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שלום וברכה!

דרשתי לשלומו אצל אחיו שי' ולמצב בריאותו והעיקר למצב רוחו, ותקותי שלעת קבלת מכתבי 

כבר באה הטבה ממשית. ובפרט בידעי חבתו לארצנו הקדושה, תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח 

צדקנו, הרי בודאי שאוירא דארץ ישראל צריכה להשפיע עליו בכיוון הרצוי, לא רק בבריאות ותוספת כח 

בהנשמה אלא גם בבריאות ותוספת כח בגוף, שהא בהא תליא. ויונעם לי לקבל בשורות טובות ממנו בכל 

האמור.

הדפוס  עניני  עם  פה  שלהם  הדפוס  בית  שבין  לקישור  לב  בשים  ביחוד  לעוררו,  למותר  בטח 

דליובאוויטש, שמהראוי וגם נכון שיבקר את בית הדפוס שהוקם בכפר חב"ד, נוסף על בקוריו במוסדות 

חב"ד האחרים. ולבד עצם הענין, הרי בלי ספק יוכל להביא למוסד חדש זה בכפר חב"ד תועלת גדולה בעצה 

והוראה וכו' ובפרט אשר בית דפוס זה הוא בהתחלתו ומי כמוהו מומחה ובעל נסיון במקצוע זה.

מטובו למסור פ"ש לכבוד אביו שי' אף שאיני מכירו אישית.

ואחכה לבשורות טובות בכל הנ"ל.

בברכה לבשו"ט מתוך שמחה וטוב לבב.



a"lyz'dד ,zah c"i ,igie zyxt zay

,zah c"i ,igie zyxt zay .c"qa
a"lyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È‡Â מּיד נתּתי לקחּתי אׁשר אחי על אחד ׁשכם ל «¬ƒְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ּובקׁשּתי  ּבחרּבי ּבזה 1האמֹורי הּדּיּוקים וידּוע , ְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָ
הּזקן  אדמּו"ר ּבדרּוׁשי ואדמּו"ר 2ּב'דבריֿאלקיםֿחּיים' , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָֹ

צדק'3האמצעי  ֿ 4וה'צמח ׁשּלאחרי נׂשיאינּו ורּבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּגמרא 5זה  איתא ּדהּנה לקח,6, ּובקׁשּתֹו ּבחרּבֹו וכי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

נאמר  ּכבר לא 7והלא וחרּבי אבטח בקׁשּתי לא ּכי ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
וזהּו ּבּקׁשה, זֹו וקׁשּתי ּתפּלה זֹו חרּבי אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָתֹוׁשיעני,
וצרי ּובבעּותי. ּבצלֹותי אּונקלֹוס' ה'ּתרּגּום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשּפרׁש
הלא  ּדכפׁשּוטֹו ּדוקא, ליֹוסף זה ענין ׁשּיכּות מהי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלהבין
אחד  ׁשכם ל נתּתי ואני ליֹוסף אֹומר ׁשּיעקב מה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹזהּו
ליֹוסף  הּתפּלה ּדענין הּׁשּיכּות מהי ּובקׁשּתי, ּבחרּבי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָגֹו',
ליֹוסף  ׁשהּׁשּייכּות וגם הּׁשבטים, מּלׁשאר יֹותר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדוקא
על  ׁשהּוא ּכמֹו אּלא מהּׁשבטים אחד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאינּה
ענין  נאמר מּדּוע להבין צרי ּגם מאחיו. למעלה ,ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאחי
ׁשמֹות  ּכּמה ּדיׁשנם ּובפרט וקׁשּתי, חרּבי ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּתפּלה

ּבּמדרׁש וכדאיתא הּתפּלה, ענין נקראּו8על לׁשֹונֹות עׂשר ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
ענין  על ׁשּמֹורה אחר לׁשֹון לֹומר יכֹול והיה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּתפּלה,
ׁשּבּגמרא  ּובפרט ּובקׁשּתי. ּבחרּבי אֹומר ולּמה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּתפּלה,

מהּפסּו ראיה להביא וכּו'צרי אבטח ּבקׁשּתי לא ּכי ק ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ׁשּמּזה  לּתפּלה, אּלא מּמׁש וקׁשת לחרב הּכּונה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּכפׁשּוטֹו, וקׁשּתי חרּבי מפרׁשים היּו ׁשּמּצדֿעצמֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָמּובן
הּפׁשּוטה  ׁשּמׁשמעּותֹו ּבלׁשֹון נאמר לא לּמה ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹואםּֿכן
ּכפׁשּוטֹו, וקׁשּתי ׁשחרּבי יֹותר ועֹוד הּתפּלה. ענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהיא
ענין  ׁשהּוא אּלא הּתפּלה, ענין על מֹורים ׁשאינם רק ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלא

ּכתיב  ּדהּנה הּתפּלה. מענין ּבכח 9הפּכי ולא ּבחיל לא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹ
אפן  להיֹות ׁשּיכֹול והינּו גֹו' ה' אמר ּברּוחי אם ְְְְִִִִֶֶַַָָֹּכי
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כב.)1 מח, ואילך.)2פרשתנו א קב, (בהוספות) פרשתנו ואילך.)3תו"א ד קא, שם ואילך.)4תו"ח ב תכו, (שכא) שם אוה"ת

ואילך). א תקצו, ועוד.)5(שם ואילך. 97 ע' תש"ד א.)6סה"מ קכג, ז.)7ב"ב מד, וש"נ.)8תהלים רפ"ב. ו.)9דב"ר ד, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  בארץ אותו לקבור ליוסף מורה אבינו יעקב

זה שבגלל ‡EÈÁואומר ÏÚ „Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙ È‡Â:רש"י (ומפרש «¬ƒ»«ƒ¿¿∆««««∆
אחד  שכם אחר: דבר אחיך... על יתירה אחד חלק לך תהיה היא ממש, "שכם

חלק") לשון הוא ושכם חלקים שני בניו שייטלו הבכורה ÈzÁ˜Ïהוא ¯L‡¬∆»«¿ƒ
Èa¯Áa È¯BÓ‡‰ „iÓƒ«»¡ƒ¿«¿ƒ

ÈzL˜·e1Úe„ÈÂ , ¿«¿ƒ¿»«
‰Êa ÌÈ˜eic‰ שאלות «ƒƒ»∆

מדיוק  כתוצאה המתעוררות

הפסוק ≈¿ŒÈ¯·„'a¿ƒבלשון
'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡ חסידות דברי  ¡…ƒ«ƒ

ÈLe¯„a של החסידות מאמרי ƒ¿≈
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡2, «¿«»≈

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡Â3 ¿«¿»∆¿»ƒ
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Â4eÈ˙Ba¯Â ¿«∆«∆∆¿«≈

eÈ‡ÈN חב"ד אדמו"רי ¿ƒ≈
‰ÊŒÈ¯Á‡lL5 מקומם ממלאי ∆¿«¬≈∆
הבאים, ‡È˙‡בדורות ‰p‰c¿ƒ≈ƒ»

‡¯Óba6זה פסוק ÈÎÂעל «¿»»¿ƒ
Á˜Ï BzL˜·e Ba¯Áa¿«¿¿«¿»«

שכם, את יעקב  …¬»Ï‰Â‡וכבש
¯Ó‡ ¯·k7‡Ï Èk ¿»∆¡«ƒ…

‡Ï Èa¯ÁÂ ÁË·‡ ÈzL˜·¿«¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ…
BÊ Èa¯Á ‡l‡ ,ÈÚÈLB˙ƒ≈ƒ∆»«¿ƒ
,‰Lwa BÊ ÈzL˜Â ‰lÙz¿ƒ»¿«¿ƒ«»»
Ìeb¯z'‰ L¯tL e‰ÊÂ¿∆∆≈≈««¿

'ÒBÏ˜e‡ המילים על כאן ¿¿
ובקשתי" È˙BÏˆaƒ¿ƒ"בחרבי

È˙eÚ··e.ובבקשתי בתפילתי ¿»ƒ
˙eÎiL È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«»

‰Ê ÔÈÚ שכם העיר כיבוש של ƒ¿»∆
של  ובקשתו תפילתו עלֿידי

Âc˜‡,יעקב ÛÒBÈÏ¿≈«¿»
‰Ó e‰Ê ‡Ï‰ BËeLÙÎc¿ƒ¿¬…∆«
È‡Â ÛÒBÈÏ ¯ÓB‡ ·˜ÚiL∆«¬…≈¿≈«¬ƒ
,'B‚ „Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙»«ƒ¿¿∆««

,ÈzL˜·e Èa¯Áa ונשאלת ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
‰eÎiM˙השאלה : È‰Ó«ƒ««»

המיוחד הפנימי »¿ÔÈÚc¿ƒוהקשר
‡˜Âc ÛÒBÈÏ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿≈«¿»
,ÌÈË·M‰ ¯‡LlÓ ¯˙BÈ≈ƒƒ¿»«¿»ƒ

שווה  במידה השבטים לכל ששייך כללי נושא הוא התפילה עניין »¿Ì‚Âוהרי
זה  מפסוק המובן את להבין התפילה eÎÈiM‰L˙צריך עניין של המיוחדת ∆««»

ÏÚ ‡e‰L BÓk ‡l‡ ÌÈË·M‰Ó „Á‡ ‡e‰L BÓk dÈ‡ ÛÒBÈÏ¿≈≈»¿∆∆»≈«¿»ƒ∆»¿∆«
ÂÈÁ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ,EÈÁ‡ של המיוחד עניינו מהו ביאור: צריך זה פרט וגם «∆¿«¿»≈∆»

קשור  הנושא ומדוע אחיך", "על השבטים שאר על ויתרון מעלה יש שבו יוסף

התפילה.? לעניין ÔÈÚבמיוחד ¯Ó‡ ÚecÓ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ««∆¡«ƒ¿«
‰lÙz‰זה ÔBLÏaבפסוק «¿ƒ»ƒ¿

Ë¯Ù·e ,ÈzL˜Â Èa¯Á«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»
ÌLÈcשונים nk‰בפסוקים ¿∆¿»«»

,‰lÙz‰ ÔÈÚ ÏÚ ˙BÓL≈«ƒ¿««¿ƒ»
L¯„na ‡˙È‡„ÎÂ8¯NÚ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆∆

,‰lÙz e‡¯˜ ˙BBLÏ¿ƒ¿¿¿ƒ»
רינה, נאקה, צעקה, (שוועה,

ניפול, קריאה, ביצור, פגיעה,

תחנונים) ÏBÎÈפילול, ‰È‰Â¿»»»
אבינו  ÔBLÏיעקב ¯ÓBÏ«»

ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL ¯Á‡«≈∆∆«ƒ¿«
¯ÓB‡ ‰nÏÂ ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿»»≈

הביטוי  את Èa¯Áa¿«¿ƒדווקא
Ë¯Ù·e .ÈzL˜·e לשון שזו ¿«¿ƒƒ¿»

כך  כדי עד בה לטעות שאפשר

‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡¯ÓbaL∆«¿»»»ƒ¿»ƒ
‡Ï Èk ˜eÒt‰Ó ‰È‡¿̄»»≈«»ƒ…
ÔÈ‡L 'eÎÂ ÁË·‡ ÈzL˜a¿«¿ƒ∆¿»¿∆≈
LnÓ ˙L˜Â ·¯ÁÏ ‰ek‰««»»¿∆∆¿∆∆«»
‰fnL ,‰lÙzÏ ‡l‡∆»«¿ƒ»∆ƒ∆

BÓˆÚŒ„vnL Ô·eÓ ללא »∆ƒ««¿
שבגמרא  «‰eÈההוכחה

ÈzL˜Â Èa¯Á ÌÈL¯ÙÓ¿»¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ
,BËeLÙk יודעים היינו ולא ƒ¿

Ôkלתפילהשהכוונה  Ì‡Â¿ƒ≈
¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ מלכתחילה »»…∆¡«

B˙eÚÓLnL ÔBLÏa¿»∆«¿»
ÔÈÚ ‡È‰ ‰ËeLt‰«¿»ƒƒ¿«

¯˙BÈ „BÚÂ ?.‰lÙz‰ קשה «¿ƒ»¿≈
זו  בלשון כאן נקט מדוע להבין

העובדה Èa¯ÁL∆«¿ƒלאור
˜¯ ‡Ï ,BËeLÙk ÈzL˜Â¿«¿ƒƒ¿…«
ÔÈÚ ÏÚ ÌÈ¯BÓ ÌÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰L ‡l‡ ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆»∆ƒ¿»
.‰lÙz‰ ÔÈÚÓ ÈkÙ‰»¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»

·È˙k ‰p‰c9 הנביא בדברי ¿ƒ≈¿ƒ
ÏBÎiL eÈ‰Â 'B‚ '‰ ¯Ó‡ ÈÁe¯a Ì‡ Èk ÁÎa ‡ÏÂ ÏÈÁa ‡Ï…¿«ƒ¿…¿…«ƒƒ¿ƒ»«¿«¿∆»

,ÁÎ·e ÏÈÁa ‰ÓÁÏn‰ ÔÙ‡ ˙BÈ‰Ï חרב כמו נשק בכלי מלחמה ƒ¿…∆«ƒ¿»»¿«ƒ¿…«
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 מפתח  כללי

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

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

       ואני נתתי לך שכם אחד על אחיךה "מאמר ד  )ג

ה   .....................................  ב"לתש'ה, ד טבת"י ,ויחישבת פרשת 

   ,ויחי פרשת שבת תושיחמ  )ד

טו  ..........................................................  נ"תש'ה, טבת ז"ט

   ויחיפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

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

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

וכ  ..................................................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ

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

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

חכ  ............................  ויחיפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

טכ  .........................  ויחיפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

חמ  .............................  ויחיפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

טמ  ..................................................  ויחיפרשת לשבוע  

סב  ...........................  ויחיפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

סח   ..........................  ויחיפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )יד

פז   ..........................  ויחיפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

צח  .............................  ויחיפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

קא  .................................................  טס פרק יםתהל, זפרק  מלכים א

  גיטיןמסכת  – משניות  )יח

קג  ...........................................................    ביאור קהתי

קיא  ...........................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  יבק  ...........................................................  זפ עד דף פאמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

מבק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

מבק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כג

מגק  ...............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 מוק  ............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

מזק  ......................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

מזק  ............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

מחק  .........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

מטק  .........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

נק  ............................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

נאק  .........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

נבק  .........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נגק  ...............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

נחק  .....................................  ויחיפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

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

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



ה a"lyz'd ,zah c"i ,igie zyxt zay

,zah c"i ,igie zyxt zay .c"qa
a"lyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È‡Â מּיד נתּתי לקחּתי אׁשר אחי על אחד ׁשכם ל «¬ƒְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ּובקׁשּתי  ּבחרּבי ּבזה 1האמֹורי הּדּיּוקים וידּוע , ְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָ
הּזקן  אדמּו"ר ּבדרּוׁשי ואדמּו"ר 2ּב'דבריֿאלקיםֿחּיים' , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָֹ

צדק'3האמצעי  ֿ 4וה'צמח ׁשּלאחרי נׂשיאינּו ורּבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּגמרא 5זה  איתא ּדהּנה לקח,6, ּובקׁשּתֹו ּבחרּבֹו וכי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

נאמר  ּכבר לא 7והלא וחרּבי אבטח בקׁשּתי לא ּכי ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
וזהּו ּבּקׁשה, זֹו וקׁשּתי ּתפּלה זֹו חרּבי אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָתֹוׁשיעני,
וצרי ּובבעּותי. ּבצלֹותי אּונקלֹוס' ה'ּתרּגּום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשּפרׁש
הלא  ּדכפׁשּוטֹו ּדוקא, ליֹוסף זה ענין ׁשּיכּות מהי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלהבין
אחד  ׁשכם ל נתּתי ואני ליֹוסף אֹומר ׁשּיעקב מה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹזהּו
ליֹוסף  הּתפּלה ּדענין הּׁשּיכּות מהי ּובקׁשּתי, ּבחרּבי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָגֹו',
ליֹוסף  ׁשהּׁשּייכּות וגם הּׁשבטים, מּלׁשאר יֹותר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדוקא
על  ׁשהּוא ּכמֹו אּלא מהּׁשבטים אחד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאינּה
ענין  נאמר מּדּוע להבין צרי ּגם מאחיו. למעלה ,ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאחי
ׁשמֹות  ּכּמה ּדיׁשנם ּובפרט וקׁשּתי, חרּבי ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּתפּלה

ּבּמדרׁש וכדאיתא הּתפּלה, ענין נקראּו8על לׁשֹונֹות עׂשר ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
ענין  על ׁשּמֹורה אחר לׁשֹון לֹומר יכֹול והיה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּתפּלה,
ׁשּבּגמרא  ּובפרט ּובקׁשּתי. ּבחרּבי אֹומר ולּמה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּתפּלה,

מהּפסּו ראיה להביא וכּו'צרי אבטח ּבקׁשּתי לא ּכי ק ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ׁשּמּזה  לּתפּלה, אּלא מּמׁש וקׁשת לחרב הּכּונה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּכפׁשּוטֹו, וקׁשּתי חרּבי מפרׁשים היּו ׁשּמּצדֿעצמֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָמּובן
הּפׁשּוטה  ׁשּמׁשמעּותֹו ּבלׁשֹון נאמר לא לּמה ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹואםּֿכן
ּכפׁשּוטֹו, וקׁשּתי ׁשחרּבי יֹותר ועֹוד הּתפּלה. ענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהיא
ענין  ׁשהּוא אּלא הּתפּלה, ענין על מֹורים ׁשאינם רק ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלא

ּכתיב  ּדהּנה הּתפּלה. מענין ּבכח 9הפּכי ולא ּבחיל לא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹ
אפן  להיֹות ׁשּיכֹול והינּו גֹו' ה' אמר ּברּוחי אם ְְְְִִִִֶֶַַָָֹּכי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  בארץ אותו לקבור ליוסף מורה אבינו יעקב

זה שבגלל ‡EÈÁואומר ÏÚ „Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙ È‡Â:רש"י (ומפרש «¬ƒ»«ƒ¿¿∆««««∆
אחד  שכם אחר: דבר אחיך... על יתירה אחד חלק לך תהיה היא ממש, "שכם

חלק") לשון הוא ושכם חלקים שני בניו שייטלו הבכורה ÈzÁ˜Ïהוא ¯L‡¬∆»«¿ƒ
Èa¯Áa È¯BÓ‡‰ „iÓƒ«»¡ƒ¿«¿ƒ

ÈzL˜·e1Úe„ÈÂ , ¿«¿ƒ¿»«
‰Êa ÌÈ˜eic‰ שאלות «ƒƒ»∆

מדיוק  כתוצאה המתעוררות

הפסוק ≈¿ŒÈ¯·„'a¿ƒבלשון
'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡ חסידות דברי  ¡…ƒ«ƒ

ÈLe¯„a של החסידות מאמרי ƒ¿≈
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡2, «¿«»≈

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡Â3 ¿«¿»∆¿»ƒ
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Â4eÈ˙Ba¯Â ¿«∆«∆∆¿«≈

eÈ‡ÈN חב"ד אדמו"רי ¿ƒ≈
‰ÊŒÈ¯Á‡lL5 מקומם ממלאי ∆¿«¬≈∆
הבאים, ‡È˙‡בדורות ‰p‰c¿ƒ≈ƒ»

‡¯Óba6זה פסוק ÈÎÂעל «¿»»¿ƒ
Á˜Ï BzL˜·e Ba¯Áa¿«¿¿«¿»«

שכם, את יעקב  …¬»Ï‰Â‡וכבש
¯Ó‡ ¯·k7‡Ï Èk ¿»∆¡«ƒ…

‡Ï Èa¯ÁÂ ÁË·‡ ÈzL˜·¿«¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ…
BÊ Èa¯Á ‡l‡ ,ÈÚÈLB˙ƒ≈ƒ∆»«¿ƒ
,‰Lwa BÊ ÈzL˜Â ‰lÙz¿ƒ»¿«¿ƒ«»»
Ìeb¯z'‰ L¯tL e‰ÊÂ¿∆∆≈≈««¿

'ÒBÏ˜e‡ המילים על כאן ¿¿
ובקשתי" È˙BÏˆaƒ¿ƒ"בחרבי

È˙eÚ··e.ובבקשתי בתפילתי ¿»ƒ
˙eÎiL È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«»

‰Ê ÔÈÚ שכם העיר כיבוש של ƒ¿»∆
של  ובקשתו תפילתו עלֿידי

Âc˜‡,יעקב ÛÒBÈÏ¿≈«¿»
‰Ó e‰Ê ‡Ï‰ BËeLÙÎc¿ƒ¿¬…∆«
È‡Â ÛÒBÈÏ ¯ÓB‡ ·˜ÚiL∆«¬…≈¿≈«¬ƒ
,'B‚ „Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙»«ƒ¿¿∆««

,ÈzL˜·e Èa¯Áa ונשאלת ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
‰eÎiM˙השאלה : È‰Ó«ƒ««»

המיוחד הפנימי »¿ÔÈÚc¿ƒוהקשר
‡˜Âc ÛÒBÈÏ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿≈«¿»
,ÌÈË·M‰ ¯‡LlÓ ¯˙BÈ≈ƒƒ¿»«¿»ƒ

שווה  במידה השבטים לכל ששייך כללי נושא הוא התפילה עניין »¿Ì‚Âוהרי
זה  מפסוק המובן את להבין התפילה eÎÈiM‰L˙צריך עניין של המיוחדת ∆««»

ÏÚ ‡e‰L BÓk ‡l‡ ÌÈË·M‰Ó „Á‡ ‡e‰L BÓk dÈ‡ ÛÒBÈÏ¿≈≈»¿∆∆»≈«¿»ƒ∆»¿∆«
ÂÈÁ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ,EÈÁ‡ של המיוחד עניינו מהו ביאור: צריך זה פרט וגם «∆¿«¿»≈∆»

קשור  הנושא ומדוע אחיך", "על השבטים שאר על ויתרון מעלה יש שבו יוסף

התפילה.? לעניין ÔÈÚבמיוחד ¯Ó‡ ÚecÓ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ««∆¡«ƒ¿«
‰lÙz‰זה ÔBLÏaבפסוק «¿ƒ»ƒ¿

Ë¯Ù·e ,ÈzL˜Â Èa¯Á«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»
ÌLÈcשונים nk‰בפסוקים ¿∆¿»«»

,‰lÙz‰ ÔÈÚ ÏÚ ˙BÓL≈«ƒ¿««¿ƒ»
L¯„na ‡˙È‡„ÎÂ8¯NÚ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆∆

,‰lÙz e‡¯˜ ˙BBLÏ¿ƒ¿¿¿ƒ»
רינה, נאקה, צעקה, (שוועה,

ניפול, קריאה, ביצור, פגיעה,

תחנונים) ÏBÎÈפילול, ‰È‰Â¿»»»
אבינו  ÔBLÏיעקב ¯ÓBÏ«»

ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL ¯Á‡«≈∆∆«ƒ¿«
¯ÓB‡ ‰nÏÂ ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿»»≈

הביטוי  את Èa¯Áa¿«¿ƒדווקא
Ë¯Ù·e .ÈzL˜·e לשון שזו ¿«¿ƒƒ¿»

כך  כדי עד בה לטעות שאפשר

‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡¯ÓbaL∆«¿»»»ƒ¿»ƒ
‡Ï Èk ˜eÒt‰Ó ‰È‡¿̄»»≈«»ƒ…
ÔÈ‡L 'eÎÂ ÁË·‡ ÈzL˜a¿«¿ƒ∆¿»¿∆≈
LnÓ ˙L˜Â ·¯ÁÏ ‰ek‰««»»¿∆∆¿∆∆«»
‰fnL ,‰lÙzÏ ‡l‡∆»«¿ƒ»∆ƒ∆

BÓˆÚŒ„vnL Ô·eÓ ללא »∆ƒ««¿
שבגמרא  «‰eÈההוכחה

ÈzL˜Â Èa¯Á ÌÈL¯ÙÓ¿»¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ
,BËeLÙk יודעים היינו ולא ƒ¿

Ôkלתפילהשהכוונה  Ì‡Â¿ƒ≈
¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ מלכתחילה »»…∆¡«

B˙eÚÓLnL ÔBLÏa¿»∆«¿»
ÔÈÚ ‡È‰ ‰ËeLt‰«¿»ƒƒ¿«

¯˙BÈ „BÚÂ ?.‰lÙz‰ קשה «¿ƒ»¿≈
זו  בלשון כאן נקט מדוע להבין

העובדה Èa¯ÁL∆«¿ƒלאור
˜¯ ‡Ï ,BËeLÙk ÈzL˜Â¿«¿ƒƒ¿…«
ÔÈÚ ÏÚ ÌÈ¯BÓ ÌÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰L ‡l‡ ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆»∆ƒ¿»
.‰lÙz‰ ÔÈÚÓ ÈkÙ‰»¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»

·È˙k ‰p‰c9 הנביא בדברי ¿ƒ≈¿ƒ
ÏBÎiL eÈ‰Â 'B‚ '‰ ¯Ó‡ ÈÁe¯a Ì‡ Èk ÁÎa ‡ÏÂ ÏÈÁa ‡Ï…¿«ƒ¿…¿…«ƒƒ¿ƒ»«¿«¿∆»

,ÁÎ·e ÏÈÁa ‰ÓÁÏn‰ ÔÙ‡ ˙BÈ‰Ï חרב כמו נשק בכלי מלחמה ƒ¿…∆«ƒ¿»»¿«ƒ¿…«
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`jigו lr cg` mky jl izzp ip`e

אם  ּכי גֹו' ּבחיל לא אמר זה ועל ּובכח, ּבחיל ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹהּמלחמה
וקׁשּתי  חרּבי ענין הּוא וכח ּבחיל וענין גֹו', ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָֹּברּוחי
אּמֹות  ּדעל הּתפּלה. ענין הּוא ּברּוחי וענין ְְְְְְְִִִִִַַַָָֻּכפׁשּוטֹו,

אֹומרים  (אבל)10העֹולם ּבּסּוסים  ואּלה  ּברכב אּלה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
וקׁשּתי  חרּבי ׁשענין הרי נזּכיר, אלקינּו ה' ּבׁשם ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹואנחנּו
אֹומר  מּדּוע להבין צרי ּכן ואם הּתפּלה, ענין הפ ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

וקׁשּתי. חרּבי ְְְִִַַַָהּלׁשֹון

Ô·eÈÂ ּדרּוׁשים ּבכּמה הּמבאר ׁשּבין 11עלּֿפי ההפרׁש ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אּלא  אבֹות קֹוראין ּדאין להּׁשבטים, ְְְְִִֵֶַָָָָָהאבֹות

מּיׂשראל,12לׁשלׁשה  אחד ּבכל י ׁשנּה האבֹות ּדעבֹודת , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
חלּוק  ׁשבט ּכל הּׁשבטים, עבֹודת ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

אֹור' ּב'תֹורה ׁשּמבאר ּוכמֹו הּמתחיל'13ּבעבֹודתֹו. 'ּדּבּור ְְְְֲִִֶַַַָָָֹ
ראּובן, עבֹודת ׁשּבין ההפרׁש ,אחי יֹודּו אּתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָיהּודה
ּבכל  הּוא ׁשּכן מּובן ׁשּמּזה ויהּודה, לוי ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשמעֹון,
יֹוסף  אבל וכּו'. ּבעבֹודתֹו חלּוק אחד ׁשּכל ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָהּׁשבטים,

ּכתיב  ּדהּנה  לגמרי. אחר סּוג הּוא  עלּו14עבֹודתֹו ׁשּׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבדר הּוא הּׁשבטים ׁשעבֹודת יּֿה, ׁשבטי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשבטים

למעל  מּלמּטה ּכתיב העלאה ּביֹוסף מהּֿׁשאיןּֿכן 15ה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
מּלמעלה  המׁשכה הּוא ׁשענינֹו מצרימה, הּורד ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָויֹוסף
אֹומר  ולכן ּביֹותר. למּטה היא וההמׁשכה ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלמּטה,
ּביֹותר  מּטה למּטה היא ׁשהּירידה לפי ּבה', ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמצרימה

הארץ  ערות מקֹומֹות 16ּבמצרים ּבכּמה וכּמבאר ּבענין 17, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּׁשמימה  מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב ּבה'18סּלם ׁשארצה , ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

למעלה  היא ּבה' והּׁשמימה סתם, מארץ למּטה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהּוא
ׁשענינֹו מצרימה, הּורד ויֹוסף ענין וזהּו סתם. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּׁשמים
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ועבודתו  ביותר נמוך למקום הייתה שהירידה מלמדת "מצרימה" יוסף ירידת

נחותות. הכי לדרגות עד מלמעלה אלוקות ולהמשיך להוריד הייתה יוסף של

‡e‰ ÛÒBÈ ÏL BÈÚL ,‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿»∆ƒ¿»∆≈
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הּתֹורה  ענין וזהּו ּביֹותר, למּטה הּירידה הּוא יֹוסף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשל
ּכמֹו מּיׂשראל אחד לכל הֹוראה והיא למּטה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשּירדה
מאגרא  ּגדֹולה ירידה ׁשהיא ּבּגּוף מלּבׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּנׁשמה

עמיקּתא  לבירא אֹומרים 19רמה  עצמּה הּנׁשמה  ּדעל . ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָ
ׁשּבחינת  היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה הּׁשחר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבברּכת
טהֹורה  ּדבחינת טהֹורה, מּבחינת ּגם למעלה הּוא ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָנתּת
ּובחינת  ּבאצילּות, ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּבחינת על ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָקאי
ּכאן  חׁשיב ּדהלא זֹו, מּבחינה ּגם למעלה היא ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹנתּת
למעלה  הּוא ׁשּבראתּה ּדכׁשם למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסדר
טהֹורה  כן ּכמֹו מּנפחּתּה, למעלה הּוא ויצרּתּה ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָמיצרּתּה,
ּגם  למעלה הּוא ונתּת מּבראתּה, למעלה הּוא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָהיא,
אלקי  יֹום ּבכל אֹומר מּיׂשראל אחד וכל היא. ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּטהֹורה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבי, ׁשּנתּת נׁשמת 20נׁשמה ּבאּפיו וּיּפח ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבּתניא  ׁשּמבאר ּוכמֹו ׁשּתי 21חּיים, יׁש יׂשראל איׁש ּדלכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

אלקה  חלק היא ּביׂשראל הּׁשנית ונפׁש וכּו' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁשֹות
ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּוכמֹו וכּו', מּמׁש ּדנפח 22מּמעל ּדמאן ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹ

זה  ועל וכּו'. ּומּפנימּיּותֹו מּתֹוכּיּותֹו ּפרּוׁש נפח, ְְְִִִִִִֵֵֶַַָמּתֹוכיּה
עמיקּתא, לבירא למּטה ׁשּירדה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָאֹומרים
ּבגּופֹו מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָלעֹולם
היינּו ּבי, נתּת ׁשל הּפׁשּוט הּפרּוׁש ׁשּזהּו האדם, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשל
ּגּופא, הּזה ּדבעֹולם והינּו למּטה. ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְֶֶַַַָָָָּבגּוף
נמּוכה  הכי מדרגה ׁשהּוא האדם לגּוף היא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּירידה
נתהּוה  וחי, צֹומח ּכמֹו הּנבראים ּדבכל הּזה, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבעֹולם
מהּֿׁשאיןּֿכן  ׁשּלהם, והחּיּות הרּוחנּיּות עם ּביחד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּגׁשם
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ז a"lyz'd ,zah c"i ,igie zyxt zay

הּתֹורה  ענין וזהּו ּביֹותר, למּטה הּירידה הּוא יֹוסף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשל
ּכמֹו מּיׂשראל אחד לכל הֹוראה והיא למּטה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשּירדה
מאגרא  ּגדֹולה ירידה ׁשהיא ּבּגּוף מלּבׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּנׁשמה

עמיקּתא  לבירא אֹומרים 19רמה  עצמּה הּנׁשמה  ּדעל . ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָ
ׁשּבחינת  היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה הּׁשחר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבברּכת
טהֹורה  ּדבחינת טהֹורה, מּבחינת ּגם למעלה הּוא ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָנתּת
ּובחינת  ּבאצילּות, ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּבחינת על ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָקאי
ּכאן  חׁשיב ּדהלא זֹו, מּבחינה ּגם למעלה היא ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹנתּת
למעלה  הּוא ׁשּבראתּה ּדכׁשם למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסדר
טהֹורה  כן ּכמֹו מּנפחּתּה, למעלה הּוא ויצרּתּה ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָמיצרּתּה,
ּגם  למעלה הּוא ונתּת מּבראתּה, למעלה הּוא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָהיא,
אלקי  יֹום ּבכל אֹומר מּיׂשראל אחד וכל היא. ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּטהֹורה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבי, ׁשּנתּת נׁשמת 20נׁשמה ּבאּפיו וּיּפח ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבּתניא  ׁשּמבאר ּוכמֹו ׁשּתי 21חּיים, יׁש יׂשראל איׁש ּדלכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

אלקה  חלק היא ּביׂשראל הּׁשנית ונפׁש וכּו' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁשֹות
ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּוכמֹו וכּו', מּמׁש ּדנפח 22מּמעל ּדמאן ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹ

זה  ועל וכּו'. ּומּפנימּיּותֹו מּתֹוכּיּותֹו ּפרּוׁש נפח, ְְְִִִִִִֵֵֶַַָמּתֹוכיּה
עמיקּתא, לבירא למּטה ׁשּירדה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָאֹומרים
ּבגּופֹו מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָלעֹולם
היינּו ּבי, נתּת ׁשל הּפׁשּוט הּפרּוׁש ׁשּזהּו האדם, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשל
ּגּופא, הּזה ּדבעֹולם והינּו למּטה. ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְֶֶַַַָָָָּבגּוף
נמּוכה  הכי מדרגה ׁשהּוא האדם לגּוף היא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּירידה
נתהּוה  וחי, צֹומח ּכמֹו הּנבראים ּדבכל הּזה, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבעֹולם
מהּֿׁשאיןּֿכן  ׁשּלהם, והחּיּות הרּוחנּיּות עם ּביחד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּגׁשם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדֹומם, ׁשּנברא  האדם  ראּו23ּבגּוף ּגלמי  ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָ
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יורד בסדר d˙‡¯aLשלה ÌLÎc ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ בהמשך האמור ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿≈∆¿»»
dz¯ˆÈÓ,הברכה ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ מעולם למעלה הוא הבריאה עולם כי ¿«¿»ƒ¿«¿»
dzÁÙpÓ,היצירה  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ dz¯ˆÈÂ לכך מתייחס "נפחתה" כי ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿«¿»

הגדולה  הירידה והיא גשמי גוף בתוך הנשמה את נתן שהקדושֿברוךֿהוא

‰È‡,ביותר ‰¯B‰Ë ÔÎ BÓkהאצילות בעולם שהיא כפי ‰e‡הנשמה ¿≈¿»ƒ
,d˙‡¯aÓ ‰ÏÚÓÏהבריאה בעולם שהיא כפי כפי z˙Âהנשמה הנשמה ¿«¿»ƒ¿»»¿»«»

הקדושֿברוךֿהוא  מאת ‰È‡.שניתנה ‰¯B‰hÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«ƒ¿»ƒ

,Èa z˙pL ‰ÓL È˜Ï‡ ÌBÈ ÏÎa ¯ÓB‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÂ כי ¿»∆»ƒƒ¿»≈≈¿»¡…«¿»»∆»«»ƒ
יוצא  מבלי ישראל נשמות כל של והמקור השורש היא "נתת" זו נעלית בחינה

הכלל e˙kL·מן BÓÎe20הראשון אדם ÓL˙בבריאת ÂÈt‡a ÁtiÂ ¿∆»«ƒ«¿«»ƒ¿«
,ÌÈiÁ באדםהיינו נשמה הנותן הוא nL·‡¯שהקדושֿברוךֿהוא BÓÎe «ƒ¿∆¿…»

‡Èza21LÈ‡ ÏÎÏc ««¿»ƒ¿»ƒ
˙BLÙ ÈzL LÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿≈¿»

'eÎÂ הנפש היא אחת נפש ¿
‰ÈM˙הבהמית LÙÂ¿∆∆«≈ƒ

‡È‰ Ï‡¯NÈa הנשמה ¿ƒ¿»≈ƒ
‡Ï˜‰האלוקית ˜ÏÁ≈∆∆…»

BÓÎe ,'eÎÂ LnÓ ÏÚnÓƒ«««»¿¿
¯‰fa ·e˙kL22Ô‡Óc ∆»«…«¿»

,ÁÙ dÈÎBzÓ ÁÙc מי ¿»«ƒ≈»«
הוא  מתוכו - [אוויר] שנופח

B˙eiÎBzÓנופח Le¯t≈ƒƒ
'eÎÂ B˙eiÓÈtÓe בעוד ƒ¿ƒƒ¿

הבל  הוצאת עלֿידי הוא שדיבור

נופח  האדם כאשר הרי חיצוני,

זאת  עושה הוא בכוח אויר

(כפי  ופנימיותו מתוכיותו

יכול  שאדם במוחש שרואים

מבלי  ארוכה שעה לדבר

נופח  הוא כאשר ואילו להתעייף,

כעבור  מתעייף הוא בכוח אויר

קצר). זמן

‰Ê ÏÚÂ הגדולה הירידה על ¿«∆
עד  "נתת" מבחינת הזו

גשמי  בגוף להתלבשות

Èa z˙pL ‰ÓL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»∆»«»ƒ
‰hÓÏ ‰„¯iL בירידה ∆»¿»¿«»

לירידה  שנמשלה ביותר גדולה

,‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï לבור ¿ƒ»«ƒ¿»
‰ÔBzÁzעמוק ‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆««¿

Ï ÔBzÁz ÔÈ‡LepnÓ ‰hÓ ∆≈«¿¿«»ƒ∆
מלובשת הנשמה הזה בעולם ‰Le¯tוכאן e‰fL ,Ì„‡‰ ÏL BÙe‚a¿∆»»»∆∆«≈

eÈ‰Â .‰hÓÏ ‡e‰L BÓk Ûe‚a eÈÈ‰ ,Èa z˙ ÏL ËeLt‰«»∆»«»ƒ«¿¿¿∆¿«»¿«¿
,‡Ùeb ‰f‰ ÌÏBÚ·c עצמו ‰‡„Ìבעולם Ûe‚Ï ‡È‰ ‰„È¯i‰ ¿»»«∆»«¿ƒ»ƒ¿»»»

,‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÎeÓ ÈÎ‰ ‰‚¯„Ó ‡e‰L האדם גוף מסויים במובן כי ∆«¿≈»¬ƒ¿»»»«∆
בעולם  שקיים ביותר הנחות הנברא ˆÁÓBהוא BÓk ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎ·cƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿≈«

,Ì‰lL ˙eiÁ‰Â ˙eiÁe¯‰ ÌÚ „ÁÈa ÌLb‰ ‰e‰˙ ,ÈÁÂ כאשר ¿«ƒ¿«»«∆∆¿««ƒ»»ƒ¿««∆»∆
ובעלי  הצמיחה כוח עם נברא הצומח הרי בראשית ימי בששת נוצרו הנבראים

יחד  נבראו שלהם והרוחניות שהגשמיות כך וקיימים חיים כשהם נבראו החיים

‡¯·pL Ì„‡‰ Ûe‚a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óתחילה,ÌÓBc חיים רוח ללא «∆≈≈¿»»»∆ƒ¿»≈
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וכּמבאר  נׁשמתֹו, ּבֹו נּתנה אחרּֿכ ורק ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹעיני
ׁשּנׁשּתּנה  הּטעם להבין הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָּב'ּדרּוׁשים'

הּנבראים  ּכל מּׁשאר האדם ּגּוף לפיֿזה 24יצירת אמנם . ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּבאמת  אבל וצֹומח, חי לגּבי ׁשּלֹו הּפחיתּות רק ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּובן
ותכלית  ּדֹומם ׁשל ּדענינֹו מּדֹומם, ּגם ּופחּות ּגרּוע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּוא
ונכלל  ׁשּמתעּלה ּומה הּדֹומם, ענין רק הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשלמּותֹו
הימּנּו, ׁשּמחּוץ ענין מּצד אּלא מּצדֿעצמֹו אינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּצֹומח,
עם  ׁשּיתאחד הּוא הּגּוף ׁשל ׁשענינֹו ּבאדם, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
ׁשּיהיה  ּכמֹו הּוא הּגּוף ׁשלמּות ׁשּתכלית ועד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשמה,

מהּגּוף  חּיּותּה ּתקּבל האלקית ׁשהּנפׁש ,25לעתידֿלבא ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
עם  ׁשּמתאחד ולפני ּדלעתידֿלבא, לּזמן קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹולכן
הּוא  ולכן ׁשּלֹו, ּוׁשלמּות ענינֹו זהּו לא  הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּנׁשמה

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר מּדֹומם. ּגם נמּוכה רק 26ּבמדרגה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אפקד  ּכן על האדמה מׁשּפחֹות מּכל ידעּתי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאתכם
החּסרֹון  ּבהם נרּגׁש ּדיׂשראל, הּיקר (ׁשּמּצד גֹו' ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעליכם

ְֵּביֹותר).

e‰ÊÂ הּוא יֹוסף ׁשל ּדענינֹו מצרימה, הּורד ויֹוסף ענין ¿∆ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
רמה  מאגרא למּטה מּלמעלה והמׁשכה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָירידה
ולכן  ּביֹותר, מּטה הּמּטה להעלֹות ּבכדי עמיקּתא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלבירא
ּכי  ּפרּוׁש אחד, ׁשכם ל נתּתי ואני ליֹוסף יעקב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹאמר

ׁשּכתּוב  (ּוכמ ֹו אחֹורים ּבחינת ׁשהּוא הּכתף, ה ּוא 27ׁשכם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓÎe23,EÈÈÚ e‡¯ ÈÓÏb:לאדם אומר הקדושֿברוךֿהוא ¿∆»»¿ƒ»≈∆

רוחנית  נפש ללא דומם גולם היית עדיין כאשר אותך ‡CkŒ¯Áראיתי ˜¯Â¿«««»
'ÌÈLe¯c'a ¯‡·nÎÂ ,B˙ÓL Ba ‰z החסידות 'eac¯מאמרי ƒ¿»ƒ¿»¿«¿…»«¿ƒƒ

¯‡MÓ Ì„‡‰ Ûeb ˙¯ÈˆÈ ‰pzLpL ÌÚh‰ ÔÈ·‰Ï 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»ƒ«««∆ƒ¿«»¿ƒ«»»»ƒ¿»
ÌÈ‡¯·p‰ Ïk24 וכמבואר »«ƒ¿»ƒ

בחינת  "זהו אשר אור' ב'תורה

הגוף  שהרי האדם לגבי שפלות

מגופות  יותר במדרגה נמוך שלו

בבחינת  שנתהווה הבעליֿחיים

מובחר  היותו עם דומם...

שם  המאמר (ובהמשך בנבראים"

 ֿ על לכך הטעם באריכות  מבואר

חסידות). פי

‰ÊŒÈÙÏ ÌÓ‡ הביאור לפי »¿»¿ƒ∆
כדומם  נברא האדם שגוף האמור

נשמה, בו ניתנה כך אחר ורק

החיים  ובעלי הצמחים ואילו

הנפש  עם מלכתחילה נבראו

‰e˙ÈÁt˙שבהם ˜¯ Ô·eÓ»««¿ƒ
BlLהאדם ÈÁשל Èa‚Ï ∆¿«≈«

,ÁÓBˆÂ קודם בו כי שניתנה ¿≈«
כדומם היה «¬‡·Ïהנפש

˙eÁÙe Úe¯b ‡e‰ ˙Ó‡a∆¡∆»«»
,ÌÓBcÓ Ìb דבר של לאמיתו «ƒ≈

מהדומם  אפילו נחות האדם גוף

˙ÈÏÎ˙Â ÌÓBc ÏL BÈÚc¿ƒ¿»∆≈¿«¿ƒ
ÔÈÚ ˜¯ ‡e‰ B˙eÓÏL¿≈«ƒ¿«

,ÌÓBc‰ תפקיד יש נברא לכל «≈
שכך  וכיוון לו המיוחדת ותכלית

או  צומח איננו שהדומם העובדה

אחר משהו להיות ממנו נדרש לא כדומם כי בו חסרון איננה »Óe‰חי
,ÁÓBva ÏÏÎÂ ‰lÚ˙nL הצומח לצורך מנוצל הוא שכאשר העובדה ∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»«≈«

הוכחה  מהווה איננה גבוהה יותר לדרגה אותו ומביא עילוי בדומם גורם הדבר

כי יותר, נעלה אחר, משהו להיות נועד ‡l‡שהדומם BÓˆÚŒ„vÓ BÈ‡≈ƒ««¿∆»
,epÓÈ‰ ıeÁnL ÔÈÚ „vÓ מצד איננה בצומח הדומם של ההתעלות ƒ«ƒ¿»∆ƒ≈∆

עצמו  ממנו שחוץ דבר מצד אלא שלו והיעוד התפקיד ממילוי וכחלק עצמו

Ûeb‰ ÏL BÈÚL ,Ì„‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שלו והתכלית ותפקידו «∆≈≈»»»∆ƒ¿»∆«
ÚÂ„עצמו ,‰ÓLp‰ ÌÚ „Á‡˙iL ‡e‰ כך eÓÏL˙כדי ˙ÈÏÎzL ∆ƒ¿«≈ƒ«¿»»¿«∆«¿ƒ¿≈

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL BÓk ‡e‰ Ûeb‰המשיח LÙp‰Lבימות «¿∆ƒ¿∆∆»ƒ»…∆«∆∆
Ûeb‰Ó d˙eiÁ Ïa˜z ˙È˜Ï‡‰25, והנשמה הגוף התאחדות שאז »¡…ƒ¿«≈«»≈«

השלימות בתכלית עניין ÔÎÏÂתהיה היא והגוף הנשמה שהתאחדות מאחר ¿»≈
הרי  עצמו הגוף של ומטרתו בתפקידו ÏŒ„È˙ÚÏc·‡,עיקרי ÔÓfÏ Ì„…̃∆«¿«ƒ¿»ƒ»…

˙eÓÏLe BÈÚ e‰Ê ‡Ï È¯‰ ‰ÓLp‰ ÌÚ „Á‡˙nL ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ«¿»»¬≈…∆ƒ¿»¿≈
ÌÓBcÓ Ìb ‰ÎeÓ ‰‚¯„Óa ‡e‰ ÔÎÏÂ ,BlL הזה שבזמן נמצא ∆¿»≈¿«¿≈»¿»«ƒ≈

הגוף  בתוך הנשמה  התלבשות כן ואם ביותר נחותה ברמה הוא האדם גוף

היהודי  הגוף שדווקא כך על להתפלא ואין ועצומה. גדולה ירידה היא הגשמי

מכל  יותר נחות במצב נמצא

של  לאמתו כי הברואים, שאר

 ֿ שהקדוש מכך נובע העניין דבר

עם  את ומייקר אוהב ברוךֿהוא

Ó‰ישראל C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«
·e˙kM26ÌÎ˙‡ ˜¯ ∆»«∆¿∆

˙BÁtLÓ ÏkÓ ÈzÚ„È»«¿ƒƒ…ƒ¿¿
„˜Ù‡ Ôk ÏÚ ‰Ó„‡‰»¬»»«≈∆¿…

'B‚ ÌÎÈÏÚ הקדושֿברוךֿהוא ¬≈∆
מהם  שבחר ישראל לבני אומר

אתכם  ו"רק האומות מכל

בגלל  ודווקא חיבה לשון ידעתי"

מעשים  על עליכם" "אפקוד זה

רצויים ‰i˜¯לא „vnL)∆ƒ««…∆
Ì‰a Lb¯ ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿»»∆

¯˙BÈa ÔB¯qÁ‰"פוקד" וה' «ƒ»¿≈
שאצל  דברים על גם עליהם

חסרון  נחשבים לא האומות

דווקא  ומייסר שמחנך כאב כלל)

בן  את ולא האהוב בנו את

חברו.

כללות  שנתבאר לאחר מעתה,

למטה  מלמעלה הירידה מושג

הנשמה  בירידת שהוא כפי

לנושא  המאמר חוזר לגוף,

של  במובן יוסף ירידת - הקודם

למטה: מלמעלה האלוקי האור של וירידה המשכה בדרך ה' עבודת

‡e‰ ÛÒBÈ ÏL BÈÚc ,‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ¿»∆≈
‰ÎLÓ‰Â ‰„È¯Èהאלוקי האור Ó‡‚¯‡של ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ¿ƒ»¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ¿»

‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï ‰Ó¯ גבוה מגג הירידה כמו מאד גדולה ירידה שהיא »»¿ƒ»«ƒ¿»
עמוק  BÈa˙¯,לבור ‰hÓ ‰hn‰ ˙BÏÚ‰Ï È„Îa ולקרב ולהעלות ƒ¿≈¿«¬««»«»¿≈

תחתונות  הכי הדרגות את אפילו ÛÒBÈÏלאלוקות ·˜ÚÈ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈»««¬…¿≈
,Û˙k‰ ‡e‰ ÌÎL Èk Le¯t ,„Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙ È‡Â«¬ƒ»«ƒ¿¿∆««≈ƒ¿∆«»≈

ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa ‡e‰L של עניין שהיא פנים לבחינת בניגוד אשר ∆¿ƒ«¬«ƒ
בתורה  שכתוב כמו והסתר העלם של עניין היא אחוריים בחינת הרי גילוי,

ענה  כבודך", את נא "הראיני מהקדושֿברוךֿהוא ביקש רבנו משה שכאשר

אחורי  את "וראית חלקית בצורה רק תיענה שבקשתו הקדושֿברוךֿהוא לו

יראו" לא e˙kL·ופני BÓÎe)27BÈÚÂ ,(„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ ¿∆»¿»¿¿∆∆»¿ƒ¿»
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את  ּגם לברר הּוא יֹוסף ׁשל וענינֹו אחד), ׁשכם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָלעבדֹו
ּבאדם  ׁשכם ּבחינת את לברר צרי ּותחּלה ׁשכם, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבחינת
ּכּלֹו. ּבעֹולם ׁשכם ּבחינת ּברּור ּפֹועלים ואחרּֿכ ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻעצמֹו,
למּטה, מּלמעלה וירדה ׁשּנמׁשכה הּתֹורה ענין ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּזהּו

ּבּתניא  עד 28וכדאיתא הּמדרגֹות ּבסתר וירדה ׁשּנסעה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
וכּו' הּזה עֹולם ועניני ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנתלּבׁשה

ּביניכם  יׁש ויצרֿהרע ירדּתם ׁשּלמצרים ּבכדי 29למקֹום , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
להֹורֹות  הּוא הּתֹורה ׁשענין ׁשכם, ּבחינת את ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָלברר
תעׂשינה, לא אׁשר ואּלה יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה ְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
הּוא  הּטהֹור ּבחינת ׁשּברּור והפכֹו, הּטהֹור ּבין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָּולהבּדיל
 ֿ מצות ענין ׁשהּוא טֹוב עׂשה ענין ׁשּזהּו עׂשּיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעלֿידי
מרע  סּור ּדחּיה, עלֿידי הּוא הּטמא ּבחינת ּוברּור ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָעׂשה.
הּתֹורה  לּמּוד ּדעלֿידי לאֿתעׂשה. מצות ענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשהּוא

ּוכמאמר  ,מל נעׂשה זה 30ׁשּלֹו ּובכח רּבנן, מלכי מאן ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
על  הּכח ּכי ,ל נתּתי ואני ׁשאֹומר וזהּו לברר. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול

האבֹות  ּבחיר הּוא ויעקב מהאבֹות, הּוא אבל 31הּברּור , ְְֲֲִֵֵַַָָָָָֹ
ּדכתיב  יֹוסף, עלֿידי הּוא ּבפעל ּתֹולדֹות 32הּברּור אּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַֹ

עקב  יּו"ד הּוא ׁשּיעקב והגם יֹוסף. הּוא 33יעקב הרי , ֲֲֲֲֵֵֵֶַַַַָֹֹ
היא  ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה והמׁשכה אצילּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָּבמדרגת

הּזהר  ּבבאּורי  וכּמבאר יֹוסף ההפרׁש34עלֿידי זה ּו וה ּנה . ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ירידה  הּוא ענינֹו ּדיֹוסף הּׁשבטים, לׁשאר יֹוסף ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָּבין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯¯·Ï ‡e‰ ÛÒBÈ ÏL לקדושה ולהעלות מהרע שבה הטוב את להפריד ∆≈¿»≈

,ÌÎL ˙ÈÁa ˙‡ Ìbביותר תחתונה בחינה ˆ¯CÈשהיא ‰lÁ˙e «∆¿ƒ«¿∆¿ƒ»»ƒ
המשכת של זו בדרך ה' בעבודת העוסק מעלה האדם מלמעלה אלוקות

מטה  למטה ÌÎLועד ˙ÈÁa ˙‡ ¯¯·Ï בחינת התחתון, החלק ¿»≈∆¿ƒ«¿∆
BÓˆÚ,אחוריים Ì„‡a»»»«¿

¯e¯a ÌÈÏÚBt CkŒ¯Á‡Â¿««»¬ƒ≈
.Blk ÌÏBÚa ÌÎL ˙ÈÁa¿ƒ«¿∆»»À
‰¯Bz‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««»
‰„¯ÈÂ ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»¿»¿»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ולכן ƒ¿«¿»¿«»
מלמעלה  המשכה של זו עבודה

לימוד  עלֿידי בעיקר היא למטה

מובא È‡„ÎÂ˙‡התורה  ¿ƒ¿ƒ»
‡Èza28 של הירידה לגבי ««¿»

למטה  מלמעלה התורה

¯˙Òa ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒpL∆»¿»¿»¿»¿≈∆
‰LaÏ˙pL „Ú ˙B‚¯„n‰««¿≈«∆ƒ¿«¿»
ÈÈÚÂ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈
ÌB˜ÓÏ 'eÎÂ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿¿»
Œ¯ˆÈÂ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓlL∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆

ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰29, אמרו »«≈≈≈∆
שעלה  "בשעה ז"ל: חכמינו

התורה] את [לקבל למרום משה

לפני  השרת מלאכי אמרו

של  ריבונו הוא: ברוך הקדוש

בינינו? אשה לילוד מה עולם,

בא. תורה לקבל להן: אמר

גנוזה... חמודה לפניו: אמרו

לבשר  ליתנה מבקש אתה

ברוך  הקדוש לו אמר ודם?...

שאתה  תורה עולם, של ריבונו לפניו... אמר תשובה. להן החזיר למשה: הוא

אמר  מצרים", מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך ה' "אנכי בה כתיב מה לי נותן

שוב  לכם? תהא למה תורה השתעבדתם? לפרעה ירדתם? למצרים להן:

יצר  ביניכם? יש קנאה תגנוב", לא תנאף לא תרצח "לא בה... כתיב מה

מודגש  זה בעניין וגם הוא. ברוך להקדוש לו הודו מיד ביניכם? יש הרע

אצל  גנוזה" "חמודה ביותר, נעלה ממקום ירדה התורה כמה עד

הרע, יצר ושל מצרים של מקום ביותר, נחות למקום הקדושֿברוךֿהוא

,ÌÎL ˙ÈÁa ˙‡ Ìb ¯¯·Ï È„Îa למטה ירדה שהתורה זה ודבר ƒ¿≈¿»≈«∆¿ƒ«¿∆
בכך גם מודגש הזה ‰e‡לעולם ‰¯Bz‰ ÔÈÚL שאין מופשט דבר לא ∆ƒ¿««»

באה  התורה אלא בפועל למעשה שייכות ‰NÚn‰לו ˙‡ ˙B¯B‰Ï¿∆««¬∆
¯B‰h‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ïe ,‰ÈNÚ˙ ‡Ï ¯L‡ ‰l‡Â ÔeNÚÈ ¯L‡¬∆«¬¿≈∆¬∆…≈»∆»¬«¿ƒ≈«»

¯B‰h‰ ˙ÈÁa ¯e¯aL ,BÎÙ‰Â הטהרה מהיפך שלו וההפרדה «¬»∆≈¿ƒ««»
לקדושה  BË·והעלאתו ‰NÚ ÔÈÚ e‰fL ,‰iNÚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¬ƒ»∆∆ƒ¿«¬≈

‰NÚŒ˙ÂˆÓ ÔÈÚ ‡e‰L כדי גשמיים בחפצים משתמש האדם וכאשר ∆ƒ¿«ƒ¿«¬≈
לקדושה. אותם ומעלה מברר הוא הרי עשה, מצוות ÈÁa˙לקיים ¯e¯·e≈¿ƒ«

‡Óh‰ האסורים העולם ענייני «»≈
בהנאה אפילו או ‰e‡באכילה

Ú¯Ó ¯eÒ ,‰iÁc È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»≈»
Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«…

‰NÚ˙ ואי הדחייה ידי שעל «¬∆
מתבררים. הם גם בהם השימוש

‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒ«»
,CÏÓ ‰NÚ BlL כאשר ∆«¬∆∆∆

הוא  הרי תורה לומד האדם

עניני  על ושליט כמלך נעשה

חכמינו Ó‡ÓÎe30¯העולם ¿«¬«
¯Ôa,ז"ל  ÈÎÏÓ Ô‡Ó מי »«¿≈«»»

התורה, חכמי המלכים, הם

ÏBÎÈ ‰Ê ÁÎ·e האדם ¿…«∆»
תורה  את Ï·¯¯הלומד ¿»≈

העולם.

¯ÓB‡L e‰ÊÂ אבינו יעקב ¿∆∆≈
בדרך  ה' את שעובד ליוסף

ומברר  למטה מלמעלה המשכה

שבעולם  הגשמיים הדברים את

Èkהזה ,EÏ Èz˙ È‡Â«¬ƒ»«ƒ¿ƒ
‡e‰ ¯e¯a‰ ÏÚ Ák‰«…«««≈
‡e‰ ·˜ÚÈÂ ,˙B·‡‰Ó≈»»¿«¬…

˙B·‡‰ ¯ÈÁa31, הכוח ולכן ¿ƒ»»
ניתן  בכלל, מהאבות הניתן

") בפרט אבינו È‡Âמיעקב

È˙Îc·נתתי") ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÏÚÙa ¯e¯a‰ Ï·‡32‰l‡ ¬»«≈¿…««¿≈≈ƒ¿ƒ≈∆
ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz שבאים הכוחות את לפועל המוציא הוא יוסף כי ¿«¬…≈

Ú˜·מיעקב. „"eÈ ‡e‰ ·˜ÚiL Ì‚‰Â33, מדובר לכאורה כן ואם «¬«∆«¬…»≈
העולם? ענייני לבירור הכוח ממנה ניתן ואיך נמוכה ‰e‡בדרגה È¯‰¬≈

,˙eÏÈˆ‡ ˙‚¯„Óa בחינת (וגם העולמות מארבעת נעלה הכי העולם שהוא ¿«¿≈«¬ƒ
ביותר) גבוהה דרגה היא שבאצילות מאצילות ÎLÓ‰Â‰"עקב" ¿«¿»»

È¯e‡·a ¯‡·nÎÂ ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ«¿≈≈¿«¿…»¿≈≈
¯‰f‰34.הזהר דברי את המבארים נשיאינו רבותינו ספרי «…«

‰p‰Â מעלה מלמעלה אלוקות ולהמשיך להוריד יוסף עבודת של זה נושא ¿ƒ≈
הזה לעולם מטה למטה ‰‰L¯Ùעד e‰Ê ההבדל¯‡LÏ ÛÒBÈ ÔÈa ∆«∆¿≈≈≈ƒ¿»

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â ‰„È¯È ‡e‰ BÈÚ ÛÒBÈc ,ÌÈË·M‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»»ƒ¿«¿»
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את  ּגם לברר הּוא יֹוסף ׁשל וענינֹו אחד), ׁשכם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָלעבדֹו
ּבאדם  ׁשכם ּבחינת את לברר צרי ּותחּלה ׁשכם, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבחינת
ּכּלֹו. ּבעֹולם ׁשכם ּבחינת ּברּור ּפֹועלים ואחרּֿכ ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻעצמֹו,
למּטה, מּלמעלה וירדה ׁשּנמׁשכה הּתֹורה ענין ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּזהּו

ּבּתניא  עד 28וכדאיתא הּמדרגֹות ּבסתר וירדה ׁשּנסעה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
וכּו' הּזה עֹולם ועניני ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנתלּבׁשה

ּביניכם  יׁש ויצרֿהרע ירדּתם ׁשּלמצרים ּבכדי 29למקֹום , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
להֹורֹות  הּוא הּתֹורה ׁשענין ׁשכם, ּבחינת את ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָלברר
תעׂשינה, לא אׁשר ואּלה יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה ְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
הּוא  הּטהֹור ּבחינת ׁשּברּור והפכֹו, הּטהֹור ּבין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָּולהבּדיל
 ֿ מצות ענין ׁשהּוא טֹוב עׂשה ענין ׁשּזהּו עׂשּיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעלֿידי
מרע  סּור ּדחּיה, עלֿידי הּוא הּטמא ּבחינת ּוברּור ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָעׂשה.
הּתֹורה  לּמּוד ּדעלֿידי לאֿתעׂשה. מצות ענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשהּוא

ּוכמאמר  ,מל נעׂשה זה 30ׁשּלֹו ּובכח רּבנן, מלכי מאן ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
על  הּכח ּכי ,ל נתּתי ואני ׁשאֹומר וזהּו לברר. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול

האבֹות  ּבחיר הּוא ויעקב מהאבֹות, הּוא אבל 31הּברּור , ְְֲֲִֵֵַַָָָָָֹ
ּדכתיב  יֹוסף, עלֿידי הּוא ּבפעל ּתֹולדֹות 32הּברּור אּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַֹ

עקב  יּו"ד הּוא ׁשּיעקב והגם יֹוסף. הּוא 33יעקב הרי , ֲֲֲֲֵֵֵֶַַַַָֹֹ
היא  ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה והמׁשכה אצילּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָּבמדרגת

הּזהר  ּבבאּורי  וכּמבאר יֹוסף ההפרׁש34עלֿידי זה ּו וה ּנה . ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ירידה  הּוא ענינֹו ּדיֹוסף הּׁשבטים, לׁשאר יֹוסף ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָּבין
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ד.)28 ואילך.)29פרק ב פח, ברע"מ.)30שבת – ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין רפע"ו.)31ראה ב"ר וראה כה. כז, תולדות שעה"פ

ועוד. ב קמז, ב. קיט, וישב.)32זח"א ועוד.)33ר"פ ישראל. ערך קסח )34קה"י (ע' ולהצ"צ ואילך). ד (כט, לאדהאמ"צ פרשתנו

ובכ"מ. ואילך. ב שפה, שם אוה"ת ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯¯·Ï ‡e‰ ÛÒBÈ ÏL לקדושה ולהעלות מהרע שבה הטוב את להפריד ∆≈¿»≈

,ÌÎL ˙ÈÁa ˙‡ Ìbביותר תחתונה בחינה ˆ¯CÈשהיא ‰lÁ˙e «∆¿ƒ«¿∆¿ƒ»»ƒ
המשכת של זו בדרך ה' בעבודת העוסק מעלה האדם מלמעלה אלוקות

מטה  למטה ÌÎLועד ˙ÈÁa ˙‡ ¯¯·Ï בחינת התחתון, החלק ¿»≈∆¿ƒ«¿∆
BÓˆÚ,אחוריים Ì„‡a»»»«¿

¯e¯a ÌÈÏÚBt CkŒ¯Á‡Â¿««»¬ƒ≈
.Blk ÌÏBÚa ÌÎL ˙ÈÁa¿ƒ«¿∆»»À
‰¯Bz‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««»
‰„¯ÈÂ ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»¿»¿»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ולכן ƒ¿«¿»¿«»
מלמעלה  המשכה של זו עבודה

לימוד  עלֿידי בעיקר היא למטה

מובא È‡„ÎÂ˙‡התורה  ¿ƒ¿ƒ»
‡Èza28 של הירידה לגבי ««¿»

למטה  מלמעלה התורה

¯˙Òa ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒpL∆»¿»¿»¿»¿≈∆
‰LaÏ˙pL „Ú ˙B‚¯„n‰««¿≈«∆ƒ¿«¿»
ÈÈÚÂ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈
ÌB˜ÓÏ 'eÎÂ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿¿»
Œ¯ˆÈÂ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓlL∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆

ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰29, אמרו »«≈≈≈∆
שעלה  "בשעה ז"ל: חכמינו

התורה] את [לקבל למרום משה

לפני  השרת מלאכי אמרו

של  ריבונו הוא: ברוך הקדוש

בינינו? אשה לילוד מה עולם,

בא. תורה לקבל להן: אמר

גנוזה... חמודה לפניו: אמרו

לבשר  ליתנה מבקש אתה

ברוך  הקדוש לו אמר ודם?...

שאתה  תורה עולם, של ריבונו לפניו... אמר תשובה. להן החזיר למשה: הוא

אמר  מצרים", מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך ה' "אנכי בה כתיב מה לי נותן

שוב  לכם? תהא למה תורה השתעבדתם? לפרעה ירדתם? למצרים להן:

יצר  ביניכם? יש קנאה תגנוב", לא תנאף לא תרצח "לא בה... כתיב מה

מודגש  זה בעניין וגם הוא. ברוך להקדוש לו הודו מיד ביניכם? יש הרע

אצל  גנוזה" "חמודה ביותר, נעלה ממקום ירדה התורה כמה עד

הרע, יצר ושל מצרים של מקום ביותר, נחות למקום הקדושֿברוךֿהוא

,ÌÎL ˙ÈÁa ˙‡ Ìb ¯¯·Ï È„Îa למטה ירדה שהתורה זה ודבר ƒ¿≈¿»≈«∆¿ƒ«¿∆
בכך גם מודגש הזה ‰e‡לעולם ‰¯Bz‰ ÔÈÚL שאין מופשט דבר לא ∆ƒ¿««»

באה  התורה אלא בפועל למעשה שייכות ‰NÚn‰לו ˙‡ ˙B¯B‰Ï¿∆««¬∆
¯B‰h‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ïe ,‰ÈNÚ˙ ‡Ï ¯L‡ ‰l‡Â ÔeNÚÈ ¯L‡¬∆«¬¿≈∆¬∆…≈»∆»¬«¿ƒ≈«»

¯B‰h‰ ˙ÈÁa ¯e¯aL ,BÎÙ‰Â הטהרה מהיפך שלו וההפרדה «¬»∆≈¿ƒ««»
לקדושה  BË·והעלאתו ‰NÚ ÔÈÚ e‰fL ,‰iNÚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¬ƒ»∆∆ƒ¿«¬≈

‰NÚŒ˙ÂˆÓ ÔÈÚ ‡e‰L כדי גשמיים בחפצים משתמש האדם וכאשר ∆ƒ¿«ƒ¿«¬≈
לקדושה. אותם ומעלה מברר הוא הרי עשה, מצוות ÈÁa˙לקיים ¯e¯·e≈¿ƒ«

‡Óh‰ האסורים העולם ענייני «»≈
בהנאה אפילו או ‰e‡באכילה

Ú¯Ó ¯eÒ ,‰iÁc È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»≈»
Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«…

‰NÚ˙ ואי הדחייה ידי שעל «¬∆
מתבררים. הם גם בהם השימוש

‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒ«»
,CÏÓ ‰NÚ BlL כאשר ∆«¬∆∆∆

הוא  הרי תורה לומד האדם

עניני  על ושליט כמלך נעשה

חכמינו Ó‡ÓÎe30¯העולם ¿«¬«
¯Ôa,ז"ל  ÈÎÏÓ Ô‡Ó מי »«¿≈«»»

התורה, חכמי המלכים, הם

ÏBÎÈ ‰Ê ÁÎ·e האדם ¿…«∆»
תורה  את Ï·¯¯הלומד ¿»≈

העולם.

¯ÓB‡L e‰ÊÂ אבינו יעקב ¿∆∆≈
בדרך  ה' את שעובד ליוסף

ומברר  למטה מלמעלה המשכה

שבעולם  הגשמיים הדברים את

Èkהזה ,EÏ Èz˙ È‡Â«¬ƒ»«ƒ¿ƒ
‡e‰ ¯e¯a‰ ÏÚ Ák‰«…«««≈
‡e‰ ·˜ÚÈÂ ,˙B·‡‰Ó≈»»¿«¬…

˙B·‡‰ ¯ÈÁa31, הכוח ולכן ¿ƒ»»
ניתן  בכלל, מהאבות הניתן

") בפרט אבינו È‡Âמיעקב

È˙Îc·נתתי") ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÏÚÙa ¯e¯a‰ Ï·‡32‰l‡ ¬»«≈¿…««¿≈≈ƒ¿ƒ≈∆
ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz שבאים הכוחות את לפועל המוציא הוא יוסף כי ¿«¬…≈

Ú˜·מיעקב. „"eÈ ‡e‰ ·˜ÚiL Ì‚‰Â33, מדובר לכאורה כן ואם «¬«∆«¬…»≈
העולם? ענייני לבירור הכוח ממנה ניתן ואיך נמוכה ‰e‡בדרגה È¯‰¬≈

,˙eÏÈˆ‡ ˙‚¯„Óa בחינת (וגם העולמות מארבעת נעלה הכי העולם שהוא ¿«¿≈«¬ƒ
ביותר) גבוהה דרגה היא שבאצילות מאצילות ÎLÓ‰Â‰"עקב" ¿«¿»»

È¯e‡·a ¯‡·nÎÂ ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ«¿≈≈¿«¿…»¿≈≈
¯‰f‰34.הזהר דברי את המבארים נשיאינו רבותינו ספרי «…«

‰p‰Â מעלה מלמעלה אלוקות ולהמשיך להוריד יוסף עבודת של זה נושא ¿ƒ≈
הזה לעולם מטה למטה ‰‰L¯Ùעד e‰Ê ההבדל¯‡LÏ ÛÒBÈ ÔÈa ∆«∆¿≈≈≈ƒ¿»

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â ‰„È¯È ‡e‰ BÈÚ ÛÒBÈc ,ÌÈË·M‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»»ƒ¿«¿»
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`jigי lr cg` mky jl izzp ip`e

ּוׁשאר  הּתֹורה, ּבחינת למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָוהמׁשכה
ּכמֹו למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ענינם ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָהּׁשבטים
ענין  ׁשהּוא יּֿה, ׁשבטי ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּכתּוב
ּדׁשביט  ּכֹוכבא מּלׁשֹון הּוא ׁשּׁשבטים היֹות (ועם ְְְְְְֱִִִִִֶַָָָָהּתפּלה
ׁשהם  ּכמֹו עבֹודתם אבל ההמׁשכה, ענין ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָכּו'
ׁשּׁשם  ׁשּכתּוב ּכמֹו עלּיה, ּבבחינת היא הּבריאה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָּבעֹולם

למעלה  מּלמּטה וכּו' ׁשבטים  ּכמֹו35עלּו הּוא ּדתפּלה ,( ְְְְְְְִִִִַַָָָָָ
הּׁשמימה  מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ׁשהּוא ,36סּלם, ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ
הּסּלם  ׁשליבֹות ּבד' למעלה מּלמּטה ,37ׁשעֹולה ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ

הֹודאה  ּבחינת ּבׁשמֹו, קראּו לה' מהֹודּו היא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּדההתחלה
ההתּבֹוננּות  ואחרּֿכ אני, מֹודה לזה קדם ועֹוד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹּבלבד.
ּומּׁשלב  למדריגה מּמדריגה ועֹולה וכּו', ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדפסּוקיּֿדזמרה
קּמי  ּכעבּדא ּבבּטּול עׂשרה' ל'ׁשמֹונה ׁשּמּגיע עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלׁשלב

ּדעּקר 38מריּה ידּוע הּנה א) הּׁשבטים. עבֹודת ענין וזהּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּבּגמרא  וכדאיתא הּתפּלה, אחר הּוא הּתֹורה 39ּפעּלת ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

למּטתֹו, סמּוכה ּתפּלתֹו ׁשּתהא ּבנימין אּבא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּתפּלת
ּבזה  יהיה 40ּומבאר הּתֹורה ׁשּלּמּוד היא ּבזה ׁשהּכּונה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבספר  ּׁשאיתא מה ׁשּזהּו ּדוקא, ּדתפּלה ההעלאה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאחר
החכמה 41הּבהיר  מעין ּבּז42(נּסחֿאחר הּובא ,43הר ) ְְִֵַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבקדׁשאּֿבריֿהּוא  ׁשּלמעלה ּתֹורה מחּבר היה ,44ּדדוד ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻ
יׂשראל  זמירֹות נעים הּוא ּדדוד ּבחינת 45ּדלהיֹות , ְְְְְְְִִִִִִֵַָָ

ׁשּלמעלה  ּתֹורה לחּבר ּדוקא ּבכחֹו היה לכן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּתפּלה,
ְְְִָֻּבקדׁשאּֿבריֿהּוא).
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ב.)35 קג, שם תו"א ועוד.)36ראה ב. שו, ב. רסו, ח"א זהר –)37ראה הספר שבסוף במ"מ (ובהנסמן ב ב, בשלח לקו"ת ראה

תשד"מ). קה"ת א.)38בהוצאת יו"ד, ב.)39שבת ה, ב.)40ברכות צו, ברכה (קצו).)41לקו"ת נח שלח כ")42סימן בלקו"ת ה

רע"ג). מז, שם וראה סע"א. ב.)43(נא, רכב, בזהר).)44ח"ג (וכמ "ש רע"ד. פז, מטות ד). יט, ב. (יח, שמיני לקו"ת ש"ב )45ראה

א. כג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰¯Bz‰ ˙ÈÁa ,‰hÓÏ ידי על בעיקר היא זו שעבודה לעיל כמבואר ¿«»¿ƒ««»

הזה  העולם עד ביותר נעלה ושורש ממקור ירדה עצמה שהיא התורה לימוד

ÏÚÓÏ‰,הגשמי ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ÌÈÚ ÌÈË·M‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒƒ¿»»«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
למעלה מלמטה התחתונים התעלות של בדרך לאלוקות ¿BÓkהתקרבות

eÏÚ ÌML ·e˙kL∆»∆»»
,dŒÈ ÈË·L ÌÈË·L ודיוק ¿»ƒƒ¿≈»

לעניין  רומז "עלו" הפסוק לשון

ÔÈÚההעלאה  ‡e‰L∆ƒ¿«
‰lÙz‰ מתקרב האדם שבה «¿ƒ»

התעוררות  ידי על לאלוקות

‰BÈ˙מלמטה ÌÚÂ)¿ƒ¡
ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈË·ML∆¿»ƒƒ¿
‡e‰L 'eÎ ËÈ·Lc ‡·ÎBk¿»¿»ƒ∆

,‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ שהרי ƒ¿«««¿»»
למטה  מלמעלה מאיר הכוכב

Ì˙„B·Ú Ï·‡ כל של ¬»¬»»
יוסף מלבד ¿BÓkהשבטים

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa Ì‰L∆≈¿»«¿ƒ»
BÓk ,‰iÏÚ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿
eÏÚ ÌML ·e˙kL∆»∆»»
‰hÓlÓ 'eÎÂ ÌÈË·L¿»ƒ¿ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ35,( ומפרט ומוסיף ¿«¿»
מלמטה  העלייה עניין את

בעבודת  שהוא כפי למעלה

BÓkהתפילה ‡e‰ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»¿
ÌlÒ, עליו לטפס שניתן À»

זה  ידי ועל למעלה, מלמטה

המעלה  עם המטה את לחבר

‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ ‡e‰L∆À»À»«¿»
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â36, ¿…«ƒ««»«¿»

של  בחלומו שהיה הסולם כמו

בארץ  ניצב שקצהו אבינו יעקב

והשמים  התחתונה הארץ בין מחבר שהסולם ונמצא השמים עד מגיע וראשו

התפילה  עבודת של ענינה וזה המתפללÏBÚL‰העליונים hÓlÓ‰האדם ∆∆ƒ¿«»
Ìlq‰ ˙B·ÈÏL '„a ‰ÏÚÓÏ37, שתפילת וחסידות בקבלה כמבואר ¿«¿»¿¿ƒ«À»

יצירה  בריאה אצילות, העולמות ארבעת (כנגד חלקים לארבעה נחלקת שחרית

בסולם  עלייה של שלבים לארבעה שנמשלו של ÏÁ˙‰‰c‰עשייה) ¿««¿»»
Ïa·„התפילה  ‰‡„B‰ ˙ÈÁa ,BÓLa e‡¯˜ '‰Ï e„B‰Ó ‡È‰ƒ≈«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»ƒ¿«

ועמוקה, פנימית והרגשה להכרה שמביאה באלוקות והשגה הבנה לעומת

(בדומה  יחסית נמוכה דרגה היא בהודאה, לאלוקות האדם של ההתייחסות

היא  ולכן איתה) ומזדהה מבין שאיננו אף מסויימת לדעה ומסכים שמודה למי

יותר. ולא בלבד" "הודאה ‡È,נקראת ‰„BÓ ‰ÊÏ Ì„˜ „BÚÂ שגם ¿…∆»∆∆¬ƒ
בלבד הודאה יותרבא CkŒ¯Á‡Âהיא הנעלה בגדולת ‰‰˙eBa˙השלב ¿««»«ƒ¿¿

eÎÂ'ה' ‰¯ÓÊcŒÈ˜eÒÙc וחסדו ה' גדולת על שונים תיאורים יש בהם ƒ¿≈¿ƒ¿»¿
וכד', ∆¿ÏBÚÂ‰והשפעתו

‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»
„Ú ·ÏLÏ ·ÏMÓeƒ»»¿»»«
'‰¯NÚ ‰BÓL'Ï ÚÈbnL∆«ƒ«ƒ¿∆∆¿≈
Èn˜ ‡c·Úk Ïeh·a¿ƒ¿«¿»«≈

dÈ¯Ó38 אדונו לפני כעבד »≈
כך  כדי עד מוחלט ביטול שהוא

משל  מציאות שום אין שלעבד

את  לשרת הוא ענינו וכל עצמו,

B·Ú„˙אדונו ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¬«
ÌÈË·M‰ התפילה בעבודת «¿»ƒ

למעלה  מלמטה העלאה בדרך

לשלב. משלב

¯wÚc Úe„È ‰p‰ C‡)«ƒ≈»«¿ƒ«
¯Á‡ ‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙lÚt¿À««»««
‡˙È‡„ÎÂ ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»

‡¯Óba39‡a‡ ˙lÙz «¿»»¿ƒ««»
B˙lÙz ‡‰zL ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ∆¿≈¿ƒ»
¯‡·Óe ,B˙hÓÏ ‰ÎeÓÒ¿»¿ƒ»¿…»

‰Êa40‰Êa ‰ek‰L »∆∆««»»»∆
‰¯Bz‰ „enlL ‡È‰ƒ∆ƒ«»
‰‡ÏÚ‰‰ ¯Á‡Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿««««¬»»

,‡˜Âc ‰lÙ˙c רצה ולכן ƒ¿ƒ»«¿»
סמוכה  תהיה שתפילתו

לראש  שלכל היינו למיטתו,

כך  אחר ורק יתפלל בקומו מיד

התורה  לימוד כי תורה ילמד

יותר  נעלה התפילה לאחר

התפילה לפני התורה È‡M˙‡מלימוד ‰Ó e‰fLמובא¯ÙÒa ∆∆«∆ƒ»¿≈∆
¯È‰a‰41‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚÓ ¯Á‡ŒÁq)42¯‰fa ‡·e‰ (43, «»ƒÀ»«≈«¿««»¿»»«…«

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„˜a ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz ¯aÁÓ ‰È‰ „Â„c44, ¿»ƒ»»¿«≈»∆¿«¿»¿À¿»¿ƒ
התורה בלימוד אלוקי אור והשראת גילוי ‰e‡וגורם „Â„c ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿¿»ƒ

נקרא  זה שם ועל תהלים ספר Ï‡¯NÈמחבר ˙B¯ÈÓÊ ÌÈÚ45, ¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
‰¯Bz ¯aÁÏ ‡˜Âc BÁÎa ‰È‰ ÔÎÏ ,‰lÙz‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»»≈»»¿…«¿»¿«≈»

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„˜a ‰ÏÚÓlL באה כשהיא התורה מעלת בגלל ∆¿«¿»¿À¿»¿ƒ
תפילה  של והקדמה הכנה ).לאחר
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ÌÓ‡ המׁשכה ּבחינת הּוא הּתֹורה ענין ּדעּקר היֹות עם »¿»ְְְְֱִִִִַַַַַָָָ
הּוא  הּתפּלה ענין ועּקר למּטה, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָמּלמעלה
הענינים  ׁשּכל מּכיון הּנה למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהעלאה
יׁשנּה ּבּתֹורה ּדגם מּובן, הרי מּזה, זה ּכלּולים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּבקדּׁשה
ּובּתפּלה  למעלה. מּלמּטה ההעלאה ענין הּתפּלה, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָָָָּבחינת
והּנה  למּטה. מּלמעלה המׁשכה הּתֹורה, ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָיׁשנּה
ּדתֹורה  ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה הּוא ׁשּבּתֹורה ההעלאה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָּבחינת

הּׁשמים  מן לחם  היא מּלמעלה 46ׁשּבכתב המׁשכה  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבבלי  ּתלמּוד ּובמיחד ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה אבל ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻלמּטה,
איתא  ּבבלי ּתלמּוד ׁשעל למעלה. מּלמּטה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָהּוא

הֹוׁשיבני  להבנת 47ּבמחׁשּכים ּבא החׁש עלֿידי ׁשּדוקא , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
וכּו' ּוכמֹו48הענין ּגדֹולה. יגיעה עלֿידי ׁשּבא והינּו , ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי כּו',49ׁשאמר ּבכ ׁשראיתני אׁשרי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
רּבי  מקׁשי הוה ּכי לסֹוף כּו' מקׁשי הוה ּכי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּדמעיּקרא
ּבן  ׁשמעֹון רּבי ליּה מפרק הוה קׁשיא, יאיר ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּפנחס
ׁשמעֹון  ׁשרּבי רק זה ׁשאין ּפירּוקי, וארּבעה עׂשרין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיֹוחאי
רּבּוי  מחמת אּלא ּפירּוקי, כ"ד מתרץ היה יֹוחאי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבן

ע  ּופירּוקים ּבּתפּלה הּקׁשיֹות יׁש ועלּֿדרֿזה וכּו'. צמם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ענין  הּוא הּתפּלה ענין ּדכללּות ּדהגם הּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָּבחינת
הרי  מּכלֿמקֹום אבל ׁשּבּסּלם, הּׁשליבֹות ּבד' ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻהעלּיה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּכן, ּגם ּבֹו יֹורדים עצמֹו זה ּביעקב 18ּבסּלם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֻ
ּומתעּלה  ׁשּמּגיע ׁשּלאחר והינּו כּו', ּבֹו ויֹורדים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַעֹולים
הּנה  מריּה, קּמי ּכעבּדא ּבבּטּול עׂשרה' ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָל'ׁשמֹונה

ּכפׁשּוטֹו צרכיו  ּבּקׁשת הּוא עׂשרה' ּדהגם 50ּב'ׁשמֹונה , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבחינת  ׁשהּוא ּדעת לאדם חֹונן מאּתה היא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשההתחלה
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ד.)46 טז, א.)47בשלח כד, סנהדרין ו. ג, תרס"ו )48איכה המשך ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי ראה

ואילך. 121 ס"ע תש"ח סה"מ ואילך. 3 ב.)49ע' לג, מצות )50שבת שרש להצ"צ סהמ"צ ה"בֿד. פ"א תפלה הל' רמב"ם ראה

וש"נ. בתחלתו. התפלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ¯wÚc ˙BÈ‰ ÌÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿««»¿ƒ««¿»»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚ ¯wÚÂ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ»«¬»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ,בהרחבה לעיל ‰ÌÈÈÚכמבואר ÏkL ÔÂÈkÓ ‰p‰ ¿«¿»ƒ≈ƒ≈»∆»»ƒ¿»ƒ
,‰fÓ ‰Ê ÌÈÏeÏk ‰M„˜aL מעשר אחת שכל בספירות למשל כמו ∆ƒ¿À»¿ƒ∆ƒ∆

השאר. מכל כלולה הספירות

מחכמה  יש לדוגמא, בחסד, ולכן

שבחסד, מלכות ועד שבחסד

‰¯Bza Ì‚c ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»¿««»
מלמעלה  המשכה הוא שעניינה

ÈÁa˙למטה  dLÈ∆¿»¿ƒ«
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ,‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿«««¬»»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

‰lÙz·e העלאה הוא שעניינה «¿ƒ»
למעלה  ÈÁa˙מלמטה dLÈ∆¿»¿ƒ«

‰ÎLÓ‰ ,‰¯Bz‰«»«¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ כפי ƒ¿«¿»¿«»
ומבאר. שהולך

‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÈÁa ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«««¬»»
‰¯Bz ‡e‰ ‰¯BzaL∆«»»
‰¯B˙c .‰tŒÏÚaL∆¿«∆¿»

ÌÁÏ ‡È‰ ·˙ÎaL מזון ∆ƒ¿»ƒ∆∆
‰ÌÈÓMרוחני ÔÓ46 ƒ«»«ƒ

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»
‰¯Bz Ï·‡ ,‰hÓÏ¿«»¬»»
„ÁÈÓ·e ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ¿À»

‡e‰ ÈÏ·a „eÓÏz לימוד «¿«¿ƒ
ÏÚÓÏ‰.בדרך ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

‡˙È‡ ÈÏ·a „eÓÏz ÏÚL∆««¿«¿ƒƒ»
הפסוק ÌÈkLÁÓa¿«¬«ƒמובא

È·ÈLB‰47ŒÏÚ ‡˜ÂcL , ƒ«ƒ∆«¿»«
CLÁ‰ È„È הקושיות ריבוי ¿≈«…∆

הארוכים  והדיונים והתירוצים

סגנון  מתאפיין בהם והפלפולים

נמשלו  בבלי תלמוד של הלימוד

החושך  עלֿידי דווקא אבל eÎÂ'הלומד a‡לחושך ÔÈÚ‰ ˙·‰Ï48, »«¬»«»ƒ¿»¿
‰ÏB„b ‰ÚÈ‚È È„ÈŒÏÚ ‡aL eÈ‰Â.למטה האדם של מצידו ¿«¿∆»«¿≈¿ƒ»¿»
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡L BÓÎe49CÎa È˙È‡¯L EÈ¯L‡ ¿∆»««ƒƒ¿∆»ƒ«¿∆∆¿ƒ«ƒ¿»

Èa¯ ÈL˜Ó ‰Â‰ Èk ÛBÒÏ 'eÎ ÈL˜Ó ‰Â‰ Èk ‡¯wÈÚÓc ,'eÎ¿≈ƒ»»ƒ«»«¿≈¿ƒ«»«¿≈«ƒ
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ dÈÏ ˜¯ÙÓ ‰Â‰ ,‡ÈL˜ ¯È‡È Ôa ÒÁtƒ¿»∆»ƒÀ¿»«»¿»≈≈«ƒƒ¿∆»ƒ

,È˜e¯Èt ‰Úa¯‡Â ÔÈ¯NÚ יוחאי בר שמעון שרבי לאחר כי בגמרא מסופר ∆¿ƒ¿«¿»»≈≈
לבית  אותו הכניס פניו, את לקבל יאיר בן פנחס רבי חתנו בא מהמערה יצא

נסדק  רשב"י של שבשרו פנחס רבי וכשראה בשרו. את מחליק והיה המרחץ

אמר  בכך". שראיתיך לי "אוי ואמר: וצווח בכה במערה, שהיה השנים במהלך

בי  מצאת לא - בכך ראיתני לא שאילמלא בכך, שראיתני "אשריך רשב"י: לו

לכן  קודם כי בתורה, הרבה נתעלה במערה הייסורים בגלל שדווקא היינו כך",

מקשה  היה רשב"י קושיא כאשר

לו  עונה יאיר בן פנחס רבי היה

כאשר  וכעת תירוצים עשר שנים

מקשה  היה יאיר בן פנחס רבי

לו  עונה רשב"י היה קושיא,

תירוצים וארבעה ≈∆ÔÈ‡Lעשרים
Ôa ÔBÚÓL Èa¯L ˜¯ ‰Ê∆«∆«ƒƒ¿∆
„"Î ı¯˙Ó ‰È‰ È‡ÁBÈ»ƒ»»¿»≈
Èea¯ ˙ÓÁÓ ‡l‡ ,È˜e¯Èt≈≈∆»≈¬«ƒ
ÌÓˆÚ ÌÈ˜e¯ÈÙe ˙BÈLw‰«À¿≈ƒ«¿»

'eÎÂ לכך רק הכוונה ואין ¿
תירץ  שרשב"י התירוצים שמספר

עשר  שנים לא יותר, גדול היה

אלא  וארבעה, עשרים אלא

היה  שלימודו העובדה שעצם

ותירוצים  קושיות ריבוי מתוך

גבוהה  ודרגה לרמה אותו הביאה

(בדוגמת  התורה בלימוד יותר

הוא  בו שהלימוד בבלי תלמוד

אך  רבה, ויגיעה "חושך" מתוך

לדרגה  באים כך משום דווקא
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‰lÙza LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈«¿ƒ»
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ÌÓ‡ המׁשכה ּבחינת הּוא הּתֹורה ענין ּדעּקר היֹות עם »¿»ְְְְֱִִִִַַַַַָָָ
הּוא  הּתפּלה ענין ועּקר למּטה, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָמּלמעלה
הענינים  ׁשּכל מּכיון הּנה למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהעלאה
יׁשנּה ּבּתֹורה ּדגם מּובן, הרי מּזה, זה ּכלּולים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּבקדּׁשה
ּובּתפּלה  למעלה. מּלמּטה ההעלאה ענין הּתפּלה, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָָָָּבחינת
והּנה  למּטה. מּלמעלה המׁשכה הּתֹורה, ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָיׁשנּה
ּדתֹורה  ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה הּוא ׁשּבּתֹורה ההעלאה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָּבחינת

הּׁשמים  מן לחם  היא מּלמעלה 46ׁשּבכתב המׁשכה  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבבלי  ּתלמּוד ּובמיחד ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה אבל ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻלמּטה,
איתא  ּבבלי ּתלמּוד ׁשעל למעלה. מּלמּטה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָהּוא

הֹוׁשיבני  להבנת 47ּבמחׁשּכים ּבא החׁש עלֿידי ׁשּדוקא , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
וכּו' ּוכמֹו48הענין ּגדֹולה. יגיעה עלֿידי ׁשּבא והינּו , ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי כּו',49ׁשאמר ּבכ ׁשראיתני אׁשרי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
רּבי  מקׁשי הוה ּכי לסֹוף כּו' מקׁשי הוה ּכי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּדמעיּקרא
ּבן  ׁשמעֹון רּבי ליּה מפרק הוה קׁשיא, יאיר ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּפנחס
ׁשמעֹון  ׁשרּבי רק זה ׁשאין ּפירּוקי, וארּבעה עׂשרין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיֹוחאי
רּבּוי  מחמת אּלא ּפירּוקי, כ"ד מתרץ היה יֹוחאי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבן

ע  ּופירּוקים ּבּתפּלה הּקׁשיֹות יׁש ועלּֿדרֿזה וכּו'. צמם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ענין  הּוא הּתפּלה ענין ּדכללּות ּדהגם הּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָּבחינת
הרי  מּכלֿמקֹום אבל ׁשּבּסּלם, הּׁשליבֹות ּבד' ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻהעלּיה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּכן, ּגם ּבֹו יֹורדים עצמֹו זה ּביעקב 18ּבסּלם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֻ
ּומתעּלה  ׁשּמּגיע ׁשּלאחר והינּו כּו', ּבֹו ויֹורדים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַעֹולים
הּנה  מריּה, קּמי ּכעבּדא ּבבּטּול עׂשרה' ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָל'ׁשמֹונה

ּכפׁשּוטֹו צרכיו  ּבּקׁשת הּוא עׂשרה' ּדהגם 50ּב'ׁשמֹונה , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבחינת  ׁשהּוא ּדעת לאדם חֹונן מאּתה היא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשההתחלה
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‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ¯wÚc ˙BÈ‰ ÌÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿««»¿ƒ««¿»»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚ ¯wÚÂ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ»«¬»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ,בהרחבה לעיל ‰ÌÈÈÚכמבואר ÏkL ÔÂÈkÓ ‰p‰ ¿«¿»ƒ≈ƒ≈»∆»»ƒ¿»ƒ
,‰fÓ ‰Ê ÌÈÏeÏk ‰M„˜aL מעשר אחת שכל בספירות למשל כמו ∆ƒ¿À»¿ƒ∆ƒ∆

השאר. מכל כלולה הספירות

מחכמה  יש לדוגמא, בחסד, ולכן

שבחסד, מלכות ועד שבחסד

‰¯Bza Ì‚c ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»¿««»
מלמעלה  המשכה הוא שעניינה

ÈÁa˙למטה  dLÈ∆¿»¿ƒ«
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ,‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿«««¬»»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

‰lÙz·e העלאה הוא שעניינה «¿ƒ»
למעלה  ÈÁa˙מלמטה dLÈ∆¿»¿ƒ«

‰ÎLÓ‰ ,‰¯Bz‰«»«¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ כפי ƒ¿«¿»¿«»
ומבאר. שהולך

‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÈÁa ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«««¬»»
‰¯Bz ‡e‰ ‰¯BzaL∆«»»
‰¯B˙c .‰tŒÏÚaL∆¿«∆¿»

ÌÁÏ ‡È‰ ·˙ÎaL מזון ∆ƒ¿»ƒ∆∆
‰ÌÈÓMרוחני ÔÓ46 ƒ«»«ƒ

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»
‰¯Bz Ï·‡ ,‰hÓÏ¿«»¬»»
„ÁÈÓ·e ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ¿À»

‡e‰ ÈÏ·a „eÓÏz לימוד «¿«¿ƒ
ÏÚÓÏ‰.בדרך ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

‡˙È‡ ÈÏ·a „eÓÏz ÏÚL∆««¿«¿ƒƒ»
הפסוק ÌÈkLÁÓa¿«¬«ƒמובא

È·ÈLB‰47ŒÏÚ ‡˜ÂcL , ƒ«ƒ∆«¿»«
CLÁ‰ È„È הקושיות ריבוי ¿≈«…∆

הארוכים  והדיונים והתירוצים

סגנון  מתאפיין בהם והפלפולים

נמשלו  בבלי תלמוד של הלימוד

החושך  עלֿידי דווקא אבל eÎÂ'הלומד a‡לחושך ÔÈÚ‰ ˙·‰Ï48, »«¬»«»ƒ¿»¿
‰ÏB„b ‰ÚÈ‚È È„ÈŒÏÚ ‡aL eÈ‰Â.למטה האדם של מצידו ¿«¿∆»«¿≈¿ƒ»¿»
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡L BÓÎe49CÎa È˙È‡¯L EÈ¯L‡ ¿∆»««ƒƒ¿∆»ƒ«¿∆∆¿ƒ«ƒ¿»

Èa¯ ÈL˜Ó ‰Â‰ Èk ÛBÒÏ 'eÎ ÈL˜Ó ‰Â‰ Èk ‡¯wÈÚÓc ,'eÎ¿≈ƒ»»ƒ«»«¿≈¿ƒ«»«¿≈«ƒ
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ dÈÏ ˜¯ÙÓ ‰Â‰ ,‡ÈL˜ ¯È‡È Ôa ÒÁtƒ¿»∆»ƒÀ¿»«»¿»≈≈«ƒƒ¿∆»ƒ

,È˜e¯Èt ‰Úa¯‡Â ÔÈ¯NÚ יוחאי בר שמעון שרבי לאחר כי בגמרא מסופר ∆¿ƒ¿«¿»»≈≈
לבית  אותו הכניס פניו, את לקבל יאיר בן פנחס רבי חתנו בא מהמערה יצא

נסדק  רשב"י של שבשרו פנחס רבי וכשראה בשרו. את מחליק והיה המרחץ

אמר  בכך". שראיתיך לי "אוי ואמר: וצווח בכה במערה, שהיה השנים במהלך

בי  מצאת לא - בכך ראיתני לא שאילמלא בכך, שראיתני "אשריך רשב"י: לו
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תירץ  שרשב"י התירוצים שמספר

עשר  שנים לא יותר, גדול היה

אלא  וארבעה, עשרים אלא

היה  שלימודו העובדה שעצם

ותירוצים  קושיות ריבוי מתוך

גבוהה  ודרגה לרמה אותו הביאה

(בדוגמת  התורה בלימוד יותר

הוא  בו שהלימוד בבלי תלמוד

אך  רבה, ויגיעה "חושך" מתוך

לדרגה  באים כך משום דווקא

התורה). בלימוד יותר גבוהה
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ּגׁשמּיים  ּדברים מבּקׁש אחרּֿכ אבל ׁשּבאדם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׂשכל
ּברּכת  ועד ּבגׁשמּיּות, ּכפׁשּוטֹו הּׁשנים מבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכפׁשּוטם,
תצמיח, מהרה עבּד ּדוד צמח ואת ירּוׁשלים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹונה
ּומכּפל, ּכפּול חׁש ׁשהּוא מהּגלּות הּגאּולה ענין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא
יׁשנּה ועלּֿדרֿזה וכּו'. ּבׁשּוב עינינּו לותחזינה ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָועד
יׁשנם  ּדבתפּלה ּבפׁשטּות, ּותפּלה ּדתֹורה ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָההתּכּללּות
ספר  והּוא הּתפּלה ענין יׁשנֹו ּבּתֹורה וגם הּתֹורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָחלקי
ותׁשּבחֹות  ׁשירים הּוא וענינֹו ּבּתֹורה, חלק ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּתהּלים

ּפעמים. ּכּמה וכּמבאר ּכּנ"ל. ּתפּלה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשענינם

e‰ÊÂ,'גֹו אחד ׁשכם ל נתּתי ואני ליֹוסף יעקב ׁשאמר ¿∆ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
הּורד  יֹוסף ּבחינת עלֿידי ּדדוקא ּובקׁשּתי, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָּבחרּבי
מּטה  למּטה וההמׁשכה הּירידה ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָמצרימה,
ׁשּזהּו מּטה, ּדהּמּטה ההעלאה ּפֹועל עלֿידיֿזה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּביֹותר,
ּתפּלה  ּבחינת ענין (ׁשהּוא ּובקׁשּתי ּבחרּבי ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָענין

הּליווער  ּבענין וכּידּוע ּדבר 51ׁשּבּתֹורה). ּדכׁשּמגּביהים , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
לא  אז לתחּתיתֹו, קרֹוב ּגם אֹו מאמצעיתֹו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמעליֹונֹו
אז  מּמׁש, מּתחּתיתֹו ּכׁשּמגּביהֹו ורק הּבנין, ּכל ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻיגּבּה
הּורד  ויֹוסף ענין הּוא ועלּֿדרֿזה הּבנין, ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָיגּביּה
ּביֹותר, מּטה למּטה הּירידה ׁשעלֿידי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמצרימה,
סתם, מּמצרים למּטה היא ּדמצרימה וכּנ"ל ְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָּבמצרימה,
ההׁשּתלׁשלּות  סדר ּכל את ּומגּביּה מברר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידיֿזה
ּבר  יֹוסף הצּביר מצרימה, הּורד ׁשּיֹוסף ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכּו'.
מצרים  מארץ ּדוקא ואדרּבה מּׁשם, הארצֹות ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכלּכל
וזהּו יׂשראל. לארץ ּגם הארצֹות לכל הה ׁשּפעה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאה
ּדעלֿידי  ּובקׁשּתי, ּבחרּבי גֹו' אחד ׁשכם ל נתּתי ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָואני
עלֿידיֿזה  ּפעל למּטה, ההמׁשכה למצרים, יֹוסף ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָירידת
ּבחרּבי  ענין ׁשּזהּו כּו' הּתחּתֹונים הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּיתעּלּו
למּטה  ההמׁשכה יֹוסף, ּבחינת ּדעלֿידי וגם ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָּובקׁשּתי.

