַָלהתמּסר

éòéáùàéíäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîrø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:ärøô äeö øLàkáéåéáà-úà óñBé ìkìëéå ©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ¤¨¦´
:óhä éôì íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤§¦¬©¨«

âédìzå ãàî árøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:árøä éðtî ïrðk õøàå íéøöî õøàãéèwìéå ¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´

õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤
-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïrðk§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤

:ärøô äúéa óñkäåèíéøöî õøàî óñkä íziå ©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»

xihtn - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk õøàîe¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl-äáä̈«¨¨´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íàæéóñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå ¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼

ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ
-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨

:àåää äðMa íäð÷îçéeàáiå àåää äðMä ízzå ¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ
éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½
àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe óñkä íz-íà ék¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ

ézìa éðãà éðôì øàLð:eðúîãàå eðúiåb-íà ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
èééðérì úeîð änì-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«

eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúàŸ¨¬§¤©§¨¥−©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ
äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãár£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈

:íLú àìëíéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå ¬Ÿ¥¨«©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ
íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî-ék äòøôì§©§½Ÿ¦¨«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−

:ärøôì õøàä éäzå árøäàëøéárä írä-úàå ¨¨®̈©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈¤«¡¦¬
:eäö÷-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørì Búàáë÷ø Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©¨¥«©²

úàî íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

eøëî àì ïk-ìr:íúîãà-úàâëóñBé øîàiå ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«©³Ÿ¤¥Æ
íëúîãà-úàå íBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²§¤©§©§¤−
:äîãàä-úà ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−¤¨«£¨¨«

ãëòaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáaäëeðúéçä eøîàiå §¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«©«Ÿ§−¤«¡¦®̈
:ärøôì íéãár eðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ

åëúîãà-ìr äfä íBiä-ãr ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì äòøôì íéøöî¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:ärøôì äúéä àìæëíéøöî õøàa ìûøNé áLiå ¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb õøàa§¤´¤®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ(יב (מז, «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»
לחּי לגמל יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, בים נאמר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

יֹוסף  אחי ּדהּנה לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָטֹובֹות,

"ּפליטה  - ּתֹועלת מּמעׂשיהם יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהתּכּונּו

ׁשל  החּיּובית הּתֹוצאה ּבגלל טֹובה, להם ׁשּלם לכן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגדֹולה".

להרע, התּכּון הּמּזיק אמנם ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמעׂשיהם.

אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, לּנּזק ּגרם ההּזק ׁשּמעׂשה ספק אין ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאבל

עביד. לטב רחמנא ּדעביד מה וכל ה', ׁשליח ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָאּלא

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîäëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråëíBiä-ãr ÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸

úîãà ÷ø Lîçì äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³
:ärøôì äúéä àì ícáì íéðäkäæëìûøNé áLiå ©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²

eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−
:ãàî§«Ÿ

ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷



קלט xihtn - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk õøàîe¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl-äáä̈«¨¨´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íàæéóñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå ¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼

ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ
-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨

:àåää äðMa íäð÷îçéeàáiå àåää äðMä ízzå ¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ
éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½
àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe óñkä íz-íà ék¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ

ézìa éðãà éðôì øàLð:eðúîãàå eðúiåb-íà ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
èééðérì úeîð änì-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«

eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúàŸ¨¬§¤©§¨¥−©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ
äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãár£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈

:íLú àìëíéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå ¬Ÿ¥¨«©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ
íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî-ék äòøôì§©§½Ÿ¦¨«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−
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ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ(יב (מז, «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»
לחּי לגמל יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, בים נאמר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

יֹוסף  אחי ּדהּנה לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָטֹובֹות,

"ּפליטה  - ּתֹועלת מּמעׂשיהם יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהתּכּונּו

ׁשל  החּיּובית הּתֹוצאה ּבגלל טֹובה, להם ׁשּלם לכן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגדֹולה".

להרע, התּכּון הּמּזיק אמנם ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמעׂשיהם.

אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, לּנּזק ּגרם ההּזק ׁשּמעׂשה ספק אין ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאבל

עביד. לטב רחמנא ּדעביד מה וכל ה', ׁשליח ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָאּלא
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,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥
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:ãàî§«Ÿ

ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷



קמ
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
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:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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קמי

זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל חמישי, ז' טבת

ì ãBò eéäé àìå Cìîì ílëìãBò eöçé àìå íéBâ éðL §ª−̈§¤®¤§³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½§¸Ÿ¥¨¬²
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åëézúðå íúBà éúéaøäå íézúðe íúBà äéäé íìBò úéøa íBìL úéøa íäì ézøëå§¨«©¦³¨¤Æ§¦´¨½§¦¬−̈¦«§¤´¨®§©¦Æ§¦§¥¦´½̈§¨«©¦¯
:íìBòì íëBúa éLc÷î-úàæëéì-eéäé änäå íéäìàì íäì éúééäå íäéìò éðkLî äéäå ¤¦§¨¦²§¨−§¨«§¨¨³¦§¨¦Æ£¥¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§¥−¨¦«§¦¬
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,ãåc écáòå.ãåc òøfî àaL ,çéLnä Cìî §©§¦¨¦¤¤©¨¦©¤¨¦¤©¨¦
,á÷òéì écáòì ézúð øLàçéèáä á÷òélL £¤¨©¦§©§¦§©£Ÿ¤§©£Ÿ¦§¦©