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

ובכ"מ.)51 רע"א. ד, בראשית תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„‡aL ÏÎO‰ ˙ÈÁa ‡e‰L ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡Ó כן ואם ≈«»≈¿»»««∆¿ƒ««≈∆∆»»»

עדיי  עסוק נעליםהוא בדברים ÌÈ¯·cן Lw·Ó CkŒ¯Á‡ Ï·‡¬»««»¿«≈¿»ƒ
,ÌËeLÙk ÌÈiÓLbכמוÌÈM‰ C¯·Ó ועל התבואה על תפילה שהיא «¿ƒƒƒ¿»¿»≈«»ƒ

Â‡˙הפרנסה ,ÌÈÏLe¯È ‰Ba ˙k¯a „ÚÂ ,˙eiÓL‚a BËeLÙkƒ¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»»ƒ¿∆
‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓ∆̂«»ƒ«¿¿¿≈»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁÈÓˆ«̇¿ƒ«∆ƒ¿«
‡e‰L ˙eÏb‰Ó ‰Ïe‡b‰«¿»≈«»∆
„ÚÂ ,ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁ…∆»¿À»¿«
E·eLa eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙ÂÏƒ¿∆¡∆»≈≈¿¿

'eÎÂ הגאולה על בקשות שהם ¿
המשיח  וביאת ירושלים ובניין

הזה  בעולם המקדש בית ובניין

הללו  הבקשות שכל בגשמיות,

תכלית  לעומת ירידה נחשבות

שום  לאדם שאין באופן הביטול

משלו. רצונות ושום מציאות

dLÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆∆¿»
‰¯B˙c ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿¿»
,˙eËLÙa ‰lÙ˙e¿ƒ»¿«¿
È˜ÏÁ ÌLÈ ‰lÙ˙·c¿ƒ¿ƒ»∆¿»∆¿≈

,‰¯Bz‰ התפילה נוסח שהרי «»
תורה  ודברי מפסוקים מורכב

ÔÈÚ BLÈ ‰¯Bza Ì‚Â¿««»∆¿ƒ¿«
ÌÈl‰z ¯ÙÒ ‡e‰Â ‰lÙz‰«¿ƒ»¿≈∆¿ƒƒ

,‰¯Bza ˜ÏÁ ‡e‰L אחד ∆≈∆«»
בתנ"ך הכתובים «¿BÈÚÂ¿ƒמספרי

˙BÁaL˙Â ÌÈ¯ÈL ‡e‰ƒƒ¿ƒ¿»
««¿ÌÈÚL∆ƒלקדושֿברוךֿהוא

Ï"pk ‰lÙz נקרא כך שמשום  ¿ƒ»««
תהלים  ספר מחבר המלך דוד

ישראל". זמירות "נעים בשם

.ÌÈÓÚt ‰nk ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«»¿»ƒ
ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»««¬…¿≈
„Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙ È‡Â«¬ƒ»«ƒ¿¿∆««
,ÈzL˜·e Èa¯Áa ,'B‚¿«¿ƒ¿«¿ƒ
הפנימי  הטעם יובן ומעתה

("בחרבי  התפילה שעניין

ובבעותי") בצלותי – ובקשתי

ליוסף  דווקא ÓÈ¯ˆÓ‰,נאמר „¯e‰ ÛÒBÈ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„c¿«¿»«¿≈¿ƒ«≈«ƒ¿»¿»
‰ÎLÓ‰‰Â ‰„È¯i‰ ÔÈÚ ‡e‰Lהעליון האלוקי האור hÓÏ‰של ∆ƒ¿««¿ƒ»¿««¿»»¿«»
ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯˙BÈa ‰hÓכך hn‰c‰אחר ‰‡ÏÚ‰‰ «»¿≈«¿≈∆≈««¬»»¿««»

,‰hÓלאלוקות ויתקרבו יתעלו שבעולם תחתונות הכי הדרגות e‰fLשגם «»∆∆
.(‰¯BzaL ‰lÙz ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰L) ÈzL˜·e Èa¯Áa ÔÈÚƒ¿«¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»∆«»

Úe„iÎÂ51,¯ÚÂÂÈl‰ ÔÈÚaמנוףLÎc¯·c ÌÈ‰Èa‚n ובמיוחד ¿«»«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿∆«¿ƒƒ»»
העליון BBÈÏÚÓבניין B˙ÈÚˆÓ‡Óמחלקו B‡ באמצע תפיסה עלֿידי ≈∆¿≈∆¿»ƒ

B˙ÈzÁ˙Ï,הדבר  ·B¯˜ Ìb B‡ממש בתחתיתו לא da‚Èאך ‡Ï Ê‡ «»¿«¿ƒ»…À¿«
,LnÓ B˙ÈzÁzÓ B‰Èa‚nLk ˜¯Â ,ÔÈa‰ Ïk נמוך הכי בחלק »«ƒ¿»¿«¿∆«¿ƒƒ«¿ƒ«»

‰ÔÈa,שבו  Ïk dÈa‚È Ê‡»«¿ƒ«»«ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿«
,‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿«¿»
‰hÓÏ ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»¿«»
,‰ÓÈ¯ˆÓa ,¯˙BÈa ‰hÓ«»¿≈¿ƒ¿«¿»
‡È‰ ‰ÓÈ¯ˆÓc Ï"pÎÂ¿««¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì˙Ò ÌÈ¯ˆnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿»
נמוך  יותר הוא שארצה (כשם

סתם), ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מארץ
Ïk ˙‡ dÈa‚Óe ¯¯·Ó¿»≈«¿ƒ«∆»
'eÎÂ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿¿
עליונות  הכי הדרגות גם כולל

בתחתית  התופס שהמנוף (כשם

החלק  גם מגביה ממש הבניין

שבו). ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰העליון
,‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBiL∆≈«ƒ¿«¿»
ÏkÏÎÂ ¯a ÛÒBÈ ¯Èaˆ‰ƒ¿ƒ≈»¿ƒ¿≈

,ÌMÓ ˙Bˆ¯‡‰ Ïk היינו »»¬»ƒ»
הנחותה  מצרים ארץ את שהפך

לכל  שפע של למקור והתחתונה

Âc˜‡העולם ‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿»
‰‡a ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ»»
˙Bˆ¯‡‰ ÏÎÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿»»¬»

Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Ìb אף «¿∆∆ƒ¿»≈
נעלית  ישראל ארץ עצמה שמצד

מצרים. על

e‰ÊÂ בכתוב הפנימי הפירוש ¿∆
„Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙ È‡Â«¬ƒ»«ƒ¿¿∆««
,ÈzL˜·e Èa¯Áa 'B‚¿«¿ƒ¿«¿ƒ

ליוסף  ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcהנאמר
,ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙„È¯È¿ƒ«≈¿ƒ¿«ƒ

האור ‰‰ÎLÓ‰שהיא  של ««¿»»
נחות hÓÏ‰,האלוקי  למקום ¿«»
ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰כמצרים ÏÚt»««¿≈∆

Èa¯Áa ÔÈÚ e‰fL 'eÎ ÌÈBzÁz‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk elÚ˙iL∆ƒ¿«»«¿»ƒ««¿ƒ∆∆ƒ¿«¿«¿ƒ
ÈzL˜·e שהיא התפילה לעבודת היא הכוונה הדברים פנימיות שלפי ¿«¿ƒ

למעלה  מלמטה העלאה בדרך לאלוקות .התקרבות
ŒÏÚc Ì‚Â‰ÏÚt ÌÈ¯ˆÓa ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ,ÛÒBÈ ˙ÈÁa È„È ¿«¿«¿≈¿ƒ«≈««¿»»¿«»¿ƒ¿«ƒ»¬»

,ÌÈË·M‰ ÏÎa Ìb העולם ואת עצמם את וקירבו נתעלו הם שגם «¿»«¿»ƒ
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על  ׁשהּכח וכּנ"ל הּׁשבטים, ּבכל ּגם ּפעלה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֹּבמצרים
ההמׁשכה  עלֿידי הּוא הּׁשבטים, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָההעלאה
,אחי על אֹומר ולכן וכּו'. יֹוסף ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּדתֹורה
ּגם  ּפֹועל ּומּכלֿמקֹום מהּׁשבטים, למעלה ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוהינּו
והינּו הּכירּוהּו, לא הם הּנה לכן קדם זה ּומּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבהם,
וכּו' יֹוסף עבֹודת ועלֿידי זֹו, לבחינה ׁשּיכים היּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
ועלּֿפיֿזה  וכּו'. ּובקׁשּתי ּבחרּבי ּבחינת ּבהם ּגם ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָּפעל
ּכל  קדם גֹו' ל נתּתי הּנה ואני יעקב ּׁשאמר מה ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּובן
ׁשּבר אחר זאת למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּברכֹות,
יׂשראל, ּבארץ לקֹוברֹו ליֹוסף ּכׁשאמר הּׁשבטים, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאת
נתּתי  הּנה ואני עלֿזה, הּׂשכר לֹו לֹומר צרי היה ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאז
עבֹודת  על ּכח נתינת ׁשּזֹוהי אּלא גֹו', אחד ׁשכם ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָֹל
כּו' הּברכֹות קדם להם לֹומר הצר ולכן וכּו' ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּׁשבטים
ּדתֹורה  ההמׁשכה עלֿידי היא העלּיה על ּכח' ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּדה'נתינת
ּכפׁשּוטֹו, ּובקׁשּתי ּבחרּבי ּגם נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּדוקא.

ּבּזהר  ּדאיתא (הּגׁשמּיים)52ׁשאף צרכיו על ּדהּמת ּפּלל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
ּכפי  אבל הב, הב ּדאמרין ּדחציפין ּכלּבין להני ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּדֹומה

ּבּנגלה  ההלכה ּבּקׁשת 50ׁשּנפסקה הּוא הּתפּלה עּקר הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשל  ׁשבחיו סּדּור ׁשהם ראׁשֹונֹות וג' (הּגׁשמּיים). ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָצרכיו
וג' צרכיו, ּדבּקׁשת הּתפּלה לעּקר הכנה רק הן ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָמקֹום,

וכּו' הֹודאה הן נמׁש53האחרֹונֹות זה ואחרּֿכ . ְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
הּקרֹוב, אֹויב ּדעל וקׁשּתי, ּדחרּבי הּברּורים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּבעבֹודת
ׁשהּוא  ּומּכירֹו ויֹודעֹו וכּו' ׁשמגּלה הרע, ּגּסּות ְְְְְְִֶֶֶַַַַָֻוהינּו
ׁשהּוא  רחֹוק אֹויב על אבל חרב, מסּפיק עלֿזה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹויב,
מּמּנּו, יֹודע ׁשאינֹו הּנעלם רע והּוא הּדּקה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּקלּפה
 ֿ ועלֿידי למרחֹוק, ּגם מּגיע ׁשהחץ לּקׁשת, צרי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָעלֿזה
הּנה  ׁשּבּקׁשת ּוכמֹו הּנעלם. הרע את ּגם לברר יּוכל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה
החץ  יל לעצמֹו, הּמיתר את יֹותר ׁשּימׁשי מה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּכל
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יג a"lyz'd ,zah c"i ,igie zyxt zay

על  ׁשהּכח וכּנ"ל הּׁשבטים, ּבכל ּגם ּפעלה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֹּבמצרים
ההמׁשכה  עלֿידי הּוא הּׁשבטים, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָההעלאה
,אחי על אֹומר ולכן וכּו'. יֹוסף ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּדתֹורה
ּגם  ּפֹועל ּומּכלֿמקֹום מהּׁשבטים, למעלה ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוהינּו
והינּו הּכירּוהּו, לא הם הּנה לכן קדם זה ּומּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבהם,
וכּו' יֹוסף עבֹודת ועלֿידי זֹו, לבחינה ׁשּיכים היּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
ועלּֿפיֿזה  וכּו'. ּובקׁשּתי ּבחרּבי ּבחינת ּבהם ּגם ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָּפעל
ּכל  קדם גֹו' ל נתּתי הּנה ואני יעקב ּׁשאמר מה ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּובן
ׁשּבר אחר זאת למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּברכֹות,
יׂשראל, ּבארץ לקֹוברֹו ליֹוסף ּכׁשאמר הּׁשבטים, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאת
נתּתי  הּנה ואני עלֿזה, הּׂשכר לֹו לֹומר צרי היה ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאז
עבֹודת  על ּכח נתינת ׁשּזֹוהי אּלא גֹו', אחד ׁשכם ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָֹל
כּו' הּברכֹות קדם להם לֹומר הצר ולכן וכּו' ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּׁשבטים
ּדתֹורה  ההמׁשכה עלֿידי היא העלּיה על ּכח' ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּדה'נתינת
ּכפׁשּוטֹו, ּובקׁשּתי ּבחרּבי ּגם נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּדוקא.

ּבּזהר  ּדאיתא (הּגׁשמּיים)52ׁשאף צרכיו על ּדהּמת ּפּלל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
ּכפי  אבל הב, הב ּדאמרין ּדחציפין ּכלּבין להני ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּדֹומה

ּבּנגלה  ההלכה ּבּקׁשת 50ׁשּנפסקה הּוא הּתפּלה עּקר הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשל  ׁשבחיו סּדּור ׁשהם ראׁשֹונֹות וג' (הּגׁשמּיים). ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָצרכיו
וג' צרכיו, ּדבּקׁשת הּתפּלה לעּקר הכנה רק הן ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָמקֹום,

וכּו' הֹודאה הן נמׁש53האחרֹונֹות זה ואחרּֿכ . ְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
הּקרֹוב, אֹויב ּדעל וקׁשּתי, ּדחרּבי הּברּורים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּבעבֹודת
ׁשהּוא  ּומּכירֹו ויֹודעֹו וכּו' ׁשמגּלה הרע, ּגּסּות ְְְְְְִֶֶֶַַַַָֻוהינּו
ׁשהּוא  רחֹוק אֹויב על אבל חרב, מסּפיק עלֿזה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹויב,
מּמּנּו, יֹודע ׁשאינֹו הּנעלם רע והּוא הּדּקה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּקלּפה
 ֿ ועלֿידי למרחֹוק, ּגם מּגיע ׁשהחץ לּקׁשת, צרי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָעלֿזה
הּנה  ׁשּבּקׁשת ּוכמֹו הּנעלם. הרע את ּגם לברר יּוכל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה
החץ  יל לעצמֹו, הּמיתר את יֹותר ׁשּימׁשי מה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּכל
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אינו  שיוסף מודגש זה בעניין דווקא מדוע המאמר בתחילת שנשאלה השאלה

נמצא  אלא מהשבטים אחד רק

אחיך" "על של ¿»¿eÈ‰Âבדרגה
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»
ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌÈË·M‰Ó≈«¿»ƒƒ»»

,Ì‰a Ìb ÏÚBt מדובר ולא ≈«»∆
שייך  שלא בפרט שלו בעניין

˜„Ìאליהם ‰Ê ÌeMÓeƒ∆…∆
ÔÎÏ של בואם בתחילת »≈

למצרים ‰Ìהשבטים ‰p‰ƒ≈≈
,e‰e¯Èk‰ ‡Ï הייתה לא …ƒƒ

בעבודתו  'הכרה' לשבטים

יוסף  של lL‡הרוחנית eÈ‰Â¿«¿∆…
,BÊ ‰ÈÁ·Ï ÌÈÎiL eÈ‰»«»ƒƒ¿ƒ»
על  הגשמיות והעלאת בירור של

בהעלאה  התפילה עבודת ידי

למעלה ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂמלמטה
Ìb ÏÚt 'eÎÂ ÛÒBÈ ˙„B·Ú¬«≈¿»««
Èa¯Áa ˙ÈÁa Ì‰a»∆¿ƒ«¿«¿ƒ

'eÎÂ ÈzL˜·e יוכלו הם שגם ¿«¿ƒ¿
זו. בעבודה לעסוק

‰Ó Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«
‰p‰ È‡Â ·˜ÚÈ ¯Ó‡M∆»««¬…«¬ƒƒ≈

'B‚ EÏ Èz˙ פרשת בתחילת »«ƒ¿
‰BÎ¯a˙ויחי Ïk Ì„…̃∆»«¿»

האמורות  השבטים את שבירך

הפרשה, «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰בהמשך
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ לו היה «»≈¿≈«

‡˙לומר  C¯aL ¯Á‡ ˙‡Ê…««∆≈≈∆
ÛÒBÈÏ ¯Ó‡Lk ,ÌÈË·M‰«¿»ƒ¿∆»«¿≈
,Ï‡¯NÈ ı¯‡a B¯·B˜Ï¿¿¿∆∆ƒ¿»≈

שם בתורה ‰È‰כמפורש Ê‡L∆»»»
¯ÎO‰ BÏ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ««»»
Èz˙ ‰p‰ È‡Â ,‰ÊŒÏÚ«∆«¬ƒƒ≈»«ƒ

,'B‚ „Á‡ ÌÎL EÏ ולמה ¿¿∆««
לראשונה  נזכר ישראל בארץ קבורתו כשעניין כאן השכר את לומר יעקב מיהר

ציווי בדרך Ákולא ˙È˙ È‰BfL ‡l‡'eÎÂ ÌÈË·M‰ ˙„B·Ú ÏÚ ∆»∆ƒ¿ƒ«…««¬««¿»ƒ¿
¯ÓBÏ C¯ˆ‰ ÔÎÏÂולהודיע˙È˙'‰c 'eÎ ˙BÎ¯a‰ Ì„˜ Ì‰Ï ¿»≈À¿««»∆…∆«¿»¿«¿ƒ«

‰iÏÚ‰ ÏÚ 'Ákלמצרים B˙c¯‰מהירידה ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ …««»¬ƒ»ƒ«¿≈««¿»»¿»
‡˜Âc.אחר עניין הם הפרשה בהמשך האמורות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰והברכות «¿»¿«¿≈∆

,BËeLÙk ÈzL˜·e Èa¯Áa Ìb CLÓ הגשמיות במלחמות גם ניצחון ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿
‡˙È‡c Û‡Lמובא¯‰fa52(ÌÈiÓLb‰) ÂÈÎ¯ˆ ÏÚ Ïlt˙n‰c ∆«¿ƒ»«…«¿«ƒ¿«≈«¿»»««¿ƒƒ

,·‰ ·‰ ÔÈ¯Ó‡c ÔÈÙÈˆÁc ÔÈaÏk È‰Ï ‰ÓBc חצופים כלבים אותם ∆¿«≈«¿ƒ««ƒƒ¿»¿ƒ««
עצמן  לצורך רק ומבקשים תן" "תן, שאומרים אחרא) והסטרא הקליפות (הם

‰˜ÒÙpL ÈÙk Ï·‡¬»¿ƒ∆ƒ¿¿»
‰Ï‚pa ‰ÎÏ‰‰50 בחלק «¬»»«ƒ¿∆

בהלכה, שבתורה, ≈¬‰¯Èהנגלה
‡e‰ ‰lÙz‰ ¯wÚ אמנם ƒ««¿ƒ»

ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa«»«¿»»
'‚Â .(ÌÈiÓLb‰)««¿ƒƒ¿

˙BBL‡¯ הברכות שלושת ƒ
שמונה  תפילת של הראשונות

ÂÈÁ·Lעשרה  ¯ecÒ Ì‰L∆≈ƒ¿»»
‰Î‰ ˜¯ Ô‰ ,ÌB˜Ó ÏL∆»≈«¬»»
˙Lw·c ‰lÙz‰ ¯wÚÏ¿ƒ««¿ƒ»¿«»«
Ô‰ ˙BB¯Á‡‰ '‚Â ,ÂÈÎ¯¿̂»»¿»«¬≈

'eÎÂ ‰‡„B‰53 כך על תודה »»¿
את  ממלא שהקדושֿברוךֿהוא

Ê‰הבקשות. CkŒ¯Á‡Â¿««»∆
התפילה  עבודת של הפעולה

הגשמיות  ובירור בהעלאת

ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa CLÓƒ¿»«¬««≈ƒ
·ÈB‡ ÏÚc ,ÈzL˜Â Èa¯Ác¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈

eqb˙הרוחני  eÈ‰Â ,·B¯w‰«»¿«¿«
BÚ„BÈÂ 'eÎÂ ‰l‚ÓL ,Ú¯‰»«∆¿À∆¿¿¿
ŒÏÚ ,·ÈB‡ ‡e‰L B¯ÈkÓe«ƒ∆≈«
ÏÚ Ï·‡ ,·¯Á ˜ÈtÒÓ ‰Ê∆«¿ƒ∆∆¬»«
‡e‰L ˜BÁ¯ ·ÈB‡≈»∆
Ú¯ ‡e‰Â ,‰wc‰ ‰tÏw‰«¿ƒ»««»¿«
Ú„BÈ BÈ‡L ÌÏÚp‰«∆¿»∆≈≈«

epnÓ שמדובר מאחר כי , ƒ∆
ייתכן  עדין, ורע דקה בקליפה

לקיומו  מודע לא עצמו שהאדם

שרבי  בחסידות יוחנן (כמבואר

לפטירתו  סמוך אמר זכאי בן

מוליכין  דרך באיזו יודע "איני

כי  מעלתו אותי", גודל למרות

רע  בו יש שמא חשש הנפלאה

תוקן) לא ולכן לו ידוע שלא ıÁ‰Lנעלם ,˙LwÏ CÈ¯ˆ ‰ÊŒÏÚ שיורים «∆»ƒ«∆∆∆«≈
הקשת  Ìbבאמצעות ¯¯·Ï ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˜BÁ¯ÓÏ Ìb ÚÈbÓ«ƒ««¿≈»¿«¿≈∆«¿»≈«

ÌÏÚp‰ Ú¯‰ ממנו.‡˙ Ó‰הרחוק Ïk ‰p‰ ˙LwaL BÓÎe ∆»««∆¿»¿∆«∆∆ƒ≈»«
CÈLÓiLוימתח BÓˆÚÏימשוך ¯˙Èn‰ ˙‡ ¯˙BÈ,עצמו האדם לכיוון ∆«¿ƒ≈∆«≈«¿«¿
ıÁ‰ CÏÈשירו,¯˙BÈ ˜ei„·e ¯˙BÈ ˜Á¯ÓÏ הקשת של המתיחה כי ≈≈«≈¿∆¿»≈¿ƒ≈
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`jigיד lr cg` mky jl izzp ip`e

ּברּוחנּיּות, הּוא עלּֿדרֿזה יֹותר, ּובדּיּוק יֹותר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָלמרחק
להּגיע  יּוכל יֹותר, ּובּטּול ּבׁשפלּות ׁשהּוא מה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשּכל
ּכל  ׁשּלאחר מה וזהּו יֹותר. הּנעלם הרע את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּולברר

אֹותם  ּבר ּכברכתֹו אׁשר איׁש יעקב, אמר 54ה ּברכֹות ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבכל  ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכֹול כּו' ׁשּנתן לפי רׁש"י ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּופרׁש
הם  ׁשהּברכֹות והינּו אֹותם, ּבר לֹומר ּתלמּוד ְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָהּברכֹות,
להיֹות  ׁשּצריכה ּכפי וׁשבט ׁשבט ּדכל העבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹופּני
יׁשנֹו ואחרּֿכ וכּו', עבֹודה ּדרכי י"ב והם ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָעבֹודתֹו,
אחד  לכל ׁשּׁשּי הּכֹולל ׁשער ׁשהּוא הי"ג ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּׁשער

ּבעגלא 55ואחד  צדקנּו מׁשיח לביאת נזּכה ועלֿידיֿזה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ִַּדידן.
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כח.)54 מט, וש"נ.)55פרשתנו .1149 ע' ח"ד לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יותר  להגיע כוח תוספת בחץ נותנת ההפוך, בכיוון שהיא אף האדם, לכיוון

למטרה בדיוק ולקלוע Ó‰רחוק ÏkL ,˙eiÁe¯a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿»ƒ∆»«
,¯˙BÈ Ïeh·e ˙eÏÙLa ‡e‰L את ו'מרחיק' מקטין שהאדם ככל היינו ∆¿ƒ¿ƒ≈

Ïe·¯¯עצמו ÚÈb‰Ï ÏÎeÈ«¿«ƒ«¿»≈
¯˙BÈ ÌÏÚp‰ Ú¯‰ ואם ‡˙ ∆»««∆¿»≈

ביכולתו  ביותר גדול בביטול הוא

ביותר. הנעלם הרע את גם לברר

Ïk ¯Á‡lL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿««»
˙BÎ¯a‰ שבהם השבטים לכל «¿»

ושבט  שבט כל בירך יעקב

מיוחדת ÚÈ˜·,בברכה ¯Ó‡»««¬…
C¯a B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡ƒ¬∆¿ƒ¿»≈«

Ì˙B‡54ÈÙÏ È"L¯ L¯Ùe »≈≈«ƒ¿ƒ
'eÎ Ô˙pL ארי גבורת ליהודה ∆»«

זאב  של חטיפתו ולבנימין

איילה של קלותו «ÏBÎÈולנפתלי
ÏÎa Ìlk ÔÏÏk ‡lL∆…¿»»À»¿»
¯ÓBÏ „eÓÏz ,˙BÎ¯a‰«¿»«¿«

,Ì˙B‡ C¯aהברכות בכל נתברכו השבטים ‰Ìוכל ˙BÎ¯a‰L eÈ‰Â ≈«»¿«¿∆«¿»≈
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ÈÙk Ë·LÂ Ë·L ÏÎc ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡«≈»¬»¿»≈∆»≈∆¿ƒ∆¿ƒ»ƒ¿

,B˙„B·Ú שייכת האבות שעבודת המאמר בתחילת שנזכר (כפי לו המיוחדת ¬»
ו  מסויים לשבט ששייכים עניינים יש השבטים ובעבודת ישראל בני לא לכל

השבטים eÎÂ'לשאר ‰„B·Ú ÈÎ¯c ·"È Ì‰Â שייך אחד שכל שונים ¿≈«¿≈¬»¿
מסויים, «»»¿CkŒ¯Á‡Âלשבט

‡e‰L ‚"È‰ ¯ÚM‰ BLÈ∆¿««««∆
ÏÎÏ CiML ÏÏBk‰ ¯ÚL«««≈∆«»¿»

„Á‡Â „Á‡55, כמאמר ∆»¿∆»
י"ג  היו שבמקדש ז"ל חכמינו

כנגד  עשרה שתים – השתחוויות

שבט  לכל המיוחדים השערים

בפרק  יחזקאל, הנביא (כדברי

לעתיד  שיהיו השערים לגבי מח,

עשרה  השלוש השער לבוא)

הוא  כי הכולל" "שער הנקרא

(ומבואר  השבטים כל את כולל

השערים  שי"ב וחסידות בקבלה

מידות  י"ג מתוך י"ב כנגד הם

הוא  הכולל" וה"שער הרחמים

"ונקה") תיקון הנקראת הי"ג המידה È·Ï‡˙כנגד ‰kÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«
.Ô„Èc ‡Ï‚Úa e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈«¬»»ƒ«
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.p"yz'd zah f"h ,igie t"y zegiyn .c"qa
ספר ‡. בראשית, ספר וחותם סיום היא ויחי פרשת
–1ראשון  ועיקרי כללי ספר תורה, חומשי מחמשה

שנקראו  ויעקב יצחק אברהם "ספר הישר", "ספר
דבנ"י 2ישרים" העבודה סדר כל נכלל שבו בהתאם 3,

לבנים" סימן אבות "מעשה האבות, ולכן,4לעבודת .
החיתום" אחר הולך ("הכל וחותמו בפ'5בסיומו ,(

כמודגש  – ועיקרי כללי בענין והוראה לימוד יש ויחי,
ענין "ויחי", הפרשה: של והעיקר miigdבשמה הכלל ,

האדם. דמציאות
ד"ויחי" ההוראה תוכן להבין כיון 6וצריך :

(וארז"ל  דישראל המציאות הוא שישראל 7ש"חיים"
(שנקראת  התורה היא שלהם והחיות חיים), נקראו

ימינו"7חיים  ואורך חיינו הם "כי כמ"ש מהי 8), –
zeidlההוראה jixvyזוהי והרי ?!ze`ivnd"ויחי"

הזקן  רבינו והוראת פתגם ידוע קצת: אחר בסגנון
פרשת  עם לחיות כלומר, הזמן, עם לחיות שצריכים

ד 9השבוע  הפירוש ומהו .zeigl" "?!igieעם

לכללו  בנוגע להבין צריך על גם נוסף הפרשה: ת
במק"א  ("10המבואר הפרשה דשם ")igieבהשייכות

ע"ד (שהוא הפרשה תוכן שדוקא 11יעקב zxihtעם (
הענין  כללות תוכן נתגלה יעקב של פטירתו לאחרי
ולאחר  נצחיים הם יעקב שחיי יעקב", ד"ויחי

בחיים" ש"זרעו עי"ז הגוף מן הנשמה –12הסתלקות
ליוסף  לבנו ["ויקרא הפרשה שבתוכן הענינים פרטי גם

("כדי 13גו'" גו'" עמו בניו שני את (יוסף) "ויקח ,
יעקב") השבטים 14שיברכם לי"ב יעקב ברכת עד 15, ,

פקד  "אלקים באמירת יוסף עבודת ושלימות לגמר
גו'" אתכם ל"16יפקוד שייכים [igie"17.כדלקמן ,

ובהקדמה:·. – בזה הביאור לומר ויש 
במורגש  בא אינו שחיותו האדם חיות 18בטבע .

בא  אינו ולכן לפרטים, מהתחלקות למעלה כללי הו"ע
נמשך  שממנה הנפש שעצם ועאכו"כ במורגש,

במורגש. באה אינה החיות ומתפשט

והגבלה  במדידה היא האדם שמציאות כיון כלומר:
בענין  הוא שלו ההרגש לכן, לפרטים, ובהתחלקות
פרטיים  הכחות כמו בהתחלקות, ובא ומוגבל המדוד
אברי  לפיֿערך ובהתחלקות והגבלה במדידה שבאים
כח  בעין, הראי' כח שבראש, במוח השכל (כח הגוף
שהמשכתו  החיות משא"כ וכיו"ב), באוזן, השמיעה
בשוה, כקטן) (כגדול בניֿהאדם ובכל האברים בכל

במורגש. בא אינו

"שהחיינו", בברכת – בהלכה דוגמתו י"ל [ואולי
" היא והגיענוepiigdyשההודאה dfdוקיימנו onfl,"

פרטי, (ומאורע) בזמן ובאה הגיעה שהחיות היינו,
החי  כללות ות].משא"כ

בכל ‚. העבודה להתחלת בנוגע להבין צריך עפ"ז
כו' לפניך אני "מודה באמירת ויום iaיום zxfgdy

iznypענין על הודאה – "zeigd:
על  רק לא היא ויום יום בכל להקב"ה ההודאה
"מלביש  עורים", "פוקח כמו: הפרטיים, הענינים
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

כתת  עם  לימודו  ע"ד  כותב  בו  בקרוב,  ולשמחה  לששון  יהפך  העשירי,  מצום  למכתבו  במענה 

תלמידים דישיבת תומכי תמימים ב... ואשר בשביל זה כמעט לא למד כלום בשביל עצמו.

ובפרט  בפ"ע,  לימוד  אפשרית  שוללת  תלמידים  כתת  עם  לימוד  הכי  גדולה,  הכי  התמי'  ומובנת 

]וכנודע מרבותינו  וכידוע מרז"ל  שכותב שהם צעירים, שהכנה ללימוד, אף כי מוכרחת היא לכל לימוד 

נשיאינו ואפילו לאמירת מפטיר וכיו"ב[, אבל הזמן הדרוש על הכנה מתאימה בהנ"ל, מצער היא בכמות, 

והלואי שילמוד כל הזמן הפנוי מלימוד עם התלמידים, בשביל עצמו.

שיש  מובן  בתלמידיו  הצליח  אם  בהתוצאות:  תלוי  זה  הרי  ללמוד,  ימשיך  אם  השאלה,  בגוף 

להמשיך בזה, והשי"ת ינחהו בכל האמור בטוב לפניו בכל הפרטים.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

כיון שאדם קרוב אצל עצמו, מובן ג"כ, שבהערכת תוצאות הנ"ל, יסמוך על הנהלת תו"ת.
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.p"yz'd zah f"h ,igie t"y zegiyn .c"qa
ספר ‡. בראשית, ספר וחותם סיום היא ויחי פרשת
–1ראשון  ועיקרי כללי ספר תורה, חומשי מחמשה

שנקראו  ויעקב יצחק אברהם "ספר הישר", "ספר
דבנ"י 2ישרים" העבודה סדר כל נכלל שבו בהתאם 3,

לבנים" סימן אבות "מעשה האבות, ולכן,4לעבודת .
החיתום" אחר הולך ("הכל וחותמו בפ'5בסיומו ,(

כמודגש  – ועיקרי כללי בענין והוראה לימוד יש ויחי,
ענין "ויחי", הפרשה: של והעיקר miigdבשמה הכלל ,

האדם. דמציאות
ד"ויחי" ההוראה תוכן להבין כיון 6וצריך :

(וארז"ל  דישראל המציאות הוא שישראל 7ש"חיים"
(שנקראת  התורה היא שלהם והחיות חיים), נקראו

ימינו"7חיים  ואורך חיינו הם "כי כמ"ש מהי 8), –
zeidlההוראה jixvyזוהי והרי ?!ze`ivnd"ויחי"

הזקן  רבינו והוראת פתגם ידוע קצת: אחר בסגנון
פרשת  עם לחיות כלומר, הזמן, עם לחיות שצריכים

ד 9השבוע  הפירוש ומהו .zeigl" "?!igieעם

לכללו  בנוגע להבין צריך על גם נוסף הפרשה: ת
במק"א  ("10המבואר הפרשה דשם ")igieבהשייכות

ע"ד (שהוא הפרשה תוכן שדוקא 11יעקב zxihtעם (
הענין  כללות תוכן נתגלה יעקב של פטירתו לאחרי
ולאחר  נצחיים הם יעקב שחיי יעקב", ד"ויחי

בחיים" ש"זרעו עי"ז הגוף מן הנשמה –12הסתלקות
ליוסף  לבנו ["ויקרא הפרשה שבתוכן הענינים פרטי גם

("כדי 13גו'" גו'" עמו בניו שני את (יוסף) "ויקח ,
יעקב") השבטים 14שיברכם לי"ב יעקב ברכת עד 15, ,

פקד  "אלקים באמירת יוסף עבודת ושלימות לגמר
גו'" אתכם ל"16יפקוד שייכים [igie"17.כדלקמן ,

ובהקדמה:·. – בזה הביאור לומר ויש 
במורגש  בא אינו שחיותו האדם חיות 18בטבע .

בא  אינו ולכן לפרטים, מהתחלקות למעלה כללי הו"ע
נמשך  שממנה הנפש שעצם ועאכו"כ במורגש,

במורגש. באה אינה החיות ומתפשט

והגבלה  במדידה היא האדם שמציאות כיון כלומר:
בענין  הוא שלו ההרגש לכן, לפרטים, ובהתחלקות
פרטיים  הכחות כמו בהתחלקות, ובא ומוגבל המדוד
אברי  לפיֿערך ובהתחלקות והגבלה במדידה שבאים
כח  בעין, הראי' כח שבראש, במוח השכל (כח הגוף
שהמשכתו  החיות משא"כ וכיו"ב), באוזן, השמיעה
בשוה, כקטן) (כגדול בניֿהאדם ובכל האברים בכל

במורגש. בא אינו

"שהחיינו", בברכת – בהלכה דוגמתו י"ל [ואולי
" היא והגיענוepiigdyשההודאה dfdוקיימנו onfl,"

פרטי, (ומאורע) בזמן ובאה הגיעה שהחיות היינו,
החי  כללות ות].משא"כ

בכל ‚. העבודה להתחלת בנוגע להבין צריך עפ"ז
כו' לפניך אני "מודה באמירת ויום iaיום zxfgdy

iznypענין על הודאה – "zeigd:
על  רק לא היא ויום יום בכל להקב"ה ההודאה
"מלביש  עורים", "פוקח כמו: הפרטיים, הענינים
צרכי  על שנתקנו השחר ברכות כל וכו', ערומים"

בגמרא  כדאיתא ברוך 19האדם, לימא עיני' פתח "כי
ערומים  מלביש ברוך לימא לביש כי כו' עורים פוקח
אלא  עוד, ולא החיות. ענין כללות על גם אלא וכו'",

היא y`xlשההודאה lklענין (העיקר) –zeigdעל
ובלשון  נשמתי", בי שהחזרת כו' לפניך אני "מודה

כו'91הגמרא  בי שנתת נשמה אלקי אומר מתער "כד
כו'". לפניך אני מודה

מפני (רק) לא היא אמיתית שהודאה oianyומובן,
מחזיר  שהקב"ה ההתבוננות הקדמת ע"י בשכלו, הדבר
השינה  בעת הגוף מן הסתלקותה לאחרי הנשמה לו
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p"yz'dטז zah f"h ,igie t"y zegiyn

הבעש"ט  תורת ע"פ ההתהוות 20[ובפרט חידוש ע"ד
מפני (גם) אלא ממש], ואפס מאין רגע yibxnyבכל

נשמתי")21הדבר  בי ("שהחזרת החיות שענין היינו, ,
במורגש  שבא באופן .22הוא

על  רק לא היא שההודאה – יותר גדול וחידוש
zeigd zehytzd על גם אלא הגוף, להחיות מהנפש

dnypd mvrבי "שהחזרת –iznyp עצם על דקאי ,"
ממש" ממעל אלקה "חלק בנוסח 23הנשמה, וכמודגש ,

(לאחרי  השחר בברכות הנשמה החזרת על הברכה
בי שנתת נשמה "אלקי על dxedhנט"י): דקאי היא",

האצילות  בעולם שהיא כפי זו 24הנשמה ונשמה ,
"נתת – היא") ("החזרתia("טהורה "ia,("נשמתי

"ברוך  לפניך") אני ("מודה להקב"ה מודים זה ועל
ש(גם)הנשמה  היינו, כו'", נשמות המחזיר ה' אתה
במורגש. באה ממנה) המתפשטת החיות רק (לא עצמה

החיות  שאפילו האדם טבע היפך ה"ז ולכאורה,
הנשמה  ועאכו"כ במורגש, בא שאינו כללי הו"ע

כנ"ל. עצמה,

בזה:„. הביאור לומר ויש
הנשמה, גדרי כולל והבריאה, האדם גדרי מצד
ה"ה  היא") "טהורה (בבחינת למעלה בהיותה שגם
בא  שאינו כללי הו"ע החיות – מסויים בציור
בכח  הוא בגוף הנשמה שחיבור כיון אבל במורגש;

לעשות  העצמות 25המפליא כח למעלה 26, להיותו הרי, ,
הנשמה  חיבור ידו על נעשה לגמרי, והגבלה ממדידה
– הנפש לעצם ועד הכללי שהחיות באופן בגוף

("נשמת  ליהודי דייקא iשבנוגע שלמעלה 27" הו"ע (

לא  היינו, ובמורגש, בפנימיות וחודר נמשך – מהשכל
בהכחות  ונרגשת חודרת  אלא בלבד, מקיף של באופן
חדורים  נעשים הם שגם ועד ומדות), (שכל הפרטיים

הנפש  ועצם הכללי .28בהחיות

כו' אני "מודה הפירוש גם שזהו לומר, ויש
כו' נשמתי בי `jzpenשהחזרת dax:"

האדם  של האמונה "אמונתך" הפירוש על נוסף
a,האמונה הקב"ה "אמונתך" הפירוש גם ישנו

d"awd(נאמנות) ly29 אמונת" ,j דהקב"ה האמונה ,"
" ה"ז גבול, בלי גם daxשהיא ונרגשת שחודרת ,"

הפרטיים. בהכחות

החזרת  על הברכה בנוסח גם מודגש זה וענין
בראתה  אתה היא טהורה בי שנתת "נשמה – הנשמה
כו'", לפניך אני מודה כו' בקרבי משמרה ואתה כו'
כו' "נשמה הענינים, סדר (א) מובן: אינו דלכאורה

היא" קודם k"g`eטהורה הרי – בראתה" "אתה
שנאמר  הנשמה מציאות קיימת לא בראתה" ל"אתה

" הלשון כפל (ב) היא"? טהורה כו' "נשמה `dzעלי'
לומר  ומספיק כו'", "אלקי נאמר כבר הרי – בראתה"
דרגא  בכל לחזור צריך ולמה כו'", יצרתה "בראתה

"dz`?"

בזה  הביאור היא"30וידוע טהורה כו' ש"נשמה –
האצילות, בעולם למעלה, שהיא כמו הנשמה על קאי
הנשמה  ירידת על קאי ונפחתה" יצרתה ו"בראתה
("יצרתה") יצירה ("בראתה") בריאה בעולמות למטה,

" ועז"נ ("נפחתה"), שתהי'`dzעשי' שכדי בראתה",
של  באופן הבריאה, לעולם למטה, הנשמה ירידת

ליש  מאין מדרגא 31בריאה בהמשכה צורך יש ,
" – היא" "טהורה מבחי' בראתה",`dzשלמעלה

היצירה  בעולם יותר, למטה הירידה בשביל ועד"ז
" – עד `dzיצרתה`dzוהעשי' נפחתה",

הגשמי  בגוף "32להתלבשותה שעז"נ ,dz`e משמרה
בקרבי".
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בתחלתו.20) בשעהיוה"א הובאה
כשניעור 21) ומיד תיכף היא אני" "מודה שאמירת בנדו"ד, ובפרט

בשכלו. ההתבוננות לפני משנתו,
אינו 22) ומהותו עצמו שהוא ש"במה מבאר, שם, תש"א בסה"מ

בזה  שייך אינו עצמו מהות הם החיים כי ולהיות ההרגש, ענין שייך
שלילת אודות שם המדובר אבל, כו'". החיות הרגש oexqgdענין

הרגש כמו "ההרגש ההרגש , ezlefשבענין xac ומה "שהמרגיש ,"
הם מרגיש mipiprשהוא ipy החיים בענין שייך אינו כזה שהרגש ,"

החולי  על הוראה זוהי החיים בענין זולתו הרגש כמו ("ההרגש
אודות הוא כאן והמדובר –dlrndוהחלישות"), ההרגש שבענין

למעלה  היותו עם אלא, בו, נרגש שאינו ממנו שלמעלה דבר זה שאין
בו. נרגש ה"ה הגוף, דאברי והתחלקות מציור

רפ"ב.23) תניא
טהירו 24) לבחי' ועד תתאה, טהירו בבחי' – יותר ובפרטיות

ובכ"מ). דברים. ר"פ ואילך. סע"ד מו, בחוקותי לקו"ת (ראה עילאה
סוס"א.25) ס"ו או"ח רמ"א ראה
כדי 26) תתשטז)): (ע' פרשתנו ריש  ו') (כרך אוה"ת גם ראה

וחיבור  מאד . . הערך בדילוג ירידה שהוא בגוף הנשמה ירידת להיות
הכ  גם ע"כ ממש הפכים כח שני מבחי' ג"כ הוא המחברם האלקי ח

העלם  מן וגילוי דילוג שם: הענין ובהמשך כו'. עליונה וגבורה
כו'. וגבורה כח בחי' הנק' הוא העצמות

סי"ב.27) החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה

כשמרגיש 28) התחתון "באדם א: קד, פרשתנו מתו"ח גם להעיר
הכלל, מן יצא שהפרט אע"פ בפרט, שירגיש אפשר אי בכלל עצמו את
הכללית, הרגשה אז יהי' לא אחד, באבר בפרט מחשבה באה ואם
לגבי  . . אבל ממש, כאחת ופרטית כללית מחשבה להיות שא"א
שניהם  הפרט עם כלל . . והיפוכו דבר להיות יכול . . אא"ס עצמות

כו'". שוין
מפקיד 29) ודם בשר אמונתך, רבה לבקרים חדשים שאמרו "וכמו

מפקיד  אדם וכל ומקולקל, בלוי מחזירו והוא חבירו אצל פקדון
ורגועה" חדשה לו מחזירו והוא עיפה ערב לעת הקב"ה אצל נשמתו

(ס"ו)). סמ"ו אדה"ז ושו"ע (טואו"ח
ובכ"מ.30) .24 שבהערה לקו"ת ראה
בראשית.31) ר"פ רמב"ן ראה
העולם 32) לכל ועד הגשמי, עוה"ז עניני עם שייכות לה יש שעי"ז

p"yz'd zah f"h ,igie t"y zegiyn

ש" למטה `dzוכיון שירידתה היינו, בראתה",
אלא  עוד, ולא (העצמות), מ"אתה" היא בגוף להתלבש

" למטה בהיותה מצד `dzשגם הרי – בקרבי" משמרה
בי  שנתת "נשמה נשמתי", בי "החזרת נעשה העצמות,
עד  בפנימיותו, שנרגשת באופן היא", ש)טהורה (כמו

לפניך". אני "מודה – הודאה של לרגש

וההוראה ‰. הענין תוכן גם לבאר יש עפ"ז
":igieד"

החיות  רק לא היינו, החיות, עצם הוא – "ויחי"
עצמה  הנשמה חיות גם אלא מהנשמה, ,33המתפשט

חיים" "מחי' החיות, למקור אמת 34ועד אלקים "ה' –
חיים" אלקים ומתפשט 35הוא נמשך זה, עם וביחד ;

"ויחי" בגופים, נשמות כפשוטם, גשמיים לחיים עד
.36כפשוטו 

ושמות  ויחי דהפרשיות והשייכות הקשר גם וזהו
הדרגא  להמשיך – במנחה) לקרות (שמתחילין
דקאי  ד"שמות", בהדרגא החיות, ומקור עצם ד"ויחי",
ה"שמות" ענין שהרי למטה, שירדה כפי הנשמה על
שם, לה שאין למעלה, שהיא כפי בהנשמה שייך אינו
גם  ואעפ"כ, דוקא, למטה ירידתה לאחרי אם, כי
בה  ומתגלה נמשך ד"שמות", בדרגא למטה, בהיותה

"ויחי". החיות, ומקור עצם

– הכתוב בהמשך יותר בפרטיות מבואר זה וענין
שנה": עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי

"awri עקב יו"ד אותיות – הירידה 37" על שמורה ,
לבחי' עד (חכמה), יו"ד בחי' דהנשמה, וההמשכה

שברגל. עקב תחתונה, היותר

"ux`a מרז"ל ע"פ – ארץ 38" שמה נקרא "למה
שירדה  אע"פ כלומר, קונה", רצון לעשות שרצתה

חז"ל  שאמרו ועד עמיקתא, לבירא רמה "על 39מאיגרא

ש" באופן נעשה ה"ז חי", אתה לעשות dzvxכרחך
רצון  מלשון "רצתה" קונה", מלשון 40רצון וגם ,

למצוה"41מרוצה  רץ "הוי ).42(ע"ד

"mixvnוגבול מיצר – "`zeilrnl אע"פ כלומר, ,
אינו  מ"מ, מוגבל, בלתי הוא עצמו מצד שהחיות
בפנימיותו  ומתלבש נמשך אלא האדם, מציאות מבטל
של  באופן – והחסידות הקבלה ובלשון בו, ונרגש

בכלים. אורות "תיקון",

"dpy dxyr ray שבע" בגימטריא "טוב" – "
וההתלבשות 43עשרה" שההמשכה שמדגיש ,

שנרגש באופן היא .44שבדבר aehdבפנימיותו

דהנשמה, החיות ומקור שעצם – מזה וההוראה
באופן  להיות צריך האמונה, בענין בעבודה שמתבטא
כמודגש  הפרטיים, בכחות בפנימיות וחודר שנמשך
לפניך  אני "מודה באמירת יום בכל העבודה בהתחלת
על  ההודאה אמונתך", רבה כו' נשמתי בי שהחזרת כו'
בכל  גם ונמשך שחודר ובאופן החיות, ומקור עצם
צרכי  כל הכוללים השחר, דברכות הפרטיים הענינים

היום  כל במשך .45האדם
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(סנהדרין  העולם" נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד "כל שהרי –
סע"א). לז,

בכך 33) כמודגש בגוף, מהתלבשות למעלה שהיא כפי גם כולל
יעקב  פטירת אודות מדובר שבה הפרשה דכללות השם הוא ש"ויחי"

ס"א). (כנ"ל
(34.44 ע' תש"י סה"מ וראה א. עא, יומא
יו"ד.35) יו"ד, ירמי'
הפסק.36) להם שאין אמיתיים חיים שהם נצחיים לחיים ועד

(מיכה  כמ"ש האמת, מדת שמדתו – ליעקב מהשייכות גם ולהעיר
ו  ליעקב", אמת "תתן הובא בסופו) – ב ה, (תענית חז"ל אמרו לכן

שמת  להם "נדמה מת"*, לא אבינו "יעקב לג) מט, פרשתנו בפרש"י
וחודרת  נמשכת האמת מדת כי, – שם) תענית (פרש"י הי'" חי אבל

ממש. בגשמיות ועד למטה,
הוא  ליעקב" ש"אמת ז')) (ס"ע שם (לתענית לוי"צ תורת (וראה

מת". לא "יעקב תיבות
ובכ"מ.37) ויצא. ר"פ תו"א ראה
ח.38) פ"ה, ב"ר

ספ"ד.39) אבות
(40" כרחך").dcenולכן "על (ולא טוב שזהו"ע שנרגש אני",

כשלעצמה, הנשמה מצד הוא כרחך" ד"על שהענין לומר, ויש
לחבר  ("אתה") העצמות כח גילוי מצד אבל, ירידה, ה"ז שבשבילה

ד" באופן ה"ז בהגוף, כיון dcenהנשמה דייקא), ("לפניך" לפניך" אני
לדרגא  הנשמה מתעלה העצמות) (בכח למטה הירידה ע"י שדוקא
גילוי  שמצד – יותר ובעומק העצמות. כח בה שמתגלה – יותר נעלית
– הקב"ה של רצונו לקיים אלא אינו ורצונה חפצה כל העצמות כח
נעלית  לדרגא תתעלה שעי"ז בגלל (ולא קונה" רצון לעשות "רצתה

יותר).
סע"ג.41) א, בראשית תו"א שם. לב"ר ומהרז"ו מת"כ פי" ראה
מ"ב.42) פ"ד אבות
"טוב",43) רק לא – מזה עשרה"ixhnibd`ויתירה ד"שבע

כל  עם בגילוי, עשרה" "שבע אלא כו'), ההעלם על מורה (שגימטריא
ihxt.("י"ז" התיבה רק (לא והאותיות התיבות

(44– החודש בימי הש"ק דיום להקביעות מהשייכות גם להעיר
ט"ו  בשבת), (דיאכלנו שבת דערב השלימות נעשית שבו טבת, בט"ז
יג, (מגילה הגוף" מן נהנה שהגוף "ירח טבת, דחודש השלימות טבת,

דלמטה שהגוף גם שרומז דאלקות dpdpא), העצמות דלמעלה, מהגוף
ל  ("ויחי")(ראה דאלקות שהעצמות היינו, ואילך), 382 ע' חט"ו קו"ש

של  להרגש עד בפנימיותו שחודר באופן בהגוף ומתגלה נמשך –
d`pd,(שבת (מוצאי הראשון יום מתברך וממנו ;a"eh ויום טבת*,
טבת.i"gהשני,

קונטרס  (ראה "טב" האותיות ישנם עצמו שב"טבת" לכך נוסף (*
ס"ה). תשמ"ט ויחי ש"פ משיחות

כפי 45) רגע בכל ההתהוות חידוש בענין ההתבוננות ע"י ובפרט
ס"ג). (כנ"ל הבעש"ט" ש"פי'*

(ב) הפירוש, (א) ענינים: ב' כולל הבעש"ט" ש"פי' להעיר (*
החיות  עצם ובדוגמת ע"ד – פאנאנדערגעשפרייט מלשון "פירש"
כל  וברכות השחר (ברכות בפרטיות והמשכתו נשמתי") בי ("שהחזרת
תיבת  (שאחרי שה"נקודה" אדנ"ע כ"ק מפתגם גם ולהעיר – היום).
על  (פאנאנדערשפרייטן) לפושטה צריכים אני" שב"מודה "בחמלה")

ס"ט). החסידות תורת של ענינה קונטרס (ראה היום כל



יז p"yz'd zah f"h ,igie t"y zegiyn

ש" למטה `dzוכיון שירידתה היינו, בראתה",
אלא  עוד, ולא (העצמות), מ"אתה" היא בגוף להתלבש

" למטה בהיותה מצד `dzשגם הרי – בקרבי" משמרה
בי  שנתת "נשמה נשמתי", בי "החזרת נעשה העצמות,
עד  בפנימיותו, שנרגשת באופן היא", ש)טהורה (כמו

לפניך". אני "מודה – הודאה של לרגש

וההוראה ‰. הענין תוכן גם לבאר יש עפ"ז
":igieד"

החיות  רק לא היינו, החיות, עצם הוא – "ויחי"
עצמה  הנשמה חיות גם אלא מהנשמה, ,33המתפשט

חיים" "מחי' החיות, למקור אמת 34ועד אלקים "ה' –
חיים" אלקים ומתפשט 35הוא נמשך זה, עם וביחד ;

"ויחי" בגופים, נשמות כפשוטם, גשמיים לחיים עד
.36כפשוטו 

ושמות  ויחי דהפרשיות והשייכות הקשר גם וזהו
הדרגא  להמשיך – במנחה) לקרות (שמתחילין
דקאי  ד"שמות", בהדרגא החיות, ומקור עצם ד"ויחי",
ה"שמות" ענין שהרי למטה, שירדה כפי הנשמה על
שם, לה שאין למעלה, שהיא כפי בהנשמה שייך אינו
גם  ואעפ"כ, דוקא, למטה ירידתה לאחרי אם, כי
בה  ומתגלה נמשך ד"שמות", בדרגא למטה, בהיותה

"ויחי". החיות, ומקור עצם

– הכתוב בהמשך יותר בפרטיות מבואר זה וענין
שנה": עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי

"awri עקב יו"ד אותיות – הירידה 37" על שמורה ,
לבחי' עד (חכמה), יו"ד בחי' דהנשמה, וההמשכה

שברגל. עקב תחתונה, היותר

"ux`a מרז"ל ע"פ – ארץ 38" שמה נקרא "למה
שירדה  אע"פ כלומר, קונה", רצון לעשות שרצתה

חז"ל  שאמרו ועד עמיקתא, לבירא רמה "על 39מאיגרא

ש" באופן נעשה ה"ז חי", אתה לעשות dzvxכרחך
רצון  מלשון "רצתה" קונה", מלשון 40רצון וגם ,

למצוה"41מרוצה  רץ "הוי ).42(ע"ד

"mixvnוגבול מיצר – "`zeilrnl אע"פ כלומר, ,
אינו  מ"מ, מוגבל, בלתי הוא עצמו מצד שהחיות
בפנימיותו  ומתלבש נמשך אלא האדם, מציאות מבטל
של  באופן – והחסידות הקבלה ובלשון בו, ונרגש

בכלים. אורות "תיקון",

"dpy dxyr ray שבע" בגימטריא "טוב" – "
וההתלבשות 43עשרה" שההמשכה שמדגיש ,

שנרגש באופן היא .44שבדבר aehdבפנימיותו

דהנשמה, החיות ומקור שעצם – מזה וההוראה
באופן  להיות צריך האמונה, בענין בעבודה שמתבטא
כמודגש  הפרטיים, בכחות בפנימיות וחודר שנמשך
לפניך  אני "מודה באמירת יום בכל העבודה בהתחלת
על  ההודאה אמונתך", רבה כו' נשמתי בי שהחזרת כו'
בכל  גם ונמשך שחודר ובאופן החיות, ומקור עצם
צרכי  כל הכוללים השחר, דברכות הפרטיים הענינים

היום  כל במשך .45האדם
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(סנהדרין  העולם" נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד "כל שהרי –
סע"א). לז,

בכך 33) כמודגש בגוף, מהתלבשות למעלה שהיא כפי גם כולל
יעקב  פטירת אודות מדובר שבה הפרשה דכללות השם הוא ש"ויחי"

ס"א). (כנ"ל
(34.44 ע' תש"י סה"מ וראה א. עא, יומא
יו"ד.35) יו"ד, ירמי'
הפסק.36) להם שאין אמיתיים חיים שהם נצחיים לחיים ועד

(מיכה  כמ"ש האמת, מדת שמדתו – ליעקב מהשייכות גם ולהעיר
ו  ליעקב", אמת "תתן הובא בסופו) – ב ה, (תענית חז"ל אמרו לכן

שמת  להם "נדמה מת"*, לא אבינו "יעקב לג) מט, פרשתנו בפרש"י
וחודרת  נמשכת האמת מדת כי, – שם) תענית (פרש"י הי'" חי אבל

ממש. בגשמיות ועד למטה,
הוא  ליעקב" ש"אמת ז')) (ס"ע שם (לתענית לוי"צ תורת (וראה

מת". לא "יעקב תיבות
ובכ"מ.37) ויצא. ר"פ תו"א ראה
ח.38) פ"ה, ב"ר

ספ"ד.39) אבות
(40" כרחך").dcenולכן "על (ולא טוב שזהו"ע שנרגש אני",

כשלעצמה, הנשמה מצד הוא כרחך" ד"על שהענין לומר, ויש
לחבר  ("אתה") העצמות כח גילוי מצד אבל, ירידה, ה"ז שבשבילה

ד" באופן ה"ז בהגוף, כיון dcenהנשמה דייקא), ("לפניך" לפניך" אני
לדרגא  הנשמה מתעלה העצמות) (בכח למטה הירידה ע"י שדוקא
גילוי  שמצד – יותר ובעומק העצמות. כח בה שמתגלה – יותר נעלית
– הקב"ה של רצונו לקיים אלא אינו ורצונה חפצה כל העצמות כח
נעלית  לדרגא תתעלה שעי"ז בגלל (ולא קונה" רצון לעשות "רצתה

יותר).
סע"ג.41) א, בראשית תו"א שם. לב"ר ומהרז"ו מת"כ פי" ראה
מ"ב.42) פ"ד אבות
"טוב",43) רק לא – מזה עשרה"ixhnibd`ויתירה ד"שבע

כל  עם בגילוי, עשרה" "שבע אלא כו'), ההעלם על מורה (שגימטריא
ihxt.("י"ז" התיבה רק (לא והאותיות התיבות

(44– החודש בימי הש"ק דיום להקביעות מהשייכות גם להעיר
ט"ו  בשבת), (דיאכלנו שבת דערב השלימות נעשית שבו טבת, בט"ז
יג, (מגילה הגוף" מן נהנה שהגוף "ירח טבת, דחודש השלימות טבת,

דלמטה שהגוף גם שרומז דאלקות dpdpא), העצמות דלמעלה, מהגוף
ל  ("ויחי")(ראה דאלקות שהעצמות היינו, ואילך), 382 ע' חט"ו קו"ש

של  להרגש עד בפנימיותו שחודר באופן בהגוף ומתגלה נמשך –
d`pd,(שבת (מוצאי הראשון יום מתברך וממנו ;a"eh ויום טבת*,
טבת.i"gהשני,

קונטרס  (ראה "טב" האותיות ישנם עצמו שב"טבת" לכך נוסף (*
ס"ה). תשמ"ט ויחי ש"פ משיחות

כפי 45) רגע בכל ההתהוות חידוש בענין ההתבוננות ע"י ובפרט
ס"ג). (כנ"ל הבעש"ט" ש"פי'*

(ב) הפירוש, (א) ענינים: ב' כולל הבעש"ט" ש"פי' להעיר (*
החיות  עצם ובדוגמת ע"ד – פאנאנדערגעשפרייט מלשון "פירש"
כל  וברכות השחר (ברכות בפרטיות והמשכתו נשמתי") בי ("שהחזרת
תיבת  (שאחרי שה"נקודה" אדנ"ע כ"ק מפתגם גם ולהעיר – היום).
על  (פאנאנדערשפרייטן) לפושטה צריכים אני" שב"מודה "בחמלה")

ס"ט). החסידות תורת של ענינה קונטרס (ראה היום כל
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.Â עם "לחיות" – בתורה דישראל בהחיות ודוגמתו
"ויחי": השבוע) (פרשת

ימ  ואורך "חיינו היא כללי,התורה חיות – ינו"
אם, כי ובמורגש, בפנימיות בא אינו עצמו שמצד
בתורה  פרטי ענין פרטי, חיות בבחינת שבאה לאחרי
גרמא, שהזמן ענין ובפרט שעה, באותה בו שעוסק
חיותו  ומורגשת ניכרת שאז השבוע, פרשת גם כולל
זה  לזמן במיוחד השייך שבתורה הפרטי בהענין
פרשת  עם לחיות הזמן", עם "לחיות ההוראה (כתוכן

השבוע).

התורה) בכל נמשך (וממנו ויחי בפ' מיוחד וחידוש
" ונתינתֿכח הוראה –igie mr zeigl על שנוסף ,"

החיות  גם וישנו צ"ל שבתורה, הפרטי בהענין החיות
עי"ז  כי, ימינו", ואורך "חיינו התורה, ענין כללות עם
שלמעלה  האלקות בחי' בתורה ומתגלה שנמשך
שגם  והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן ה"ז מהתורה,
בפנימיות  נמשך התורה) לעצם (ועד הכללי החיות
חדורה  שבתורה הפרטי בהענין שהחיות ועד ובמורגש,

שבתורה  הכללי .46בהחיות

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל נמשך 47וכיון –
ישראל  של עבודתם שע"י היינו, בעולם, מהתורה זה
ב"כל  שניכר האמיתית, חיותו בו מגלים בעולם
נמצאו  ש"לא שביניהם" ומה וארץ משמים הנמצאים

המצאו" מאמתת ממש 48אלא בפועל שיתגלה כפי ,
היעוד  שיקויים המשיח) (בימות הזמן" "כי 49"באותו

כמים  (תורה) ה' את דעה הארץ מכסים"50מלאה לים
הרמב"ם  תורה"51(כמ"ש "משנה ספר וסיום בהתחלת

כולה" פה שבעל לתורה ).52ש"מקבץ

.Ê דספר וחותם שהסיום הטעם גם לבאר יש עפ"ז
ויחי: בפ' הוא הישר, ספר בראשית,

ד'53המעלה  מכל יותר (בראשית) הראשון דספר
שלא  אע"פ הישר, ספר נקרא לבדו שהוא ועד הספרים

העליון רצון בו ספרים zeevnayנתגלה בשאר 54כמו

ושרש מקור בחי' "להיותו המצוות – לכל העליון
. . הישר ספר נק' ע"כ . . האחרים בספרים שנכתבו
מהתחלקות  עדיין למעלה שהוא האמצעי בקו להיותו
שבספרים  המצוות כל . . ושמאל לימין קוין נטיות
לימין  קוין התחלקות בבחי' באים שהן . . האחרים
ושס"ה  דימין החסדים בבחי' מ"ע רמ"ח . . ושמאל
למעלה  הוא בראשית ספר וכל . . השמאל בקו ל"ת
המשכה  כל נמשך שמשם הראשון במקור עדיין

כו'". דקוין והתפשטות

ג' "סיפור הוא בראשית שספר – בעבודה ועד"ז
ה' דבר ואשר וקורותם מעשיהם פרטי . . האבות
שנק' האבות . . האצילות בבחי' הכל שהוא . . עמהם
הירידה  מתחילה ולאח"ז ממש", באצילות מרכבה
למטה, לגילוי דאצילות ההעלם מן "להביא למטה,
הספרים  בכל כמ"ש . . למטה שניתנו תומ"צ שהן
לכל  כללי ושרש מקור בראשית ספר וא"כ האחרים,

כו'". נמשכו שממנו האחרים הספרים

נתינתֿכח  – ויחי בפ' בראשית ספר מסיימים ולכן
wefige" בהכרזה wfgzpe(כמודגש wfg wfg בסיום "

והספר  ההמשכה 55הפרשה ע"י למטה לעבודה (
עצם  ב"ויחי", כמודגש התורה, ושורש ממקור והגילוי
החיות  יחדור ידו שעל וישראל, דתורה החיות ומקור

וישראל דתורה החיות לעצם עד zeiniptaהכללי
ybxenae.למטה בירידתם גם

.Á פרטי בתוכן גם מרומז שכהנ"ל להוסיף, ויש
ויחי: שבפ' הענינים

אודות הסיפור  על –awriנוסף יעקב") ("ויחי
אודות גם בפרשה לי"ב mihaydמסופר יעקב ברכת ,

אותם" ברך כברכתו אשר "איש וגם 56השבטים, ,
אודות ליוסף sqei(ובמיוחד) יעקב ברכת על (נוסף

– הפרשה בהתחלת הן השבטים), שאר עם יחד
את  עמו בניו שני את ויקח גו' ליוסף לבנו "ויקרא
יוסף  מעלת מודגשת שבזה וגו'", אפרים ואת מנשה
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שהשפעתו 46) באופן שבתורה הפרטי הענין גם נעשה ועי"ז
ימי  כל במשך אלא) מוגבל, זמן למשך רק (לא היא ובגילוי* בפועל

חייו.
ד"חיינו הפירוש גם שזהו לומר, epiniויש jxe`e הפירוש ע"ד – "

שגם  ארוך", שכולו "ליום וש"נ) ב. לט, קידושין (ראה במארז"ל
ענין  שכל – ובכ"מ) סע"ד. יח, תולדות (תו"א ארוך הוא בתחלתו
כל  משך על היא שפעולתו ארוך, הוא בתחלתו שגם באופן הוא פרטי

חייו. ימי
(תניא  ועד" לעולם נצחי הוא למעלה זה ש"יחוד לכך נוסף (*

ספכ"ה).
א.47) קעח, ח"ג רע"ב. קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר
בתחל 48) סופן (נעוץ בראשית ספר בהתחלת הכתוב תן)ובלשון

לרבות  השמים "את הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית –
ובפרש"י  א, א, (בראשית תולדותי'" לרבות הארץ ואת תולדותיהם

יד). שם,
ט.49) יא, ישעי'
וש"נ).50) א. יז, (ב"ק תורה" אלא מים "אין
של 51) ההילולא יום – טבת כ"ף מתברך זה הש"ק שמיום להעיר

ז"ל. הרמב"ם
לספרו.52) בהקדמה כמ"ש

אוה"ת 53) גם וראה .1 שבהערה ויצא תו"ח ראה – לקמן בהבא
א. תתקצה, ע' פרשתנו ה') (כרך

בגלל 54) קיומם – בראשית בספר שנזכרו להמצוות בנוגע ואפילו
מדובר  אודותיו ספ"ז), חולין להרמב"ם (פיהמ"ש במתןֿתורה הציווי

שמות. בספר
וש"נ.55) .474 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
כח.56) מט,
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גו' בניך ש"שני כך, כדי ועד השבטים, שאר לגבי
לי" יהיו ושמעון כראובן ומנשה בסיום 57אפרים והן ,

טפכם" ואת אתכם אכלכל "אנכי "ויחי 58הפרשה, ,
שנים" ועשר מאה גו'59יוסף אחיו אל יוסף "ויאמר ,

הארץ  מן אתכם והעלה אתכם יפקוד פקד ואלקים
ליצחק  לאברהם נשבע אשר הארץ אל הזאת

.16וליעקב"

חסידות  בדרושי ובין 60ומבואר יעקב שבין החילוק
האצילות  בחי' הוא שיעקב – השבטים ובין יוסף
האצילות), דעולם עילאה מרכבה הם (שהאבות
דעולם  תתאה (מרכבה בריאה בחי' הם והשבטים
לבי"ע) אצילות (המשכת שביניהם והחיבור הבריאה),
מבחי' גם למעלה ששרשו דכיון יוסף, ע"י הוא
והחיבור  ההמשכה לפעול וביכלתו בכחו לכן, אצילות,

(שבטים). בי"ע עם (יעקב) דאצילות

יעקב, (אודות ויחי דפ' הענינים שפרטי י"ל, ועפ"ז
ד"ויחי" הכללי לתוכן שייכים ויוסף) השבטים
בפנימיות  החיות לעצם עד הכללי החיות (המשכת

כי: – למטה) ובמורגש

הנשמה  עצם בדוגמת הוא – האצילות בחי' יעקב,
השבטים, י"ב היא"); ("טהורה למעלה שהיא כמו
שיורדת  כמו הנשמה בדוגמת הם – הבריאה בחי'
הכללי  החיות והמשכת גילוי נעשה (שאז למטה
ע"י  ובי"ע אצילות שמחבר ויוסף, הפרטיים); והכחות
חיבור  בדוגמת הוא – מאצילות שלמעלה המשכה
יהי' ידו שעל ("אתה"), העצמות בכח בגוף הנשמה
("ויחי  דתורה החיות ועצם דהנשמה החיות עצם גילוי
נמצאים  בנ"י כאשר גם ובמורגש בפנימיות יעקב")

הגלות  ובזמן במקום .61למטה,

.Ë אודות הענינים בפרטי ביותר מודגש זה וענין
בניו 62יוסף  שני את "ויקח הפרשה, בהתחלת הן –

יעקב  שיברכם כדי אפרים" ואת מנשה את עמו
הפרשה, בסיום והן בזה), הענינים פרטי כל (כמסופר

יוסף: של עבודתו ושלימות גמר
ממ"ש  כמובן בנ"י, כל את כוללים ומנשה 63אפרים

כאפרים  אלקים ישימך לאמר ישראל יברך "בך
וכמנשה".

ומנשה  "אפרים בכתוב גם שמרומז לומר, [ויש
כידוע  – לי" יהיו ושמעון (ע"ש 64כראובן שראובן

ה' ה'65ראה שמע (ע"ש ושמעון ראי', בחי' הוא (66(
נחלקת  דבנ"י העבודה דכללות שמיעה, בחי' הוא
שהם  וי"ל ושמיעה, דראי' הבחינות לב' בכללות
(פרט) הפרטיים והכחות (כלל) הכללי החיות בדוגמת
"שמות"), (בבחינת למטה הנשמה בירידת שמתגלים

תופסים 67כידוע  שבראי' לשמיעה, ראי' שבין החילוק
בפ"ע  ופרט פרט כל תופסים ובשמיעה ].68הכלל,

עבודת  על ומנשה אפרים רומזים יותר, ובפרטיות
zelbdבנ"י onfa כל את אלקים "נשני ע"ש מנשה, –

עניי"69עמלי" בארץ אלקים "הפרני ע"ש ואפרים, ,70

מצרים  בגלות, הכללים האופנים ב' ובדוגמת ע"ד –
ואשור  עמלי") כל את אלקים אלקים 71("נשני ("הפרני

עניי"). בארץ
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ה.57) שם,
כא.58) נ,
כב.59) שם,
קא,60) שם תו"ח ואילך. א קב, (בהוספות) פרשתנו תו"א ראה

(ע' ולהצ"צ ואילך) סע"א (ל, לאדהאמ"צ פרשתנו ביאוה"ז ואילך. ד
ואילך. א תתקצד, ה כרך ואילך. ב (שפה, פרשתנו אוה"ת ואילך). קסט

ועוד. ואילך). ב תתשכב, ו כרך
ע"י 61) נעשה יעקב" ד"ויחי הענין ושלימות שעיקר יומתק ועפ"ז

מיני' יוסף דאתפרש "בזמנא ב) רטז, (פרשתנו בזהר כדאיתא – יוסף
לאינון  יומוי כל בכי והוה כו', שנה עשרה שבע בן ויוסף כתיב מה
לך  הא ידו, ישית ויוסף לי', אתיבו קא מאי דיוסף, שנה עשנה שבע
הה"ד  וכסופין*, והנאות ותפנוקין בענוגין אחרנין שנין עשרה שבע
יעקב  תולדות "אלה כי, – שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי
וענין  לבי"ע, (יעקב) מאצילות ההמשכה נעשית יוסף שע"י לפי יוסף",

בי" בעיקר נעשה בארץ זה יעקב "ויחי נאמר עליהם אחרנין, שנה ז
וגבולים  מיצרים מלשון הוא מצרים "ארץ שנה", עשרה שבע מצרים
. . לבי"ע מאצי' והמשכה התקשרות להיות . . בי"ע** בחי' שהוא
הכוונה" תכלית זהו כי ליעקב יותר וטוב נח"ר הוא וזה יוסף, ע"י

תתקצד, ה') (כרך שם גם וראה א. תתשכג, פרשתנו ו') (כרך (אוה"ת
ואילך). ב

קמה. ס"ע לזח"א לוי"צ לקוטי וראה (*
קליפות  יש בבי"ע ששם "לפי – "אחרנין" נקראים ולכן (**
נתהפך  אח"ר מבחי' א"כ לנהורא, חשוכא לאהפכא . . הוא והבירור
בחי' להיות אחר מבחי' שנתברר אחר בן ה' לי יוסף עדמ"ש לאלקות,
כפי  יעקב, אצל גם כן נעשה שעי"ז לומר, ויש שם). (אוה"ת כו'" בן
– בפרעה גם יעקב פעל אחרנין) שנין (בי"ז למצרים שבבואו שמצינו

זֿיו"ד). מז, (ויגש פרעה" את יעקב "ויברך
מהכל,62) יותר דיוסף בסיפור "האריך שם: ויצא תו"ח גם ראה

כו'". ויחי פ' סוף עד ויגש מקץ וישב בפ'
כ.63) מח,
ובכ"מ.64) פרשתנו. ריש תו"א
לב.65) כט, ויצא
לג.66) שם,
ועוד.67) ואילך. ב תתרלח, ו) (כרך בראשית אוה"ת ראה
הנראה 68) הדבר עם האדם נפש התחברות הראי' שבחוש להעיר,

בשמיעה  משא"כ בפנימיותו, נכנס שאינו האדם מן נבדל באופן היא
כיון  לראי', שמיעה דומה אינה ולאידך, ממש; בפנימיות  ונרגש שנכנס
תרס"ב  סה"מ (ראה עצמותו בכל להדבר שנמשך פועלת דוקא שראי'
לכחות  כללי חיות שבין החילוק ובדוגמת ע"ד – ואילך) רמב ע'
החיות  משא"כ ובמורגש, בפנימיות הם פרטיים שכחות פרטיים,
אינו  הכללי שהחיות לכך הסיבה ולאידך, במורגש; שאינו הכללי

.(22 הערה כנ"ל עצמו, מהות הם שהחיים בגלל היא במורגש
נא.69) מא, מקץ
נב.70) שם,
ובכ"מ.71) א. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
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גו' בניך ש"שני כך, כדי ועד השבטים, שאר לגבי
לי" יהיו ושמעון כראובן ומנשה בסיום 57אפרים והן ,

טפכם" ואת אתכם אכלכל "אנכי "ויחי 58הפרשה, ,
שנים" ועשר מאה גו'59יוסף אחיו אל יוסף "ויאמר ,

הארץ  מן אתכם והעלה אתכם יפקוד פקד ואלקים
ליצחק  לאברהם נשבע אשר הארץ אל הזאת

.16וליעקב"

חסידות  בדרושי ובין 60ומבואר יעקב שבין החילוק
האצילות  בחי' הוא שיעקב – השבטים ובין יוסף
האצילות), דעולם עילאה מרכבה הם (שהאבות
דעולם  תתאה (מרכבה בריאה בחי' הם והשבטים
לבי"ע) אצילות (המשכת שביניהם והחיבור הבריאה),
מבחי' גם למעלה ששרשו דכיון יוסף, ע"י הוא
והחיבור  ההמשכה לפעול וביכלתו בכחו לכן, אצילות,

(שבטים). בי"ע עם (יעקב) דאצילות

יעקב, (אודות ויחי דפ' הענינים שפרטי י"ל, ועפ"ז
ד"ויחי" הכללי לתוכן שייכים ויוסף) השבטים
בפנימיות  החיות לעצם עד הכללי החיות (המשכת

כי: – למטה) ובמורגש

הנשמה  עצם בדוגמת הוא – האצילות בחי' יעקב,
השבטים, י"ב היא"); ("טהורה למעלה שהיא כמו
שיורדת  כמו הנשמה בדוגמת הם – הבריאה בחי'
הכללי  החיות והמשכת גילוי נעשה (שאז למטה
ע"י  ובי"ע אצילות שמחבר ויוסף, הפרטיים); והכחות
חיבור  בדוגמת הוא – מאצילות שלמעלה המשכה
יהי' ידו שעל ("אתה"), העצמות בכח בגוף הנשמה
("ויחי  דתורה החיות ועצם דהנשמה החיות עצם גילוי
נמצאים  בנ"י כאשר גם ובמורגש בפנימיות יעקב")

הגלות  ובזמן במקום .61למטה,

.Ë אודות הענינים בפרטי ביותר מודגש זה וענין
בניו 62יוסף  שני את "ויקח הפרשה, בהתחלת הן –

יעקב  שיברכם כדי אפרים" ואת מנשה את עמו
הפרשה, בסיום והן בזה), הענינים פרטי כל (כמסופר

יוסף: של עבודתו ושלימות גמר
ממ"ש  כמובן בנ"י, כל את כוללים ומנשה 63אפרים

כאפרים  אלקים ישימך לאמר ישראל יברך "בך
וכמנשה".

ומנשה  "אפרים בכתוב גם שמרומז לומר, [ויש
כידוע  – לי" יהיו ושמעון (ע"ש 64כראובן שראובן

ה' ה'65ראה שמע (ע"ש ושמעון ראי', בחי' הוא (66(
נחלקת  דבנ"י העבודה דכללות שמיעה, בחי' הוא
שהם  וי"ל ושמיעה, דראי' הבחינות לב' בכללות
(פרט) הפרטיים והכחות (כלל) הכללי החיות בדוגמת
"שמות"), (בבחינת למטה הנשמה בירידת שמתגלים

תופסים 67כידוע  שבראי' לשמיעה, ראי' שבין החילוק
בפ"ע  ופרט פרט כל תופסים ובשמיעה ].68הכלל,

עבודת  על ומנשה אפרים רומזים יותר, ובפרטיות
zelbdבנ"י onfa כל את אלקים "נשני ע"ש מנשה, –

עניי"69עמלי" בארץ אלקים "הפרני ע"ש ואפרים, ,70

מצרים  בגלות, הכללים האופנים ב' ובדוגמת ע"ד –
ואשור  עמלי") כל את אלקים אלקים 71("נשני ("הפרני

עניי"). בארץ
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ה.57) שם,
כא.58) נ,
כב.59) שם,
קא,60) שם תו"ח ואילך. א קב, (בהוספות) פרשתנו תו"א ראה

(ע' ולהצ"צ ואילך) סע"א (ל, לאדהאמ"צ פרשתנו ביאוה"ז ואילך. ד
ואילך. א תתקצד, ה כרך ואילך. ב (שפה, פרשתנו אוה"ת ואילך). קסט

ועוד. ואילך). ב תתשכב, ו כרך
ע"י 61) נעשה יעקב" ד"ויחי הענין ושלימות שעיקר יומתק ועפ"ז

מיני' יוסף דאתפרש "בזמנא ב) רטז, (פרשתנו בזהר כדאיתא – יוסף
לאינון  יומוי כל בכי והוה כו', שנה עשרה שבע בן ויוסף כתיב מה
לך  הא ידו, ישית ויוסף לי', אתיבו קא מאי דיוסף, שנה עשנה שבע
הה"ד  וכסופין*, והנאות ותפנוקין בענוגין אחרנין שנין עשרה שבע
יעקב  תולדות "אלה כי, – שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי
וענין  לבי"ע, (יעקב) מאצילות ההמשכה נעשית יוסף שע"י לפי יוסף",

בי" בעיקר נעשה בארץ זה יעקב "ויחי נאמר עליהם אחרנין, שנה ז
וגבולים  מיצרים מלשון הוא מצרים "ארץ שנה", עשרה שבע מצרים
. . לבי"ע מאצי' והמשכה התקשרות להיות . . בי"ע** בחי' שהוא
הכוונה" תכלית זהו כי ליעקב יותר וטוב נח"ר הוא וזה יוסף, ע"י

תתקצד, ה') (כרך שם גם וראה א. תתשכג, פרשתנו ו') (כרך (אוה"ת
ואילך). ב

קמה. ס"ע לזח"א לוי"צ לקוטי וראה (*
קליפות  יש בבי"ע ששם "לפי – "אחרנין" נקראים ולכן (**
נתהפך  אח"ר מבחי' א"כ לנהורא, חשוכא לאהפכא . . הוא והבירור
בחי' להיות אחר מבחי' שנתברר אחר בן ה' לי יוסף עדמ"ש לאלקות,
כפי  יעקב, אצל גם כן נעשה שעי"ז לומר, ויש שם). (אוה"ת כו'" בן
– בפרעה גם יעקב פעל אחרנין) שנין (בי"ז למצרים שבבואו שמצינו

זֿיו"ד). מז, (ויגש פרעה" את יעקב "ויברך
מהכל,62) יותר דיוסף בסיפור "האריך שם: ויצא תו"ח גם ראה

כו'". ויחי פ' סוף עד ויגש מקץ וישב בפ'
כ.63) מח,
ובכ"מ.64) פרשתנו. ריש תו"א
לב.65) כט, ויצא
לג.66) שם,
ועוד.67) ואילך. ב תתרלח, ו) (כרך בראשית אוה"ת ראה
הנראה 68) הדבר עם האדם נפש התחברות הראי' שבחוש להעיר,

בשמיעה  משא"כ בפנימיותו, נכנס שאינו האדם מן נבדל באופן היא
כיון  לראי', שמיעה דומה אינה ולאידך, ממש; בפנימיות  ונרגש שנכנס
תרס"ב  סה"מ (ראה עצמותו בכל להדבר שנמשך פועלת דוקא שראי'
לכחות  כללי חיות שבין החילוק ובדוגמת ע"ד – ואילך) רמב ע'
החיות  משא"כ ובמורגש, בפנימיות הם פרטיים שכחות פרטיים,
אינו  הכללי שהחיות לכך הסיבה ולאידך, במורגש; שאינו הכללי

.(22 הערה כנ"ל עצמו, מהות הם שהחיים בגלל היא במורגש
נא.69) מא, מקץ
נב.70) שם,
ובכ"מ.71) א. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה



p"yz'dכ zah f"h ,igie t"y zegiyn

מנשה  את עמו בניו שני את ד"ויקח התוכן וזהו
פועל  שיוסף – יעקב שיברכם כדי אפרים" ואת

שגם 72ההמשכה  בנ"י), (כללות ומנשה באפרים דיעקב
ומצב  במעמד יהיו הגלות, ובזמן למטה בירידתם

)".73(יעקב igieד"

מיעקב  להמשיך יוסף של שפעולתו לומר, ויש
דאפרים  הסוגים לב' שנחלקים כפי בנ"י בכללות

היא dncwdeומנשה, dpkd74 אח"כ לבניו יעקב לברכת
לי"ב  בפרטיות שנחלקים כפי בנ"י לכל ההמשכה –
של  באופן למטה ירידתם לאחרי שגם היינו, שבטים,

שבטים  לי"ב ד"ויחי 75התחלקות בהכלל חדורים יהיו ,
ובמורגש. בפנימיות ויתגלה הכלל שיומשך יעקב",

אל  יוסף אליהם "ויאמר הפרשה, בסיום ועד"ז
ויתירה  וגו'", טפכם ואת אתכם אכלכל אנכי גו' תיראו
מן  אתכם והעלה אתכם יפקוד פקד "אלקים מזה,
ליצחק  לאברהם נשבע אשר הארץ אל הזאת הארץ
כללות  השבטים, לכל דיוסף הנתינתֿכח – וליעקב"

הגלות  ומצב זמן מצרים, בארץ לעבודתם ,76בנ"י,
שמות: בפ' המנחה) (בזמן הקריאה בהמשך כמודגש
ראובן  גו' מצרימה הבאים ישראל בני שמות "ואלה

גו'" נחתין"77שמעון ושמעון "ראובן ירידת 78, ,
יעקב".79הגלות  ד"ויחי ומצב במעמד יהיו אז שגם ,

ויחי  ויגש הפרשיות והמשך קשר לבאר יש ועפ"ז
ע"י  השבטים דכל  והאחדות החיבור – ויגש ושמות:

בהפטורה  וכמודגש להשבטים, דיוסף "הנה 80הגילוי
ונתתי  חבריו ישראל ושבטי גו' יוסף עץ את לוקח אני
אחד  והיו אחד לעץ ועשיתים יהודה עץ את עליו אותם

בארוכה 81בידי" של 82(כמשנת"ל פעולתו – "ויחי" ;(
גם  בנ"י בכל יעקב" ד"ויחי הענין להמשיך יוסף
העבודה  – ו"שמות" הגלות; ובזמן למטה בירידתם

ושמעון "ראובן הגלות, בזמן אשר,oizgpבפועל ,"
ושמעון "ראובן שיהי' כדי בזה כדברי oiwlqהכוונה ,"

גו'", אתכם והעלה אתכם יפקוד פקד "ואלקים יוסף
והשלימה. האמיתית דגאולה לעלי' עד

.È הוא המעשה – בפועל למעשה בנוגע וההוראה
:83העיקר 

ספר  שמסיימים חזק, שבת ויחי, פ' בשבת בעמדנו
מישראל  כאו"א צריך – הישר ספר שבתורה, הראשון
בסביבתו, הנמצאים וכל ביתו ובני עצמו את לחזק

ונתחזק"84"חזק  תורה 85חזק יהדות, עניני בכל ,
בחיים  ש"חי" ומורגש ניכר שיהי' באופן ומצוותי',
(עד  והכללי הפרטי החיות לאמיתתו, "ויחי" אמיתיים,
וחודר  שנמשך כפי ודתורה, דישראל החיות) לעצם

היוםֿיום. דחיי פרטיים ופרטי הפרטים בכל

(בהוספה  מיוחדת התוועדות עם זה לקשר וכדאי
בכל  קהילות "להקהיל שבת, שבכל ההתוועדות על

ושבת" קדושות 86שבת קהילות בכו"כ כהמנהג – (
רבא", "קידושא הגבאים מכינים חזק שבשבת בישראל
שבה  – המקומות בכל זה מנהג ויחדשו יחזקו ובודאי
טובות  החלטות קבלת (וגם תורה דברי באמירת יוסיפו
בהידור), המצוות ובקיום התורה בלימוד להוסיף
שלם  ספר (סיום תורה של דגמרה בהשמחה ויוסיפו
כולה  התורה של לגמרה שעושים השמחה ע"ד בתורה,

יחדיו 87בשמח"ת  מישראל דכו"כ ההתוועדות אשר, ,(
הכללי  החיות את יותר עוד מדגישה תורה של בשמחה
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לקו"ת 72) ג. לז, מקץ (תו"א המשכה מלשון – הברכה שזהו"ע
ובכ"מ). רע"א. יט, ראה

ולהעיר,73) יעקב. ע"ש "ישראל", שנקראים בנ"י, כל על דקאי
ועד  מעולם שבישראל הנשמות מכל "כלולה יעקב של שנשמתו

ס"ז). (אגה"ק עולם"
יוסף)74) של (בניו ומנשה אפרים את ברך שיעקב יומתק ועפ"ז

iptl.בניו את שברך
י"ב 75) בקר, (י"ב הבריאה בעולם היא לי"ב שההתחלקות להעיר,

ז' מדות**, לז' היא ההתחלקות* באצילות משא"כ אלכסון), גבולי
המנורה. קני

דעולם  להתחלקות דומה אינה זו שהתחלקות לכך נוסף (*
האחדות. עולם הוא שאצילות כיון הבריאה,

ואילך, סע"ב תתשיט, פרשתנו ו') (כרך אוה"ת גם ראה (**
ומאת  וארבעים שנים שבע חייו שני יעקב ימי "ויהיו הכתוב בפירוש
המדות  ז' לבד", שנים ז' הם חייו מקור היינו חייו ש"שני – שנה"
ושבעה  שבעה בחי' שהם וז' "ז' שנה", ק"מ הם "וחייו דאצילות,
שנה". ק"מ הם וז') (ז' עשרה ארבע פעמים יו"ד . . לנרות מוצקות

זמן 76) על אסף מ"ש יובן "ובכ"ז ד: קה, פרשתנו תו"ח גם ראה
עיי"ש. כו'", יוסף כצאן נוהג האזינה ישראל רועה הגלות

שמות.77) ר"פ
וש"נ.78) ה. פל"ב, ויק"ר
בשם,79) נקראת שאז – למטה הנשמה דירידת הגלות על נוסף

ס"ה). (כנ"ל "שמות"

יט.80) לז, יחזקאל
ש"בזמן 81) היינו, מיוסף, למעלה יהודה יהי' שלעת"ל אלא

למחי' . . ועוז כח ליתן במדריגה נעלה מאד גבוה יוסף בחי' הגלות
שמזה  . . גדולה לפליטה לכם ולהחיות . . כו' שארית לכם לשום כו'
(של  מכחו זה גם . . הרבה מיוסף למעלה אז שיהי' משיח . . יגדל
קו, שם (תו"ח ממנו" למעלה דוד בן משיח שיהי' אע"פ בא יוסף)

א).
ויגש.82) ש"פ משיחות קונטרס
מי"ז.83) פ"א אבות
וש"נ).84) רע"ב. קו, (ב"מ חזקה הוי זימני בתלת – חזק ג"פ
רבים.85) לשון – "נתחזק"
ס"ג.86) סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע ויקהל. ר"פ יל"ש
סתרס"ט.87) או"ח ורמ"א טור

p"yz'd zah f"h ,igie t"y zegiyn

מהתחלקות) (שלמעלה ותורה שיומשך 88דישראל ,
פרטים  ופרטי הפרטים בכל בפועל בעבודה .89ויחדור

שהזמן  לענין בנוגע מיוחדת וחיות מיוחד וחיזוק
החג"90גרמא  לפני יום "שלושים בתוך בעמדנו –91,

קודש  (יהי' כ"ק 92העשירי של ההילולא יום בשבט, (
ובפרט  שבדורנו, "יוסף" דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח
אדעתי' איניש ש"קאי הארבעים, שנת זו, בשנה

מ"ש 93דרבי'" (ע"ד רבו דעניני והשלימות הגמר ,
"ויחי  דיוסף: העבודה שלימות אודות פרשתנו בסיום

שנים" ועשר מאה עד 94יוסף הזמן את לנצל – (

וביתר  שאת ביתר להוסיף כדי ההילולא יום (וכולל)
ואזנים  לראות ועינים לדעת ד"לב (ובאופן עוז

נשיא 95לשמוע" של ואורחותיו בדרכיו בהליכה (
שליחותו  ומילוי תורתו, בלימוד ההוספה ע"י דורנו,

חוצה. והמעיינות והיהדות התורה בהפצת

ותזרז  תמהר בזה שההחלטה – עיקר וג"ז – ויה"ר
פקד  "אלקים יוסף  של הבטחתו קיום תיכף ותביא
הארץ  אל הזאת הארץ מן אתכם והעלה אתכם יפקוד
– לזה ובהמשך וליעקב", ליצחק לאברהם נשבע אשר
ישראל  גאולת שם "על ישראל", בני שמות "ואלה
להוסיף  הקב"ה שעתיד שם על יוסף . . כאן נקראו
ממצרים, אותם שגאל כשם . . ישראל את ולגאול

וגו'96דכתיב  ידו שנית אדנֿי יוסיף ההוא ביום והי'
שם" הכתוב הענין ומיד 97וכל תיכף לנו תהי' כן –

ממש.
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האחדות 88) שענין ,20 הערה 1059 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
דוקא. הנשמה ומקור שרש מצד הוא לאמיתתו

שהשמחה 89) – ריקוד* של באופן בהשמחה גם וכמודגש
לעקב  עד חודרת שבראש) במוח ההתבוננות וע"י לאחרי (שבלב,

הראש. גם הגוף, כל את העקב מגבי' שעי"ז ועד שברגל**,
ורקד  שליט"א אדמו"ר כ"ק עמד – דהשיחה זה חלק בסיום (*

(המו"ל). רבה בשמחה מקומו על
ס"ה). (כנ"ל בעקב היו"ד המשכת – יעקב של ענינו ע"ד (**

טבת.90) ט"ו ליל שיחת בארוכה ראה
וש"נ.91) ואילך. סע"א ו, פסחים ראה
וש"נ.92) .290 ס"ע ח"ו לקו"ש ראה
רע"ב.93) ה, ע"ז
שנת94) גם היא זו ששנה xyreולהעיר, d`nd שבדורנו ליוסף

תש"נ). – (תר"מ

תשמ"ט.95) בא ש"פ משיחות קונטרס וראה ג. כט, תבוא
יא.96) יא, ישעי'
ה.97) פ"א, שמו"ר
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ורקד  שליט"א אדמו"ר כ"ק עמד – דהשיחה זה חלק בסיום (*

(המו"ל). רבה בשמחה מקומו על
ס"ה). (כנ"ל בעקב היו"ד המשכת – יעקב של ענינו ע"ד (**

טבת.90) ט"ו ליל שיחת בארוכה ראה
וש"נ.91) ואילך. סע"א ו, פסחים ראה
וש"נ.92) .290 ס"ע ח"ו לקו"ש ראה
רע"ב.93) ה, ע"ז
שנת94) גם היא זו ששנה xyreולהעיר, d`nd שבדורנו ליוסף

תש"נ). – (תר"מ

תשמ"ט.95) בא ש"פ משיחות קונטרס וראה ג. כט, תבוא
יא.96) יא, ישעי'
ה.97) פ"א, שמו"ר

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולסיום מכתבו שנמצא במצב רוח ירוד ומתפלא על זה. שני הענינים תמוהים, מה שמתפלא ע"ז, 

והרי כותב רבנו הזקן שזהו מתחבולותיו של היצה"ר ]ענין העצבות[, וכותב שם בארוכה, שמזה מובן שכל 

מי שלא הגיע למדריגת דוד המלך ]דלבו חלל שאין לו יצה"ר[ הלא מנסה הלעו"ז גם בתכסיס זה, ותמי' 

השני, מה שמניח )ער לאזט( להיצה"ר שיצליח ח"ו בתכסיס זה, שלא רק שמפתהו להיות במצב רוח ירוד 

אלא שנמצא בפועל בו, ואם לכ"א נתנו הכחות שלא להתפתות ולבטל תכסיס זה מעיקרא עאכו"כ באלו 

בזה  הראשית  שנקודה  החסידים  לעדת  השייכים  הק'  במוסדות  לעסוק  עליונה  השגחה  אותם  שזיכתה 

עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב דוקא, ואצפה לבשו"ט בכל האמור ויהי רצון שיהי' זה בקרוב ממש.

בברכה לבשו"ט.



כב

igie zyxt zegiy ihewlc"ei jxk

הכתוב ‡. האספו 1על ויאמר בניו אל יעקב "ויקרא
הקבצו  הימים באחרית אתכם יקרא אשר את לכם ואגידה

ארז"ל  וגו'" כדלקמן 2ושמעו – בשינויים בפרש"י (הובא
ממנו  ונסתלקה הימין קץ לבניו לגלות יעקב "ביקש ס"ח):

שכינה".
לגלות  יעקב ש"ביקש הוא הכתוב שפירוש מנ"ל וצ"ל,
ב"אגידה  מקרא של פשוטו לכאורה, הימין", קץ לבניו

בפרשה. להלן הכתובים וענינים הברכות הוא לכם"

מפרשים  "באחרית 3יש מהמלים היא שההוכחה
בתנ"ך  וכדמצינו הימין, קץ הוא שמובנן 4הימים",

הימין. קץ פירושה הימים" "אחרית שהלשון

כן: לומר קשה אבל

לא  הימים" ש"אחרית כיוון מספיקה הוכחה זו אין א)
lka מצינו בלעם בדברי וכמו הימין"; "קץ פירושה מקום

בדוד  ומדבר – הימים" באחרית "לעמך זו .5לשון

כוונתו  הימים" "באחרית שכאן נאמר אם אפילו ב)
" ביקש שיעקב ההוכחה מהי – הימין זה zelblלקץ "

להודיעם היינו ש"לבא iznלבניו, דבר הימין", "קץ יהי'
גליא" לא לומר,6לפומא אפשר הרי ?!eheytk שגם ,

– "יקרא" אשר את אלא להם להגיד ביקש לא מלכתחילה
(וכמה  הימים" ש"באחרית הזמן באותו להם יארע
וכמפורש  דבריו, בהמשך להם הגיד גם אלו ממאורעות

להלן). ברש"י

צ" – רש"י מביאו זה שפירוש כיוון זה ג) שכל ל
גם מקרא.eheytaמוכרח של

ואגידה ·. "האספו להם שאמר כיוון בזה: והביאור
"הקבצו  שני' פעם אומר ואח"כ הימים", באחרית גו' לכם

ענינים שבשני מוכח גו'", וחלוקים micxtpושמעו מדבר,
אסיפה שצ"ל כ"כ עד זמ"ז zcgeinהם r"ta.לכאו"א

להסמוך  מכוונת ושמעו") ("הקבצו השני' שאמירתו ומובן
ואגידה") ("האספו הראשונה אמירתו לא אבל בפרשה, לה
פירש  ולא הכתוב סתם למה עפ"ז אבל פניו. לפני שהיא
רז"ל  אמרו ע"ז הגיד? לא ולמה – להגיד ברצונו הי' מה

מפני  גילה ולא – הימין" קץ לבניו לגלות יעקב "ביקש
בתורה), זה נכתב לא (ולכן שכינה" ממנו ש"נסתלקה

לא  אחר, (באופן "הקבצו להם ואמר חזר ולפיכך

הנאמרים  דברים לשמוע בהכנה שהיא כ"האספו"
גו'". ושמעו השכינה) בהשראת

זה  שבכתוב הלשון כפל ביאור: דרוש עדיין אמנם

ולא  – אמרו לא שבפועל דבר להם לומר שרצה משמיענו
זה  דבר של שתוכנו ההוכחה מנין אבל – בפרשה נכתב

ורצה  אפשר הימין"? "קץ בתכלית הסתום דבר גילוי הוא
שיקרא  במה להם) שגילה אלו (על נוספים פרטים לגלות

נמנע  סיבה איזו (ושמשום הימים" ד"אחרית בזמן אותם

לגלותם).

הדבר ‚. :7וביאור

בזהר  בחסידות 8איתא וכמבואר הלשונות 9, ג' בענין ,
"דיבור" ביניהן: דההפרש ו"הגדה", "אמירה" "דיבור",

מלין  ה"ה ו"הגדה" בלב, היא "אמירה" בפה, הוא

דחוכמתא.

רק  שיהיו אפשר ואמירה דיבור ביניהם: ומהחילוקים

שהוא הדיבור, הנפש: שידבר dtaמחיצוניות אפשר ,
בלב" ואחד בפה "אחד של אמירה10באופן אפילו ;ala

רצונו. אמתית היפך הנפש, פנימיות היפך שתהי' אפשר

ברמב"ם  וכמבואר עד 11- אותו "כופין ההלכה טעם

(ולכן אנסו יצרו כי אני" רוצה ומתאוה dvexשיאמר

כאו"א  של נפשו בפנימיות האמתי רצונו אבל לעבירה),
אותו  שכופין ועי"ז – העליון רצון כפי לעשות הוא מבנ"י

שחפץ  מה ועושה עי"ז, הנעשה ורצונו האונס מבטלים

הכפי' לפני שאמר שמה במוחש וכנראה נפשו. בפנימיות
גם כי בלב, ואחד בפה אחד זה הי' לא רוצה, ealaאיני

רואה "העין הידוע ובל' לעשות רצה -12חומד"aldeלא ,
בפנימיות  אבל הלב, חיצוניות מצד באה זו שאמירה אלא

הוא רוצה –cinzלבו ית'. רצונו לעשות

מה  וזהו הלב. מפנימיות באה שהיא הגדה, משא"כ
מלין  כי דחוכמתא", "מלין היינו שהגדה בזהר שנא'
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אֿב.1) מט, פרשתנו
א.2) נו, פסחים
שם.3) פסחים מהרש"א וראה עה"כ. עה"ת) (בפירושם וש"ח גו"א
כ.4) כג, ירמי' ב. ב, ישעי' ל. ד, ואתחנן
המשיח 5) מלך על יט) (כד, שם ומש"כ יז. כד, שם פרש"י יד. כד, בלק

על קאי לא – אדום.jnrlאומר על כ"א ,
יו"ד.6) פי"ב, קה"ר א. צט, סנה' גם וראה תקז. רמז ישעי' יל"ש

ס"ח.7) לקמן ג"כ ראה
א.8) שפג, ויחי אוה"ת וראה ב. רלד, ח"א
(9– יצחק לוי מלקוטי ולהעיר תרכ"ז. זכו מהיכן תרכ"ו. נחמו ד"ה ראה

שמג. ע' אגרות
א.10) מט, ב"מ ב. קיג, פסחים
ספ"ב.11) גירושין הל'
ב.12) פ"י, במדב"ר וראה לט. טו, שלח פרש"י

igie zyxt - zegiyÎihewl

– ענינם הן zeiniptדחוכמתא – דאורייתא (וסתים)
את ומגלות הנשמה zeiniptdהמעוררות של .13(והסתים)

פירושה: אשר הקב"ה, של ה"הגדה" בענין גם הוא וכן
רז"ל  וכמאמר בגילוי. אוא"ס פנימיות אגדה 14המשכת על

העולם  והי' שאמר מי את שתכיר רצונך הגדה): (מלשון
כי  – כו' הקב"ה את מכיר אתה כך שמתוך אגדה למוד
(וסתים) מפנימיות ומתגלה מאיר התורה) (פנימיות באגדה

דקוב"ה.

שב" יובן גופא dcib`eובזה יעקב 15" שביקש מרומז
שענינו cibdל  הימין", "קץ ביותר, פנימי ענין לבניו לגלות ,

תכ  של הגילוי סתים הוא גילוי – והפנימי הסתום לית
דאורייתא. סתים ע"י דקוב"ה וסתים דנשמה

ממנו „. "ונסתלקה חז"ל לשון דיוק להבין צריך ועדיין
dpiky:"

יעקב  גילה לא למה טעם לתת הוא בזה המכוון הלא
(הקץ) "ונתכסה לומר: לכאורה והו"ל הימין" "קץ את

ש"נסתלקה 16ממנו" בזה טעם הנתינת ומהי – כיו"ב או
נבואה, עניני כו"כ תומ"י להם אמר הרי צ"ל גם השכינה"?

השכינה. עליו ששרתה הרי

הוא: והענין

"לגלות ביקש קץ eipalיעקב לו) הידוע את – (היינו
"שעמדו  כפי אותם ראה (שהוא עיניו ראות לפי כי הימין",
במצב  שיהיו (אחרי ראויים שהם חשב הוא) בעולמו"

הקץ  את להם שיגלה מסויימת) הכנה – .17ד"האספו"

תתאספו  כאשר לכם": ואגידה – "האספו אמר ולכן
(ואגלה) "ואגידה – הימים",mklותתאחדו באחרית וגו'

הימין. קץ את

מבקש epnn"ונסתלקה – שעה באותה שהוא (מה
לבניו  הקץ היכולתdpiky)18לגלות :"oikydl– זה בענין

"ששוכנת  "שכינה", ל' פירוש (שזהו למטה – הקץ גילוי
).19ומתלבשת"

(הגילוי  ית' שכינתו עליו שרתה עצמו יעקב כלומר:
נבואה, דברי להם אמר שהרי כן, לאחרי גם ב"ה) דאוא"ס

ממנו  נתכסה לא עצמו ה"קץ" וגם אלא 20כנ"ל; -
הקץ. בחי' של למטה) הגילוי (ענין ה"שכינה" שנסתלקה

ממנו "נסתלקה הגמרא בלשון הדיוק (ולא dpikyוזהו "
הכח רק כי הקץ), ממנו הקץ oikydlנסתם גילוי ולהמשיך

ממנו. נסתלק (למטה)

"ונסתלקה‰. בלשונם חז"ל הדגישו epnnואעפי"כ
שנוגע  ענין הוא האמור השכינה שסילוק (אף שכינה"
זכאין  בניו היו שלא אלא והול"ל להשבטים, רק לכאורה

כיו"ב):21לכך  או ,
גם  ירידה פעל הקץ, לגילוי ראויים בניו שאין גופא זה

הקב"ה  לו שאמר רבינו, במשה שמצינו עלֿדרך 22ביעקב;

בשביל  אלא גדולה לך נתתי כלום (מגדולתך), רד "לך
ירידה  גורם זה הרי כדבעי, אינם שהם ומכיון – ישראל"

במשה. גם

.Â תלוי יעקב של שמצבו כיון מובן: אינו עפי"ז אמנם
" למה א"כ בניו, לאחרי dwlzqpבמצב רק שכינה" ממנו

לכן  קודם גם זה במצבם היו הרי – הקץ לגלות שביקש
צ"ל  היתה לא מלכתחילה וא"כ ומשה) בבנ"י (משא"כ

זה? לענין בהנוגע השכינה השראת
רבינו: במשה דוגמא מוצאים אנו בזה וגם

בידו", העדות לוחות "שני היו ההר מן משה ברדת
ומחולות", העגל את וירא המחנה אל קרב "כאשר אבל

ידיו" על "כבדו את 23מיד מידיו וישלך משה אף "ויחר ,
אותם" וישבר באותה 24הלוחות נתחדש מה ולכאורה: .

ההר; מן משה שירד טרם היתה העגל עשיית שעה?
בהר, בהיותו מזה ידע משה מזו: הודיעו d"awdויתירה

שום  בזה לו הי' שלא (היינו וגו'" מסכה עגל להם ש"עשו
דוקא משה אף ויחר ידיו על כבדו ולמה – d`xykספק)

ומחולות? העגל את

בעלייתו  הי' רבינו שמשה הזמן אותו כל בזה: וההסבר
קשר  לו הי' ולא דלמטה הענינים מכל מופשט הי' בהר,
בו  העגל מעשה נגע לא גם ולכן – ועניניו העולם עם

ע"י עד"ז וידע בעולם הי' שכבר אף drinyובמדריגתו,
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ג.13) ה, ויקרא לקו"ת
במנין 14) רמב"ן ה"ב. פ"ב לאדה"ז תורה תלמוד הל' כב. יא, עקב ספרי

סי' אדה"ז שו"ע ספכ"ט. אדר"נ סתל"ד. עקב פ' חנוך ג"כ ראה ז. סי' המצות
ס"ד. קנו
"ואגידה 15) התיבות על  זה ענין כתוב שבפרש"י ביותר יומתק ועפ"ז

לכם".
צ"ח.16) ר"פ רבה וכבבראשית
ל 17) בנוגע אפילו חשב שיעקב מזה (תו"א eyrובמכ"ש נתברר שכבר

וחמור" גו' לי "ויהי אמר שלכן הגאולה, להיות אפשר כבר ולכן וישלח), ר"פ

ואילך). 70 ע' ח"א לקו"ש וראה ו. פע"ה, (ב"ר המשיח מלך זה וחמור -
עה"פ.18) תמימה בתורה פי' עד"ז
פמ"א.19) תניא
ממנו 20) ונתכסה הקץ רפצ"ח: ב"ר המדרש מל' השינוי ע"י זה ומודגש

בפנים. וכדלקמן –
א.21) יא, סנהדרין ע"ד
ז.22) לב, תשא פרש"י א. לב, ברכות
ה"ה.23) פ"ד תענית ירושלמי
יט.24) לב, תשא



כג igie zyxt - zegiyÎihewl

– ענינם הן zeiniptדחוכמתא – דאורייתא (וסתים)
את ומגלות הנשמה zeiniptdהמעוררות של .13(והסתים)

פירושה: אשר הקב"ה, של ה"הגדה" בענין גם הוא וכן
רז"ל  וכמאמר בגילוי. אוא"ס פנימיות אגדה 14המשכת על

העולם  והי' שאמר מי את שתכיר רצונך הגדה): (מלשון
כי  – כו' הקב"ה את מכיר אתה כך שמתוך אגדה למוד
(וסתים) מפנימיות ומתגלה מאיר התורה) (פנימיות באגדה

דקוב"ה.

שב" יובן גופא dcib`eובזה יעקב 15" שביקש מרומז
שענינו cibdל  הימין", "קץ ביותר, פנימי ענין לבניו לגלות ,

תכ  של הגילוי סתים הוא גילוי – והפנימי הסתום לית
דאורייתא. סתים ע"י דקוב"ה וסתים דנשמה

ממנו „. "ונסתלקה חז"ל לשון דיוק להבין צריך ועדיין
dpiky:"

יעקב  גילה לא למה טעם לתת הוא בזה המכוון הלא
(הקץ) "ונתכסה לומר: לכאורה והו"ל הימין" "קץ את

ש"נסתלקה 16ממנו" בזה טעם הנתינת ומהי – כיו"ב או
נבואה, עניני כו"כ תומ"י להם אמר הרי צ"ל גם השכינה"?

השכינה. עליו ששרתה הרי

הוא: והענין

"לגלות ביקש קץ eipalיעקב לו) הידוע את – (היינו
"שעמדו  כפי אותם ראה (שהוא עיניו ראות לפי כי הימין",
במצב  שיהיו (אחרי ראויים שהם חשב הוא) בעולמו"

הקץ  את להם שיגלה מסויימת) הכנה – .17ד"האספו"

תתאספו  כאשר לכם": ואגידה – "האספו אמר ולכן
(ואגלה) "ואגידה – הימים",mklותתאחדו באחרית וגו'

הימין. קץ את

מבקש epnn"ונסתלקה – שעה באותה שהוא (מה
לבניו  הקץ היכולתdpiky)18לגלות :"oikydl– זה בענין

"ששוכנת  "שכינה", ל' פירוש (שזהו למטה – הקץ גילוי
).19ומתלבשת"

(הגילוי  ית' שכינתו עליו שרתה עצמו יעקב כלומר:
נבואה, דברי להם אמר שהרי כן, לאחרי גם ב"ה) דאוא"ס

ממנו  נתכסה לא עצמו ה"קץ" וגם אלא 20כנ"ל; -
הקץ. בחי' של למטה) הגילוי (ענין ה"שכינה" שנסתלקה

ממנו "נסתלקה הגמרא בלשון הדיוק (ולא dpikyוזהו "
הכח רק כי הקץ), ממנו הקץ oikydlנסתם גילוי ולהמשיך

ממנו. נסתלק (למטה)

"ונסתלקה‰. בלשונם חז"ל הדגישו epnnואעפי"כ
שנוגע  ענין הוא האמור השכינה שסילוק (אף שכינה"
זכאין  בניו היו שלא אלא והול"ל להשבטים, רק לכאורה

כיו"ב):21לכך  או ,
גם  ירידה פעל הקץ, לגילוי ראויים בניו שאין גופא זה

הקב"ה  לו שאמר רבינו, במשה שמצינו עלֿדרך 22ביעקב;

בשביל  אלא גדולה לך נתתי כלום (מגדולתך), רד "לך
ירידה  גורם זה הרי כדבעי, אינם שהם ומכיון – ישראל"

במשה. גם

.Â תלוי יעקב של שמצבו כיון מובן: אינו עפי"ז אמנם
" למה א"כ בניו, לאחרי dwlzqpבמצב רק שכינה" ממנו

לכן  קודם גם זה במצבם היו הרי – הקץ לגלות שביקש
צ"ל  היתה לא מלכתחילה וא"כ ומשה) בבנ"י (משא"כ

זה? לענין בהנוגע השכינה השראת
רבינו: במשה דוגמא מוצאים אנו בזה וגם

בידו", העדות לוחות "שני היו ההר מן משה ברדת
ומחולות", העגל את וירא המחנה אל קרב "כאשר אבל

ידיו" על "כבדו את 23מיד מידיו וישלך משה אף "ויחר ,
אותם" וישבר באותה 24הלוחות נתחדש מה ולכאורה: .

ההר; מן משה שירד טרם היתה העגל עשיית שעה?
בהר, בהיותו מזה ידע משה מזו: הודיעו d"awdויתירה

שום  בזה לו הי' שלא (היינו וגו'" מסכה עגל להם ש"עשו
דוקא משה אף ויחר ידיו על כבדו ולמה – d`xykספק)

ומחולות? העגל את

בעלייתו  הי' רבינו שמשה הזמן אותו כל בזה: וההסבר
קשר  לו הי' ולא דלמטה הענינים מכל מופשט הי' בהר,
בו  העגל מעשה נגע לא גם ולכן – ועניניו העולם עם

ע"י עד"ז וידע בעולם הי' שכבר אף drinyובמדריגתו,
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ג.13) ה, ויקרא לקו"ת
במנין 14) רמב"ן ה"ב. פ"ב לאדה"ז תורה תלמוד הל' כב. יא, עקב ספרי

סי' אדה"ז שו"ע ספכ"ט. אדר"נ סתל"ד. עקב פ' חנוך ג"כ ראה ז. סי' המצות
ס"ד. קנו
"ואגידה 15) התיבות על  זה ענין כתוב שבפרש"י ביותר יומתק ועפ"ז

לכם".
צ"ח.16) ר"פ רבה וכבבראשית
ל 17) בנוגע אפילו חשב שיעקב מזה (תו"א eyrובמכ"ש נתברר שכבר

וחמור" גו' לי "ויהי אמר שלכן הגאולה, להיות אפשר כבר ולכן וישלח), ר"פ

ואילך). 70 ע' ח"א לקו"ש וראה ו. פע"ה, (ב"ר המשיח מלך זה וחמור -
עה"פ.18) תמימה בתורה פי' עד"ז
פמ"א.19) תניא
ממנו 20) ונתכסה הקץ רפצ"ח: ב"ר המדרש מל' השינוי ע"י זה ומודגש

בפנים. וכדלקמן –
א.21) יא, סנהדרין ע"ד
ז.22) לב, תשא פרש"י א. לב, ברכות
ה"ה.23) פ"ד תענית ירושלמי
יט.24) לב, תשא
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כאשר25(מהקב"ה) אולם .cxi גם זה ולאחר ההר מן
d`x26 ויחר ידיו שכבדו ועד הדבר בו "נגע" – העגל את

הלוחות  את וישלך משה .27אף

את  יעקב שקרא קודם שגם אעפ"י בנדו"ד: הוא ועד"ז

השכינה  עליו שרתה עכ"ז הקץ, לגילוי ראויים היו לא בניו
משייכות  אז מופשט בהיותו כי הקץ, דגילוי בענין גם
אבל  בו. ופועל "נוגע" זה הי' לא – במצבם וממחשבה

zelbl ywaykהקץ לבניו eipalאת וקשר שייכות ה"ז –

ו"נסתלקה בו פועל שכינה".epnnולכן

.Ê"'גו לכם ואגידה ד"האספו שהענין כיון אעפי"כ,
פעל dxezaנכתב הקץ לגלות יעקב שרצה שזה מובן ,

(כי  נצחית (הוראה) תורה שזהו ועד למטה גם פעולתו

שניתנה התורה היתה לא זאת כי lklלולא מספרת בנ"י
כי ywiaיעקב – זה מובן ובלאה"כ כו'); הקץ את לגלות

ריקם. חוזרת אינה צדיקים של בקשתם
ויעקב  משה בכלל – רבינו. ממשה דוגמא לזה וגם

מלגו" ומשה מלבר ש"יעקב אלא אחד, :28ענינם

גו' ואתחנן תפלתו: ע"י כי נתבאר, רבינו למשה בנוגע
נא הארץ d`x`eאעברה ישראל 29את בבני לפעול בכדי

לארץ)i`xd'ענין נכנס לא שבעצמו (אף פעל באלקות,
הראי' בחי' מקיף. בדרך ישראל בבני הראי' בחי' המשכת

ישראל  "ועתה שם וכהסיום – בהם המשיך לא בפנימיות
rny"החוקים בחי'30אל בהם תהי' ש(בפנימיות) ,

הראי' בחי' גם בישראל המשיך במקיף אבל – .31השמיעה

להסתלקותו  (סמוך ביעקב ג"כ שהוא י"ל אף 32ועד"ז :(

"הקבצו אח"כ אמר שלכן – שכינה ממנו ernyeשנסתלקה
ואגידה" "האספו שאמר בזה אעפ"כ, – יעקב" נתן 33בני ,

הימים") "אחרית עד אחריהם (ולבניהם יעקב בבני הכח

בעבודתם באופן ieliblשיגיעו ה' (עבודת מקיף בדרך הקץ
חירות  ומיצה"ר).34של מאו"ה

.Á(א הש"ס: מל' שינויים ג' – בפרשתנו בפרש"י
ג) "הימין". תיבת השמיט ב) "לבניו". תיבת השמיט

א) קשה: גם (ובזה אחרים. דברים אומר והתחיל מוסיף:
אומר?) והתחיל האריכות מהי ב) קמ"ל? מאי

מקרא  של בפשוטו ומדוייק מוכרח כ"ז אשר ועכצ"ל
עה"ת. בפי' רש"י שיטת –

"ואגידה התיבות על בא פרש"י א) –mklובקיצור: "

הימים  דקץ החילוק ב) "לבניו". להכפיל מקום אין ובמילא
הימין  (שאפילו 35וקץ "הקץ" – סתם ולכן כאן נוגע אינו -

מקרא). של פשוטו בפרש"י, וכש"כ כן, מפרש כאן במדרש

היינו  הימין וקץ הימים קץ – ורש"י המדרש דלדעת י"ל או
מורה 36הך  ואגידה כי הקץ את לגלות דביקש ההוכחה ג) .

ע"ד  מקום לה אין – ס"ג) (כנ"ל דחוכמתא" "מלין על
מנ"ל סוס"ב) (כנ"ל קשה וא"כ דהרי yecigהפשט. זה,

באחרית  יקרא ב"אשר פרטים עוד לאמר שרצה אפ"ל
לאחר  פרש"י ולכן לקמן? שאמרם אלה על נוסף הימים"

" מצינוdcib`eשהעתיק שלא – כי jyndלכם" לזה,
הי' דבריםligzdeאח"כ :mixg`37אומר

הייתה שאח"כ של dlgzdההכרח בפשוטו מובן –

יעקב  שאמר לפרשו) צריך רש"י שאין – כ"כ (עד מקרא
ycgn.ס"ב כנ"ל גו', הקבצו :

.Ë כאלו ישנם אנו: בעבודתנו הוראה גם וזוהי
איך  ואומרים: הדורות בירידת עולם של חשבונו החושבים

של  להגילויים שייך יהי' זה יתום דור דורנו כי אפשרי
הנעלים  בדורות להם זכו שלא גילויים העתידה, הגאולה

בתמי'? דרא, ואכשר הקודמים?
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שמצוחצחת 25) לזו כלל דומה אינה מלוכלכת באספקלריא ראי' דאפילו
אגה"ק  (ראה החכם על הנביא מעלת וע"ד שמיעה. עאכו"כ יד), פ"א, (ויק"ר

ובכ"מ). סי"ט.
שם.26) תשא
בפועל 27) מגדולתו שהירידה מגדולתך", רד "לך בנוגע הוא שעד"ז וי"ל

הלשון  יתור עפ"ז (ויומתק ההר מן שירד אחרי היתה וכו') ידיו כבדו (שלכן
"jl שייכות תומתק וגם ההר; (מעלת) מן שילך אחרי יהי' שה"רד" – (רד) "

ההר). מן לירידה שהכוונה שבכתוב, הפשוט לפי' זה דרש
(השני)28) בנ"י את צו ד"ה פנחס בלקו"ת נתבאר א). (כט, תי"ג ת"ז

פ"ד.
ואתחנן.29) ר"פ
א.30) ד, שם
האמצעי)31) (לאדמו"ר שעה"ת גם וראה שם. אוה"ת ואתחנן. ר"פ לקו"ת

לתורה. תפלה שבין ההפרש להבין ד"ה ח"ב
(ראה 32) דוקא להסתלקותו סמוך שהיתה דמשה ההמשכה בדוגמת

עח). ע' שם אוה"ת
(33zellkaע"י זה (ezywaפעל הקץ את אלא dcib`eלגלות לכם),

הוצרך  ל"ואתחנן" שנוסף משה, (ובדוגמת ושמעו" ל"הקבצו גם הוצרך שמ"מ
ואילך. ב ל, שם שעה"ת ד. ג, שם (לקו"ת מרחוק עכ"פ – הארץ את לראות

שם)). אוה"ת
ישראל 34) חכמי בספר (נדפס הזקן אדמו"ר בת מכתב עיין – אחר באופן

סא). ע' בעש"ט
ר"פ 35) אוה"ת וראה סע"א. קלד, זח"ב א. סג, זח"א וראה בסופו. דניאל

מקץ.
שם).36) הזהר דעת (משא"כ שם דניאל המקרא פשטני וכל רש"י וכפי'

אין  א) הרי: ימין, מל' הימין פי' א) צב, בסנה' (וכן הנ"ל בפסחים דרש"י ואף
בהמשך  בא שהרי ההוא), בזמן שיהי' החידוש שמפרש (כ"א אחר זמן זה

רש"י ב) זה. שלפני שבפסוק (סתם) הלימוד q"yaלהקץ דרך ע"פ מפרש
q"ya" בש"ס שמדייק וכיון ,oinid uw'בפי משא"כ בזה. יש שחידוש עכצ"ל "

– עה"ת
שם. דניאל לפרש"י שבהוספה הקצ"ע סר ועפ"ז

מוכרח 37) ובמילא המשיח, מלך – שילה כולל הברכות כל על דקאי
הימים" זה.o`kד"באחרית זמן לפני אינו

igie zyxt - zegiyÎihewl

לגלות  ביקש שיעקב ע"י כי ההוראה, באה זה ועל
להזמן  הזמנים, בכל בנ"י לכל כח נתן הימין קץ לבניו

היותר  והעלם להסילוק ועד שכינה", ממנו ש"נסתלקה

אשר  – ומכופל כפול הוא החושך כאשר זה, שבדורנו גדול
וברגעא  חדא בשעתא לפעול, התמידי הכח ישנו עכשיו גם

האמיתית  בגאולה הקץ" את "לגלות שיוכלו חדא,
.38והשלימה 

זה  וכו', ראוי הדור שאין שטוענים זה הנה ובאמת,

וכמרז"ל  המשיח, גילוי זמן הוא עכשיו כי הוכחה 39גופא

שאין  כזה במצב נמצאים כאשר הדעת: בהיסח בא שמשיח

הגאולה, תבא איך מקום שום רואה הגלוי והשכל הדעת
הקרובה. לגאולה הוא מובהק סימן זה הדעת" "היסח הרי

ע"ד  ח"ו ולחכות לחשוב שאין – הכוונה אין כי
הגדול  עיקר אדרבה, הדעת". "היסח שיהי' בכדי הגאולה
הכוונה  כ"א שיבא", יום בכל לו "אחכה – ישראל באמונת

הגלו  והשכל שהדעת זה על הבט מבלי רואה אשר אין י
ש  האמונה בתוקף אנו מאמינים לזה, מטעם dlrnlמקום

הדעת" "היסח של העבודה וזוהי – אמונה 40ודעת וע"י .
ממש. בקרוב בא דוד בן – זו

(d"kyz igie t"y zgiyn)
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ויצא,38) לפ' א' ובשיחה תולדות לפ' ב' בשיחה לעיל בארוכה ראה
והיא  (ובניו), יעקב עבודת הוא – סגיא" "בחילא היא שעבודתו תשובה שבעל
חדא"ג  א. פח, (פסחים בית" שקראו "כיעקב – השלישי ביהמ"ק בנין המביאה

שם). מהרש"א
א.39) צז, סנהדרין

שם 40) באגה"ק ממ"ש בפנים למ"ש סתירה אין – ס"ד. אגה"ק ראה
עבודת  מצד לא באה זו אמונה תוקף (א) כי מלמעלה, מתנה היא זו שבחי'
שם  באגה"ק (ב) האמונה; את לעורר היא בזה והעבודה מלמע', כ"א האדם

דוקא. באתעדל"ת היא הדעת) היסח (של אתעדל"ע גופא:

igie zyxt - zegiyÎihewl

לגלות  ביקש שיעקב ע"י כי ההוראה, באה זה ועל
להזמן  הזמנים, בכל בנ"י לכל כח נתן הימין קץ לבניו

היותר  והעלם להסילוק ועד שכינה", ממנו ש"נסתלקה

אשר  – ומכופל כפול הוא החושך כאשר זה, שבדורנו גדול
וברגעא  חדא בשעתא לפעול, התמידי הכח ישנו עכשיו גם

האמיתית  בגאולה הקץ" את "לגלות שיוכלו חדא,
.38והשלימה 

זה  וכו', ראוי הדור שאין שטוענים זה הנה ובאמת,

וכמרז"ל  המשיח, גילוי זמן הוא עכשיו כי הוכחה 39גופא

שאין  כזה במצב נמצאים כאשר הדעת: בהיסח בא שמשיח

הגאולה, תבא איך מקום שום רואה הגלוי והשכל הדעת
הקרובה. לגאולה הוא מובהק סימן זה הדעת" "היסח הרי

ע"ד  ח"ו ולחכות לחשוב שאין – הכוונה אין כי
הגדול  עיקר אדרבה, הדעת". "היסח שיהי' בכדי הגאולה
הכוונה  כ"א שיבא", יום בכל לו "אחכה – ישראל באמונת

הגלו  והשכל שהדעת זה על הבט מבלי רואה אשר אין י
ש  האמונה בתוקף אנו מאמינים לזה, מטעם dlrnlמקום

הדעת" "היסח של העבודה וזוהי – אמונה 40ודעת וע"י .
ממש. בקרוב בא דוד בן – זו

(d"kyz igie t"y zgiyn)

•
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ויצא,38) לפ' א' ובשיחה תולדות לפ' ב' בשיחה לעיל בארוכה ראה
והיא  (ובניו), יעקב עבודת הוא – סגיא" "בחילא היא שעבודתו תשובה שבעל
חדא"ג  א. פח, (פסחים בית" שקראו "כיעקב – השלישי ביהמ"ק בנין המביאה

שם). מהרש"א
א.39) צז, סנהדרין

שם 40) באגה"ק ממ"ש בפנים למ"ש סתירה אין – ס"ד. אגה"ק ראה
עבודת  מצד לא באה זו אמונה תוקף (א) כי מלמעלה, מתנה היא זו שבחי'
שם  באגה"ק (ב) האמונה; את לעורר היא בזה והעבודה מלמע', כ"א האדם

דוקא. באתעדל"ת היא הדעת) היסח (של אתעדל"ע גופא:



כה igie zyxt - zegiyÎihewl

לגלות  ביקש שיעקב ע"י כי ההוראה, באה זה ועל
להזמן  הזמנים, בכל בנ"י לכל כח נתן הימין קץ לבניו

היותר  והעלם להסילוק ועד שכינה", ממנו ש"נסתלקה

אשר  – ומכופל כפול הוא החושך כאשר זה, שבדורנו גדול
וברגעא  חדא בשעתא לפעול, התמידי הכח ישנו עכשיו גם

האמיתית  בגאולה הקץ" את "לגלות שיוכלו חדא,
.38והשלימה 

זה  וכו', ראוי הדור שאין שטוענים זה הנה ובאמת,

וכמרז"ל  המשיח, גילוי זמן הוא עכשיו כי הוכחה 39גופא

שאין  כזה במצב נמצאים כאשר הדעת: בהיסח בא שמשיח

הגאולה, תבא איך מקום שום רואה הגלוי והשכל הדעת
הקרובה. לגאולה הוא מובהק סימן זה הדעת" "היסח הרי

ע"ד  ח"ו ולחכות לחשוב שאין – הכוונה אין כי
הגדול  עיקר אדרבה, הדעת". "היסח שיהי' בכדי הגאולה
הכוונה  כ"א שיבא", יום בכל לו "אחכה – ישראל באמונת

הגלו  והשכל שהדעת זה על הבט מבלי רואה אשר אין י
ש  האמונה בתוקף אנו מאמינים לזה, מטעם dlrnlמקום

הדעת" "היסח של העבודה וזוהי – אמונה 40ודעת וע"י .
ממש. בקרוב בא דוד בן – זו

(d"kyz igie t"y zgiyn)

•
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ויצא,38) לפ' א' ובשיחה תולדות לפ' ב' בשיחה לעיל בארוכה ראה
והיא  (ובניו), יעקב עבודת הוא – סגיא" "בחילא היא שעבודתו תשובה שבעל
חדא"ג  א. פח, (פסחים בית" שקראו "כיעקב – השלישי ביהמ"ק בנין המביאה

שם). מהרש"א
א.39) צז, סנהדרין

שם 40) באגה"ק ממ"ש בפנים למ"ש סתירה אין – ס"ד. אגה"ק ראה
עבודת  מצד לא באה זו אמונה תוקף (א) כי מלמעלה, מתנה היא זו שבחי'
שם  באגה"ק (ב) האמונה; את לעורר היא בזה והעבודה מלמע', כ"א האדם

דוקא. באתעדל"ת היא הדעת) היסח (של אתעדל"ע גופא:
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לגלות  ביקש שיעקב ע"י כי ההוראה, באה זה ועל
להזמן  הזמנים, בכל בנ"י לכל כח נתן הימין קץ לבניו

היותר  והעלם להסילוק ועד שכינה", ממנו ש"נסתלקה

אשר  – ומכופל כפול הוא החושך כאשר זה, שבדורנו גדול
וברגעא  חדא בשעתא לפעול, התמידי הכח ישנו עכשיו גם

האמיתית  בגאולה הקץ" את "לגלות שיוכלו חדא,
.38והשלימה 

זה  וכו', ראוי הדור שאין שטוענים זה הנה ובאמת,

וכמרז"ל  המשיח, גילוי זמן הוא עכשיו כי הוכחה 39גופא

שאין  כזה במצב נמצאים כאשר הדעת: בהיסח בא שמשיח

הגאולה, תבא איך מקום שום רואה הגלוי והשכל הדעת
הקרובה. לגאולה הוא מובהק סימן זה הדעת" "היסח הרי

ע"ד  ח"ו ולחכות לחשוב שאין – הכוונה אין כי
הגדול  עיקר אדרבה, הדעת". "היסח שיהי' בכדי הגאולה
הכוונה  כ"א שיבא", יום בכל לו "אחכה – ישראל באמונת

הגלו  והשכל שהדעת זה על הבט מבלי רואה אשר אין י
ש  האמונה בתוקף אנו מאמינים לזה, מטעם dlrnlמקום

הדעת" "היסח של העבודה וזוהי – אמונה 40ודעת וע"י .
ממש. בקרוב בא דוד בן – זו

(d"kyz igie t"y zgiyn)

•
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ויצא,38) לפ' א' ובשיחה תולדות לפ' ב' בשיחה לעיל בארוכה ראה
והיא  (ובניו), יעקב עבודת הוא – סגיא" "בחילא היא שעבודתו תשובה שבעל
חדא"ג  א. פח, (פסחים בית" שקראו "כיעקב – השלישי ביהמ"ק בנין המביאה

שם). מהרש"א
א.39) צז, סנהדרין

שם 40) באגה"ק ממ"ש בפנים למ"ש סתירה אין – ס"ד. אגה"ק ראה
עבודת  מצד לא באה זו אמונה תוקף (א) כי מלמעלה, מתנה היא זו שבחי'
שם  באגה"ק (ב) האמונה; את לעורר היא בזה והעבודה מלמע', כ"א האדם

דוקא. באתעדל"ת היא הדעת) היסח (של אתעדל"ע גופא:

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום 16/12, בו כותב אודות המאורע ל"ע ול"ע שקרה לו.

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא אך טוב בטוב הנראה והנגלה יבשר בענינים הפרטים וגם הכללים, 

והרי אצל איש הישראלי הא בהא תליא, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר כל יחיד - רבים הוא ויכול 

לפעול על רבים, ובפרט בהנוגע לכ' שכבר נסה בזה והצליח כפי הידוע לי.

- ידוע המבואר בכ"מ, אשר הענינים  במה ששואל דעתי במיוחד להמאורע האמור שקרה בדרך 

דעולמנו הגשמי משתלשלים מהענינים ברוחניות, וביחוד מהענינים אשר בתורה, וכמובן ג"כ ממאמר רז"ל 

וכל  ועניניו,  כולו  נבנה כל העולם  ודפתראות שע"פ  בראשית רבה בתחלתו, אשר התורה היא פנקסאות 

מאורע גשמי ה"ז רמז ולפעמים עוד יותר מרמז בהנוגע להמצב ברוחניות.

ענין דרך ברוחניות הוא, כמ"ש ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ז.א. התורה והמצוה בכלל, 

וביחוד ענין הצדקה ומשפט, ומבואר בתורת החסידות, קשר שני הענינים שצדקה צריך לעשותה לאחרי 

המשפט שעושה בהנוגע לעצמו מה שייך ומוכרח לו לצרכיו, שאז מפריש חלק גדול ממנו לצדקה, ועד"ז 

בסביבתו  הזולת  על  להשפיע  שיכול  ואיך  הוא,  ומצבו  בהעריכו מעמדו  רוחנית,  לצדקה  בהנוגע  גם  הוא 

הקרובה וגם הרחוקה, שאז מפריש חלק גדול מזמנו, מרצו ויכולתו, לצדקה, להשפיע על הרחוקים לקרבם 

לחיי עוה"ב )שזהו גם לחיי עוה"ז(. ובודאי לכ' האריכות בזה אך למותר...

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור וכן מפרנסה במנוחה ובהרחבה והשי"ת יצליחו.

בברכה.



כו

הערות לספר הזהר, פרשת ויחי

אֹוְרָחא.  ּבְ ָאְזֵלי  י ְיהּוָדה ֲהוּו  ְוִרּבִ יֹוֵסי  י  ְוִרּבִ ה  ִחְזִקּיָ י  ִרּבִ
י ְדאֹוַרְייָתא.  ל ַחד ְוַחד ִמיָנן ֵליָמא ִמּלֵ י יֹוֵסי, ּכָ ָאַמר ִרּבִ
ה  י ִחְזִקּיָ ַתח ִרּבִ ַתח . . . ּפָ י יֹוֵסי ּפָ י ְיהּוָדה . . . ִרּבִ ַתח ִרּבִ ּפָ

)זהר פרשת ויחי רכט, ב ואילך(

ֶרְך.  ּדֶ י ְיהּוָדה ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ה ְוַרּבִ י ִחְזִקּיָ )ַרּבִ
ְבֵרי  ּדִ ֹיאַמר  נּו  ֵמִאּתָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ַתח  ּפָ  .  .  . ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  ַרּבִ  .  .  . ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ַתח  ּפָ תֹוָרה. 

ה(. י ִחְזִקּיָ ַרּבִ

יהודה  ור'  יוסי הוא מלכות,  ר'  נצח,  ר' חזקיה הוא 
 - המידות  שבעת  של  סוף  תוך  הראש  והוא  חסד1. 
הוא  והאמצע  מלכות,  הוא  הסוף  חסד,  הוא  ההתחלה 
גבורה(  )תפארת  לחסד  בינו  ספירות  שתי  שיש  נצח, 

ובינו למלכות )הוד יסוד(.
ור'  ברגלים,  הוא  הליכה  כי  חזקיה,  ר'  את  והקדים 
חזקיה הוא בחינת רגל, כי נצח והוד הם תרין שוקין2. 
מרגל  יותר  חזקה  שהיא  ימין,  ברגל  הוא  והחיזוק 
שמאל, וכמו שנצח פירושו תוקף וחיזוק, כשמו חזקיה 
פלגי  תרין  הם  והוד  נצח  כי  בימין,  נכלל  )והשמאל 

גופא(.
חזקי"ה יותר על יהוד"ה במספר ק' ועל יוס"י במספר 

ד"ם, ולכן קד"ם ר' חזקיה.
ונקט אחר כך ר' יוסי ור' יהודה, כדי שיהא ר' יוס"י, 
מסובב  אלקי"ם,  כמספרו  מהגבורות,  הנבנית  מלכות, 
נצח3,  בימינך  הימין,  בקו  חזקיה, שהוא  ר'   - בחסדים 
ומה  כי הגבורות,  הימין.  קו  יהודה, שהוא ראשית  ור' 
גם מלכות הנבנית מהגבורות, צריכות להיות מסובבים 
הדרכים  שכל  בדרך,  הליכה  בעת  גם  ומה  מחסדים. 

בחזקת סכנה4.
יוסי הוא יותר סכנה, כי אחיזת הסטרא אחרא  ולר' 
מלכות,  גם  ומה  הרעה5.  תפתח  מצפון  בגבורות,  היא 
להיות  יוסי  ר'  צריך  לכן  הקליפות.  אל  קרובה  שהיא 

מסובב בחסדים.
וזהו מה שר' יוסי דוקא הציע שכל אחד יאמר מילי 
דאורייתא, מפני שהוא היה ירא בדרך ביותר, לכן הציע 

שיאמרו דברי תורה, שהתורה תגן עליהם.

1 ניצוצי אורות בריש האד"ר. 
2 הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

3 תהלים טז, יא.
4 ירושלמי ברכות ד, ד.

5 ירמיה א, יד.

והסדר באמירת דברי תורה היה גם כן שר' יוסי אמר 
בכל פעם באמצע, בין ר' יהודה ור' חזקיה, כדי שאפילו 
ור'  יהודה  ר'  בדברי  מסובבים  יהיו  שלו  התורה  דברי 

חזקיה.
ור'  מתחילה  יהודה  ר'  היה  תורה  באמירת  והסדר 
חזקיה בסוף, היפך מבהליכה. כי בהליכה, שהיא ברגל, 
צריך להיות ר' חזקיה בראש, כי הוא הוא בחינת רגל. 
אבל באמירת דברי תורה צריך להיות ר' יהודה בראש, 

כי חסד גבוה מנצח, שהוא רק ענף החסד, וכמובן.
)לקוטי לוי יצחק פרשת ויחי עמ' רכד(

דברי  יוסי הציע שיאמרו  ממה שכתב אאמו"ר שר' 
רק  לא  שלמדו  מובן  עליהם,  תגן  שהתורה  כדי  תורה 
מפני החיוב של "ובלכתך בדרך"6, אלא גם בתור סגולה 

לשמירה, כמאמר רז"ל7 "תורה מגינא ומצלא".
ובפרטיות יותר:

השמירה בדרך היא לכל לראש על ידי תפלה, תפלת 
ההליכה,  בתחילת  אלא  אינה  זו  שתפלה  אלא  הדרך8. 
ונוסף לזה צריכה להיות שמירה על ידי תורה כל משך 

זמן ההליכה.
אזלי  "שהוו  בשעה  יוסי  ר'  הצעת  היתה  ולכן 
- לא בתחילת ההליכה, שאז היתה השמירה  בארחא" 
על ידי תפלה, אלא לאחרי משך זמן של הליכה, שאז 

היתה השמירה על ידי תורה.
ויש לבאר החילוק ביניהם:

כמה  ישנם  ולכן  הדעת,  וישוב  כוונה  צריכה  תפלה 
פרטי דינים לגבי אופן התפלה בדרך, "הכל לפי הדרך 
ש"הבא  ועד  דעתו"9.  וישוב  יראתו  ולפי  המקום  ולפי 
עד  להתפלל  לו  אסור  מיצר,  או  עיף  והוא  הדרך  מן 
הצורך  על  שנוסף  מובן,  ומזה  דעתו"10.  שתתיישב 
לומר תפלת הדרך בהתחלת הדרך, יש קושי באמירתה 
באמצע הדרך, כיון שאז גובר העדר ישוב הדעת, מפני 
הדרך  באמצע  השמירה  עיקר  ולכן  שבדרך.  הסכנה 
גם  להיות  וצריך  שיכול  התורה,  לימוד  ידי  על  נעשית 

באמצע הדרך, גם אם דעתו אינה מיושבת.
זאת ועוד:

6 ואתחנן ו, ז.
7 סוטה כא, א. וראה לקוטי שיחות חל"ה עמ' 198.

8 ראה ברכות כט, ב.
9 שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח צד, ה.

10 רמב"ם הלכות תפלה ד, טו.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

הזשך בעזוד זמ

יט  חוברת

לאלמאֿאטא  המסע
לראותו, האפשר ככל שימעטו כדי בעלי, את להסתיר היה העיקרית המשימה ברכבת. במקומותינו הסתדרנו

שלו. הנסיעה רשיונות בדבר שאלות אותו לשאול האפשר ככל ימעטו וכך 

שיניח  הרכבת) על (הממונה ה"פרובודניק" את לשכנע שבע של בידה עלה היום, משהאיר ֶַלפנותֿבוקר,

שם. להתפלל שיוכל כדי לתאו, להיכנס לבעלי

עבודה  שעבדו מווילנא יהודים סטודנטים שני וכן מפולין, צעירים ממקומותיהם לרדת החלו לאחרֿמכן

שונים  בנושאים דיונים להתנהל והחלו בעלי, סביב מיד התרכזו כולם נסיעתנו. שבדרך הערים באחת שחורה

ומעולם  – אמרו – בתיהם את שעזבו שנים כמה זה המינים. מכל ובשאלות במתימטיקה, בלמדנות, – ומשונים

שקיים. הפרידה שיחות את רב בעניין שמעו הם בלילה עוד שכזה. אדם פגשו לא

עליהם  שהיה ועד עליהם מאז וכשהיה אחד, לרגע ולו בעלי את עזבו לא – השונות בתחנות מהרכבת לרדת

גדולה. ביראתֿכבוד ממנו נפרדו – לרדת

בנסיעתנו. המשכנו כך

מיקטרינוסלב, יהודי בו הבחין התחנות באחת אליו. לב ישימו שלא כדי מאוד, פשוט היה בעלי של לבושו

הנמנעות. מן היה הדבר אך לעירם. אליהם ישוב שבעלי במפגיע וביקש רב, בקושי אותו שהכיר

באלמאֿאטא  ראשונים ימים
כמו  סבירים חיים תנאי בעלת ממש, של עיר של המחזה עצם לאלמאֿאטא. הגענו בשבוע חמישי ביום

שנים. מספר חיינו שבו ה"הקדש" לאחר רוחנו, מצב על מאוד השפיעה – וכדומה עירונית חשמלית

ובנוסף  רב, באיחור כרגיל, הגיעה, הרכבת אך הרכבת, בתחנת פנינו את לקדם התכוננו העיר מתושבי אחדים

האפשר. ככל בחשאי יהיה לעיר שבואנו היה רצוי – לכך

בתנאים  חי – שם שהיו הדירות ולסוג ימים, אותם לתנאי שיחסית הצעיר, סולדובניקוב של ביתו אל הובלנו

בשחרורו  שהתעניינו אלו כל רבים. אנשים לבקרנו הגיעו הבאות השעות ובמשך לביתו, נכנסנו למדי. סבירים

הנפשות  סכנת מבחינת והן בממון הן אדירים, כוחות במלאכה שהשקיעו רבינוביץ, האחים ובעיקר – בעלי של

ואמיתית. גדולה שמחה שמחו – בכך כרוכה שהיתה

בו  הורגש אך רוחו; לפי לבלות הוא יכול שעמם בניֿאדם של בסביבה נמצא שהוא בעלי הרגיש סוףֿסוף

כאחד. ורוחני פיזי שברון, גם

זה  לעשות לו התאפשר שלא דבר – חסידות  דברי אמר ובעלי סעודה, עם ציבורי "קידוש" נערך בשבת

פחדו  הכל רבה. בהתפעלות מתהלך השומעים ציבור את ראיתי אבל שם, הייתי לא עצמי אני שנים. חמש

"לאֿיחרץ". לצורך מתנות לתת בחשאי והחלו מדי, רב מפרסום

ימים, באותם עשה לא שאיש דבר – הבימה מעל הקהל בפני דברים ונשא לביתֿהכנסת, בעלי הלך בשבת

אחד  זה היה למעשה "אנטיֿמהפכנות". של סימנים מוצאים השלטונות היו ברבים דרשה שבכל משום

בכך. התחשב לא כלל הוא אך בעלי. הוגלה שבגללם מהחטאים
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אחד  זה היה למעשה "אנטיֿמהפכנות". של סימנים מוצאים השלטונות היו ברבים דרשה שבכל משום

בכך. התחשב לא כלל הוא אך בעלי. הוגלה שבגללם מהחטאים

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



igieמתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויחי כח zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i oey`x meil inei xeriy

ß zah 'i oey`x mei ß
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i"yx£·˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑?סתּומה זֹו ּפרׁשה מּצרת לּמה יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר ׁשּכיון לפי «¿ƒ«¬…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשהתחילּו מּמּנּוהּׁשעּבּוד, ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ׁשּבּקׁש אחר: ּדבר .(בב"ר)לׁשעּבדם. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr eh zegiy ihewl)

סתסתסתסתּוּוּוּומהמהמהמה זזזזֹוֹוֹוֹו ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה כח)ללללּמּמּמּמהההה מז, למצרים (רש"י ּביאתֹו ׁשּמעת (היינּו, ׁשּבעֹולם" צרֹות ּכל מּמּנּו "ׁשּסתם נֹוסף: ּפרּוׁש מּובא ּבּמדרׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּכללי  לּתכן הּקׁשּור לדבר רֹומזת סתּומה' ׁש'ּפרׁשה נֹותנת הּדעת ׁשּכן זה, ּבפרּוׁש מאן רׁש"י אבל ויּסּורים). צרֹות עֹוד סבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלא
ּבלבד. הּפרׁשה ׁשל הראׁשֹונים לּפסּוקים קׁשּור זה ּפרּוׁש ואּלּו ּבּה. הּקׁשּורים והמארעֹות יעקב ׁשל ּפטירתֹו - ׁשהּוא הּפרׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 450 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d zexrA mB aFHd z` zFNbl§©¤©©§¤§©¨¨¤

כחכחכחכח)))) ((((מזמזמזמז,,,, ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה עעעעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽויחיויחיויחיויחי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמצרים ׁשנה י"ז . . אּלא צער ּבלא טֹובים ימים חי הטורים)לא (בעל ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

מּליּוּבאוויטׁש נ"ע מֹוהריי"צ אדמּו"ר כ"ק שעג)סּפר עמוד ה, חלק קודש' ׁשאל ('אגרות ילד, נ"ע צדק" ה "צמח ּבעל אדמּו"ר ׁשּבהיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ
"ערות  – מצרים ּבארץ ׁשּגר הּׁשנים י"ז חּייו, ׁשנֹות מבחר יהיּו האבֹות, ּבחיר אבינּו, ׁשּיעקב היּתכן נ"ע, הּזקן אדמּו"ר זקנֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת

ֶָָהארץ"?
ּכתיב הּזקן: אדמּו"ר כח)וּיענהּו מו, ּבּמדרׁש(ויגש ואיתא ּגׁשנה", לפניו להֹורֹות יֹוסף אל לפניו ׁשלח יהּודה וילקוט "ואת (תנחומא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הפסוק) על ּוכׁשּלֹומ שמעוני ּבּתֹורה. הֹוגים הּׁשבטים וׁשּיהיּו ּתֹורה ׁשם ׁשּתהא ּתלמּוד", ּבית לֹו להתקין נחמיה רּבי ּתֹורה "אמר דים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּסּפּור. ּכאן עד ּד"ויחי". ּומּצב ּבמעמד ּבמצרים ּגם להיֹות יכֹולים ואז לה', ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַַַַָָָָמתקרבים

ּוקדּׁשה, טֹוב ׁשם רֹואים אין ולכאֹורה הארץ", "ערות ׁשהּוא ּכזה ּבמקֹום ּכׁשּנמצאים ּדגם לקֹונֹו, ּבעבֹודתֹו אחד לכל הֹוראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻּומּזה
ההּוא. ּבּמקֹום ּגם ה"טֹוב" את לגּלֹות יכֹולים הּתֹורה, לּמּוד על־ידי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּנה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 427 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

?zn`A ig awri izn̈©©£Ÿ©¤¡¤

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב כח)ויחיויחיויחיויחי (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ואינֹו לּה. ּובהכנֹות ּבפטירתֹו יעקב: חּיי ׁשל ּבהּפּוכם עֹוסקת הּפרׁשה ,מאיד יעקב". "ויחי ּתחּלתּה: ׁשם על נקראת "ויחי" ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּפרׁשת

יעקב? ׁשל ּופעּלֹותיו חּייו מתארים ׁשּבּה וּיּגׁש, לפרׁשת יעקב" "ויחי הּפסּוק את לצרף יֹותר מתאים היה לכאֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻמּובן:
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּדהּנבראים  מׁשּתּנה", ׁש"אינֹו לֹומר אפׁשר ּברּו־הּוא הּבֹורא על רק ּובכללּות מׁשּתּנים. ׁשאינם החּיים הם החּיים ענין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָאמּתּיּות
ּבה' הּדבקים "ואּתם – ׁשּכתּוב ּכמֹו "חּיים", ּכן ּגם נקראים לה', והתקּׁשרּותם ּדבקּותם מּצד יׂשראל, ׁשּבני אּלא "נפסדים", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּנם

ּכּלכם". חּיים ְֱִֵֶֶַֹֻאלקיכם
ּדבק  עדין ׁשעבר, והּצער הּנסיֹונֹות ּכל ׁשעם אבינּו, יעקב ׁשאפילּו ,"מֹות יֹום עד ּבעצמ ּתאמין "אל ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא
הּפסּוק  לכן ּתאמין". "אל "מֹות יֹום "עד ׁשהרי יעקב", ׁש"ויחי ּולהחליט לסּכם אי־אפׁשר עדין יׂשראל, ּבארץ ּכׁשּגר ואפילּו ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּבה',

יעקב. חּיי ׁשל ּבעּצּומם – וּיּגׁש ּבפרׁשת נכּתב ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלא
ׁשּלמרֹו הּוכח לפטירתֹו), סמּו) ויחי ּבפרׁשת "ויחי ורק לק ּבע יכֹולים ּכאן ׁשלמה", "מּטתֹו עם־ּכל־זה מצרים, ּבׁשעּבּוד היֹותֹו ת ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יעקב". "ויחי וקֹובעת מסּכמת הּתֹורה ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹֹיעקב".

(èë)àø÷iå úeîì ìàøNé-éîé eáø÷iå|øîàiå óñBéì Bðáì ©¦§§´§¥«¦§¨¥»¨¼©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤
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:íéøöîa éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnò úéNòå§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦§¦§¨«¦
i"yx£˙eÓÏ Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ∑(ב"ר).אבֹותיו לימי הּגיע לא למּות', 'קריבה ּבֹו: ׁשּנאמר מי קמ"ז.(ּכל ויעקב ק"פ חי יצחק «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: פ')ּבדוד ע'(ס"א חי והּוא ÛÒBÈÏ.)ׁשנים B·Ï ‡¯˜iÂ∑ לעׂשֹות ּבידֹו יכלת ׁשהיה E„È.למי ‡ŒÌÈN∑ ְְְֱִִִִֶַַַָָָָ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְֲִֶֶַָָָֹƒ»»¿
Ó‡Â˙.והּׁשבע  „ÒÁ∑,אמת ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשעֹוׂשין ּגמּול חסד לתׁשלּום מצּפה ˙˜È¯a.ׁשאינֹו ‡ŒÏ‡ ְִַָ∆∆∆¡∆ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַ«»ƒ¿¿≈ƒ
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d¯·Ïכט  ‡¯˜e ˙ÓÓÏ Ï‡¯NÈ ÈÓBÈ e·È¯˜e¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬«≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
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בני עלית  יהודה מטרף  גור אריה  מט, ט – 
כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו

א ]תוכן: “גור ארי'" בגי' משיח ב"ד ע"ה[

גור ארי' בגי' משיח בן דוד ע"ה שהוא ארי' וגבור בתורה.
שפתי כהן

בני  דוד, “מטרף  בן  בגי' משיח  גור ארי'  ]תוכן:  ב 
עלית" ר"ת “מנחם בן עמיאל" שהוא משיח ב"י[

“בני  דוד “מטרף  בן  בגי' משיח  גור ארי'  יהודה,  גור ארי' 
“עלית ר"ת “מנחם “בן “עמיאל שהוא משיח.

מגלה עמוקות ואתחנן – אופן רנב

יהודה  ארי'  “גור  בפסוק  פי'  כמה  ביאור  ]תוכן:  ג 
וגו'" – שבזה"ג נק' גור ולעתיד לבוא נק' ארי', ומבאר 
“מטרף בני עלית" על בירורי ניצוצות – דגלו ישראל 

בין האומות כדי שיתוספו עליהם גרים[

גור ארי' יהודה מטרף בני עלית. פירוש רש"י מתחלה גור 
ולבסוף ארי', הנה ידוע שעיקר הגלות הוא רק בכדי להעלות 
וישראל  הראשון,  אדם  מחטא  בקליפה  שנפלו  ניצוצות 
הרשעה  כל  שתכלה  העת  בא  עד  הגלות  יסורי  סובלים 
וכשתהי' עלי' להנצוצות הנ"ל אזי בוודאי יהי' הגאולה תיכף 
ומיד ואז יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לה' הארץ ומלואה ואז 

יתגדל שמו הגדול כמו שכתוב בישעי'.
והנה גם בגלות המר הזה הקב"ה עושה עמנו תמיד ניסים 
יהי'  וכו' וכמ"ש בעת הגאולה אז  ניסך  ונפלאות כנאמר ועל 
ניכר גדולת הבורא באלף אלפי אלפים רבבות אשר לא יוכל 
רשעים  כמה  יש  הזאת  הגאולה  בעת  אבל  לספר  ברי'  שום 
אשר נכנס רוח שטות בלבם לפי שרואים שאנו סובלים כמה 
יסורים אז יש להם מקום להטעות, ונמצא בגלות הזה נקרא 
כביכול גור וכשתהי' הגאולה אז יקרא ארי' וזה גור ארי' יהודה 
עלי'  כשתהי'  ארי'  יקרא  ואימתי  ארי',  ולבסוף  גור  מתחלה 
להנצוצות, וזהו מטרף בני עלית. כן יתן השי"ת שיתעלו אלו 

הנצוצות במהרה ויבא משיח צדקנו אמן.
ע"פ  יבואר  עלית.  בני  מטרף  יהודה  ארי'  גור  יבואר  או 
מאמר חז"ל מה ארי רחב מלפניו וצר מלאחריו אף היכל צר 
מלאחריו ורחב מלפניו הכלל הוא כשהשי"ת משפיע טובות 
ושכרם בעוה"ז כדי  הגוים הוא בכדי לתן להם כל טובם  על 
שכרם  להרבות  להיפך  הוא  ובישראל  בעוה"ב  מהם  ליפרע 
לעתיד לבוא, וזהו הרמז אף היכל הוא רומז ומורה על ישראל 

רחב מלפניו מורה לעתיד לבא וצר מלאחריו מורה על עוה"ז, 
וזהו הרמז בפסוק מטרף בני עלית כשאתה עושה תשובה על 
מעשים הרעים עלית יש לך עלי' יותר כמאמר חז"ל במקום 

שבעלי תשובה וכו'.
גלו  מה  מפני  חז"ל  כמאמר  עלית  בני  מטרף  יבואר  או 
בכדי  גרים, רמז  עליהם  שיתוספו  כדי  לבין האומות  ישראל 
כדי  במצרים  הגלות  שהי'  פירוש  וזהו  נצוצות,  להעלות 
הנצוצות,  כל  יכלו  אז  ב"ב  הגואל  וכשיבוא  נצוצות  להעלות 
וכן הי' בימי שלמה ע"ה ואז לא יקבלו גרים כי אז יהי' עליות 

לכל הנצוצות.
וזהו רמז בפסוק גור ארי' יהודה מורה על דוד כפי' רש"י 
מטרף בני עלית מורה על שלמה וזהו מטרף בני כי טרף מורה 
יהי'  שאז  שלמה  בימי  זהו  עלית  בני  הנופלים,  נצוצות  על 
המשיח  לימות  גרים  מקבלים  אין  לכך  הנצוצות  לכל  עליות 
ולא בימי שלמה שאז יהי' עליות לכל הנצוצות, וזהו הרמז גור 

ארי' יהודה כל ישראל מכונים בשם יהודה.
קדושת לוי

ד ]מיהודה נולד משיח שאז יהי' התיקון להרפ"ח 
רפ"ח  בגי'  )טרף  עלית"  בני  “מטרף  וזהו   – ניצוצות 

ע"ה([

צדקת  שהודה  תמר  בהריגת  פירש"י  עלית.  בני  מטרף 
ממנו לפיכך כרע רבץ בימי שלמה איש תחת גפנו ע"ש. י"ל 
צדקה  הודה  שיהודה  ע"י  כי  גדול,  ענין  בזה  כיון  ז"ל  שרש"י 
ממנו נולד מתמר מקור נפתח למלכות בית דוד שממנו נולד 
משיח שיהי' תיקון הרפ"ח ניצוצין הידועים, ועה"כ הם טר"ף 
וזה מטרף בני עלית שנתעלה מחמת שעל ידי הודאתו יתוקנו 

טר"ף שהם הרפ"ח עה"כ כנ"ל.
צמח דוד

ה ]תוכן: יהודה אפי' בשעת שפלות, כמעשה תמר, 
בשם  לזה  ורמז  משיח,  נבנה  ומזה  בוש,  ולא  הודה 

יהודה[

שאפי'  יהודה  של  כוחו  וגו'.  יקימנו  מי  וכלביא  רבץ  כרע 
הי'  שכן  ולביא,  כארי  הוא  שוכב,  כשהוא  שפלות,  בשעת 
במעשה תמר שהודה ולא בוש. ומזה נבנה משיח. ולכן הרמז 
ה'  דל  כשהוא  אפילו  כי  להראות  ד'  ואות  ביהודה  השם  כל 

עמו.
חידושי הרי"ם עה"ת
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i"yx£·˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑?סתּומה זֹו ּפרׁשה מּצרת לּמה יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר ׁשּכיון לפי «¿ƒ«¬…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשהתחילּו מּמּנּוהּׁשעּבּוד, ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ׁשּבּקׁש אחר: ּדבר .(בב"ר)לׁשעּבדם. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr eh zegiy ihewl)

סתסתסתסתּוּוּוּומהמהמהמה זזזזֹוֹוֹוֹו ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה כח)ללללּמּמּמּמהההה מז, למצרים (רש"י ּביאתֹו ׁשּמעת (היינּו, ׁשּבעֹולם" צרֹות ּכל מּמּנּו "ׁשּסתם נֹוסף: ּפרּוׁש מּובא ּבּמדרׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּכללי  לּתכן הּקׁשּור לדבר רֹומזת סתּומה' ׁש'ּפרׁשה נֹותנת הּדעת ׁשּכן זה, ּבפרּוׁש מאן רׁש"י אבל ויּסּורים). צרֹות עֹוד סבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלא
ּבלבד. הּפרׁשה ׁשל הראׁשֹונים לּפסּוקים קׁשּור זה ּפרּוׁש ואּלּו ּבּה. הּקׁשּורים והמארעֹות יעקב ׁשל ּפטירתֹו - ׁשהּוא הּפרׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 450 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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כחכחכחכח)))) ((((מזמזמזמז,,,, ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה עעעעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽויחיויחיויחיויחי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמצרים ׁשנה י"ז . . אּלא צער ּבלא טֹובים ימים חי הטורים)לא (בעל ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

מּליּוּבאוויטׁש נ"ע מֹוהריי"צ אדמּו"ר כ"ק שעג)סּפר עמוד ה, חלק קודש' ׁשאל ('אגרות ילד, נ"ע צדק" ה "צמח ּבעל אדמּו"ר ׁשּבהיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ
"ערות  – מצרים ּבארץ ׁשּגר הּׁשנים י"ז חּייו, ׁשנֹות מבחר יהיּו האבֹות, ּבחיר אבינּו, ׁשּיעקב היּתכן נ"ע, הּזקן אדמּו"ר זקנֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת

ֶָָהארץ"?
ּכתיב הּזקן: אדמּו"ר כח)וּיענהּו מו, ּבּמדרׁש(ויגש ואיתא ּגׁשנה", לפניו להֹורֹות יֹוסף אל לפניו ׁשלח יהּודה וילקוט "ואת (תנחומא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הפסוק) על ּוכׁשּלֹומ שמעוני ּבּתֹורה. הֹוגים הּׁשבטים וׁשּיהיּו ּתֹורה ׁשם ׁשּתהא ּתלמּוד", ּבית לֹו להתקין נחמיה רּבי ּתֹורה "אמר דים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּסּפּור. ּכאן עד ּד"ויחי". ּומּצב ּבמעמד ּבמצרים ּגם להיֹות יכֹולים ואז לה', ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַַַַָָָָמתקרבים

ּוקדּׁשה, טֹוב ׁשם רֹואים אין ולכאֹורה הארץ", "ערות ׁשהּוא ּכזה ּבמקֹום ּכׁשּנמצאים ּדגם לקֹונֹו, ּבעבֹודתֹו אחד לכל הֹוראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻּומּזה
ההּוא. ּבּמקֹום ּגם ה"טֹוב" את לגּלֹות יכֹולים הּתֹורה, לּמּוד על־ידי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּנה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 427 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב כח)ויחיויחיויחיויחי (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ואינֹו לּה. ּובהכנֹות ּבפטירתֹו יעקב: חּיי ׁשל ּבהּפּוכם עֹוסקת הּפרׁשה ,מאיד יעקב". "ויחי ּתחּלתּה: ׁשם על נקראת "ויחי" ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּפרׁשת

יעקב? ׁשל ּופעּלֹותיו חּייו מתארים ׁשּבּה וּיּגׁש, לפרׁשת יעקב" "ויחי הּפסּוק את לצרף יֹותר מתאים היה לכאֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻמּובן:
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּדהּנבראים  מׁשּתּנה", ׁש"אינֹו לֹומר אפׁשר ּברּו־הּוא הּבֹורא על רק ּובכללּות מׁשּתּנים. ׁשאינם החּיים הם החּיים ענין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָאמּתּיּות
ּבה' הּדבקים "ואּתם – ׁשּכתּוב ּכמֹו "חּיים", ּכן ּגם נקראים לה', והתקּׁשרּותם ּדבקּותם מּצד יׂשראל, ׁשּבני אּלא "נפסדים", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּנם

ּכּלכם". חּיים ְֱִֵֶֶַֹֻאלקיכם
ּדבק  עדין ׁשעבר, והּצער הּנסיֹונֹות ּכל ׁשעם אבינּו, יעקב ׁשאפילּו ,"מֹות יֹום עד ּבעצמ ּתאמין "אל ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא
הּפסּוק  לכן ּתאמין". "אל "מֹות יֹום "עד ׁשהרי יעקב", ׁש"ויחי ּולהחליט לסּכם אי־אפׁשר עדין יׂשראל, ּבארץ ּכׁשּגר ואפילּו ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּבה',

יעקב. חּיי ׁשל ּבעּצּומם – וּיּגׁש ּבפרׁשת נכּתב ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלא
ׁשּלמרֹו הּוכח לפטירתֹו), סמּו) ויחי ּבפרׁשת "ויחי ורק לק ּבע יכֹולים ּכאן ׁשלמה", "מּטתֹו עם־ּכל־זה מצרים, ּבׁשעּבּוד היֹותֹו ת ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יעקב". "ויחי וקֹובעת מסּכמת הּתֹורה ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹֹיעקב".
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:íéøöîa éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnò úéNòå§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦§¦§¨«¦
i"yx£˙eÓÏ Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ∑(ב"ר).אבֹותיו לימי הּגיע לא למּות', 'קריבה ּבֹו: ׁשּנאמר מי קמ"ז.(ּכל ויעקב ק"פ חי יצחק «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: פ')ּבדוד ע'(ס"א חי והּוא ÛÒBÈÏ.)ׁשנים B·Ï ‡¯˜iÂ∑ לעׂשֹות ּבידֹו יכלת ׁשהיה E„È.למי ‡ŒÌÈN∑ ְְְֱִִִִֶַַַָָָָ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְֲִֶֶַָָָֹƒ»»¿
Ó‡Â˙.והּׁשבע  „ÒÁ∑,אמת ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשעֹוׂשין ּגמּול חסד לתׁשלּום מצּפה ˙˜È¯a.ׁשאינֹו ‡ŒÏ‡ ְִַָ∆∆∆¡∆ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַ«»ƒ¿¿≈ƒ

È¯NÚכח  Ú·L ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ‡ÈÁÂ«¬»«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈
‰‡Ó È‰BiÁ ÈL ·˜ÚÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â ÔÈL¿ƒ«¬≈«¬…¿≈«ƒ¿»

:ÔÈL Ú·Le ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

d¯·Ïכט  ‡¯˜e ˙ÓÓÏ Ï‡¯NÈ ÈÓBÈ e·È¯˜e¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬«≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
ÈnÚ „aÚ˙Â Èk¯È ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿≈ƒƒ
:ÌÈ¯ˆÓa Èp¯a˜z ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e e·ÈËƒ¿»¿«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ



igieל zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i oey`x meil inei xeriy
ÌÈ¯ˆÓa∑ּכּנים עפרּה להיֹות ּגּופי (סֹופּה ּתחת וׁשּלא .)ּומרחׁשין מחּלֹות. ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, לארץ חּוצה מתי וׁשאין ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אלילים  עבֹודת מצרים עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)יעׂשּוני אבןאבןאבןאבן ְֱֲֲִִִִִַַַ

(ì)éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe éúáà-íò ézáëLå§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦
:Eøáãë äNòà éëðà øîàiå íúøá÷a¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬¦§¨¤«

i"yx£È˙·‡ŒÌÚ Èz·ÎLÂ∑:הּמקרא לתחּלת למעלה מחּבר זֹו סֹופי וי"ו ואני לי, והּׁשבע ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּכתיב  ׁשהרי ּבּמערה, אבֹותי עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ואין מּמצרים. ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹלׁשּכב
ולא  הּגויעה היא אבֹותיו', עם 'ׁשכיבה לׁשֹון מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, ּבקברתם". ּוקברּתני מּמצרים "ּונׂשאתני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאחריו:

ּכמֹו: ב)הּקבּורה, א ּכ:(מלכים ואחר אבֹותיו", עם ּדוד ּדוד "וּיׁשּכב ּבעיר עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיּקבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

(àì)eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiåLàø-ìò ìûøNé ©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−©¬Ÿ
:ähnä©¦¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא ‰hn‰.סגיד L‡¯ŒÏÚ∑,הּׁשכינה לצד עצמֹו אמרּוהפ מּכאן «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ«…«ƒ»ְְְְִִַַַַָָָָ
חֹולה  ׁשל מראׁשתיו למעלה מ)ׁשהּׁשכינה נדרים י ולא (שבת ׁשלמה מּטתֹו ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבצדקֹו עֹומד הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד הּוא, מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה עזרא עזרא עזרא עזרא .היה אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

çî(à)äpä óñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤§¥½¦¥¬
éáà-úàå äMðî-úà Bnò åéðá éðL-úà çwiå äìç E ¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−§¤

:íéøôà¤§¨«¦
i"yx£ÛÒBÈÏ ¯Ó‡iÂ∑,ּבתלמּוד יעקב לפני רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. מקרא זה והרי הּמּגידים, מן אחד «…∆¿≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּגׁשן, ּבארץ יעקב לֹוּוכׁשחלה להּגיד למצרים אביו אצל אפרים הל.BnÚ ÂÈ· ÈLŒ˙‡ ÁwiÂ∑ ׁשּיברכם ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«ƒ«∆¿≈»»ƒְְְֵֵֶָ
לפני  עזרא עזרא עזרא עזרא .מֹותֹויעקב אבןאבןאבןאבן ְֲִֵַֹ

(á)ða äpä øîàiå á÷òéì ãbiåéìà àa óñBé E÷fçúiå E ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ
:ähnä-ìò áLiå ìàøNé¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

i"yx£„biÂ∑ לׁשֹון קצרי מקראֹות והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, Ï‡¯NÈ.הּמּגיד ˜fÁ˙iÂ∑ ׁשהּוא ּפי על 'אף אמר: ««≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ִֶַַַָ
עבדי כל "וירדּו לּמלכּות: ּכבֹוד חלק מׁשה וכן לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחֹולקים מּכאן ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבני,

אלי" יא)אּלה וגֹו'"(שמות מתניו "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן יח), א עזרא עזרא עזרא עזרא .(מלכים אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

(â)õøàa æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−§¤´¤
:éúà Cøáéå ïòðk§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«

(ã)ézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåíénò ìä÷ì E ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´©¦®
éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå:íìBò úfçà E §¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬¨«

i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ ּוקהל "ּגֹוי לי: ׁשאמר ּפי על ואף ועּמים, קהל עֹוד מּמּני לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשעתיד  לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, לבד ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי", ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּגֹוים",

ליח  מּׁשבטי לאחד נֹותן אני מּתנה אֹותּה ועּתה, עזרא עזרא עזרא עזרא .לק, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ÌÈ¯ˆnÓל  ÈpÏh˙Â È˙‰·‡ ÌÚ ·ekL‡Â¿ƒ¿ƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ
„aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â ÔB‰z¯·˜a Èp¯a˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿À¿¿«¬«¬»∆¿≈

:CÓb˙Ùk¿ƒ¿»»

Ï‡¯NÈלא  „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏ Ìi˜ ¯Ó‡Â«¬«««ƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
:‡Ò¯Ú LÈ¯ ÏÚ«≈«¿»

ÛÒBÈÏא  ¯Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈
È‰Ba ÔÈ¯z ˙È ¯·„e Ú¯Ó ·ÈÎL Ce·‡ ‡‰»¬¿ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ

‡˙‡ב  ÛÒBÈ C¯a ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡Ò¯Ú ÏÚ ·È˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

ÈÏג  ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈ¯·e ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד  CÏ LÈtÓ ‡‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈË·L ˙LÎÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ C¯˙a CÈ·Ïƒ¿»«¿»«¬»«¬»

dxezd lr `xfr oa`

ÈÁÈÂ ËÎ.אליעזר ּבדברי מפרׁש .יד נא ׂשים . «¿ƒְְְְֱִִִֵֶֶָָָֹ
ואמת: חסד ֱֶֶֶֶַּגם

È˙B·‡ÌÚ Èz·ÎLÂÏיהיהּפרּוׁשֹו אֹו למיתה. ּכּנּוי . ¿»«¿ƒƒ¬«ְְִִִֵֶָ
ואי אבֹותי. עם ואׁשּכב ּבמצרים, תקּברני נא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָאל
ּבקבּורתם: ותקּברני מּמצרים ׁשּתּׂשאני זה ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָיהיה

Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ ‡Ï.לּמלכּות ּכבֹוד ׁשחלק . «ƒ¿«ƒ¿»≈ְֶַַַָָ
זה  ואין לּׁשם. ׁשבח ׁשּנתן ּבעיני ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּנכֹון 
חת: לבני מפרׁש ׁשם ּכי אברהם, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּכהׁשּתחויֹות

¯Ó‡iÂ אֹותּה‡ ילדה אׁשר וכן ליֹוסף. האֹומר . «…∆ְְְֲֵֵֵֶָָָָ
ּבמצרים: ְְְִִִֵָללוי

„biÂ אֹו· ליֹוסף. האֹומר אֹו ליעקב. הּמּגיד . ««≈ְְֲִֵֵַַַָֹ
מּיעקב: ׁשליח ֲִִַַָָָֹהיה

E¯ÙÓ Èp‰ ÌÚËÂ ה „ ּדעת על לי . ׁשאמר ּגאֹון ¿««ƒ¿ƒ«¿¿ִֶַַַַַָָ
מתה  רק לי נֹולד לא  ּובן ,מפר הּנני ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹהּׁשם
הּנֹולדים  ּבני ּבעבּור ּכי ידעּתי ועּתה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָרחל.
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(ä)éðá-éðL äzòåéàa-ãò íéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬
éìàïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−

:éì-eéäé¦«§¦«
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑,אלי ּבֹואי אצללפני ׁשּבאתי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו .ּכלֹומר «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

Ì‰ŒÈÏ∑ּכנגּדֹו איׁש ּבארץ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר .ּבחׁשּבֹון ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

(å)íL ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´¥¯
:íúìçða eàøwé íäéçà£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑ עֹוד ּתֹוליד יהא אם ולא נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ּבני, ּבמנין יהיּו לא «¿¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
וכל  נחלתֹו", ּתרּבּו "לרב ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ׁשנחלקה ּפי על ואף הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלהם

ׁשבטים  נקראּו לא מקֹום מּכל הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש אּלּואיׁש הּׁשבטים,(אּלא ׁשמֹות למנין הארץ ּגֹורל להּטיל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ולזה  לזה ּודגלים וׁשבט, ׁשבט לכל .)ונׂשיא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

(æ)éðàå|Cøca ïòðk õøàa ìçø éìò äúî ïctî éàáa ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤
Cøãa íM äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤

:íçì úéa àåä úøôà¤§½̈¦−¥¬¨«¤
i"yx£'B‚Â ÔctÓ È‡·a È‡Â∑,לאּמ עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי מטריח ׁשאני ּפי על ואף «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לחם  לבית סמּו מתה מׁשה ∑ı¯‡Œ˙¯·k.ׁשהרי רּבי ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ְֲֵֵֵֶֶֶָָƒ¿«∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ׁש ּתאמר ולא ּומנּקבת הּדרׁשן. חלּולה ׁשהארץ היה, הּגריד עת ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ÌM.ּככברה  ‰¯a˜‡Â∑,לארץ להכניסּה לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה עלי ולא ּבלּב ׁשּיׁש לוידעּתי ּדע אבל , ְִָָ»∆¿¿∆»»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
רחל  יצאת ׁשם, ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ּפי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשעל

ׁשּנאמר: רחמים, עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה לא)על והּקדֹוׁש(ירמיה וגֹו'", נׁשמע ּברמה מׁשיבּה:"קֹול הּוא ּברּו ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
וׁשבּו וגֹו' ה' נאם לפעּלת ׂשכר יֹום"יׁש חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארעא', 'ּכרּוב ּתרּגם: ואּונקלֹוס לגבּולם". ספרים (ּבנים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֻֻ

ארץ  'ּכריב )אחרים: ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א אחת, מחרׁשה ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה אני, ואֹומר , ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכרבא' מּבי ּתעלא דמּסיק 'ּכּמה עזרא עזרא עזרא עזרא .ותני' אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ ׁשכ ונסּתּלקה לברכם, מאפרים,ּבּקׁש לצאת ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי מּמּנּו, ינה ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

מּמנּׁשה  ּובניו l‡ŒÈÓ‰.ויהּוא ¯Ó‡iÂ∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו עזרא עזרא עזרא עזרא .מהיכן אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶַָָ«…∆ƒ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

(è)äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êa∑הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו Ó‡iÂ¯.הראה »∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«…«

Ú¯‡a‡ה  CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈa ÔÈ¯z ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰LÓe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

ÏÚו  ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a „ÈÏB˙ Èc CÈ·e¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

Ú¯‡a‡ז  ÏÁ¯ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k „BÚa ‡Á¯‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e ˙¯Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆

‡ÔÈl:ח  ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט  ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ Èa È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

טעם  לֹו אין הּפרּוׁש וזה .מפר הּנני אמר ,ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָל
ּבני  ּובין יֹוסף ּבני ּבין הפרׁש מה ּכי ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָוריח,
הּנבּואה. זֹו אחר לֹו נֹולד ּבנימין ּכי ועֹוד ְְְְִִִֵַַַַָָראּובן.
ארץ  ּכי לי אמר הּׁשם ׁשאמר, ּבעיני ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהּנכֹון 
ל אּתן ואני עֹולם, אחּוזת לזרעי ּתהיה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָּכנען
ּומנּׁשה  אפרים ויקחּו הּבכֹורה, הארץ ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבנחלת
ׁשהם  וׁשמעֹון ראּובן יּקח ּכאׁשר ּבארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָחלקם
אפרים  אחרי ּתֹוליד ואׁשר מּבני, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָהּגדֹולים

ׁשּירׁשּו הּנזּכרים אחיהם ׁשם על  יּקראּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומנ ּׁשה
על  ּומֹולדּת ׁשאמר והּמפרׁש ּבנחלתם. ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָעּמם
יׁשרּו לא יֹוסף, ּברּכי על ׁשּיּולדּו מכיר ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּבני
ואם  אחיהם. ׁשם על טעם מה ּכי ּדבריו, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּבעיני
אחרים, ּבנים ליֹוסף  מצאנּו לא ּכי טֹוען  ְְֲִִִִֵֵֵָָָֹֹיטען
ּובעבּור  ׁשהיּו, יּתכן ּכי טענה. אינּנה זֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּגם
ורּבים  הּכתּוב. הזּכירם לא אחיהם עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּירׁשּו

ֵֶָּכאּלה:

ÔctÓ È‡B·a È‡Â ÌÚËÂ Ê רחל ׁשּמתה . ¿«««¬ƒ¿ƒƒ«»ֵֵֶָָ
ּבּמערה  לקברּה להֹוליכּה יכלּתי ולא ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹּפתא ֹום,
ׁשּלא  ליֹוסף זה ואמר לאה. קברּתי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכאׁשר
עׂשיתי  ּׁשּלא מה מאּת ׁשאבּקׁש ל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹיחר

:אּמ ְְִִלכבֹוד
ÛÒBÈ Èa ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ ¯Ó‡L ¯Á‡Â Á¿««∆»«««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈
לראֹות  טעמֹו רק לראֹות. יּוכל לא יאמר ְְְִִֵַַַַֹֹאי

ׁשּיּכירם: ִֵֵֵֶַהיטב
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(ä)éðá-éðL äzòåéàa-ãò íéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬
éìàïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−

:éì-eéäé¦«§¦«
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑,אלי ּבֹואי אצללפני ׁשּבאתי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו .ּכלֹומר «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

Ì‰ŒÈÏ∑ּכנגּדֹו איׁש ּבארץ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר .ּבחׁשּבֹון ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

(å)íL ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´¥¯
:íúìçða eàøwé íäéçà£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑ עֹוד ּתֹוליד יהא אם ולא נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ּבני, ּבמנין יהיּו לא «¿¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
וכל  נחלתֹו", ּתרּבּו "לרב ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ׁשנחלקה ּפי על ואף הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלהם

ׁשבטים  נקראּו לא מקֹום מּכל הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש אּלּואיׁש הּׁשבטים,(אּלא ׁשמֹות למנין הארץ ּגֹורל להּטיל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ולזה  לזה ּודגלים וׁשבט, ׁשבט לכל .)ונׂשיא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

(æ)éðàå|Cøca ïòðk õøàa ìçø éìò äúî ïctî éàáa ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤
Cøãa íM äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤

:íçì úéa àåä úøôà¤§½̈¦−¥¬¨«¤
i"yx£'B‚Â ÔctÓ È‡·a È‡Â∑,לאּמ עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי מטריח ׁשאני ּפי על ואף «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לחם  לבית סמּו מתה מׁשה ∑ı¯‡Œ˙¯·k.ׁשהרי רּבי ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ְֲֵֵֵֶֶֶָָƒ¿«∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ׁש ּתאמר ולא ּומנּקבת הּדרׁשן. חלּולה ׁשהארץ היה, הּגריד עת ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ÌM.ּככברה  ‰¯a˜‡Â∑,לארץ להכניסּה לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה עלי ולא ּבלּב ׁשּיׁש לוידעּתי ּדע אבל , ְִָָ»∆¿¿∆»»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
רחל  יצאת ׁשם, ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ּפי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשעל

ׁשּנאמר: רחמים, עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה לא)על והּקדֹוׁש(ירמיה וגֹו'", נׁשמע ּברמה מׁשיבּה:"קֹול הּוא ּברּו ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
וׁשבּו וגֹו' ה' נאם לפעּלת ׂשכר יֹום"יׁש חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארעא', 'ּכרּוב ּתרּגם: ואּונקלֹוס לגבּולם". ספרים (ּבנים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֻֻ

ארץ  'ּכריב )אחרים: ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א אחת, מחרׁשה ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה אני, ואֹומר , ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכרבא' מּבי ּתעלא דמּסיק 'ּכּמה עזרא עזרא עזרא עזרא .ותני' אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ ׁשכ ונסּתּלקה לברכם, מאפרים,ּבּקׁש לצאת ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי מּמּנּו, ינה ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

מּמנּׁשה  ּובניו l‡ŒÈÓ‰.ויהּוא ¯Ó‡iÂ∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו עזרא עזרא עזרא עזרא .מהיכן אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶַָָ«…∆ƒ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

(è)äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êa∑הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו Ó‡iÂ¯.הראה »∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«…«

Ú¯‡a‡ה  CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈa ÔÈ¯z ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰LÓe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

ÏÚו  ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a „ÈÏB˙ Èc CÈ·e¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

Ú¯‡a‡ז  ÏÁ¯ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k „BÚa ‡Á¯‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e ˙¯Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆

‡ÔÈl:ח  ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט  ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ Èa È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

טעם  לֹו אין הּפרּוׁש וזה .מפר הּנני אמר ,ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָל
ּבני  ּובין יֹוסף ּבני ּבין הפרׁש מה ּכי ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָוריח,
הּנבּואה. זֹו אחר לֹו נֹולד ּבנימין ּכי ועֹוד ְְְְִִִֵַַַַָָראּובן.
ארץ  ּכי לי אמר הּׁשם ׁשאמר, ּבעיני ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהּנכֹון 
ל אּתן ואני עֹולם, אחּוזת לזרעי ּתהיה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָּכנען
ּומנּׁשה  אפרים ויקחּו הּבכֹורה, הארץ ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבנחלת
ׁשהם  וׁשמעֹון ראּובן יּקח ּכאׁשר ּבארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָחלקם
אפרים  אחרי ּתֹוליד ואׁשר מּבני, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָהּגדֹולים

ׁשּירׁשּו הּנזּכרים אחיהם ׁשם על  יּקראּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומנ ּׁשה
על  ּומֹולדּת ׁשאמר והּמפרׁש ּבנחלתם. ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָעּמם
יׁשרּו לא יֹוסף, ּברּכי על ׁשּיּולדּו מכיר ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּבני
ואם  אחיהם. ׁשם על טעם מה ּכי ּדבריו, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּבעיני
אחרים, ּבנים ליֹוסף  מצאנּו לא ּכי טֹוען  ְְֲִִִִֵֵֵָָָֹֹיטען
ּובעבּור  ׁשהיּו, יּתכן ּכי טענה. אינּנה זֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּגם
ורּבים  הּכתּוב. הזּכירם לא אחיהם עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּירׁשּו

ֵֶָּכאּלה:

ÔctÓ È‡B·a È‡Â ÌÚËÂ Ê רחל ׁשּמתה . ¿«««¬ƒ¿ƒƒ«»ֵֵֶָָ
ּבּמערה  לקברּה להֹוליכּה יכלּתי ולא ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹּפתא ֹום,
ׁשּלא  ליֹוסף זה ואמר לאה. קברּתי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכאׁשר
עׂשיתי  ּׁשּלא מה מאּת ׁשאבּקׁש ל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹיחר

:אּמ ְְִִלכבֹוד
ÛÒBÈ Èa ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ ¯Ó‡L ¯Á‡Â Á¿««∆»«««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈
לראֹות  טעמֹו רק לראֹות. יּוכל לא יאמר ְְְִִֵַַַַֹֹאי

ׁשּיּכירם: ִֵֵֵֶַהיטב



igieלב zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i ipy meil inei xeriy
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑ הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו רּוחי (הושע ּתרּגלּתי אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי "ואנכי : »∆»≈««¬»¬≈ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

זרֹועֹותיו  על ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל .ּביעקב ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

ß zah `"i ipy mei ß

(é)íúà Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³Ÿ¨Æ
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà: ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåäpäå ézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦§¦¥̧
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑ עֹוד ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון "הביאי (ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲִִַָָָ
פלילה  עׂשי ."עצה, ְֲִִֵָָ

(áé):äöøà åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨
i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ ידיו לסמ לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם י ֹוסף הֹוציאם ׁשּנׁשקם לאחר «≈≈…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּולברכם  ÂÈt‡Ï.עליהם eÁzLiÂ∑ אביו מּלפני לאחֹוריו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכׁשחזר אבןאבןאבןאבן ְְֲֵֶָָ«ƒ¿«¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ

(âé)ìàîOî Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ
-úàå ìàøNé:åéìà Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−¥¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑,הּבכֹור ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא  ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
לברכה  עזרא עזרא עזרא עזרא .מיּמן אבןאבןאבןאבן ְְִָָָֻ

(ãé)àeäå íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ§´
ék åéãé-úà ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬

:øBëaä äMðî§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑ מנּׁשה ּכי היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

עליו  ימינֹו ׁשת לא כן ּפי על ואף .הּבכֹור, ְְְִִֵַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 432 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dede xar ± mixt`e dXpn§©¤§¤§¨¦¨©§Ÿ¤

מנמנמנמנּׁשּׁשּׁשּׁשהההה עלעלעלעל־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ואתואתואתואת־־־־ׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאלֹוֹוֹוֹו ההההּצּצּצּצעירעירעירעיר והוהוהוהּוּוּוּואאאא אפריםאפריםאפריםאפרים עלעלעלעל־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשתתתת אתאתאתאת־־־־ימינימינימינימינֹוֹוֹוֹו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל יד)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח (מח, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּתמיהת  ועל מּמנּׁשה. הּצעיר אפרים ראׁש על ימינֹו את והּניח ידיו את ׂשּכל יֹוסף, ּבני את ּבברכֹו אבינּו, ׁשּיעקב מסּפר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבפרׁשתנּו

(מּמנּׁשה). מּמּנּו" "יגּדל ׁשאפרים יעקב הׁשיב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹיֹוסף,
מּמּנּו", "יגּדל ׁשאפרים ּומּכיון אחיו, ׁשאר לגּבי מעלה לֹו ׁשּיׁש מּצד הּוא יֹותר, ּגדֹולה ּברכה מקּבל ׁשהּבכֹור הּטעם ּבאּור: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּדרּוׁש

הּבכֹור? יהיה ׁשאפרים להיֹות צרי היה לכאֹורה הּבכֹור, יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּדּוע
ּבזה: ְְֶַַָָָוההסּברה

ּבמצרים: ּבהיֹותֹו עבֹודתֹו אפן את מבּטאים לבניו קרא ּׁשּיֹוסף ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמֹות
ּכדי  מּגלּותֹו. ּכתֹוצאה ׁשאּבד העבר את ליֹוסף הזּכיר מנּׁשה אבי". ּבית ּכל ואת עמלי ּכל את אלקים נּׁשני "ּכי  מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹמנּׁשה

'מנּׁשה'. ּבנֹו ׁשם את קרא הּוא ה', ּבעבֹודת וייחלׁש עברֹו את חלילה יׁשּכח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

ÈÊÁÓÏי  ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא  CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ÏÚיב  „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

dÈÓÈaיג  ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

¯LÈ‡יד  ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

dxezd lr `xfr oa`

ÂÈk¯a ÌÚÓ Ì˙B‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ ·Èצרי מאחר . «≈≈»≈ƒƒ¿»ְִָָֻ
על  יֹוׁשב הּוא ּכי ּברּכיו. מעם וטעם ְְְִִִִֵֵַַַָלהי ֹות.