äîã÷å äné zöøôe" íéøöî éìa äëøaä ä"á÷ä©§¨¨§¦§¨¦¨©§¨¨¨¨¥§¨
"äaâðå äðôöå.(ci,gk ziy`xa) §¨Ÿ¨¨¤§¨

,íBìL úéøa.íBìLa íöøàa eáLiL §¦¨¤¥§§©§¨§¨
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.íMî,íìBòì íëBúa éLc÷î úBéäa ¦¨¦§¦§¨¦§¨§¨
é æà ,íìBòì íëBúa éLc÷î úBéäì ãéîúiLkeòã §¤©§¦¦§¦§¨¦§¨§¨¨¥§

.énò úBéäì ìàøNé úà ézLc÷ä 'ä éðàL íéBbä©¦¤£¦¦§©§¦¤¦§¨¥¦§©¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם קמב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:296:338:298:329:019:049:539:5616:4416:4617:1017:1216:2617:23באר שבע )ח(

6:326:358:308:339:029:059:539:5616:3916:4217:0617:0816:1117:19חיפה )ח(

6:276:308:288:318:599:029:519:5416:4316:4517:0917:1116:0517:20ירושלים )ח(

6:326:368:308:339:029:069:549:5716:4116:4417:0717:1016:2317:21תל אביב )ח(

7:357:389:099:129:409:4410:2410:2716:0516:0816:3916:4215:4916:57אוסטריה, וינה )ח(

5:495:518:589:019:309:3310:4510:4820:4320:4621:1221:1620:2821:30אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:327:359:089:119:409:4410:2410:2816:1316:1616:4616:4915:5716:53אוקראינה, אודסה )ח(

7:097:128:438:469:159:189:5810:0115:4015:4316:1416:1615:2416:20אוקראינה, דונייצק )ח(

7:227:268:558:589:279:3010:1010:1315:4915:5116:2316:2515:3316:29אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:578:009:259:289:5710:0010:3810:4116:0516:0816:4116:4315:4916:47אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:497:539:189:219:499:5310:3110:3415:5816:0016:3416:3615:4216:40אוקראינה, קייב )ח(

7:547:579:329:3610:0410:0810:4910:5216:4416:4717:1617:1916:2817:33איטליה, מילאנו )ח(

5:586:018:328:359:029:0510:0410:0718:2218:2518:4418:4718:0618:51אקוואדור, קיטו )ח(

5:335:358:378:399:099:1210:2210:2520:0620:0920:3420:3719:5120:51ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:006:039:189:219:499:5111:0611:0921:2121:2521:5321:5721:0622:01ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:177:219:059:099:389:4110:2610:2916:4716:5017:1617:1916:3117:23ארה"ב, בולטימור )ח(

7:107:138:579:009:299:3210:1610:2016:3416:3717:0317:0616:1817:18ארה"ב, ברוקלין )ח(

7:117:148:579:009:299:3310:1710:2016:3316:3617:0217:0516:1717:18ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:517:549:369:3910:0810:1110:5410:5817:0517:0817:3517:3816:4917:51ארה"ב, דטרויט )ח(

7:077:109:089:119:409:4310:3210:3617:2817:3017:5317:5617:1218:06ארה"ב, היוסטן )ח(

6:486:518:458:489:169:1910:0710:1016:5016:5217:1617:1916:3417:29ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

6:587:019:039:069:359:3810:2910:3217:3517:3818:0018:0317:2018:13ארה"ב, מיאמי )ח(

7:097:128:548:579:269:2910:1310:1616:2616:2816:5616:5816:1017:12ארה"ב, ניו הייבן )ח(

7:077:108:548:579:259:2810:1210:1516:2616:2916:5616:5816:1017:10ארה"ב, שיקאגו )ח(

5:455:488:368:399:059:0810:1310:1619:1219:1519:3619:3918:5619:43בוליביה, לה-פס )ח(

8:388:4210:0410:0710:3610:3911:1711:2016:3716:4017:1417:1716:2117:36בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:358:3910:0310:0710:3510:3811:1611:1916:4116:4317:1717:2016:2517:37בלגיה, בריסל )ח(

5:105:128:038:068:348:379:439:4618:5518:5819:2019:2318:4019:31ברזיל, ס. פאולו )ק(

4:575:007:507:538:218:249:309:3318:4018:4319:0519:0818:2519:16ברזיל, ריו דה ז'נרו )ק(

7:568:009:239:269:549:5710:3510:3815:5615:5816:3316:3515:4016:53בריטניה, לונדון )ח(

8:168:199:379:4010:0810:1110:4710:5015:5415:5616:3316:3515:3716:55בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:088:129:319:3510:0310:0710:4310:4615:5615:5816:3416:3615:4016:40גרמניה, ברלין )ח(