ּבלּבי. ּדנּתי לא ּפּללּתי. לא וטעם ְְְְִִִִִִַַַַָָֹֹהּמּטה.
ּפלילים: ְְִִִִַמּגזרת

ÛÒBÈ ÁwiÂ ‚Èהראיתי ּוכבר לקח. ּוכבר . «ƒ«≈ְְְִִֶַָָָ
ּכאּלה: ִֵֶַָרּבים
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ּבמצרים. ּבעבֹודתֹו ּבֹו ׁשּנפעל והעּלּוי הּיתרֹון על והֹודאה ׁשבח זהּו עניי". ּבארץ אלקים הפרני "ּכי מּלׁשֹון הּוא אפרים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואּלּו

,החׁש ּבמקֹום ּגם ּבאֹור מֹוסיפים יעקב ׁשּצאצאי ּבמצרים, הּפרּיה על־ידי ּדוקא ּכי מּמנּׁשה: "יגּדל" ׁשאפרים יעקב קבע ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלכן
ּבמקֹום  ּגם ּבאֹור הֹוספה "אפרים" היא יעקב מּצד הרצּויה העבֹודה ולכן לּגלּות, ׁשּבירידה והּיתרֹון יעקב, ׁשל ׁשלמּותֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמתּגּלה

.ֶַֹהחׁש
לנק  עליו היה האיׁשית ּבעבֹודתֹו ּכי הּבכֹור", "מנּׁשה יֹוסף ּבעבּור זכרֹון ואּלּו על־ידי מּפניו ּוׁשמירה מרע" "סּור ׁשל ּבקו ּתחּלה ט ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יכֹול  היה מּכן לאחר רק מנּׁשה. קרא עבֹודתֹו, ּתחּלת את וסּמל ׁשּנֹולד הּבכֹור, ּבנֹו את ולכן, אביו. ּבית את ׁשכח ׁשּלא – ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹעברֹו
'אפרים'. הּׁשני לבנֹו ולקרא – ּבּגלּות ּפעּלה טֹוב", ּב"עׂשה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻלהתחיל

העבֹודה  סדר היינּו, והתּגּלּות, ּבלדה ּכׁשּמדּבר אפרים, ּבעבֹודת הּמעלה אף על ּכי הּבכֹור; יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻולכן
ׁשאפרים  ּבּמעלה מה־ּׁשאין־ּכן אפרים, – טֹוב" "ועׂשה להיֹות יכֹול אחר־ּכ ורק "מנּׁשה", – מרע" "סּור הּוא הראׁשֹון הּדבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבפעל,

נעלה. עזרא עזרא עזרא עזרא יֹותר אבןאבןאבןאבן ֲֵֶַ

(åè)éúáà eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³
éãBòî éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−

:äfä íBiä-ãò©©¬©¤«

(æè)àøwéå íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³
áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá̈¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤

:õøàä̈¨«¤
i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ להׁשּתּלח הרגיל ּבחלֹום:מלא האלהים מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, אלי ««¿»«…≈…ƒְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

אל" ּבית האל אנכי וגֹו' ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œ.יעקב C¯·È∑ ואפרים ואין ∑eb„ÈÂ.מנּׁשה ורבים, ׁשּפרים הּללּו ּכּדגים ְֲִֵֵֵַָָֹֹ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿ְְִִִֵֶַַָָָָ
ּבהם  ׁשֹולטת הרע .עין ִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr gl mgpn zxez)

הארץהארץהארץהארץ ּבּבּבּבקרבקרבקרבקרב לרבלרבלרבלרב טז)וידוידוידוידּגּגּגּגּוּוּוּו ּדאתּגליא'.ארץארץארץארץ(מח, 'עלמא היינּו היא יםיםיםים– ׁשהּברכה ּבחסידּות, ּומבאר ּדאתּכּסיא'. 'עלמא היינּו – ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּב'יחּודא  עילאה' 'יחּודא המׁשכת ענין והּוא ּדאתּכּסיא'. ּב'עלמא הּמאירים אֹורֹות אֹותם יתּגּלּו ּדאתּגליא' ּב'עלמא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּגם

עזרא עזרא עזרא עזרא ּתּתאה'. אבןאבןאבןאבן ַָָ

ß zah a"i iyily mei ß

(æé)íéøôà Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ¤§©−¦
-Làø ìòî dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²¥©¬«Ÿ

:äMðî Làø-ìò íéøôà¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)íéN øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ¦¬
ðéîé:BLàø-ìò E §¦«§−©Ÿ«

‡·‰˙Èטו  eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז  C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

ÏÚיז  dÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

dxezd lr `xfr oa`

ÂÈ„È ˙‡ ÏkN „È מה הׂשּכילּו ידיו ּכאּלּו . ƒ≈∆»»ְְִִִַָָ
אף  הּבכֹור. מנּׁשה ּכי לעׂשֹות: רֹוצה ְְֲִֶֶֶַַַַּׁשהּוא
קׁשה  עם ּכי וכן הּבכֹור. הּוא ׁשּמנּׁשה ּפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַעל

ּכן: ורּבים ְִֵֶַֹערף.
È˙B‡ Ï‡Bb‰ C‡Ïn‰ ÌÚËÂ ÊË ּבפרׁשת ּתמצא . ¿««««¿»«≈ƒְְִַָָָ

ּכל  הּנה ּכי ׁשמי. בהם ויּקרא ׁשמֹות: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָואּלה
אמר  ּגם יֹוסף. ּגם אפרים. יּקראּו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיׂשראל
היתה  היא ּכי ּבניה, על מבּכה רחל ְְִִֵֶַַַָָָָָָָהּכתּוב
רחל  ּבני הּכתּוב אמר ּכן על מחׁשבּתֹו, ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָעּקר
אמר  מּיד רחל, ילדה וכאׁשר יעקב. ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאׁשת

הּוא  ּכי הּבכֹורה לֹו נתן ּגם ׁשּלחני. ְְְִִֵַַַַָָָָללבן
ראּוי  ראּובן היה ׁשּלא ואחר מחׁשבּתֹו. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹראׁשית
ּדן  ולא רחם. ּפטר ׁשהּוא יֹוסף היה ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹלבכ ֹורה,
נכּבד  והּימין הּׁשפחֹות. ּבני הם ּכי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָוגד,

ּתּקיף: ויֹותר ְְִֵֵַַֹמהּׂשמאל
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ּבמצרים. ּבעבֹודתֹו ּבֹו ׁשּנפעל והעּלּוי הּיתרֹון על והֹודאה ׁשבח זהּו עניי". ּבארץ אלקים הפרני "ּכי מּלׁשֹון הּוא אפרים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואּלּו

,החׁש ּבמקֹום ּגם ּבאֹור מֹוסיפים יעקב ׁשּצאצאי ּבמצרים, הּפרּיה על־ידי ּדוקא ּכי מּמנּׁשה: "יגּדל" ׁשאפרים יעקב קבע ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלכן
ּבמקֹום  ּגם ּבאֹור הֹוספה "אפרים" היא יעקב מּצד הרצּויה העבֹודה ולכן לּגלּות, ׁשּבירידה והּיתרֹון יעקב, ׁשל ׁשלמּותֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמתּגּלה

.ֶַֹהחׁש
לנק  עליו היה האיׁשית ּבעבֹודתֹו ּכי הּבכֹור", "מנּׁשה יֹוסף ּבעבּור זכרֹון ואּלּו על־ידי מּפניו ּוׁשמירה מרע" "סּור ׁשל ּבקו ּתחּלה ט ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יכֹול  היה מּכן לאחר רק מנּׁשה. קרא עבֹודתֹו, ּתחּלת את וסּמל ׁשּנֹולד הּבכֹור, ּבנֹו את ולכן, אביו. ּבית את ׁשכח ׁשּלא – ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹעברֹו
'אפרים'. הּׁשני לבנֹו ולקרא – ּבּגלּות ּפעּלה טֹוב", ּב"עׂשה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻלהתחיל

העבֹודה  סדר היינּו, והתּגּלּות, ּבלדה ּכׁשּמדּבר אפרים, ּבעבֹודת הּמעלה אף על ּכי הּבכֹור; יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻולכן
ׁשאפרים  ּבּמעלה מה־ּׁשאין־ּכן אפרים, – טֹוב" "ועׂשה להיֹות יכֹול אחר־ּכ ורק "מנּׁשה", – מרע" "סּור הּוא הראׁשֹון הּדבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבפעל,

נעלה. עזרא עזרא עזרא עזרא יֹותר אבןאבןאבןאבן ֲֵֶַ

(åè)éúáà eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³
éãBòî éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−

:äfä íBiä-ãò©©¬©¤«

(æè)àøwéå íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³
áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá̈¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤

:õøàä̈¨«¤
i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ להׁשּתּלח הרגיל ּבחלֹום:מלא האלהים מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, אלי ««¿»«…≈…ƒְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

אל" ּבית האל אנכי וגֹו' ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œ.יעקב C¯·È∑ ואפרים ואין ∑eb„ÈÂ.מנּׁשה ורבים, ׁשּפרים הּללּו ּכּדגים ְֲִֵֵֵַָָֹֹ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿ְְִִִֵֶַַָָָָ
ּבהם  ׁשֹולטת הרע .עין ִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr gl mgpn zxez)

הארץהארץהארץהארץ ּבּבּבּבקרבקרבקרבקרב לרבלרבלרבלרב טז)וידוידוידוידּגּגּגּגּוּוּוּו ּדאתּגליא'.ארץארץארץארץ(מח, 'עלמא היינּו היא יםיםיםים– ׁשהּברכה ּבחסידּות, ּומבאר ּדאתּכּסיא'. 'עלמא היינּו – ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּב'יחּודא  עילאה' 'יחּודא המׁשכת ענין והּוא ּדאתּכּסיא'. ּב'עלמא הּמאירים אֹורֹות אֹותם יתּגּלּו ּדאתּגליא' ּב'עלמא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּגם

עזרא עזרא עזרא עזרא ּתּתאה'. אבןאבןאבןאבן ַָָ

ß zah a"i iyily mei ß

(æé)íéøôà Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ¤§©−¦
-Làø ìòî dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²¥©¬«Ÿ

:äMðî Làø-ìò íéøôà¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)íéN øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ¦¬
ðéîé:BLàø-ìò E §¦«§−©Ÿ«

‡·‰˙Èטו  eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז  C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

ÏÚיז  dÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

dxezd lr `xfr oa`

ÂÈ„È ˙‡ ÏkN „È מה הׂשּכילּו ידיו ּכאּלּו . ƒ≈∆»»ְְִִִַָָ
אף  הּבכֹור. מנּׁשה ּכי לעׂשֹות: רֹוצה ְְֲִֶֶֶַַַַּׁשהּוא
קׁשה  עם ּכי וכן הּבכֹור. הּוא ׁשּמנּׁשה ּפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַעל

ּכן: ורּבים ְִֵֶַֹערף.
È˙B‡ Ï‡Bb‰ C‡Ïn‰ ÌÚËÂ ÊË ּבפרׁשת ּתמצא . ¿««««¿»«≈ƒְְִַָָָ

ּכל  הּנה ּכי ׁשמי. בהם ויּקרא ׁשמֹות: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָואּלה
אמר  ּגם יֹוסף. ּגם אפרים. יּקראּו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיׂשראל
היתה  היא ּכי ּבניה, על מבּכה רחל ְְִִֵֶַַַָָָָָָָהּכתּוב
רחל  ּבני הּכתּוב אמר ּכן על מחׁשבּתֹו, ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָעּקר
אמר  מּיד רחל, ילדה וכאׁשר יעקב. ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאׁשת

הּוא  ּכי הּבכֹורה לֹו נתן ּגם ׁשּלחני. ְְְִִֵַַַַָָָָללבן
ראּוי  ראּובן היה ׁשּלא ואחר מחׁשבּתֹו. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹראׁשית
ּדן  ולא רחם. ּפטר ׁשהּוא יֹוסף היה ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹלבכ ֹורה,
נכּבד  והּימין הּׁשפחֹות. ּבני הם ּכי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָוגד,

ּתּקיף: ויֹותר ְְִֵֵַַֹמהּׂשמאל



igieלד zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i iyily meil inei xeriy

(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
i"yx£ÈzÚ„È È· ÈzÚ„È∑ הּבכֹור B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚlŒ‰È‰È ‡e‰ŒÌb∑ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מּמּנּו, לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ידֹו על נס עֹוׂשה epnÓ.הּוא Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â∑ וילּמד הארץ את ׁשּינחיל מּמּנּו, לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד ֵֶַָ¿»»ƒ«»…ƒ¿«ƒ∆ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ליׂשראל  ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ.ּתֹורה ‰È‰È BÚ¯ÊÂ∑,ּוׁשמֹו ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם וירח ּכׁשּיעמ ּכל ּבגבעֹון חּמה יד ְְִֵָָ¿«¿ƒ¿∆¿…«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

אּילֹון  .ּבעמק ְֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr i zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויםיםיםים מלאמלאמלאמלא יהיהיהיהיהיהיהיה וזרעוזרעוזרעוזרעֹוֹוֹוֹו ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו יגיגיגיגּדּדּדּדלללל ההההּקּקּקּקטןטןטןטן אחיואחיואחיואחיו יט)ואואואואּוּוּוּולםלםלםלם זֹו(מח, ּבברכה הּבכֹור, מנּׁשה, את יעקב ּבר לא מּדּוע לׁשאל: יׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
ׁשענינּה היינּו ּבארץ"), הּגפן את הּמברי" (ּכמֹו 'המׁשכה' ּפרּוׁשּה 'ּברכה' ּדהּנה והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – להמלהמלהמלהמׁשׁשׁשׁשייייעצמּה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ולא מּמקֹורֹו, ּכלחלחלחלחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּדבר ׁשּלא מּכיון מאפרים, יגּדל ׁשּמנּׁשה ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה לא לכן ּבּמקֹור. קּים ׁשאינֹו ּדבר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ּבּמקֹור. הּמּצב עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ַַַָָ

(ë)øîàì ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ
éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬

:äMðî§©¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑"וכמנּׁשה ּכאפרים אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ּבברכתם יברכם ּבניו, את לבר .הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡ ÌNiÂ∑ לפני הּנׂשיאים ּבברכתֹו, ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .מנּׁשה, אבןאבןאבןאבן «»∆∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻ

(àë)íéýìû äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³¡Ÿ¦Æ
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåézç÷ì øLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³¨©̧§¦Æ
ãiî:ézL÷áe éaøça éøîàä ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙ È‡Â∑,ּבקבּורתי להתעּסק טֹורח ׁשאּתה ׁשכם,לפי זֹו זֹו? ואי ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם «¬ƒ»«ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
כד)ׁשּנאמר: ּבׁשכם"(יהושע קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר יֹוסף עצמֹות EÈÁ‡ŒÏÚ."ואת „Á‡ ÌÎL∑ ׁשכם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ¿∆««««∆ְֶ

ל ּתהיה היא אחימּמׁש, על יתרה אחד ÈzL˜·e.חלק Èa¯Áa∑נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי את ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבניו  ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא אחד", "ׁשכם אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכל

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', חלקים, כא)ׁשני ּתׁשית (תהלים ׁשכם", תׁשיתמֹו "ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לחלקים. לפני ס)ׂשֹונאי ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה חלקֹו,(הושע איׁש ירּצחּוֿׁשכמה", ג)"ּדר אחד"(צפניה ׁשכם ."לעבדֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

È¯Ó‡‰ „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑ פיו ּבאמרי אביו צד ׁשהיה אחר : ּדבר אמֹורי. מעׂשה ׁשעׂשה עׂשו, Èa¯Áa.מּיד ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ¿«¿ƒ
ÈzL˜·e∑ חכמתי ולענּיּות (ּותפּלתיהיא זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש אפׁשר ּדאי ׁשּכתב ּברא"ם ועּין ¿«¿ƒְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לׁשמעֹון  ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, לפרׁש אפׁשר אי הכי ּבלאו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדעּתי,

ודֹוק  ליֹוסף, ולא עזרא עזרא עזרא עזרא .)ולוי, אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֵֹ

‡Ûיט  ‡Ú„È È¯· ‡Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰B·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

C¯·Èכ  Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ CÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

È‰ÈÂכא  ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב  ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È·‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··e¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ÌÈBb‰ ‡ÏÓ ËÈ:מּמּנּו יצאּו רּבים ּגֹוים . ¿…«ƒְִִִֵֶַ
Ï‡¯NÈ C¯·È Ea Î וּיׂשם יׂשראל: ּבני ּכל . ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְִֵֵֶַָָָ

הּברכה: ּבדּבּור אפרים. ְְְִִֶֶַַָָאת
„Á‡ ÌÎL ·Î ׁשכם עיר על ּכי אֹומרים יׁש . ¿∆««ְְִִִֵֶַ

ּבחרּבי  וטעם יֹוסף: לבני היתה היא ׁשּגם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָרמז,
וקרן  מגּני ּדוד אמר ּכאׁשר הּׁשם. על ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּובק ׁשּתי.

חלק  אחד. ׁשכם ׁשּפרּוׁש ּבעיני והּנכֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁשעי .
ּולעבדֹו ׁשכמם. על מּמׁשּפחת והּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָאחד.
וטעם  :אחי על נֹוסף .אחי על אחד: ְְֶֶֶֶַַַַַַָָׁשכם
בחרּבם  יׂשראל יקחּו אׁשר לקחּתי. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאׁשר
ׁשאין  ּבעבּור האמֹורי. והזּכיר ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָּובקׁשּתם.
אחר  תראה הלא ּכמֹוה ּו. חזק ּגֹוים ְְֲִִִֶַַַָָָָֹּבּׁשבעה

אמר  הּגדֹולים, האמֹורי מלכי ׁשני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנהרגּו
ּתתמּה ואל האמֹורי. ּביד אֹותנ ּו לתת ְְְְֱִִֵַַַַָָָֻיהֹוׁשע
ּבּפה  נתנּה ׁשהּׁשם לאחר ּכי לקחּתי. מּלת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָעל 
נאמר  וכן ׁשּלהם. ׁשהיא יחׁשבּו הם ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאברהם,

:ּולזרע אּתננּה ל ְְְְְֲֲֶֶַַָֹליעקב

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iriax meil inei xeriy

ß zah b"i iriax mei ß

èî(à)íëì äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות אחרים ּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ונסּתּלקה אבןאבןאבןאבן ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(á)íëéáà ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä: ¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«

(â)øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤
:æò̈«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑מּימיו קרי ראה ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)היא יב)ּכחי, אֹון (הושע "מצאתי ¿≈ƒƒְִִִִִֶֶָָָָָָֹƒְִִָָֹ
מ)לי", אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", N‡˙."מרב ¯˙È∑ ּכּפים נׂשיאּות לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית .ראּוי ְִִִֵֵֹ∆∆¿≈ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ÊÚ ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א אּלה?(שמואל ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז עזרא עזרא עזרא עזרא ."ויּתן אבןאבןאבןאבן ¿∆∆»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtzìlç æà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬¦©−§¨
:äìò éòeöé§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑להראֹות מהרּת אׁשר והּבהלה ּכּמים הּפחז ,ּכעס ««««ƒְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָ
לכ למרּוצתם, הּממהרים הּפחז ∑‡BzŒÏ˙¯.הּללּו ּומהּו ,ל ראּויֹות ׁשהיּו הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה אל ְְְֲִִַַַָָָָ««ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּפחזּת? zÏlÁ.אׁשר  Ê‡ EÈ·‡ È·kLÓ ˙ÈÏÚ Èk∑,הּׁשכינה והיא יצּועי, על ׁשעלה ׁשם להיֹות אֹותֹו ּדר ּכּה ׁשהיה ְֲֶַָָƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
יצּועי  על נקּוד ∑ÊÁt.עֹולה היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, נקּוד וכּלֹו למעלה טעמֹו  לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְִַָ««ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

למּטה  וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ ּוסדינין,∑ÈÚeˆÈ.חציֹו לבדין ידי על אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על מׁשּכב, לׁשֹון ְְְְְֲֶֶַַַָָָָ¿ƒְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לֹו: ּדֹומים סג)והרּבה עלֿיצּועי",(תהלים קלב)"אםֿזכרּתי יצּועי (שם עלֿערׂש עזרא עזרא עזרא עזרא .""אםֿאעלה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑וּיאמרּו" יֹוסף: ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְְֵֵֶַַַַַָֹ

אם  ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא הרי יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ונהרגהּו", לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאיׁש
וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה אתּֿבני נער "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׂשנאתן היתה לא הרי הּׁשפחֹות, ּבני ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתאמר:
אחים  אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון ,ּכרח על מהם, הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו לא ּוזבּולּון .יׂששכר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÒÓÁ ÈÏk∑אֹותּה חמסּתם ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו מּברּכת ּבידכם, הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות ¿≈»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
מכי"ר∑Ì‰È˙¯ÎÓ.הימּנּו יוני ּבלׁשֹון ּסיף זין. ּכלי "מכרתיהם"(תנחומא)לׁשֹון אחר: ּדבר מגּורתם(ב"ר). נהגּוּבארץ ֵֶ¿≈…≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו: חמס, ּבכלי טו)עצמן אּונקלֹוס (יחזקאל ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי עזרא עזרא עזרא עזרא ."מכרתי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

Ú¯‡aה  ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ÌÎ˙‡ ‡¯˜È ¯L‡ ˙‡ לעתיד.‡ הּנביא ּדּבר . ∆¬∆ƒ¿»∆¿∆ִִִֵֶַָָ
ׁשּמצאּו ּבעבּור ּברכֹות ׁשהם האֹומרים ְְְְֲִֵֶֶַָָָָותעּו
וׁשמעֹון  ראּובן ּברּכת ואּיה אֹותם , ויבר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּבּסֹוף
ּדּבר  א ׁשר וזאת אמר הּנבּואה ּדר ועל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולוי.
הזּכיר  ולא אֹותם, ּבר ּכן ואחר אביהם. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהם

הּברכֹות: ְַַָָהּכתּוב
ÈÁk ‰z‡ È¯BÎa Ô·e‡¯ ּבתחּלה ‚ נראה ּב . ¿≈¿ƒ«»…ƒְְְִִִָָ

ראׁשית  וכמֹוהּו אֹון. ראׁשית יּקרא והּבכֹור ְְְִִִִֵֵֵַָָֹּכחי.
הּכל  על ליתרֹון היית ראּוי ׂשאת. יתר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹאֹונים:
ּכדר ּבּטעם, ּכפּול עז. ויתר נּׂשא: ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה

ּתּקיף: עז, ּופרּוׁש הּנבּואֹות. ְִֵַַַָּכל
ÊÁt לא „ ּתֹותר. אל ּכּמים: ׁשּפחזּת ּבעבּור . ««ְֲִֶַַַַַַָָֹ

ּתּותר  אל להיֹות  ראּוי והיה יתרֹון. ל ְְְְְִִִֶַַָָָיהיה
ּפחזּת אּתה רק אמרּו ואחרים הּוי''ו. ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻּבׁשּורק
על  רק ּכלּום. הֹותרּת ולא הּנׁשּפכים ְְְְִִִַַַַַַָָֹּכּמים
צּוּוי. ּבמקֹום רק אל, מּלת ּתמצא ׁשּלא ְְְִִִִִֶַַַַָֹּדעּתי
מות, אל נתיבה ודר ׁשּנמצא ּפי על ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָואף
אפילּו יתרֹון ּתבּקׁש אל ּופרּוׁשֹו צּוּוי. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַואינ ּנּו
מלחמה  זכֹור ּתֹותר, מׁשקל ויהיה  ּכּמים. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָּפחז 
ּכּמים, רק ּדבר אפילּו אמר והּגאֹון ּתֹוסף. ְֲִִֵַַַַַַָָָָאל
רקים  אנׁשים מּגזרת ּופחז יתרֹון, ל יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹלא
מּיֹום  חּללּת. אז :הפּו ּפֹוחזים ואין ְְֲֲִִִִֵַָָָּופ ֹוחזים.
מעלי. עלה אמר ּכאּלּו יצּועי, נסּתּלק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשחּלל ּת
אלי  אֹומר ּכמֹו ּכרת. עלה מּלת ּתמצא ְְִִֵֵֵַַַָָָָּגם

מפרׁשת  הּפרׁשה וזאת ימי. ּבחצי ּתעלני ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאל
על  ואמר אביו. יצּועי ּובחּללֹו הּימים, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבדברי
ויׁש ליֹוסף. והּבכֹורה הּנגיד, ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָיהּודה
ּתחּלת  ׁשּיהא לּבכֹורה, להתיחס ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמפרׁשים

מראּובן: ְְִֵֵַָהּמסּפר
ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ׁשכם:‰ מעׂשה ּבעבּור . ƒ¿¿≈ƒ«ƒְֲֲֵֶַַ

ּפניהם, הּכרת מן אֹומרים יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָמכרֹותיהם.
קניניהם. אֹומרים ויׁש ּבדקּדּוק. נכֹון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָואינּנּו
מּלׁשֹון  אם ּכי ּתכרּו ואין מאּתם. ּתכרּו ְְְְְִִִִִִֵֵָּכמֹו
ׁשּמכרּו מכירה מּלׁשֹון אֹומרים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֶָָָחפירה.
ּבעיני  והּנכֹון למּות. נפׁשֹו חרף עם ּכמֹו ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָעצמן ,
ּבי''ת. חסר והּוא ,מכֹורֹותי מּגזרת ְְְֲִִִֵֶֶַַׁשהיא
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ß zah b"i iriax mei ß

èî(à)íëì äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות אחרים ּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ונסּתּלקה אבןאבןאבןאבן ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(á)íëéáà ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä: ¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«

(â)øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤
:æò̈«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑מּימיו קרי ראה ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)היא יב)ּכחי, אֹון (הושע "מצאתי ¿≈ƒƒְִִִִִֶֶָָָָָָֹƒְִִָָֹ
מ)לי", אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", N‡˙."מרב ¯˙È∑ ּכּפים נׂשיאּות לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית .ראּוי ְִִִֵֵֹ∆∆¿≈ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ÊÚ ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א אּלה?(שמואל ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז עזרא עזרא עזרא עזרא ."ויּתן אבןאבןאבןאבן ¿∆∆»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtzìlç æà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬¦©−§¨
:äìò éòeöé§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑להראֹות מהרּת אׁשר והּבהלה ּכּמים הּפחז ,ּכעס ««««ƒְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָ
לכ למרּוצתם, הּממהרים הּפחז ∑‡BzŒÏ˙¯.הּללּו ּומהּו ,ל ראּויֹות ׁשהיּו הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה אל ְְְֲִִַַַָָָָ««ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּפחזּת? zÏlÁ.אׁשר  Ê‡ EÈ·‡ È·kLÓ ˙ÈÏÚ Èk∑,הּׁשכינה והיא יצּועי, על ׁשעלה ׁשם להיֹות אֹותֹו ּדר ּכּה ׁשהיה ְֲֶַָָƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
יצּועי  על נקּוד ∑ÊÁt.עֹולה היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, נקּוד וכּלֹו למעלה טעמֹו  לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְִַָ««ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

למּטה  וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ ּוסדינין,∑ÈÚeˆÈ.חציֹו לבדין ידי על אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על מׁשּכב, לׁשֹון ְְְְְֲֶֶַַַָָָָ¿ƒְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לֹו: ּדֹומים סג)והרּבה עלֿיצּועי",(תהלים קלב)"אםֿזכרּתי יצּועי (שם עלֿערׂש עזרא עזרא עזרא עזרא .""אםֿאעלה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑וּיאמרּו" יֹוסף: ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְְֵֵֶַַַַַָֹ

אם  ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא הרי יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ונהרגהּו", לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאיׁש
וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה אתּֿבני נער "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׂשנאתן היתה לא הרי הּׁשפחֹות, ּבני ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתאמר:
אחים  אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון ,ּכרח על מהם, הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו לא ּוזבּולּון .יׂששכר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÒÓÁ ÈÏk∑אֹותּה חמסּתם ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו מּברּכת ּבידכם, הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות ¿≈»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
מכי"ר∑Ì‰È˙¯ÎÓ.הימּנּו יוני ּבלׁשֹון ּסיף זין. ּכלי "מכרתיהם"(תנחומא)לׁשֹון אחר: ּדבר מגּורתם(ב"ר). נהגּוּבארץ ֵֶ¿≈…≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו: חמס, ּבכלי טו)עצמן אּונקלֹוס (יחזקאל ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי עזרא עזרא עזרא עזרא ."מכרתי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

Ú¯‡aה  ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ÌÎ˙‡ ‡¯˜È ¯L‡ ˙‡ לעתיד.‡ הּנביא ּדּבר . ∆¬∆ƒ¿»∆¿∆ִִִֵֶַָָ
ׁשּמצאּו ּבעבּור ּברכֹות ׁשהם האֹומרים ְְְְֲִֵֶֶַָָָָותעּו
וׁשמעֹון  ראּובן ּברּכת ואּיה אֹותם , ויבר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּבּסֹוף
ּדּבר  א ׁשר וזאת אמר הּנבּואה ּדר ועל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולוי.
הזּכיר  ולא אֹותם, ּבר ּכן ואחר אביהם. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהם

הּברכֹות: ְַַָָהּכתּוב
ÈÁk ‰z‡ È¯BÎa Ô·e‡¯ ּבתחּלה ‚ נראה ּב . ¿≈¿ƒ«»…ƒְְְִִִָָ

ראׁשית  וכמֹוהּו אֹון. ראׁשית יּקרא והּבכֹור ְְְִִִִֵֵֵַָָֹּכחי.
הּכל  על ליתרֹון היית ראּוי ׂשאת. יתר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹאֹונים:
ּכדר ּבּטעם, ּכפּול עז. ויתר נּׂשא: ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה

ּתּקיף: עז, ּופרּוׁש הּנבּואֹות. ְִֵַַַָּכל
ÊÁt לא „ ּתֹותר. אל ּכּמים: ׁשּפחזּת ּבעבּור . ««ְֲִֶַַַַַַָָֹ

ּתּותר  אל להיֹות  ראּוי והיה יתרֹון. ל ְְְְְִִִֶַַָָָיהיה
ּפחזּת אּתה רק אמרּו ואחרים הּוי''ו. ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻּבׁשּורק
על  רק ּכלּום. הֹותרּת ולא הּנׁשּפכים ְְְְִִִַַַַַַָָֹּכּמים
צּוּוי. ּבמקֹום רק אל, מּלת ּתמצא ׁשּלא ְְְִִִִִֶַַַַָֹּדעּתי
מות, אל נתיבה ודר ׁשּנמצא ּפי על ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָואף
אפילּו יתרֹון ּתבּקׁש אל ּופרּוׁשֹו צּוּוי. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַואינ ּנּו
מלחמה  זכֹור ּתֹותר, מׁשקל ויהיה  ּכּמים. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָּפחז 
ּכּמים, רק ּדבר אפילּו אמר והּגאֹון ּתֹוסף. ְֲִִֵַַַַַַָָָָאל
רקים  אנׁשים מּגזרת ּופחז יתרֹון, ל יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹלא
מּיֹום  חּללּת. אז :הפּו ּפֹוחזים ואין ְְֲֲִִִִֵַָָָּופ ֹוחזים.
מעלי. עלה אמר ּכאּלּו יצּועי, נסּתּלק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשחּלל ּת
אלי  אֹומר ּכמֹו ּכרת. עלה מּלת ּתמצא ְְִִֵֵֵַַַָָָָּגם

מפרׁשת  הּפרׁשה וזאת ימי. ּבחצי ּתעלני ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאל
על  ואמר אביו. יצּועי ּובחּללֹו הּימים, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבדברי
ויׁש ליֹוסף. והּבכֹורה הּנגיד, ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָיהּודה
ּתחּלת  ׁשּיהא לּבכֹורה, להתיחס ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמפרׁשים

מראּובן: ְְִֵֵַָהּמסּפר
ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ׁשכם:‰ מעׂשה ּבעבּור . ƒ¿¿≈ƒ«ƒְֲֲֵֶַַ

ּפניהם, הּכרת מן אֹומרים יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָמכרֹותיהם.
קניניהם. אֹומרים ויׁש ּבדקּדּוק. נכֹון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָואינּנּו
מּלׁשֹון  אם ּכי ּתכרּו ואין מאּתם. ּתכרּו ְְְְְִִִִִִֵֵָּכמֹו
ׁשּמכרּו מכירה מּלׁשֹון אֹומרים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֶָָָחפירה.
ּבעיני  והּנכֹון למּות. נפׁשֹו חרף עם ּכמֹו ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָעצמן ,
ּבי''ת. חסר והּוא ,מכֹורֹותי מּגזרת ְְְֲִִִֵֶֶַַׁשהיא
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(å)ék éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³
:øBL-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

i"yx£ÈLÙ ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר),מׁשה לפני הּמדינית את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ּכׁשּנתקּבצּו זמרי, מעׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ׁשּנאמר:ואמרּו ּבּדבר, ׁשמי יּזכר אל ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

יעקב  ּבן ּכתב ולא לּׁשמעֹוני" ביתֿאב נׂשיא ּבןֿסלּוא קר ∑ÌÏ‰˜a."זמרי לוי,ּכׁשּיקהיל ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹƒ¿»»ְְְִִִִֵֶֶֶַַֹ
אהרן  ועל מׁשה על העדה ּכל È„·k.את „ÁzŒÏ‡∑ ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: ׁשמי, עּמהם יתיחד אל ׁשם ְֲֵֶֶַַַָָָֹֹ«≈«¿…ƒְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נאמר: הּדּוכן, על קרח ּבני ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ו)ּבןֿלוי", א הימים "ּבןֿקרח,(דברי ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי ּבןֿקהת È„·k.ּבןֿיצהר, „ÁzŒÏ‡∑ ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ּכרח ועל הּוא, זכר לׁשֹון ּכבֹוד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ«≈«¿…ƒְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּכבֹוד  ּכמֹו:אל עּמהם, ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, יד)ואֹומר: ּבקבּורה"(ישעיה אּתם ‰¯‚e."לאֿתחד Ìt‡· Èk ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹƒ¿«»»¿
LÈ‡∑:ּבגדעֹון אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא ּכּלם חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור ו)אּלּו את (שופטים "והּכית ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּכל  איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ורֹוכבֹו "סּוס ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמדין
וכן: עליו, ׁשּכעסּו 'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, יט)אחד אכל"(יחזקאל אדם טרף לטרף Ìˆ¯·e."וּילמד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ¿…»

¯BLŒe¯wÚ∑ י את לעקר לׁשֹון רצּו ּבלע"ז, אשריטו"ר עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, ׁשּנקרא ֹוסף ƒ¿ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
יא) ּתעּקר (יהושע סּוסיהם .""את ְֵֵֶֶַ
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איאיאיאיׁשׁשׁשׁש הרגהרגהרגהרגּוּוּוּו באבאבאבאּפּפּפּפםםםם ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָּכּכּכּכיייי
ׁשכם ואנׁשי חמֹור רש"י)אּלּו ובפירוש ו. (מט, ְְְֲֵֵֶַ

היה  ׁשהרי ׁשכם, את ּגם ּפרט לא מּדּוע אם־ּכן ׁשכם", ּב"אנׁשי ּכבר ׁשּנכלל אף לבּדֹו, חמֹור את רׁש"י ּׁשּפרט ּדמאחר לעּין, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹיׁש
ּבּמעׂשה? עּקרי חלק ֲִִֵֶֶַַָלֹו

עצמֹו. ׁשכם הריגת על ולא ׁשכם, ואנׁשי חמֹור הריגת על רק היתה יעקב ׁשּתֹוכחת מׁשמיענּו, ּגּופא ּדהא לֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹויׁש
גֹו'" הארץ ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם הריגתם ׁשעל־ידי מּׁשּום היתה ׁשכם אנׁשי הריגת על הּתֹוכחה לה)ּדהּנה לד, .(וישלח ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּגדרּו "האּמֹות ׁשהרי האּמֹות, אצל ּגם ּומחּייבת מּתרת היתה עצמֹו ׁשכם הריגת מה־ּׁשאין־ּכן ׁשכם, אנׁשי הריגת על רק זהּו ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻֻֻא
כּו'" העריֹות מן ז)עצמם שם, וישלח האּמֹות.(רש"י ּדיני על־ּפי ּגם מיתה, חּיּוב ׁשכם על היה ואם־ּכן , ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

על  יעקב הֹוכיחם לא ּכן ועל הארץ", ּביֹוׁשב "להבאיׁשני ּגֹורם זה היה לא חּסרֹון, ׁשּום היה לא עצמֹו ׁשכם ׁשּבהריגת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹּומּכיון
עזרא עזרא עזרא עזרא זה. אבןאבןאבןאבן ֶ

(æ)á÷òéa í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ
:ìàøNéa íöéôàå©«£¦¥−§¦§¨¥«

i"yx£ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡∑ קּבה לא אּקֹוב "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא קּלל לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ÚÈa˜·.אל" Ì˜lÁ‡∑ל אין אחר: ּדבר חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי  יהא ׁשּלא מּזה, זה אפרידם ֵ¬«¿≈¿«¬…ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

C‰ÓÏו  ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

‡¯Èז  ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡¯NÈa Ôep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

והּטעם  מעֹון. צּויתי אׁשר ה'. ּבית הּנמצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכמֹו
ׁשכם  אנׁשי ׁשהכניסּו ׁשאחר ׁשעׂשּו. החמס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל

ּבמרמה: הרגּום ְְְֲִִִָָּבברית,
ÈLÙ ‡·z Ï‡ Ì„BÒa Âׁשּפרׁש אהרן רב אמר . ¿»«»…«¿ƒֲֵֵֶַַַָֹ

והּטעם, הּׁשמׁש. ּובא ּכמֹו נפׁשי, ּתבא ְְְִֶֶַַַַַַָָֹאל
ּפרּוׁשֹו והּנה מעצתם. חּוץ להיֹות ארצה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹׁשּלא
והלא  חמס לכלי טעם מה ּכי הּדבר. ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהפ
הסּתּכן  ּכי ּובאמת אֹותי . עכרּתם לׁשניהם  ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאמר
היּו אלהים חּתת לּולי ידם, על ּוביתֹו ֱֲִִֵֵַַַָָָֹֹיעקב
אּפם. ארּור ּפרּוׁש וכן הּכל. להׁשחית ְְְְְִִֵֵַַַַָָֹמסּבבים
ואּלה  עז. אּפם ּכי ארּור ׁשֹור. עּקרּו ְְְִִִֵֶַַָָָּוברצ ֹונם
א''ר  נפׁשי. ּתבא  אל ּבסֹודם יקרים. ְְְִִִֵַַָָָֹּפרּוׁשים

ורּבים  ונפׁשי. ּכמֹו ּכבֹודי. ּכי ז''ל הּכהן ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֹמׁשה
הּטעם  ּכי ּפרׁש ויפה ּכמֹוהּו. ּתהּלֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבספר
מה  .אבי ׁשאל הּנבּואֹות. ּכדר ּכפּול ְְְִֶֶַַָָָהּוא
ּכמ  וּתבא, ּבקהלם. ּכמֹו ּבסֹודם, והּנה ֹואּקב. ְְְְְְִִֵֶָָָָֹֹ

יהּודה  רּבי וּיאמר ּכבֹודי . ּכמֹו ונפׁשי, ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּתחד.
ּכבֹוד  ּכי מׁשה, ר' ׁשּטעה הּספרּדי ּבלעם ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּבן
ּכטעם  ּבּצּואר, עדי ּכמֹו הּגּוף, הּוא ְְֲִֶֶַַַַַַָהּנפׁש
לעפר  ּוכבֹודי וראייתֹו, .עדי ּבּטֹוב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּמׂשּביע 
ּכי  טעה, יהּודה שר' אֹומר ואני סלה. ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָיׁשּכן
לכן  כבֹוד. יזּמר למען אֹומר הּכתּוב ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּנה
הּגּוף. ׁשהּוא ּבׂשרי, אף ּכבֹודי וּיגל לּבי ְְִִִִֶֶַַַַָָָׂשמח
ׁשּיכניע  מׁשל, ּדר על  הּוא לעפר ּכבֹודי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָוזה 

אּתן  והּנה הימּנּו. למּטה ׁשאין העפר עד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנפׁשֹו
ּתחד. נפׁשי: לעפר ּדבקה - והּוא נאמן, עד ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
הּמדקּדק  הּכהן מׁשה ר' ּדעת ועל יחד, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַֹֹמּלׁשֹון
אמר  וכן אחד, אלף ּתחת הּנעלם ׁשהּנח ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָז''ל 
ּבהּוסדם  ּכמֹו ּבסֹודם. וטעם ּתאׁשם. לא ְְְְְְִֶַַַַָָָֹעל
ּתבא  אל חמס, הם ׁשּכליהם אחר עלי. ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיחד
ׁשֹור  ּכמֹו הּמין. ׁשם איׁש. הרגּו ּבסֹודם: ְְְְִִִֵַַָָנפׁשי
ׁשֹור. ׁשכם: עיר אנׁשי על והרמז ְְְֲִֵֶֶֶַַַָוחמֹור.
ּבספר  ּבארּתי ּוכבר ׁשּור. עלי צעדה וכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָחֹומה.
ּבזה, זה חלפּו והּׁשּורקית החֹולם ּכי ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹמאזנים,
עיר  ּכי אֹות וזה ּתעּקר. סּוסיהם ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַועּקרּו.
חֹומה: מּקפת היא ּכי היתה, ּגדֹולה ְְְִִֶֶֶָָָָֻׁשכם

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iriax meil inei xeriy
הּגרנֹות  על מחּזר עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות, ּומלּמדי וסֹופרים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָענּיים

ּתפּוצתֹו לֹו נתן ּולמעׂשרֹות, ּכבֹוד לתרּומֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדר אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶֶַַַָָָ

(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EeåçzLé E §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬
éáà éða Eì:E §−§¥¬¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑ הראׁשֹונים את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִִִֶֶַָ
לאחֹוריו לּסֹוג יהּודה התחיל ּתמר (ּבקנטּורים, מעׂשה על יֹוכיחּנּו ּכמֹותם')ׁשּלא אּתה לא 'יהּודה, רּצּוי: ּבדברי יעקב ּוקראֹו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

‡EÈ·È.(ב"ר) Û¯Úa E„È∑:ּדוד כב)ּבימי ב ערף"(שמואל לי ּתּתה ‡·EÈ."ואֹויבי, Èa∑ הרּבה מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על »¿¿…∆…¿∆ְְִִִֵֶַַָָֹ¿≈»ƒְִִֵֵֶַַָָ
יצחק  ׁשאמר ּכדר ,'אּמ 'ּבני אמר: עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(è)äéøàk õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²
:epîé÷é éî àéáìëe§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד ה)על ב "ּבהיֹות (שמואל «¿≈ְְְִִִִִֵַַָָ
ׁשּתרּגם  וזהּו עליהם, ּכׁשהמליכּוהּו אריה, ּולבּסֹוף, יׂשראל", את והּמביא הּמֹוציא היית אּתה עלינּו, מל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאּול

ּבתחּלתֹו ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון וזהּו∑Û¯hÓ.אּונקלֹוס: אכלתהּו", רעה חּיה יֹוסף, טרף ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְְְְְְִִִֵֵָָƒ∆∆ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לאריה  ׁשּנמׁשל ÈÏÚ˙.יהּודה Èa∑,ּתמר ּבהריגת וכן וגֹו'", "מהּֿבצע  ואמרּת: עצמ את "צדקה סּלקּת ׁשהֹודה: ְְְְִֵֶַָָ¿ƒ»ƒ»ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לפיכ B‚Â'.מּמּני", ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה ה)ּבימי א וגֹו'"איׁש(מלכים ּגפנֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּתחת אבןאבןאבןאבן ְִִִֶָ»«»«¿ְְְִִֵַַַֹֹ

(é)àáé-ék ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ
:íénò úäwé Bìå äìéL¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑,ואיל ׁשּבבבל,מּדוד ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו …»≈∆ƒ»ְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
הּמלכּות ּפי על ׁשּממּנים ּבּׁשבט, העם את ה)ׁשרֹודים ¯‚ÂÈÏ.(סנהדרין ÔÈaÓ ˜˜ÁÓe∑ ארץ נׂשיאי אּלּו ּתלמידים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ¿…≈ƒ≈«¿»ְְִִִֵֵֶֶַ

ÏÈL‰.יׂשראל  ‡·ÈŒÈk „Ú∑ ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, לֹו,מל ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ׁשּלֹו, ְִֵָ«ƒ»…ƒ…ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא"(תהלים ׁשי ÌÈnÚ."יֹובילּו ˙‰wÈ BÏÂ∑,"יפעת" ּכמֹו: ּביסֹוד, היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿««ƒְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

וׁשל  נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות אֹותּיֹות וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּופעמים
ואל"ף  ,ּבאזניכם"נֹוׁש יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). זין ((יחזקאל לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון (מלכים ,)והּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ד) ׁשּנאמר:ב עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, אף ׁשמן", יא)"ואסּו לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו (משלי ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אקהתא  ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ּבׁשּוקי "עין ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא עּמים (דף קהּית לֹומר: היה ויכל עזרא עזרא עזרא עזרא .. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce·‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

a¯˙È‡ט  ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÙÒÂ¯‡י  ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL „·Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B· ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

dxezd lr `xfr oa`

ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡ Êּדר אֹו נבּואה, ּדר . »«»ƒ»ְֶֶֶֶָ
הפ ארּור ּכי להם, וטֹוב אּפם. ׁשּיחסר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתפ ּלה
הארירה  ּתֹוספת, הּברכה וכאׁשר .ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָּברּו
אחּלקם. וכן הּטעם: ּכפּול ועברתם. ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָמגרעת:
ׁשּיּפרדּו ראּויים אּלה ׁשהם והּטעם  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואפיצם.
ּגֹורל  ּכי מצאנּו והּנה  יחּדו. יתחּברּו ְְְְְִִִֵַַַָָָֹולא
והּנה  יהּודה, ּבני נחלת ּבתֹו נפל ְְְְְֲִִֵֵַַַָָׁשמעֹון
ּדבקים  היּו לא עריו וגם אחר. ּברׁשּות ְְְִִֵֵַַָָָֹהּוא
ּגם  יהּודה. ּגֹורל ּבינֹות מפּזרֹות רק לזֹו, ְְְֵַַַָָֻזֹו
והן  עיר, וארּבעים ׁשמנה לֹו ׁשהיּו לוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹּכן

הּׁשבטים: ּבינֹות ְְִֵַָָֻמפּזרֹות
‰z‡ ‰„e‰È Á וכאׁשר .אחי יֹודּו וכן ּכׁשמ . ¿»«»ְְְְֲִֵֶֶַַ

ּבני  ל יׁשּתחוּו איבי ּבערף יד ּכי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹיראּו
מצאנּו: וכן ,לּמל ּכמֹו .ְְִֵֶֶַָָָאבי

‰È¯‡ ¯eb Ë ׁשהּוא הּקטן, אריה לגּור המׁשילֹו . «¿≈ְְְִִֵֶַַָָ
הּדמּות, ּכ''ף ּבֹו ואין יגּדל. ּכאׁשר אריה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַּבמין 

לי  ּדמית עלית. ּבני מּטרף ּפרא: ועיר ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
והּטעם  מהּטרף. עלית ּכאׁשר אריה לגּור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבני
על  נפרׁשּנּו ואם ּפׁשּוטֹו. וזהּו אחר, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָמּטרף
העלית, עלית ּתחת ׁשּיהיה ראּוי היה יֹוסף, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדבר
אחריו  הּבא הּפסּוק והּנה עֹומד. ּפעל עלית ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹּכי
וטעם  מּגּוריה: אחד וּתעל ּתראה, והלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעד,
ׁשּטרף, אחר האריה ׁשּמנהג ּכאריה. רבץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּכרע
ּכל  עֹובר היה ואּלּו וירּבץ. ּכרעיו על ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָיׁשב

ׁשּיברח: מּפניהם יקּום לא חּיֹות, ְְִִִֵֶֶַַָֹמין
‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈ ‡Ï È ּגדּלה ׁשבט יסּור לא . …»≈∆ƒ»ְֵֶָָֹֻ

מלכּות  ּתחּלת ׁשהּוא ּדוד ׁשּבא עד ְְִִִֶֶַַַָָָמיהּודה
יהּודה  ּדגל ּכי תראה הלא היה. וכן ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹיהּודה,
יעלה  יהּודה  הּׁשם, אמר ּגם ּברא ׁשֹונה. ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָנֹוסע
הּספר: על ׁשיחק סֹופר מחֹוקק. ּופרּוׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּתחּלה:
להיֹות  סֹופר ּכל ּדר ׁשּכן רגליו. מּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוטעם 
אֹומרים  יׁש ׁשילה. הּקצין: רגלי ּבין ְְִִִֵֵֵֵַַָֹיֹוׁשב

ויׁש ׁשּלֹו. ּכטעם ארמית, המתרּגם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָּכדר
מי  ויׁש ּובׁשליתּה. מּגזרת ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶַָָאֹומרים
מי  ויׁש ׁשליל. ז''ל קדמֹונינּו מּלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַׁשהֹוציאֹו

עי  על אֹותֹו ּכמֹוׁשּפרׁש יבֹוא ויפרׁש ׁשילה. ר ְִִִֵֵֵֶַָָֹ
ּכי  ׁשילה. קץ יבֹוא ּכי עד אֹו הּׁשמׁש. ִִִֵֶֶַַָָֹּובא
וּיבחר  ּכן ואחר ׁשילה. מׁשּכן וּיּטׁש ּכתּוב ְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹֹּכן
יהיה  אֹו רחֹוק. אינּנּו זה ּגם עבּדֹו. ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבדוד
ּבתֹו ּכמֹו וי''ו, ּתחת והה''א ּבנֹו, ּכמֹו ְְְְְִֵַַַָֹׁשילה 
לא  ׁשּפרּוׁשֹו אֹותי, תׁשלה לא מּגזרת ְְֳִִִֵֶֶַַָֹֹֹאהלה,
והּיּו''ד  אם. ליּקהת  ּכמֹו יּקהת. ּומּלת ְְְְִִִִֵַַַַתֹוליד:
אל  ּגֹוים ׁשּיסּורּו וטעמֹו, לעתיד. ְְְִִֵֶֶֶַָָָמׁשרת
ּדוד  יד ּתחת רּבים עּמים היּו וכן ְְְִִִִֵַַַַַַָָמׁשמעּתֹו.
ׁשילה  יבא ּכי עד טעם ואין ּבנֹו. ְְְִִֵַַַָֹֹֹֹּוׁשלמה
טעמֹו רק ׁשילה. ּבבֹוא מּמּנּו הּׁשבט ְְִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּיסּור
עת  ׁשּיּגיע עד לחם לפלֹוני יחסר לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּכמֹו
ּכי  וכמֹוהּו, רּבֹות. ּוכרמים ׂשדֹות לֹו ְְְִִִֶַָָָׁשּיהיּו



לז igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iriax meil inei xeriy
הּגרנֹות  על מחּזר עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות, ּומלּמדי וסֹופרים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָענּיים

ּתפּוצתֹו לֹו נתן ּולמעׂשרֹות, ּכבֹוד לתרּומֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדר אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶֶַַַָָָ

(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EeåçzLé E §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬
éáà éða Eì:E §−§¥¬¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑ הראׁשֹונים את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִִִֶֶַָ
לאחֹוריו לּסֹוג יהּודה התחיל ּתמר (ּבקנטּורים, מעׂשה על יֹוכיחּנּו ּכמֹותם')ׁשּלא אּתה לא 'יהּודה, רּצּוי: ּבדברי יעקב ּוקראֹו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

‡EÈ·È.(ב"ר) Û¯Úa E„È∑:ּדוד כב)ּבימי ב ערף"(שמואל לי ּתּתה ‡·EÈ."ואֹויבי, Èa∑ הרּבה מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על »¿¿…∆…¿∆ְְִִִֵֶַַָָֹ¿≈»ƒְִִֵֵֶַַָָ
יצחק  ׁשאמר ּכדר ,'אּמ 'ּבני אמר: עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(è)äéøàk õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²
:epîé÷é éî àéáìëe§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד ה)על ב "ּבהיֹות (שמואל «¿≈ְְְִִִִִֵַַָָ
ׁשּתרּגם  וזהּו עליהם, ּכׁשהמליכּוהּו אריה, ּולבּסֹוף, יׂשראל", את והּמביא הּמֹוציא היית אּתה עלינּו, מל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאּול

ּבתחּלתֹו ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון וזהּו∑Û¯hÓ.אּונקלֹוס: אכלתהּו", רעה חּיה יֹוסף, טרף ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְְְְְְִִִֵֵָָƒ∆∆ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לאריה  ׁשּנמׁשל ÈÏÚ˙.יהּודה Èa∑,ּתמר ּבהריגת וכן וגֹו'", "מהּֿבצע  ואמרּת: עצמ את "צדקה סּלקּת ׁשהֹודה: ְְְְִֵֶַָָ¿ƒ»ƒ»ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לפיכ B‚Â'.מּמּני", ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה ה)ּבימי א וגֹו'"איׁש(מלכים ּגפנֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּתחת אבןאבןאבןאבן ְִִִֶָ»«»«¿ְְְִִֵַַַֹֹ

(é)àáé-ék ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ
:íénò úäwé Bìå äìéL¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑,ואיל ׁשּבבבל,מּדוד ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו …»≈∆ƒ»ְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
הּמלכּות ּפי על ׁשּממּנים ּבּׁשבט, העם את ה)ׁשרֹודים ¯‚ÂÈÏ.(סנהדרין ÔÈaÓ ˜˜ÁÓe∑ ארץ נׂשיאי אּלּו ּתלמידים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ¿…≈ƒ≈«¿»ְְִִִֵֵֶֶַ

ÏÈL‰.יׂשראל  ‡·ÈŒÈk „Ú∑ ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, לֹו,מל ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ׁשּלֹו, ְִֵָ«ƒ»…ƒ…ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא"(תהלים ׁשי ÌÈnÚ."יֹובילּו ˙‰wÈ BÏÂ∑,"יפעת" ּכמֹו: ּביסֹוד, היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿««ƒְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

וׁשל  נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות אֹותּיֹות וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּופעמים
ואל"ף  ,ּבאזניכם"נֹוׁש יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). זין ((יחזקאל לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון (מלכים ,)והּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ד) ׁשּנאמר:ב עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, אף ׁשמן", יא)"ואסּו לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו (משלי ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אקהתא  ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ּבׁשּוקי "עין ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא עּמים (דף קהּית לֹומר: היה ויכל עזרא עזרא עזרא עזרא .. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce·‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

a¯˙È‡ט  ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÙÒÂ¯‡י  ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL „·Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B· ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

dxezd lr `xfr oa`

ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡ Êּדר אֹו נבּואה, ּדר . »«»ƒ»ְֶֶֶֶָ
הפ ארּור ּכי להם, וטֹוב אּפם. ׁשּיחסר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתפ ּלה
הארירה  ּתֹוספת, הּברכה וכאׁשר .ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָּברּו
אחּלקם. וכן הּטעם: ּכפּול ועברתם. ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָמגרעת:
ׁשּיּפרדּו ראּויים אּלה ׁשהם והּטעם  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואפיצם.
ּגֹורל  ּכי מצאנּו והּנה  יחּדו. יתחּברּו ְְְְְִִִֵַַַָָָֹולא
והּנה  יהּודה, ּבני נחלת ּבתֹו נפל ְְְְְֲִִֵֵַַַָָׁשמעֹון
ּדבקים  היּו לא עריו וגם אחר. ּברׁשּות ְְְִִֵֵַַָָָֹהּוא
ּגם  יהּודה. ּגֹורל ּבינֹות מפּזרֹות רק לזֹו, ְְְֵַַַָָֻזֹו
והן  עיר, וארּבעים ׁשמנה לֹו ׁשהיּו לוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹּכן

הּׁשבטים: ּבינֹות ְְִֵַָָֻמפּזרֹות
‰z‡ ‰„e‰È Á וכאׁשר .אחי יֹודּו וכן ּכׁשמ . ¿»«»ְְְְֲִֵֶֶַַ

ּבני  ל יׁשּתחוּו איבי ּבערף יד ּכי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹיראּו
מצאנּו: וכן ,לּמל ּכמֹו .ְְִֵֶֶַָָָאבי

‰È¯‡ ¯eb Ë ׁשהּוא הּקטן, אריה לגּור המׁשילֹו . «¿≈ְְְִִֵֶַַָָ
הּדמּות, ּכ''ף ּבֹו ואין יגּדל. ּכאׁשר אריה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַּבמין 

לי  ּדמית עלית. ּבני מּטרף ּפרא: ועיר ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
והּטעם  מהּטרף. עלית ּכאׁשר אריה לגּור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבני
על  נפרׁשּנּו ואם ּפׁשּוטֹו. וזהּו אחר, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָמּטרף
העלית, עלית ּתחת ׁשּיהיה ראּוי היה יֹוסף, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדבר
אחריו  הּבא הּפסּוק והּנה עֹומד. ּפעל עלית ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹּכי
וטעם  מּגּוריה: אחד וּתעל ּתראה, והלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעד,
ׁשּטרף, אחר האריה ׁשּמנהג ּכאריה. רבץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּכרע
ּכל  עֹובר היה ואּלּו וירּבץ. ּכרעיו על ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָיׁשב

ׁשּיברח: מּפניהם יקּום לא חּיֹות, ְְִִִֵֶֶַַָֹמין
‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈ ‡Ï È ּגדּלה ׁשבט יסּור לא . …»≈∆ƒ»ְֵֶָָֹֻ

מלכּות  ּתחּלת ׁשהּוא ּדוד ׁשּבא עד ְְִִִֶֶַַַָָָמיהּודה
יהּודה  ּדגל ּכי תראה הלא היה. וכן ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹיהּודה,
יעלה  יהּודה  הּׁשם, אמר ּגם ּברא ׁשֹונה. ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָנֹוסע
הּספר: על ׁשיחק סֹופר מחֹוקק. ּופרּוׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּתחּלה:
להיֹות  סֹופר ּכל ּדר ׁשּכן רגליו. מּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוטעם 
אֹומרים  יׁש ׁשילה. הּקצין: רגלי ּבין ְְִִִֵֵֵֵַַָֹיֹוׁשב

ויׁש ׁשּלֹו. ּכטעם ארמית, המתרּגם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָּכדר
מי  ויׁש ּובׁשליתּה. מּגזרת ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶַָָאֹומרים
מי  ויׁש ׁשליל. ז''ל קדמֹונינּו מּלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַׁשהֹוציאֹו

עי  על אֹותֹו ּכמֹוׁשּפרׁש יבֹוא ויפרׁש ׁשילה. ר ְִִִֵֵֵֶַָָֹ
ּכי  ׁשילה. קץ יבֹוא ּכי עד אֹו הּׁשמׁש. ִִִֵֶֶַַָָֹּובא
וּיבחר  ּכן ואחר ׁשילה. מׁשּכן וּיּטׁש ּכתּוב ְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹֹּכן
יהיה  אֹו רחֹוק. אינּנּו זה ּגם עבּדֹו. ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבדוד
ּבתֹו ּכמֹו וי''ו, ּתחת והה''א ּבנֹו, ּכמֹו ְְְְְִֵַַַָֹׁשילה 
לא  ׁשּפרּוׁשֹו אֹותי, תׁשלה לא מּגזרת ְְֳִִִֵֶֶַַָֹֹֹאהלה,
והּיּו''ד  אם. ליּקהת  ּכמֹו יּקהת. ּומּלת ְְְְִִִִֵַַַַתֹוליד:
אל  ּגֹוים ׁשּיסּורּו וטעמֹו, לעתיד. ְְְִִֵֶֶֶַָָָמׁשרת
ּדוד  יד ּתחת רּבים עּמים היּו וכן ְְְִִִִֵַַַַַַָָמׁשמעּתֹו.
ׁשילה  יבא ּכי עד טעם ואין ּבנֹו. ְְְִִֵַַַָֹֹֹֹּוׁשלמה
טעמֹו רק ׁשילה. ּבבֹוא מּמּנּו הּׁשבט ְְִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּיסּור
עת  ׁשּיּגיע עד לחם לפלֹוני יחסר לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּכמֹו
ּכי  וכמֹוהּו, רּבֹות. ּוכרמים ׂשדֹות לֹו ְְְִִִֶַָָָׁשּיהיּו
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(àé)BLáì ïéia ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøéò ïôbì éøñà«Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½
:Búeñ íéáðò-íãáe§©£¨¦−«

i"yx£‰¯ÈÚ ÔÙbÏ È¯Ò‡∑ יין מֹוׁשכת ׁשּתהא יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
אחד  אתֹון ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, עיר לּגפן יאסר יהּודה איׁש ארּכה,∑N¯˜‰.ּכמעין, זמֹורה ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ≈»ְֲָָֻ

ּבלע"ז  ÔÈia.קורייר"א Òak∑ יין רּבּוי לׁשֹון זה ּבּמקרא לׁש∑eÒ˙‰.ּכל ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, ּבגד מין ∑‡È¯Ò.ֹון ְַַƒ≈««ƒְִִֶַָ…ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒ
ּדגמתֹו: אֹוסר, קיג)ּכמֹו ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי ואּונקלֹוס (שם זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ּבּׁשמים", "הּיֹוׁשבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבמל יׂשראלּתרּגם אּלּו ׂשרקה, ירּוׁשלים. זֹו עירה, יׂשראל. הם ּגפן, ב)הּמׁשיח: ׂשֹורק"(ירמיה נטעּתי ."ואנכי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
BB˙‡ Èa∑יחזקאל ּבספר האיתֹון" "ׁשער לׁשֹון: היכלּה, צּדיקים.(מ)יבנּון אּלּו ּגפן, אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד , ¿ƒ¬ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אתֹונֹות "רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, אֹוריתא עבדי אתֹונֹו, ׁשּצּבּועֹוּבני לבּוׁשּוהי, טב ארּגון יהא ּבּיין, ּכּבס צחֹורֹות". ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻ
רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ליּתן הּזכר את ּבהן ּומסיתה לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ליין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּדֹומה

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון ּבּגמרא קיא)ּפרׁשּו לֹומר:(דף ּתלמּוד מרוה'? אינֹו ּתאמר ׁשּמא הּיין, 'ועל : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .""סּותה  אבןאבןאבןאבן ֹ

(áé):áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðéò éìéìëç©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«
i"yx£ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון חכלילּות (משלי "למי «¿ƒƒְְְְְְִִֵֶַַֹ

מאדימין  עיניהם יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן וכן ∑ÏÁÓ·.עינים", צאן, לעדרי טֹוב מרעה ּבארצֹו ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ≈»»ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּמּׁשם  הרים, לׁשֹון עינים, ּתרּגּומֹו: ּולפי חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, מרב יהא עינים אדם הּמקרא: ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹּפירּוׁש
הּוא  ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, הּיקבים: וקּלּוח מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד למרחֹוק. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָצֹופים

זרה עבֹודה עד)ּבמּסכת "ׁשּנ(דף ּתרּגם: ּבקעתּה, יחורן ארּתחּו'. 'נעוה הּסלעים : ׁשּני לׁשֹון: עזרא עזרא עזרא עזרא .ים", אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âé)Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìò©¦«Ÿ

i"yx£ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏe·Ê∑ארצֹו ּתהיה יּמים חֹוף ּבלע"ז,∑ÛBÁ.על מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: יהיה (יבמות והּוא ¿À¿«ƒְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַ
ּוממציא  ּבפרקמטיא עֹוסק זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם מביאֹות ׁשאנּיֹות הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר ְְְְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻמצּוי

יּׂששכר, לׁשבט מׁשה:(תנחומא)מזֹון ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. עֹוסקים לג)והם ּבאהלי",(דברים ויּׂששכר ּבצאת זבּולן "ׂשמח ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבאהלים  ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר ּבפרקמטיא, יֹוצא Ô„ÈˆŒÏÚ.זבּולן B˙Î¯ÈÂ∑ לצידֹון סמּו יהיה ּגבּולֹו .סֹוף ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ¿«¿»«ƒ…ְְְִִֶָ

B˙Î¯ÈÂ∑ הּמׁשּכן "ּולירּכתי ּכמֹו: עזרא עזרא עזרא עזרא ."סֹופֹו, אבןאבןאבןאבן ¿«¿»ְְְְְִֵַַָ

(ãé):íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦
i"yx£Ì¯b ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ∑ ּכחמֹור ּתֹורה על סֹובל עצמֹות, ּבעל חמֹור ƒ»»¬…»∆ֲֲֲֵַַַָָֹ

ּכבד  מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין ‰ÌÈ˙tLn.חזק ÔÈa ı·¯∑ ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור ְִִֵֶַַָָָָ…≈≈«ƒ¿¿»ƒְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
ּפרקמטיא  ׁשם ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי הּתחּומין, ּבין רֹובץ לנּוח, עזרא עזרא עזרא עזרא .רֹוצה אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

‰dÏÎÈיא  Ôe·È ‡nÚ dz¯˜Ï Ï‡¯NÈ ¯ÁÒÈ«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«»ƒ¿≈¿≈
‡˙È¯B‡ È„·ÚÂ dÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡i˜Ècˆ ÔB‰È¿«ƒ«»¿¿≈¿»¿≈«¿»
È‰BLe·Ï ·Ë ÔÂb¯‡ È‰È dnÚ ÔÙÏe‡a¿¿«ƒ≈¿≈«¿¿»«¿ƒ
:ÔÈBÚ·ˆÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ‡ÏÈÓ ‡ÏÈÓ d˙eÒk¿≈≈»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

È‰BÂÚיב  ÔeÙeËÈ È‰BÓ¯Îa È‰B¯eË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡Ú È¯„Ú·e ¯e·ÈÚa d˙Ú˜a Ô¯eÁÈ ¯ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»

LaÎÈיג  ‡e‰Â È¯LÈ ‡iÓÓÈ ¯ÙÒ ÏÚ ÔÏe·Ê¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ

ÔÈaיד  dzÒÁ‡Â ÔÈÒÎa ¯ÈzÚ ¯Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

dxezd lr `xfr oa`

אׁשר  את עׂשיתי אם אׁשר עד אעזב ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַָָֹלא
הארץ: אל ׁשּיׁשיבהּו ,ל ְְִִִֵֶֶֶַָָָּדּברּתי

È¯Ò‡ ‡È:לסּוסתי הּיֹוׁשבי ּכמֹו נֹוסף, הּיּו''ד . …¿ƒְְְִִַַָָ
ּבני  ויּו''ד עירים: ׁשלׁשים על ּכמֹו ְְְְֲִִִִַָֹֹעירה.
יׁשרת  אסרי ּכי ּפרּוׁשֹו יהיה אֹו נֹוסף. ְְְֲִִִֵֵֶָָֹאתֹונֹו.
היא  ּכי ּכפּול. ולּׂשרקה . עּמֹו: ואחר ְְְִִִֵֵַַַָָעצמֹו
סּותה. ענבים ּובדם ּכן: ּגם ּכאתֹון ועיר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹּכגפן 
ּכ''ף. חסר והּוא ּכסּותֹו ּכמֹו ׁשהּוא אֹומר ְְְְֵֵֵֶַָויׁש
והּטעם  מסוה. מּגזרת ׁשהּוא ּבעיני ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָוהּנכֹון
לּגפן, עירה ׁשּיסּור עד ּכרמיו ּתבּואת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתרּבה
יכּבס  מים ותחת ענבים : יאכל אם יחּוׁש ְְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹולא

ׁשּיתאּדם. ּבעבּור לדם ודּמהּו לבּוׁשֹו. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּבּיין
עסיס: ההרים יּטפּו ּכמֹו מׁשל, ּדר על ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָוזה

ÌÈÈÚ ÈÏÈÏÎÁ ‡¯wiL „Ú ·È ׁשהּוא הּיין מרב . «∆ƒ»≈«¿ƒƒ≈«ƒִֵֶַַֹ
הּיין. מּׁשכרּות ּבעין יראה החכלילּות ּכי ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשֹותה ,
ׁשם  ׁשּנים. ּולבן חלב : אכל ֹו מרב לבנֹות ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹוׁשּניו
ׁשנים, מערכֹות ׁשם על ׁשּנים, ונקראּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַַֹהּתאר.
ז''ל  הּגאֹון ואמר מערכֹות. ׁשּתי היֹותם ְְֱֲֲֵַַַַַָָָָּבעב ּור
מחלב. אמר וכן מהּיין. יֹותר עינים ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָחכלילי
ּדבר  יאכל ׁשּלא ׁשּנים לבן ּכי אֹומרים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹואחרים
ּדרׁש ּדר וזה עיניו. אחרי יתּור ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטמא
נֹולדּו, ּכאׁשר הּׁשבטים ּבתחּלה והזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֻמׁשּבׁש:

נפל  ּבעבּור יּׂששכר, על זבּולן הקּדים ְְְֲִִִַַַָָֹֻרק
ּדן: ּובין זבּולן ּבין ְֲֵֵַָָֻנחלתֹו

ÌÈnÈ ÛBÁÏ ‚Èּדר זאת ּכי לאֹות זה ּגם . ¿«ƒְִֶֶֶַֹ
חֹופף  מּגזרת והּוא מחֹוז. לחֹוף, ּופרּוׁש ְְְְִִֵֵַָָנבּואה.
ּבמקֹום  ּתעמדנה לא האנּיֹות ּכי הּיֹום, ּכל ְְֲֳִִַַָָָָָָֹֹעליו
ירכֹו ׁשּיּגיע צידֹון. על וירכתֹו לרּוח: ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻמגּלה

צידֹון: ִַעל
Ì¯b ¯ÓÁ „È עצם לֹו ׁשּיׁש לחמֹור ּדּמהּו . ¬…»∆ֲִֵֶֶֶַָ

ּבין  רֹובץ: ּכן על סמּו חמֹור והנ' ְֲֵֵֵֵַַָָּכבד.
מּגזרת  היֹותֹו ויּתכן הּמערכֹות. ּבין ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָהּמׁשּפתים.

לנּו: ׁשלֹום ּתׁשּפת ְִָָֹה'

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iying meil inei xeriy

(åè)BîëL èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ
:ãáò-ñîì éäéå ìañì¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰ÁÓ ‡¯iÂ∑ להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ
ÏaÒÏ.ּפרֹות  BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה יׂשראל ∑È‰ÈÂ.על אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑ ּתֹורה ׁשל הֹוראֹות להם לפסק ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר: עּבּורין, יב)וסדרי א הימים מאתים",(דברי ראׁשיהם יׂשראל, מהּֿיעׂשה לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
א  וכל העמיד, סנהדראֹות ראׁשי ּפיהם מאתים על BÓÎL.חיהם ËiÂ∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ«≈ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

הּספר  על יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל", ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאזנכם".
עֹובד  למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב עזרא עזרא עזרא עזרא .ויהיה אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֵֶַַָָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑'ה ידין "ּכי ּכמֹו: מּפלׁשּתים, עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְְִִִִִִִַַָֹ

Ï‡¯NÈ.עּמֹו" ÈË·L „Á‡k∑עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל יׁשּכל ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ועל ידין, ּכּלם ואת ַ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
מיהּודה  ׁשּבא ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ׁשבטי "ּכאחד עזרא עזרא עזרא עזרא .לפרׁש: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

(æé)-éáwò CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ¦§¥
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑,נֹוׁשף ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ג)ּכמֹו: עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈ·wÚ."ואּתה CLp‰∑ּדרּכֹו ּכ ְְְֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈ְַָ

סּוס" עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ‡BÁ¯.ׁשל B·Î¯ ÏtiÂ∑ ְְְִִֵֵֶַָָָָָ«ƒ……¿»
ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע טז)ׁשּלא ואּונקלֹוס (שופטים מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני את וגֹו' "וּילּפת ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ

צפעֹוני, והּוא לנׁשיכתֹו, רפּואה ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי הּכל ּתרּגם: ׁשעֹוׂשה ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
יארב  'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', עזרא עזרא עזרא עזרא .חרם. אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָֹ

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."הּפעם  אבןאבןאבןאבן ַַַ

ß zah c"i iying mei ß

(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑ ואם מנחם. חּברֹו וכ הם, ּגדּוד לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְְְְִִֵֵַָָֻ

אֹותּיֹות  ׁשּתי ּבת ּתבה ּדר ׁשּכן ּדלתי"ן, ׁשני צרי ּדבר, ׁשם 'ּגדּוד', לֹומר יׁש ּדלתי"ן, ּב' ּבלא ּגדּוד אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּתאמר:
אמר: וכן אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא יסֹודּה ואין ּבסֹופּה, כו)להּכפל מּגזרת:(משלי לנּוד", ז)"ּכּצּפר נדּודים".(איוב "וׂשבעּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

‡¯Èטו  ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז  ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BL·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז  ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח  ˙È¯aÒ C˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

È˙יט  Ôe¯·ÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡c¯È«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È¿¿«¿¬

dxezd lr `xfr oa`

‰ÁeÓ ‡¯iÂ ÂË ּומקֹום ארצֹו ראה ּכאׁשר . ««¿¿»ְְֲֶַַָָ
מּׂשא, ּכל לס ּבל. ׁשכמֹו נטה נעימים, ְְְְִִִִַָָָָָֹמנּוחתֹו
וזה  מס, נֹותן ּכעבד וׁשב החמֹור, יּׂשא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר
ירצּו ולא ּגּבֹורים, היּו ׁשּלא יּׂששכר על ְְִִִִֶַַַַָָָֹֹהּטעם
מׁשה  אמר וכן מק ֹומם. לעזב למלחמה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹלצאת
למל מס נֹותנים והיּו ,ּבאהלי ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹויּׂששכר
יבאּו ׁשּלא לּגֹוים (אֹו) יצאּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֹיׂשראל

עליהם: ְֲִֵֵֶָלהּלחם
BnÚ ÔÈ„È Ôc ÊË ּכאחד ּדגל, ּבעל ׁשּיהיה רמז . »»ƒ«ְְִֶֶֶֶַַַַַָ

עם  ּכל על ּכקצין היה  והּנה הּגבירֹות. ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבני
ְֵַָמהּׁשפחֹות:
LÁÏ B˙¯e·b ·¯a e‰n„Â ÊÈ להיֹות יּתכן ּגם . ¿ƒ»¿…¿»¿»»ְִִֵַָ

ׁשפיפֹון וטעם ּפרּוׁש ראׁש, יׁשּופ הּוא מּגזרת ְְְְְִִִֵַַַֹ
ָּכפּול:

'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ ÌÚËÂ ÁÈ ׁשהּוא ּבעבּור . ¿««ƒ»¿ƒƒƒֲֶַ
ׁשּלא  הּסּוס מרֹוכב יפחד סּוס, עּקבי ְְִִֵֵֵֵֶַַֹנֹוׁשך
הּנביא  אמר ּכן על ּבחרּבֹו, ראׁשֹו ְְִֵַַַַָָָֹיׁשּוף
ּופרּוׁש ּדן. לנכח והּכ''ף ה', קּויתי ְְְִִִִֵַַַָָֹליׁשּועת

ּתחת  ׁשם ּבא אֹו .יׁשּועת להיֹות הּׁשם ְְְִִִִֵֵַַַָָקּויתי
נרּננה  וכן .להֹוׁשיע והּטעם הּפעל. ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָֹׁשם
הּמׁשיח  אֹו ּדוד לנכח הּכ''ף אם .ְִִִִֶַַַַַָָָֹּביׁשּועת
וכן  וּיאמר. מּלת ּתחסר ּכי הּנגיד וּיאמר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּבנ ֹו.
ורּבי  ה'. ק ּויתי ליׁשּועת וּיאמר להיֹות ְְְִִִִִִֶַַָָֹראּוי
ּבדמּות  ּדן ּבנֹו הּנביא ראה ּכאׁשר אמר ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָיצחק
ואמר  יעקב ּפחד מּיד הּנבּואה, ּבדר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹנחׁש

הּׁשם: ִִֵֵַהֹוׁשיעני



לט igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iying meil inei xeriy

(åè)BîëL èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ
:ãáò-ñîì éäéå ìañì¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰ÁÓ ‡¯iÂ∑ להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ
ÏaÒÏ.ּפרֹות  BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה יׂשראל ∑È‰ÈÂ.על אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑ ּתֹורה ׁשל הֹוראֹות להם לפסק ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר: עּבּורין, יב)וסדרי א הימים מאתים",(דברי ראׁשיהם יׂשראל, מהּֿיעׂשה לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
א  וכל העמיד, סנהדראֹות ראׁשי ּפיהם מאתים על BÓÎL.חיהם ËiÂ∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ«≈ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

הּספר  על יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל", ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאזנכם".
עֹובד  למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב עזרא עזרא עזרא עזרא .ויהיה אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֵֶַַָָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑'ה ידין "ּכי ּכמֹו: מּפלׁשּתים, עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְְִִִִִִִַַָֹ

Ï‡¯NÈ.עּמֹו" ÈË·L „Á‡k∑עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל יׁשּכל ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ועל ידין, ּכּלם ואת ַ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
מיהּודה  ׁשּבא ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ׁשבטי "ּכאחד עזרא עזרא עזרא עזרא .לפרׁש: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

(æé)-éáwò CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ¦§¥
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑,נֹוׁשף ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ג)ּכמֹו: עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈ·wÚ."ואּתה CLp‰∑ּדרּכֹו ּכ ְְְֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈ְַָ

סּוס" עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ‡BÁ¯.ׁשל B·Î¯ ÏtiÂ∑ ְְְִִֵֵֶַָָָָָ«ƒ……¿»
ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע טז)ׁשּלא ואּונקלֹוס (שופטים מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני את וגֹו' "וּילּפת ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ

צפעֹוני, והּוא לנׁשיכתֹו, רפּואה ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי הּכל ּתרּגם: ׁשעֹוׂשה ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
יארב  'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', עזרא עזרא עזרא עזרא .חרם. אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָֹ

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."הּפעם  אבןאבןאבןאבן ַַַ

ß zah c"i iying mei ß

(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑ ואם מנחם. חּברֹו וכ הם, ּגדּוד לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְְְְִִֵֵַָָֻ

אֹותּיֹות  ׁשּתי ּבת ּתבה ּדר ׁשּכן ּדלתי"ן, ׁשני צרי ּדבר, ׁשם 'ּגדּוד', לֹומר יׁש ּדלתי"ן, ּב' ּבלא ּגדּוד אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּתאמר:
אמר: וכן אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא יסֹודּה ואין ּבסֹופּה, כו)להּכפל מּגזרת:(משלי לנּוד", ז)"ּכּצּפר נדּודים".(איוב "וׂשבעּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

‡¯Èטו  ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז  ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BL·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז  ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח  ˙È¯aÒ C˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

È˙יט  Ôe¯·ÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡c¯È«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È¿¿«¿¬

dxezd lr `xfr oa`

‰ÁeÓ ‡¯iÂ ÂË ּומקֹום ארצֹו ראה ּכאׁשר . ««¿¿»ְְֲֶַַָָ
מּׂשא, ּכל לס ּבל. ׁשכמֹו נטה נעימים, ְְְְִִִִַָָָָָֹמנּוחתֹו
וזה  מס, נֹותן ּכעבד וׁשב החמֹור, יּׂשא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר
ירצּו ולא ּגּבֹורים, היּו ׁשּלא יּׂששכר על ְְִִִִֶַַַַָָָֹֹהּטעם
מׁשה  אמר וכן מק ֹומם. לעזב למלחמה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹלצאת
למל מס נֹותנים והיּו ,ּבאהלי ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹויּׂששכר
יבאּו ׁשּלא לּגֹוים (אֹו) יצאּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֹיׂשראל

עליהם: ְֲִֵֵֶָלהּלחם
BnÚ ÔÈ„È Ôc ÊË ּכאחד ּדגל, ּבעל ׁשּיהיה רמז . »»ƒ«ְְִֶֶֶֶַַַַַָ

עם  ּכל על ּכקצין היה  והּנה הּגבירֹות. ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבני
ְֵַָמהּׁשפחֹות:
LÁÏ B˙¯e·b ·¯a e‰n„Â ÊÈ להיֹות יּתכן ּגם . ¿ƒ»¿…¿»¿»»ְִִֵַָ

ׁשפיפֹון וטעם ּפרּוׁש ראׁש, יׁשּופ הּוא מּגזרת ְְְְְִִִֵַַַֹ
ָּכפּול:

'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ ÌÚËÂ ÁÈ ׁשהּוא ּבעבּור . ¿««ƒ»¿ƒƒƒֲֶַ
ׁשּלא  הּסּוס מרֹוכב יפחד סּוס, עּקבי ְְִִֵֵֵֵֶַַֹנֹוׁשך
הּנביא  אמר ּכן על ּבחרּבֹו, ראׁשֹו ְְִֵַַַַָָָֹיׁשּוף
ּופרּוׁש ּדן. לנכח והּכ''ף ה', קּויתי ְְְִִִִֵַַַָָֹליׁשּועת

ּתחת  ׁשם ּבא אֹו .יׁשּועת להיֹות הּׁשם ְְְִִִִֵֵַַַָָקּויתי
נרּננה  וכן .להֹוׁשיע והּטעם הּפעל. ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָֹׁשם
הּמׁשיח  אֹו ּדוד לנכח הּכ''ף אם .ְִִִִֶַַַַַָָָֹּביׁשּועת
וכן  וּיאמר. מּלת ּתחסר ּכי הּנגיד וּיאמר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּבנ ֹו.
ורּבי  ה'. ק ּויתי ליׁשּועת וּיאמר להיֹות ְְְִִִִִִֶַַָָֹראּוי
ּבדמּות  ּדן ּבנֹו הּנביא ראה ּכאׁשר אמר ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָיצחק
ואמר  יעקב ּפחד מּיד הּנבּואה, ּבדר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹנחׁש

הּׁשם: ִִֵֵַהֹוׁשיעני



igieמ zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iying meil inei xeriy
ה) ּבלׁשֹון (שופטים מדּבר ּוכׁשהּוא הם. אחת מּגזרה ּוגדּוד, יגּודּנּו יגּוד, אף צהרים". "יׁשּוד מּגזרת: ׁשדּוד", נפל ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"ׁשם

יג  ּכמֹו: ּכפּול, אינֹו ּכמֹו:יפעל ּכפ ּול, הּוא אחרים, מפעיל אֹו מתּפעל, ּוכׁשהּוא יׁשּוב. יׁשּוד, ירּום, ינּוד, ּוד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
מפעיל: ּובלׁשֹון יתעֹודד. יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, קמו)יתּגֹודד, יעֹודד",(תהלים ואלמנה מט)"יתֹום "לׁשֹובב (ישעיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָ

אליו", נח)יעקב הימּנּו,(שם יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, ׁשּיפעילּוהּו לׁשֹון אינֹו ּכאן, האמּור יגּודּנּו אף נתיבֹות". "מׁשֹובב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
י)ּכמֹו: לּמלחמה (ירמיה אחיהם עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ּגדּודים יגּודּנּו", ּגדּוד "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", "ּבני ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הארץ  ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ Ú˜·.ּכל „e‚È ‡e‰Â∑ ולא הּירּדן, ּבעבר ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל ְְִֶֶַָָָָָ¿»»≈ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
איׁש מהם ּכמֹו:∑Ú˜·.יּפקד יׁשּובּו, ׁשהלכּו, ּובמסּלֹותם עז)ּבדרּכם וכן(תהלים נֹודעּו", לא א)"ועּקבֹותי השירים (שיר ִִֵֵֶָ»≈ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

תרציא"ס  לע"ז ּבלׁשֹון הּצאן", עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּבעקבי אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵַַַֹ

(ë):Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤
i"yx£BÓÁÏ ‰ÓL ¯L‡Ó∑ ׁשמן מֹוׁש והּוא ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא אׁשר ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבמנחֹות ׁשּׁשנינּו ּכמֹו רגלֹו", ּבּׁשמן "וטבל מׁשה: ּברכֹו וכן פה)ּכמעין, הצר (דף אחת ּפעם לׁשמן : לּודקּיא אנׁשי כּו ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
.וכּו' ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr ek zegiy ihewl)

לחמלחמלחמלחמֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשמנהמנהמנהמנה כ)מאמאמאמאׁשׁשׁשׁשרררר הראתה (מט, אׁשר ּבת ׂשרח ׁשהרי אׁשר, ּבחינת  ידי על היתה מצרים ׁשּגאּלת יצחק', לוי ּב'לּקּוטי מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּו יֹוסף, עצמֹות את לקח ואז קבּור, יֹוסף היכן יֹוסף למׁשה אֹותם הׁשּביע ׁשהרי לצאת, יכלּו לא זה ּובלי מּמצרים, יצאּו יׂשראל בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הפצת  היינּו נפלאֹות), אראּנּו מצרים מארץ צאת (ּכימי אׁשר ּבחינת ידי על ּתבֹוא העתידה הּגאּלה ׁשאף להֹוסיף, ויׁש .ּכ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻעל
אׁשר. ׁשל ענינֹו ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ה'ּׁשמן' הּתֹורה, ּפנימּיּות עזרא עזרא עזרא עזרא מעינֹות אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(àë):øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôð©§¨¦−©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
i"yx£‰ÁÏL ‰Ïi‡∑,ּפרֹותיה לבּׁשל קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לרּוץ  מׁשּלחת אּילה ׁשלחה", "אּילה לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו .ּכאּילה ְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ
¯ÙLŒÈ¯Ó‡ Ô˙p‰∑:נתנּבא סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ד)ּכתרּגּומֹו. איׁש(שופטים אלפים עׂשרת עּמ "ולקחּת «…≈ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּברגליו" ׁשּלח "ּבעמק ׁשּלּוח לׁשֹון ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו וגֹו'" נפּתלי ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.מּבני Ô˙p‰∑ על ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ַ
סֹוטה  ּבמּסכת הּמערה, על עׂשו ּכׁשערער יעקב: קבּורת יֹום על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. ּוברק ּדבֹורה ׁשרּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹידם

יג) חבלֹו(דף יּפל עדביּה', 'יתרמי ותרּגּומֹו: וׁשבח , נאים אמרים חלקֹו על יֹודה עזרא עזרא עזרא עזרא .והּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(áë):øeL-éìò äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈£¥«
i"yx£˙¯t Ôa∑,ׁשמעֹון לרּבי נמטּיּה אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

מציעא ּבבא קיח)ּבסֹוף ÔÈÚŒÈÏÚ.(דף ˙¯t Ôa∑ העין על נטּוי חּנֹו ְְִָָָ≈…»¬≈»ƒִִַַָָ
אֹותֹו eLŒÈÏÚ¯.הרֹואה ‰„Úˆ ˙Ba∑ צעדה הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה על צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות ָָ»»¬»¬≈ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ואחת  אחת מּׁשםּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל להבין (ּבמקֹום וקל חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ּכי לֹומר, צרי ּכן אחר, על )ּדבר "עליֿׁשּור", . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
כד)ּכמֹו:ראּיתֹו, הּמקרא (במדבר ליּׁשב נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי קרֹוב", ולא ׁשּבֹו∑t¯˙."אׁשּורּנּו ּתי"ו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ…»ֶָ

ּכמֹו: הּלׁשֹון, ּתּקּון ג)הּוא האדם"(קהלת ּבני לׁשּור.∑eL¯."עלּֿדברת ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר לׁשּור, ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
ּבנֹות  ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין 'ּתרין עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָותרּגּום
מדרׁשי  ויׁש ּורבּיה. ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. עברי ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמנּׁשה,
ּבניהם  לפני ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ּבׁשעה הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻאּגדה
ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ּוברחל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהׁשּתחוֹות,

È˜eÙ˙aכ  ‡È·¯Ó ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

d·„Úכא  ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe¿»¿ƒ¬≈

Èˆc·כב  ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

dxezd lr `xfr oa`

„b ËÈינּצחּנּו והּוא ּגדּוד, עליו ׁשּיבא התנּבא . »ְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ
יגּוד  ּגם יגּודּנּו. לעם ּכמֹו יג ּודּנּו. ְְְֲֶֶַַָָָָָּבאחרֹונה:
ירֹון  ּכמֹו חֹולם, ּתחת והּׁשּורק הּכפל, ְְֳִֵֶֶַַַַָָָֻמּפעלי
הּתלאֹות  ּכל הּיֹום נדע לא ואנחנּו ְְְֲֵַַַַַַָָֹּוׂשמח.

אבֹותינּו: על ְֲֵַָהעֹוברֹות

¯L‡Ó Î והּנכֹון נֹוסף. הּמ''ם ּכי אֹומרים יׁש . ≈»≈ְְִִֵֵַַָָ
לחם  ּופה, וׁשמן. לחם יבא אׁשר ׁשּמארץ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּבעיני
ועין. ואׁש. ויד. ּומקֹום. ּבית. וכן נקבה. ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָלׁשֹון
.מל מעדּני וטעם ועם: וארֹון. וארץ. ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָורּוח.
רגלֹו: ּבּׁשמן וטֹובל מׁשה, אמר וכן ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹידּוע.

‰ÁeÏL ‰Ïi‡ ÈÏzÙ ‡Î.ּדֹורֹון ּדר על . «¿»ƒ«»»¿»ֶֶַ
אֹומר  ויׁש ׁשפר. אמרי נֹותן הּדֹורֹון ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָוהּמק ּבל
רמז  ׁשפר, אמרי הּנֹותן לדבֹורה. רמז ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאּילה 
ּבעבּור  נפּתלי ואמר עּמּה. ּברק ְְְֲִִִַַַַָָָָָלׁשירת

ֲַָנחלתֹו:

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iying meil inei xeriy
עׂשו, ׁשל "עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו והּוא לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹיצא

לגדּלה  זכית ,לפיכ.¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑ יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב להסּתּכל ְְִִִָָָָֻ»»¬»¬≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבהם  ׁשֹולטת הרע עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ואף הרע, עין עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבזרעֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«
i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, וימררּוהּו «¿»¬À»…ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ

חּייהם" את "וימררּו לׁשֹון: ּכן ∑ea¯Â.לאסרֹו, ׁשאם ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו ְְְְֲֵֶֶַַָָ»…ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ליּנקד, לֹו היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהיה

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ב)ואינֹו הּורמּו,(ירמיה לׁשֹון ׁשהּוא מעט", "רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ו  הּורמּו ׁשּלׁשֹון עצמם,אּלא את מׁשֹוממים הם הּוא, מאליהם רּבּו, רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. ידי על הּוׁשמּו, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו מעצמם, ÈÏÚa.נתרֹוממּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ«¬≈
ÌÈvÁ∑ נחלה עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי לׁשֹון: פל ּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלׁשֹונם אבןאבןאבןאבן ƒƒְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(ãë)á÷òé øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ
:ìàøNé ïáà äòø íMî¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ ּבחזק efÙiÂ.חזקֹו∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿ְָ«»…
ÂÈ„È ÈÚ¯Ê∑ זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת נתינת היא זֹו ¿…≈»»ְְִִַַַַַָָָָֹ

יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם יעקב, אביר ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מידי לֹו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהיתה
אׁשר  החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו: ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, אבן ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלׁשֹון

הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם ּתרּגּום חלם רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ולא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
היתה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב העברי: על הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּפז  לׁשֹון ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על דהב יתרמא 'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת Ï‡¯NÈ.לֹו Ô·‡∑ לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ∆∆ƒ¿»≈ְ
'אבהן ּובן, אב ּובניו נֹוטריקֹון: יעקב עזרא עזרא עזרא עזרא .ּובנין': אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִֵַָָָָָֹ

(äë)éáà ìàîíéîL úëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨£́¤½¨¦§³Ÿ¨©̧¦Æ
:íçøå íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦¨¨«©

i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל ÈcL.היתה ˙‡Â∑ ועם ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈««ְִ
יברכּך והּוא ,אדֹונת לדברי ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה הּוא ּברּו ÌÁ¯Â.הּקדֹוׁש ÌÈ„L ˙Î¯a∑' ּדאּבא ּברכתא ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹƒ¿…»«ƒ»»«ְְִַָָָ

יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו והּיֹולדֹות, הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹּודאּמא',
עּבריהן  להּפיל ׁשּלהן, רחם ּכאן,∑ÌÈ„L.את ׁשדים אף יׁשּתדי', 'איׁשּתדאי מתרּגמינן: יּירה" ׁשם "ירה על ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ»«ƒְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּכחץ  יֹורה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּזרע אבןאבןאבןאבן ְֵֶֶֶַַ

ÔÈ¯·bכג  dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

‡È¯B˙‡כד  Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È· ÔB‰a ˙·˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó¯˙È ÔÎa dˆÁB¯ ‡Ù˜e˙· ÈeLÂ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚ¯c ÏÚ ·‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ÛÒBÈ ˙¯Bt Ôa ·Î לׁשֹון והּוא סעיף, ּכמֹו ּבן . ≈»≈ְְְְִֵ
ּפֹורת. ודקּדּוק .ל אּמצּת ּבן ועל וכן ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָנקבה.
ּכמֹו הּפעל. יּמצא ּדרכים ׁשני על ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפֹועלת,
מּלׁשֹון  ּופֹורת, ּפֹורה וכן  אֹויבּתי. ּגם ְְְְִִֵֶֶַַָָאֹויביה
וּתׁשלח  מּלׁשֹון אֹותּה ׁשּפרׁש מי ויׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּפרּיה.
אנׁשי  ּכדר ּפעמים, ּפֹורת ּבן והזּכיר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹּפארֹות.
הּנה  ּכי ה' אֹויבי הּנה ּכי הּקדׁש. ְְִִִִֵֵֶֶַֹלׁשֹון
ועל  ּתמיד. ּפעם אחר ּפעם והּטעם .ְְְִֶַַַַַַַַַַָאֹויבי
ּכתי''ו  ה''א. ּתחת הּתי''ו יהיה  הּׁשני ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַהּפרּוׁש
ׁשּור. עלי צעדה ּבנֹות וטעם לּנׂשיא: ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוׁשּבת
צעדה. ּבנֹות. ועׂשה ּפרת, ּכבן היה ְְֲֵֵֶָָָָָָָָֹׁשּיֹוסף
והּטעם  החֹומה. על מהן ואחת אחת ְְֵֶַַַַַַַַַָָּכל
ּבנֹות  הּבצּורֹות: החֹומֹות על מאד ְְְֶַַַָָֹׁשּגבהּו

מות: זבּובי ּדר על ְֲֵֶֶֶַָָָצעדה.

e‰¯¯ÓÈÂ ‚Îמררתֹו ׂשמּו ׁשּפרּוׁשֹו, הּנגיד אמר . «¿»¬Àְִֵֶַַָָָָָ
וככה  חּצים. ּבעלי יֹורּו ּכ ואחר מּטרה. ְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכמֹו
יסּבּו וימררהּו ּוכטעם רּבים: ּבבל אל ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻהׁשמיעּו
מררתֹו: לארץ יׁשּפ ּבּסֹוף רּבים. ְְִִֶַַָָָָָָֹעליו
אמר  ּכאּלּו וימררּוהּו. קדם מקּדם ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֻֻוּיׂשטמהּו.
ׁשּמכרּוהּו: אחיו על רמז וזה ׂשטמּוהּו, ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָּוכבר

Ô˙È‡a ·LzÂ „Î.וּיפּזּו קׁשּתֹו: איתן ּבמקֹום . «≈∆¿≈»ְְֵַַָָָֹ
מפרׁשים  ויׁש מפּזז. אלי והּקרֹוב ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָוּיתחּזקּו,
ׁשּׂשטמּוהּו והּטעם, לֹו: טעם ואין מּפז, ְְְִֵֶַַַַַָָאֹות ֹו
וקׁשּתֹו מררתֹו, לׁשּפ והתחּברּו חּצים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹּבעלי
היּו ּכי יכלּו ולא מּמּנּו, ּופחדּו חזקה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹהיתה
רמז  מּׁשם. יעקב אביר מידי  חזקים: ֲֲֲִִִִֵַַָָָָָֹידיו
יכֹול  הּכח מאֹותֹו הּׁשם ׁשהּוא יעקב ֲִֵֵֶַַַַַָֹֹאּביר
ויכלּכל  היה וכן יׂשראל, אבן רֹועה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהיה

א  ידע ׁשהּוא יעקב. אביר וטעם הבתֹויֹוסף. ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָֹ
אֹומר  ויׁש הּדבר. ּכעצם אבן. וטעם יֹוסף: ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
ּבכל  מצאנּוהּו לא וכזה מאז, ּכמֹו מּׁשם ְְְְִִֵֶָָָָָֹּכי
והיה  לּבֹו ׁשּמת יׂשראל, אבן ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמקרא.
ּבמאכל  לחיֹות והּטעם לרעֹות. וׁשב ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָּכאבן,

רחֹוקה: ּדר ְְֶֶָֹוזאת
EÈ·‡ Ï‡Ó ‰Î עם ּדבק ׁשהּוא ּדעּתי על . ≈≈»ƒְִִֵֶַַָ

ׁשהיה  הּכח זה והּטעם למעלה. ׁשהּוא ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּפס ּוק
ּומ''ם  יעזרּך. והּוא היה, אבי מאל ,ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָּביד
ׁשּדי  ּבאל ּכמֹו עּמֹו. ואחר עצמֹו מׁשרת ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָמאל
והּוא  ׁשּדי ּומאת ּכפּול, הּטעם והּנה ה'. ְְְִִֵֵֵַַַַַָּוׁשמי
.אבי מאל אׁשאל ּפרׁש והּגאֹון .אֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָיבר
.אבי מאל עם ּדבק ׁשמים ּברּכת היֹות ְְֱִִִִִֵֵֵֵַַָָָָוי ּתכן
ּתהֹום. ּברכֹות ּתהיין. ּבמּלת יתּברר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוהּטעם



מי igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iying meil inei xeriy
עׂשו, ׁשל "עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו והּוא לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹיצא

לגדּלה  זכית ,לפיכ.¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑ יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב להסּתּכל ְְִִִָָָָֻ»»¬»¬≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבהם  ׁשֹולטת הרע עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ואף הרע, עין עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבזרעֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«
i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, וימררּוהּו «¿»¬À»…ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ

חּייהם" את "וימררּו לׁשֹון: ּכן ∑ea¯Â.לאסרֹו, ׁשאם ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו ְְְְֲֵֶֶַַָָ»…ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ליּנקד, לֹו היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהיה

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ב)ואינֹו הּורמּו,(ירמיה לׁשֹון ׁשהּוא מעט", "רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ו  הּורמּו ׁשּלׁשֹון עצמם,אּלא את מׁשֹוממים הם הּוא, מאליהם רּבּו, רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. ידי על הּוׁשמּו, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו מעצמם, ÈÏÚa.נתרֹוממּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ«¬≈
ÌÈvÁ∑ נחלה עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי לׁשֹון: פל ּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלׁשֹונם אבןאבןאבןאבן ƒƒְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(ãë)á÷òé øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ
:ìàøNé ïáà äòø íMî¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ ּבחזק efÙiÂ.חזקֹו∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿ְָ«»…
ÂÈ„È ÈÚ¯Ê∑ זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת נתינת היא זֹו ¿…≈»»ְְִִַַַַַָָָָֹ

יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם יעקב, אביר ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מידי לֹו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהיתה
אׁשר  החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו: ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, אבן ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלׁשֹון

הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם ּתרּגּום חלם רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ולא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
היתה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב העברי: על הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּפז  לׁשֹון ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על דהב יתרמא 'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת Ï‡¯NÈ.לֹו Ô·‡∑ לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ∆∆ƒ¿»≈ְ
'אבהן ּובן, אב ּובניו נֹוטריקֹון: יעקב עזרא עזרא עזרא עזרא .ּובנין': אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִֵַָָָָָֹ

(äë)éáà ìàîíéîL úëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨£́¤½¨¦§³Ÿ¨©̧¦Æ
:íçøå íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦¨¨«©

i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל ÈcL.היתה ˙‡Â∑ ועם ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈««ְִ
יברכּך והּוא ,אדֹונת לדברי ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה הּוא ּברּו ÌÁ¯Â.הּקדֹוׁש ÌÈ„L ˙Î¯a∑' ּדאּבא ּברכתא ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹƒ¿…»«ƒ»»«ְְִַָָָ

יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו והּיֹולדֹות, הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹּודאּמא',
עּבריהן  להּפיל ׁשּלהן, רחם ּכאן,∑ÌÈ„L.את ׁשדים אף יׁשּתדי', 'איׁשּתדאי מתרּגמינן: יּירה" ׁשם "ירה על ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ»«ƒְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּכחץ  יֹורה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּזרע אבןאבןאבןאבן ְֵֶֶֶַַ

ÔÈ¯·bכג  dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

‡È¯B˙‡כד  Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È· ÔB‰a ˙·˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó¯˙È ÔÎa dˆÁB¯ ‡Ù˜e˙· ÈeLÂ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚ¯c ÏÚ ·‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ÛÒBÈ ˙¯Bt Ôa ·Î לׁשֹון והּוא סעיף, ּכמֹו ּבן . ≈»≈ְְְְִֵ
ּפֹורת. ודקּדּוק .ל אּמצּת ּבן ועל וכן ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָנקבה.
ּכמֹו הּפעל. יּמצא ּדרכים ׁשני על ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפֹועלת,
מּלׁשֹון  ּופֹורת, ּפֹורה וכן  אֹויבּתי. ּגם ְְְְִִֵֶֶַַָָאֹויביה
וּתׁשלח  מּלׁשֹון אֹותּה ׁשּפרׁש מי ויׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּפרּיה.
אנׁשי  ּכדר ּפעמים, ּפֹורת ּבן והזּכיר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹּפארֹות.
הּנה  ּכי ה' אֹויבי הּנה ּכי הּקדׁש. ְְִִִִֵֵֶֶַֹלׁשֹון
ועל  ּתמיד. ּפעם אחר ּפעם והּטעם .ְְְִֶַַַַַַַַַַָאֹויבי
ּכתי''ו  ה''א. ּתחת הּתי''ו יהיה  הּׁשני ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַהּפרּוׁש
ׁשּור. עלי צעדה ּבנֹות וטעם לּנׂשיא: ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוׁשּבת
צעדה. ּבנֹות. ועׂשה ּפרת, ּכבן היה ְְֲֵֵֶָָָָָָָָֹׁשּיֹוסף
והּטעם  החֹומה. על מהן ואחת אחת ְְֵֶַַַַַַַַַָָּכל
ּבנֹות  הּבצּורֹות: החֹומֹות על מאד ְְְֶַַַָָֹׁשּגבהּו

מות: זבּובי ּדר על ְֲֵֶֶֶַָָָצעדה.

e‰¯¯ÓÈÂ ‚Îמררתֹו ׂשמּו ׁשּפרּוׁשֹו, הּנגיד אמר . «¿»¬Àְִֵֶַַָָָָָ
וככה  חּצים. ּבעלי יֹורּו ּכ ואחר מּטרה. ְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכמֹו
יסּבּו וימררהּו ּוכטעם רּבים: ּבבל אל ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻהׁשמיעּו
מררתֹו: לארץ יׁשּפ ּבּסֹוף רּבים. ְְִִֶַַָָָָָָֹעליו
אמר  ּכאּלּו וימררּוהּו. קדם מקּדם ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֻֻוּיׂשטמהּו.
ׁשּמכרּוהּו: אחיו על רמז וזה ׂשטמּוהּו, ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָּוכבר

Ô˙È‡a ·LzÂ „Î.וּיפּזּו קׁשּתֹו: איתן ּבמקֹום . «≈∆¿≈»ְְֵַַָָָֹ
מפרׁשים  ויׁש מפּזז. אלי והּקרֹוב ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָוּיתחּזקּו,
ׁשּׂשטמּוהּו והּטעם, לֹו: טעם ואין מּפז, ְְְִֵֶַַַַַָָאֹות ֹו
וקׁשּתֹו מררתֹו, לׁשּפ והתחּברּו חּצים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹּבעלי
היּו ּכי יכלּו ולא מּמּנּו, ּופחדּו חזקה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹהיתה
רמז  מּׁשם. יעקב אביר מידי  חזקים: ֲֲֲִִִִֵַַָָָָָֹידיו
יכֹול  הּכח מאֹותֹו הּׁשם ׁשהּוא יעקב ֲִֵֵֶַַַַַָֹֹאּביר
ויכלּכל  היה וכן יׂשראל, אבן רֹועה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהיה

א  ידע ׁשהּוא יעקב. אביר וטעם הבתֹויֹוסף. ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָֹ
אֹומר  ויׁש הּדבר. ּכעצם אבן. וטעם יֹוסף: ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
ּבכל  מצאנּוהּו לא וכזה מאז, ּכמֹו מּׁשם ְְְְִִֵֶָָָָָֹּכי
והיה  לּבֹו ׁשּמת יׂשראל, אבן ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּמקרא.
ּבמאכל  לחיֹות והּטעם לרעֹות. וׁשב ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָּכאבן,

רחֹוקה: ּדר ְְֶֶָֹוזאת
EÈ·‡ Ï‡Ó ‰Î עם ּדבק ׁשהּוא ּדעּתי על . ≈≈»ƒְִִֵֶַַָ

ׁשהיה  הּכח זה והּטעם למעלה. ׁשהּוא ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּפס ּוק
ּומ''ם  יעזרּך. והּוא היה, אבי מאל ,ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָּביד
ׁשּדי  ּבאל ּכמֹו עּמֹו. ואחר עצמֹו מׁשרת ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָמאל
והּוא  ׁשּדי ּומאת ּכפּול, הּטעם והּנה ה'. ְְְִִֵֵֵַַַַַָּוׁשמי
.אבי מאל אׁשאל ּפרׁש והּגאֹון .אֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָיבר
.אבי מאל עם ּדבק ׁשמים ּברּכת היֹות ְְֱִִִִִֵֵֵֵַַָָָָוי ּתכן
ּתהֹום. ּברכֹות ּתהיין. ּבמּלת יתּברר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוהּטעם
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(åë)éáà úëøaúòáb úåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−¦§´Ÿ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a∑,הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַַָָָ
הֹורי  את ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ÌÏBÚ.ּגברּו ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú∑ ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ׁשּלי ׁשהּברכֹות לפי ְְְְֵֶֶַַַַָָָ««¬«ƒ¿…»ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מה  וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: העֹולם, קצֹות ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ּברכה לי ׁשּנתן ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָעֹולם,
ראה  אׁשרֿאּתה הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא "ׂשא לֹו: אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם אמר  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּׁשּלא
האל  אתּֿכלֿהארצֹות אּתן ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ּבלבד. יׂשראל ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹל

יׁשעיה: ׁשאמר זהּו וגֹו'", אתֿהּׁשבּועה נח)והקימתי אברהם'(ישעיה 'נחלת אמר: ולא ,"אבי יעקב נחלת והאכלּתי". ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
˙Â‡z∑ סרּוק ּבן מנחם חּברֹו ּכ הריֹון,∑‰È¯B.אשמול"ץ, ּכמֹולׁשֹון אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני ּגבר"(איוב ."הרה «¬«ְְִֵֶַָָ«ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ

˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד קדמה",(במדבר לגבּול לכם ח)"והתאּויתם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :.ÔÈÈ‰z∑ ּכּלם ««¬«ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ¿∆»ָֻ
יֹוסף  ‡ÂÈÁ.לראׁש ¯ÈÊ∑.אחֹור נזרּו יׂשראל", ּבני מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל דאחֹוהי', 'ּפריׁשא ְֵֹ¿ƒ∆»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

יֹורה  ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', וקֹוראֹו אדֹוניו, ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על קׁשּתֹו", ּבאיתן "וּתׁשב ּדרׁשּו: ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָורּבֹותינּו
ÂÈ„È".ּכחץ  ÈÚB¯Ê efÙiÂ"∑,וּיפּוצּו ידיו ּכמֹו: אצּבעֹות מּבין הּזרע ÚÈ˜·.ׁשּיצא ¯È·‡ È„ÈÓ∑לֹו ׁשּנראתה ְֵ«»…¿≈»»ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¬ƒ«¬…ְֲִֶָ

ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו לו)ּדמּות ּו"גבעֹות",(דף וחמּדה, ּתאוה לׁשֹון עֹולם", "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס . ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
לקּבלם  והזקיקתֹו אּמֹו ׁשחּמדתן הּברכֹות והם ארץ", "מצקי עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ß zah e"h iyiy mei ß

(æë):ììL ÷lçé áøòìå ãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¨¤−¤§©¥¬¨¨«
i"yx£Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈa∑יטרף,זאב אׁשר עתידין הּוא ׁשּיהיּו על נּבא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ

חטפנין: כא)להיֹות ּבּגבע (שופטים ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש לכם ה."וחטפּתם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו נֹוצח ׁשּיהיה ׁשאּול על יד)ונּבא א "וׁשאּול (שמואל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ירׁשיע" יפנה אׁשר ּובכל וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה Ú„.לכד ÏÎ‡È ¯˜aa∑ הּמתרּגם וׁשלל, ּבּזה לׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«…∆…««ְְְְִַָָָָֻ
עברית: ּבלׁשֹון ּדֹומה לֹו יׁש ועֹוד לג)'עדאה', ּבתחּלת (ישעיה ׁשעמד אֹומר, הּוא ׁשאּול ועל עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּפריחתן (ּבקרן אחרים: יׂשראל )ספרים ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ∑ ידי על יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ¿»∆∆¿«≈»»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לבבל  ׁשּיגלם ÏÏL.נבּוכדנּצאר, ˜lÁÈ∑ בית "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו מּבנימין ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְְְֵֶֶֶַַַָ¿«≈»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּמקּדׁש ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על ּתרּגם  ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .המן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(çë)øac-øLà úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧
Cøáéå íäéáà íäìCøa Búëøák øLà Léà íúBà ¨¤³£¦¤Æ©§¨¤́½̈¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬

:íúàŸ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑:ּפרּוׁשֹו ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ויבר" לֹומר: ּתלמּוד ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר מה אביהם", להם אׁשרּֿדּבר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ"וזאת
ּבמׁשמע  ּכּלם B˙Î¯·k.אֹותם", ¯L‡ LÈ‡∑ ואחד אחד ּכל על לבא העתידה ‡˙Ì.ּברכה C¯a∑לֹו היה לא ְְַָָָֻƒ¬∆¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ≈«…»ָָֹ

ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר" לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר "איׁש אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלֹומר,
ּבר" לֹומר: ּתלמּוד הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל חטיפתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּולבנימין

עזרא עזרא עזרא עזרא ."אתם  אבןאבןאבןאבן ָֹ

„ÈÏÈכו  ‡˙k¯a ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i·¯·¯ Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰·‡ eÎÈ¯a»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡¯·‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

dzÒÁ‡·eכז  ‡zÎL È¯Lz dÚ¯‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ·¯˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙ·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ¯ ÔcÚ·e ‡a¯˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ¯˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

Â„‡כח  ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

dxezd lr `xfr oa`

לׁשֹון  ּתהֹום ּגם ארץ. ּומּמגד מׁשה אמר ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹּכא ׁשר
ׁשּירדּו טעמֹו, וכן רממתהּו. ּתהֹום וכן ְְְְְְְְֵֵֵֵֶַָָֹנקבה.
והּנחלים  הּמעינֹות וירּבּו ּבארצֹו מּמעל ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָּגׁשמים
ּברכֹות  לארץ: מּתחת רֹובצת ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמהּתהֹום
והרחם  לּׁשמים, הּׁשדים ּדּמה ורחם. ְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשדים
רחם  זה, והפ ּבניו. ׁשּירּבּו והּטעם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלּתהֹום,

צֹומקים: וׁשדים ְְְִִִַַָמׁשּכיל

EÈ·‡ ˙BÎ¯a ÂÎׁשּברכּתי הּברכֹות אּלה . ƒ¿»ƒְְִֵֵֶֶַַָ
הֹורי  ּברכֹות  עם ויתחּברּו הם, ְְְְֲִִִִֵַַעצּומים 
את  וּתהר וכן יֹולדי. ּכמֹו והֹורי. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַׁשּברכּוני.
והתאּויתם. מּגזרת ּתאות. ּגבר: הֹורה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָמרים,
מּגזרת  אחיו. נזיר הּברכֹות: ׁשּתגּבהנה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָוהּטעם

לב: נדיב ּכמֹו ,סמּו והּוא ְְְִֵֵֶָנזר.
ÔÈÓÈa ÊÎ והאֹות היה. ּגּבֹור ּכי לזאב ּדּמהּו . ƒ¿»ƒְְִִִִֵָָָָ

עד  חּלק אז וכן ׁשלל. ּתרּגּום עד. הּגבעה: ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָאנ ׁשי
יחּלק  ולערב עדים: ּבגד לעד. קּומי ליֹום ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלל .
רמז  זה ּכי אמר ויׁשּועה לבניו. ׁשּׁשלל, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּטרף
ּבתחּלת  ּבּבקר. וטעם עמלק. את ׁשּנּצח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלׁשא ּול
וזהּו מרּדכי. ּדבר על ּבגלּותם, ולערב. ְְְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָהּמלכּות.

ידּוע: ארמית, המתרּגם ודעת ּדרׁש. ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּדר
B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡ ÁÎ אחד לכל ּבאה ּכאׁשר . ƒ¬∆¿ƒ¿»ְֲֶֶַָָָָ

igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyiy meil inei xeriy

(èë)eøá÷ énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
:ézçä ïBøôò äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúàŸ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬©«¦¦«

i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑,הכנסה לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון אסיפה ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יט)ּכגֹון: הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש כב)"ואין ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו ּתבּואת (ויקרא את "ּבאסּפכם ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

א  וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם הּגׁשמים. מּפני לּבית הכנסתם הכנסה הארץ", לׁשֹון היא אף ּבמיתה האמּורה .סיפה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
È˙B·‡ŒÏ‡∑ אבֹותי עזרא עזרא עזרא עזרא .עם אבןאבןאבןאבן ∆¬»ֲִַ

(ì)àøîî éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬©§¥−
ïøôò úàî äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ

:øá÷-úfçàì ézçä©«¦¦−©«£ª©¨«¤

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úà¤¥¨«

(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

(âì)ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®
:åénò-ìà óñàiå òåâiå©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑ יעקב לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
לא  ה)מתאבינּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(תענית אבןאבןאבןאבן ִֵָֹ

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)åéáà-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ הּוא ּבׂשמים מרקחת עזרא עזרא עזרא עזרא .ענין אבןאבןאבןאבן «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ יֹום ארּבעים לֹו ׁשּמלאּו עד חניטתֹו, ימי לֹו ‡˙B.הׁשלימּו ek·iÂ'B‚Â∑ לחניטה ארּבעים «ƒ¿¿ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ«ƒ¿…¿ְֲִִַַָָ
מתּברכין  נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה לרגלֹו, ּברכה להם ׁשּבאה לפי לבכּיה, .ּוׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(ã)øîàì äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ
:øîàì äòøô éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא  ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

Èaלב  ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈ·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא  ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג  Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

ּכפתרֹון  איׁש ּכטעם  אֹותם. ּבר ּכן ְְְְִִֵֵֵַַַַָָמהּברכֹות,
ֲחלֹומֹו:

Ì˙B‡ ÂˆÈÂ ËÎ:לקברֹו יֹוסף עם ּכּלם ׁשּילכּו . «¿«»ְְְִֵֵֶָָֻ

‰hn‰ Ï‡ ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ ‚Ï יׁשב ּבתחּלה ּכי . «∆¡…«¿»∆«ƒ»ְִִִַָָ
אדֹום  ארץ ּכמנהג ּתלּויֹות ורגליו הּמּטה, ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָעל

הּיׁשמעאלים: מּטֹות כן ולא ְְְִִִֵֵַַֹהּיֹום.

eËÁiÂ ·ּדר על רק ויּתכן אבק. ּכדמּות . «««¿ְְִִֵֶֶַַָָָ
חנטה הּתאנה ּכמֹוה , להיֹות מעט ְְְְְִֵַַָָָָָָרחֹוקה

ֶַָפּגיה:



מג igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyiy meil inei xeriy

(èë)eøá÷ énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
:ézçä ïBøôò äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúàŸ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬©«¦¦«

i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑,הכנסה לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון אסיפה ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יט)ּכגֹון: הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש כב)"ואין ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו ּתבּואת (ויקרא את "ּבאסּפכם ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

א  וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם הּגׁשמים. מּפני לּבית הכנסתם הכנסה הארץ", לׁשֹון היא אף ּבמיתה האמּורה .סיפה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
È˙B·‡ŒÏ‡∑ אבֹותי עזרא עזרא עזרא עזרא .עם אבןאבןאבןאבן ∆¬»ֲִַ

(ì)àøîî éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬©§¥−
ïøôò úàî äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ

:øá÷-úfçàì ézçä©«¦¦−©«£ª©¨«¤

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úà¤¥¨«

(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

(âì)ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®
:åénò-ìà óñàiå òåâiå©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑ יעקב לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
לא  ה)מתאבינּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(תענית אבןאבןאבןאבן ִֵָֹ

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)åéáà-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ הּוא ּבׂשמים מרקחת עזרא עזרא עזרא עזרא .ענין אבןאבןאבןאבן «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ יֹום ארּבעים לֹו ׁשּמלאּו עד חניטתֹו, ימי לֹו ‡˙B.הׁשלימּו ek·iÂ'B‚Â∑ לחניטה ארּבעים «ƒ¿¿ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ«ƒ¿…¿ְֲִִַַָָ
מתּברכין  נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה לרגלֹו, ּברכה להם ׁשּבאה לפי לבכּיה, .ּוׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(ã)øîàì äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ
:øîàì äòøô éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא  ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

Èaלב  ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈ·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא  ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג  Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

ּכפתרֹון  איׁש ּכטעם  אֹותם. ּבר ּכן ְְְְִִֵֵֵַַַַָָמהּברכֹות,
ֲחלֹומֹו:

Ì˙B‡ ÂˆÈÂ ËÎ:לקברֹו יֹוסף עם ּכּלם ׁשּילכּו . «¿«»ְְְִֵֵֶָָֻ

‰hn‰ Ï‡ ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ ‚Ï יׁשב ּבתחּלה ּכי . «∆¡…«¿»∆«ƒ»ְִִִַָָ
אדֹום  ארץ ּכמנהג ּתלּויֹות ורגליו הּמּטה, ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָעל

הּיׁשמעאלים: מּטֹות כן ולא ְְְִִִֵֵַַֹהּיֹום.

eËÁiÂ ·ּדר על רק ויּתכן אבק. ּכדמּות . «««¿ְְִִֵֶֶַַָָָ
חנטה הּתאנה ּכמֹוה , להיֹות מעט ְְְְְִֵַַָָָָָָרחֹוקה

ֶַָפּגיה:



igieמד zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyiy meil inei xeriy

(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
àp-äìòà äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, "אׁשר (שמות ּכמֹו: הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". "ּכיֿיכרה ¬∆»ƒƒƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ

כו)קניתי", ּדגּור,(ר"ה ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ועֹוד ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
'ט  לעׂשו: ואמר ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא וזהב ּכסף ּכל יעקב ּבּמערה'ׁשּנטל חלק ּבׁשביל זה עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiå:EòéaLä øLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«
i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑,מּניח הייתי לא הּׁשבּועה, ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְֲִִִִִִַַָָֹֹ

לׁשֹון  על אגּלה ׁשּלא ,ל ׁשּנׁשּבעּתי הּׁשבּועה על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא הּׁשבּועה'! על 'עבר לֹומר: ירא ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹאבל
סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, ׁשבעים על עדף מּכיר ׁשאני לו)הּקדׁש, .(דף ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

(æ)äòøô éãáò-ìk Bzà eìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³©§ŸÆ
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

(ç)íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

(è):ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ

(é)íL-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈
:íéîé úòáL ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«

i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף יׁשמעאל (סוטה ּונׂשיאי ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם על …∆»»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
והּקיפּוהּו ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון ּכגרן למלחמה, ּכתרים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ

קֹוצים  ׁשל סיג עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמּקף אבןאבןאבןאבן ְִֶַָָֻ

(àé)ãèàä ïøâa ìáàä-úà éðòðkä õøàä áLBé àøiå©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈
ìáà dîL àø÷ ïk-ìò íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´

:ïcøiä øáòa øLà íéøöî¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

(áé):íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
i"yx£Ìeˆ ¯L‡k∑?צּום אׁשר עזרא עזרא עזרא עזרא .מהּו אבןאבןאבןאבן «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

(âé)úøòîa Búà eøa÷iå ïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
-úfçàì äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà äìtënä äãN§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹©«£ª©

:àøîî éðt-ìò ézçä ïøôò úàî øá÷¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«
i"yx£ÂÈ· B˙‡ e‡NiÂ∑ מּבנֹות ׁשהם מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא 'אל צּום: ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

È‡Ó˙ה  ‡‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È ¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èp¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:·e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו  Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז  È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח  È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú¯‡a e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט  ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa·¯‡י  Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â ·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡ È‰e·‡Ï „·ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ

È·a˙יא  ‡Ï·‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú¯‡ ·˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡¯ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï·‡ e¯Ó‡Â „Ë‡„ È¯„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡¯·Úa Èc ÌÈ¯ˆÓ Ï·‡ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡c¯È„¿«¿¿»

Ôep„wÙ:יב  È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B· e„·ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e¯·˜eיג  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

È˙È¯k ¯L‡ איׁש:‰ יכרה ּכי ּכמֹו חפרּתי, . ¬∆»ƒƒְְְִִִִֶַָ
‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk Bz‡ eÏÚiÂ Ê מצרים אנׁשי ּכל . ««¬ƒ»«¿≈«¿…ְְִִֵַַָ

יּקראּו: ּפרעה עבדי מּיֹוסף, ְְְְִִֵֵַַַָֹלבד

Ï·‡ ÂÈ·‡Ï NÚiÂ È ּכאׁשר ׁשּקברּוהּו, אחר . «««¿»ƒ≈∆ְֲֶֶַַַָ
ז''ל: קדמֹונינּו ְְֵַַָאמרּו

ÂÈ· eNÚiÂ ·È ּכאׁשר ּבניו עׂשּו והּנה ּפרּוׁש . ««¬»»ְֲִֵֵֶַָָָ
ׁשּצּוה: ּבּמקֹום ּוקברּוהּו ׁשּנׂשאּוהּו ְְִִֶֶַָָָָָצּום.

igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyiy meil inei xeriy
אּתם', אּלא ּכאן.(ב"ר)ּכנען, נקּבעּו ּדגלים ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, לד' וכן למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

וזהּו: ּתחּתיהם. יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלוי
עלּֿדגל  מּטתֹו"איׁש ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות ּבאתת", .ֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 235 cenr ,k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

awri zzinA mixvn cEArW¦§¦§©¦§¦©©£Ÿ

אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיקקקקּבּבּבּבררררּוּוּוּו ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען ארצהארצהארצהארצה בניובניובניובניו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו יג)ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו (נ, ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי ּומסּים יעקב, ׁשל ארֹונֹו ּבנׂשיאת הּסדר רׁש"י מפרׁש ּבניו" אֹותֹו "וּיּׂשאּו הּפסּוק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹעל

ּתחּתיהם". יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹויֹוסף
ּומּדּוע  ּבניו, על־ידי אּלא על־ידֹו לא ּגּופא ּובזה הרחֹוק, ׁשּבעתיד ענין הּוא הארֹון נׂשיאת הרי יּׂשא, לא ׁשּלוי הּטעם ּבאּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹוצרי

אביו? ׁשל ארֹונֹו ּדנׂשיאת הּמצוה את זה ּבגלל מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָיּקחּו
ּבזה: ְֶַַָָָההסּברה

ולּבם  עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר "ׁשּכיון הּפרׁשה ּבתחּלת ּכֹותב ׁשרׁש"י ּכפי ּבמצרים, הּׁשעּבּוד התחיל יעקב ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבמיתתֹו
ׁשּיּוכל  ּגרמה יׂשראל ּבארץ לקבּורה מּמצרים יעקב ׁשל ׁשהֹוצאתֹו מּובן ּומּזה לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשל

מצרים. וׁשעּבּוד ּגלּות ְְְְִִִִַָלהיֹות
להֹודיע  אּלא לוי ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו "לּמה רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו מהּׁשעּבּוד, למעלה היה לוי ׁשּכן הארֹון, את לוי נׂשא לא זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומּטעם
ּבנֹוגע  אפילּו מּזֹו: ויתירה ּכּלם" על ימים הארי ולוי . . ׁשעּבּוד היה לא קּים הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּכּמה

לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד "מלאכת לוי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלׁשבט
ׁש לפי עבֹודה לעׂשֹות רצּו לא . . לוי ׁשל "ׁשבטֹו ׁשּכן הארֹון, לׂשאת ׁשעתיד זה עם קׁשּור זה את וענין לׂשאת ׁשעתידין ּידעּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו זקנים)הארֹון, (הדר יג).(תוספות א, שמות ְִִֵָָָָ

(ãé)Bzà íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑ מצרים הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
הּכבֹוד  ׁשראּו לפי אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ּכ ואחר וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחיו,

ּכבֹוד  ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי .ׁשעׂשּו ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)eðîèNé eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬¦§§¥−
:Búà eðìîb øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«

i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑ׁשלחנֹו על לסעד רגילים ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף eÓËNÈ.(ב"ר)ׁשל eÏ∑ מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ׁשּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹƒ¿¿≈ְְְִִֵֵֶַָ

הֹואלנּו", "ולּו ׁשמעני", "לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלענינים
ׁשקל  אנכי "ולּו למצותי", הקׁשבּת "לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש מתנּו". ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ"לּו

ּבּמקרא, ּדֹומה עֹוד לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש ּכמֹו:עלּֿכּפי". 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבּקׁשה, לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה לאֿתל "אּולי "אלי ּבעניי", ה' יראה "אּולי ּכגֹון: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

צּדיקם  חמּׁשים יׁש "אּולי 'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' עזרא עזרא עזרא עזרא ."יׁשיב אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéå:øîàì BúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«Ÿ
i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑ למׁשה צּוה יׂשראל", אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: אף יׂשראל, ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּולאהרן
ּבני  את נער "והּוא ׁשּנאמר: אצלֹו, רגילין ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את צּוּו? מי ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהיֹות

ˆe‰.בלהה" EÈ·‡∑(סה יבמות ּבעיניו (ב"ר. יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, יעקב צּוה לא ּכי הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר .ׁשּנּו ְִָ»ƒƒ»ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ÏÎÂיד  È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e·‡ ˙È»»ƒ

e¯Ó‡Âטו  ÔB‰e·‡ ˙ÈÓ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

˜„Ìטז  „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

eÓËNÈ eÏ ÂË:רּבים ּדרכים על ּבּמקרא לֹו ויׁש עׂשו. וּיׂשטם ּכמֹו איבה. לנּו יּטר ׁשּמא . ƒ¿¿≈ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ



מה igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyiy meil inei xeriy
אּתם', אּלא ּכאן.(ב"ר)ּכנען, נקּבעּו ּדגלים ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, לד' וכן למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

וזהּו: ּתחּתיהם. יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלוי
עלּֿדגל  מּטתֹו"איׁש ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות ּבאתת", .ֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 235 cenr ,k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

awri zzinA mixvn cEArW¦§¦§©¦§¦©©£Ÿ

אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיקקקקּבּבּבּבררררּוּוּוּו ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען ארצהארצהארצהארצה בניובניובניובניו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו יג)ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו (נ, ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי ּומסּים יעקב, ׁשל ארֹונֹו ּבנׂשיאת הּסדר רׁש"י מפרׁש ּבניו" אֹותֹו "וּיּׂשאּו הּפסּוק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹעל

ּתחּתיהם". יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹויֹוסף
ּומּדּוע  ּבניו, על־ידי אּלא על־ידֹו לא ּגּופא ּובזה הרחֹוק, ׁשּבעתיד ענין הּוא הארֹון נׂשיאת הרי יּׂשא, לא ׁשּלוי הּטעם ּבאּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹוצרי

אביו? ׁשל ארֹונֹו ּדנׂשיאת הּמצוה את זה ּבגלל מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָיּקחּו
ּבזה: ְֶַַָָָההסּברה

ולּבם  עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר "ׁשּכיון הּפרׁשה ּבתחּלת ּכֹותב ׁשרׁש"י ּכפי ּבמצרים, הּׁשעּבּוד התחיל יעקב ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבמיתתֹו
ׁשּיּוכל  ּגרמה יׂשראל ּבארץ לקבּורה מּמצרים יעקב ׁשל ׁשהֹוצאתֹו מּובן ּומּזה לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשל

מצרים. וׁשעּבּוד ּגלּות ְְְְִִִִַָלהיֹות
להֹודיע  אּלא לוי ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו "לּמה רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו מהּׁשעּבּוד, למעלה היה לוי ׁשּכן הארֹון, את לוי נׂשא לא זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומּטעם
ּבנֹוגע  אפילּו מּזֹו: ויתירה ּכּלם" על ימים הארי ולוי . . ׁשעּבּוד היה לא קּים הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּכּמה

לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד "מלאכת לוי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלׁשבט
ׁש לפי עבֹודה לעׂשֹות רצּו לא . . לוי ׁשל "ׁשבטֹו ׁשּכן הארֹון, לׂשאת ׁשעתיד זה עם קׁשּור זה את וענין לׂשאת ׁשעתידין ּידעּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו זקנים)הארֹון, (הדר יג).(תוספות א, שמות ְִִֵָָָָ

(ãé)Bzà íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑ מצרים הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
הּכבֹוד  ׁשראּו לפי אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ּכ ואחר וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחיו,

ּכבֹוד  ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי .ׁשעׂשּו ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)eðîèNé eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬¦§§¥−
:Búà eðìîb øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«

i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑ׁשלחנֹו על לסעד רגילים ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף eÓËNÈ.(ב"ר)ׁשל eÏ∑ מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ׁשּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹƒ¿¿≈ְְְִִֵֵֶַָ

הֹואלנּו", "ולּו ׁשמעני", "לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלענינים
ׁשקל  אנכי "ולּו למצותי", הקׁשבּת "לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש מתנּו". ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ"לּו

ּבּמקרא, ּדֹומה עֹוד לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש ּכמֹו:עלּֿכּפי". 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבּקׁשה, לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה לאֿתל "אּולי "אלי ּבעניי", ה' יראה "אּולי ּכגֹון: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

צּדיקם  חמּׁשים יׁש "אּולי 'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' עזרא עזרא עזרא עזרא ."יׁשיב אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéå:øîàì BúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«Ÿ
i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑ למׁשה צּוה יׂשראל", אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: אף יׂשראל, ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּולאהרן
ּבני  את נער "והּוא ׁשּנאמר: אצלֹו, רגילין ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את צּוּו? מי ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהיֹות

ˆe‰.בלהה" EÈ·‡∑(סה יבמות ּבעיניו (ב"ר. יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, יעקב צּוה לא ּכי הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר .ׁשּנּו ְִָ»ƒƒ»ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ÏÎÂיד  È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e·‡ ˙È»»ƒ

e¯Ó‡Âטו  ÔB‰e·‡ ˙ÈÓ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

˜„Ìטז  „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

eÓËNÈ eÏ ÂË:רּבים ּדרכים על ּבּמקרא לֹו ויׁש עׂשו. וּיׂשטם ּכמֹו איבה. לנּו יּטר ׁשּמא . ƒ¿¿≈ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ



igieמו zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ycew zayl inei xeriy

(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkíúàhçå E Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³§©¨¨Æ
éáà éýìû éãáò òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ékE ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®

:åéìà íøaãa óñBé jáiå©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
i"yx£EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑ עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

(çé):íéãáòì Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©Ÿ́§½¦¤¬§−©«£¨¦«
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑ הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

(èé):éðà íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−¨«¦
i"yx£È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑ הייתי אם ּבתמיהה, אני? ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְְֲִִִִִִִֶָָָ

והיא לטֹובה, חׁשבּה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם והלא יכֹול? אני ּכלּום לכם, להרע ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻרֹוצה
לכם? להרע יכל לבּדי עזרא עזרא עזרא עזרא .אני אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֶַַָָָֹ

(ë)ç ízàåïòîì äáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ß zah f"h ycew zay ß

(àë)íëtè-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤©§¤®
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑ ידיכם ועל עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
אחי  ואמר ּבהן, ונׁשּתּבח ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות מה אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָנֹודע

נרֹות  עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את ׁשהֹורג אח ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף וכּו'הם, אחד נר לכּבֹות יכלּו .לא ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(áë)äàî óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½¥¨¬
:íéðL øNòå̈¤−¤¨¦«

(âë)lL éða íéøôàì óñBé àøiåäMðî-ïa øéëî éða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ¤§©¤½
:óñBé ékøa-ìò eãléª§−©¦§¥¬¥«

i"yx£ÛÒBÈ Èk¯aŒÏÚ∑ ּברּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתרּגּומֹו «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(247 'nr k zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ּבּבּבּבררררּכּכּכּכיייי עלעלעלעל ייייּלּלּלּלדדדדּוּוּוּו .... .... מכירמכירמכירמכיר ּבּבּבּבניניניני כג)ּגּגּגּגםםםם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף(נ, ּגּגּגּגזירינזירינזירינזירינּוּוּוּוןןןן אתילידאתילידאתילידאתילידּוּוּוּו עּזיאל)ּכּכּכּכדדדד ּבן יֹונתן הּסנּדק(ּתרּגּום היה ׁשּיֹוסף ּבני היינּו ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
ּברּכיו על ׁשּנּמֹולּו יֹונתן)מכיר, אחים,(ּפרּוׁש ׁשני ׁשל ּבסנּדקאּות אחד אדם לכּבד ׁשּלא הּוא יׂשראל מנהג הרי ,ּכ על והקׁשּו . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּה" אדם ׁשנה לא ׁש"מעֹולם לּקטרת, א)ּבדֹומה כו, יכֹול (יֹומא ּדאתרא' ׁש'ּמרא סֹופר', ה'חתם ׁשל חּדּוׁשֹו ּפי על לתרץ ויׁש . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הארץ, על הּׁשּליט היה יֹוסף ּכאן: ואף ּכרצֹונֹו. קטרת להקטיר יכֹול הּגדֹול ׁשהּכהן ּכׁשם אחד, מאח יֹותר עבּור ּכסנּדק ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלׁשּמׁש

אחים. לׁשני סנּדק להיֹות לֹו הּתר ולכן ּדאתרא', עזרא עזרא עזרא עזרא 'מרא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻ

ÔÚkיז  ˜B·L eÚ·a ÛÒBÈÏ Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ· È¯‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡·BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„·Ú ‡·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»

:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Î·e Ce·‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

e¯Ó‡Âיח  È‰BÓ„˜ eÏÙe È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈc·ÚÏ CÏ ‡Á‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

ÏÁc‡יט  È¯‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡‡ ÈÈ„«¿»¬»

ÈÈכ  Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ Ôez·LÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚnÏ ÏÈ„a ‡·ËÏ ˙·MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

ÈÂ˙כא  ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁz ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁÂ ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

‡·È‰eכב  ˙È·e ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓa ÛÒBÈ ·È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

Èaכג  Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈa ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈
:ÛÒBÈ Èa¯Â e„ÈÏÈ˙‡ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

‡p‡ ÊÈ:ּפּיּוס לׁשֹון . »»ְִ
È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk ÔB‡b‰ ¯Ó‡iÂ ËÈּכאּלּו . «…∆«»ƒ¬««¡…ƒ»ƒְִ

וּתאמרּו לפני ׁשּנפלּתם אלהים, ּבמקֹום ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָֹֹאני

:עבדי ְֲֲֶַָאנחנּו
‰NÚ ÔÚÓÏ Î:הּפעל ׁשם . ¿««¬…ֵַַֹ

ÌÈLlL Èa ‚Î,סמּוכה ּבני מּלת היֹות ּבעבּור . ¿≈ƒ≈ƒְְֱֲִֵַַָ
ּגדלּו: יּלדּו. רּבעים: הּבנים יהיּו ְְְִִִִִֵֵַָָֻהּנה

igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ycew zayl inei xeriy

(ãë)ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ
øLà õøàä-ìà úàfä õøàä-ïî íëúà äìòäå íëúà¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤£¤¬

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì òaLð¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

(äë)íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða-úà óñBé òaLiå©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
:äfî éúîöò-úà íúìòäå íëúà¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

(åë)íNéiå Búà eèðçiå íéðL øNòå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½©¦¬¤
:íéøöîa ïBøàä«¨−§¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 474 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zElBd KWgn lrRzdl `NW gMd©Ÿ©¤Ÿ§¦§©¥¥Ÿ¤©¨

ּבּבּבּבמצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן פרשתנו)ווווּיּיּיּיייייׂשׂשׂשׂשםםםם (סיום ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבטֹוב" ּד"מסּיימין הּכלל ועוד)ידּוע נדה, סוף תוספות ּבמצרים,(עיין נקּבר ׁשּיֹוסף ּבזה הּוא ּבראׁשית ספר סּיּום מּדּוע ּתמּוּה, ואם־ּכן , ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבמצרים? ונׁשאר יׂשראל ּבארץ מּיד ליקבר יֹוסף זכה ׁשּלא הּׁשבח, הפ זהּו לכאֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהרי
הּתֹורה על "ּבּׁש ּׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה לֹומר כט)ויׁש מז, הּוא,(פרשתנו יׂשראל ּבארץ ולא ּבמצרים יֹוסף ׁשּנקּבר לזה ׁשהּטעם , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּולמׁשכם  עּמהם וללכת ּבּגלּות, ׁשהם זמן ּכל וחסד חן להם למׁש צרי ואּתה כּו' עליהם ׁשּתגן צרי "אּתה ליֹוסף אמר יעקב ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּכי
ְִַָּבּמדּבר".

הּצּדיק  ׁשּיֹוסף ּבידעם הּנה קׁשה, ּגלּות ּבתֹו ׁשהיּו ּדאף וחּזּוק, עּדּוד יׂשראל ּבני ׁשאבּו ּבמצרים יֹוסף מּקבּורת ׁשאּדרּבה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָונמצא,
להקּב"ה. ּבדבקּותם חזקים ולהיֹות מהּסביבה, להתּפעל ׁשּלא מּזה נתעֹודדּו ּגלּותם, ּבצרת אּתם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹנמצא

ּבחּוץ  ּדוקא יׂשראל מרֹועי וכּמה ּכּמה נטמנּו מּכל־מקֹום יׂשראל, ּבארץ קבּורה ׁשל הּמעלה ּגדל אף ּׁשעל מה לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ה'. ּבעבֹודת וחּזּוק עּדּוד ׁשֹואבים מּזה הּנה מרעיתם, צאן עם יחד ּבּגלּות ׁשּנׁשארּו על־ידי־זה ּכי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלארץ,

מרֹועי  ׁשּמק ּבלים החזק ׁשהּוא ונתחּזק", חזק "חזק מכריזים ותכף ּבמצרים", ּבארֹון "וּייׂשם ּבּפסּוק הּוא ּבראׁשית ספר ׁשּסּיּום ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹוזהּו
ּבימינּו. ּבמהרה הּגֹואל יבֹוא אׁשר עד הּגלּות, ּבמצר ּבהיֹותנּו עזרא עזרא עזרא עזרא יׂשראל, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן פה אל פ"ה פסוקים ויחי פ"ה פרשת חסלת
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ּבּבּבּבמצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן פרשתנו)ווווּיּיּיּיייייׂשׂשׂשׂשםםםם (סיום ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבטֹוב" ּד"מסּיימין הּכלל ועוד)ידּוע נדה, סוף תוספות ּבמצרים,(עיין נקּבר ׁשּיֹוסף ּבזה הּוא ּבראׁשית ספר סּיּום מּדּוע ּתמּוּה, ואם־ּכן , ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבמצרים? ונׁשאר יׂשראל ּבארץ מּיד ליקבר יֹוסף זכה ׁשּלא הּׁשבח, הפ זהּו לכאֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהרי
הּתֹורה על "ּבּׁש ּׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה לֹומר כט)ויׁש מז, הּוא,(פרשתנו יׂשראל ּבארץ ולא ּבמצרים יֹוסף ׁשּנקּבר לזה ׁשהּטעם , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּולמׁשכם  עּמהם וללכת ּבּגלּות, ׁשהם זמן ּכל וחסד חן להם למׁש צרי ואּתה כּו' עליהם ׁשּתגן צרי "אּתה ליֹוסף אמר יעקב ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּכי
ְִַָּבּמדּבר".

הּצּדיק  ׁשּיֹוסף ּבידעם הּנה קׁשה, ּגלּות ּבתֹו ׁשהיּו ּדאף וחּזּוק, עּדּוד יׂשראל ּבני ׁשאבּו ּבמצרים יֹוסף מּקבּורת ׁשאּדרּבה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָונמצא,
להקּב"ה. ּבדבקּותם חזקים ולהיֹות מהּסביבה, להתּפעל ׁשּלא מּזה נתעֹודדּו ּגלּותם, ּבצרת אּתם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹנמצא

ּבחּוץ  ּדוקא יׂשראל מרֹועי וכּמה ּכּמה נטמנּו מּכל־מקֹום יׂשראל, ּבארץ קבּורה ׁשל הּמעלה ּגדל אף ּׁשעל מה לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ה'. ּבעבֹודת וחּזּוק עּדּוד ׁשֹואבים מּזה הּנה מרעיתם, צאן עם יחד ּבּגלּות ׁשּנׁשארּו על־ידי־זה ּכי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלארץ,

מרֹועי  ׁשּמק ּבלים החזק ׁשהּוא ונתחּזק", חזק "חזק מכריזים ותכף ּבמצרים", ּבארֹון "וּייׂשם ּבּפסּוק הּוא ּבראׁשית ספר ׁשּסּיּום ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹוזהּו
ּבימינּו. ּבמהרה הּגֹואל יבֹוא אׁשר עד הּגלּות, ּבמצר ּבהיֹותנּו עזרא עזרא עזרא עזרא יׂשראל, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
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יותר מאשר שמירת התפלה,  נעלית  שמירת התורה 
נפלא"11,  "ביחוד  התורה  עם  מתאחד  שהלומד  כיון 
והיינו שמציאות האדם נעשית מציאות התורה, ובמילא 
התורה  כמו  המזיק,  דבר  מכל  ושמור  מוגן  נעשה 

11 תניא פ"ה.

ובעיקר באמצע  גם  ולכן שמירת התורה היא  עצמה12. 
הדרך, כשגוברת סכנת ההליכה בדרך.

12 להעיר ממארז"ל )סוף חגיגה( ת"ח אין אש של גיהנם שולטת בהן . 
. . שכל גופן אש, דכתיב הלא דברי כאש.

ליקוטים מתורת לוי יצחק הזשך זעזוד וו



מח

לשבוע פרשת ויחי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י' טבת
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג טבת
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א טבת
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי -י"ד טבת
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב טבת
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו טבת
מפרק עז

עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז טבת
פרק כ 

מפרק עט עד סוף פרק פב

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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íéøîà éèå÷éì
äéäéù éðîéä ììçáù àáìã à÷îåòîäáäà óåöø åëåú

àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî
íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù

'ä úáäàì äæä íìåò éâåðòúî äëôäìå äúåðùì äâåð
ìëá ù"îëàáéå äìòéù åðééäå êéøöé éðùá êááì

úâøãîî äøúé äáéçå äáø äáäà úâøãîì òéâéå
äáäàùà éôùøë äæòäáäà áåúëá úàø÷ðä àéäå

âðòäå àáä íìåò ïéòî 'ä ìò âðòúäì íéâåðòúáàåä
éôë åúòéãéå 'ä úìëùäá âðòúîä ìëùå äîëç çåîá

íéîä 'éçá àåäå åúîëçå åìëù úâùäòåøæ øåà òøæå
'éçá úà áåèì úëôäîä úéäìàä ùôð úùåã÷áù

åàá íäîù úéîäáä ùôðáù íéîäéâåðòú úåàú
øäæä íùá 'â ÷øô 'ð øòù ç"òá ù"îëå äìçúî æ"äåò

áåè úåéäì êôäð òøäùùîî áåè øöé åîë øåîâ
àåäù æ"äåò éâåðòú íäù åðîî íéàåöä íéãâáä øéñäá

íäá ùáåìîéôðò ïäù áìáù úåãîä ìë øàù ïëå
äôáù øåáãä çë ìëå åãáì 'äì åéäé äáäàäå äàøéä
äáùçîä éùåáì ïî íéàìåîî åéäé çåîáù äáùçîäå

úáùçî ïäù äãáì úéäìàä ùôð ìù øåáãäå'ä
àñøéâî äéîåô ÷éñô àì íåéä ìë åúçéù úåéäì åúøåúå

ç"îø øàùå 'éãéáù ééùòîä çëåäùòîá äéäé åéøáà
úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì àåäù ãáì úåöîä
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י.9. ג, השירים א.10.שיר נד, אהבה,11.ברכות של ואחרות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר
מט. מו, מא, מ, יח, טז, טו, בפרקים בהרחבה להלן דן הוא

zah `"i ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"א שני יום
פרק י  ,28 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.øåîâ åðéàù

.úéäìàä Lôð ìLseba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ¤¤¤¨¡Ÿ¦
zecnae lkya wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr sebdy .elek

.dly dyrne xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`d ytpd lyCà©
úéîäaä Lôð,Lnî Côäì dðBöø ,ätìwänLz` dvex `id - ¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¨§¥¤©¨

- ziwl`d ytpd on jtidd
sebdye seba leynz `idy
mxa .dpnn wx `lenn didi
:`ed ,dtilwd ly df dpevx
øabúiL íãàä úáBèì§©¨¨¨¤¦§©¥

,äpçvðéå äéìòz` - ¨¤¨¦©§¤¨
,dpnn dztzi mc`dy llk dvex dppi` dtilwd :xnelk .dtilwd

,dze` gvpie dilr xabzi mc`dy dvex `id jtidläðBfä ìLîk¦§©©¨
LBãwä øäfaL12:dpef xkyy jlna "xdef"a `aend lynk - ¤©Ÿ©©¨

jlnd ly zizin`d ezpeek .dxiar xacl epa z` zeztl dqpzy
,oaene .dpefdn dztzi `le ezxeabe eznkg z` gikei epay ,`id
dlbi oadye ,rvazi jlnd ly epevxy dvex dnvr dpefd mby ,ixd
dciwtzy xg`n ,`l` .dpnn dztzi `le ezxeabe eznkg z`
mb jk .dpen`a dzcear zeyrl dilry ixd - jlnd oa z` zeztl
leynz `idy dyxi `le dilr xabzi mc`dy dvex dnvr dtilwd

.ezaehl wx `ed - mc`d iezit ly dfd oeiqpd lke ,ea
ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl
x"enc` w"k ixac siqedl i`ck - dyecwle aehl ,zindad

edfy ,"zewlzqdd xn`n"a ,ocr eznyp yhiee`aeiln v"iixden
- "mihy" .mihy ivr ly miyxwn mwed okyndy xacd xaqd
,"df znerl" ly "zehy" dpyi .lky itÎlr `ly ,"zehy" oeyln
on dhnl ody zee`za rewy mc`y dn - epiide ,dyecwd cbpky
`xnbdy enk ,oeibdd

zxne`13xaer mc` oi`"
ea qpkp ok m` `l` dxiar
"zehy" dpyie ."zehy gex
zexqnzdd - dyecw ly
itkn dlrnl dyecw ipiprl

zxne` `xnbdy enk ,aizkn lkydy14"`aql 'izehy 'il 'ipd`"
lk lry okynd zcear idef .(el dlired `aqd ly "ezehy"=)

aezky enk ,eaxwa opekl icedi15w"ky enke ,"mkeza izpkye"
miwn icedi lky okynd iciÎlry ,hay c"ei xn`na `hazd epiax
dpikyd z`xyde illkd ycwnde okynd mwene jled - eaxwa
ly "zehy"d zkitd iciÎlr - ?xacd dyrp cvik .mlerd lka
,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw ly "zehy"l zindad ytpd

.lkyd zpadn dlrnl
l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16,aeh xvi df aeh"

rxdÎxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df c`n
ly aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd - "aeh"l

.aehÎxvid

.é ÷øtzldpznd dnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
`ed - icedi ly eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia

z` dilr hilyne zindad eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a

" `xwp `ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpdwicv,jka mipte` ipye ,"

,cg` ote` - :ipydn dhnl cg`

`ed f`e ,aehl jtdp elek rxdy

wicv"xenbaehe wicv" `xwpe ,"

- .aeh wx ea yiy wicv - "el

,dkenp xzei dbixcne ,ipy ote`

lk jtdp `l oiicr eay rxdy

wicv" `ed f`e ,aehl elek

xenb epi`yrxe wicv" `xwpe ,"

edyn oiicr ea yiy wicv - "el

- miletkd mix`zd .rxd on

mpd - "el rxe wicv - xenb epi`y wicv"e ,"el aehe wicv - xenb wicv"

mix`zn ,"xenb epi`"e "xenb" :"wicv"d ly zebixcnd oze`a mieey mix`z

"d ribd okid crwicvdad`d m` ,(wicv `xwp `ed jk llbay) 'd zad`a "

dnk cr ,mix`zn - "el rx"e "el aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id

dktdpzindad ytpdunyy e` ,dlek lk dktdp `id m` ,"aeh"l "rx"n

`le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny eil`n oaen .da x`yp oiicr rxd on

epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna iehia icil `ad rxd zece`

:owfd

íò Ck ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå- §¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd,éìàîOä ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨©§¨¦

ly iy`xd enewin ,alay -
,"rx"dáeúkL Bîk1: §¤¨

,"Eaøwî òøä zøòáe"- ¦©§¨¨¨¦¦§¤
lry ,dxezd dyibcn jka
z` lilk yxyl icedi lk
`l :xnelk ,eaxway rxd
rxd lr xabziy wx
zindad ytpdy ,ezelbzda
`le xacz `l ,aeygz `l
`l` ,rx ly miyrn dyrz
`ly ,zindad ytpd zegekay iniptd rxd z` "cari" s`y

.rxd on edyn ea yiy xacl llk dee`ziáBèì Ctäð òøä ïéàå§¥¨©¤§©§
Lnîrxd did eli` ,aehl elek jtdp `l oiicr rxdy ,`l` - ©¨

f` did ,aehl elek jtdplkelek,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek ly
,rxl de`zd mewna ,dyecwle zewl`lBðéàL ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦¤¥

."Bì òøå ÷écö"å "øeîb:cin xiaqn `ede -,eðéäczernynd - ¨§©¦§©§©§

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

äôéì÷äîù úéîäáä ùôð êàùîî êôäì äðåöø
äðåæä ìùîë äðçöðéå äéìò øáâúéù íãàä úáåèì

:÷"äæáù

äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë
ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå

ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä
àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå

÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå
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א.12. קסג, ב חלק א.13.זהר ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה כא.1.בראשית כא, דברים



ני zah `"i ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"א שני יום
פרק י  ,28 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.øåîâ åðéàù

.úéäìàä Lôð ìLseba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ¤¤¤¨¡Ÿ¦
zecnae lkya wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr sebdy .elek

.dly dyrne xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`d ytpd lyCà©
úéîäaä Lôð,Lnî Côäì dðBöø ,ätìwänLz` dvex `id - ¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¨§¥¤©¨

- ziwl`d ytpd on jtidd
sebdye seba leynz `idy
mxa .dpnn wx `lenn didi
:`ed ,dtilwd ly df dpevx
øabúiL íãàä úáBèì§©¨¨¨¤¦§©¥

,äpçvðéå äéìòz` - ¨¤¨¦©§¤¨
,dpnn dztzi mc`dy llk dvex dppi` dtilwd :xnelk .dtilwd

,dze` gvpie dilr xabzi mc`dy dvex `id jtidläðBfä ìLîk¦§©©¨
LBãwä øäfaL12:dpef xkyy jlna "xdef"a `aend lynk - ¤©Ÿ©©¨

jlnd ly zizin`d ezpeek .dxiar xacl epa z` zeztl dqpzy
,oaene .dpefdn dztzi `le ezxeabe eznkg z` gikei epay ,`id
dlbi oadye ,rvazi jlnd ly epevxy dvex dnvr dpefd mby ,ixd
dciwtzy xg`n ,`l` .dpnn dztzi `le ezxeabe eznkg z`
mb jk .dpen`a dzcear zeyrl dilry ixd - jlnd oa z` zeztl
leynz `idy dyxi `le dilr xabzi mc`dy dvex dnvr dtilwd

.ezaehl wx `ed - mc`d iezit ly dfd oeiqpd lke ,ea
ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl
x"enc` w"k ixac siqedl i`ck - dyecwle aehl ,zindad

edfy ,"zewlzqdd xn`n"a ,ocr eznyp yhiee`aeiln v"iixden
- "mihy" .mihy ivr ly miyxwn mwed okyndy xacd xaqd
,"df znerl" ly "zehy" dpyi .lky itÎlr `ly ,"zehy" oeyln
on dhnl ody zee`za rewy mc`y dn - epiide ,dyecwd cbpky
`xnbdy enk ,oeibdd

zxne`13xaer mc` oi`"
ea qpkp ok m` `l` dxiar
"zehy" dpyie ."zehy gex
zexqnzdd - dyecw ly
itkn dlrnl dyecw ipiprl

zxne` `xnbdy enk ,aizkn lkydy14"`aql 'izehy 'il 'ipd`"
lk lry okynd zcear idef .(el dlired `aqd ly "ezehy"=)

aezky enk ,eaxwa opekl icedi15w"ky enke ,"mkeza izpkye"
miwn icedi lky okynd iciÎlry ,hay c"ei xn`na `hazd epiax
dpikyd z`xyde illkd ycwnde okynd mwene jled - eaxwa
ly "zehy"d zkitd iciÎlr - ?xacd dyrp cvik .mlerd lka
,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw ly "zehy"l zindad ytpd

.lkyd zpadn dlrnl
l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16,aeh xvi df aeh"

rxdÎxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df c`n
ly aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd - "aeh"l

.aehÎxvid

.é ÷øtzldpznd dnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
`ed - icedi ly eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia

z` dilr hilyne zindad eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a

" `xwp `ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpdwicv,jka mipte` ipye ,"

,cg` ote` - :ipydn dhnl cg`

`ed f`e ,aehl jtdp elek rxdy

wicv"xenbaehe wicv" `xwpe ,"

- .aeh wx ea yiy wicv - "el

,dkenp xzei dbixcne ,ipy ote`

lk jtdp `l oiicr eay rxdy

wicv" `ed f`e ,aehl elek

xenb epi`yrxe wicv" `xwpe ,"

edyn oiicr ea yiy wicv - "el

- miletkd mix`zd .rxd on

mpd - "el rxe wicv - xenb epi`y wicv"e ,"el aehe wicv - xenb wicv"

mix`zn ,"xenb epi`"e "xenb" :"wicv"d ly zebixcnd oze`a mieey mix`z

"d ribd okid crwicvdad`d m` ,(wicv `xwp `ed jk llbay) 'd zad`a "

dnk cr ,mix`zn - "el rx"e "el aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id

dktdpzindad ytpdunyy e` ,dlek lk dktdp `id m` ,"aeh"l "rx"n

`le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny eil`n oaen .da x`yp oiicr rxd on

epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna iehia icil `ad rxd zece`

:owfd

íò Ck ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå- §¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd,éìàîOä ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨©§¨¦

ly iy`xd enewin ,alay -
,"rx"dáeúkL Bîk1: §¤¨

,"Eaøwî òøä zøòáe"- ¦©§¨¨¨¦¦§¤
lry ,dxezd dyibcn jka
z` lilk yxyl icedi lk
`l :xnelk ,eaxway rxd
rxd lr xabziy wx
zindad ytpdy ,ezelbzda
`le xacz `l ,aeygz `l
`l` ,rx ly miyrn dyrz
`ly ,zindad ytpd zegekay iniptd rxd z` "cari" s`y

.rxd on edyn ea yiy xacl llk dee`ziáBèì Ctäð òøä ïéàå§¥¨©¤§©§
Lnîrxd did eli` ,aehl elek jtdp `l oiicr rxdy ,`l` - ©¨

f` did ,aehl elek jtdplkelek,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek ly
,rxl de`zd mewna ,dyecwle zewl`lBðéàL ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦¤¥

."Bì òøå ÷écö"å "øeîb:cin xiaqn `ede -,eðéäczernynd - ¨§©¦§©§©§
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äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë
ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
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א.12. קסג, ב חלק א.13.זהר ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה כא.1.בראשית כא, דברים



zahנב `"i ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:"el rxe" lyàlà ,éìàîOä ììça òø øòfî èòî ïéãò Ba LiL¤¥£©¦§©¦§¥©¤¨¨©§¨¦¤¨
?dnecke de`zd ybxa iehia icil `a df rx hrn oi` recn -

óeôkL,rx hrn eze` -äîãð ïëìå ,Bèeòî úîçî áBhì ìèáe ¤¨¨¥©¥£©¦§¨¥¦§¤
Bì,wicvl -elà úîàa ìáà ,éøîâì Blk Bì Cìéå eäLøâéå ék¦©§¨§¥©¥¤ª§©§¥£¨¤¡¤¦

ìk ¯ éøîâì Bì Cìäå óìç̈©§¨©§©§¥¨
äéä BaL òøäáBèì Ctäð ¨©¤¨¨¤§©§

Lnî2,ïéðòä øeàáe .- ©¨¥¨¦§¨
`a owfd epaxlr zeprl

wicvdy xg`n :dl`y
yibxn epi` (xenb epi`y)
okzi ixd - rxd z` llk
elek jtdp eay rxd ok`y
on uny s` ea oi`e aehl
?rx ea yiy epl oipne ,rxd
owfd epax xiaqn jk lr
zbixcnn oaei xacdy
dcaerd :"xenb wicv"
elek lk jtdp eay rxdy
d`vezk d`a ,aehl
itk) "mibeprza dad`"n
,(iriyzd wxta xaqedy
daiqa xqg m`a - ixd
dad`"a (mxeba)
gxkdd on ,"mibeprza
aaeqna mb xqgy
rxd zkitda - (d`veza)

elehiaa ,dbxc efi`a "ogead oa`" `id "mibeprza dad`"d .aehl
,mc`d `vnp ,rxd lyBlL òøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©¤

,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì,aeh wx ea yi -ìò àeä §§¨¥¦§¨©¦§©
ãàî ñàîì eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§¦§Ÿ§Ÿ

äfä íìBò éâeðòúaly ybx ea mixxern dfdÎmlerd ibeprz - §©£¥¨©¤
,ytp lrebe aerizíãà éða úBâeðòúa ía âpòúäì,ick - §¦§©¥¨§©£§¥¨¨

,'ä úãBáòì àìå ,ãáìa óebä úåàz úàlîìokzi ixd ,oky - §©Ÿ©£©©¦§©§Ÿ©£©
zevna :lynl ,dyecwd cvl jiiyd dfdÎmlerd ibeprz ly beq
ze`pd eli`e .dnecke (iriayd wxta xkfpy itk) zay bper
miqe`n - miny myl `ly ,dfdÎmlerd ly miinzq mibeprze

- ?dnl jk lke .wicvd ipira ixnblíéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦
.àøçà àøèñå ätìwäî íéòtLðåibeprz ly mxewn - §¦§¨¦¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨

,"`xg` `xhq"ae "dtilw"a `ed dfdÎmlerdäî ìëåàeäM §¨©¤
,äàðOä úéìëúa BàðBN àeä øeîb ÷écvä ¯ àøçà àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨©©¦¨§§©§¦©¦§¨

BúMã÷e 'äì Búáäà ìãb úîçî3íéâeðòúa äaø äáäàa- ¥£©Ÿ¤©£¨©§ª¨§©£¨©¨§©£¦
,"mibeprza dax dad`" z`xwpd dad`íéøkæpä äøúé äaçå§¦¨§¥¨©¦§¨¦

,ìéòì,zead`d ibeq x`ya xy`n daig xzei da yi ef dad` - §¥
dlecb dad`a cner wicvdy oeikne .iriyzd wxta xkfpy itk

z` jk lk `pey `ed okl - dyecwle zewl`l efk dlibx izlae
:`xg` `xhqe dtilwdék,`xg` `xhq licadle dyecw -íä ¦¥

,äæ únòì äæ,ea zxxern ,dyecw ipiprle d"awdl ezad` - ¤§ª©¤
ezad` lceb ly dcn dze`a `xg` `xhql d`py ,`linn

.zewl`láéúëãk4: §¦§¦
,íéúàðN äàðN úéìëz"©§¦¦§¨§¥¦
éðø÷ç ,éì eéä íéáéBàì§§¦¨¦¨§¥¦

,"'Bâå éááì òãåcec - §©§¨¦§
itlk z`f xne` jlnd
`edy ,dyecwd icbpn
.dlecb d`py mze` `pey
`ed ,d`py dze`l di`xk

rce ipxwg" :xne`"iaal-
izad` lcebn :xnelk
- ialay ,d"awd ,jil`
dlecb dn ,`linn ,xikz
.dyecwd icbpnl iz`py
äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¤¤Ÿ¤¨©£¨
äàðOä ìãb Cøò Ck ,'äì©¨¤¤Ÿ¤©¦§¨

àøçà àøèñì`xhq" - §¦§¨¨¢¨
zeipgexd zetilwd ,"`xg`
xewnd ,xen`k ,ody
mibeprzd lk ly "zeig"de

,miiptebdòøa ñeànäå§©¦¨©
,úéìëúajxr itle - §©§¦

lceb mb jk 'dl dad`d
ipgex xac lr .miinybd mibeprzde zee`zd ly rxd z` eqe`in
,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn wegx `edy ("`xg` `xhq")
ze`vnpe mc`d l` zeaexwd ("rx") zeinyb zee`z lr eli`e
`edy xacn lrbpy mc`k ,"qe`in" iehiad mi`zn ,eipir cbpl

.eipir cbpl cnerd ,`peyLnî äáäàä Côä àeä ñeànä ék¦©¦¥¤¨©£¨©¨
.äàðOä Bîkqgia ,xen`k ,mi`zn "d`py" iehiady ,`l` - §©¦§¨

mi`zn - zeipteb zee`zl qgia eli`e ,"`xg` `xhq"e "dtilw"l
yiy d`pyd zilkzy ,xaqen ixd ,mipt lk lr ."qe`in" iehiad
dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y zngn `id ,"rx"l xenbÎwicvl
eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv" `xwp `ed jk meyne ,xzeia
`ed .xzeia dpeilrde d`lnd dcna `id - "mibeprza dad`"d -
eay rxd lk :aeha wx yecb `edy - "el aehe wicv" `xwp mb
- "xenb epi`y wicv"l qgia daeyzd z` oiap o`kn .aehl jtdp

yiy ixd ,mibeprza dad`a ea xqgy oeik,rxd on edyn oiicr ea
"`ipz"d xne` jk lre .llk df rxa yibxn `ed oi`y zexnl

:jyndaàøçà àøèqä àðBN BðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥¥©¦§¨¨¢¨
,äàðOä úéìëúazetilwd ,"`xg` `xhq"d z` `pey epi`y - §©§¦©¦§¨

,d`py zilkz ,zeipgexdòøa ïk íb ñàBî Bðéà ïëìåzee`za - §¨¥¥¥©¥¨©
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íéøîà éèå÷éì
áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî

úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî
éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë

øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä
áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå

ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò
ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá

éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
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.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"י לטוב הכח להפך יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי
בטוב". ˘ËÈÏ"‡:3.שמלבישו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰!אהבה ע"י... שנתקדש אפ"ל אם צע"ג - הצדיק על קאי דוקדושתו דברור את"ל "אפילו

גודל על ובי' פי' זהו באה"ר שלפ"ז".‡‰·˙Âומש"כ כב.4.- קלט, תהלים

zah a"i iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ב שלישי יום
,eh 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãî äðäå,30 'nr cr:[à"îá

,miiptebd mibeprzae.úéìëúa,xzeia dlecbd dcna -ïéàL ìëå §©§¦§¨¤¥
äáäà õîL äæéà øàLð Eçøk ìò ,úéìëúa ñeànäå äàðOä©¦§¨§©¦§©§¦©¨§£¦§¨¥¤¤¤©£¨

ì âeðòúå,íL,rxl -éøîâì "íéàBvä íéãâaä" eøñeä àìå §©£§¨§Ÿ§©§¨¦©¦§©§¥
,ìëå ìkîmicba" - ¦Ÿ¨Ÿ

,rxdÎxvid - "mi`ev
oiicr ,dfdÎmlerd zee`z
ytpd gekn exqed `l
,"dbep" ztilwny zindad

."rx" `ed mb `xwpdïëìå§¨¥
,Lnî áBèì Ctäð àìŸ¤§©§©¨
äæéà Bì LiL øçàî¥©©¤¥¥¤
íéãâa"a ïéãò äæéçà£¦¨£©¦©§¨¦

,"íéàBväde`zd geky - ©¦
.mda yeal didàlà?llk rxa yibxn `ed oi` ,jk m` ,recn - ¤¨

iehia icil `a df rx hrn oi` recne?dnecke zee`zaàeäL- ¤

,rx hrn eze`,áéLç àìëe Bèeòîa ìèadf rx oi` aehd iabl - ¨¥§¦§¨¨¦
.llk aygp.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìå- rxe" - §¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥

.aexd `ed eay aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvl ,el "oezp" rxd ,"el
ïk ìòå,eay rxd hrn - §©¥
y fnex'äì Búáäà íb©©£¨©

,úéìëúa dðéàm` ,oky - ¥¨§©§¦
dzcna dzid dad`d
dzid ,xzeia dpeilrd
jtdidl rxd lr drityn

.aehl ixnblàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.øeîb BðéàL ÷écö- ©¦¤¥¨

mix`zd mipiivn ,xen`ke
z` "xenb epi`"e "xenb"
"el aehe" mix`zde ;"aeh dyre"l qgia ,xnelk ,ezad` zbixcn

.aehl rxd jtdp dnk cr - "rxn xeq"l qgia - "el rx"e

Bæ äâøãî ,äpäå,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" -ú÷lçúî §¦¥©§¥¨¦§©¤¤
úBâøãî úBááøì,ze`haznd -øàLpä òøä èeòî úðéça ïéðòa §¦§©§¥§¦§©§¦©¦¨©©¦§¨

,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` -úBãBñé òaøàî úçàî¥©©¥©§©§
,íéòøäjke ,y`d ceqin - yie ,mind ceqin ea x`ypy yi - ¨¨¦

efn ef zepey od ok .d`ld
zcnae x`ypy rxd zenka
rxd xy` yi .aehl elehia
zvw dcna `ed ea x`ypy
`edy `l` ,xzei dlecb
lecb aehd ,"miyya lha"
rxdy jk ,rxd on miyy it
enrh oi` ik ,miyya lha
,mb yi ,j` .llk ybxp
zegt `ed x`ypy rxdy
elehiae ,miyyd wlgn
,"sl`a lehia" `ed aehl
xzei e` ,sl` cbpk cg`

:jknBìeha ïéðòáe§¦§©¦
-Cøc-ìò íéMLa Bèeòîa§¦§¦¦©¤¤
äááøe óìàa Bà ,ìLî̈¨§¤¤§¨¨

.ìLî-Cøc-ìò àöBiëå,sl`a ,miyya ,aehl lehiad zcna - §©¥©¤¤¨¨
epi`y wicvd ly eizebixcna miiwd ipeyd ielz ,dnecke daaxa

,xenb,úBøBcä ìëaL íéaøä íé÷écö úðéça íä ïäåmze` - §¥¥§¦©©¦¦¨©¦¤§¨©
,"xenb epi`y wicv" zpigaa mdy miwicvàøîba àúéàãkenk - ¦§¦¨©§¨¨

`xnba mi`ven ep`y5:dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà øñéðîúc¦§¨¦©©§¥©¦¥¨§¥©¥
.àeä-Ceøa-LBãwäiptl miniiw miwicv sl` xyr dpeny - ©¨¨

wicv" zbxca dl` lk j` ,miwicva zebixcn daxd jk lk .d"awd
."xenb epi`yb ÷écö úìòî ìò CàïBòîL éaø øîàL àeä ,øeî ©©©£©©¦¨¤¨©©¦¦§

éàçBé ïa6::"xdef"d xagn -,"'eë íéèòeî íäå äiìò éða éúéàø" ¤¨¦¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦
,mihren mde ,xzeia dlrp mzbxcy dl` - "dilr ipa" -ïëlL¤¨¥

,"äiìò éða" íéàø÷ð- ¦§¨¦§¥£¦¨
iptnòøä ïéëtänL- ¤§©§¦¨©
,aehlBúBà íéìòîe©£¦

øäfa àúéàãk ,äMã÷ì¦§ª¨¦§¦¨©Ÿ©
äîc÷äa7,aezky enk - ©©§¨¨

xtq ly "dncwd"a
,"xdef"déaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦

éaø ìëéäì úBìòì àiç¦¨©£§¥©©¦
,éàçBé ïa ïBòîL"elkid" - ¦§¤¨¦

,i`gei xa oerny iax ly
zbixcn ly dnewn ernyn

,"xenb wicv"àì÷ òîL̈©¨¨
:øîàå ÷éôðlew rny - ¨¦§¨©
:fixkne `veidïBëpî ïàî"©¦§

àøBäðì ïëtäî àëBLç éc¦£¨§©§¨¦§¨
ãò à÷úîì eøéøî ïéîòèå§©£¦§¦§¦§¨©

:'eëå "àëä ïeúéé àìly xe`l mlerd jyeg z` jtdy mkn in - ¨¥¨¨§
beprzl jtd (rxd exvie zindad eytp ly) xnd mrhd z`e ,dyecw
,ixd .o`kl qpkidl leki - o`kl ribdy iptl ,(dyecwd) zewiznle
z` dlrn `ed ,xe`l jyegd z` jtdny df `ed "xenb wicv"y
lr sqep mrh owfd epax siqen ,oldl .dyecwd xe`l zindad ytpd

"dilr ipa" mi`xwp ,xzei dlrp beqa miwicvy dn8:

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äðäå
äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ

íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå
àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá

íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä
ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë

úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö
äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù

äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä
ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø

àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷
åøéøî ïéîòèåãåòå :'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א צדיק 8.חלק התואר כנגד א' טעם א': סוג על הטעמים "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם גמור;



נג zah a"i iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ב שלישי יום
,eh 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãî äðäå,30 'nr cr:[à"îá

,miiptebd mibeprzae.úéìëúa,xzeia dlecbd dcna -ïéàL ìëå §©§¦§¨¤¥
äáäà õîL äæéà øàLð Eçøk ìò ,úéìëúa ñeànäå äàðOä©¦§¨§©¦§©§¦©¨§£¦§¨¥¤¤¤©£¨

ì âeðòúå,íL,rxl -éøîâì "íéàBvä íéãâaä" eøñeä àìå §©£§¨§Ÿ§©§¨¦©¦§©§¥
,ìëå ìkîmicba" - ¦Ÿ¨Ÿ

,rxdÎxvid - "mi`ev
oiicr ,dfdÎmlerd zee`z
ytpd gekn exqed `l
,"dbep" ztilwny zindad

."rx" `ed mb `xwpdïëìå§¨¥
,Lnî áBèì Ctäð àìŸ¤§©§©¨
äæéà Bì LiL øçàî¥©©¤¥¥¤
íéãâa"a ïéãò äæéçà£¦¨£©¦©§¨¦

,"íéàBväde`zd geky - ©¦
.mda yeal didàlà?llk rxa yibxn `ed oi` ,jk m` ,recn - ¤¨

iehia icil `a df rx hrn oi` recne?dnecke zee`zaàeäL- ¤

,rx hrn eze`,áéLç àìëe Bèeòîa ìèadf rx oi` aehd iabl - ¨¥§¦§¨¨¦
.llk aygp.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìå- rxe" - §¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥

.aexd `ed eay aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvl ,el "oezp" rxd ,"el
ïk ìòå,eay rxd hrn - §©¥
y fnex'äì Búáäà íb©©£¨©

,úéìëúa dðéàm` ,oky - ¥¨§©§¦
dzcna dzid dad`d
dzid ,xzeia dpeilrd
jtdidl rxd lr drityn

.aehl ixnblàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.øeîb BðéàL ÷écö- ©¦¤¥¨

mix`zd mipiivn ,xen`ke
z` "xenb epi`"e "xenb"
"el aehe" mix`zde ;"aeh dyre"l qgia ,xnelk ,ezad` zbixcn

.aehl rxd jtdp dnk cr - "rxn xeq"l qgia - "el rx"e

Bæ äâøãî ,äpäå,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" -ú÷lçúî §¦¥©§¥¨¦§©¤¤
úBâøãî úBááøì,ze`haznd -øàLpä òøä èeòî úðéça ïéðòa §¦§©§¥§¦§©§¦©¦¨©©¦§¨

,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` -úBãBñé òaøàî úçàî¥©©¥©§©§
,íéòøäjke ,y`d ceqin - yie ,mind ceqin ea x`ypy yi - ¨¨¦

efn ef zepey od ok .d`ld
zcnae x`ypy rxd zenka
rxd xy` yi .aehl elehia
zvw dcna `ed ea x`ypy
`edy `l` ,xzei dlecb
lecb aehd ,"miyya lha"
rxdy jk ,rxd on miyy it
enrh oi` ik ,miyya lha
,mb yi ,j` .llk ybxp
zegt `ed x`ypy rxdy
elehiae ,miyyd wlgn
,"sl`a lehia" `ed aehl
xzei e` ,sl` cbpk cg`

:jknBìeha ïéðòáe§¦§©¦
-Cøc-ìò íéMLa Bèeòîa§¦§¦¦©¤¤
äááøe óìàa Bà ,ìLî̈¨§¤¤§¨¨

.ìLî-Cøc-ìò àöBiëå,sl`a ,miyya ,aehl lehiad zcna - §©¥©¤¤¨¨
epi`y wicvd ly eizebixcna miiwd ipeyd ielz ,dnecke daaxa

,xenb,úBøBcä ìëaL íéaøä íé÷écö úðéça íä ïäåmze` - §¥¥§¦©©¦¦¨©¦¤§¨©
,"xenb epi`y wicv" zpigaa mdy miwicvàøîba àúéàãkenk - ¦§¦¨©§¨¨

`xnba mi`ven ep`y5:dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà øñéðîúc¦§¨¦©©§¥©¦¥¨§¥©¥
.àeä-Ceøa-LBãwäiptl miniiw miwicv sl` xyr dpeny - ©¨¨

wicv" zbxca dl` lk j` ,miwicva zebixcn daxd jk lk .d"awd
."xenb epi`yb ÷écö úìòî ìò CàïBòîL éaø øîàL àeä ,øeî ©©©£©©¦¨¤¨©©¦¦§

éàçBé ïa6::"xdef"d xagn -,"'eë íéèòeî íäå äiìò éða éúéàø" ¤¨¦¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦
,mihren mde ,xzeia dlrp mzbxcy dl` - "dilr ipa" -ïëlL¤¨¥

,"äiìò éða" íéàø÷ð- ¦§¨¦§¥£¦¨
iptnòøä ïéëtänL- ¤§©§¦¨©
,aehlBúBà íéìòîe©£¦

øäfa àúéàãk ,äMã÷ì¦§ª¨¦§¦¨©Ÿ©
äîc÷äa7,aezky enk - ©©§¨¨

xtq ly "dncwd"a
,"xdef"déaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦

éaø ìëéäì úBìòì àiç¦¨©£§¥©©¦
,éàçBé ïa ïBòîL"elkid" - ¦§¤¨¦

,i`gei xa oerny iax ly
zbixcn ly dnewn ernyn

,"xenb wicv"àì÷ òîL̈©¨¨
:øîàå ÷éôðlew rny - ¨¦§¨©
:fixkne `veidïBëpî ïàî"©¦§

àøBäðì ïëtäî àëBLç éc¦£¨§©§¨¦§¨
ãò à÷úîì eøéøî ïéîòèå§©£¦§¦§¦§¨©

:'eëå "àëä ïeúéé àìly xe`l mlerd jyeg z` jtdy mkn in - ¨¥¨¨§
beprzl jtd (rxd exvie zindad eytp ly) xnd mrhd z`e ,dyecw
,ixd .o`kl qpkidl leki - o`kl ribdy iptl ,(dyecwd) zewiznle
z` dlrn `ed ,xe`l jyegd z` jtdny df `ed "xenb wicv"y
lr sqep mrh owfd epax siqen ,oldl .dyecwd xe`l zindad ytpd

"dilr ipa" mi`xwp ,xzei dlrp beqa miwicvy dn8:
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äðäå
äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ

íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå
àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá

íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä
ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë

úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö
äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù

äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä
ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø

àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷
åøéøî ïéîòèåãåòå :'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א צדיק 8.חלק התואר כנגד א' טעם א': סוג על הטעמים "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם גמור;



zahנד a"i iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ãBòårecn ,sqep mrh -íúãBáò íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©£¨¨
Cøöì àeä ,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨§Ÿ¤

,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîe dBáb`id mzcear zxhn - ¨©©§¨©§¨©©©£
,xzeia zelrpd zebixcnle zelrnl cr cala d"awd mylàìå- §Ÿ

,dpi` mzcearáãì éãkä÷ §¥§¨§¨
ãáìa Cøaúé Ba,ick - ¦§¨¥¦§©

úBeøì,mzceara -ïBàîö §©¦§
,'äì äàîvä íLôð- ©§¨©§¥¨©

xacdy enk `l ,xnelk
dbixcna mpi`y dl`a `ed
zeevn miniiwnd ,ef
jkay iptn ,dxez micnele
mpe`nv z` "mieexn" md
dfrd mzweyze ,zewl`l
,oky - d"awa "wacidl"
zeevne dxez meiw iciÎlr
icedid xagzne wac

.d"awaáeúkL Bîk9: §¤¨
eëì àîö ìk éBä"¨¨¥§

,"íénìlk :fixkn `iapd - ©©¦
- zewl`l mi`nvd dl`
dlynpy dxez ecnli

.minláeúkL Bîëe§¤¨
,øçà íB÷îazernyny - §¨©¥

did `l ,dxezl `ed "oe`nv"d m` ,oky .zewl`l `ed "oe`nv"d
"minl ekl" zexedle !"ied" dfxkdd zxeva ynzydl `iapd jixv
cenll eiptl dpken dxezd ixd - dxezl `nvy in ik ,dxezl -
cenll ,`iapd el dxen ,zewl`l `nvy in :`id dpeekd `l` !da
ipa" eli`e .d"awd mr cg`zie waczi jkÎiciÎlr ,oky ,dxez
z` mneiw :xzei zilrp dbxc md ,o`k xaecn mda "dilrd
,zewl`l mpe`nv zeexl ick wx mpi` dxezd z` mcenile zeevnd
mdly invrd ybxd ieeix meyn dpicr dxeva yi jka ixdy
miyer md - d"awdl aexiwd "gieexdl" icky ,zinvrd mzaehe