8:148:179:449:4810:1510:1910:5711:0016:2816:3117:0417:0616:1217:10גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:035:058:018:048:318:349:429:4519:0419:0819:3019:3318:4919:37דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:027:059:149:179:469:4910:4210:4518:0618:0918:3018:3317:5118:37הודו, בומביי )ח(

6:566:599:099:129:419:4410:3710:4018:0518:0818:2818:3117:4918:35הודו, פונה )ח(

7:227:268:579:009:299:3210:1210:1615:5615:5916:3016:3215:4016:36הונגריה, בודפשט )ח(

7:207:239:069:099:389:4110:2510:2816:4016:4217:0917:1216:2417:16טורקיה, איסטנבול )ח(

7:317:359:229:259:549:5710:4310:4617:1017:1317:3817:4116:5417:45יוון, אתונה )ח(

7:427:469:179:209:499:5310:3310:3616:1816:2116:5116:5416:0216:58מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:556:599:129:159:429:4510:3910:4218:0918:1218:3318:3617:5418:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:415:438:589:019:319:3310:4910:5221:0921:1321:4321:4620:5521:50ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:416:448:488:519:189:2110:1210:1517:1817:2017:4317:4517:0217:49נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:599:249:279:569:5910:5811:0019:0419:0719:2719:3018:4919:34סינגפור, סינגפור )ח(

7:357:399:009:039:319:3510:1110:1515:2815:3016:0616:0815:1216:12פולין, ורשא )ח(

5:375:408:168:198:488:519:549:5718:3118:3418:5418:5718:1619:01פרו, לימה )ח(

8:118:159:509:5410:2210:2511:0711:1017:0117:0417:3317:3616:4517:50צרפת, ליאון )ח(

8:348:3810:0710:1010:3810:4111:2111:2416:5917:0117:3317:3616:4317:51צרפת, פריז )ח(

5:485:518:188:218:488:519:499:5217:5718:0018:1918:2217:4118:26קולומביה, בוגוטה )ח(

7:417:449:239:279:559:5810:4110:4416:4616:4817:1717:1916:3017:33קנדה, טורונטו )ח(

7:257:289:049:079:359:3910:2010:2316:1516:1816:4716:5015:5917:04קנדה, מונטריאול )ח(

6:456:498:388:419:119:1410:0110:0416:3716:3917:0417:0716:2117:11קפריסין, לרנקה )ח(

10:1010:1411:2811:3111:5912:0212:3612:4017:3317:3518:1418:1617:1618:20רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:489:5111:0411:0711:3411:3812:1112:1417:0317:0517:4517:4716:4618:06רוסיה, מוסקבה )ח(

8:599:0310:3410:3711:0611:0911:5011:5317:3417:3718:0818:1017:1818:14רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

8:028:059:399:4210:1010:1310:5410:5716:4116:4417:1417:1716:2517:31שווייץ, ציריך )ח(

6:316:348:488:519:209:2310:1810:2117:5617:5918:1918:2217:4018:26תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קמג לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:556:599:129:159:429:4510:3910:4218:0918:1218:3318:3617:5418:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:415:438:589:019:319:3310:4910:5221:0921:1321:4321:4620:5521:50ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:416:448:488:519:189:2110:1210:1517:1817:2017:4317:4517:0217:49נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:599:249:279:569:5910:5811:0019:0419:0719:2719:3018:4919:34סינגפור, סינגפור )ח(

7:357:399:009:039:319:3510:1110:1515:2815:3016:0616:0815:1216:12פולין, ורשא )ח(

5:375:408:168:198:488:519:549:5718:3118:3418:5418:5718:1619:01פרו, לימה )ח(

8:118:159:509:5410:2210:2511:0711:1017:0117:0417:3317:3616:4517:50צרפת, ליאון )ח(

8:348:3810:0710:1010:3810:4111:2111:2416:5917:0117:3317:3616:4317:51צרפת, פריז )ח(

5:485:518:188:218:488:519:499:5217:5718:0018:1918:2217:4118:26קולומביה, בוגוטה )ח(

7:417:449:239:279:559:5810:4110:4416:4616:4817:1717:1916:3017:33קנדה, טורונטו )ח(

7:257:289:049:079:359:3910:2010:2316:1516:1816:4716:5015:5917:04קנדה, מונטריאול )ח(

6:456:498:388:419:119:1410:0110:0416:3716:3917:0417:0716:2117:11קפריסין, לרנקה )ח(

10:1010:1411:2811:3111:5912:0212:3612:4017:3317:3518:1418:1617:1618:20רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:489:5111:0411:0711:3411:3812:1112:1417:0317:0517:4517:4716:4618:06רוסיה, מוסקבה )ח(

8:599:0310:3410:3711:0611:0911:5011:5317:3417:3718:0818:1017:1818:14רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

8:028:059:399:4210:1010:1310:5410:5716:4116:4417:1417:1716:2517:31שווייץ, ציריך )ח(

6:316:348:488:519:209:2310:1810:2117:5617:5918:1918:2217:4018:26תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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