- aexiw eze`l mi`iand mipipr mze`àlà,`id mzcear - ¤¨
íéðewza eLøôãk10:xn`n z` "xdf ipewiz"a eyxity enk - ¦§¥§©¦¦

:l"f epinkg,BðB÷ íò ãqçúnä ¯ ãéñç eäæéàeyxite - ¥¤¨¦©¦§©¥¦
:"mipewiz"aìéc ï÷ íò,déciqgd :xnelk ,"ow" oeyln "epew" - ¦¥¦¥

ick ,d"awd - exewn ,ely "ow"d mr cqga bdpznàLã÷ àãçéì§©£¨ª§¨
éøa,íéðBzçza dézðéëLe àeä Cly "cegii"d z` `iadl - §¦§¦§¥©©§¦

zenlera mb xi`i df "cegii" xe`ye ,ezpiky mr d"awd
.mipezgzdàøák" :àöz úLøt àðîéäî àéòøa áeúkL Bîëe§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¥¥§¨¨

,dénàå éBáà øúa ìczLàc,en`e eia` zaehl lczynd oa enk - §¦§©¥¨©£§¦¥
,'eë déúîLðå déçeøå déLôðå déîøbî øéúé ïBì íéçøc- §¨¦¨¦¦©§¥§©§¥§¥§¦§¨¥

,'eke eznype egex ,eytpe ,envr z` xy`n xzei mze` ade`yøñîe¨©
,"'eë ïBì ÷øôéîì eäéìò äúéîì déîøbzectl eytp z` xqene - ©§¥§¦¨£©§§¦§©

.iaydn en`e eia` z`,øçà íB÷îa øàaúpL Bîëejxc idefy - §¤¦§¨¥§¨©¥

epax xiaqn oldl .d"awd ly enyl wx :"dilr ipa" ly dceard
.ipya cg` mixeywe min`ez ,"dilr ipa"a miyexitd ipyy owfd
oiin z`lrd" iciÎlr dyrp ,dlawd zxeza xaqeny itk ,oky
ezelrde rxd ceair ici lr - "oixekc oiin" zkynd - "oiawep
,("o"n z`lrd") dyecwl
zkynd" zeevna jynp
ly mpevxa yi z`fe - ,"c"n
iciÎlr rval miwicv
xaecndy oeikn .mzcear
xaqend ,ilaw oipr `ed
zxeza eagxle ewnerl
xzia eze` oiap ,zeciqgd
mixacd jynda ,dxaqd

:mi`adíäéðLe]ipy - §¥¤
,"dilr ipa"a miyexitd

,ãçà äð÷a íéìBò- ¦§¨¤¤¨
,ipyd z` cg` min`ezék¦

íéøøánL íéøeøaä éãé ìò©§¥©¥¦¤§¨§¦
dâpîzkitd iciÎlr - ¦Ÿ©

,aehl zindad ytpd
,"ïéá÷eð ïéî" íéìòî- ©£¦©¦§¦

- "o"n z`lrd" milret
ecvn zelrzde zexxerzd

,"lawn"d lyíéNòðå§©£¦
íéðBéìò íéãeçé,mipeilrd zenlera -,"ïéøeëc ïéî" ãéøBäì- ¦¦¤§¦§¦©¦§¦

Îmlerl "oixekc oiin" zrtyd jiyndl,dfdíä íäLoiin"d - ¤¥¥
,"oixekc,äNò úBöî ç"îøî äåöîe äåöî ìëaL íéãñçä éîéî¥¥©£¨¦¤§¨¦§¨¦§¨¥§¨¦§£¥

dpenye mirax` miz`nn devn lka milednd micqgd inin -
,dyrÎzeevnïlkL,zeevnd lk -ïéî"e íéãñç úðéça ïä ¤ª¨¥§¦©£¨¦©¦

,"ïéøeëc,zertyde micqg zpiga -úMã÷ úëLîä eðéäc §¦§©§©§¨©§ª©
,íéðBzçza Laìúäì ähîì äìòîlî Cøaúé Búeäìà- ¡Ÿ¦§¨¥¦§©§¨§©¨§¦§©¥©©§¦

,inybd epnlera ziwl`d dyecwd dlbzzyíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
:[øçàahid min`eze mixeyw "dilr ipa"a miyexitd ipyy ,ixd - ©¥

.ipyd z` cg`
,"dilr ipa" ,milecbd miwicvd ly mzcear lky ,xen`l xywda

myl wxe j` `idd"awdmzaehl `l mb ,md mzaehl `le ,
xetiql mewn yi - d"awd l` xzei miaexw zeidl ,zipgexd
cr ,ezewiaca wnrzdl minrt daxd bdep did owfd epax :`ad
epnn mirney eid dyrn zryae ,dtvxd lr lblbzn didy

:mirhewn mixeaicdvex ippi` ,jly `ad mlera dvex ippi`"
"cala (d"awa) ja wx ,dvex ip` ,jly ocrÎobaepiax w"k .

ixd ,df xetiq epl xteqy oeik :xn` ,zeyecwd eizegiyn zg`a
,eznypa ,dpyi icedi lkl ,oky .epnn cenll mileki ep` mby
miiw - d"awdl ef dwenre zinipt dad` cvne ,d"awl dad`
zgp zeeyl ick ,dxez cenlle zeevn miiwl ybxd icedi lka
xirn epiax w"k) .eia`l gex zgp `iadl dvexy oak ,d"awl gex
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íéøîà éèå÷éì
áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö

åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá
'éúðéëùå ä"á÷ àãçééì äéìéã ï÷ íò åðå÷ íò ãñçúîä

íéðåúçúáàøáë àöú 'ô àðîéäî 'éòøá ù"îëå
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá ìãúùàã

äéçåøå äéùôðååäééìò äúéîì äéîøâ øñîå 'åë 'éúîùðå
äð÷á íéìåò íäéðùå] .à"îá ù"îëå 'åë ïåì ÷øôéîì
ïééî íéìòî äâåðî íéøøáîù íéøåøéáä é"ò éë ãçà
íäù ïéøåëã ïééî ãéøåäì íéðåéìò íéãåçé 'éùòðå ïéá÷åð
úåöî ç"îøî äåöîå äåöî ìëáù íéãñçä éîéî íä
úëùîä åðééäã ïéøåëã ïééîå íéãñç 'éçá ïä ïìåëù äùò

äèîì äìòîìî êøáúé åúåäìà úùåã÷ùáìúäì
:[à"îá ù"îë íéðåúçúá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

א.9. נה, א.10.ישעי' רפח, שם ב. רכב, ח"ג ב. קיד, זח"ב ראה ב; א, בהקדמה,

zah b"i iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ג רביעי יום
פרק יא  ,30 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå àé ÷øô,fh 'nr cr:àéøù

dwqita ,114 cenr ,`"n wxt seqa "`ipz"a xaqen jky
daeyz meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly s`e" dligznd
dl`k milrp mipipr cenila zlrezd dn :miprehy mze`l
zilkz jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde dxezd zebixcna
dl`y lr owfd epax mrt dpry daeyzd dreci ,ziy`x ?wegix

xn`p giynd ly epnf lr :ef11qde"oa`d al z` izexi
leki cg` lky zexnly ,oexqgd epyi ,zrk :xnelk ,"mkxyan
,oky ,llk eal lr dplrtz `l - xzeia zelrp zebixcn oiadl
lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa eli`e ."oa` al" oae`n eal
.zebixcn oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii - gena epiaiy dn
zeidl - ,giynd z`ia iptl ,zrk xak dkixv ,jkl m`zda

mixacd ehlwii ,giynd z`iaa ,okn xg`ly ick ,gena dpadd
ly ef daeyz lr sqep .cenlle cenll mikixv jk myle - ala
oipr lkn :xen`d xetiqd on mb daeyz micnl ep` ,owfd epax
lkl qgia lretl edyn cenll xyt` ,zeciqgd zxeza `aend
miwicvd zebixcn lr df wxta epcnly dn :lynl .cg`e cg`
ixd ,cala d"awd myl wx mzcear miyerd ,xzeia milrpd
zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd "dcewp" ,zn`a ,jka dpyi
zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza xxerl icedi lk leki
dpyi ,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp `iadl dxhna
xxerl wx eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad` dze`

.df oevx zelble

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
ixiyrd wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

ziwl`d ytpd zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd

- zindad ytpd ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr

zbixcnl icedi eze` ribn

:zebixcn izy - jkae ."wicv"

eay "rx"dy in - "xenb wicv"

,dyecwle aehl ixnbl jtdp

aehe wicv" mb `xwp `ed okle

.aeh wx ea yiy wicv - "el

"rx"dy in - "xenb epi`y wicv"

elek lk jtdp `l oiicr eay

on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

wicv" mb `xwp `ed okle ,rxd

on edyn mpn` ea yi - "el rxe

lha df hrn rxy `l` ,rxd

xiaqd ok .aehd ly lecbd aexa

,"xenb epi`y wicv" zbixcnay

x`yp oiicry rxd zeki`e zenk zcn itl zewlgznd ,zebixcn daxd opyi

.aehl elehia zcn itle ,ea

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

`xwp okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx"ryx - "el

ep` jke .rx wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry

:xyrÎcg`d wxta micnel

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø ,- §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx"ììçáe BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ¤¨¨

,BaìaL éðîéäytpd ly dnewiny ,iriyzd wxta epcnly itk - ©§¨¦¤§¦
,alay ipnid "llg"ae gena `id ziwl`dòøä éaâì ìèáe óeôk̈¨¥§©¥¨©

.éìàîOä ììçaL ätìwäîzindad ytpd ly "rx"d - ¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
.iriyzd wxta epcnly itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn

ytpd ly aehd lr xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk
ly rxl rpkpe lha ziwl`d ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d

.zindad ytpdäæå,"el aehe ryx" x`ezd -ïk íb ÷lçúî §¤¦§©¥©¥
,úBwìç úBâøãî úBááøì"el rxe wicv" zbixcny myk - §¦§©§¥£ª

zebixcn daxdl zwlgzn
rxd zeki`e zenkl m`zda
mb jk - aehl elehiae
ryx" zbixcn zwlgzn
zebixcn daxdl "el aehe
ly elehia zcnl m`zda

,rxl aehdúenk ïéðòa§¦§©©
ìehaä úeëéàåefi`a - §¥©¦

z`hazn megz dfi`ae dcn
:"zenk" .rxl aehd zripk
`ed aehd ly elehia m`
,cala rxd ly eieaix llba
,miyy iabl cg` `edy e`
:"zeki`" .'eke ,sl` iabl
`hazn df elv`y in yi ,oky .lehia eze` `hazn mihxt eli`a

:mixg` mihxta `hazn dfy yie ,mixeq` mixac zad`aúôéôëe§¦©
Bìöà ìehaäå äôéôkäL éî Lé .íBìLå ñç òøì áBhäly - ©¨©©§¨¥¦¤©§¦¨§©¦¤§

,`ed rxd iabl aehd,úeãéîúa Bðéà úàæ íb óàå ,øòfî èòî§©¦§¥§©©Ÿ¥¦§¦
ìå,íéáBø÷ íé÷øôì øéãz àlr ea xabzi rxdy c`n xicp - §Ÿ¨¦¦§¨¦§¦

,aehd,áBhä ìò òøä øabúî íé÷Bçø íézòì àlàonf xaer - ¤¨§¦¦§¦¦§©¥¨©©©
,aehd lr aey xabzi eay rxdy axàeä äpè÷ øéòä úà LáBëå§¥¤¨¦§©¨

,óebä"dphw xir" `xwp mc`d seby iriyzd wxta epcnly itk - ©
xir ly dyeaikl odipia zengel zindade ziwl`d ytpd :odizye

.ef dphwBlk àì Càelek seba zhley zindad ytpd oi` - ©Ÿª
"el aehe ryx" ly df beqa ,ziwl`d ytpd lr zxaeb `idyk

,o`k xaecnd,Bcáì Búöwî àlàsebd on zvwna zhley `id - ¤¨¦§¨§©
,cala,BzòîLîì øñ äéäiLzhley eilr sebd on wlg eze` - ¤¦§¤¨§¦§©§
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íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå
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נה zah b"i iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ג רביעי יום
פרק יא  ,30 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå àé ÷øô,fh 'nr cr:àéøù

dwqita ,114 cenr ,`"n wxt seqa "`ipz"a xaqen jky
daeyz meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly s`e" dligznd
dl`k milrp mipipr cenila zlrezd dn :miprehy mze`l
zilkz jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde dxezd zebixcna
dl`y lr owfd epax mrt dpry daeyzd dreci ,ziy`x ?wegix

xn`p giynd ly epnf lr :ef11qde"oa`d al z` izexi
leki cg` lky zexnly ,oexqgd epyi ,zrk :xnelk ,"mkxyan
,oky ,llk eal lr dplrtz `l - xzeia zelrp zebixcn oiadl
lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa eli`e ."oa` al" oae`n eal
.zebixcn oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii - gena epiaiy dn
zeidl - ,giynd z`ia iptl ,zrk xak dkixv ,jkl m`zda

mixacd ehlwii ,giynd z`iaa ,okn xg`ly ick ,gena dpadd
ly ef daeyz lr sqep .cenlle cenll mikixv jk myle - ala
oipr lkn :xen`d xetiqd on mb daeyz micnl ep` ,owfd epax
lkl qgia lretl edyn cenll xyt` ,zeciqgd zxeza `aend
miwicvd zebixcn lr df wxta epcnly dn :lynl .cg`e cg`
ixd ,cala d"awd myl wx mzcear miyerd ,xzeia milrpd
zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd "dcewp" ,zn`a ,jka dpyi
zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza xxerl icedi lk leki
dpyi ,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp `iadl dxhna
xxerl wx eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad` dze`

.df oevx zelble

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
ixiyrd wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

ziwl`d ytpd zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd

- zindad ytpd ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr

zbixcnl icedi eze` ribn

:zebixcn izy - jkae ."wicv"

eay "rx"dy in - "xenb wicv"

,dyecwle aehl ixnbl jtdp

aehe wicv" mb `xwp `ed okle

.aeh wx ea yiy wicv - "el

"rx"dy in - "xenb epi`y wicv"

elek lk jtdp `l oiicr eay

on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

wicv" mb `xwp `ed okle ,rxd

on edyn mpn` ea yi - "el rxe

lha df hrn rxy `l` ,rxd

xiaqd ok .aehd ly lecbd aexa

,"xenb epi`y wicv" zbixcnay

x`yp oiicry rxd zeki`e zenk zcn itl zewlgznd ,zebixcn daxd opyi

.aehl elehia zcn itle ,ea

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

`xwp okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx"ryx - "el

ep` jke .rx wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry

:xyrÎcg`d wxta micnel

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø ,- §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx"ììçáe BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ¤¨¨

,BaìaL éðîéäytpd ly dnewiny ,iriyzd wxta epcnly itk - ©§¨¦¤§¦
,alay ipnid "llg"ae gena `id ziwl`dòøä éaâì ìèáe óeôk̈¨¥§©¥¨©

.éìàîOä ììçaL ätìwäîzindad ytpd ly "rx"d - ¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
.iriyzd wxta epcnly itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn

ytpd ly aehd lr xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk
ly rxl rpkpe lha ziwl`d ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d

.zindad ytpdäæå,"el aehe ryx" x`ezd -ïk íb ÷lçúî §¤¦§©¥©¥
,úBwìç úBâøãî úBááøì"el rxe wicv" zbixcny myk - §¦§©§¥£ª

zebixcn daxdl zwlgzn
rxd zeki`e zenkl m`zda
mb jk - aehl elehiae
ryx" zbixcn zwlgzn
zebixcn daxdl "el aehe
ly elehia zcnl m`zda

,rxl aehdúenk ïéðòa§¦§©©
ìehaä úeëéàåefi`a - §¥©¦

z`hazn megz dfi`ae dcn
:"zenk" .rxl aehd zripk
`ed aehd ly elehia m`
,cala rxd ly eieaix llba
,miyy iabl cg` `edy e`
:"zeki`" .'eke ,sl` iabl
`hazn df elv`y in yi ,oky .lehia eze` `hazn mihxt eli`a

:mixg` mihxta `hazn dfy yie ,mixeq` mixac zad`aúôéôëe§¦©
Bìöà ìehaäå äôéôkäL éî Lé .íBìLå ñç òøì áBhäly - ©¨©©§¨¥¦¤©§¦¨§©¦¤§

,`ed rxd iabl aehd,úeãéîúa Bðéà úàæ íb óàå ,øòfî èòî§©¦§¥§©©Ÿ¥¦§¦
ìå,íéáBø÷ íé÷øôì øéãz àlr ea xabzi rxdy c`n xicp - §Ÿ¨¦¦§¨¦§¦

,aehd,áBhä ìò òøä øabúî íé÷Bçø íézòì àlàonf xaer - ¤¨§¦¦§¦¦§©¥¨©©©
,aehd lr aey xabzi eay rxdy axàeä äpè÷ øéòä úà LáBëå§¥¤¨¦§©¨

,óebä"dphw xir" `xwp mc`d seby iriyzd wxta epcnly itk - ©
xir ly dyeaikl odipia zengel zindade ziwl`d ytpd :odizye

.ef dphwBlk àì Càelek seba zhley zindad ytpd oi` - ©Ÿª
"el aehe ryx" ly df beqa ,ziwl`d ytpd lr zxaeb `idyk

,o`k xaecnd,Bcáì Búöwî àlàsebd on zvwna zhley `id - ¤¨¦§¨§©
,cala,BzòîLîì øñ äéäiLzhley eilr sebd on wlg eze` - ¤¦§¤¨§¦§©§
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íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå
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zahנו b"i iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zindad ytpd ly rxd ly ezrnynl xq ,zindad ytpdäNòðå§©£¨
ìMî ãçà Ba Laìúäì ,Leáìe äákøî BìäéLeáì äL ¤§¨¨§§¦§©¥¤¨¦§Ÿ¨§¤¨

ìéòì íéøkæpä2,ãáì äNòîa Bà ,eðéäc ."yeal" edfy - ©¦§¨¦§¥§©§§©£¤§©
:envr df yealae ,dyrndúBøeîç àìå úBl÷ úBøáò úBNòì©££¥©§Ÿ£

;íBìLå ñçjk ick cry - ©§¨
,rxd zhily dribn `lBà

,ãáì øeaãaxeaicae - §¦§©
wx ,envrì ÷áà øaãìïBL §©¥£©¨

òøälr mdy mixeaic - ¨©
,rxd oeyll mikiiye leabd

;àðåb éàäëe úeðöéìå- §¥¨§©©§¨
yeal wxy ,xnelk .dnecke
zindad ytpd ly xeaicd

.seba yalznäáLçîa Bà§©£¨¨
,ãáì,cala aeygl - §©

íéLwä äøáò éøeäøä- ¦§¥£¥¨©¨¦
,miniieqn mihxtaäøáòî3. ¥£¥¨

daygndy dcaerd llba -
`idytpl xzei oicr "yeal"

,dyrn e` xeaic xy`n
xzei dxeywe xzei daexw
ixedxd" ,mi`nhn - ytpl
dcna ,ytpd z` "dxiar
xy`n xzei ,zniieqn

.dnvr dxiardíà íâå§©¦
äøáòa øäøäî Bðéà¥§©§¥©£¥¨
âeeæ ïéðòa àlà dúBNòì©£¨¤¨§¦§©¦

,íìBòa äá÷ðe øëæmvr - ¨¨§¥¨¨¨
,zhyten dxeva daygnd
,"dawpe xkf beeif" zece`
úøäæà ìò øáBòL¤¥©©§¨©

"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä4:l"f epinkg eyxce -àlL" ©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¤Ÿ
"'eë íBia øäøäé5;ev lr xaer `ed ,xaca exedxday ixd - §©§¥©

.dxezdBaì äpôî àeäå äøBza ÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ©¨§§©¤¦
úBáàa ïðúãk ,äìháì6::"zea`" zkqna dpyna epcnly enk - §©¨¨§¦§©§¨

'eë äìéla øBòpä",dxez f` cenll zexyt`d el yie -äpôîe ©¥©©§¨§©¤
"'eë Baìyeal wxy ,xnelk .miwix mixaca xdxdl ezaygne - ¦
daygnd.seba yalzn zindad ytpd ly,älà ìkî úçàaL¤§©©¦¨¥¤

ïäa àöBiëåe` ,`idy efi` dlw dxiara dyrna lykpyk - §©¥¨¤
- zexeq` zeaygna xdxdny e` ,mixeq` mixeaic xacnyàø÷ð¦§¨

,àéää úòa "òLø":`ed "ryx"e -Ba øáBb BLôðaL òøäL ¨¨¨¥©¦¤¨©¤§©§¥
Ck øçàå .Bànèîe Bàéèçîe Bôeâa Laìúîelykpy ixg`l - ¦§©¥§©£¦§©§§©©¨

,mixen`d mixacdn cg`a,úéäìàä BLôðaL áBhä Ba øáBb¥©¤§©§¨¡Ÿ¦
èøçúîe,ayg e` xaic ,dyry dn lr -äçéìñe äìéçî Lwáîe ¦§¨¥§©¥§¦¨§¦¨

eðéîëç úöò ét ìò äéeàøä äáeLúa áL íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî¥©¦§©¦¨¦§¨¨§¨©¦£©£¨¥
ìLa ì"æ'eë LøBc ìàòîLé 'ø äéäL äøtk é÷elç äL7,xar" - ©¦§Ÿ¨¦¥©¨¨¤¨¨©¦§¨¥¥

lr xar ;el oilgeny cr myn ff epi` - aye dyrÎzevn lr
lr xar ;xtkn mixetikd meie dlez daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn
mixeqie milez mixetikd meie daeyz - oicÎzia zezine zezixk

,"mper mirbpae mryt haya izcwte :xn`py ,miwxnnBîk§
.øçà íB÷îa øàaúpL- ¤¦§¨¥§¨©¥

daeyz iciÎlr :xnelk
lr d"awd el lgen - ie`xk
xg`n ,mxa .xary dxiard
el lwy dfk avna `edy
- onfl onfn `hga lykidl
xfgy ixg` mb dpd
- el lgn d"awde ,daeyza
aehe ryx" oiicr `xwp `ed

."el:epiax w"k zxrd
wicv 'wp ypere xky oiprle"
zzn`a - `"t lirlck xenb
xaec o`k cr ."'ek myd
xzei ddeab dbixcn zece`
zrtydy ,"el aehe ryx"a
,zindad ytpd ly rxd
lr rxd zhilya z`hazn
lr :miyeald on cg`
xeaic lr ,cala dyrn
,cala daygn lr e` cala
.zexicp mizrl - z`f mbe
Ba øáBb òøäL éî Léå§¥¦¤¨©¥
ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé¥¦§©§¦¨

ìL,òøä ìL íéLeáì äL §Ÿ¨§¦¤¨©
,daygna mb lykp `ed -
,dyrna mbe xeaica mb
úBøeîç úBøáòa Bàéèçîe©£¦©£¥£

.øúBé íéáBø÷ íézòáe ,øúBéryx" oiicr `xwp `ed z`f zexnl - ¥§¦¦§¦¥
,`hga lykp mpn` `ed ,oky ,aehd on ea yiy ryx ,"el aeheCà©

íézðéa`ed ,ipyl cg` `hg oia -éøeäøä Bì íéàáe ,èøçúî ¥§©¦¦§¨¥¨¦¦§¥
,íézðéa úö÷ øabúnL ,BLôðaL áBhä úðéçaî äáeLz- §¨¦§¦©©¤§©§¤¦§©¥§¨¥§©¦

.daeyz ixedxd ea miler aeh eze`neBì ïéàL àlàgek ,aehl - ¤¨¤¥
ì Ck ìk úeøabúäúBéäì éøîâì åéàèçî Løôì òøä úà çvð ¦§©§¨¨§©¥©¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨§©§¥¦§

."áæBòå äãBî",rxd lr xabzdl ely aehd geka oi` ,jk icil cr - ¤§¥
ì"æø eøîà äæ ìòå8,"úBèøç íéàìî íéòLø" :cg` `hg oia - §©¤¨§©©§¨¦§¥¦£¨

mi`heg mdy drya mbe ,oey`xd `hgd lr mihxgzn md ipyl
.mnvr lr helyl mzlkia oi`y `l` ,xacd mdl dxegy c`n okzi

.ïéãò íLôða áBè úðéça LiL ,íéòLøä áø íäLeze`ne - ¤¥Ÿ¨§¨¦¤¥§¦©§©§¨£©¦
zebixcn daxdy ,o`kn .malae mgena zehxgd zeraep "aeh"
dlw dxiara z`f mbe ,xicp onfa lykpy dfn lgd :"el aehe ryx"a
zyly lkae zeaexw mizrl lykpy dfl cre ,ely cg` yealae
mlek md millkp z`f mre - dyrne xeaic ,daygna ,eiyeal
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íéøîà éèå÷éì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé

åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù
òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù

èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî
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נמשכת 1. מצוה, כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
על  לברך חכמים תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה
לאותה  הברכה של שייכותה בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה,
מובנת  בציצית"; "להתעטף או ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה,
החכמים  אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים - שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי,
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עיקר  - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה, המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי
בענינים  להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך", בכל אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה
- ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים
מדת  ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה - לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים
בהרחבה  מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו

מט). פרק תניא (ראה א.2.בחסידות רכד, ח"ג יג.3.זהר ב, קהלת
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עיקר  - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה, המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי
בענינים  להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך", בכל אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה
- ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים
מדת  ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה - לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים
בהרחבה  מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו

מט). פרק תניא (ראה א.2.בחסידות רכד, ח"ג יג.3.זהר ב, קהלת
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יג.4. ד, א.5.קהלת ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק
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ב.8. קסד, בתרא בבא
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ב.8. קסד, בתרא בבא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג טבת, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 תלמידי ישיבת הערב שערי חסד שע"י 

 צעירי אגודת חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבם למלאות שנתיים ימים לקיום הישיבה, ואח"כ קבלתי בנועם הידיעות ע"ד 

הכינוס שעשו מכל תלמידי ישיבות הערב והבחינות, שנערך בימי החנוכה.

להשכיחם  הי'  חנוכה  שענין  מקומות  בכמה  המבואר  פי  על  ברכתי  ואחד  אחד  לכל  שולח  והנני 

תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך, היינו שכוונת מלכות יון הרשעה היתה לא לאסור לימוד התורה סתם, 

בתור חכמה, אלא להשכיח תורתך דוקא, תורת ה' תמימה, וכן בנוגע קיום המצוות שלא נתכוונו לקיום 

המצוות השכליות אלא דוקא החוקים שאין בהם טעם, וגם אלו לא הי' איכפת להם אילו לא היו חוקי 

רצונך דוקא, רצון הבורא. ועל ידי המסירות נפש של בני ישראל, אנשים נשים וטף, נמסרו רשעים ביד 

צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך, ונתוסף יום טוב בישראל להודות ולהלל לשמו הגדול, ובאופן דמוסיף 

והולך להאיר חשכת הגלות על ידי נר חנוכה והלכה כבית הלל. ועל פי מה שנאמר נר הוי' נשמת אדם, שכל 

יהודי הוא נרו של הקב"ה ותפקידו, כדבר משנה אני נבראתי לשמש את קוני, להאיר חלקו בעולם, ולא 

רק נפש הבהמית שלו, אלא גם בסביבתו ומחוצה לו, כענין מצות נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ, יהי רצון 

שיקויים כל הנ"ל בכל אחד ואחד מכם באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

בברכה לבשורות טובות בכהנ"ל.

ובטח  הערב.  ישיבות  סניפי  בשאר  אשר  שליט"א  לחבריהם  גם  ומופנה  שייך  האמור  שכל  מובן 

וכוונת  לתקות  מתאים  ומצליח,  טוב  לתלמיד  חי'  דוגמא  להם  ישמשו   - והעיקר  הדברים,  להם  ימסרו 

רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.



היום יום . . . סב

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און הוא 
מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר 
בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש החזק 
בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, איך הַאלט אזוי, - כי כל "איך"  

ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

הּוא  ָאֶון  ּגֹו'".  ֹבָתיו  ַמְחׁשְ ָאֶון  ְוִאיׁש  ְרּכֹו  ּדַ ע  ָרׁשָ "ַיֲעֹזב  ִתיב  ּכְ ְיִחידּות:  ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ׁשּוָבה  לֹא ּתְ ר ּבְ ְכָרח, ֲאׁשֶ ָבר ַהּמֻ ְרּכֹו" ֶזהּו ּדָ ע ּדַ "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ם ּדְ רּוׁשֹו ּכַֹח ָוֹעז. ּוְכׁשֵ ּפֵ חֹוָלם, ׁשֶ ׁשֹון אֹון ּבְ ִמּלְ
ַלֲעֹזב  ַעְצמֹו,  ַדַעת  ּבְ ֶהָחָזק  ִאיׁש  לֹוַמר  ּכְ ָאֶון,  ָהִאיׁש  ָצִריְך  ֵכן  מֹו  ּכְ ה  ִהּנֵ ַהּקֶֹדׁש,  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות הּוא ְמקֹור ָהַרע ְוגֹוֵרם  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ בֹוָתיו; ְולֹא יֹאַמר "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ַמְחׁשְ

רּוד ְלָבבֹות. ּפֵ

ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר קען מען 
ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. ווען מען לעבט 
אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין כפירהאויר, 
איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קרַאנק צו ווערען מיט 
ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין די לופט. די 
ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת האויר איז 
דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט אין גַאס, ָאדער 
ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען מיט דעם ריין דעם 
אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען עּפעס אויסגעלערנט 
בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט און אין יעדען ָארט, 

זָאל ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.

ְך ֵהם  ר ִלְחיֹות, ּוְלִפי ָהֲאִויר ּבֹו ִנְמָצִאים – ּכָ ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ִביבֹו. ּבְ ּסְ ֲאִויר ׁשֶ לּוִיים ּבַ י ָהָאָדם ּתְ ַחּיֵ
ֲהֵרי  ִפיָרה –  ּכְ ל  ׁשֶ ֲאִויר  ּבַ ים  ַחּיִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִריִאים;  ּבְ ים  ַהַחּיִ ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ֲאִויר  ּבַ ים  ַחּיִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים.  ַהַחּיִ
ִהיא  ָהִראׁשֹוִנית  ָלִלית  ַהּכְ רּוָפה  ַהּתְ קֹות.  ּבְ ִמּדַ ַמֲחלֹות  ּבְ ַלֲחלֹות  ִמיִדית  ּתְ ָנה  ַסּכָ ִעם  ים  חֹוָלִנּיִ ים  ַחּיִ ֵאּלּו 
ְיֵדי  ָהֲאִויר ִהיא ַעל  ּתֹוָרה. ָטֳהַרת  ְויֹוְדֵעי  יֹוְדֵעי ֵסֶפר  ֶלת ַעל  ֻמּטֶ ָהֲאִויר  ת ִטהּור  ֻעּלַ ּפְ ָהֲאִויר.  ְלַטֵהר ֶאת 
ית  ְחּתִ ֶבת־ַהּתַ ַרּכֶ ּבָ נֹוְסִעים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אֹו  ְרחֹוב,  ּבָ הֹוְלִכים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אֹו  ֲחנּות,  ּבַ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהּתֹוָרה.  אֹוִתּיֹות 
ְהֶיה  ּיִ ב ׁשֶ ל ֶאָחד ִמּיֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה ַחּיָ ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ
ַלֲחׁשֹב  יּוַכל  ָמקֹום,  ּוְבָכל  ְזַמן  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְך  ּכָ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ִמׁשְ ים,  ִהּלִ ּתְ ׁש,  ֻחּמָ ה:  ּפֶ ַעל  ּבְ ַמד  ּלָ ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ לֹו 

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ ְולֹוַמר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ

יום 
ראשון

 יום 
שני



סג היום יום . . . 

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג, הֹוִבילּו  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  ַנת תרמ"ח  ׁשְ ּבִ
א  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ "ֵאין  ֲאָמר  ַהּמַ ָאז  ָאַמר  ֶנֶסת.  ַהּכְ ְלֵבית  ַרב  ַעם  ִלְוַית  ּבְ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ אֹותֹו 
ְכָלם ְולֹא ֵליֵלְך  יַח ׂשִ ה, ְצִריִכים ְלַהּנִ ְמָצִאים ַעּתָ ֲעֵלי מֹוִחין ַהּנִ ים ּבַ ם ָהֲאָנׁשִ ָבָריו: "ּגַ ְטרּוְנָיא", ְוִסּיּום ּדְ ּבִ
ַאֲחרֹוָנה כּו',  ְהֶיה ּבָ לֹום ָמָרה ּתִ י ַחס ְוׁשָ ְכָלם כּו' ַעד ּכִ י ׂשִ י ְיכֹוִלים ְלַהּטֹות ַעל ּפִ ַעם ְוַדַעת, ּכִ ַאֲחֵרי ַהּטַ
ַהּתֹוָרה  ם  ְלַקּיֵ ִאם  י  ּכִ ָוַדַעת,  ְוַטַעם  ֶכל  ַהּשֵׂ ַאַחר  ֵליֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקבֹות  ּבְ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ר  ָהִעּקָ ְוֶזהּו 

ָרֵאל". אלֵֹקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ְוַהּמִ

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר עז על 
שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט או תק"ע 
- סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר ארויפגעלייגט 

די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם". 
תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ָאר  ׁשְ ַעל  ָעז  ְוֶיֶתר  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ְמֹאד,  ִנְלָהב  ִאיׁש  ָהָיה   – ֵזיידֶע  ּפָאלֶער  ׁשְ ּדֶער   – ּפָאלֶע  ְ ִמּשׁ ָבא  ַהּסָ
ְהיֹותֹו  ר ּבִ ר, ֲאׁשֶ ַנת תקס"ט אֹו תק"ע – ִסּפֵ ֵקן – ׁשְ נּו ַהּזָ ִליַאִדי ֵאֶצל ַרּבֵ ִבּקּורֹו ּבְ יד. ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ֲחֵבָריו ּתַ

י, ּוֵמָאז ַחם ִלי". ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ לֹשׁ ׁשָ ן ׁשָ ּבֶ

ַכח ָלַעד. ָ ּלֹא ִיּשׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

ה ֶזהּו", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוַהֲעָלַאת ִניצֹוצֹות  ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ֹאְסִרי" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור ַהּמַ "ּתֹוָרה אֹור" ּדִ
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ׁשֶ

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . סד

ִאים ָעֵלינּו  ּסּוִרים ַהּבָ יַח ִצְדֵקנּו, ְוַהּיִ ה ַעל ְיֵדי ְמׁשִ ֻאּלָ ָרֵאל, ָהֵעת ַהּזֹאת ִהיא מֹוֵעד ַהּגְ ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ַהְסּכֵ
ָלֶכם  ְבִטיִחים  ַהּמַ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִלְנִביֵאי  ֲאִמינּו  ּתַ ַאל  ְתׁשּוָבה.  ּבִ א  ֶאּלָ ִנְגָאִלין  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוֵאין  יַח,  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ֵהם 
ָאָדם  ר ִיְבַטח ּבָ ֶבר ֲאׁשֶ ם )ִיְרְמָיה יז, ה( "ָארּור ַהּגֶ ֵ ַבר ַהּשׁ ְלָחָמה, ִזְכרּו ּדְ לֹות ַהּמִ ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות ַאֲחֵרי ּכְ

ר ְזרֹעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ְוׂשָ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶאת  ְמעֹוֵרר   - "ִמְדָרׁש"  ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת  ְמרֹוֵמם   - "ֹזַהר"  'ְיִחידּות':  ּבִ הֶעְנְדל  ְלר'  ָאַמר  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ַהּלֵ

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  טבת י' ראשון יום ריבית  בלקיחת עור' 'לפני

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰¯ íéðLa øáBò äåläå§©Ÿ¤¥¦§©¦
éMú àì"éçàì C."ìLëî ïzú àì øeò éðôìå" ,"E Ÿ©¦§¨¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ

העובר  כאשר דווקא הוא מכשול' תתן לא עור 'לפני האיסור
המכשיל  של הסיוע ללא זאת לעשות יכול היה לא העבירה את

הגמרא ב)כדברי ו, לפני (ע"ז, על עובר לנזיר יין כוס שהמושיט
היה  לא ואם הנהר עברי בשני עומדים שהם במקרה דווקא עור

בעצמו. הכוס את לקחת יכול הנזיר היה לא לו מושיט
הלוה  שאם משה' ה'פני בשם למלך' ה'משנה כתב זה ולפי
בריבית, אחר לאדם מעות אותם את מלוה היה שהמלוה יודע
על  עובר היה המלוה שהרי עור' 'לפני על עובר הלוה אין

בלעדיו. גם האיסור
'לפני  בדין זה שתנאי לחלק כתב עצמו למלך' ה'משנה אך
נאמר  – העבירה למעשה מועיל להיות צריך שהמכשול עור',

הוא כאשר מועיל ycgnרק אינו ואם עור' 'לפני האיסור את

ומה  בלעדיו קיים עור' 'לפני של האיסור כאשר אבל עובר. אינו
כלפי רק הוא מועיל `xgשאינו mc` נוסף אדם שעמד כגון ,

ובא  עור' 'לפני על עובר והיה יין כוס לנזיר והושיט הנהר מעבר
וכן  עור'. 'לפני על שעובר פשוט – במקומו והושיט הוא
'לפני  על עובר האחר הלוה היה בלעדיו שגם כיון בנדוןֿדידן

עור'. מ'לפני נפטר לא הוא גם הרי עור',
תשובה' ה'פתחי סק"א)וכתב קס סי' ה'משנה (יו"ד לדעת שגם

פקוח  מפני או מצוה לצורך לוה היה האחר הלוה אם למלך'
בריבית ללוות מותר שאז סכ"ב)נפש, שם הלוה (יו"ד על אין –

הוא כאן כי עור', 'לפני של שהרי ycgndאיסור האיסור את
צריך  שמעשהו התנאי נאמר וכאן מותר, הדבר האחר ללוה
נמצא  בלעדיו, גם בריבית מלוה היה שהמלוה וכיון להועיל,

עור'. 'לפני על עובר ואינו לעבירה מועיל מעשהו שאין

ה'תשע"ג  טבת י"א שני יום שכר  הקדמת תמורת הטבות

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥
...øëOä Bì ïúðå ,íBé ìëa øðéãa øwä éîéa Bnò úBNòì óøçä éîéa¦¥©Ÿ¤©£¦¦¥©Ÿ§¦¨§¨§¨©©¨¨
.BøëNa Bì ìéfiL éãk íBiä BúBà äåìîk äàøpL éðtî ,øeñà äæ éøä£¥¤¨¦§¥¤¦§¤§©§¤©§¥¤©¦¦§¨
¯ 'íBé ìëa øðéãa éðBìt ïîæ ãò íBiäî énò äNòz' :øîà íà ìáà£¨¦¨©©£¤¦¦¥©©§©§¦§¦¨§¨
àeäå ìéàBä ;øzî äæ éøä ,íBé ìëa òìñ BøëN äåML ét ìò óà©©¦¤¨¤§¨¤©§¨£¥¤ª¨¦§

.íéc÷äL åéúBòî øëN ìèBðk äàøð Bðéà ,äzòî úBNòì ìéçúî©§¦©£¥©¨¥¦§¤§¥§©§¨¤¦§¦
תחילת  לפני משכורתו את לפועל נותן הבית בעל כאשר
משום  אסור זה הרי נמוך, מחיר משלם זאת ותמורת העבודה
אף  העבודה, תחילת עם לו משלם אם אך כריבית, שנראה
איסור  אין הדין מעיקר כי מותר, – מראש כולה את לו שנותן
ואף  השכירות. עבור כתשלום זה והרי הראשון במקרה גם ריבית
עתה, כבר נעשית העסקה בעבודה, מתחיל אינו עדיין שהפועל
שיספק  וסוכם מראש התשלום את ומקבל סחורה כמוכר זה והרי
אלא  כהלוואה נחשבות המעות שאין זמן, לאחר הסחורה את

מעתה. כבר שחל המקח כדמי
הפועל  התחיל לא עוד כל כי אסור הדבר מדרבנן מקום ומכל
וכאשר  כהלוואה, אדם בני בעיני נתפסת המעות נתינת בעבודה,

ומותר כתשלום נראה זה הרי לעבוד שטמ"ק התחיל א. פז , ב"ב (ראה

.שם)

לעיל שכירות (ה"ח)והנה, דמי להוזיל שמותר הרמב"ם פסק
תקופת  כל עבור מראש אותם ונותן מקדים כאשר קרקע
מאחר  כי חשש, אותו קיים כאן גם הרי ולכאורה, השכירות.
המעות  נתינת נראית בפועל, השכירות החלה לא שעדיין

כריבית! זה והרי כהלוואה
מותר  זה בדין גם שאכן שכתבו מהראשונים יש זה ומטעם
תחילת  קודם כשמשלם ולא לבית מיד נכנס השוכר כאשר רק

ב)(תוספות השכירות פו, .ב"ב
בפועל  שרק הרשב"א דברי את מביא משנה' ה'מגיד אך
אף  בו לחזור יכול פועל כי מיד בעבודה מתחיל כשאינו אסרו
בעבודה  התחיל לא עוד כל ולכן ביניהם, שסיכמו לאחר
יתחייב  לא הבית ובעל בו יחזור שמא כהלוואה נתפס התשלום
ואינו  גמורה בזכייה בה זכה שכבר קרקע השוכר אך לשלם, כלל

מעתה. בה דר אינו כאשר אף מותר, בו לחזור יכול
עבודה  לימי המושכר פועל בין גם לחלק יש זה ולפי

כן  ואם בו, לחזור יכול אינו גמור קנין שעשה קבלן לקבלן:
אף  מופחת מחיר מראש לשלם שמותר קרקע כשכירות דינו

מיד במלאכה מתחיל סי'כשאינו ח"ג יעקב (חלקת

.רד)

ה'תשע"ג  טבת י"ב שלישי יום הלווה? נכסי משתעבדים ממתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bðéà ...ät ìò äåìî¦§¨©¤¥
.da óøèé àì Cëéôì ,ìB÷ dì ïéàL éôì ;úBçB÷lä ïî dúBà äáBb¤¨¦©¨§¦¤¥¨§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨
àlL ,Bîöò ìò ãéñôä ç÷Bläå ,dì Lé ìB÷ ,øèLaL äåìî ìáà£¨¦§¨¤¦§¨¥¨§©¥©¦§¦©©§¤Ÿ
éñëð ìkL ,åéìòL äåìîa ïéãaòLî äæ ìL åéñëpL òãiL ãò ìàL̈©©¤¥©¤§¨¨¤¤§ª§¨¦§¦§¨¤¨¨¤¨¦§¥

.äøBzä ïî ,äåìnä ãeaòL úçz äålä©Ÿ¤©©¦§©©§¤¦©¨
ובין  בשטר מלוה בין לחוב משועבדים הלוה נכסי תורה מדין
המלוה  יוכל נכסיו את ימכור הלוה אם גם ולכן פה. על במלוה
שאינו  חכמים תיקנו פה על שבמלוה אלא הלקוחות מן לגבותם

למלוה  שבניגוד הלקוחות, להפסד חששו כי מהלקוחות גובה
יכולים  היו והלקוחות קול לו ויש עדים בו שחתומים בשטר
פרסום  לו אין פה על מלוה משועבדים, הנכסים האם לברר

משועבדים שהנכסים ידע לא ב)והקונה קעה, בתרא .(בבא
הרא''ש דברי את הביא למלך' סי''ג)וה'משנה סז כלל (תשובות

שט  נתינת שהכותב לפני הוא השטר כתיבת ותאריך לחברו ר
אף  הכתיבה מתאריך למלוה משועבדים הלוה נכסי ההלוואה,
שקנו  מהלקוחות לגבות ויכול ניתנה, לא עדיין שההלוואה

אגרות קודש

 ב"ה,  יב טבת, תשי"ט

ברוקלין.

 הנהלת את"ה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ימים אלו טופסים אחדים של  נתקבל  כן  עם המצורף אליו,  מז' טבת,  מאשרים קבלת מכתבם 

המאמר אמר רשב"נ ועלון הסברה.

ולפלא קצת שעלון ההסברה לא הוגה כל צרכו, ולדוגמא שנת הולדת הצ"צ תקמ"ח, וצ"ל תקמ"ט, 

ועוד. ואף שלכאורה דבר קטן הוא, עכ"ז בענין של ד' עמודים המתחלק באלפים טופסים, מובן שצריך 

להשתדל בתקונו ושיפורו במדה הכי גדולה, וק"ל.

כבר כתבתי במכתבי לצעירי אגו"ח, שמכבר בא הזמן שפעולות אנ"ש בכלל וביחוד דתלמידי תו"ת, 

לא תהיינה בסוג של חרישה זריעה ונטיעה, כ"א גם בגדר קצירה וראי' פרי טוב בעמלם, בדברים וענינים 

של תומ"צ. ולא אכפול כאן הדברים כיון שמובנים הם, ולא באתי אלא להדגיש השייכות אליהם )לא גם 

אליהם, שהרי הם מעסקנים הפועלים בזה, וק"ל(. ואין לך דבר העומד בפני הרצון. ובפרט ע"פ הידוע פסק 

בית דין של מעלה, אשר בגלל המסירות נפש הלזו )של רבנו הזקן( על תורת החסידות, פסקו בבי"ד של 

מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

בברכה להצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן
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ה'תשע"ג  טבת י' ראשון יום ריבית  בלקיחת עור' 'לפני

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰¯ íéðLa øáBò äåläå§©Ÿ¤¥¦§©¦
éMú àì"éçàì C."ìLëî ïzú àì øeò éðôìå" ,"E Ÿ©¦§¨¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ

העובר  כאשר דווקא הוא מכשול' תתן לא עור 'לפני האיסור
המכשיל  של הסיוע ללא זאת לעשות יכול היה לא העבירה את

הגמרא ב)כדברי ו, לפני (ע"ז, על עובר לנזיר יין כוס שהמושיט
היה  לא ואם הנהר עברי בשני עומדים שהם במקרה דווקא עור

בעצמו. הכוס את לקחת יכול הנזיר היה לא לו מושיט
הלוה  שאם משה' ה'פני בשם למלך' ה'משנה כתב זה ולפי
בריבית, אחר לאדם מעות אותם את מלוה היה שהמלוה יודע
על  עובר היה המלוה שהרי עור' 'לפני על עובר הלוה אין

בלעדיו. גם האיסור
'לפני  בדין זה שתנאי לחלק כתב עצמו למלך' ה'משנה אך
נאמר  – העבירה למעשה מועיל להיות צריך שהמכשול עור',

הוא כאשר מועיל ycgnרק אינו ואם עור' 'לפני האיסור את

ומה  בלעדיו קיים עור' 'לפני של האיסור כאשר אבל עובר. אינו
כלפי רק הוא מועיל `xgשאינו mc` נוסף אדם שעמד כגון ,

ובא  עור' 'לפני על עובר והיה יין כוס לנזיר והושיט הנהר מעבר
וכן  עור'. 'לפני על שעובר פשוט – במקומו והושיט הוא
'לפני  על עובר האחר הלוה היה בלעדיו שגם כיון בנדוןֿדידן

עור'. מ'לפני נפטר לא הוא גם הרי עור',
תשובה' ה'פתחי סק"א)וכתב קס סי' ה'משנה (יו"ד לדעת שגם

פקוח  מפני או מצוה לצורך לוה היה האחר הלוה אם למלך'
בריבית ללוות מותר שאז סכ"ב)נפש, שם הלוה (יו"ד על אין –

הוא כאן כי עור', 'לפני של שהרי ycgndאיסור האיסור את
צריך  שמעשהו התנאי נאמר וכאן מותר, הדבר האחר ללוה
נמצא  בלעדיו, גם בריבית מלוה היה שהמלוה וכיון להועיל,

עור'. 'לפני על עובר ואינו לעבירה מועיל מעשהו שאין

ה'תשע"ג  טבת י"א שני יום שכר  הקדמת תמורת הטבות

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥
...øëOä Bì ïúðå ,íBé ìëa øðéãa øwä éîéa Bnò úBNòì óøçä éîéa¦¥©Ÿ¤©£¦¦¥©Ÿ§¦¨§¨§¨©©¨¨
.BøëNa Bì ìéfiL éãk íBiä BúBà äåìîk äàøpL éðtî ,øeñà äæ éøä£¥¤¨¦§¥¤¦§¤§©§¤©§¥¤©¦¦§¨
¯ 'íBé ìëa øðéãa éðBìt ïîæ ãò íBiäî énò äNòz' :øîà íà ìáà£¨¦¨©©£¤¦¦¥©©§©§¦§¦¨§¨
àeäå ìéàBä ;øzî äæ éøä ,íBé ìëa òìñ BøëN äåML ét ìò óà©©¦¤¨¤§¨¤©§¨£¥¤ª¨¦§

.íéc÷äL åéúBòî øëN ìèBðk äàøð Bðéà ,äzòî úBNòì ìéçúî©§¦©£¥©¨¥¦§¤§¥§©§¨¤¦§¦
תחילת  לפני משכורתו את לפועל נותן הבית בעל כאשר
משום  אסור זה הרי נמוך, מחיר משלם זאת ותמורת העבודה
אף  העבודה, תחילת עם לו משלם אם אך כריבית, שנראה
איסור  אין הדין מעיקר כי מותר, – מראש כולה את לו שנותן
ואף  השכירות. עבור כתשלום זה והרי הראשון במקרה גם ריבית
עתה, כבר נעשית העסקה בעבודה, מתחיל אינו עדיין שהפועל
שיספק  וסוכם מראש התשלום את ומקבל סחורה כמוכר זה והרי
אלא  כהלוואה נחשבות המעות שאין זמן, לאחר הסחורה את

מעתה. כבר שחל המקח כדמי
הפועל  התחיל לא עוד כל כי אסור הדבר מדרבנן מקום ומכל
וכאשר  כהלוואה, אדם בני בעיני נתפסת המעות נתינת בעבודה,

ומותר כתשלום נראה זה הרי לעבוד שטמ"ק התחיל א. פז , ב"ב (ראה

.שם)

לעיל שכירות (ה"ח)והנה, דמי להוזיל שמותר הרמב"ם פסק
תקופת  כל עבור מראש אותם ונותן מקדים כאשר קרקע
מאחר  כי חשש, אותו קיים כאן גם הרי ולכאורה, השכירות.
המעות  נתינת נראית בפועל, השכירות החלה לא שעדיין

כריבית! זה והרי כהלוואה
מותר  זה בדין גם שאכן שכתבו מהראשונים יש זה ומטעם
תחילת  קודם כשמשלם ולא לבית מיד נכנס השוכר כאשר רק

ב)(תוספות השכירות פו, .ב"ב
בפועל  שרק הרשב"א דברי את מביא משנה' ה'מגיד אך
אף  בו לחזור יכול פועל כי מיד בעבודה מתחיל כשאינו אסרו
בעבודה  התחיל לא עוד כל ולכן ביניהם, שסיכמו לאחר
יתחייב  לא הבית ובעל בו יחזור שמא כהלוואה נתפס התשלום
ואינו  גמורה בזכייה בה זכה שכבר קרקע השוכר אך לשלם, כלל

מעתה. בה דר אינו כאשר אף מותר, בו לחזור יכול
עבודה  לימי המושכר פועל בין גם לחלק יש זה ולפי

כן  ואם בו, לחזור יכול אינו גמור קנין שעשה קבלן לקבלן:
אף  מופחת מחיר מראש לשלם שמותר קרקע כשכירות דינו

מיד במלאכה מתחיל סי'כשאינו ח"ג יעקב (חלקת

.רד)

ה'תשע"ג  טבת י"ב שלישי יום הלווה? נכסי משתעבדים ממתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bðéà ...ät ìò äåìî¦§¨©¤¥
.da óøèé àì Cëéôì ,ìB÷ dì ïéàL éôì ;úBçB÷lä ïî dúBà äáBb¤¨¦©¨§¦¤¥¨§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨
àlL ,Bîöò ìò ãéñôä ç÷Bläå ,dì Lé ìB÷ ,øèLaL äåìî ìáà£¨¦§¨¤¦§¨¥¨§©¥©¦§¦©©§¤Ÿ
éñëð ìkL ,åéìòL äåìîa ïéãaòLî äæ ìL åéñëpL òãiL ãò ìàL̈©©¤¥©¤§¨¨¤¤§ª§¨¦§¦§¨¤¨¨¤¨¦§¥

.äøBzä ïî ,äåìnä ãeaòL úçz äålä©Ÿ¤©©¦§©©§¤¦©¨
ובין  בשטר מלוה בין לחוב משועבדים הלוה נכסי תורה מדין
המלוה  יוכל נכסיו את ימכור הלוה אם גם ולכן פה. על במלוה
שאינו  חכמים תיקנו פה על שבמלוה אלא הלקוחות מן לגבותם

למלוה  שבניגוד הלקוחות, להפסד חששו כי מהלקוחות גובה
יכולים  היו והלקוחות קול לו ויש עדים בו שחתומים בשטר
פרסום  לו אין פה על מלוה משועבדים, הנכסים האם לברר

משועבדים שהנכסים ידע לא ב)והקונה קעה, בתרא .(בבא
הרא''ש דברי את הביא למלך' סי''ג)וה'משנה סז כלל (תשובות

שט  נתינת שהכותב לפני הוא השטר כתיבת ותאריך לחברו ר
אף  הכתיבה מתאריך למלוה משועבדים הלוה נכסי ההלוואה,
שקנו  מהלקוחות לגבות ויכול ניתנה, לא עדיין שההלוואה
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השטר. כתיבת מזמן הם והפרסום הקול כי זה תאריך לאחר
לחול  יכול הלווה נכסי שעבוד למלך': ה'משנה עליו ותמה
בה  אין השטר וכתיבת לכן, קודם ולא ההלוואה מביצוע רק

קנין)! נעשה כן אם (אלא שעבוד להחיל היכולת
סק''ד)וה'תומים' ס''א שאם (סי' וביאר הרא''ש את ליישב כתב

עשיית  מזמן לחול השעבוד יכול שניהם, על מוסכם הדבר
רש''י מדברי והביא מוקדם' 'שטר דין לו ואין יט,השטר, (כתובות

עדים) ד''ה נכסיו ב את משעבד שהוא בשטר לכתוב יכול שהלווה
נכסים  לתפוס ויכול זמן, לאחר ילווה אם גם מעכשיו למלווה

מוקדם. שטר זה ואין כדין הלקוחות מן אלו

ה'תשע  טבת י"ג רביעי יום בעדים' אלא תפרעני 'אל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úòLa Bì øîàL ïéa¥¤¨©¦§©
éøö äæ éøä ¯ eäåìäL øçà Bì øîàL ïéa ,äàåìä,íéãòa Bòøôì C ©§¨¨¥¤¨©©©¤¦§¨£¥¤¨¦§¨§§¥¦

.éàðzä éðtî¦§¥©§©
בניגוד  אף חל הוא הרי ההלוואה, בעת נעשה התנאי כאשר
נחלקו  ההלוואה לאחר נעשה הוא כאשר אך הלווה, לרצון

מרצונו. רק או מרצונו שלא אף חל האם הראשונים
שבעת  הוא, לאחריה ההלוואה שעת בין המחלקים וטעם
תנאיו, כל את לקבל ועליו למלווה הלווה משתעבד ההלוואה
ביכולתו  אין מכן, לאחר אך מלוה'. לאיש לווה 'עבד כנאמר

מראש. סוכמו שלא תנאים זו 'עבדות' על להוסיף
בעת  רק חל הלווה ושיעבוד מאחר קשה: לכאורה זה לפי אך
אפילו  נוסף שיעבוד ההלוואה לאחר יחול איך ההלוואה,

קנין? במעשה צורך יש והרי הלווה בהסכמת
קבלת  בעד לזולתו משתעבד שאדם בגמרא מצינו לומר: ויש
הארכת  תמורת למלוה משתעבד הלווה כאן ואף ממנו, הנאה

מידי ילחצנו שלא או הפירעון ב)זמן מ, שבועות .(ריטב"א

הרשב"א לדעת ע"ב)אך ל"ח להשתעבד (שם אפשר אי אכן
צורך  אין שבאמת מוכח ומכך קנין, ללא ההלוואה לאחר
גם  כולל ההלוואה בעת שהשעבוד משום וזאת הלווה. בהסכמת
המלווה  שיציב התנאים לכל להענות הלווה מצד התחייבות

בעתיד.
ע"ב)והר"ן מ"א מצד (שם אינה בעדים לפרוע שהחובה פירש

שלא  בלווה התרה המלווה כאשר הדברים שמטבע אלא שעבוד
יחזיקנו  שלא כדי כך, על לעבור עשוי הלוה אין עדים ללא יפרע
טוען  כאשר ולכן משלם. ואינו כלווה הבריות בעיני המלווה

בפיו. שקר בוודאי עדים, בלא שפרע
ההלכה: בהמשך המבואר לגבי הטעמים בין מינה' ו'נפקא
הוא  הטעם אם ומתו. עדים בפני פרע שאכן טוען הלווה כאשר
יוכל  שלא גם כולל השעבוד הרי המלווה לתנאי שעבוד מצד
פרע, שלא הוכחה מצד הוא הטעם אם אך מתו, שהעדים לטעון
ופרע  המלווה לדרישת שנענה טוען שהרי כזו הוכחה אין כאן

עדים נתה"מ בפני שם. ע'(ר"ן .סק"ב)סי'

ה'תשע"ג  טבת י"ד חמישי יום המלוה  ליד שהגיע קודם שאבד חוב תשלום

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úeéøçàa áBçä©§©£¨
÷øæ' :äåìnä Bì øîà .BçeìL ãéì Bà äåìnä ãéì epòøôiL ãò ,äålä©Ÿ¤©¤¦§¨¤§©©©§¤§©§¨©©©§¤§Ÿ
äåìnä ãéì òébiL íã÷ óøNð Bà ãáàå Bì B÷øæe ,'øètäå éáBç éì¦¦§¦¨¥§¨§¨©¦§©Ÿ¤¤©¦©§©©©§¤

.øeèt ¯¨
הרשב"א ב)לדעת עח, לי (גיטין "זרוק ללוה אומר כשהמלוה ,

חובי  תשלום לי "זרוק כוונתו החוב)", (מן והפטר חובי
הכסף  את זרק הלווה אם ולכן, לשומרו. שיוכל כדי לרשותי"

ונאבד למלווה למלווה קרוב נפל הכסף אם – לידיו שהגיע לפני
ברשותו  נפל כשהכסף כי החוב, מן הלווה נפטר רשותו) (בתוך
מחוץ  ללווה, קרוב נפל הכסף אם אך בכסף, המלווה זכה
לא  עדיין המלווה כי ולשלם לחזור הלווה חייב המלווה, לרשות

בכסף. זכה
אמירת  הרמב "ם לדעת שגם יתכן כי משנה', ה'מגיד וכתב
לרשותי', 'זרוק משמעותה והפטר" חובי לי "זרוק המלווה
המלוה  ליד שיגיע קודם נשרף או ואבד "וזרקו דבריו ובהמשך
אבל  בו, וזכה המלווה לרשות הגיע שהכסף כוונתו פטור", –
("קרוב  המלווה מרשות רחוק ונפל הכסף את זרק הלווה אם

הלווה  חייב נשרף, או אבד ואם המלווה, בו זכה לא ללווה")
ולשלם. לחזור

התוספות שיטת הכי)אך אי ד"ה שם המלווה (גיטין אם שרק היא,
את  זרק והלווה רשותי" לתוך חובי לי "זרוק במפורש יאמר
ולשלם  לחזור חייב הלווה – נשרף או ואבד לרשותו חוץ הכסף
פירש  ולא והפטר" חובי לי "זרוק אמר המלווה אם אבל שוב.
והכסף  המלווה לרשות מחוץ זרק הלווה אם גם – לזרוק לאן
הטור  פסק וכן המלווה. כהוראת שעשה כיון פטור הלווה אבד,

קכ) סי' .(חו"מ
אחרונים כאן)וכתבו ולח"מ סק"ב. שם דרישה שם. חו "מ דעת (ב"ח שגם

שהרי  משנה), המגיד כדברי (שלא התוספות כדעת היא הרמב"ם
בתורת  חובי לי "זרוק אמירת לענין – ההלכה בהמשך רק
– למלווה קרובות המעות "היו וכתב הרמב"ם חילק גיטין"
חובי  לי "זרוק באמירת ההלכה בתחילת אבל הלווה", נפטר
ציין  לא פטור, ואבד הכסף את הלווה זרק שאם והפטר",
המלווה  לרשות חוץ זרק אם שגם ומשמע זרק להיכן הרמב"ם

פטור. –

ה'תשע"ג  טבת ט"ו שישי יום זוכה? - הקודם כל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úBáBç åéìò LiL éî¦¤¥¨¨
älçz äáBb ,BáBç íãwL ìk ¯ äaøä. ©§¥Ÿ¤¨©¤§¦¨

בשטר  מלוה בין הבדל אין זה שלענין משנה' ה'מגיד וכתב

פה, על במלוה גם קודם, חובו שתאריך וכל פה, על למלוה
גאון  האי רב דעת וכן בשטר. הוא אם גם המאוחר, למלוה קודם

הרשב"א. כתב וכן
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הש"ך סק"ב)אך ק"ד סי' ראשונים (חו"מ הרבה דעות הביא
למלוה  קודם מאוחר, מתאריך הוא אם אפילו בשטר, שמלוה

קודם. מתאריך פה על
ותומים' ה'אורים מבאר השיטות סק"ל)ובטעמי שם :(אורים

הוא  אם אף תחילה" גובה חובו שקדם ש"כל הסוברים טעם
מדאורייתא' ש'שעבודא כיוון הוא, בשטר וחברו פה בעל הלווה
הלווה  נכסי פה בעל במלווה ובין בשטר במלווה ובין

התורה מן למלווה ב)משתעבדים קעה, בתרא הנכסים (בבא ולכן ,
הפקיעו  פה על שבמלווה ואף הראשון. ללווה כבר השתעבדו
מכן  לאחר הנכס את שקנו הלקוחות לגבי השעבוד את חכמים
ההלוואה  על לדעת מבלי שקנו ללקוחות הפסד לגרום לא (כדי
לגבי  ה"ד), פ"א לעיל - קול לה אין פה על מלווה כי והשעבוד,
הקודם  למלווה הנכס שעבוד בשטר) שהיתה (אף שנייה הלוואה

נפקע. לא

למלווה  קודם מאוחר, אפילו בשטר, שמלווה הסוברים וטעם
גם  פה על במלווה השעבוד את הפקיעו חכמים כי הוא פה על
לווים, בפני דלת לנעול שלא כדי אחריו, בשטר מלווה לגבי
הלוואה  שקיימת מחשש בשטר גם להם להלוות ירצו לא שמא

פה. בעל קודמת
הוא  החייב של המשועבד שהנכס טוען הנושים אחד ואם
קודם  הוא ולכן עבורו, שילם וטרם לו שמכר הנכס למעשה
מתאריך  שחובו זה לפני ואפילו הנושים, שאר לפני חובו לגבות

הב"ח כתב – יותר סקכ"ג)מוקדם צו סי' לו (חו"מ שאין "לווה :
בעין... הוא בהקפה שלקח הסחורה אם חובו, בעלי לכל לשלם
בהקפה  שלקח הסחורה כלומר, בהם". חלק לאחרים אין
לשאר  קודם והמוכר תמורתה שישלם עד למוכר משועבדת

החוב זה)בעלי על החולקים דעות שהביא עד, סי' ח"ב שאל חיים שו"ת .(ועיין 

ה'תשע"ג  טבת ט"ז קודש שבת שנגבתה  קרקע פדיית
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וכעת  עלה, הקרקע מחיר לפדות הלוה שבא עד אם לדון: יש
דמי  את רק משלם הלווה האם – החוב מדמי יותר שווה היא
הקרקע  שווי כפי לשלם שעליו או הקרקע את ונוטל ההלוואה

עתה?
משנה' ה'מגיד ((הי"ז)לדעת התרומות סי'וספר חו"מ בטור מובא

שאם קג) משנה' ה'מגיד וכתב ההלוואה. דמי את רק לשלם עליו ,
למעשה  כי כריבית נראה זה הרי עתה, הקרקע כשווי ישלם

משהלווה. יותר גבוה סכום מקבל המלווה
יוסף' ה'בית שם)אך בשעה (חו"מ שהרי זה טעם על חולק

הלווה  כאשר וגם המלווה, של להיות הפכה הקרקע את שגבו
שמשלם  הדבר משמעות אין בחזרה, הקרקע את ונוטל משלם
שהקרקע  למפרע (ומתברר הקרקע את נוטל וממילא החוב את
צריך  היה כן אם כי המלווה), לבעלות עברה ולא שלו נשארה
התברר  (כי בינתיים שאכל הפירות דמי את להחזיר המלווה
היתה  אכן שהקרקע לומר בהכרח אלא שלו). היתה לא שהקרקע

בחזרה, ללווה למוכרה עליו חכמים שמתקנת אלא המלווה של
לפי  עתה הקרקע את לו מוכר הוא שהרי ריבית כאן אין כן ואם

הנוכחי. שווייה
התקנה  כי החוב, בתשלום שדי לומר יש אחר שמטעם אלא
והטוב", הישר "ועשית משום היא הקרקע את המלווה שיחזיר
שאינו  מאחר חסד הלווה עם לעשות המלווה את חז"ל שחייבו
את  לקבל והתכוון כסף הלווה מלכתחילה שהרי מכך, מפסיד
שיקבל  בכך די כן ואם קרקע, לקנות התכוון ולא בחזרה מעותיו

ההלוואה. דמי את
הרא"ש לדעת ד)אך סי' פ"ג יצטרך (ב"מ התייקרה הקרקע אם

לפדותה  שיכול נאמר אם כי כעת, השווי כפי לשלם הלווה
הזמן  במשך לו יהיה אם שגם יתכן בלבד, החוב תמורת לעולם
הקרקע  מחיר כאשר ורק כן, לעשות ימהר לא לפדותה כסף
יוכל  לא המלווה אחד שמצד ונמצא, לפדותה. יבוא יעלה

במשך  ולהרוויח להתעסק להשקיע יוכל הלווה ואילו זה, זמן
ומשום  הקרקע. את יפדה לו ישתלם וכאשר ולהרוויח כספו עם
לכן  לווים. בפני דלת נעילת זו והרי להלוות יימנעו אנשים כך
עת, בכל הקרקע את לפדות שיוכל רק היתה שהתקנה לומר יש

פחות. ולא הפדייה בעת שוויה לפי אך
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אגרות קודש

]טו"ב טבת ה'תשי"א[

...כל שנים עשר חדש אלו דשנת ההסתלקות* מוכשרים ביותר לחיזוק ההתקשרות עם נשיאנו הוא 

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

והפצתה,  בחיזוקה  מו"ח אדמו"ר הכ"מ השתדל  זו, תקנה שכ"ק  בחלוקת הש"ס  וההשתתפות 

נוסף על שאר הענינים שבזה, תוסיף אומץ גם היא בהתקשרותנו הנ"ל, ללכת בדרכיו אשר הורנו  הנה, 

ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד.
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ד  ¤¤ּפרק
.‡תּתן נׁש לא ּכסּפ "את ׁשּנאמר: הּוא, אחד - ּומרּבית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ּבנׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו
נקרא  ולּמה ."יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל, נׁש ּכסף, נׁש"ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
ואֹוכל  חברֹו את ׁשּמצער ,ּכנֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?'נׁש' ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשמֹו
לאוין. ּבׁשני עליו לעבר הּכתּוב? חּלקן ולּמה ּבׂשרֹו. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאת

ללוֹות ·. לּלֹוקח אסּור ּכ להלוֹות, לּנֹותן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדר
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָֹּברּבית,
אסּור  וכן .לאחי ּתּנׁש לא ּכלֹומר: לּלוה, אזהרה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּזֹו

לעזר]להתעּסק מי [להיות וכל ּברּבית. ּומלוה לוה ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
ּבלא  עֹובר זה הרי - ּביניהן עד אֹו סֹופר, אֹו ערב, ְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשהיה
אף  אזהרה זֹו ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה,
עֹובר  ּברּבית ׁשהּמלוה למדּת, הא ולּסֹופר. ולערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעדים
לא  ּכסּפ "את ּכנׁשה", לֹו תהיה "לא - לאוין ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹעל

ת  לא "ּובמרּבית ,"ּבנׁש לֹו מאּתֹותּתן ּתּקח "אל ,"אכל ּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
לא  עּור "ולפני ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ותרּבית", ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹנׁש
,"לאחי תּׁשי "לא - ּבׁשנים עֹובר והּלוה מכׁשל". ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹתּתן
- ּבהן וכּיֹוצא ועדים, ערב, מכׁשל". תּתן לא עּור ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹ"ולפני
מי  וכל ."נׁש עליו תׂשימּון "לא מּׁשּום אּלא עֹוברין ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹאין

סרסּור אֹו[מתווך]ׁשהיה מהן, אחד ׁשּסּיע אֹו ׁשניהם, ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
לו]הֹורהּו תּתן [הורה לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹובר - ְְִִִִֵֵֵֵָֹ

ְִֹמכׁשל".
הּלאוין,‚. אּלּו ּכל על עֹוברין והּלוה ׁשהּמלוה ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף

להּׁשבֹון  ׁשּנּתן מּפני לֹוקין, אם אינן - ּברּבית הּמלוה ׁשּכל ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קצּוצה רּבית הלוואה]היתה משעת אסּורה [קצובה ׁשהיא , ְְֲִִִֶָָָָ

יֹוצאה זֹו הרי - הּתֹורה המלווה]מן בבי"ד]ּבּדּינין[מידי -], ְֲִִֵַַַָָָ
מת  ואם לּלוה; ּומחזירין הּמלוה, מן אֹותּה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹּומֹוציאין

הּבנים. מּיד מֹוציאין אין ְִִִִֵֶַַַַָהּמלוה,
ׁשהן „. ּפי על אף - רּבית ׁשל מעֹות אביהן להן ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּניח

ּפרה  להן הּניח להחזיר. חּיבין אינן רּבית, ׁשל ׁשהן ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעין
מּפני  להחזיר, חּיבין - המסּים ּדבר וכל רּבית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
ולא  ּתׁשּובה ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה אביהם. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹּכבֹוד
אין  - ּתׁשּובה עׂשה לא אם אבל ׁשּמת. עד להחזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהסּפיק

מחזירין  אין המסּים ּדבר ואפּלּו לכבֹודֹו, .חֹוׁשׁשין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֻ
.‰- ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ּכדי הּגזלנין מהן, מקּבלין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

רּוח  אין מהן, המקּבל וכל לתׁשּובה; ּדר להן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלפּתח
ּדבר  והרּבית קּימת, הּגזלה היתה ואם הימּנּו. נֹוחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחכמים

הּוא[חפץ] והרי מהן.[קיים]מסּים, מקּבלין - ּבעצמֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֻ
.Â ּדבריהם ׁשל ּבין קצּוצה ּבין רּבית, ּבֹו ׁשּכתּוב  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשטר

קדם [מדרבנן] הרּבית. את ּגֹובה ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה -ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
רּבית, אבק אבל הּקצּוצה; הרּבית מּמּנּו מֹוציאין הּכל, ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹוגבה

ּגֹובה אינֹו - מּדבריהם דין]ׁשהּוא לּמלוה,[בית הּלוה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ
לּלוה. הּמלוה מן אֹותֹו מחזירין ְְֲִִִֵֶֶַַַַֹואין

.Ê עליו ּומעיד ּככֹותב זה הרי רּבית, ׁשטר הּכֹותב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכל
הּלוה [עלֿעצמו] ּכל וכן יׂשראל. אלהי ּבה' ׁשּכפר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעדים

אלהי  ּבה' ּככֹופרין ׁשניהם - עצמן לבין ּבינן ּברּבית ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּומלוה
תּתן  לא ּכסּפ "את ׁשּנאמר: מצרים, ּביציאת וכפרּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹיׂשראל,

ה  אׁשר אלהיכם ה' אני . . ּבנׁש מארץ לֹו אתכם ֹוצאתי ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹ
ְִִָמצרים".

.Á ּפי על אף ּברּבית; ביתֹו ּובני מּבניו ללוֹות לאדם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאסּור
ׁשּמא  אסּור, זה הרי - להן ׁשּנֹותן הּוא ּומּתנה מקּפיד, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינֹו

זה  ּבדבר .ירּגילן ְְִֵֶַָָ
.Ë מה על יתר לֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתלמידי

אּלא  לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּׁשּלוה
הרּבית  אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי .מּתנה, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.Èחֹובֹו לֹו ׁשהחזיר אֹו יתר, הּלוה ּומצא חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמלוה
נֹוטה ׁשהּדעת ּבכדי אם - יתר לטעות]ּומצא חּיב [יכולה - ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

היתה  ּגזלה אֹו לֹו, ׁשּנתן הּוא מּתנה - לאו ואם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלהחזיר;
והבליע ּבידֹו ּבחׁשּבֹון[הכניס]לֹו שוויה]לֹו אחר [את אֹו , ְְְְִִֵֶַַַָ

אֹו ּובׁשּתים ּבאחת נֹוטה? הּדעת ּבכּמה לֹו. להבליע ְְְְְִִִִַַַַַַַַַָָָצּוהּו
עׂשרה  אֹו מנה, חמּׁשה חמּׁשה ׁשּמא ּבעׂשרה, אֹו ֲֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָָָּבחמּׁשה

ּבהם מנה בטעות]עׂשרה מנין [והוסיף יתר מצא אם וכן . ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
לֹו, להחזיר חּיב - אחד אחד העׂשרֹות מנין אֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָהחמיׁשּיֹות

ּבהם מֹונה ׁשהיה האחדים ידם]ׁשּמא אֹו[על החמיׁשּיֹות ֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
עּמהן. נתערבּו ְְֲִִֶָָָָהעׂשרֹות

.‡Èהּמטּבע על חברֹו את מסויים]הּמלוה מטבע ,[שיחזיר ְְֲֵֵֶֶַַַַַַ
מׁשקלֹו, ּופרׁש ידּוע, מטּבע ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

מחמת [המדינה]והֹוסיפּו הּפרֹות הּוזלּו אם - מׁשקלֹו על ְְְֲִִִֵֵַַַָ
למטבע]הּתֹוספת הּתֹוספת,[שנוספה ׁשעּור לֹו מנּכה - ְִֶֶֶֶֶַַַ

מחמת  הּוזלּו לא ואם ׁשהּוא; ּכל עליו הֹוסיפּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹואפּלּו
הּיֹוצא  מּמטּבע לֹו נֹותן אּלא לֹו, מנּכה אינֹו - ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתֹוספת
עד  עליו ּבׁשהֹוסיפּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשעה. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבאֹותּה
אם  אבל חמּׁשה. ועׂשּוהּו ארּבעה ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָחמיׁשיתֹו,
אף  הּתֹוספת, ּכל לֹו מנּכה - חמיׁשיתֹו על יתר עליו ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהֹוסיפּו
הּמטּבע  על למלוה הּדין והּוא הּפרֹות. ה ּוזלּו ׁשּלא ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹעל

מּמּנּו. ֲִִֶּופחתּו
.·Èונפסל הּמטּבע, על חברֹו את מהשוק]הּמלוה -[יצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

לאֹותּה ּדר לֹו ויׁש אחרת, ּבמדינה להֹוציאֹו יכֹול ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָאם
והֹוציאֹו ל' לֹו: ואֹומר ׁשהלוהּו, מּמטּבע לֹו נֹותן - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמדינה
מּמטּבע  לֹו נֹותן לׁשם, ּדר לֹו אין ואם ּפלֹוני'; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבמקֹום

ּבכתּבה וכן ׁשעה. ּבאֹותּה אשה]הּיֹוצא .[של ְְְִֵֵַָָָָֻ
.‚È ּברּבית לּמלוה ׁשּמחל ׁשּלוה הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהֹורּו

מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - מּמּנּו לּקח ׁשעתיד אֹו מּמּנּו, ִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלקח
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רּבית  ׁשּכל ּכלּום; מֹועיל אינֹו מּתנה, נתן אֹו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּמחל
ואסרה  מחלה, לא הּתֹורה אבל היא, מחילה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם
אפּלּו ּברּבית, מֹועלת הּמחילה אין ּולפיכ זֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמחילה

ּדבריהם ּברּבי  ׁשל אּלא ת נכֹונה; זֹו הֹוראה ׁשאין לי, יראה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשּדבר  הּמלוה וידע לֹו', 'החזר לּמלוה ׁשאֹומרים ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמאחר

לֹו וׁשּיׁש עׂשה, הלווה]אּסּור רצה [יכול אם - מּמּנּו לּטל ְִִִִֵֶֶָָָָֹ
חכמים, אמרּו ּובפרּוׁש הּגזל. ׁשּמֹוחל ּכדר מֹוחל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלמחל,
מּכלל  מהן, מקּבלין אין - ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּגזלנין

להן. מֹועלת ְִֶֶֶֶַָָׁשהּמחילה
.„Èאֹותן לּתן מּתר - יתֹומים מסחר]נכסי בהם [שיעשה ְְִִִֵֵָָֻ

טֹובים נכסים לֹו ׁשּיׁש נאמן לׂשכר [רווחיים]לאדם קרֹוב , ְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָ
להפסד נֹוׂשא [כדלהלן]ורחֹוק 'ּתהיה לֹו: אֹומרין ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

הרוח, מן חלקם להם ּתן רוח, ׁשם היה אם - ּבהן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָונֹותן
הּוא, רּבית ּכאבק ׁשּזה ;'לבּד ּתפסיד הפסד, ׁשם יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָואם
יתֹומים  ּובנכסי מּדבריהם, אּלא אסּורה אינּה רּבית אבק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

ּגזרּו. ְָֹלא

ה  ¤¤ּפרק
ּתֹוׁשב‡. וגר מצוות]הּגֹוי ז' שקיבל ּומלוין [גוי מהן לוין , ְְִִֵֵֶַַָֹ

"לאחי" נׁש - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ּברּבית, ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאֹותן
לּגֹוי, להּׁשי עׂשה ּומצות מּתר. העֹולם ולׁשאר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻאסּור,
מצות  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - "ּתּׁשי "לּנכרי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

ּתֹורה. ּדין הּוא וזה ְֲִֵֶָעׂשה;
ּברּבית ·. הּגֹוי את מלוה יׂשראלי ׁשּיהיה חכמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאסרּו

הלוואה]קצּוצה משעת חּייו[קצובה ּבכדי אּלא .[פרנסתו], ְְִֵֶַָָָ
מּתר  ,לפיכ עּמֹו; יׁשיבתֹו ּברב מּמעׂשיו, ילמד ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹֻּגזרּו
רגיל  ואינֹו מּלפניו, ּבֹורח הּוא ׁשהרי ּברּבית, הּגֹוי מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָללוֹות
מּתר  מּמעׂשיו, ללמד ּבא ׁשאינֹו חכמים, ותלמיד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאצלֹו.
עם  רּבית אבק וכל להרויח. אפּלּו ּברּבית, לגֹוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָלהלוֹות

לּכל. מּתרת ִֶֶַַֹֻהּגֹויים,
לֹו‚. להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
קצּוצה,[במקומו] רּבית זֹו הרי - לֹו' מעלה ׁשאּתה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָּכדר

הּגֹוי אצל העמידֹו הסכים]אפּלּו הּגֹוי [והגוי ׁשּיּטל עד ; ֱֲִִִֵֶֶֶַַַֹ
האחר. הּיׂשראלי ּביד ויּתנם ויחזר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹמעֹותיו,

.„- לֹו להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, מּיׂשראל מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּגֹוי
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצאֹו

ואם [במקומך] מּתר; זה הרי - ליׂשראל' מעלה ׁשאּתה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכדר
הגוי]העמידֹו את יׂשראל[הביא היהודי אצל [והסכים ְֱִִֵֵֶֶָ

הֹואיל שיחליפו] - ּבידֹו הּמעֹות הּגֹוי ׁשּנתן ּפי על אף -ְִִֶַַַַַָָָ
קצּוצה. רּבית זֹו הרי נתן, יׂשראל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָּומּדעת

לתלֹות‰. ליׂשראל ּכדי [להפקיד]אסּור ּגֹויים, ּביד מעֹותיו ְְְְְְִִִֵֵַָָָ
יׂשראל  את ׁשהלוה וגֹוי ּברּבית. ליׂשראל אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָלהלוֹות
ׁשּדיניהם  ׁשּכיון ערב; לֹו להיֹות אחר ליׂשראל אסּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּברּבית,

ּתחּלה הערב את הלווה]ׁשּתֹובע ּתֹובע [לפני הערב נמצא , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קּבל  אם ,לפיכ לּגֹוי; ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית יׂשראל ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת

מּתר. זה הרי ּתחּלה, הערב את יתּבע ׁשּלא הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעליו

.Âּוזקפן ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה את יׂשראל [גילם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ההלוואה] לתוך ׁשּלא הריבית עד אם - ונתּגּיר ּבמלוה, ְְְְִִִֵֶַַָָָֹעליו

ואם  הרּבית; ואת הּקרן את ּגֹובה - ּבמלוה עליו זקפן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנתּגּיר
אבל  הרּבית. ּגֹובה ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה - זקפן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנתּגּיר
- ּבמלוה הרּבית את עליו וזקף ּברּבית, מּיׂשראל ׁשּלוה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּגֹוי
ואת  הּקרן את ּגֹובה ׁשּנתּגּיר, אחר עליו ׁשּזקפן ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
וגֹובה  זה'; נתּגּיר מעֹותיו 'ּבׁשביל יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹהרּבית,
ּבהן  ׁשּנתחּיב הרּבית מעֹות ּכל ׁשּנתּגּיר, אחר מּמּנּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּיׂשראל

ּגֹוי. ְֶָָּכׁשהיה
.Ê הּגֹוי להלואת ּבחּנם, יׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמצוה

.ּברּבית  ְִִ
.Áמעֹותיו לּתן לאדם עסקים]ואסּור עמם שיעשה [לאחר ְְְִֵָָָָ

להפסד ורחֹוק לׂשכר ברווחים]קרֹוב רק חלק ׁשּזה [שיטול , ְְְְֵֶֶֶָָָָ
חֹולקין  נתן, ואם רׁשע. - ּכן והעֹוׂשה הּוא; רּבית ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאבק
להפסד  קרֹוב מע ֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּׂשכר

בהפסדים] עמו לׂשכר[יחלוק משליש]ורחֹוק פחות ,[ירויח ְְָָָ
חסיד. זה ֲִֵֶָהרי

.Ëׂשכר למחצית חנוני מֹוׁשיבין לֹו[רווח]אין יּתן ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
להֹוׁשיבן  ּביצים ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמעֹות

ׁשמין ואין ׂשכר, למחצית ׁשּלֹו הּתרנגֹולין [שווי]ּתחת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
לֹו נתן ּכן אם אּלא - ׂשכר למחצית לפּטמן ּוסיחין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעגלים

ּומזֹונֹו עמלֹו עליהם]ׂשכר הּמתעּסק [שיוציא רוח יהיה אֹו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשּתפּות. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הפסדֹו, על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻיֹותר

.Èלֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות, חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָהּמׁשּתּתף
בו]עסק מתעסק והשני הּׂשכר[כסף יצרף לא עם [הרווח]- ְִֵֵֶַָָָֹ

רּבית. לידי ּבאין  ונמצאּו ׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּקרן;
אֹותן  ויכּתב ׁשּתפּות, אֹו עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻוכן
את  ּבֹו וגֹובה הּיֹורׁש, ּביד הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלוה;

ִִָהרּבית.
.‡È נתן ּכיצד? אֹותּה. לאחר אֹו הרּבית, את להקּדים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאסּור

סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ללוֹות ּבׁשביל [מתנות]עיניו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
לֹו והחזיר מּמּנּו לוה מקּדמת; רּבית היא זֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻׁשּילוהּו
ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמעֹותיו,
ּכן, ועׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית היא זֹו - אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבטלין

רּבית. אבק זה ֲֲִִֵֶַהרי
.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי

ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום; לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
אפּלּו ּדבר", ּכל נׁש" ׁשּנאמר: לפתחֹו, יׁשּכים אֹו ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים,
אֹו מקרא הּמלוה את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדברים
ּבזה  רגיל היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּתלמּוד,

ּדבר".מּקדם  ּכל נׁש" ׁשּנאמר: , ֱִֶֶֶֶֶַָָָֹ
.‚È ּפלֹוני איׁש ּבא אם 'ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ּכראּוי'; ותׁשקהּו ותאכילֹו 'ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר: ּפלֹוני', ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמקֹום
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

.„È ּומּתרין רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים אדם יׁש לֹוקח ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּומלותֹו חברֹו ׁשל חוב]ׁשטרֹותיו ּבפחֹות [שטר חברֹו ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

ּכדי [משווין] ּדינר, לחברֹו לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֻ
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רּבית  ׁשּכל ּכלּום; מֹועיל אינֹו מּתנה, נתן אֹו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּמחל
ואסרה  מחלה, לא הּתֹורה אבל היא, מחילה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם
אפּלּו ּברּבית, מֹועלת הּמחילה אין ּולפיכ זֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמחילה

ּדבריהם ּברּבי  ׁשל אּלא ת נכֹונה; זֹו הֹוראה ׁשאין לי, יראה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשּדבר  הּמלוה וידע לֹו', 'החזר לּמלוה ׁשאֹומרים ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמאחר

לֹו וׁשּיׁש עׂשה, הלווה]אּסּור רצה [יכול אם - מּמּנּו לּטל ְִִִִֵֶֶָָָָֹ
חכמים, אמרּו ּובפרּוׁש הּגזל. ׁשּמֹוחל ּכדר מֹוחל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלמחל,
מּכלל  מהן, מקּבלין אין - ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּגזלנין

להן. מֹועלת ְִֶֶֶֶַָָׁשהּמחילה
.„Èאֹותן לּתן מּתר - יתֹומים מסחר]נכסי בהם [שיעשה ְְִִִֵֵָָֻ

טֹובים נכסים לֹו ׁשּיׁש נאמן לׂשכר [רווחיים]לאדם קרֹוב , ְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָ
להפסד נֹוׂשא [כדלהלן]ורחֹוק 'ּתהיה לֹו: אֹומרין ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

הרוח, מן חלקם להם ּתן רוח, ׁשם היה אם - ּבהן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָונֹותן
הּוא, רּבית ּכאבק ׁשּזה ;'לבּד ּתפסיד הפסד, ׁשם יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָואם
יתֹומים  ּובנכסי מּדבריהם, אּלא אסּורה אינּה רּבית אבק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

ּגזרּו. ְָֹלא

ה  ¤¤ּפרק
ּתֹוׁשב‡. וגר מצוות]הּגֹוי ז' שקיבל ּומלוין [גוי מהן לוין , ְְִִֵֵֶַַָֹ

"לאחי" נׁש - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ּברּבית, ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאֹותן
לּגֹוי, להּׁשי עׂשה ּומצות מּתר. העֹולם ולׁשאר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻאסּור,
מצות  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - "ּתּׁשי "לּנכרי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

ּתֹורה. ּדין הּוא וזה ְֲִֵֶָעׂשה;
ּברּבית ·. הּגֹוי את מלוה יׂשראלי ׁשּיהיה חכמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאסרּו

הלוואה]קצּוצה משעת חּייו[קצובה ּבכדי אּלא .[פרנסתו], ְְִֵֶַָָָ
מּתר  ,לפיכ עּמֹו; יׁשיבתֹו ּברב מּמעׂשיו, ילמד ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹֻּגזרּו
רגיל  ואינֹו מּלפניו, ּבֹורח הּוא ׁשהרי ּברּבית, הּגֹוי מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָללוֹות
מּתר  מּמעׂשיו, ללמד ּבא ׁשאינֹו חכמים, ותלמיד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאצלֹו.
עם  רּבית אבק וכל להרויח. אפּלּו ּברּבית, לגֹוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָלהלוֹות

לּכל. מּתרת ִֶֶַַֹֻהּגֹויים,
לֹו‚. להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
קצּוצה,[במקומו] רּבית זֹו הרי - לֹו' מעלה ׁשאּתה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָּכדר

הּגֹוי אצל העמידֹו הסכים]אפּלּו הּגֹוי [והגוי ׁשּיּטל עד ; ֱֲִִִֵֶֶֶַַַֹ
האחר. הּיׂשראלי ּביד ויּתנם ויחזר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹמעֹותיו,

.„- לֹו להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, מּיׂשראל מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּגֹוי
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצאֹו

ואם [במקומך] מּתר; זה הרי - ליׂשראל' מעלה ׁשאּתה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכדר
הגוי]העמידֹו את יׂשראל[הביא היהודי אצל [והסכים ְֱִִֵֵֶֶָ

הֹואיל שיחליפו] - ּבידֹו הּמעֹות הּגֹוי ׁשּנתן ּפי על אף -ְִִֶַַַַַָָָ
קצּוצה. רּבית זֹו הרי נתן, יׂשראל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָּומּדעת

לתלֹות‰. ליׂשראל ּכדי [להפקיד]אסּור ּגֹויים, ּביד מעֹותיו ְְְְְְִִִֵֵַָָָ
יׂשראל  את ׁשהלוה וגֹוי ּברּבית. ליׂשראל אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָלהלוֹות
ׁשּדיניהם  ׁשּכיון ערב; לֹו להיֹות אחר ליׂשראל אסּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּברּבית,

ּתחּלה הערב את הלווה]ׁשּתֹובע ּתֹובע [לפני הערב נמצא , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קּבל  אם ,לפיכ לּגֹוי; ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית יׂשראל ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת

מּתר. זה הרי ּתחּלה, הערב את יתּבע ׁשּלא הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעליו

.Âּוזקפן ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה את יׂשראל [גילם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ההלוואה] לתוך ׁשּלא הריבית עד אם - ונתּגּיר ּבמלוה, ְְְְִִִֵֶַַָָָֹעליו

ואם  הרּבית; ואת הּקרן את ּגֹובה - ּבמלוה עליו זקפן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנתּגּיר
אבל  הרּבית. ּגֹובה ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה - זקפן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנתּגּיר
- ּבמלוה הרּבית את עליו וזקף ּברּבית, מּיׂשראל ׁשּלוה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּגֹוי
ואת  הּקרן את ּגֹובה ׁשּנתּגּיר, אחר עליו ׁשּזקפן ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
וגֹובה  זה'; נתּגּיר מעֹותיו 'ּבׁשביל יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹהרּבית,
ּבהן  ׁשּנתחּיב הרּבית מעֹות ּכל ׁשּנתּגּיר, אחר מּמּנּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּיׂשראל

ּגֹוי. ְֶָָּכׁשהיה
.Ê הּגֹוי להלואת ּבחּנם, יׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמצוה

.ּברּבית  ְִִ
.Áמעֹותיו לּתן לאדם עסקים]ואסּור עמם שיעשה [לאחר ְְְִֵָָָָ

להפסד ורחֹוק לׂשכר ברווחים]קרֹוב רק חלק ׁשּזה [שיטול , ְְְְֵֶֶֶָָָָ
חֹולקין  נתן, ואם רׁשע. - ּכן והעֹוׂשה הּוא; רּבית ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאבק
להפסד  קרֹוב מע ֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּׂשכר

בהפסדים] עמו לׂשכר[יחלוק משליש]ורחֹוק פחות ,[ירויח ְְָָָ
חסיד. זה ֲִֵֶָהרי

.Ëׂשכר למחצית חנוני מֹוׁשיבין לֹו[רווח]אין יּתן ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
להֹוׁשיבן  ּביצים ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמעֹות

ׁשמין ואין ׂשכר, למחצית ׁשּלֹו הּתרנגֹולין [שווי]ּתחת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
לֹו נתן ּכן אם אּלא - ׂשכר למחצית לפּטמן ּוסיחין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעגלים

ּומזֹונֹו עמלֹו עליהם]ׂשכר הּמתעּסק [שיוציא רוח יהיה אֹו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשּתפּות. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הפסדֹו, על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻיֹותר

.Èלֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות, חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָהּמׁשּתּתף
בו]עסק מתעסק והשני הּׂשכר[כסף יצרף לא עם [הרווח]- ְִֵֵֶַָָָֹ

רּבית. לידי ּבאין  ונמצאּו ׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּקרן;
אֹותן  ויכּתב ׁשּתפּות, אֹו עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻוכן
את  ּבֹו וגֹובה הּיֹורׁש, ּביד הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלוה;

ִִָהרּבית.
.‡È נתן ּכיצד? אֹותּה. לאחר אֹו הרּבית, את להקּדים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאסּור

סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ללוֹות ּבׁשביל [מתנות]עיניו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
לֹו והחזיר מּמּנּו לוה מקּדמת; רּבית היא זֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻׁשּילוהּו
ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמעֹותיו,
ּכן, ועׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית היא זֹו - אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבטלין

רּבית. אבק זה ֲֲִִֵֶַהרי
.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי

ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום; לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
אפּלּו ּדבר", ּכל נׁש" ׁשּנאמר: לפתחֹו, יׁשּכים אֹו ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים,
אֹו מקרא הּמלוה את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדברים
ּבזה  רגיל היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּתלמּוד,

ּדבר".מּקדם  ּכל נׁש" ׁשּנאמר: , ֱִֶֶֶֶֶַָָָֹ
.‚È ּפלֹוני איׁש ּבא אם 'ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ּכראּוי'; ותׁשקהּו ותאכילֹו 'ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר: ּפלֹוני', ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמקֹום
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

.„È ּומּתרין רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים אדם יׁש לֹוקח ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּומלותֹו חברֹו ׁשל חוב]ׁשטרֹותיו ּבפחֹות [שטר חברֹו ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

ּכדי [משווין] ּדינר, לחברֹו לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֻ
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רּבית  אּלא ּתֹורה, אסרה ׁשּלא ּדינרין; מאה לפלֹוני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּילוה
ל 'הא לחברֹו: אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבאה
ׂשכר  אּלא לֹו נתן ׁשּלא ׁשּילוני'; לפלֹוני ואמר זה, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדינר

ֲִָאמירה.
.ÂË הערמת מּפני לעׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש

לי, אין 'מנה לֹו: אמר מנה', 'הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
מּמּנּו ּולקחן וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן לי', יׁש ּבמנה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחּטים
רּבית; הערמת מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבתׁשעים
- ּכזה ועׂשה עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים, לֹו נתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
אין  רּבית אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, הּמאה מּמּנּו מֹוציא זה ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

יחזר ּכאן  לא - ּבידֹו ממׁשּכנת חברֹו ׂשדה ׁשהיתה מי וכן . ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ
זה  ׁשהרי רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָויׂשּכיר
ּבׁשביל  חדׁש ּבכל ׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ּבׂשדהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹעֹומד

ׁשהלוהּו. ְְִֶָָמעֹותיו
.ÊËלהׂשּכיר שכירות]אסּור בלשון הּדינרין,[להלוות את ְְִִִֶַַָָ

ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי הּכלי; את למׂשּכיר ּדֹומה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשאין
רּבית. אבק זה ונמצא אחרֹות, ּדינרין ּומביא אּלּו מֹוציא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָוזה

.ÊÈ ּכל על הּקצּוב הּמכס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל
ידי על ואיׁש ונתן [בעבוד]איׁש ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן, ׁשּלא זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

זה  הרי מּדינר, יתר ּבֹו ׁשּמׁשעּבד ּפי על אף - ּדינר ידֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹֻמּתר.

ו  ¤¤ּפרק
חברֹו‡. את דינרים]סלעהּמלוה ד' ּדינרים[- [-ּבחמּׁשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'] ּוסאה,תמורת ּבסלע סלע אֹו ּבׁשלׁש, חּטים סאתים אֹו ,ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
ּכל  ּדבר, ׁשל ּכללֹו - ודינר סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹאֹו
ויֹוצאה  ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל ּבתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהלואה

המלווה] מידי בבי"ד]ּבּדּינין[- חברֹו,[- את הּמלוה וכן . ְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהתנה
עד  הּׂשכר מן לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר וקצב ּבפחֹות מּמּנּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשכר
מצּויין  ׁשּפרֹותיו מקֹום ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיחזיר
חּנם  ּבֹו ׁשּידּור מנת על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון הלואתֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעת
ׂשדה  הּמֹוכר וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבאסמכּתא חצר תנאים אֹו עם מוחלטת, שאיננה [בהקניה ְְְֵַַָָ
מוחלטים] לא ּכל והסתייגויות הרי - הּגּוף קנה ולא הֹואיל -ְֲִֵַָָָֹ

ׁשּלא הּפר  מי לכל הּדין והּוא אֹותן. ּומחזיר רּבית, ׁשאכל ֹות ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
מּפני  הּפרֹות, את מחזיר ׁשהּוא מּתחּלה, ּגמּור קנין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקנה
ׁשהּוא  ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל רּבית זֹו הרי הּפרֹות, אכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
מּדבריהם, אסּור הּוא הרי - מאּלּו חּוץ רּבית, מּׁשּום ְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאסּור
'אבק  הּנקרא והּוא ּתֹורה; ׁשל לרּבית יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּגזרה

ּבּדּינין. יֹוצא ואינֹו ְִִִֵֵַַָרּבית',
עבּדֹו·. ימׁש לא - חברֹו את לווה]הּמלוה ּכדי [של ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹ

ולא  ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף מלאכה, ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעׂשה
לׂשכר  עׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ּבחּנם, ּבחצרֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידּור

צרי[להשכירה] ּדר, ואם להׂשּכירן. החצר ּבעל ּדר ואין ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
רּבית, אבק זה הרי - לֹו העלה לא ואם ׂשכר; לֹו ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹלהעלֹות
עדין  אם ,לפיכ ּבחצרֹו. וידּור ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלפי

מן  ּבּה ׁשּדר החצר ׂשכר לנּכֹות ּובא חֹובֹו, לֹו החזיר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלא
אּלא  הּכל, מנּכה אינֹו - החֹוב ּכנגד הּׂשכר היה אם - ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחֹוב
זה  הרי ּכלּום, ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם הּדּינין; ׁשּיראּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכמֹו
ּבּדּינין. יֹוצאה אינּה רּבית ואבק ּבּדּינין, אֹותֹו ׁשהֹוציא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּכמֹו

חֹובֹו,‚. ּתבע זמן ּולאחר חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָהֹורּו
הרי  - 'חֹוב ל ׁשאחזיר עד ּבחצרי 'ּדּור הּלוה: לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹואמר

הלואה  ּבׁשעת קצץ ׁשּלא לפי רּבית, אבק "לא זה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
."ּבנׁש לֹו ְִֵֶֶתּתן

ּתחזיר הּמלוה „. לא 'אם לֹו: ואמר הּׂשדה, על חברֹו את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
קנה, לא זה הרי - ׁשּלי' היא הרי ׁשנים, ׁשלׁש עד מּכאן ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלי

אסמכּתא ׁשהיא להקנותו]מּפני דעת גמירות לפיכ[ואין ; ְְְְִִִֵֶַַָָ
אבל  ּתֹורה. ׁשל רּבית ׁשהיא מּפני ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּכה
קנה  ׁשנים, ׁשלׁש עד ל אחזיר לא 'אם הּמֹוכר: לֹו אמר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹאם
לא  ּפרֹות; לֹו אין - ׁשלׁש ּבתֹו לֹו והביא מעכׁשו', ְְְִֵֵֵֵַָָָֹֹאֹותּה

לּלֹוקח. הּפרֹות ּכל הרי ׁשלׁש, ּבתֹו לֹו ְֲִֵֵֵֵַַַָָֹהביא
'לכׁשּיהיּו‰. לּלֹוקח: הּמֹוכר ואמר ׂשדה, אֹו ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

ׁשאכל  הּפרֹות וכל קנה; לא - קרקעי' לי ּתחזיר מעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלי
אֹותּה ּומֹוציאין קצּוצה, רּבית הּלֹוקח - לֹו אמר אם אבל . ְֲִִִִִֵַַַָָָָ

מּתר; זה - קרקע' ל אחזיר אני מעֹות ל 'ּכׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֻמּדעּתֹו:
מעֹותיו. לֹו ׁשּיחזיר עד ּפרֹות, אֹוכל ְְְִֵֵֵֶַַַַָוהּלֹוקח

.Â אמר אם - הּדמים מקצת לֹו ונתן הּׂשדה, את לֹו ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָמכר
אֹוכל  מּׁשניהם אחד ּכל - 'מעֹותי ּכׁשעּור 'קנה הּמֹוכר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
ׁשאר  'לכׁשּתביא לּלֹוקח: הּמֹוכר אמר מעֹותיו. ּכׁשעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפרֹות
מּיד: הּפרֹות לאכל אסּורין ׁשניהן - מעכׁשו' ּתקנה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמעֹות,
ונמצאת  הּמעֹות, ׁשאר הּלֹוקח יביא ׁשּמא - אסּור ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
הּמעֹות  ּבׁשביל הּפרֹות אֹוכל הּמֹוכר ונמצא ׁשּלֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשדה
יביא, לא ׁשּמא - אסּור הּלֹוקח וכן הּלֹוקח. אצל לֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנׁשארּו
הּמֹוכר. אצל לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות מקצת ּבׁשביל ׁשאכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא

ׁשליׁש ידי על הּפרֹות את מּניחין שלישי]לפיכ עד ,[אדם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ׁשאר  'לכׁשּתביא הּמֹוכר: לֹו אמר מהן. לאחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּנתנּו
הּלֹוקח; ׁשּיביא עד ּפרֹות אֹוכל הּמֹוכר הרי - ּתקנה' ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמעֹות,
'קנה  הּמֹוכר: לֹו אמר מּמּנּו. מֹוציאין הּלֹוקח, אכל ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָואם
הּלֹוקח  הרי - 'אצל חֹוב הן הרי הּמעֹות ּוׁשאר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמעכׁשו,
מה  ּכל מּמּנּו מֹוציאין הּמֹוכר, אכל ואם הּפרֹות; ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹוכל

ֶַָּׁשאכל.
.Ê על ׂשדהּו לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהֹורּו

ּפי  על אף - הּמׁשּכֹונה ימי ּכל ּפרֹותיה ּכל ׁשּיאכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמנת
יֹוצאה  ואינּה רּבית, אבק זה הרי - ּכלּום לֹו מנּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

המלווה] הּׂשדה [בבי"ד]ּבּדּינין[מידי את הממׁשּכן ׁשאין ; ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבעת  מצּויין ּפרֹות ּבּׂשדה אין ׁשהרי חצרֹו, לממׁשּכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּדֹומה
ׁשּיפסיד  ואפׁשר ּפרֹות, ׁשם ויהיּו ׁשּירויח ואפׁשר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָההלואה,

רּבית. אבק היא ּולפיכ ועבֹודתּה; אין ּבזריעתּה וכן ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשהּמֹוכר  - ּבאסמכּתא ׁשּמכר למי ּדֹומה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּכֹונה
זה  ּגּוף והקנהּו ּגמר והממׁשּכן והקנהּו, ּגמר לא ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבאסמכּתא
רּבית, אבק ׁשהּמׁשּכֹונה הּתלמּוד, מן יראה וכזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפרֹותיו.
רּבֹותי. ׁשהֹורּו ּכמֹו ׂשדהּו, ּבממׁשּכן אּלא להעמידּה ל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
רּבית  ׁשהיא מׁשּכֹונה הן: מׁשּכֹונֹות ׁשּׁשלׁש למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנמצאת
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הּמּתרת. ּומׁשּכֹונה רּבית, אבק ׁשהיא ּומׁשּכֹונה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻקצּוצה,
אֹו חצר ּכגֹון ּתדיר, מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום לֹו מׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכיצד?
קצּוצה. רּבית זֹו הרי - ּפרֹותיהן ואכל חנּות, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָמרחץ
זֹו הרי - ואכלן ּפרֹות ׁשם ּובאּו ּבּה, וכּיֹוצא ׂשדה לֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמׁשּכן

ה  ּבנּכּוי, ּבּה וכּיֹוצא חצרֹו מׁשּכן אם וכן רּבית; זֹואבק רי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּוא  ּכיצד מּתר. זה הרי ּבנּכּוי, ׂשדהּו מׁשּכן רּבית. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻאבק
אֹו חצרֹו ּבהן לֹו ּומׁשּכן ּדינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהּנּכּוי?
ּבכל  ּכסף מעה ל מנּכה 'הריני הּמלוה: לֹו ואמר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשדהּו,
ּבחצר  - ׁשּלי' ּפרֹותיה ׁשּיהיּו ּכדי ,קרקע ּבׂשכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשנה

מּתר. ּבּה, וכּיֹוצא ּובׂשדה אסּור; ּבּה, ְְְֵֵֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא
.Á,ּכלל נּכּוי ּבּה ׁשאין מׁשּכֹונה ׁשּכל ּגאֹונים, מקצת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהֹורּו

לעמק  ירדּו ולא ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין קצּוצה רּבית זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹהרי
ּדברי  להם נתקּׁשּו ּולפיכ לחצר, ׂשדה ּבין להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר,
- ּבנּכּוי אפּלּו מׁשּכֹונה, ׁשּכל הֹורּו, וכן ּתלמּוד. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָחכמי
מּתרת  מׁשּכֹונה להם ואין ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאסּורה,

הּזאת  ּבּדר ּומׁשּכן אּלא ּדינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון ּכיצד? : ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתחזר  ׁשנים עׂשר ׁשאחר עּמֹו והתנה ׂשדה, אֹו ּבית ּבהן ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו
ּכל  ּפרֹותיה לאכל מּתר זה הרי - חּנם לבעליה זֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻקרקע
ׁשנה, ּבכל ּדינר אלף ׁשוה ׂשכרּה היה אפּלּו ׁשנים, ְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָעׂשר
ּבעל  התנה אם וכן ּבפחֹות. ׁשּׂשכר ּכמי אּלא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ּבכל  עׂשר לֹו יחּׁשב מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל עּמֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה

שנה]ׁשנה כל אם [תמורת וכן מּתר. זה הרי  - מּמּנה ויסּלקֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבֹו, ּׁשּדר מה לֹו מחּׁשב ׁשּירצה זמן ׁשּכל הּלוה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהתנה
זה  ׁשאין מּתר; זה הרי - ויסּתּלק הּדמים ׁשאר לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻויחזיר
ׁשּבארנּו, ּכמֹו קּים ׁשּבׂשכירּות ּתנאי וכל ּכׂשכירּות, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָאּלא

ָֻּומּתר.

ה'תשע"ג  טבת י"א שני יום

ז  ¤¤ּפרק
קצּוב,‡. זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה 

ּכל  אֹוכל הּמלוה והיה ויסּתּלק, מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבלא  אֹותֹו מסּלקין אין חֹובֹו, ּכׁשעּור אכל אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּפרֹותיה
ׁשהֹוציא  ּכמֹו זה הרי מעֹות, ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹּכלּום;
מעֹותיו, על יתר אכל ׁשאם לֹומר צרי ואין ּבדּינין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו

לׁשטר מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין [כדמפרש אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ
יתֹומים,מיד] ׁשל ּבידֹו הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻּבמׁשּכֹונה.

על  יתר אכל ּכלּום. ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ׁשעּור ְְְְְִִֵַַַַָָָֹואכל
ּכיצד  לׁשטר. מּׁשטר לֹו ּומחּׁשבין הּיתר, מֹוציאין אין - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָחֹובֹו
לֹו ממׁשּכנת זֹו ׂשדה ׁשהיתה הרי לׁשטר? מּׁשטר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמחּׁשבין
ּבמאה  אחר ּבׁשטר לֹו ממׁשּכנת אחרת וׂשדה דינרין, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבמאה
הּׂשדה  מּפרֹות ואכל אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָדינרין,
אֹומרין  - וחמּׁשים ּבמאה הּׁשנּיה ּומּפרֹות ּבחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָהאחת
ׁשני  ּוכאּלּו ּכלּום, ל ואין ּבמאתים הּפרֹות מן 'אכלּת ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלֹו:

אחת'. ּומׁשּכֹונה אחד ׁשטר ְְְֶַַַַָָָָהּׁשטרֹות
הּמלוה·. לסּלק ׁשּנהגּו הלווה]מקֹום זמן[משדה [מתי]ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ

לפרׁש צרי ואינֹו ׁשּפרׁש, ּכמי זה הרי - מעֹות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּיביא

זמן  סֹוף עד הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום וכן זה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדבר
סתם הממׁשּכן וכל ׁשּפרׁש; ּכמי זה הרי - [ללא הּמׁשּכֹונה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

חדׁשתאריך] עׂשר ׁשנים עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו ,. ְְְֵֵֶַַָָָֹ
והתנה ‚. הּלוה, ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום

זה  הרי - הּמׁשּכֹונה זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא הּמלוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעּמֹו
סֹוף  עד מסּתּלק הּמלוה ׁשאין הּמנהג היה לסּלקֹו. יכֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
לֹו ׁשּיביא עת ּבכל ׁשּיסּתּלק עליו הּמלוה וקּבל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזמּנֹו,

מּידֹו לקנֹות צרי זה הרי - סודר]מעֹותיו ּכ.[בקנין על ְְֲִִִֵֶַָָָָ
ׁשּיביא „. עת ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגן ּבמקֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמׁשּכֹונה
מּמּנה [הלווה]לֹו ּגֹובה מלוה ׁשל חֹוב ּבעל אין - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָמעֹותיו

הּבכֹור ואין הּקרקע, מן ׁשּגֹובה מלווה]ּכדר ּבּה[של נֹוטל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה ּוׁשביעית ׁשנים, הלוואתה]ּפי ּוכׁשּמסּלק [את . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

ואם  לארץ; ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות אפּלּו נֹוטל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותֹו,
יכֹול  ׁשאינֹו ּומקֹום אֹותן. קנה ׁשּיסּלקֹו, קדם אֹותן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהגּביּה
נֹוטל  והּבכֹור מּמּנה, ּגֹובה חֹוב ּבעל - זמּנֹו סֹוף עד ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָלסּלקֹו

מׁשּמטּתּה. הּׁשביעית ואין ׁשנים, ּפי ְְְְְִִִִֵַַַַָָּבּה
ּכמֹו‰. רּבית ואבק היא, אסּורה זֹו ׁשּמׁשּכֹונה ּפי על ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאף

אֹוׁשּבארנּו לגֹויים, אֹו ּבטעּות, מנהג זה ׁשּיהיה אפׁשר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואבק  הֹואיל הּמדינה; ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדר
ׁשּזאת  ׁשהֹורה מי ויׁש הּמנהג. אחר הֹולכין היא, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹרּבית

ּבנּכּוי .[ומותרת]הּמׁשּכֹונה ְְִַַָ
.Â ליׂשראל ּומכרּה הּגֹוי וחזר ליׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּגֹוי

ׁשּקנה  מעת ליׂשראל ׂשכר להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
את  הּגֹוי לֹו ׁשּיחזיר עד ׂשכר ּבלא ּבחצר ּדר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיׂשראלי,
הממׁשּכן  ּברׁשּות היא ׁשהרי זֹו; חצר על לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמעֹות

הגויים]ּבדיניהם ויסּתּלק.[של מעֹותיו את ׁשּיּתן עד , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
.Ê הּוא הּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן

לא  זֹו, קרקע 'לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר ּפרֹותיה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהאֹוכל
אמר: ואם אסּור; זה הרי - אּלּו' ּבדמים לי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתמּכרּנה
'אֹות מלוה אני ּכ מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא תמּכרּנה ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ'לא

מּתר  זה הרי -. ֲֵֶָֻ
.Á את לֹו הׂשּכיר ּכיצד? הּקרקעֹות. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻמּתר

ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר,
הרי  חדׁש, חדׁש ׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה, ּבכל סלעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעׂשר

מּתר  זה הרי - חדׁש' ּבכל ּבסלע .הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ
.Ë:לֹו ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעׂשרת לחברֹו ׂשדה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׂשּכיר

ל אּתן ואני הּׂשדה, את ּבהן ׁשאפרנס זּוז מאתים לי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ'ּתן
ּפרנס  ׁשאם מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּכֹור עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשנים

ׂשכר יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה אם [רווח]את וכן יֹותר. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
חנּו לֹו לֹו:הׂשּכיר ואמר לׁשנה, דינרין ּבעׂשרה ספינה אֹו ת ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָ

ואכּירּנה  ואצּירּנה זֹו חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז מאתים לי ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ'ּתן
ואני [אייפנה] ּתׁשמיׁשיה, ּכלי וכל זֹו ספינה ּבהן אתּקן אֹו ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אבל  מּתר. זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּדינר עׂשר ׁשנים ל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻאעלה
אֹו ּבחנּות, ּבהן להתעּסק ּכדי מאתים לי 'ּתן ל ֹו: אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאם
ואני  מּלחים, ּבהן אׂשּכר אֹו ספינה, ׁשל ּבסחֹורה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹוציאם

אסּור. זה הרי - ּבּׂשכר' ל ְֲֲֵֶֶַַָָָאעלה
.È עׂשה' לֹו: יאמר לא ּכיצד? האדם. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹאסּור
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הּמּתרת. ּומׁשּכֹונה רּבית, אבק ׁשהיא ּומׁשּכֹונה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻקצּוצה,
אֹו חצר ּכגֹון ּתדיר, מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום לֹו מׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכיצד?
קצּוצה. רּבית זֹו הרי - ּפרֹותיהן ואכל חנּות, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָמרחץ
זֹו הרי - ואכלן ּפרֹות ׁשם ּובאּו ּבּה, וכּיֹוצא ׂשדה לֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמׁשּכן

ה  ּבנּכּוי, ּבּה וכּיֹוצא חצרֹו מׁשּכן אם וכן רּבית; זֹואבק רי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּוא  ּכיצד מּתר. זה הרי ּבנּכּוי, ׂשדהּו מׁשּכן רּבית. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻאבק
אֹו חצרֹו ּבהן לֹו ּומׁשּכן ּדינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהּנּכּוי?
ּבכל  ּכסף מעה ל מנּכה 'הריני הּמלוה: לֹו ואמר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשדהּו,
ּבחצר  - ׁשּלי' ּפרֹותיה ׁשּיהיּו ּכדי ,קרקע ּבׂשכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשנה

מּתר. ּבּה, וכּיֹוצא ּובׂשדה אסּור; ּבּה, ְְְֵֵֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא
.Á,ּכלל נּכּוי ּבּה ׁשאין מׁשּכֹונה ׁשּכל ּגאֹונים, מקצת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהֹורּו

לעמק  ירדּו ולא ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין קצּוצה רּבית זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹהרי
ּדברי  להם נתקּׁשּו ּולפיכ לחצר, ׂשדה ּבין להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר,
- ּבנּכּוי אפּלּו מׁשּכֹונה, ׁשּכל הֹורּו, וכן ּתלמּוד. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָחכמי
מּתרת  מׁשּכֹונה להם ואין ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאסּורה,

הּזאת  ּבּדר ּומׁשּכן אּלא ּדינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון ּכיצד? : ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתחזר  ׁשנים עׂשר ׁשאחר עּמֹו והתנה ׂשדה, אֹו ּבית ּבהן ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו
ּכל  ּפרֹותיה לאכל מּתר זה הרי - חּנם לבעליה זֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻקרקע
ׁשנה, ּבכל ּדינר אלף ׁשוה ׂשכרּה היה אפּלּו ׁשנים, ְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָעׂשר
ּבעל  התנה אם וכן ּבפחֹות. ׁשּׂשכר ּכמי אּלא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ּבכל  עׂשר לֹו יחּׁשב מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל עּמֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה

שנה]ׁשנה כל אם [תמורת וכן מּתר. זה הרי  - מּמּנה ויסּלקֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבֹו, ּׁשּדר מה לֹו מחּׁשב ׁשּירצה זמן ׁשּכל הּלוה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהתנה
זה  ׁשאין מּתר; זה הרי - ויסּתּלק הּדמים ׁשאר לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻויחזיר
ׁשּבארנּו, ּכמֹו קּים ׁשּבׂשכירּות ּתנאי וכל ּכׂשכירּות, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָאּלא

ָֻּומּתר.

ה'תשע"ג  טבת י"א שני יום

ז  ¤¤ּפרק
קצּוב,‡. זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה 

ּכל  אֹוכל הּמלוה והיה ויסּתּלק, מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבלא  אֹותֹו מסּלקין אין חֹובֹו, ּכׁשעּור אכל אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּפרֹותיה
ׁשהֹוציא  ּכמֹו זה הרי מעֹות, ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹּכלּום;
מעֹותיו, על יתר אכל ׁשאם לֹומר צרי ואין ּבדּינין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו

לׁשטר מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין [כדמפרש אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ
יתֹומים,מיד] ׁשל ּבידֹו הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻּבמׁשּכֹונה.

על  יתר אכל ּכלּום. ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ׁשעּור ְְְְְִִֵַַַַָָָֹואכל
ּכיצד  לׁשטר. מּׁשטר לֹו ּומחּׁשבין הּיתר, מֹוציאין אין - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָחֹובֹו
לֹו ממׁשּכנת זֹו ׂשדה ׁשהיתה הרי לׁשטר? מּׁשטר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמחּׁשבין
ּבמאה  אחר ּבׁשטר לֹו ממׁשּכנת אחרת וׂשדה דינרין, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבמאה
הּׂשדה  מּפרֹות ואכל אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָדינרין,
אֹומרין  - וחמּׁשים ּבמאה הּׁשנּיה ּומּפרֹות ּבחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָהאחת
ׁשני  ּוכאּלּו ּכלּום, ל ואין ּבמאתים הּפרֹות מן 'אכלּת ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלֹו:

אחת'. ּומׁשּכֹונה אחד ׁשטר ְְְֶַַַַָָָָהּׁשטרֹות
הּמלוה·. לסּלק ׁשּנהגּו הלווה]מקֹום זמן[משדה [מתי]ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ

לפרׁש צרי ואינֹו ׁשּפרׁש, ּכמי זה הרי - מעֹות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּיביא

זמן  סֹוף עד הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום וכן זה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדבר
סתם הממׁשּכן וכל ׁשּפרׁש; ּכמי זה הרי - [ללא הּמׁשּכֹונה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

חדׁשתאריך] עׂשר ׁשנים עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו ,. ְְְֵֵֶַַָָָֹ
והתנה ‚. הּלוה, ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום

זה  הרי - הּמׁשּכֹונה זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא הּמלוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעּמֹו
סֹוף  עד מסּתּלק הּמלוה ׁשאין הּמנהג היה לסּלקֹו. יכֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
לֹו ׁשּיביא עת ּבכל ׁשּיסּתּלק עליו הּמלוה וקּבל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזמּנֹו,

מּידֹו לקנֹות צרי זה הרי - סודר]מעֹותיו ּכ.[בקנין על ְְֲִִִֵֶַָָָָ
ׁשּיביא „. עת ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגן ּבמקֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמׁשּכֹונה
מּמּנה [הלווה]לֹו ּגֹובה מלוה ׁשל חֹוב ּבעל אין - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָמעֹותיו

הּבכֹור ואין הּקרקע, מן ׁשּגֹובה מלווה]ּכדר ּבּה[של נֹוטל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה ּוׁשביעית ׁשנים, הלוואתה]ּפי ּוכׁשּמסּלק [את . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

ואם  לארץ; ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות אפּלּו נֹוטל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותֹו,
יכֹול  ׁשאינֹו ּומקֹום אֹותן. קנה ׁשּיסּלקֹו, קדם אֹותן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהגּביּה
נֹוטל  והּבכֹור מּמּנה, ּגֹובה חֹוב ּבעל - זמּנֹו סֹוף עד ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָלסּלקֹו

מׁשּמטּתּה. הּׁשביעית ואין ׁשנים, ּפי ְְְְְִִִִֵַַַַָָּבּה
ּכמֹו‰. רּבית ואבק היא, אסּורה זֹו ׁשּמׁשּכֹונה ּפי על ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאף

אֹוׁשּבארנּו לגֹויים, אֹו ּבטעּות, מנהג זה ׁשּיהיה אפׁשר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואבק  הֹואיל הּמדינה; ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדר
ׁשּזאת  ׁשהֹורה מי ויׁש הּמנהג. אחר הֹולכין היא, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹרּבית

ּבנּכּוי .[ומותרת]הּמׁשּכֹונה ְְִַַָ
.Â ליׂשראל ּומכרּה הּגֹוי וחזר ליׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּגֹוי

ׁשּקנה  מעת ליׂשראל ׂשכר להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
את  הּגֹוי לֹו ׁשּיחזיר עד ׂשכר ּבלא ּבחצר ּדר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיׂשראלי,
הממׁשּכן  ּברׁשּות היא ׁשהרי זֹו; חצר על לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמעֹות

הגויים]ּבדיניהם ויסּתּלק.[של מעֹותיו את ׁשּיּתן עד , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
.Ê הּוא הּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן

לא  זֹו, קרקע 'לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר ּפרֹותיה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהאֹוכל
אמר: ואם אסּור; זה הרי - אּלּו' ּבדמים לי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתמּכרּנה
'אֹות מלוה אני ּכ מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא תמּכרּנה ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ'לא

מּתר  זה הרי -. ֲֵֶָֻ
.Á את לֹו הׂשּכיר ּכיצד? הּקרקעֹות. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻמּתר

ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר,
הרי  חדׁש, חדׁש ׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה, ּבכל סלעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעׂשר

מּתר  זה הרי - חדׁש' ּבכל ּבסלע .הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ
.Ë:לֹו ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעׂשרת לחברֹו ׂשדה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׂשּכיר

ל אּתן ואני הּׂשדה, את ּבהן ׁשאפרנס זּוז מאתים לי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ'ּתן
ּפרנס  ׁשאם מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּכֹור עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשנים

ׂשכר יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה אם [רווח]את וכן יֹותר. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
חנּו לֹו לֹו:הׂשּכיר ואמר לׁשנה, דינרין ּבעׂשרה ספינה אֹו ת ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָ

ואכּירּנה  ואצּירּנה זֹו חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז מאתים לי ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ'ּתן
ואני [אייפנה] ּתׁשמיׁשיה, ּכלי וכל זֹו ספינה ּבהן אתּקן אֹו ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אבל  מּתר. זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּדינר עׂשר ׁשנים ל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻאעלה
אֹו ּבחנּות, ּבהן להתעּסק ּכדי מאתים לי 'ּתן ל ֹו: אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאם
ואני  מּלחים, ּבהן אׂשּכר אֹו ספינה, ׁשל ּבסחֹורה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹוציאם

אסּור. זה הרי - ּבּׂשכר' ל ְֲֲֵֶֶַַָָָאעלה
.È עׂשה' לֹו: יאמר לא ּכיצד? האדם. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹאסּור
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עּמ אעׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי
ׁשּתים'. ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשבּוע

.‡È,'עּמ ואנּכׁש עּמי 'נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻּומּתר
עּמי  'נּכׁש לֹו: יאמר לא אבל ;'עּמ ואעּדר עּמי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָֹֹֹֹ'עדר

ּגריד ימי ּכל .'עּמ ואנּכׁש עּמי 'עדר ,'עּמ [קיץ]ואעּדר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
שווה]אחד רביעה[דינם ימי וכל יאמר [חורף], לא אחד. ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ

ׁשהרי  ּברביעה', עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, עּמי 'חרׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹו:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יתר. הּגׁשמים ּבימֹות החריׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹטרח

.·È הּקר ּבימי עּמֹו לעׂשֹות החרף ּבימי הּפֹועל את ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹהּׂשֹוכר
הּׂשכר לֹו ונתן יֹום, ּבכל עכשיו]ּבדינר ׂשכרֹו[כבר והרי , ְְְְֲִֵַַַָָָָָָ

סלע החרף ּבימי דינרים]ׁשוה אסּור,[ד' זה הרי - יֹום ּבכל ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אבל  ּבׂשכרֹו. לֹו ׁשּיּזיל ּכדי הּיֹום אֹותֹו ּכמלוה ׁשּנראה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּפני
יֹום' ּבכל ּבדינר ּפלֹוני זמן עד מהּיֹום עּמי 'ּתעׂשה אמר: ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאם
מּתר; זה הרי יֹום, ּבכל סלע ׂשכרֹו ׁשּׁשוה ּפי על אף -ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ׂשכר  ּכנֹוטל נראה אינֹו מעּתה, לעׂשֹות מתחיל והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָהֹואיל

ּבׂשכרֹו. לֹו ּונתנן ׁשהקּדים ְְְְִִִֶָָָָמעֹותיו

ח  ¤¤ּפרק
קרקע ‡. לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור

לי  ּתּתן מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר מּטלטלין, אֹו עבדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָאֹו
הן  הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה, ׁשּל הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּדמים,
ּכמי  ּדֹומה ׁשּזה רּבית; אבק זה הרי - ועׂשרים' ּבמאה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּל
זמן  עד ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ּבׁשביל עׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנֹוטל
ּׁשהיה  מה אּלא לֹו לּתן חּיב אינֹו ּבּדין, ּוכׁשּיתּבעּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּפלֹוני.

יחזיר אֹו הּממּכר; ּבׁשעת בחזרה]ׁשוה יקח ממּכרֹו[המוכר ְְְֲִִִִֶַַַָָָ
ּפלֹוני  זמן עד מּטלטלין לֹו מכר אם וכן קּים. היה אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָמּידֹו,
ּתׁשעים  מּיד ּבמעֹותיו ׁשּקֹונה למי ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבמאה,
מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים; אּלא לֹו נֹותן ואינֹו אסּור, זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

קּימת. היתה אם ְְִֶֶַָָָסחֹורתֹו,
לֹו·. ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו, חפץ מחברֹו [את הּלֹוקח ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הכספית] הרי התמורה - חדׁש עׂשר ׁשנים ועד ְְֲִֵֵֶַָָָֹמּכאן
חֹוׁשׁש ואינֹו ּבפחֹות', מּיד לי 'ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי ְְִִֵֵֵֶַַַָָזה

רּבית. ִִִמּׁשּום
ּבׁשּתים ‚. לֹו ּומכרּה ּדינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית

הּקיץ ישלמנה]עד ּתּקלה,[ואז ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על , ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָ
זה  הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד הּמֹוכר ּברׁשּות היא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהרי
לא  ואם ּכלּום; מׁשּלם אינֹו נׁשּברה, אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻמּתר;
וכן  לּבעלים. להחזירּה לֹו היה ּבּה, ּולהרויח למכרּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָמצא
יהיה  הּׁשּתים על 'הּיתר לֹו: ואמר ּבׁשּתים, לֹו מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאם
למּכר  ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ׁשאּתה ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׂשכר
ּפי  על אף מּתר; זה הרי - לי' החזירה ׁשּתרצה, ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאֹותּה
הּלֹוקח. ּברׁשּות ּתהיה החמיצה, אֹו נגנבה אֹו אבדה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאם

מּיד,„. ּדמיהן ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ּתבע ואם ּבעׂשרה, ויּתן [רצה]מֹוכרן לקנֹותן, הּלֹוקח אֹותן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ

למכרן  מּתר זה הרי - עׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמעֹות
מעֹותיו  זה הביא ׁשאפּלּו חדׁש; עׂשר ׁשנים עד עׂשר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבׁשנים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. קֹונה היה עׂשר ּבׁשנים ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעּתה,

מּפני ‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס, ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור
עׂשרים  ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעׂשר, עּתה ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
קנה  אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר;
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל והיה ּבזֹול, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעגל
ּדבר  והּמיתה הּוא; הּלֹוקח ּברׁשּות ּכחׁש, אֹו מת אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהרי

ּתמיד  .מצּוי ִָָ
.Â,הּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן

אֹותן קֹונין והן ּביקר, ׁשוין ׁשּייבׁשּו[כעת]ּוכׁשּיּכרתּו עד ּבזֹול ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להּפ צרי זה הרי - מחּברין,[לטפל]ויּכרתּו ּכׁשהן ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

הּמעֹות  נמצאּו ,הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ּכקֹונה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּנמצא
ואסּור. ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהלואה,

.Ê מן ּבזֹול ּבׂשכרן החּטים להן ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹומרי
ּבמלאכה  עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּגרן
הּׂשכירּות. זמן ּבסֹוף ׁשּנטלּו, האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּגרן,
ּכמלוה, הּבעלים אצל הּׂשכירּות נמצאת - ּכן עׂשּו לא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹואם

הּגרן  עד ׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול, ׁשּלקחּו .וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
.Áיבול]אריסין תמורת הּׂשדֹות [העובדים ּבעלי ׁשהיּו ֲֲִִֵֶַַָָ

ּבכל  האריסין להם ונֹותנין ּבניסן, הּׂשדה מן אֹותם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָמסּלקין
חמר שטח]זרע ּבתֹו[מידת אריסין זה והּניח סאין, ארּבע ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹ

ואין  מּתר, זה הרי - סאין ׁשׁש מהם ונטל אּיר, עד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׂשדהּו
רּבית. ׁשם ִִֵָּכאן

.Ëלֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח
הֹוסיף  זמן, לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
הֹוסיף  ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ּבּמּדה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלֹו

ר  ואּלּו ּתנאי לֹו, ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - .צה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
.È:לֹו ולֹומר לחברֹו, יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

אבל  ,ּברׁשּות היא הרי ּפלֹוני, יֹום עד מּכאן החמיצה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָ'אם
עליו  ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי'; היא הרי הֹוקירה, אֹו הּוזלה ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאם

ּולהפסד  לׂשכר קרֹוב זה הרי וכן הּזֹול, ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבדינר, יין ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו לקנֹות לאדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻמּתר
החמץ  ּומחזיר ּבֹודק - ּוכׁשּנֹוטלן טבת, עד נֹוטלן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואינֹו
ׁשהחמיצּו ואּלּו יין, אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא הּטֹוב; הּיין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולֹוקח

בתשרי]מּתחּלה להחמיץ[כבר ראּויין היו]היּו ,[מקולקלים ְְְְִִִִַָָ
זמן. אחר עד הּדבר יּודע לא ְֲִַַַַַַָָָָֹאבל

.‡È נׁשּברה ואם ׂשכרּה, ולּטל הּספינה לׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹמקֹום
מּתר. זה הרי - הּׂשכר על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשמין
הּׂשכר  ונֹוטל ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להׂשּכיר מּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻוכן

מּמׁשקלֹו ּׁשּפחת מה ּבזה.ּודמי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.·È אבק ׁשהּוא מּפני מּיׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין

וקּבלן  צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרּבית.
לאמצע  והחלב והּגּזֹות הּולדֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשהתנּו ּכמֹו ׁשנתים עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָלׁשליׁש
הרי  - ּדמיהן מׁשּלם המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹּביניהם,

הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, להפסד זה ורחֹוק לׂשכר קרֹוב ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ברווח] רק ׁשאם [שמתחלק הּצאן ּבעל עליו קּבל אם ,לפיכ .ְִִִִֵֶַַַָָָֹ

הן  הרי נטרפּו אם אֹו ּברׁשּותֹו, הן הרי הּוזלּו אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵהּוקרּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹֻּברׁשּותֹו
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.‚È עלי היא הרי מתה, 'אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם
מּתר, - חדׁש' ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבׁשלׁשים

מיתה  לאחר אּלא ּדמים עׂשיּה ׁשּלא .לפי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ
.„È הּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּומׂשּכרת

שני]ּבׁשני רּבית.[תמורת חׁשׁש ּכאן ואין ּבׁשנה, אפרֹוחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÂË ונתן רּבית, ׁשל דינרין ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

מֹוציאין  מּמּנּו, ּכׁשּמֹוציאין - חמּׁשה ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
חמּׁשה  נתן מּמּנּו אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל , ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

עצמֹו הּכלי אֹותֹו מּמּנּו מֹוציאין ּכלי, אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְִִִִִֶֶַַָלֹו
ׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הׂשּכיר עצמּה. הּכסּות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָואֹותּה
ׁשהרי  ארּבעה, מּמּנּו מֹוציאין ּכׁשּמֹוציאין, - ּדינרין ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁשה

עליו. קּבל והרי מּמּנּו, זה מקֹום ׂשכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

ט  ¤¤ּפרק
ּפֹוסקין‡. הּפרֹות[משלמים]אין קבלתם]על עד [לפני , ְִֵֵַַַ

הּׁשער; ׁשאין ׁשּיצא ּפי על אף - ּפֹוסקין הּׁשער, יצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
לזה[ללווה]לזה[פירות] יׁש הוי , ולא אחר, [למישהו ֵֶֶָָ
סאין כריבית] ארּבע ּבּׁשּוק קבּוע לחּטים הּׁשער היה ּכיצד? .ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

חמׁש לֹו ונֹותן סאין, מאה על עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבסלע
זמן, אחר חּטים ׁשל סאה מאה לֹו יּתן ואם סלעים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָועׂשרים
אף  ּכלל, רּבית ּבזה אין - ּבסלע סאה החּטים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבעת
ּבּמה  ׁשּפסק. ּבעת ּכלל חּטים לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
ׁשּפסק  הּמין מאֹותֹו ּכלּום לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּדברים
ׁשעדין  ּפי על אף - הּמין מאֹותֹו לּמֹוכר היה אם אבל ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעליו.
ּפי  על אף עליו, לפסק מּתר זה הרי - מלאכּתֹו נגמרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻלא
- לּקֹוצרים ּתחּלה הּוא היה ּכיצד? הּׁשער. יצא לא ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשעדין

ּגדיׁש הן ׁשעדין ּפי על אף החּטים, על ּפֹוסק זה [לפני הרי ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּבעביט דישה] ויּתנם הענבים מּׁשּיבצר הּיין, על ּופֹוסק ;ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבּמעטן[בור] הּזיתים מּׁשּנתן הּׁשמן, ועל לזיתים]; ;[מקום ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

החרׂש, ּכלי על ּפֹוסק וכן ּבּכבׁשן. מּׁשּיׁשּקעּנּו הּסיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָועל
הּיֹוצר גלם]הּביצים[האומן]מּׁשּיעׂשה ּבּמה [חומרי ׁשּלהן. ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ׁשח  עפר אבל לבן. עפרן ּבׁשהיה אמּורים? ּפֹוסק ּדברים - ר ְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָָֹ
מּפני  נעׂשּו, ׁשּלא ּפי על אף מּמּנּו, הּנעׂשין הּכלים ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹעל
ּפֹוסק  וכן לזה. יׁש לזה, ׁשאין ּפי על ואף לּכל; מצּוי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
מּפני  זבל, לֹו ׁשאין ּפי על אף הּׁשנה, ימֹות ּכל הּזבל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

ּתמיד. מצּוי ִֶָָׁשהּוא
ׁשּתים·. אֹו אחת מלאכה מחּסר ׁשהּוא ּדבר [לגמר ּכל ְְְִֶַַַָָָָָָֻ

אינֹומלאכתו] - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר היה עליו. עּמֹו ּפֹוסק ,ְְִֵֵָָָָָָָֹֻ
מחּסר  ׁשהּוא ׁשּכיון הּׁשער; יצא ּכן אם אּלא עליו, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּפֹוסק
ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי זה הרי - מלאכֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשלׁש
מחּסר  ׁשהיה ּגדיׁש ּכיצד? עדין. לעֹולם ּבא לא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻּוכאּלּו
ׁשּכיון  עליו; ּפֹוסק אינֹו - ּוזרּיה ודיׁשה, ׁשּייבׁש, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגדיׁשה
מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻׁשהּוא
ּדיׁשה  אּלא מחּסר ואינֹו יבׁש, היה אינֹו. ּוכאּלּו ּכלּום, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהּמין
לפיפה  מחּסרין ׁשהיּו יֹוצר ׁשל ּביצים עליו. ּפֹוסק - ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻּוזרּיה

ראשונית] והֹוצאה [צורה ּוׂשרפה, לּכבׁשן, והֹולכה ויּבּוׁש, ,ְְְְְִִֵַָָָָָָ
הֹולכה  אּלא מח ּסרין ואינן יבׁשין, היּו עליהן. ּפֹוסק אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

הּלֹוקח  ּדר ׁשּיהיה והּוא עליהן; ּפֹוסק - ּוׂשרפה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׁשן
הּוא  הּמֹוכר היה אם אבל הּכבׁשן; מן אֹותן ְְֲִִִִֵַַָָָָָלהֹוציא
עד  עליהן ּפֹוסק ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשּמֹוציא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיצא
את ‚. ולרּדֹות רחליו, את ולגזז עּזיו, את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול

מכּור  חֹולבֹות ּׁשעּזי 'מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָּכּורּתֹו,
מכּור  רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָל

ּׁשעּזי 'מה לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה הרי - 'חֹולבֹות ל ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ
וכ ּכ ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָּכ
ל מכּור וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'וכ ּבכ ל ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָמכּור
ׁשּבּׁשּוק  ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא אסּור, - 'וכ ּבכ. ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קבּוע,„. הּׁשער ׁשאין מּפני ׁשּבעירֹות, ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאין

ארּבע  ּבּמדינה החדׁשֹות החּטים היּו הּמדינה. ׁשער על ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָאּלא
עד  ּפֹוסקין, אין - ּבסלע סאין ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹסאין

לקֹוטֹות ׁשל החּטין היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער [של ׁשּיצא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ב'לקט'] בהן שזכו הּבית עניים, ּבעל וׁשל ּבסלע, סאין ְְְְִִֶֶַַַַַַַארּבע

לבעל  יפסק ולא לקֹוטֹות; ּכׁשער לּלקֹוטֹות ּפֹוסק - ְְְְִֵַַַַַָָָֹֹֹׁשלׁש
הּבית. לבעל הּׁשער ׁשּיּקבע עד ְִִִֶַַַַַַַַַַַָהּבית,

לפסק‰. לֹו מּתר הּׁשער, ׁשּנקּבע מחיר]ּכיון על [לסכם ְְִִֵֶַַַַַָָֹֻ
הּגבֹוּה מועטים]הּׁשער בדמים רבים היּו[פירות ּכיצד? . ֵַַַַַַָָ

לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהחּטים
ּבסלע, סאין עׂשר ּכן אחר עמדּו אם - הּזֹול ּכּׁשער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחּטים
ארּבע  לֹו נֹותן - ּבסלע סאין ׁשלׁש עמדּו סאין; עׂשר לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנֹותן
הּגבֹוּה. ּבּׁשער עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ׁשהיה ּכּׁשער ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָסאין
והּוזלּו הּגבֹוּה, ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ולא סתם, הּמעֹות לֹו ְְְְִַַַַַַַַָָָָָֹנתן
ּבֹו, ׁשחזר ּומי הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ׁשוין ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן -ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּפרע' 'מי בדיבורו]מקּבל עומד שאינו למי ּבּמה [קללה . ְִֵֶֶַַַָ
ׁשליח  היה אם אבל עצמֹו. ּדעת על ּבפֹוסק אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּדברים
ּכּׁשער  אּלא נֹוטל אינֹו - הּלֹוקח ּבין הּמֹוכר ּבין ֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָלאחרים,
ׁשּפרע' 'מי מקּבל ואינֹו הּדמים, את מחזיר אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹול,
ולא  ,ׁשלחּתי 'לתּקן לֹו: אֹומר המׁשּלח ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּכׁשליח;

ׁשּבארנּו.[לקלקל]לעּות' ּכמֹו , ְְְֵֵֶַַ
.Â הּדמים ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהיּו

חּטים  לֹו היּו מּתר. חּטים, לֹו יׁש אם - ּבסלע חמׁש לֹו ְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיּתן
- לֹו ויּתן חּטיו ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחֹוב
זה  והרי אינם; ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאסּור;

ׁשּמּקיפֹו מּפני לֹו והֹוזיל זמן, .ּכקֹובע ְְְְִִִֵֵֶַַַ
.Êׁשׁש ּובּכפרים ּבסלע, סאין ארּבע ּבּמדינה החּטים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו

ׁשׁש לֹו ׁשּיביא ּכדי לּתּגר, סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
אבדּו אם - הּלֹוקח ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא, הּכפר; מן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָסאין
לעׂשֹות  לֹו אסּור חׁשּוב, ואדם לֹו. אבדּו נגנבּו, אֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבּדר
סחֹורה  מיני ׁשאין לפי אדם, לכל אסּור - סחֹורה ּובמיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָזה.

ּכפרֹות  ּתמיד .מצּויין ְְִִֵָ
.Á,ּבסלע סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהחּמרין

ּבמעֹות  ּבסלע חמׁש לספסריהם אֹו למּכיריהם ּומכרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהֹוזילּו
ׂשּקיהם  ׁשּיפּתחּו עד לעיר, ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתנּו
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.‚È עלי היא הרי מתה, 'אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם
מּתר, - חדׁש' ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבׁשלׁשים

מיתה  לאחר אּלא ּדמים עׂשיּה ׁשּלא .לפי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ
.„È הּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּומׂשּכרת

שני]ּבׁשני רּבית.[תמורת חׁשׁש ּכאן ואין ּבׁשנה, אפרֹוחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÂË ונתן רּבית, ׁשל דינרין ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

מֹוציאין  מּמּנּו, ּכׁשּמֹוציאין - חמּׁשה ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
חמּׁשה  נתן מּמּנּו אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל , ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

עצמֹו הּכלי אֹותֹו מּמּנּו מֹוציאין ּכלי, אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְִִִִִֶֶַַָלֹו
ׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הׂשּכיר עצמּה. הּכסּות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָואֹותּה
ׁשהרי  ארּבעה, מּמּנּו מֹוציאין ּכׁשּמֹוציאין, - ּדינרין ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁשה

עליו. קּבל והרי מּמּנּו, זה מקֹום ׂשכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

ט  ¤¤ּפרק
ּפֹוסקין‡. הּפרֹות[משלמים]אין קבלתם]על עד [לפני , ְִֵֵַַַ

הּׁשער; ׁשאין ׁשּיצא ּפי על אף - ּפֹוסקין הּׁשער, יצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
לזה[ללווה]לזה[פירות] יׁש הוי , ולא אחר, [למישהו ֵֶֶָָ
סאין כריבית] ארּבע ּבּׁשּוק קבּוע לחּטים הּׁשער היה ּכיצד? .ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

חמׁש לֹו ונֹותן סאין, מאה על עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבסלע
זמן, אחר חּטים ׁשל סאה מאה לֹו יּתן ואם סלעים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָועׂשרים
אף  ּכלל, רּבית ּבזה אין - ּבסלע סאה החּטים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבעת
ּבּמה  ׁשּפסק. ּבעת ּכלל חּטים לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
ׁשּפסק  הּמין מאֹותֹו ּכלּום לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּדברים
ׁשעדין  ּפי על אף - הּמין מאֹותֹו לּמֹוכר היה אם אבל ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעליו.
ּפי  על אף עליו, לפסק מּתר זה הרי - מלאכּתֹו נגמרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻלא
- לּקֹוצרים ּתחּלה הּוא היה ּכיצד? הּׁשער. יצא לא ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשעדין

ּגדיׁש הן ׁשעדין ּפי על אף החּטים, על ּפֹוסק זה [לפני הרי ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּבעביט דישה] ויּתנם הענבים מּׁשּיבצר הּיין, על ּופֹוסק ;ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבּמעטן[בור] הּזיתים מּׁשּנתן הּׁשמן, ועל לזיתים]; ;[מקום ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

החרׂש, ּכלי על ּפֹוסק וכן ּבּכבׁשן. מּׁשּיׁשּקעּנּו הּסיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָועל
הּיֹוצר גלם]הּביצים[האומן]מּׁשּיעׂשה ּבּמה [חומרי ׁשּלהן. ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ׁשח  עפר אבל לבן. עפרן ּבׁשהיה אמּורים? ּפֹוסק ּדברים - ר ְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָָֹ
מּפני  נעׂשּו, ׁשּלא ּפי על אף מּמּנּו, הּנעׂשין הּכלים ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹעל
ּפֹוסק  וכן לזה. יׁש לזה, ׁשאין ּפי על ואף לּכל; מצּוי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
מּפני  זבל, לֹו ׁשאין ּפי על אף הּׁשנה, ימֹות ּכל הּזבל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

ּתמיד. מצּוי ִֶָָׁשהּוא
ׁשּתים·. אֹו אחת מלאכה מחּסר ׁשהּוא ּדבר [לגמר ּכל ְְְִֶַַַָָָָָָֻ

אינֹומלאכתו] - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר היה עליו. עּמֹו ּפֹוסק ,ְְִֵֵָָָָָָָֹֻ
מחּסר  ׁשהּוא ׁשּכיון הּׁשער; יצא ּכן אם אּלא עליו, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּפֹוסק
ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי זה הרי - מלאכֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשלׁש
מחּסר  ׁשהיה ּגדיׁש ּכיצד? עדין. לעֹולם ּבא לא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻּוכאּלּו
ׁשּכיון  עליו; ּפֹוסק אינֹו - ּוזרּיה ודיׁשה, ׁשּייבׁש, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגדיׁשה
מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻׁשהּוא
ּדיׁשה  אּלא מחּסר ואינֹו יבׁש, היה אינֹו. ּוכאּלּו ּכלּום, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהּמין
לפיפה  מחּסרין ׁשהיּו יֹוצר ׁשל ּביצים עליו. ּפֹוסק - ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻּוזרּיה

ראשונית] והֹוצאה [צורה ּוׂשרפה, לּכבׁשן, והֹולכה ויּבּוׁש, ,ְְְְְִִֵַָָָָָָ
הֹולכה  אּלא מח ּסרין ואינן יבׁשין, היּו עליהן. ּפֹוסק אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

הּלֹוקח  ּדר ׁשּיהיה והּוא עליהן; ּפֹוסק - ּוׂשרפה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׁשן
הּוא  הּמֹוכר היה אם אבל הּכבׁשן; מן אֹותן ְְֲִִִִֵַַָָָָָלהֹוציא
עד  עליהן ּפֹוסק ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשּמֹוציא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיצא
את ‚. ולרּדֹות רחליו, את ולגזז עּזיו, את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול

מכּור  חֹולבֹות ּׁשעּזי 'מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָּכּורּתֹו,
מכּור  רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָל

ּׁשעּזי 'מה לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה הרי - 'חֹולבֹות ל ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ
וכ ּכ ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָּכ
ל מכּור וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'וכ ּבכ ל ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָמכּור
ׁשּבּׁשּוק  ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא אסּור, - 'וכ ּבכ. ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קבּוע,„. הּׁשער ׁשאין מּפני ׁשּבעירֹות, ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאין

ארּבע  ּבּמדינה החדׁשֹות החּטים היּו הּמדינה. ׁשער על ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָאּלא
עד  ּפֹוסקין, אין - ּבסלע סאין ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹסאין

לקֹוטֹות ׁשל החּטין היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער [של ׁשּיצא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ב'לקט'] בהן שזכו הּבית עניים, ּבעל וׁשל ּבסלע, סאין ְְְְִִֶֶַַַַַַַארּבע

לבעל  יפסק ולא לקֹוטֹות; ּכׁשער לּלקֹוטֹות ּפֹוסק - ְְְְִֵַַַַַָָָֹֹֹׁשלׁש
הּבית. לבעל הּׁשער ׁשּיּקבע עד ְִִִֶַַַַַַַַַַַָהּבית,

לפסק‰. לֹו מּתר הּׁשער, ׁשּנקּבע מחיר]ּכיון על [לסכם ְְִִֵֶַַַַַָָֹֻ
הּגבֹוּה מועטים]הּׁשער בדמים רבים היּו[פירות ּכיצד? . ֵַַַַַַָָ

לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהחּטים
ּבסלע, סאין עׂשר ּכן אחר עמדּו אם - הּזֹול ּכּׁשער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחּטים
ארּבע  לֹו נֹותן - ּבסלע סאין ׁשלׁש עמדּו סאין; עׂשר לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנֹותן
הּגבֹוּה. ּבּׁשער עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ׁשהיה ּכּׁשער ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָסאין
והּוזלּו הּגבֹוּה, ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ולא סתם, הּמעֹות לֹו ְְְְִַַַַַַַַָָָָָֹנתן
ּבֹו, ׁשחזר ּומי הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ׁשוין ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן -ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּפרע' 'מי בדיבורו]מקּבל עומד שאינו למי ּבּמה [קללה . ְִֵֶֶַַַָ
ׁשליח  היה אם אבל עצמֹו. ּדעת על ּבפֹוסק אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּדברים
ּכּׁשער  אּלא נֹוטל אינֹו - הּלֹוקח ּבין הּמֹוכר ּבין ֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָלאחרים,
ׁשּפרע' 'מי מקּבל ואינֹו הּדמים, את מחזיר אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹול,
ולא  ,ׁשלחּתי 'לתּקן לֹו: אֹומר המׁשּלח ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּכׁשליח;

ׁשּבארנּו.[לקלקל]לעּות' ּכמֹו , ְְְֵֵֶַַ
.Â הּדמים ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהיּו

חּטים  לֹו היּו מּתר. חּטים, לֹו יׁש אם - ּבסלע חמׁש לֹו ְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיּתן
- לֹו ויּתן חּטיו ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחֹוב
זה  והרי אינם; ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאסּור;

ׁשּמּקיפֹו מּפני לֹו והֹוזיל זמן, .ּכקֹובע ְְְְִִִֵֵֶַַַ
.Êׁשׁש ּובּכפרים ּבסלע, סאין ארּבע ּבּמדינה החּטים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו

ׁשׁש לֹו ׁשּיביא ּכדי לּתּגר, סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
אבדּו אם - הּלֹוקח ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא, הּכפר; מן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָסאין
לעׂשֹות  לֹו אסּור חׁשּוב, ואדם לֹו. אבדּו נגנבּו, אֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבּדר
סחֹורה  מיני ׁשאין לפי אדם, לכל אסּור - סחֹורה ּובמיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָזה.

ּכפרֹות  ּתמיד .מצּויין ְְִִֵָ
.Á,ּבסלע סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהחּמרין

ּבמעֹות  ּבסלע חמׁש לספסריהם אֹו למּכיריהם ּומכרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהֹוזילּו
ׂשּקיהם  ׁשּיפּתחּו עד לעיר, ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתנּו
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להן  מֹוכרין אּלּו ׁשאין מּתר; זה הרי - אדם לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻוימּכרּו
לא  אּלא יּקחּו ולא עּתה הּמעֹות ׁשּנתנּו מּפני זמן,ּבזֹול חר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּומסעדין הּׁשער את להם ׁשּמֹודיעין מּפני [מסייעים]אּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ָאֹותם.

.Ë:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו - למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָהּמֹולי
ּבאֹותֹו ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ'ּתנם

אסּור  לאו, ואם מּתר; ׁשם, לֹו יׁש אם - מֹולימקֹום' היה . ְִִִֵָָָָָָָֻ
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: אמר - למקֹום מּמק ֹום ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָסחֹורה
הּמֹוכר  ּברׁשּות היתה אם - מקֹום' ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּדמיה
אסּור. לֹוקח, ּברׁשּות היתה ואם מּתר; לׁשם, ׁשה ּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻעד

.È עׂשר ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עׂשר ּדמי הּגּנה לבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנֹותן
לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הם והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים  והם מּניחם, הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדילּו
ּבאים  היּו לא קטּנים, ּכׁשהם עּתה קצצם ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאליהם;
הפסד  ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחרים

הּמֹוכר  על חּסרֹון .ולא ְִֵַַָֹ

ה'תשע"ג  טבת י"ב שלישי יום
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מּתר ‡. ּכ - ׁשּבּׁשּוק ׁשער על לפסק לּמֹוכר ׁשּמּתר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשם

ׁשער  על זמן קביעת ּבלא אֹותן ּופֹורעין הּפרֹות, סתם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹללוֹות
ולוה  לׁשניהם, וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבּׁשּוק.

ּפי מחברֹו על אף סאין, עׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ידּוע; הּׁשער היה מּמּנּו, ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוקרּו

- רצה זמן ואּלּו לֹו קבע לא ׁשהרי לֹו, ּומחזיר קֹונה .היה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבלא ·. סתם ללוֹות  מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין מאֹותֹו לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהיה

הּׁשער. יצא לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן, ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹקביעת
טּפה  היתה סאין; ּכּמה עליה לוה אחת, סאה לֹו היתה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואפּלּו

וׁשמן  יין ּגרּבי ּכּמה עליה לוה יין, אֹו ׁשמן ׁשל היה אחת לא . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּלא  אֹו עדין, הּׁשּוק ׁשער נקּבע ולא ּכלּום, הּמין מאֹותֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹֹלֹו
וכן  ּבסאה. סאה ללוֹות אסּור זה הרי - ׁשּבּׁשּוק ּבּׁשער ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָידעּו

אֹותן ׁשּיעׂשה עד אֹותן, ילוה לא - הּפרֹות אותן ּבׁשאר [ישער ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מחזיר ב] - והּוזלּו ּדמים, אֹותם עׂשה ולא לוה, ואם ְְְְְִִִִַָָָָָָָֹּדמים.

נֹוטל  הּוקרּו, ואם ּכּמׁשקל; אֹו מּמּנּו, ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו
מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ההלואה. ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדמים

- ּבּׁשּוק קבּוע הּׁשער ׁשהיה אֹו ללוֹות הּמין, אסּור זה הרי ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבאיזה  ּופֹורע סתם, לוה אּלא קבּוע; זמן עד ּבפרֹות, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפרֹות

ׁשּיפרע. ְְִֶַַזמן
.‚ל מחזיר ואני חּטים, ּכֹור 'הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא

לּגרן' הגורן]ּכֹור ׁשּיבֹוא [בזמן עד 'הלוני לֹו: אֹומר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּמפּתח'. את ׁשאמצא 'עד אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָּבני',

ּבּזמן „. ּפרֹות לֹו מחזיר הּוזלּו, אם - קבּוע זמן עד ּפרֹות ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָלוה
ּבׁשעת  ׁשוין ׁשהיּו ּדמים לֹו נֹותן הּוקרּו, ואם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּקבע;

.ההלואה  ְַַָָ
לזרע‰. ּבחּטים חּטים אריסיו את אדם [לזורעם מלוה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ

ּבּמה בשדה] ׁשּירד. אחר ּבין לּׂשדה, האריס ׁשּירד קדם ּבין ,ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדברים
ּבמקֹום  אבל נתן. ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּביד ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשהרי
האריס, ירד לא עדין אם - הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּדר
לסּלקֹו, לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹותֹו מּתר זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻהרי
חּטים  לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה, ׁשּירד ּבעת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנמצא
לסּלקֹו, יכֹול ואינֹו הֹואיל - לּׂשדה ׁשּירד אחר אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהלוהּו.
אבל  לזרע; ּבחּטים חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהרי

סתם זמן]מלוהּו ׁשּבּׁשּוק.[ללא ׁשער על , ְְֵֶַַַַַָ
.Â,מעֹותי את לי 'ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

עלי  אֹותן ועׂשה 'צא לֹו: אמר חּטים', ּבהן לּקח רֹוצה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאני
יׁש אם - ּבהלואה' חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשער
הרי  הּמין, אֹותֹו לֹו אין ואם מּתר; מעֹותיו, ּכׁשעּור חּטים ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻלֹו
ׁשּבּׁשּוק  ׁשער על לפסק ׁשּמּתר חכמים אמרּו ׁשּלא אסּור; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻזה
מעֹותיו  ּבנֹותן אּלא הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאף
- הּפרֹות ּגב על הלואתֹו להעמיד הרֹוצה אבל ּבהן; ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלקנֹות

ּפרֹות  לֹו ׁשּיהיּו עד הלואתֹואסּור, ועׂשה חּטים, לּלוה היה . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
רֹוצה  ׁשאני חּטי, לי 'ּתן לֹו: ואמר זמן אחר ּובא חּטים, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעליו
יין, עלי אֹותן ועׂשה 'צא לֹו: אמר יין', ּבדמיהן ולּקח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלמכרן
ונעׂשת  מּתר, זה הרי יין, לֹו יׁש אם - עּתה' ׁשּבּׁשּוק ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּכּׁשער
לֹו, היה ׁשּלא הרי אסּור. יין, לֹו אין ואם יין; אצלֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהלואתֹו
אחר  ּפרֹות ׁשּקנה ּפי על אף - ּפרֹות ההלואה והחזיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועבר
ׁשהלוהּו. מעֹות לֹו נֹותן אּלא ּפרֹות, לֹו לּתן חּיב אינֹו - ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכ
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'היּו‡. לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמלוה

עדים  לזה עלי חּיב ׁשאני עדי 'אּתם אֹו מנה', ל חּיב ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
לפרעֹו צרי ואינֹו ּפה', על 'מלוה הּנקראת היא זֹו - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמנה'
נׁשּבע  - 'ּפרעּתי' ואמר ּכ אחר טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבעדים;

צרי[מדרבנן]הּסת ּבׁשטר, חברֹו את הּמלוה אבל ונפטר. , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
זה', ׁשטר 'ּפרעּתי ואמר: טען אם ,לפיכ ּבעדים; ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָלפרעֹו
וׁשּלם  עמד אֹו עדים, הבא 'אֹו לֹו: אֹומרים אּלא נאמן, ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאינֹו
חּיב  ׁשאני עדים עלי 'היּו לעדים: האֹומר ,לפיכ חֹובֹו'. ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָלֹו
יחזירּו ׁשּלא לּמלוה; ונֹותנין עדּותֹו ּכֹותבין אין - מנה' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלזה

הּלוה:[יעשו] להן ׁשּיאמר עד ּבׁשטר, מלוה ּפה על ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעדּות
ואף לֹו'. ּותנּו וחתמּו ׁשטר ּכ,'ּכתבּו להם ׁשאמר ּפי על ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

נֹותנין  ּכ ואחר ּבּׁשטר, ׁשחתמּו אחר ּבֹו להּמל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָצריכין
מּידֹו קנּו הּמלוה. ּביד חליפין]הּׁשטר לֹו[בקנין חּיב ׁשהּוא ְְְִֶֶַַַַַָָָָ

להם  אמר ׁשּלא ּפי על אף ונֹותנין, ּכֹותבין אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמנה
להּמל צריכין ואינן עֹומד, לכתיבה - קנין ׁשּסתם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ'ּכתבּו';

ּבֹו.
ּונתנֹו·. עדים ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלוה

ּכׁשר  ׁשטר זה הרי - ּפי לּמלוה על אף ׁשטר, ּכתב אם וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מלוה  זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
אֹותֹו ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשטר;
ׁשּצרי ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ׁשּנמסר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעדים
ׁשּנמסר  והעידּו 'חתמּו ּבפניהם, ׁשּמסרֹו לעדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלֹומר

ְִֵֶּבפניכם'.
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.‚- עדים ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
על  ּכמלוה זֹו הרי ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻאף

ּדבר  לכל ואינֹוּפה ונפטר; הּסת, נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבכתב ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובה

וגֹובה „. הּיֹורׁשין, מן אֹותּה ּגֹובה - ׁשּבׁשטר מלוה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּכל
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ּגֹובה אֹותּה - ּפה על ּומלוה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

לפי  הּלקֹוחֹות; מן אֹותּה ּגֹובה ואינֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֵֶַַָָָאֹותּה
ׁשּבׁשטר, מלוה אבל  ּבּה. יטרף לא לפיכ קֹול, לּה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשאין
ׁשּידע  עד ׁשאל ׁשּלא עצמֹו, על הפסיד והּלֹוקח לּה, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹקֹול
הּלוה  נכסי ׁשּכל ׁשעליו, ּבמלוה מׁשעּבדין זה ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנכסיו

הּתֹורה. מן הּמלוה, ׁשעּבּוד ְְִִֶַַַַַָּתחת
הּלֹוקח‰. ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ׂשדהּו [ע"י הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

המוכר] של חוב ּביד בעל ׁשטר ׁשם ׁשאין ּפי על אף -ְְִֵֶַַַָָ
ּכמֹו מׁשעּבדים, מּנכסים וטֹורף חֹוזר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּלֹוקח,

לֹו. יׁש וקֹול מֹוכר, ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיתּבאר;
.Â הּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ּבאחד אין אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבחליֹו וצּוה מֹודה, ּבּה ּכׁשהחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה
שמת] ׁשהיתה [קודם אֹו עדין. חֹוב עליו לפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׁש

ׁשאין  היא וחזקה לפרעּה; זמן הּגיע ולא לזמן, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹההלואה
ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן, עד ׁשּנּדּוהּו אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאדם
עדים  ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. ּבלא הּיֹורׁש מן ּגֹובין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹּכל

ח  אביהן ּגֹובה ׁשהיה אינֹו - הלוהּו ּבפנינּו אֹו מנה, לזה ּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּבעדים, חברֹו את ׁשהּמלוה ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
אביהן  יד ּכתב הֹוציא אם וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - לֹו חּיב ְְְֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
.Êמּטלטלין לֹו ׁשאין לבית לוה נֹודע אם - קרקע לֹו ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

ׁשּתלה אחרים[הניח]ּדין ּביד מפרעון]מעֹותיו ,[להתחמק ְְֲִִֵֶַָָָ
ּדבר  להם נֹודע לא ואם חֹובֹו. לבעל ולּתן למּכר אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹּכֹופין

מחרימין סתם]זה, חרם מּטלטלין,[מטילין לֹו ׁשּידע מי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַ
יֹורדין  ּכ ואחר יביאם; ולא מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹאֹו
ּבּמה  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ׁשּבנכסיו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּבינֹונית
הּבא  אבל עצמֹו. הּלוה מן ׁשּנפרעין ּבזמן אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּדברים
מן  יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן ְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלהּפרע
אחרים; אצל מלוה אֹו מפקדין היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּמּטלטלין,

הּתֹורה. מן חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ּתחת אינן ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשהּמּטלטלין
.Á אביהן חֹוב לפרע היתֹומים על הּמּטלטלין מצוה מן ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹ

ואם  אֹותֹו; ּכֹופין אין לּתן, הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפׂשּתי, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה מחּיים, חֹוב ּבעל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתפׂש
ראיה, להביא הּיֹורׁש על - ּתפׂש מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
ּכדי  עד לטען ויכֹול לֹו; חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

הּדברים [שוויין]ּדמיהן היּו ּתפׂש. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשטרֹות חֹובֹו,[חוב]ׁשּתפׂש על ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָ

ּתפׂש; ׁשּמחּיים ראיה להביא הּמלוה על - ּתפׂש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוׁשּמחּיים
לקנֹות  טֹוען ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשין, יחזיר - הביא לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַֹואם

שטרות]ּגּופן ׁשּבהן.[של לראיה אּלא ְֶֶֶָָָָָָ
.Ë אחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

ׁשהרי  מהן, אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
היא  אביהם ׁשל זֹו .קרקע ְֲִִֶֶַַ

.Èּבאחריּות לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר מעותיו ראּובן לו [שיחזיר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
אותה] יגבו וזקףאם מלוה [החשיב], עליו הּׂשדה ּדמי ׁשמעֹון ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לטרף  ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹלראּובן,
נֹותן, הּדין - לֹו והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמּׁשמעֹון
עליו; ׁשּזקף ּבּמלוה ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן, יֹורׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיבֹואּו
אם  ,לפיכ ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשּתעּבדת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּבּמלוה  מראּובן ׁשּלקח הּקרקע להם נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּמעֹות  מּפני מהם אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּזקף

ל  מּמּנּו;ׁשּנתן אֹותּה יטרף ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹובֹו בעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָׁשהרי

.‡È ּגֹובה חֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלן, האחרֹונים הּגאֹונים ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻּכתבּו
ּדין  ּבית ּבכל יׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין; מן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּטלטלין

לֹוׁשּבעֹולם  ׁשּיׁש חֹובֹות, ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מֹותֹו; אחר ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין, ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות

הּתּקנה מן יֹותר זה ּתנאי לפי ּגֹובה מטלטלין ונמצא [גובין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
קרקע] כשיש ּוסיגאפילו ׁשּמא [תיקון]. - ּבּדבר עׂשּו ּגדֹול ְֶַָָָָָָ

זֹו ּבתּקנה הּלוה ידע הגאונים]לא יתֹומים [של ממֹון ונמצא , ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּכּדין ׁשּלא ידע]יֹוצא לא אחרֹונים [שהרי ּבתּקנת ּכח ׁשאין ; ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

התלמוד] יתֹומים.[שאחר ּבּה ְְִֵַָלחּיב

יב  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּגדֹולים; היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין

חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין קטּנים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין
הּמלוה ·. ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאפּלּו

ׁשּׁשֹוברין  ראיה להם יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכלּום,
הּׁשטר  את .ּבּה ְֶַָָ

אֹוכלת ‚. הרּבית ׁשהרי ּגֹוי, ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהיתה
ּדין  ּבית ונזקקין אּפיטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבנכסיהן

החֹוב  ּופֹורעין ּומֹוכרין ׁשּתבעה לנכסיהן, אּׁשה וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
אּפיטרֹוּפֹוס, להן מעמידין - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכלּום לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום [משהו]ונזקקין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ונּׂשאת, האּׁשה קפצה אם ,לפיכ לאחר. האּׁשה ּבֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשּתּנׂשא
נזקקין  אין - יתֹומים מּנכסי ּכתּבתּה לתּבע ּבאת ּכ ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻואחר
והרי  מזֹונֹות, לּה אין ׁשהרי היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָלּה

ִֵנּׂשאת.
הּכתּבה „. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים, מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו

ּכאן  אין ׁשהרי להן, נזקקין ׁשאין - מּמּנה ּפחּותין אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבלבד,
יתֹומים [רווח]זכּות לנכסי 'נזקקין אמרּו ׁשּלא ליתֹומים; ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹ

מן  הּנכסים יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה', מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלהּפרע
יׁש ּזכּות מה הּכל, נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, ְְְְִִֵֶֶַַַֹֹהּמזֹונֹות;
לחן  חׁשּו ולא להן, ׁשּנזקקין עד זה, ּבדבר הּקטּנים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹליתֹומים

ִָָהאּׁשה.
ׂשדה ‰. 'ּתנּו אֹו לפלֹוני', מנה 'ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָצּוה

לטען  אּפיטרֹוּפֹוס להן ׁשּמעמידין אחר נזקקין, - ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלפלֹוני'
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.‚- עדים ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
על  ּכמלוה זֹו הרי ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻאף

ּדבר  לכל ואינֹוּפה ונפטר; הּסת, נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבכתב ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובה

וגֹובה „. הּיֹורׁשין, מן אֹותּה ּגֹובה - ׁשּבׁשטר מלוה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּכל
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ּגֹובה אֹותּה - ּפה על ּומלוה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

לפי  הּלקֹוחֹות; מן אֹותּה ּגֹובה ואינֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֵֶַַָָָאֹותּה
ׁשּבׁשטר, מלוה אבל  ּבּה. יטרף לא לפיכ קֹול, לּה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשאין
ׁשּידע  עד ׁשאל ׁשּלא עצמֹו, על הפסיד והּלֹוקח לּה, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹקֹול
הּלוה  נכסי ׁשּכל ׁשעליו, ּבמלוה מׁשעּבדין זה ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנכסיו

הּתֹורה. מן הּמלוה, ׁשעּבּוד ְְִִֶַַַַַָּתחת
הּלֹוקח‰. ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ׂשדהּו [ע"י הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

המוכר] של חוב ּביד בעל ׁשטר ׁשם ׁשאין ּפי על אף -ְְִֵֶַַַָָ
ּכמֹו מׁשעּבדים, מּנכסים וטֹורף חֹוזר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּלֹוקח,

לֹו. יׁש וקֹול מֹוכר, ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיתּבאר;
.Â הּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ּבאחד אין אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבחליֹו וצּוה מֹודה, ּבּה ּכׁשהחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה
שמת] ׁשהיתה [קודם אֹו עדין. חֹוב עליו לפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׁש

ׁשאין  היא וחזקה לפרעּה; זמן הּגיע ולא לזמן, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹההלואה
ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן, עד ׁשּנּדּוהּו אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאדם
עדים  ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. ּבלא הּיֹורׁש מן ּגֹובין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹּכל

ח  אביהן ּגֹובה ׁשהיה אינֹו - הלוהּו ּבפנינּו אֹו מנה, לזה ּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּבעדים, חברֹו את ׁשהּמלוה ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
אביהן  יד ּכתב הֹוציא אם וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - לֹו חּיב ְְְֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
.Êמּטלטלין לֹו ׁשאין לבית לוה נֹודע אם - קרקע לֹו ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

ׁשּתלה אחרים[הניח]ּדין ּביד מפרעון]מעֹותיו ,[להתחמק ְְֲִִֵֶַָָָ
ּדבר  להם נֹודע לא ואם חֹובֹו. לבעל ולּתן למּכר אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹּכֹופין

מחרימין סתם]זה, חרם מּטלטלין,[מטילין לֹו ׁשּידע מי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַ
יֹורדין  ּכ ואחר יביאם; ולא מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹאֹו
ּבּמה  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ׁשּבנכסיו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּבינֹונית
הּבא  אבל עצמֹו. הּלוה מן ׁשּנפרעין ּבזמן אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּדברים
מן  יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן ְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלהּפרע
אחרים; אצל מלוה אֹו מפקדין היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּמּטלטלין,

הּתֹורה. מן חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ּתחת אינן ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשהּמּטלטלין
.Á אביהן חֹוב לפרע היתֹומים על הּמּטלטלין מצוה מן ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹ

ואם  אֹותֹו; ּכֹופין אין לּתן, הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפׂשּתי, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה מחּיים, חֹוב ּבעל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתפׂש
ראיה, להביא הּיֹורׁש על - ּתפׂש מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
ּכדי  עד לטען ויכֹול לֹו; חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

הּדברים [שוויין]ּדמיהן היּו ּתפׂש. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשטרֹות חֹובֹו,[חוב]ׁשּתפׂש על ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָ

ּתפׂש; ׁשּמחּיים ראיה להביא הּמלוה על - ּתפׂש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוׁשּמחּיים
לקנֹות  טֹוען ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשין, יחזיר - הביא לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַֹואם

שטרות]ּגּופן ׁשּבהן.[של לראיה אּלא ְֶֶֶָָָָָָ
.Ë אחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

ׁשהרי  מהן, אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
היא  אביהם ׁשל זֹו .קרקע ְֲִִֶֶַַ

.Èּבאחריּות לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר מעותיו ראּובן לו [שיחזיר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
אותה] יגבו וזקףאם מלוה [החשיב], עליו הּׂשדה ּדמי ׁשמעֹון ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לטרף  ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹלראּובן,
נֹותן, הּדין - לֹו והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמּׁשמעֹון
עליו; ׁשּזקף ּבּמלוה ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן, יֹורׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיבֹואּו
אם  ,לפיכ ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשּתעּבדת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּבּמלוה  מראּובן ׁשּלקח הּקרקע להם נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּמעֹות  מּפני מהם אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּזקף

ל  מּמּנּו;ׁשּנתן אֹותּה יטרף ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹובֹו בעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָׁשהרי

.‡È ּגֹובה חֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלן, האחרֹונים הּגאֹונים ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻּכתבּו
ּדין  ּבית ּבכל יׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין; מן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּטלטלין

לֹוׁשּבעֹולם  ׁשּיׁש חֹובֹות, ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מֹותֹו; אחר ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין, ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות

הּתּקנה מן יֹותר זה ּתנאי לפי ּגֹובה מטלטלין ונמצא [גובין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
קרקע] כשיש ּוסיגאפילו ׁשּמא [תיקון]. - ּבּדבר עׂשּו ּגדֹול ְֶַָָָָָָ

זֹו ּבתּקנה הּלוה ידע הגאונים]לא יתֹומים [של ממֹון ונמצא , ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּכּדין ׁשּלא ידע]יֹוצא לא אחרֹונים [שהרי ּבתּקנת ּכח ׁשאין ; ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

התלמוד] יתֹומים.[שאחר ּבּה ְְִֵַָלחּיב

יב  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּגדֹולים; היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין

חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין קטּנים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין
הּמלוה ·. ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאפּלּו

ׁשּׁשֹוברין  ראיה להם יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכלּום,
הּׁשטר  את .ּבּה ְֶַָָ

אֹוכלת ‚. הרּבית ׁשהרי ּגֹוי, ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהיתה
ּדין  ּבית ונזקקין אּפיטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבנכסיהן

החֹוב  ּופֹורעין ּומֹוכרין ׁשּתבעה לנכסיהן, אּׁשה וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
אּפיטרֹוּפֹוס, להן מעמידין - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכלּום לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום [משהו]ונזקקין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ונּׂשאת, האּׁשה קפצה אם ,לפיכ לאחר. האּׁשה ּבֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשּתּנׂשא
נזקקין  אין - יתֹומים מּנכסי ּכתּבתּה לתּבע ּבאת ּכ ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻואחר
והרי  מזֹונֹות, לּה אין ׁשהרי היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָלּה

ִֵנּׂשאת.
הּכתּבה „. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים, מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו

ּכאן  אין ׁשהרי להן, נזקקין ׁשאין - מּמּנה ּפחּותין אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבלבד,
יתֹומים [רווח]זכּות לנכסי 'נזקקין אמרּו ׁשּלא ליתֹומים; ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹ

מן  הּנכסים יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה', מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלהּפרע
יׁש ּזכּות מה הּכל, נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, ְְְְִִֵֶֶַַַֹֹהּמזֹונֹות;
לחן  חׁשּו ולא להן, ׁשּנזקקין עד זה, ּבדבר הּקטּנים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹליתֹומים

ִָָהאּׁשה.
ׂשדה ‰. 'ּתנּו אֹו לפלֹוני', מנה 'ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָצּוה

לטען  אּפיטרֹוּפֹוס להן ׁשּמעמידין אחר נזקקין, - ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלפלֹוני'
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- לפלֹוני' זֹו 'ׂשדה אֹו לפלֹוני', זה מנה 'ּתנּו אמר: ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטענתן.
ל  להעמיד צריכים ואין אּפיטרֹוּפֹוס נֹותנין, .הם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָ

.Â ּגזל ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנמצאת
אּפיטרֹוּפֹוס  להם ּומעמידים להם, נזקקין - מֹוריׁשן ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָּביד
לבעליה  אֹותּה מחזירין ּגזּולה, נמצאת ואם ולדּון; .לטען ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

ּבעבדיו ׁשּתקף קטן עבדיו]וכן חברֹו,[ע"י ׂשדה לתֹו וירד , ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מֹוציאין  אּלא ׁשּיגּדיל', עד לֹו 'נמּתין אֹומרין: אין - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּוכבׁשּה

עדיו. יביא עדים, לֹו יׁש אם - ולכׁשּיגּדיל מּידֹו; ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאֹותּה
.Ê ׁשהיא וטען אחד ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָקרקע

ׁשני  ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשם, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
עד  מּידם, אֹותּה מֹוציאין אין - אביהם ּבחּיי ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָחזקה
והּקטן  ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיגּדילּו;
ׁשטר  הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן עֹומד אינֹו ְְֲִִִֵֵָָָָּכאּלּו

מקּים זה הרי - ּביד ֹו לקּוחה בבי"ד]ׁשהיא את [מאשר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ
להם  ׁשּמעמידין אחר מּידן אֹותּה ּומֹוציאין ְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּׁשטר,

ְִֶאּפיטרֹוּפֹוס.
.Á את ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין

אֹוהּקרקע, רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת  ּובערב, ּבּבקר ּומכריזין וחמיׁשי; ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה  מי וכל ּפֹועלין. הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלין ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת

לבּקר הּפֹועלין יֹולי טיבה]לֹו][לבדוק לקנֹות, ּובעת [את . ְְְֲִִִֵֵַַ
מסּימין ּבמצריה[מציינים]ׁשּמכריזין, הּׂשדה ,[גבוליה]את ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

יפה היא ּכּמה ׁשּומה[שווה]ּומֹודיעין היא ּובכּמה [מוערכת , ְִִִִַַָָָָָ
אֹובבי"ד] חֹוב לבעל להגּבֹות אם למכרּה, רֹוצין מה ּומּפני ,ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

ׁשרֹוצה מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; חֹוב,[מעדיף]לכתּבת לבעל לּתן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לאּׁשה. להגּבֹות ׁשרֹוצה מי ְְְְִִֵֶֶַָויׁש

.Ëהאדרכּתא גביה]ּכׁשּכֹותבין יתֹומים,[אישור נכסי על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
ׁשהּנכסים  'והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבין
הרי  ,ּכ ּכתבּו לא ואם הּמת'. ּפלֹוני ׁשל הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהאּלּו
מאחר  אפּלּו ּפרֹות, ּבּה אֹוכלין ואין ּפסּולה; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהאדרכּתא

ההכרזֹות. ְְֶַַָָׁשּׁשלמּו
.È ּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ּדין [המפורש] ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרין ְְְְְְִִִִֵַָָָמׁשנה,
האחריּות שלהם]ׁשּמכרּו, שאינה ימצא היתֹומים.[אם על ְְֲִֶַַַָָָ

.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים, מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא

קּים. מכרן הרי - ּבמנה מאתים ּבדקּוׁשוה לא אם אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבּקרת[בהערכה]ּבּׁשּומא אּגרת ּכתבּו ולא השומא], ,[אישור ְְִִֶֶֶַָָֹֹ

ׁשתּות  והֹותירּו וטעּו וההכרזה, הּׁשּומא ּדקּדּוק ְְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשהיא
מכרן [שישית] מּׁשתּות, ּפחֹות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו ְְְְֲִִִִֵָָָָאֹו

להכריז  צריכין ׁשאינן ּבעת הּקרקע מכרּו אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָקּים.
ּבטל, מכרן - ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו וטעּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָָעליה,
ּפי  על אף קּים, מכרן - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו. ּפי על ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָאף
היא  וזֹו העת. ּבאֹותּה הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא
לקבּורה, קרקע ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה: צריכין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעת

מנת לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אין [מס]אֹו - הּמל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּמכרּו ּדין ּבית וכן נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָצריכין

ּבטל; מכרן - ּבׁשתּות וטעּו הכרזה, צריכין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָדברים
מכריזין  ׁשאין הּדברים הן ואּלּו קּים. מכרן מּׁשתּות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפחֹות
ׁשּמא  העבדים, והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות, העבדים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעליהן:
,לפיכ יּגנבּו. ׁשּמא והּמּטלטלין, והּׁשטרֹות ויברחּו; ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָיׁשמעּו
קרֹוב  הּׁשּוק ואם מּיד. אֹותן ּומֹוכרין ּדין, ּבבית אֹותם ְְְִִִִִֵַָָָָָׁשמין

לּׁשּוק.[לעיר]לּמדינה אֹותן מֹוליכין , ְִִִַַָָ

ה'תשע"ג  טבת י"ג רביעי יום

יג  ¤¤ּפרק
אם ‡. - לוה ּבפני ׁשּלא ׁשּבידֹו ּבׁשטר להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמלוה

אליו  לׁשלח ּדין ּבית ּבּדין יכֹולין עּמֹו ׁשּיעמד עד ּולהֹודיעֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
- ּבמהרה להֹודיעֹו אפׁשר אי ואם לֹו. ּומֹודיעין ׁשֹולחין -ְְְְְִִִִִִִֵֶָָ
ּבין  הּקרקע מן ּבין מּנכסיו, ויּטל ׁשּיּׁשבע לּמלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאֹומרים

לׁשֹובר חֹוׁשׁשין ואין הּמּטלטלין; שטר מן יש ללווה [שמא ְְְְְִִִִֵַַָ
ּכל פרעון] יהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת - זה ודין .ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבמדינה  לֹו ויֹוׁשב והֹול חברֹו ׁשל מעֹותיו נֹוטל ואחד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
לוין. ּבפני ּדלת נֹועל ונמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאחרת,

יּפרע ·. ּכ ואחר ּדין, לבית להביא צרי ראיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁש
לקּים ראׁשֹונה, ראיה ּבפניו: בבי"ד]ׁשּלא הּׁשטר [לאשר ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

מצּוי  ואינֹו אחרת ּבמדינה חֹובֹו ׁשּבעל ׁשנּיה, ראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבידֹו;
ׁשל  נכסים ׁשאּלּו ׁשליׁשית, ראיה ּבּדין; עּמֹו לעמד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבכאן

הן. הּלוה ְִֵֶַֹּפלֹוני
'זה ‚. ואמר: ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה

- חֹובי' ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני הּוא, ּפלֹוני ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמׁשּכֹונֹו
ויטען לוה ׁשּיבֹוא עד לֹו, נזקקין ּדין ּבית ׁשאם [טענתו]אין ; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

'לקּוח לֹומר עצה [קנוי]רצה לֹו ּומּׂשיאין אֹומר. ּבידי', הּוא ְִִִֵֵַַַָָָָָ
וכן  נמּכר. ּבכּמה הּלוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמכרֹו
ּבין  והּמלוה, הּלוה ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּמלוה
מּמה  נפרע והּוא הֹואיל - מלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה, לוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּמת

רצה ואּלּו ידֹו, הרי [יכל]ּׁשּתחת - ּבידי' הּוא 'לקּוח לֹומר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּנׁשּבעין [קדוש]זה ּכל ּכדר ונֹוטל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּסת נׁשּבע אינֹו מה ּומּפני ׁשאינֹו[מדרבנן]ונֹוטלין. לפי ? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשאּלּו ׁשּלֹוקח; הּממֹון על אּלא מׁשּכֹון, ׁשל עצמֹו על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשּבע
נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה זה: חפץ ׁשל עצמֹו על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמר

ונפטר. הּסת נׁשּבע היה - ּבמּתנה' עדים לי ׁשם היּו אם אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
לּטל  יכֹול אינֹו - ּכּמה על ידעּו ולא ּבידֹו, מׁשּכֹון זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשחפץ
'ׁשּלי  לֹומר ויכֹול עדים, ׁשם ואין והֹואיל ּבׁשבּועה. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָאּלא
ּבּׁשבּועה  וכן .'וכ ּכ עליו לי 'יׁש לֹומר נאמן - ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָהּוא'
ׁשאין  - מׁשּכֹון ׁשהּוא עדים ׁשם היּו אם נׁשּבע, ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעצמּה
ׁשּלא  מּממֹון, לפטרֹו אּלא מּׁשבּועה לפטרֹו 'מּגֹו' ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹאֹומרין

ּׁשּטען. מה ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון ְֲִִֶֶַַַַַַָֹיחזיר
אנס,„. ּבלא נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמלוה

ואמר  ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרי
ולוה  ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמלוה:
הּמלוה  הרי - ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתני 'סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

ּתחּלה  נׁשּבע נׁשּבע והּלוה ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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'סלע  הּמלוה: אמר ויּפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסת
דינ  ּוׁשני עליו, סלע הלויתי' אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה רין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּמלוה  יּׁשבע - ׁשוה' היה דינרין ּוׁשלׁשה עליו, ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹהלויתני
היה  ּכּמה הּלוה יּׁשבע ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחּלה
'סלע  הּלוה: אמר הּדינר. ויׁשּלם ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשוה,
'סלע  אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהלויתני
ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה' היה וסלע עליו, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהלויתי
אמר  החֹוב. ּכנגד הּמׁשּכֹון ׁשהיה ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּברׁשּותֹו,
והּמלוה  ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּלוה:
- ׁשוה' היה דינרין וחמּׁשה עליו, הלויתי 'סלע ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאֹומר:
יתר  ׁשוה היה ׁשּלא ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיּׁשבע
ּוׁשני  עליו, הלויתי 'סלע ּדינר. ויׁשּלם דינרין, חמּׁשה ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
יּׁשבע  - ּדמיו' יֹודע 'איני אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹדינרין
היה  דינרין ׁשּׁשני ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמלוה
ּבוּדאי  יֹודע הּוא ׁשהרי החֹוב; ׁשאר הּלוה ויׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשוה,
'סלע  ּפרעֹו. לא אם ּפרעֹו אם יֹודע ואינֹו לֹו, חּיב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
יֹודע  'איני אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהלויתני
יֹודע  ׁשאינֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדמיו'
ׁשהרי  ויּפטר; אחת, ּבפרּוטה אפּלּו החֹוב על יתר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּדמיו
אני  'יֹודע הּמלוה: אמר אם אבל ּבכלּום. עצמֹו חּיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלא
הרי  - הּוא' ּכּמה יֹודע איני אבל החֹוב, על יתר ׁשוה ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
ׁשאמר: ּכמי ׁשבּועה, ּבלא הּלוה ּׁשּטען מה ּכל מׁשּלם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹזה
מחּיב  ׁשהּוא - יֹודע' איני וחמּׁשים ּבידי, ל יׁש ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻ'חמּׁשים
להחרים  לֹו ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבּועה

סתם] חרם ׁשקר [להטיל ׁשּטֹוען מי .על ִֵֶֶֶַ
ׁשּלא ‰. ּפי על אף - לפרעֹו זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלוה

מּידֹו ּבין [בקנין]קנּו הּזמן; סֹוף עד לתבעֹו יכֹול אינֹו , ְְְִֵֵַַַָָָָ
על  ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר, ּבמלוה ּבין ּפה, על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמלוה
- מלוה ּוסתם מלוה. ׁשּמת ּבין לוה, ׁשּמת ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
ואם  הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ּבין ּבׁשטר ּבין יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשלׁשים
ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ׁשּירצה עת ּבכל ׁשּיתּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהתנה

הּוא. ממֹון ְֶַָׁשּתנאי
.Â והּלוה ׁשּקבעּתי', הּזמן סֹוף 'הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען

הּסת  נׁשּבע הּלוה - קבעּת' ימים עׂשרה 'עד ואם אֹומר: . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבּועת  נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מן  נׁשאר ימים 'חמּׁשה אֹומר: זה הּטענֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
סֹוף  עד 'המּתן לּמלוה: אֹומרין - 'עׂשרה' אֹומר: וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהּזמן',

ימים. חמּׁשה עֹוד ׁשּנׁשאר הּסת ויּׁשבע ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהחמּׁשה',
.Ê- לי' קבעּת ׁש'ּזמן הּלוה וטען ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיתה

ויּטל  זמן, לֹו קבע ׁשּלא הּסת החֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע לי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיראה
ִָמּיד.

.Á את הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל להּתבע נּתנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלוה
חּיב חבר  אּלא לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ּבּיּׁשּוב, ֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבּמדּבר, לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל לֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלפרע
לֹו: אֹומר רצה, ואם מקּבל; רצה, אם הּמלוה: ּביד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהרׁשּות
ּברׁשּותֹו הן והרי ,'ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'איני

ּבּיּׁשּוב  ׁשּיפרעּנּו .עד ְִִֶֶַַָ

יד  ¤¤ּפרק
ׁשטרֹו‡. את חלקו]הּפֹוגם שפרוע אחד [מודה ׁשעד אֹו , ְֵֵֶֶֶַָָ

הּלוה, ּבפני ׁשּלא לּפרע והּבא ּפרּוע, ׁשהּוא ׁשטרֹו על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמעיד
ּגדֹול  ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש מן והּנפרע הּלֹוקח, מּיד ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָוהּטֹורף
לֹו ואֹומרין ּתֹורה; ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא יּפרע לא -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
לזמן  החֹוב היה ואם ּתּטל'. ּכ ואחר 'הּׁשבע, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּכׁשּיתּבע:
לא  זמּנֹו, עבר ּבׁשבּועה; ׁשּלא נפרע - ּבזמּנֹו ותבע ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֹקבּוע,

ּבׁשבּועה. אּלא ְְִִֶֶָָיגּבה
אֹו·. זה ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

לֹו: אֹומרין - ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמקצתֹו,
ויּטל' ּפרעּתיו ׁשּלא לי 'יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו'. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ'ׁשּלם

חפץ  ּבנקיטת אֹותֹו מׁשּביעין ׁשּלא - אֹו ּכלּום, נפרע ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ּתלמיד  הּמלוה היה ואם יּטל; ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעֹו

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין ְְֲִִִִֵָָָחכמים,
מקּיםהֹוציא‚. ׁשטר בבי"ד]עליו טֹוען [מאושר והּלוה , ְְְִֵֶַָָָָֹֻ

אֹו זה', ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם הּוא, מזּיף 'ׁשטר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻואֹומר:
ׁשהּוא  ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו הּוא רּבית זה ׁשחֹוב ֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּטען

אמנה הלוואתו]ׁשטר קיבל לא 'ּכתבּתי [עדיין ׁשּטען: אֹו , ְְֲִֶַַַָָָָ
ׁשאם  טענה טען ּדבר: ׁשל ּכללֹו - לויתי' לא ועדין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹללוֹות
עֹומד  והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר, ּבעל ּבּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
לי  'יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ואֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשטרֹו

הּגאֹונים: ּבין מחלקת זֹו הרי - ׁשחּיב ויּטל' ׁשהֹורה מי יׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
עליו  ׁשּטען ּכמי ּתֹורה, ׁשל ּכעין להּׁשבע הּׁשטר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
טען  ּכן אם אּלא הּמלוה, יּׁשבע ׁשּלא הֹורּו ורּבֹותי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,

ּבּׁשטר הֹודה ׁשהרי ּבלבד, ׁשּפרעֹו הּלוה הוא]עליו ,[שכשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הימּנּו ּכל לא הּטענֹות, אּלּו ּכל אבל עֹומד; הּוא ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּולפרעֹון
הּמלוה  על יטען ּכ ואחר יׁשּלם, אּלא מקּים, ׁשטר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלבּטל
הּסת. יּׁשבע ּכפר, ואם לֹו, יחזיר יֹודה, אם - ּׁשּירצה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבמה

נֹוטה. ּדעּתי ְְִֶַָָולזה
נפרעּתי „. 'לא אֹומר: מלוה - חברֹו על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹהּמֹוציא

מעידים  והעדים מחצה', 'ּפרעּתי אֹומר: ולוה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכלּום',
הֹודה  ׁשהרי מחצה, ונֹותן הּלוה נׁשּבע - ּכּלֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּפרעֹו

אב ּבמקצת  ּכמׁשיב ואינֹו העדים דה; על לסמוך יכל [שהרי ְְְְֲִִֵֵֵָָ
ּגֹובה וליפטר] הּמלוה ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני ,ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

'אנּו אֹומרין: הּלקֹוחֹות ׁשהרי החֹורין, מּבני אּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחצה
זה'. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ העדים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹעל

לקּימֹו‰. יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו אותו]הֹוציא ,[לאמת ְְְִֵֶַַָָָ
ּפרעּתיו', אבל זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני 'אמת הּלוה: ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹואמר
לויתי', לא ועדין ּבֹו ללוֹות 'ּכתבּתיו אֹו הּוא', 'אמנה ְְְֲֲִִִִִַַַָָָֹאֹו
דברים  היּו 'לא אמר: רצה, ואם הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכל
הּסת  ויּׁשבע נאמן, זה הרי - נתקּים מּפיו והרי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעֹולם',
הּוא  הרי ּדין, ּבבית ּכ אחר הּמלוה קּימֹו ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָויּפטר.

ׁשטרֹות. ְְִָָּכׁשאר
.Â,הּוא מזּיף 'ׁשטר הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא

הּמלוה: ואמר הּוא', אמנה 'ׁשטר אֹו ּכתבּתיו', לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹּומעֹולם
על  אף - ואבד' עליו לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל הּדברים, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ'ּכן
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'סלע  הּמלוה: אמר ויּפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסת
דינ  ּוׁשני עליו, סלע הלויתי' אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה רין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּמלוה  יּׁשבע - ׁשוה' היה דינרין ּוׁשלׁשה עליו, ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹהלויתני
היה  ּכּמה הּלוה יּׁשבע ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחּלה
'סלע  הּלוה: אמר הּדינר. ויׁשּלם ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשוה,
'סלע  אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהלויתני
ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה' היה וסלע עליו, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהלויתי
אמר  החֹוב. ּכנגד הּמׁשּכֹון ׁשהיה ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּברׁשּותֹו,
והּמלוה  ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּלוה:
- ׁשוה' היה דינרין וחמּׁשה עליו, הלויתי 'סלע ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאֹומר:
יתר  ׁשוה היה ׁשּלא ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיּׁשבע
ּוׁשני  עליו, הלויתי 'סלע ּדינר. ויׁשּלם דינרין, חמּׁשה ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
יּׁשבע  - ּדמיו' יֹודע 'איני אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹדינרין
היה  דינרין ׁשּׁשני ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמלוה
ּבוּדאי  יֹודע הּוא ׁשהרי החֹוב; ׁשאר הּלוה ויׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשוה,
'סלע  ּפרעֹו. לא אם ּפרעֹו אם יֹודע ואינֹו לֹו, חּיב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
יֹודע  'איני אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהלויתני
יֹודע  ׁשאינֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדמיו'
ׁשהרי  ויּפטר; אחת, ּבפרּוטה אפּלּו החֹוב על יתר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּדמיו
אני  'יֹודע הּמלוה: אמר אם אבל ּבכלּום. עצמֹו חּיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלא
הרי  - הּוא' ּכּמה יֹודע איני אבל החֹוב, על יתר ׁשוה ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
ׁשאמר: ּכמי ׁשבּועה, ּבלא הּלוה ּׁשּטען מה ּכל מׁשּלם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹזה
מחּיב  ׁשהּוא - יֹודע' איני וחמּׁשים ּבידי, ל יׁש ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻ'חמּׁשים
להחרים  לֹו ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבּועה

סתם] חרם ׁשקר [להטיל ׁשּטֹוען מי .על ִֵֶֶֶַ
ׁשּלא ‰. ּפי על אף - לפרעֹו זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלוה

מּידֹו ּבין [בקנין]קנּו הּזמן; סֹוף עד לתבעֹו יכֹול אינֹו , ְְְִֵֵַַַָָָָ
על  ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר, ּבמלוה ּבין ּפה, על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמלוה
- מלוה ּוסתם מלוה. ׁשּמת ּבין לוה, ׁשּמת ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
ואם  הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ּבין ּבׁשטר ּבין יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשלׁשים
ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ׁשּירצה עת ּבכל ׁשּיתּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהתנה

הּוא. ממֹון ְֶַָׁשּתנאי
.Â והּלוה ׁשּקבעּתי', הּזמן סֹוף 'הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען

הּסת  נׁשּבע הּלוה - קבעּת' ימים עׂשרה 'עד ואם אֹומר: . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבּועת  נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מן  נׁשאר ימים 'חמּׁשה אֹומר: זה הּטענֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
סֹוף  עד 'המּתן לּמלוה: אֹומרין - 'עׂשרה' אֹומר: וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהּזמן',

ימים. חמּׁשה עֹוד ׁשּנׁשאר הּסת ויּׁשבע ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהחמּׁשה',
.Ê- לי' קבעּת ׁש'ּזמן הּלוה וטען ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיתה

ויּטל  זמן, לֹו קבע ׁשּלא הּסת החֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע לי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיראה
ִָמּיד.

.Á את הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל להּתבע נּתנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלוה
חּיב חבר  אּלא לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ּבּיּׁשּוב, ֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבּמדּבר, לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל לֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלפרע
לֹו: אֹומר רצה, ואם מקּבל; רצה, אם הּמלוה: ּביד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהרׁשּות
ּברׁשּותֹו הן והרי ,'ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'איני

ּבּיּׁשּוב  ׁשּיפרעּנּו .עד ְִִֶֶַַָ

יד  ¤¤ּפרק
ׁשטרֹו‡. את חלקו]הּפֹוגם שפרוע אחד [מודה ׁשעד אֹו , ְֵֵֶֶֶַָָ

הּלוה, ּבפני ׁשּלא לּפרע והּבא ּפרּוע, ׁשהּוא ׁשטרֹו על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמעיד
ּגדֹול  ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש מן והּנפרע הּלֹוקח, מּיד ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָוהּטֹורף
לֹו ואֹומרין ּתֹורה; ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא יּפרע לא -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
לזמן  החֹוב היה ואם ּתּטל'. ּכ ואחר 'הּׁשבע, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּכׁשּיתּבע:
לא  זמּנֹו, עבר ּבׁשבּועה; ׁשּלא נפרע - ּבזמּנֹו ותבע ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֹקבּוע,

ּבׁשבּועה. אּלא ְְִִֶֶָָיגּבה
אֹו·. זה ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

לֹו: אֹומרין - ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמקצתֹו,
ויּטל' ּפרעּתיו ׁשּלא לי 'יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו'. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ'ׁשּלם

חפץ  ּבנקיטת אֹותֹו מׁשּביעין ׁשּלא - אֹו ּכלּום, נפרע ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ּתלמיד  הּמלוה היה ואם יּטל; ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעֹו

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין ְְֲִִִִֵָָָחכמים,
מקּיםהֹוציא‚. ׁשטר בבי"ד]עליו טֹוען [מאושר והּלוה , ְְְִֵֶַָָָָֹֻ

אֹו זה', ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם הּוא, מזּיף 'ׁשטר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻואֹומר:
ׁשהּוא  ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו הּוא רּבית זה ׁשחֹוב ֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּטען

אמנה הלוואתו]ׁשטר קיבל לא 'ּכתבּתי [עדיין ׁשּטען: אֹו , ְְֲִֶַַַָָָָ
ׁשאם  טענה טען ּדבר: ׁשל ּכללֹו - לויתי' לא ועדין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹללוֹות
עֹומד  והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר, ּבעל ּבּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
לי  'יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ואֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשטרֹו

הּגאֹונים: ּבין מחלקת זֹו הרי - ׁשחּיב ויּטל' ׁשהֹורה מי יׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
עליו  ׁשּטען ּכמי ּתֹורה, ׁשל ּכעין להּׁשבע הּׁשטר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
טען  ּכן אם אּלא הּמלוה, יּׁשבע ׁשּלא הֹורּו ורּבֹותי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,

ּבּׁשטר הֹודה ׁשהרי ּבלבד, ׁשּפרעֹו הּלוה הוא]עליו ,[שכשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הימּנּו ּכל לא הּטענֹות, אּלּו ּכל אבל עֹומד; הּוא ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּולפרעֹון
הּמלוה  על יטען ּכ ואחר יׁשּלם, אּלא מקּים, ׁשטר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלבּטל
הּסת. יּׁשבע ּכפר, ואם לֹו, יחזיר יֹודה, אם - ּׁשּירצה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבמה

נֹוטה. ּדעּתי ְְִֶַָָולזה
נפרעּתי „. 'לא אֹומר: מלוה - חברֹו על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹהּמֹוציא

מעידים  והעדים מחצה', 'ּפרעּתי אֹומר: ולוה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכלּום',
הֹודה  ׁשהרי מחצה, ונֹותן הּלוה נׁשּבע - ּכּלֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּפרעֹו

אב ּבמקצת  ּכמׁשיב ואינֹו העדים דה; על לסמוך יכל [שהרי ְְְְֲִִֵֵֵָָ
ּגֹובה וליפטר] הּמלוה ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני ,ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

'אנּו אֹומרין: הּלקֹוחֹות ׁשהרי החֹורין, מּבני אּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחצה
זה'. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ העדים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹעל

לקּימֹו‰. יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו אותו]הֹוציא ,[לאמת ְְְִֵֶַַָָָ
ּפרעּתיו', אבל זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני 'אמת הּלוה: ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹואמר
לויתי', לא ועדין ּבֹו ללוֹות 'ּכתבּתיו אֹו הּוא', 'אמנה ְְְֲֲִִִִִַַַָָָֹאֹו
דברים  היּו 'לא אמר: רצה, ואם הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכל
הּסת  ויּׁשבע נאמן, זה הרי - נתקּים מּפיו והרי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעֹולם',
הּוא  הרי ּדין, ּבבית ּכ אחר הּמלוה קּימֹו ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָויּפטר.

ׁשטרֹות. ְְִָָּכׁשאר
.Â,הּוא מזּיף 'ׁשטר הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא

הּמלוה: ואמר הּוא', אמנה 'ׁשטר אֹו ּכתבּתיו', לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹּומעֹולם
על  אף - ואבד' עליו לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל הּדברים, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ'ּכן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



deleעח deln zekld - mihtyn xtq - zah b"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

'אינֹו אמר: רצה, ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר הּוא ׁשהּמלוה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפי
אּלא  ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - ּדין ּבבית נתקּים ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻמזּיף',
הּוא  ּכחרׂש הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר; הּסת הּלוה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנׁשּבע

.חׁשּוב  ָ
.Ê נמחל ׁשּכבר ּבֹו, ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר

ּכחרׂש ונעׂשה .ׁשעּבּודֹו ְְְֲִֶֶַָ
.Á:הּלוה לֹו ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֻהּמֹוציא

חזרּתי  אבל היה, 'ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,'ּפרעּתי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ'והלא
והלוית  הּמעֹות, ל ּבטל והחזרּתי הרי - ׁשנּיה' ּפעם אֹות י ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לֹו: אמר אם אבל ּכחרׂש. הּוא הרי ׁשּנפרע, ׁשּׁשטר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשטר;
ׁשּתחליפם' עד טֹובֹות, היּו ׁשּלא מּפני הּמעֹות, ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ'החזרּתי

קּים  ׁשעּבּודֹו ועדין הּׁשטר, ּבטל לא -. ְְֲִִַַַַַָָָֹ
.Ë:לֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹ'והלא
'ּכן  הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר, לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
הרי  - 'אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא

הּׁשטר  לֹוּבטל ׁשּנתן ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
אם  ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון. ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
אם  - מּתנה ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון, ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון, ּבתֹורת ְְְִִֵַַַַַָָָָָנתן
החזק  זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא הּׁשטר: ּבעל ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻאמר
היּו' אחר חֹוב ׁשל 'ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר. ּובטל ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכפרן,
ּפרעֹו לא ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, זה הרי -ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לֹומר  נאמן לי', נתנם 'מּתנה לֹומר ׁשּיכֹול ּומּתֹו ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעדים,
חֹוב  ׁשטר 'והלא הּלוה: לֹו אמר הם'. אחר חֹוב ׁשל ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ'ּפרעֹון
ּדמי  את ּגבית ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ּדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה,
מחֹוב  ּדמיו ּגביתי אני 'ּכן, הּׁשטר: ּבעל לֹו ואמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָּבׂשרֹו',
הּׁשֹור  ׁשּדמי מעצמֹו והֹודה הֹואיל - 'אצל לי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחר
ׁשאין  ּפי על ואף הּׁשטר, ּבטל - נפרע ּומּדמיו החֹוב, ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהּוא
וכן  ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה ויּׁשבע מּדמיו; ׁשּפרע עליו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעדים

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.È'ּפרעּתי' טען: והּלוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹוציא

ׁשבּועה מחּיב זה הרי אחד]- עד לּׁשבע ואינ [עפ"י יכֹול ֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָֻ
מכחישו] ּפרעּתיו',[לא ׁשּלא לי 'יּׁשבע ואמר: טען ּומׁשּלם. ,ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

'יּׁשבע  ואמר: עדים, ׁשני ּבּׁשטר היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ(הרי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו יּׁשבע, זה הרי - ּפרעּתיו') ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלי

.‡È,ּדין ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי, הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכן
חזר  הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובא
'נתחּיב  אֹו לי', 'מחל אֹו ּופרעּתי', לויתי היה, 'ּכן ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:
יכֹול  ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - אחר' מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻלי

ּומׁשּלם. ְְִֵַַָלהּׁשבע,
.·È- ויּטל' הּמלוה 'יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי

אין  אם ויּטל'. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו, 'הבא לֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹאֹומרים
לֹו; ׁשאין הּגאֹונים ּבתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ּכלּום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹו
ואחר  ּפרעֹו, ׁשּלא יּׁשבע חֹובֹו, לבעל ויּתן ידֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹולכׁשּתּגיע

לֹו יּתן ּכ. ִֵָ
.‚È והרי הּׁשטר ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי

מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - קּימין ׁשּפרע [בקנין]העדים וטען , ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הּסת. נׁשּבע זה הרי החֹוב - היה ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשטר  לֹו וכתבּו הֹואיל - להּפרע זמּנֹו הּגיע לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹלזמן,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, - 'ּפרעּתי' טֹוען והּלוה ׁשטר, ּבידֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואין
אֹו הּׁשטר קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפרעֹו;

ה  היה ׁשאפּלּו הֹורּו, וכן אחר,ׂשרפֹו. ידי מּתחת יֹוצא ּׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׁשּפרעּתיו' אחר נפל 'מּמּני טֹוען: ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוהּלוה
ּביד  הּׁשטר ׁשאין ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע זמּנֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתֹו

חזקה. ׁשם אין ְֲֵֶַַָָָהּמלוה,
.„È,הּוא 'ׁשּלי אֹומר: הּמלוה - ּבׁשטר אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשנים

ּומּמּני  'ּפרעּתיו, אֹומר: והּלוה ,'מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו
לֹונפל' ׁשאין יּׁשבע זה לקּימֹו, ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּפחֹות  ּבהן לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצים, ּפחֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבדמים
יּׁשבע  - לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה. הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמחצים,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת ְְֵֵֵֶֶֶַָֹהּלוה
.ÂË אין' אֹומר: והּלה ,'ּביד לי יׁש 'מנה לחברֹו: ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּתֹובע: לֹו אמר - 'ּפרעּתי' ׁשאמר אֹו ּכלּום', ּבידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָל
עלי, ל יׁש ׁשטר 'והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת', לי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'הּׁשבע
הּׁשטר  ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע רֹוצה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָואּתה

הּׁשטר' 'הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו' ותגּבה אמר הּפרּוע . ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
ואבד' לי היה 'ׁשטר אֹו מעֹולם', ׁשטר עליו לי 'אין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּמלוה:
ל ׁשּיׁש ׁשטר ּכל 'ּבּטל לּמלוה: ׁשאֹומרים רּבֹותי הֹורּו -ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
סתם, חרם החרם אֹו הּסת, ּתׁשּביעהּו ּכ ואחר זה, זמן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹקדם

הּׁשטר'. ׁשּתמצא עד ּובּקׁש ְְְִֵֵֶַַַָָול

טו  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה

אחר  לֹו ׁשאמר ּבין הלואה, ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים'
טען  הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עׂשיתי, 'וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - 'מתּו' אֹו הּים', למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּתפרעני  'אל לֹו: אמר אם וכן ונפטר. ׁשּפרעֹו, הּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת
לֹו: ואמר רֹופאים', 'ּבפני אֹו חכמים', ּתלמידי ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
מתּו', ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ּפרעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּבפניהם
ׁשבּועת  ונׁשּבע נאמן, זה הרי - הּים' למדינת להן 'הלכּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּפלֹוני  ּבפני אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: אמר אם אבל ונפטר. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּסת
'הלכּו אֹו ומתּו' אחרים, ּבפני ּפרעּתי' לֹו: ואמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָּופלֹוני',
עליו  התנה זֹו טענה ׁשּמּפני נאמן; אינֹו - הּים' ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמדינת
ׁשהם  וׁשמעֹון' ראּובן ּבפני אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואמר
אחרים  'ּבפני ויאמר אֹותֹו ידחה ׁשּלא ּכדי עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַֹֹעֹומדין

להם' והלכּו .ּפרעּתי, ְְְִֶַָָָ
לחברֹו·. ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּתלמּוד מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיׁש

ּפלֹוני  ּבפני ּפרעּתי' לֹו ואמר ּבעדים', אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'אל
וטעּות  נאמן. אינֹו - הּים' למדינת להן והלכּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּופלֹוני,

היא  הּספרים.סֹופרים אֹותן ּפי על הּמֹורים, טעּו ּולפיכ ; ְְְִִִִִִַַַָָָָ
ׁשהּוא  ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר
על  ּכתּוב יׁשן ּתלמּוד מקצת ּבמצרים לידי והּגיע ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַָָָָָָנאמן.
מחמׁש ּבקרּוב זה לזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּגוילים,
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ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה, זֹו,מאֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
ּופלֹוני  ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי' אמר "ואם ּכתּוב: ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּובׁשניהם
ׁשארעה  זֹו טעּות ּומּפני נאמן". הּים', למדינת להן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהלכּו
'אל  לֹו אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו הּספרים, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלמקצת
- אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּתפרעני
וגם  ּבפניהם. ׁשּפרעֹו העדים ׁשהביא ּפי על אף נאמן, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת, והּדין ּגדֹולה. טעּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָזֹו
הּזאת, ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין נפטר, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבפניהם
'ּפרעני  לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ספריהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

הלכֹות' ׁשּׁשנּו עדים חכמים]ּבפני ּופרעֹו[תלמידי והל" , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכתּוב, ּבּגוילים ּומצאתי היא. סֹופרים טעּות וזֹו עדים", ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּבפני

ּדיליּה" לבין ּביניּה ּפרעיּה עצמו]"אזל לבין על [בינו אף . ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַ
מּדין  יראה ּכ ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּמּגהין ׁשהּספרים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפי
לעׂשֹות  לֹו היה מה וכי הן; ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
יׁש וכי ּבעדים; ּפרעֹו ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: אמר -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם, ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם  אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעׂשה? מה מתּו, אם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָועֹוד,
זֹו עדּות נעׂשת הּוא, ּכן אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלעֹולם,
ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו ׁשאמר ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר,
וּדאי  אבל לּבֹו. על זה ׁשעלה מי ואין ּבׁשטר; מלוה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנעׂשת
עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני' ּפלֹוני 'ּבפני לֹו אמר ְְְְְִִִִִִֵַַַָאם
והעידּו ּבאּו אם אבל להן; והלכּו אחרים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּפרע

ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן אין ְְְֵֵֵֶֶָָָָָׁשּפרעֹו,
ׁשּיאמר ‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטען ׁש ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - ּפרעֹו ּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלּום  נֹוטל אינֹו ׁשּפרעֹו, עדים הביא ואם .ׁשּפרעֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ
על „. אף - עדים ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה  ּבלא מּמּנּו ּגֹובה זה הרי ׁשּפרעֹו, עדים ׁשהביא ,ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים; ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
נאמן  אּתה 'הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבפניהם,
ארּבעה, ּבפני ּפרעֹו אם - למנין וירד הֹואיל - ּכׁשלׁשה' ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹעלי
ּתהיה  מה עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהרי

יעיד אֹו הּׁשטר, יקרע ּכׁשּיפרע? עדים]ּתּקנתֹו בפני [יצהיר ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
אֹו ּפלֹוני, על לֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על הּמלוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזה
לֹו ׁשּיׁש חֹוב ּכל ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיעיד

ּפלֹוני. ְִֵֶאצל
ּפעם ‰. ּופרעֹו וחזר נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהרי

הּתנאי מּפני כדלעיל]ׁשנּיה לו חֹוזר [שיאמין הּלוה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
לי, חּיב אּתה וכ ּכ' לֹו: ואֹומר ּבּדין, הּמלוה את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָותֹובע
ּכפר, ואם יׁשּלם; הֹודה, אם ּפעמים': ׁשּתי ׁשּפרעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּפני
וכן  אחת. ּפעם אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ על הּסת ׁשבּועת  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיּׁשבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Â ּפר' ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה -התנה עּתי' ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּלֹוקח  מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבׁשטר ּגֹובה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאינֹו
טֹורף [מהלווה] הּמלוה אין - ּפרעּתי' 'לא לוה אמר ואפּלּו .ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא הּלקֹוחֹות; מן זה על [תחבולה]ּבׁשטר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ
ּפרעּתי' ואמר: זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו

הּמקצת  מׁשּלם - ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: והּמלוה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמקצתֹו',
התנה  ואם האמינֹו. ׁשהרי הּסת, ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהֹודה

נׁשּבע. אינֹו הּסת, ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליו
.Ê ּגֹובה זה הרי ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה

יּׁשבע  מּיֹורׁשיו, לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ּבלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹמּמּנּו
ּבלא  הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה; ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר

ׁשבּועה  ּבלא ּגֹובה מן ׁשבּועה, ׁשּיגּבה התנה אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ
קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל , מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעּדית

הּלֹוקח מן לגּבֹות הלווה]ּבא ּבׁשבּועה,[מן אּלא יטרף לא - ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין

ה'תשע"ג  טבת י"ד חמישי יום

טז  ¤¤ּפרק
ליד ‡. אֹו הּמלוה ליד ׁשּיפרעּנּו עד הּלוה, ּבאחריּות ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחֹוב

לֹו ּוזרקֹו והּפטר', חֹובי לי 'זרק הּמלוה: לֹו אמר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשלּוחֹו.
ּפטּור  - הּמלוה ליד ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו לֹו:ואבד אמר . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבתֹורת חֹובי לי קרֹובין [כחוקי]'זרק הּמעֹות היּו - ּגּטין' ְְְִִִִִַַָָֹ
נפטר  לּמלוה, קרֹוב היּו ּבאחריּותֹו; עדין הן הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלּלוה,
מׁשּלם  נגנבּו, אֹו מּׁשם אבדּו אם - מחצה על מחצה ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּלוה.

מחצה. ֱֶֶַָֹהּלוה
.·הֹול' ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לחזר ּבא אם - לֹו' חּיב ׁשאני זה מנה הכסף לׁשמעֹון [לקחת ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
הּמנה בחזרה] ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותן, חּיב והּוא חֹוזר; אינֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חּיבין לׁשמעֹון. ׁשניהם - לראּובן הּמנה את לוי החזיר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ליד ׁשּיּגיע עד ְְְֲִִֶַַַַַָָּבאחריּותֹו,

לראּובן:‚. ׁשמעֹון ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
עֹומדין  ׁשלׁשּתן והיּו ללוי', ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ'מנה

מעמד] וקּבל[באותו ואין [הסכים], עני, ראּובן ונמצא לוי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָ
ׁשּזה  ׁשמעֹון, על ּבחֹובֹו חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ּׁשּיגּבה מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַלֹו
ּבאֹותּה עׁשיר ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהטעהּו.
לוי  טען קּבל. ׁשהרי ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - והעני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשעה
היה, 'עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני, ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיה
יּפטר  ּכ ואחר ראיה, להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי יראה - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהעני'

אּלא יהיה לא לוי; יש]מחֹוב אֹומרין [כאילו - ּבידֹו ׁשֹובר ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ו  ,ׁשֹובר 'קּים הּפטר'.לֹו: ְְִֵֵַָָ

ּוממּכר „. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו לֹוּכבר היה ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
והמחהּו מנה ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאצל

לגבות] ׁשמעֹון[הפנהו ּפי [בהסכמתו]אצל על אף - ְִִֵֶַַ
ׁשּלא  ׁשמעֹון רצה ואם קנה. לא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהמחהּו
ּפיו  על ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - נתן ואם יּתן; לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיּתן,
לגּבֹות  רֹוצה 'איני ולֹומר: ּבֹו, לחזר לוי רצה אם וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹנתן.
ׁשּנפרע  ּפי על ואף מראּובן; חֹובֹו וגֹובה חֹוזר - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַמּׁשמעֹון'

מראּובן. הּׁשאר וגֹובה חֹוזר מּׁשמעֹון, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָמקצת
ּׁשּירצה ‰. מה ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָחנוני

ּומּקיפֹו הלואה, בהקפה]ּבתֹורת הּכל [נותן ׁשּיתקּבץ עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ
מסויים] לפֹועלי [סכום 'ּתן הּבית: ּבעל לֹו ואמר לֹו, ְְֲִֵֵַַַַַַַָּופֹורע
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ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה, זֹו,מאֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
ּופלֹוני  ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי' אמר "ואם ּכתּוב: ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּובׁשניהם
ׁשארעה  זֹו טעּות ּומּפני נאמן". הּים', למדינת להן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהלכּו
'אל  לֹו אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו הּספרים, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלמקצת
- אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּתפרעני
וגם  ּבפניהם. ׁשּפרעֹו העדים ׁשהביא ּפי על אף נאמן, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת, והּדין ּגדֹולה. טעּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָזֹו
הּזאת, ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין נפטר, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבפניהם
'ּפרעני  לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ספריהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

הלכֹות' ׁשּׁשנּו עדים חכמים]ּבפני ּופרעֹו[תלמידי והל" , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכתּוב, ּבּגוילים ּומצאתי היא. סֹופרים טעּות וזֹו עדים", ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּבפני

ּדיליּה" לבין ּביניּה ּפרעיּה עצמו]"אזל לבין על [בינו אף . ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַ
מּדין  יראה ּכ ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּמּגהין ׁשהּספרים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפי
לעׂשֹות  לֹו היה מה וכי הן; ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
יׁש וכי ּבעדים; ּפרעֹו ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: אמר -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם, ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם  אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעׂשה? מה מתּו, אם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָועֹוד,
זֹו עדּות נעׂשת הּוא, ּכן אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלעֹולם,
ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו ׁשאמר ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר,
וּדאי  אבל לּבֹו. על זה ׁשעלה מי ואין ּבׁשטר; מלוה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנעׂשת
עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני' ּפלֹוני 'ּבפני לֹו אמר ְְְְְִִִִִִֵַַַָאם
והעידּו ּבאּו אם אבל להן; והלכּו אחרים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּפרע

ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן אין ְְְֵֵֵֶֶָָָָָׁשּפרעֹו,
ׁשּיאמר ‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטען ׁש ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - ּפרעֹו ּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלּום  נֹוטל אינֹו ׁשּפרעֹו, עדים הביא ואם .ׁשּפרעֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ
על „. אף - עדים ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה  ּבלא מּמּנּו ּגֹובה זה הרי ׁשּפרעֹו, עדים ׁשהביא ,ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים; ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
נאמן  אּתה 'הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבפניהם,
ארּבעה, ּבפני ּפרעֹו אם - למנין וירד הֹואיל - ּכׁשלׁשה' ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹעלי
ּתהיה  מה עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהרי

יעיד אֹו הּׁשטר, יקרע ּכׁשּיפרע? עדים]ּתּקנתֹו בפני [יצהיר ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
אֹו ּפלֹוני, על לֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על הּמלוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזה
לֹו ׁשּיׁש חֹוב ּכל ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיעיד

ּפלֹוני. ְִֵֶאצל
ּפעם ‰. ּופרעֹו וחזר נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהרי

הּתנאי מּפני כדלעיל]ׁשנּיה לו חֹוזר [שיאמין הּלוה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
לי, חּיב אּתה וכ ּכ' לֹו: ואֹומר ּבּדין, הּמלוה את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָותֹובע
ּכפר, ואם יׁשּלם; הֹודה, אם ּפעמים': ׁשּתי ׁשּפרעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּפני
וכן  אחת. ּפעם אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ על הּסת ׁשבּועת  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיּׁשבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Â ּפר' ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה -התנה עּתי' ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּלֹוקח  מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבׁשטר ּגֹובה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאינֹו
טֹורף [מהלווה] הּמלוה אין - ּפרעּתי' 'לא לוה אמר ואפּלּו .ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא הּלקֹוחֹות; מן זה על [תחבולה]ּבׁשטר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ
ּפרעּתי' ואמר: זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו

הּמקצת  מׁשּלם - ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: והּמלוה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמקצתֹו',
התנה  ואם האמינֹו. ׁשהרי הּסת, ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהֹודה

נׁשּבע. אינֹו הּסת, ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליו
.Ê ּגֹובה זה הרי ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה

יּׁשבע  מּיֹורׁשיו, לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ּבלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹמּמּנּו
ּבלא  הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה; ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר

ׁשבּועה  ּבלא ּגֹובה מן ׁשבּועה, ׁשּיגּבה התנה אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ
קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל , מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעּדית

הּלֹוקח מן לגּבֹות הלווה]ּבא ּבׁשבּועה,[מן אּלא יטרף לא - ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין

ה'תשע"ג  טבת י"ד חמישי יום

טז  ¤¤ּפרק
ליד ‡. אֹו הּמלוה ליד ׁשּיפרעּנּו עד הּלוה, ּבאחריּות ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחֹוב

לֹו ּוזרקֹו והּפטר', חֹובי לי 'זרק הּמלוה: לֹו אמר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשלּוחֹו.
ּפטּור  - הּמלוה ליד ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו לֹו:ואבד אמר . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבתֹורת חֹובי לי קרֹובין [כחוקי]'זרק הּמעֹות היּו - ּגּטין' ְְְִִִִִַַָָֹ
נפטר  לּמלוה, קרֹוב היּו ּבאחריּותֹו; עדין הן הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלּלוה,
מׁשּלם  נגנבּו, אֹו מּׁשם אבדּו אם - מחצה על מחצה ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּלוה.

מחצה. ֱֶֶַָֹהּלוה
.·הֹול' ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לחזר ּבא אם - לֹו' חּיב ׁשאני זה מנה הכסף לׁשמעֹון [לקחת ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
הּמנה בחזרה] ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותן, חּיב והּוא חֹוזר; אינֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חּיבין לׁשמעֹון. ׁשניהם - לראּובן הּמנה את לוי החזיר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ליד ׁשּיּגיע עד ְְְֲִִֶַַַַַָָּבאחריּותֹו,

לראּובן:‚. ׁשמעֹון ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
עֹומדין  ׁשלׁשּתן והיּו ללוי', ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ'מנה

מעמד] וקּבל[באותו ואין [הסכים], עני, ראּובן ונמצא לוי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָ
ׁשּזה  ׁשמעֹון, על ּבחֹובֹו חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ּׁשּיגּבה מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַלֹו
ּבאֹותּה עׁשיר ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהטעהּו.
לוי  טען קּבל. ׁשהרי ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - והעני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשעה
היה, 'עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני, ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיה
יּפטר  ּכ ואחר ראיה, להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי יראה - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהעני'

אּלא יהיה לא לוי; יש]מחֹוב אֹומרין [כאילו - ּבידֹו ׁשֹובר ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ו  ,ׁשֹובר 'קּים הּפטר'.לֹו: ְְִֵֵַָָ

ּוממּכר „. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו לֹוּכבר היה ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
והמחהּו מנה ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאצל

לגבות] ׁשמעֹון[הפנהו ּפי [בהסכמתו]אצל על אף - ְִִֵֶַַ
ׁשּלא  ׁשמעֹון רצה ואם קנה. לא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהמחהּו
ּפיו  על ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - נתן ואם יּתן; לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיּתן,
לגּבֹות  רֹוצה 'איני ולֹומר: ּבֹו, לחזר לוי רצה אם וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹנתן.
ׁשּנפרע  ּפי על ואף מראּובן; חֹובֹו וגֹובה חֹוזר - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַמּׁשמעֹון'

מראּובן. הּׁשאר וגֹובה חֹוזר מּׁשמעֹון, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָמקצת
ּׁשּירצה ‰. מה ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָחנוני

ּומּקיפֹו הלואה, בהקפה]ּבתֹורת הּכל [נותן ׁשּיתקּבץ עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ
מסויים] לפֹועלי [סכום 'ּתן הּבית: ּבעל לֹו ואמר לֹו, ְְֲִֵֵַַַַַַַָּופֹורע
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,'ל אּתן ואני אצלי, לֹו ׁשּיׁש מנה חֹובי 'לבעל אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָסלע',
'לא  אֹומר חֹוב ּבעל אֹו והּפֹועל 'נתּתי', אֹומר החנוני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹוהרי

נׁשּבע חֹוב ּבעל אֹו הּפֹועל הרי - קיבלו]לקחּתי' ,[שלא ְְֲִִֵֵַַַַָָ
נׁשּבע החנוני וכן חֹובֹו; הּבית מּבעל ונֹוטל [שנתן]ונֹוטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לּתן. לֹו אמר הּוא ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמּבעל
ּבמעמד  נׁשּבע החנוני וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּפֹועל

ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו וכן [יתביישו]הּפֹועל מּזה. זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חפץ, ּבנקיטת היא חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל
ּבעל  נֹוטל החנוני, מת אם ,לפיכ לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּפני
נֹוטל  חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מת אם וכן ּבׁשבּועה; ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹחֹוב
ּכלּום, מפסיד הּבית ּבעל אין ׁשהרי ּבׁשבּועה; ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהחנוני

אחד. ּתׁשלּום אּלא מׁשּלם ְְְֵֵֶֶַַָָואינֹו
.Â לי 'צּוית אֹו לזה', לּתן אמרּת 'אּתה אֹומר: ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחנוני

'לא  אֹומר: הּבית ּובעל לֹו', ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
והחנוני  ונפטר, הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּתי
הּבית  לבעל החנוני אמר אם וכן לֹו. ׁשּנתן זה עם ּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעֹוׂשה

בהקפה]הּמּקיפֹו מנה',[מוכר אצל לי ׁשּיׁש ּבפנקסי 'ּכתּוב : ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּסת  הּבית ּבעל נׁשּבע - יֹודע' 'איני אֹומר: הּבית ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָּובעל
ואין  ּדבר; לכל חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ונפטר, יֹודע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשאינֹו

חכמים. ּתּקנת ֲִֶַַָָָּבזה
.Ê וטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן

ּומסירה ּבכתיבה לֹו נתנֹו קנאו]ׁשּלוי הּׁשטר [וממילא ואבד , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען אֹו ּבֹו, הקניית]ׁשהקנהּו [אגב ְְִִֶֶֶַַַָָָ

מּתחת  ויצא הֹואיל מּׁשמעֹון, אֹותֹו ּגֹובה זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּקרקע
לֹו, יּׁשבע - לי' 'יּׁשבע ואמר ללוי, ׁשּפרע ׁשמעֹון טען ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידֹו.
לראּובן. לוי יׁשּלם ׁשּפרע, לֹו הֹודה ראּובן. יגּבה ּכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואחר
ונפטר. הּסת נׁשּבע - זה  ׁשטר נתן ולא מכר ׁשּלא לוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטען

.Áׁשליׁש ּביד ׁשהיה שלישי]ׁשטר מּתחת [אדם והֹוציאֹו , ְְְִִִֶַַַָָָָ
ׁשהּׁשטר  ּפי על אף נאמן, - הּוא' 'ּפרּוע ואמר ּדין, ּבבית ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָידֹו

בבי"ד]מקּים קֹורעֹו.[מאושר אֹו ׂשֹורפֹו היה רצה, ׁשאּלּו ; ְְְִֶָָָָָֻ
הּׁשליׁש ידי מּתחת יֹוצא ּכתב ונמצא הּׁשליׁש, מת אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוכן
ּפי  על אף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּוע אצלֹו הּמּנח זה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּׁשטר
הּמלוה  ידי מּתחת ׁשּיצא ּכתב אבל הּכתב. על עדים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאין
אינֹו הּמלוה, ידי ּבכתב היה אפּלּו - ּפרּוע ּפלֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּׁשטר

ּכמׂשחק. ְִֵֶַָאּלא
.Ëהּכתב על עדים פרוע]היּו שהחוב המלווה, אם [שאצל - ְִִֵַַָָ

מקּימין בבי"ד]היּו עליו [בדוקים אין ואם ּפרּוע. הּׁשטר הרי , ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ
ידעּו, לא אם הּׁשֹובר: זה על החֹותמין העדים יּׁשאלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹקּיּום,
אֹו הּמלוה ידי ּומּתחת הֹואיל - מצּויין העדים ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹו

ּכלּום. הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי ְְְִֵֵֵַַַָָָמּתחת
.È ואף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּועין ׁשטרֹות ּבין הּׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא

ּכתּוב  נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּבקצתֹו ואפּלּו מאחריו ּבין מּלפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבגּופֹו

על [קצהו] עֹוׂשין - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע זה ׁשּׁשטר ,ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
וא  עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על אף הּכתב, ּפי ּפי על ף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּכֹותב  היה לא נפרע, לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיצא
הּׁשטר. ְַַָעל

.‡Èׁשטר אחרים]הּמֹוצא מה [של ידּוע ואין ׁשטרֹותיו, ּבין ְְְֵֵֵַַַָָָָ
פרוע]ּטיבֹו אלּיהּו.[אם ׁשּיבֹוא עד מּנח יהיה - ְִִִֵֶֶַָָָֻ

.·È יֹודע ואיני ּפרּוע, ׁשטרֹותי ּבין 'ׁשטר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
לאחד נמצא ּפרּועין; ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא' [ללווה]איזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

לחברֹו: אמר ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע הּגדֹול ׁשנים, ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָׁשם
ּפרּוע; אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע' ּבידי ל יׁש ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָ'ׁשטר
ּכּלן  עליו, לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל – ּפרּוע' ּבידי ל ְְְִֵֶַָָָָָָָֻ'חֹוב

ְִּפרּועין.

יז  ¤¤ּפרק
ׁשעליו,‡. ּבׁשטר הּלוה את לתּבע  הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלוה

- יֹודע' 'איני אֹומר: והּיֹורׁש ,'אבי את 'ּפרעּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואמר:
לֹו' וׁשּלם 'עמד לֹו: זה אֹומרין הרי - לי' 'יּׁשבע אמר: . ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפקדנּו 'ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת ידי [הודיענו]נׁשּבע על אּבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשטרֹותיו  ּבין מצינּו וׁשּלא ּבפיו, אּבא לנּו אמר וׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאחר,

וגֹובה. ּפרּוע', זה ׁשּׁשטר אּבא ְְֶֶֶֶַַָָָׁשל
מן ·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

לֹו ואֹומר ּבׁשבּועה; אּלא יּפרע לא - ּתחּלה:[ליורש]הּיֹורׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
מצינּו ולא אּבא, לנּו אמר וׁשּלא אּבא, ּפקדנּו ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ'הּׁשבע
הּיֹורׁש היה ואפּלּו ּפרּוע'. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבין
ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה הּמּטל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻקטן
יּפרע  - ּפרּוע אינֹו זה ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה צּוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואם

הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא ְְֲִִֵֵַַָֹהּיֹורׁש
מלוה ‚. יֹורׁשי אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמת

נתחּיב  הּלוה, ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנֹוטלין
ׁשּבארנּו ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע מת,הּמלוה ּוכבר ; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּלא  להּׁשבע יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹואין
מלוה, יֹורׁשי והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנפרע
ׁשל  חֹוב ׁשטר ,לפיכ מּידן. מֹוציאין אין - חֹובן את ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָוגבּו
הּלוה  אביהן ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיתֹומים
ּבֹו, ּגֹובין אין ּבֹו: מגּבין ואין אֹותֹו, קֹורעין אין - ְְְְִִִִֵֵֵַָּתחּלה
קֹורעין  ואין ׁשּבארנּו; ּכמֹו לבניו ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

ּבֹו. ויֹוציא ּבֹו ׁשּידּון ּדּין יבֹוא ׁשּמא ְִֶֶַָָָָאֹותֹו,
יֹורׁשי „. יּפרעּו לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הערב  הרי הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה
לוה  מּיֹורׁשי ונפרע .חֹוזר ְְְִִֵֵֶָֹ

את ‰. הּפֹוגם הרי אּלא לֹו; הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
חלקו]ׁשטרֹו שפרוע ּגֹובה [מודה ׁשאינֹו ּפי על אף - ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

ולא  אּבא, ּפקדנּו 'ׁשּלא נׁשּבעין ּבניו הרי ּבׁשבּועה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא
הּׁשטר  ׁשּכל אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ולא אּבא, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹצּונּו
ּבין  הּלוה מן ּבין הּׁשטר, ׁשאר את וגֹובין ּפרּוע'; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּזה

ְִָמּיֹורׁשיו.
.Â אמר' לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ׁשּלא  ּגֹובין הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּו
ּפרעּתי' 'לא ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ׁשּכל וכן ּבׁשבּועה; . ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

אּבא, לנּו 'אמר ואמרּו: לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמלוה
ואפּלּו ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובהּו זה הרי - זה' חֹוב לויתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא
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'לא  האֹומר ׁשּכל 'ּפרעּתי'; ׁשּיאמר זמן ּכל ּבּׁשטר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאמינֹו
ּפרעּתי'. 'לא ּכאֹומר ְְִִִֵַָָֹלויתי',

.Ê נאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש
הּסת  נׁשּבע הּלוה הרי - 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
'והרי  לֹו ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו
אם  היה. זה ּתנאי על הּׁשטר, ׁשעּקר יֹורׁשי'; על נאמן ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
נׁשּבע  אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהתנה

מלוה  ליֹורׁשי .אפּלּו ְְְֲִֵֶַ
.Á ׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

- אביו מיתת ּבֹואחר מגּבין ואין הּׁשטר, את קֹורעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לא  ּולפיכ הּוא, מזּיף ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻעד

האב  ּבחּיי הּלוה .הֹוציאֹו ְִֵֶַַָָֹ
.Ëמגּבהּו ּבבבל, ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוציא

ארץ  מּמעֹות מגּבהּו יׂשראל, ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמּמעֹות
מקֹום, ׁשם ּבּׁשטר היה לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה - ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻיׂשראל
ּבארץ  הֹוציאֹו ּבבל; מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה - ּבבבל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָוהֹוציאֹו
מּמעֹות  ּבֹו לגּבֹות ּבא יׂשראל. ארץ מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָיׂשראל,
חּיב  ׁשאני ׁשהּמעֹות הּלוה וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשהֹוציא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמקֹום
ויּטל. הּמלוה יּׁשבע - הּמטּבע מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
אּתה  מּכאן יגּבהּו. לוה, ּׁשּירצה מה - סתם ּכסף ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּדבר. לכל ּכׁשר ּבֹו, ׁשּנכּתב מקֹום ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלמד,
על  אף ּכׁשר, ׁשהּוא ּכלל, זמן ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ּבדיני  מדקּדקין אין להזּמּה. יכֹול אּתה אין זֹו ׁשעדּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
ּתנעל  ׁשּלא ּכדי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹממֹונֹות

המאחרין חֹוב ׁשטרי ,ּולפיכ לוין. ּבפני [תאריכם ּדלת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
כתיבתם] מיום להזּמן,מאוחר יכֹול ׁשאין ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶַַַָָּכׁשרין,

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

יח  ¤¤ּפרק
וערבאין הּמל ‡. אחראין נכסיו ּכל הרי סתם, חברֹו את וה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

את [משועבדים] ּתֹובע לגּבֹות, ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלחֹוב
ּבין  מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ּתחּלה: חֹובֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעל
הּלוה  נתן לא ואם הּלוה; ּברצֹון מהן ּגֹובה - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקעֹות
הּנמצא  ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית אֹותֹו מגּבין ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּדעּתֹו,
לּלוה, ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל ּגֹובה זה הרי - חֹובֹו ׁשטר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכנגד
ּבמּתנה; נתּונים אֹו לאחרים מכּורין עּתה ׁשהן ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
הרי  זה, ּבחֹוב ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן אֹו הּלוה ּומכר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהֹואיל
הּוא  וזה הּמּתנֹות; ּבעלי מּיד אֹו הּלקֹוחֹות מּיד מֹוציא ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָזה
לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה 'טֹורף'. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּנקרא
לא  - ׁשּלוה לאחר לֹו הּבאין נכסים אבל ׁשּלוה. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבעת
ׁשּכל  עליו התנה ואם טֹורף. ואינֹו חֹוב, לבעל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנׁשּתעּבדּו
ׁשּלוה  אחר וקנה מהן, להּפרע מׁשעּבדין יהיּו ׁשּיקנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנכסים

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל הרי - נתן אֹו ֲֵֵֵֶַַַַָָּומכר
אבל ·. ּבקרקע. אּלא אמּורין, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאין

לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות; עליהן אין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּטלטלין,
אֹותן  טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעתֹו ׁשּמכרן ׁשּלוה, .ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹו, ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל חֹובֹו לבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָהקנה

הּמּטלטלין; מאֹותן טֹורף זה הרי - הּכל מן נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו
ׁשּיׁש מּטלטלין ל 'ׁשהקניתי חֹובֹו: ּבׁשטר לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַֹוהּוא

ל  ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על ּכאסמכּתאלי ׁשּלא מוגזמת י, [הבטחה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
שלם] בלב הּׁשטרֹות'שאינה ּכטפסי וׁשּלא אם [טיוטות], וכן . ְְְְְִֵֵֶַָָֹ

ּבין  קרקעֹות ּבין לקנֹות, עתיד ׁשאני נכסים 'ׁשּכל לֹו: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכתב
והּמּטלטלין  מהן, להּפרע ל מׁשעּבדים הן הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמּטלטלין,
ּכאסמכּתא, ׁשּלא מהן, להּפרע הּקרקעֹות ּגב על ל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקנּויין
הּמּטלטלין  מן אף טֹורף זה הרי - הּׁשטרֹות' ּכטפסי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוׁשּלא

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ׁשּלוה; לאחר הּלוה ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּקנה
היּפֹותיקי‚. ׂשדהּו לאּׁשה [שיעבוד]עׂשה אֹו חֹובֹו, לבעל ְְִִֵֵֵַַָָָָ

- נהר ּוׁשטפּה ּתגּבּו', 'מּכאן להן: ׁשּיכּתב והּוא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה,
עּמֹו התנה ואם אֹותן; וטֹורף נכסים, מּׁשאר ּגֹובה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
נכסים. מּׁשאר ּגֹובה אינֹו מּזֹו, אּלא ּפרעֹון לֹו יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּופרׁש מּמּנּו, לוה אם -[בשטר]וכן אחריּות עליו לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם. המׁשעּבדין מן ּגֹובה אינֹו זה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻהרי

ּבכתּבתּה,„. לאּׁשה אֹו חֹוב לבעל היּפֹותיקי ׂשדהּו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻהעֹוׂשה
אם  - לגּבֹות חֹוב ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּומכרּה

אֹותּה יטרף חֹורין, ּבני נכסים ימצא ּדברים לא ּבּמה . ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ
לׁשעתּה ּבׁשּמכרּה חוב]אמּורים? בעל שיגבנה אבל [עד ; ְְְֲֲִִֶָָָָָ

מכּורה. אינּה עֹולם, ממּכר ְְְִֵַָָָָָמכרּה
מּמּנּו,‰. ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו היּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעׂשה

קֹול לֹו ׁשּיׁש השיעבוד]מּפני היּפֹותיקי [מתפרסם ׁשֹורֹו עׂשה . ְִִֵֵֵֵֶָָ
הּמּטלטלין, ׁשאר וכן מּמּנּו; ּגֹובה חֹוב ּבעל אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּומכרֹו,

קֹול. להן ׁשאין ְִֵֵֶֶָמּפני
.Â ׁשּכתב ּפי על אף - וׁשחררֹו היּפֹותיקי, רּבֹו ׁשעׂשהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעבד

אם לֹו: וכן לחרּות; יצא מּזה', אּלא ּפרעֹון ל יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ'לא
ׁשהחמץ לגוי]הקּדיׁשֹו; וההקּדׁש[שמשועבד והּׁשחרּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

חֹובֹו וגֹובה חֹוזר חֹוב ּבעל והרי הּׁשעּבּוד; מּיד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַמפקיעין
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, זה [חדש]מן מּזמן וטֹורף ּבחֹובֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

של] ׁשּגרם [המעודכן מּפני לׁשּלם? חּיב הּוא ולּמה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשטר.
ׁשּבארנּו ּכמֹו מׁשּלם, - להּזיק הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלאּבד
העֹולם, ּתּקּון מּפני לׁשחררֹו, הּׁשני רּבֹו את וכֹופין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבמקֹומֹו.

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ּבּׁשּוק, ימצאּנּו ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

ההקּדׁש, מּיד הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשההקּדׁש
לבעל  ׁשּיּתן מנת על זֹו, ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומדין
ותצא  ׁשּכׁשּתּפדה לפי ּכתּבתּה; ּולאּׁשה חֹובֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻחֹוב
האּׁשה  אֹו אֹותּה, ויטרף חֹוב ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֻלחּלין

ּבערכין ּבכתּבתּה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ
.Áלטרף ׁשּבא חֹוב הלווה]ּבעל שמכר יׁש[משדה אם - ְִִֵֶַַָֹ

טֹורף; ּׁשהּוא מה ּדמי לֹו ולּתן לסּלקֹו יכֹול לּלֹוקח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹות
היּפֹותיקי, אֹותּה עׂשה ואם לּמֹוכר. ותֹובע הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוחֹוזר

ּבדמים. לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵַָָאינֹו
.Ë ׁשּתי לֹו והיּו זּוז, מאתים לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

הּׁשנּיה  לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ּומכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹות,
הּׁשנּיה  לטרף וחזר ּבמנה, האחת וטרף ׁשמעֹון ּובא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמנה,
ּתרצה  'אם לֹו: ואמר מאתים לוי והביא לֹו, הּנׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמנה
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'לא  האֹומר ׁשּכל 'ּפרעּתי'; ׁשּיאמר זמן ּכל ּבּׁשטר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאמינֹו
ּפרעּתי'. 'לא ּכאֹומר ְְִִִֵַָָֹלויתי',

.Ê נאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש
הּסת  נׁשּבע הּלוה הרי - 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
'והרי  לֹו ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו
אם  היה. זה ּתנאי על הּׁשטר, ׁשעּקר יֹורׁשי'; על נאמן ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
נׁשּבע  אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהתנה

מלוה  ליֹורׁשי .אפּלּו ְְְֲִֵֶַ
.Á ׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

- אביו מיתת ּבֹואחר מגּבין ואין הּׁשטר, את קֹורעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לא  ּולפיכ הּוא, מזּיף ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻעד

האב  ּבחּיי הּלוה .הֹוציאֹו ְִֵֶַַָָֹ
.Ëמגּבהּו ּבבבל, ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוציא

ארץ  מּמעֹות מגּבהּו יׂשראל, ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמּמעֹות
מקֹום, ׁשם ּבּׁשטר היה לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה - ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻיׂשראל
ּבארץ  הֹוציאֹו ּבבל; מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה - ּבבבל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָוהֹוציאֹו
מּמעֹות  ּבֹו לגּבֹות ּבא יׂשראל. ארץ מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָיׂשראל,
חּיב  ׁשאני ׁשהּמעֹות הּלוה וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשהֹוציא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמקֹום
ויּטל. הּמלוה יּׁשבע - הּמטּבע מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
אּתה  מּכאן יגּבהּו. לוה, ּׁשּירצה מה - סתם ּכסף ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּדבר. לכל ּכׁשר ּבֹו, ׁשּנכּתב מקֹום ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלמד,
על  אף ּכׁשר, ׁשהּוא ּכלל, זמן ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ּבדיני  מדקּדקין אין להזּמּה. יכֹול אּתה אין זֹו ׁשעדּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
ּתנעל  ׁשּלא ּכדי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹממֹונֹות

המאחרין חֹוב ׁשטרי ,ּולפיכ לוין. ּבפני [תאריכם ּדלת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
כתיבתם] מיום להזּמן,מאוחר יכֹול ׁשאין ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶַַַָָּכׁשרין,

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

יח  ¤¤ּפרק
וערבאין הּמל ‡. אחראין נכסיו ּכל הרי סתם, חברֹו את וה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

את [משועבדים] ּתֹובע לגּבֹות, ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלחֹוב
ּבין  מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ּתחּלה: חֹובֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעל
הּלוה  נתן לא ואם הּלוה; ּברצֹון מהן ּגֹובה - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקעֹות
הּנמצא  ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית אֹותֹו מגּבין ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּדעּתֹו,
לּלוה, ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל ּגֹובה זה הרי - חֹובֹו ׁשטר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכנגד
ּבמּתנה; נתּונים אֹו לאחרים מכּורין עּתה ׁשהן ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
הרי  זה, ּבחֹוב ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן אֹו הּלוה ּומכר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהֹואיל
הּוא  וזה הּמּתנֹות; ּבעלי מּיד אֹו הּלקֹוחֹות מּיד מֹוציא ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָזה
לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה 'טֹורף'. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּנקרא
לא  - ׁשּלוה לאחר לֹו הּבאין נכסים אבל ׁשּלוה. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבעת
ׁשּכל  עליו התנה ואם טֹורף. ואינֹו חֹוב, לבעל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנׁשּתעּבדּו
ׁשּלוה  אחר וקנה מהן, להּפרע מׁשעּבדין יהיּו ׁשּיקנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנכסים

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל הרי - נתן אֹו ֲֵֵֵֶַַַַָָּומכר
אבל ·. ּבקרקע. אּלא אמּורין, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאין

לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות; עליהן אין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּטלטלין,
אֹותן  טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעתֹו ׁשּמכרן ׁשּלוה, .ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹו, ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל חֹובֹו לבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָהקנה

הּמּטלטלין; מאֹותן טֹורף זה הרי - הּכל מן נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו
ׁשּיׁש מּטלטלין ל 'ׁשהקניתי חֹובֹו: ּבׁשטר לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַֹוהּוא

ל  ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על ּכאסמכּתאלי ׁשּלא מוגזמת י, [הבטחה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
שלם] בלב הּׁשטרֹות'שאינה ּכטפסי וׁשּלא אם [טיוטות], וכן . ְְְְְִֵֵֶַָָֹ

ּבין  קרקעֹות ּבין לקנֹות, עתיד ׁשאני נכסים 'ׁשּכל לֹו: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכתב
והּמּטלטלין  מהן, להּפרע ל מׁשעּבדים הן הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמּטלטלין,
ּכאסמכּתא, ׁשּלא מהן, להּפרע הּקרקעֹות ּגב על ל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקנּויין
הּמּטלטלין  מן אף טֹורף זה הרי - הּׁשטרֹות' ּכטפסי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוׁשּלא

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ׁשּלוה; לאחר הּלוה ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּקנה
היּפֹותיקי‚. ׂשדהּו לאּׁשה [שיעבוד]עׂשה אֹו חֹובֹו, לבעל ְְִִֵֵֵַַָָָָ

- נהר ּוׁשטפּה ּתגּבּו', 'מּכאן להן: ׁשּיכּתב והּוא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה,
עּמֹו התנה ואם אֹותן; וטֹורף נכסים, מּׁשאר ּגֹובה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
נכסים. מּׁשאר ּגֹובה אינֹו מּזֹו, אּלא ּפרעֹון לֹו יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּופרׁש מּמּנּו, לוה אם -[בשטר]וכן אחריּות עליו לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם. המׁשעּבדין מן ּגֹובה אינֹו זה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻהרי

ּבכתּבתּה,„. לאּׁשה אֹו חֹוב לבעל היּפֹותיקי ׂשדהּו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻהעֹוׂשה
אם  - לגּבֹות חֹוב ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּומכרּה

אֹותּה יטרף חֹורין, ּבני נכסים ימצא ּדברים לא ּבּמה . ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ
לׁשעתּה ּבׁשּמכרּה חוב]אמּורים? בעל שיגבנה אבל [עד ; ְְְֲֲִִֶָָָָָ

מכּורה. אינּה עֹולם, ממּכר ְְְִֵַָָָָָמכרּה
מּמּנּו,‰. ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו היּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעׂשה

קֹול לֹו ׁשּיׁש השיעבוד]מּפני היּפֹותיקי [מתפרסם ׁשֹורֹו עׂשה . ְִִֵֵֵֵֶָָ
הּמּטלטלין, ׁשאר וכן מּמּנּו; ּגֹובה חֹוב ּבעל אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּומכרֹו,

קֹול. להן ׁשאין ְִֵֵֶֶָמּפני
.Â ׁשּכתב ּפי על אף - וׁשחררֹו היּפֹותיקי, רּבֹו ׁשעׂשהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעבד

אם לֹו: וכן לחרּות; יצא מּזה', אּלא ּפרעֹון ל יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ'לא
ׁשהחמץ לגוי]הקּדיׁשֹו; וההקּדׁש[שמשועבד והּׁשחרּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

חֹובֹו וגֹובה חֹוזר חֹוב ּבעל והרי הּׁשעּבּוד; מּיד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַמפקיעין
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, זה [חדש]מן מּזמן וטֹורף ּבחֹובֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

של] ׁשּגרם [המעודכן מּפני לׁשּלם? חּיב הּוא ולּמה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשטר.
ׁשּבארנּו ּכמֹו מׁשּלם, - להּזיק הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלאּבד
העֹולם, ּתּקּון מּפני לׁשחררֹו, הּׁשני רּבֹו את וכֹופין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבמקֹומֹו.

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ּבּׁשּוק, ימצאּנּו ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

ההקּדׁש, מּיד הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשההקּדׁש
לבעל  ׁשּיּתן מנת על זֹו, ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומדין
ותצא  ׁשּכׁשּתּפדה לפי ּכתּבתּה; ּולאּׁשה חֹובֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻחֹוב
האּׁשה  אֹו אֹותּה, ויטרף חֹוב ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֻלחּלין

ּבערכין ּבכתּבתּה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ
.Áלטרף ׁשּבא חֹוב הלווה]ּבעל שמכר יׁש[משדה אם - ְִִֵֶַַָֹ

טֹורף; ּׁשהּוא מה ּדמי לֹו ולּתן לסּלקֹו יכֹול לּלֹוקח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹות
היּפֹותיקי, אֹותּה עׂשה ואם לּמֹוכר. ותֹובע הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוחֹוזר

ּבדמים. לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵַָָאינֹו
.Ë ׁשּתי לֹו והיּו זּוז, מאתים לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

הּׁשנּיה  לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ּומכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹות,
הּׁשנּיה  לטרף וחזר ּבמנה, האחת וטרף ׁשמעֹון ּובא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמנה,
ּתרצה  'אם לֹו: ואמר מאתים לוי והביא לֹו, הּנׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמנה
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,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיֹות
- והסּתּלק' חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם מּוטב; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
ׁשּקּבלּה ּפי על אף - ּבּה ועמד ׁשמעֹון, רצה לוי. עם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּדין

ּבמנה  אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין .ּבמאתים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.È ׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהם

עׂשּו מצוה - לֹו ׁשּנתנּו לפרע ׁשּמאה היתֹומים על ׁשּמצוה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׂשדה  ּדמי הּמאה 'אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהן. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחֹוב
ּבׁשאר  אחרת ּפעם אֹותּה ולטרף לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּטרפּת',

חֹובֹו.

ה'תשע"ג  טבת ט"ו שישי יום

יט  ¤¤ּפרק
יגּבּו‡. לא מהן, לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכׁשּיֹורדין

ׁשּבקרקעֹותיו  הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה,לבעל ודין . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתעמד, "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית, מן חֹוב ּבעל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיגּבה
אדם  ׁשל ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא" בֹו נׁשה אּתה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוהאיׁש
ּכדי  ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ּפחּות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָלהֹוציא?
ּבבא  אמּורים? ּדברים ּבּמה לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּלא
ּבין  הּיֹורׁשין, מן להּפרע הּבא אבל עצמֹו. הּלוה מן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלהּפרע

הּזּבּורית. מן אּלא יּפרע לא - ּגדֹולים ּבין ְְִִִִִִֵֶַַַָָֹקטּנים
מׁשעּבדין·. מּנכסים נפרעים ההלוואה]אין אחרי ,[שנמכרו ְְְְִִִִִֵָָָֻ

חֹורין ּבני היּו ואפּלּו חֹורין; ּבני נכסים ׁשּיׁש [ברשות ּבמקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
ׁשּמכרן הלווה] ּבין עּדית, אֹו ּבינֹונית והמׁשעּבדין ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֻזּבּורית,

נׁשּתּדפּו ׁשּנתנן. מן [נשחתו]ּבין טֹורף זה הרי חֹורין, ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
אינן. ּכאּלּו ׁשּנׁשחתּו, ׁשּכיון ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻהמׁשעּבדין;

ּומכר ‚. ׁשמעֹון והל לׁשמעֹון, ׂשדֹותיו ּכל ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָראּובן
ׁשל  חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת -ׂשדה לטרף ראּובן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּגֹובה. מּזה רצה ּגֹובה, מּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָרצה
אינֹו - זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ּבינֹונית. לוי ְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבׁשּלקח
ולקחּתי  טרחּתי זה 'מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָטֹורף
ּבינֹונית, לוי לקח אם וכן מּמּנה'. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׂשדה
אינֹו - ׁשּלקח הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוהּניח
לגּבֹות  מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָטֹורף

.מּמּנּו' ִֶ
ּבארנּו„. חֹוב ּכבר ּובעל ּבעּדית, להן ׁשמין ׁשהּנּזקין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- וזּבּורית עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְְִִִִִִִִֵַָָֻּבבינֹונית,
לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, ְְְִִִִִִִַַַָָָֻנּזקין
אּׁשה  ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ּובינֹונית ְְִִִִִִִִֵַַַָָֻעּדית
חֹוב  ּובעל נּזקין - ּבלבד וזּבּורית ּבינֹונית לֹו היּו ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָּבבינֹונית.

ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְִִִִֵַָֻּבבינֹונית,
ּתחת ‰. נכנסּו ּכּלן - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֻמכרן

מן  טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָהּבעלים,
אחר  לזה מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבינֹונית,
הּׁשאר  טֹורפין הסּפיק, לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֻזה,

אפּלּו - פניו מּׁשּלפני הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמּׁשּלפניו;
הּקֹודם  הּלֹוקח ׁשהרי הּזּבּורית, ׁשּלקח הּוא האחרֹון ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיה

מּמּנּו' לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לּטֹורף: .אֹומר ְְְִִִִֵֵֶַַָ
.Â ּתחת נכנס הּלֹוקח זה הרי זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכרן

ּבאחרֹונה. עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.
הּזּבּורית, מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה זּבּורית לקח ׁשהרי אבל ֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

'הרי  ּתחּלה: ׁשּלקח הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא לּטֹורף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומר
הּטֹורף  לֹו אֹומר אינֹו ולּמה מּמּנּו'. לגּבֹות מקֹום ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנחּתי
מן  חֹוב ּובעל האּׁשה ותגּבה ּבאחרֹונה, עּדית לקח אם ,ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָּכ

לּלֹוקח היא ּתּקנה ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ׁשּלקח ,[לטובתו]העּדית ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מּכם  אחד ּכל אּלא זֹו, ּבתּקנה אפׁשי 'אי להן: אֹומר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהרי

לֹו'. הראּוי מן ְִִֶָָיגּבה
.Ê וחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן

ּגֹובין  ּכּלן - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית, זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח
אֹותן  ּידחה ּבמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, והּניח מן עּדית, מכר . ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹוקח  ׁשּביד העּדית מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּבינֹונית
וזּבּורית  מּבינֹונית ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ְְִִִִִִִֵֵַַַַָֻהּׁשני,

לפניו. ְִֵֶָָׁשּׁשּיר
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

וקנּו ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָוכתב
כך]מּידֹו על קנין ראׁשֹון;[עשה מּלֹוקח לטרף יכֹול אינֹו - ְִִִִֵֵַָָֹ

מּמּנ לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר ּבעל ׁשהרי אצל ּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הפסדּת ואּתה אחרי, ׁשני לֹוקח ׁשּקנה הּנכסים והן ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחֹוב
לאּׁשה  הּדין והּוא מהן'. עצמ סּלקּת ׁשהרי ,עצמ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָעל
יכֹולה  ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ּכתבה אם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה,
הּלוה  מכר הּׁשני. מן טֹורפין לראׁשֹון, ּכתבּו אם אבל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלטרף.

ללֹוקח, ׁשנּיה {ׂשדה ׂשדה אחריה לוקח }ּומכר (ומכרה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּודברים ראשון) 'ּדין ׁשני: ללֹוקח הּמלוה וכתב ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָללֹוקח

ראׁשֹון  מּלֹוקח טֹורף חֹוב ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,'עּמ לי ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָאין
ׁשנּיה, ׂשדה ׁשני מּלֹוקח טֹורף ראׁשֹון ולֹוקח ראׁשֹונה; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׂשדה
החֹוב, מּבעל אֹותּה טֹורף ׁשני ולֹוקח אחריו; קנה ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
וחֹוזרין  מּׁשני; וטֹורף חֹוזר ראׁשֹון ולֹוקח לֹו; ּכתב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָׁשהרי
ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ּביניהן. ּפׁשרה ׁשּיעׂשּו עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻחלילה,

הּׂשדֹות. ׁשּתי ּכנגד החֹוב ׁשהיה ְְְֵֶֶֶַַָָָוהּוא

כ  ¤¤ּפרק
ּגֹובה ‡. חֹובֹו, ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי

קדם  ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו, הּלוה מן ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתחּלה,
זכה  חֹובֹו, ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - וגבה .האחרֹון ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

אבל  ׁשּלוה. ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּמה
על  אף - הרּבה חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקעֹות
מׁשעּבד  לקנֹות עתיד  ּׁשאני 'מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּפי
ׁשּקדם  וכל ׁשוה; ּכּלן יד אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - 'ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻל

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, - ְֲִֶַַַָָָָוגבה
ואחר ·. ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלוה

מׁשעּבדת  הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ׂשדה, קנה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ
ּדין  אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָלראׁשֹון,
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ּפי  על אף זכה, - מהן ׁשּגבה ּכל אּלא ּבמּטלטלין, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
הּמּטלטלין  מן ותפׂש אדם, מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
זכה  לא - חֹובֹות מּבעלי לאחד ּבהן לזּכֹות ּכדי זה, ;ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עליו ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל הּתֹופׂש הלווה]ׁשּכל חֹוב [על ְְֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹו. קנה לאחרים, חֹוב עליו אין אבל קנה. לא ֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹלאחרים,
'ּתן  אֹו לפלֹוני', זה ּבחפץ 'זכה הּלוה: לֹו אמר אם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹוכן
מאּלּו לגּבֹות יכֹולין חֹובֹות מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה'

אחר. ּבהן זכה ׁשּכבר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּבמקֹום ‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמּנן ְְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשטרֹות

ּבין  קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל - ׁשעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹותבין
זכה  - .מּטלטלין ְְִִַָָ

מהן „. אחד ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּו
אין  ׁשהרי הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקֹודם
הּלוה  ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
ׁשּיגּבה  ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

ּביניהן  מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד חֹולקין?ּכל ּכיצד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מנינם על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק מספרם]אם יּגיע [לפי , ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

לפי  חֹולקין - מּמּנּו ּפחֹות אֹו חֹובֹו ּכׁשעּור ׁשּבהן ְְְִִִִֶֶֶַָָָלּפחּות
- חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהן לּפחּות יּגיע ואם ּבׁשוה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמנינם
ׁשּבהן  לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ּביניהן הּממֹון מּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחֹולקין
וחֹולקין  חֹובֹות מּבעלי הּנׁשארים וחֹוזרין חֹובֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָּכׁשעּור
ׁשל  חֹובֹו - ׁשלׁשה היּו ּכיצד? הּזאת. ּכדר ּביניהם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּיתר
היה  אם - מאֹות ׁשבע זה וׁשל מאתים, זה וׁשל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אם  וכן מאה; מאה נֹוטלין מאֹות, ׁשלׁש ׁשם הּנמצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשם  נמצאּו ּבׁשוה. חֹולקין מאֹות, מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויסּתּלק  ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשלׁש על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר
אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו חֹולקין הּממֹון ּוׁשאר הּמאה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָּבעל
חֹולקין  - ּפחֹות אֹו מאֹות חמׁש ׁשם נמצאּו ּכיצד? .ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּדר
וחֹולקין  וחֹוזרין האחד; ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
הּׁשני. ויסּתּלק הּׁשנים, ּבין ּבׁשוה הּפחֹות אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמאתים
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצאּו
הּׁשנים  ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה; ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארת  הּמאה ונֹותנין הּמאתים; ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבׁשוה,
ועל  ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשבע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הם אפּלּו חֹולקין, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָויׁש
לוי ‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ראּובן -ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מֹורידין  - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכן  היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
אֹומר  הּלֹוקח ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ׁש זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד 'ׁשּמא ׂשדה לֹו: והרי ,ׁשטר ל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהּוא  ראּובן ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד חֹורין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבת

מּמּני' לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ,זמּנ ּכתבּואחר אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
כח]הרׁשאה צד [יפוי מּכל ואיל מאּיר טֹורפין לזה, זה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

שטר] לוי [מכל להן ׁשּמכר וׁשמעֹון ּבראּובן הּדין והּוא .ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבניסן, ּבחמּׁשה זה ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׂשדה

סתם. ּבניסן זה ׁשל ְְְִֶֶָָָּוׁשטרֹו

כא  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. - הּלֹוקח ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל

הֹוצאה מחמת נכסים [השקעה]ׁשהׁשּביח ׁשּׁשבחּו ּבין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשבח; ּכל טֹורף מאליהן, הׁשּביחּו ׁשאם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליהם;
ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה הֹוצאה, מחמת הׁשּביחּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
ללוי  ׁשמעֹון ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָראּובן
היא  והרי והׁשּביחה הֹוצאֹות, לוי עליה והֹוציא ּבמנה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׂשדה
מּמּנה  טֹורף לוי, את לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא - מאתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשוה
חצי  ׁשל וחמּׁשים הּמּקח, ּדמי ׁשל מאה וחמּׁשים: ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמאה
ּבדמים  ׁשהּוקרה ּכגֹון עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשבח.
ּגדֹולים  ּגאֹונים הֹורּו ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות ּבּה עלּו ְְִִִֶֶָָָָֻאֹו
לׂשדה  מּיֹורד ּכח רע הּלֹוקח יהיה לא ואמרּו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹוחכמים

לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא השביח]חברֹו וכמה הוציא ,[כמה ְֲִִֵֶֶָֹ
ה  על שבהם]ּתחּתֹונהוידֹו הפחות אם [מקבל ,לפיכ . ְְְִִַַַָָָ

ההֹוצאה, ּכל נֹוטל - חמּׁשים והֹוציא ּבמאה הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהׁשּביח
הּוא  הּקרן עם והחצי ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוחצי
לדּון. ראּוי וכ הם, טעם ׁשל ּודברים חֹוב; ּבעל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּטֹורף
מן  אף ׁשמעֹון, מּנכסי הּקרן וגֹובה הּלֹוקח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַוחֹוזר
אבל  ללוי. ּבֹו ׁשּמכר זמן מאחר נתן אֹו ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻהמׁשעּבדין
לוי  אין - ּכּלֹו ּבין חציֹו ּבין חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּׁשבח
עֹולם  ׁשּתּקנת ׁשמעֹון; ׁשל חֹורין ּבני מּנכסים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגֹובהּו
מזֹון  ולא הּגזלן ׁשאכל הּפרֹות ולא הּׁשבח יגּבה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹהיא,
להן  ׁשאין דברים ׁשאּלּו מׁשעּבדין, מּנכסים והּבנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻהאּׁשה
ּכתּבתּה. הּׁשבח מן אּׁשה ּתטרף ׁשּלא ּכתּבה, ּומּקּלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻֻקצּבה.
מחמת  הּבא ּבלבד, הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל יטרף ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹולּמה
ּולאחר  מראּובן ׁשּלוה לאחר ּבא ׁשהּׁשבח לפי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהֹוצאה?
לׁשמעֹון; חֹובֹות ּבעלי ּכׁשני ולוי ראּובן ונמצא ללוי, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּמכר
חֹולקין  ׁשהן מּׁשניהם, ׁשּלוה אחר לֹו ׁשּבאּו ּכנכסים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּׁשבח
מנה, מּׁשמעֹון ׁשּלוה ראּובן ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכאחד,
מּלוי  ולוה וחזר ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻוכתב
וקנה  ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻמאתים,
והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ׂשדה, ּכ ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָאחר
טֹורף  - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ּבהֹוצאתֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָֹיהּודה
זה  ּביד ונמצא ּבׁשוה; אֹותֹו וחֹולקין הּקרן, ולוי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשמעֹון
ׁשמעֹון  וחֹוזר וׁשבעים. חמּׁשה זה ּוביד וׁשבעים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָחמּׁשה
על  ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ׁשלׁשּתן, ויהּודה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולוי
זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ׁשּפרׁשנּו; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּדר
מן  נֹוטל ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים מאה טֹורף ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹולוי
הן  אפּלּו חֹולקין, הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ׁשנים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּׁשבח

ֵָמאה.
נטרפין·. אינן הּלֹוקח, ׁשאכל הּפרֹות מּמּנּו.[נגבים]ּכל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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ּפי  על אף זכה, - מהן ׁשּגבה ּכל אּלא ּבמּטלטלין, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
הּמּטלטלין  מן ותפׂש אדם, מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
זכה  לא - חֹובֹות מּבעלי לאחד ּבהן לזּכֹות ּכדי זה, ;ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עליו ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל הּתֹופׂש הלווה]ׁשּכל חֹוב [על ְְֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹו. קנה לאחרים, חֹוב עליו אין אבל קנה. לא ֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹלאחרים,
'ּתן  אֹו לפלֹוני', זה ּבחפץ 'זכה הּלוה: לֹו אמר אם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹוכן
מאּלּו לגּבֹות יכֹולין חֹובֹות מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה'

אחר. ּבהן זכה ׁשּכבר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּבמקֹום ‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמּנן ְְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשטרֹות

ּבין  קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל - ׁשעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹותבין
זכה  - .מּטלטלין ְְִִַָָ

מהן „. אחד ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּו
אין  ׁשהרי הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקֹודם
הּלוה  ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
ׁשּיגּבה  ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

ּביניהן  מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד חֹולקין?ּכל ּכיצד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מנינם על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק מספרם]אם יּגיע [לפי , ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

לפי  חֹולקין - מּמּנּו ּפחֹות אֹו חֹובֹו ּכׁשעּור ׁשּבהן ְְְִִִִֶֶֶַָָָלּפחּות
- חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהן לּפחּות יּגיע ואם ּבׁשוה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמנינם
ׁשּבהן  לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ּביניהן הּממֹון מּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחֹולקין
וחֹולקין  חֹובֹות מּבעלי הּנׁשארים וחֹוזרין חֹובֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָּכׁשעּור
ׁשל  חֹובֹו - ׁשלׁשה היּו ּכיצד? הּזאת. ּכדר ּביניהם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּיתר
היה  אם - מאֹות ׁשבע זה וׁשל מאתים, זה וׁשל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אם  וכן מאה; מאה נֹוטלין מאֹות, ׁשלׁש ׁשם הּנמצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשם  נמצאּו ּבׁשוה. חֹולקין מאֹות, מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויסּתּלק  ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשלׁש על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר
אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו חֹולקין הּממֹון ּוׁשאר הּמאה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָּבעל
חֹולקין  - ּפחֹות אֹו מאֹות חמׁש ׁשם נמצאּו ּכיצד? .ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּדר
וחֹולקין  וחֹוזרין האחד; ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
הּׁשני. ויסּתּלק הּׁשנים, ּבין ּבׁשוה הּפחֹות אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמאתים
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצאּו
הּׁשנים  ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה; ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארת  הּמאה ונֹותנין הּמאתים; ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבׁשוה,
ועל  ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשבע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הם אפּלּו חֹולקין, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָויׁש
לוי ‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ראּובן -ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מֹורידין  - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכן  היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
אֹומר  הּלֹוקח ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ׁש זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד 'ׁשּמא ׂשדה לֹו: והרי ,ׁשטר ל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהּוא  ראּובן ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד חֹורין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבת

מּמּני' לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ,זמּנ ּכתבּואחר אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
כח]הרׁשאה צד [יפוי מּכל ואיל מאּיר טֹורפין לזה, זה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

שטר] לוי [מכל להן ׁשּמכר וׁשמעֹון ּבראּובן הּדין והּוא .ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבניסן, ּבחמּׁשה זה ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׂשדה

סתם. ּבניסן זה ׁשל ְְְִֶֶָָָּוׁשטרֹו

כא  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. - הּלֹוקח ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל

הֹוצאה מחמת נכסים [השקעה]ׁשהׁשּביח ׁשּׁשבחּו ּבין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשבח; ּכל טֹורף מאליהן, הׁשּביחּו ׁשאם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליהם;
ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה הֹוצאה, מחמת הׁשּביחּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
ללוי  ׁשמעֹון ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָראּובן
היא  והרי והׁשּביחה הֹוצאֹות, לוי עליה והֹוציא ּבמנה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׂשדה
מּמּנה  טֹורף לוי, את לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא - מאתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשוה
חצי  ׁשל וחמּׁשים הּמּקח, ּדמי ׁשל מאה וחמּׁשים: ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמאה
ּבדמים  ׁשהּוקרה ּכגֹון עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשבח.
ּגדֹולים  ּגאֹונים הֹורּו ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות ּבּה עלּו ְְִִִֶֶָָָָֻאֹו
לׂשדה  מּיֹורד ּכח רע הּלֹוקח יהיה לא ואמרּו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹוחכמים

לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא השביח]חברֹו וכמה הוציא ,[כמה ְֲִִֵֶֶָֹ
ה  על שבהם]ּתחּתֹונהוידֹו הפחות אם [מקבל ,לפיכ . ְְְִִַַַָָָ

ההֹוצאה, ּכל נֹוטל - חמּׁשים והֹוציא ּבמאה הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהׁשּביח
הּוא  הּקרן עם והחצי ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוחצי
לדּון. ראּוי וכ הם, טעם ׁשל ּודברים חֹוב; ּבעל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּטֹורף
מן  אף ׁשמעֹון, מּנכסי הּקרן וגֹובה הּלֹוקח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַוחֹוזר
אבל  ללוי. ּבֹו ׁשּמכר זמן מאחר נתן אֹו ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻהמׁשעּבדין
לוי  אין - ּכּלֹו ּבין חציֹו ּבין חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּׁשבח
עֹולם  ׁשּתּקנת ׁשמעֹון; ׁשל חֹורין ּבני מּנכסים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגֹובהּו
מזֹון  ולא הּגזלן ׁשאכל הּפרֹות ולא הּׁשבח יגּבה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹהיא,
להן  ׁשאין דברים ׁשאּלּו מׁשעּבדין, מּנכסים והּבנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻהאּׁשה
ּכתּבתּה. הּׁשבח מן אּׁשה ּתטרף ׁשּלא ּכתּבה, ּומּקּלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻֻקצּבה.
מחמת  הּבא ּבלבד, הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל יטרף ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹולּמה
ּולאחר  מראּובן ׁשּלוה לאחר ּבא ׁשהּׁשבח לפי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהֹוצאה?
לׁשמעֹון; חֹובֹות ּבעלי ּכׁשני ולוי ראּובן ונמצא ללוי, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּמכר
חֹולקין  ׁשהן מּׁשניהם, ׁשּלוה אחר לֹו ׁשּבאּו ּכנכסים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּׁשבח
מנה, מּׁשמעֹון ׁשּלוה ראּובן ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכאחד,
מּלוי  ולוה וחזר ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻוכתב
וקנה  ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻמאתים,
והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ׂשדה, ּכ ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָאחר
טֹורף  - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ּבהֹוצאתֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָֹיהּודה
זה  ּביד ונמצא ּבׁשוה; אֹותֹו וחֹולקין הּקרן, ולוי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשמעֹון
ׁשמעֹון  וחֹוזר וׁשבעים. חמּׁשה זה ּוביד וׁשבעים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָחמּׁשה
על  ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ׁשלׁשּתן, ויהּודה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולוי
זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ׁשּפרׁשנּו; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּדר
מן  נֹוטל ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים מאה טֹורף ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹולוי
הן  אפּלּו חֹולקין, הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ׁשנים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּׁשבח

ֵָמאה.
נטרפין·. אינן הּלֹוקח, ׁשאכל הּפרֹות מּמּנּו.[נגבים]ּכל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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צריכין  ׁשאינן ּפי על אף - לּקרקע המחּברין הּפרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻאבל
ּגֹובה  חֹוב ּבעל הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ּכענבים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלּקרקע,

ה  מן ׁשּגֹובה ּכמֹו ּׁשבח.מהן, ְִֵֶֶֶֶַַ
ׁשּׁשבחה ‚. הֹוצאהמּתנה חֹוב [השקעה]מחמת ּבעל אין , ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשעת  ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום; מּׁשבחּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּגֹובה
ּכּלּה. את ּגֹובה חֹוב ּבעל מאליה, ׁשבחה ואם וגֹובה. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּתנה,
ּגֹובה  חֹוב ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן קּבל ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָואם
יטרף  ולּמה הּלֹוקח. מן ׁשּגֹובה ּכדר הּׁשבח, את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנה
הּמּתנה  מּמקּבל יטרף ולא הּלֹוקח, מן הּׁשבח חצי חֹוב ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹּבעל
'ׁשאני  מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ׁשהּמֹוכר מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכלּום?
ועלי  ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל, ּובעמל ּבּקרן, ל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמחּיב
הּלֹוקח  ׁשהרי זה, ּדבר וקּבל הּלֹוקח ורצה הּכל', ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאחריּות
על  יחזר הּׁשבח, מּמּנּו יּלקח ׁשאם זה, ּתנאי על ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹירד

ּכתב לא ואפּלּו נֹודע[התנאי]הּמֹוכר; ּכבר ׁשּזה [הונהג], ְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
זה, ּתנאי ׁשם ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדין

ּגֹוב  ּכלּום.אינֹו ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחה מּׁשבח ה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
מן „. ּגֹובה חֹוב ּבעל אין הּנכסים, ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

את  ּגֹובה מאליהם, נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׁשבח
ּכּלֹו .הּׁשבח ֶַַֻ

מן ‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן

ּתׁשעת [תועלת]ּתעלה ּבית ּבׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון - לּלֹוקח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ּובגּנה ׁשניהן;[ידורו]קּבין, ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

- עליו ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו ּדבר לֹו נׁשאר לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻואם
ּדמיו את חֹוב ּבעל לֹו חלקו]נֹותן .[דמי ֵֶַַָָ

.Âהיּפֹותיקי הּׂשדה לחובו]היתה אותה חֹוב [שיעבד ּבעל , ְִֵֵֶַַַָָָ
היה  אם לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח חצי ורֹואין ּכּלּה. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻנֹוטל
מּבעל  ההֹוצאה נֹוטל - ּכּלּה ההֹוצאה על יתר הּׁשבח ֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻחצי
ׁשהׁשּביחה'; היא 'ׂשדי חֹוב: ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָחֹוב,

הּׁשבח מן לֹו שהשביח]והּנׁשאר מה מן [דמי אֹותֹו נֹוטל , ְְִִִֵֶַַַָ
אין  - ההֹוצאה מן ּפחֹות הּׁשבח חצי היה אם וכן ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמֹוכר.
מן  וגֹובה וח ֹוזר הּׁשבח, חצי ּדמי אּלא חֹוב מּבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח חצי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַהּמֹוכר
.Ê:אֹומרים יתֹומים - היתֹומים מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָֹּבעל

- הׁשּביח' אביכם 'ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל הׁשּבחנּו', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ'אנּו
- הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא היתֹומים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעל
הּפחֹות  ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את להם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשמין

ּבדמים אֹותם ּומעלה ּדברים [משלם]ׁשּבׁשניהם, ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
עׂשה  לא אם אבל היּפֹותיקי. זֹו ׂשדה ּבׁשעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאמּורים?
ּבדמים, חֹוב ּבעל לסּלק היתֹומין רצּו אם - ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהיּפֹותיקי

הּקרקע מן נֹוטלין רצּו, ואם ׁשבח [עצמה]מסּלקין; ׁשעּור ְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ֶֶָׁשּלהן.

ה'תשע"ג  טבת ט"ז קודש שבת יום

כב  ¤¤ּפרק
לבית ‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר

ויתקּים בבי"ד]ּדין, ואין [יאושר 'ׁשּלם'. לּלוה: אֹומרין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹ
והֹוריד  הּדּין טעה ואם ׁשּיתּבעּנּו; עד ּתחּלה, לנכסיו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָיֹורדין
אמר  אֹותֹו. מסּלקין ׁשּיתּבעּנּו, קדם לוה לנכסי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלוה
אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו מׁשּלם, 'הריני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּלוה:

זמן [קרקעי]אמׁשּכן לֹו קֹובעין - הּמעֹות' ואביא אמּכר אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
ׁשם  היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון, לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין יֹום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹׁשלׁשים
הּמלוה  רצה ואם מהן. ּגֹובין ּדין ּבית היּו מּיד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּטלטלין,

סתמי]להחרים אֹו[חרם מעֹות לֹו ׁשּיׁש מי מּטלטלין,על ְְְְִִִִֵֶַַַָ
את  מחּיבין ואין מחרים. זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּומפליג
הביא  ולא יֹום, הּׁשלׁשים ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּלוה

אדרכּתא ּכֹותבין ּדין ּבית כח]- אמר [יפוי אם וכן נכסיו. על ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
נכסיו  על אדרכּתא ּכֹותבין - מׁשּלם' 'איני ּכׁשּתבעֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
מלוה  אּלא ׁשטר ׁשם אין אם וכן זמן. לֹו קֹובעין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּיד,
חֹורין  ּבני נכסים על אדרכּתא ּכֹותבין - ׁשהֹודה אֹו ּפה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָעל

נמכרו] לֹו.[שלא ֵֶׁשּיׁש
ואני ·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה 'ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטען

ּופלֹוני' ּפלֹוני והם ּפלֹוני, ּבמקֹום ועדי ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאביא
זמן  לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם -ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעלילֹות  אּלא ּבא ׁשאינֹו להן נראה ואם עדיו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלהביא
אם  ּכ ואחר 'ׁשּלם, לֹו: אֹומרין - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
אינֹו וׁשּמא אּלם, הּמלוה היה ואם יחזיר'; ראיה, ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להחזיר .יכֹול ְְְִִִִִֵַַַָָָ
הּׁשטר‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ,[כטענתו]קבעּו ְְְְְְִֵַַַָָָָָ

לא  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא הּזמן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹוהּגיע
ּפיתחא עליו ּכֹותבין - ּומׁשּמתין[נידוי]ּבא אֹותֹו,[מנדין], ְְְְִִִַָָָָ

ראׁשֹונים, ׁשלׁשים יֹום. ּתׁשעים ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ְְְְְִִִִִִִִַֹּוממּתינין
טֹורח  הּוא ׁשּמא אמצעּיים, מעֹות; ללוֹות טֹורח הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמא
מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ׁשּמא אחרֹונים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמּכר;
על  אדרכּתא ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ולא יֹום, הּתׁשעים ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹׁשלמּו

נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין ְִִִַָָנכסיו,
ּומֹודיעין „. ׁשּׁשֹולחין עד נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאין

ּפחֹות; אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו;
אמּורים? ּדברים ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין זה, על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָיתר
ואביא  אבֹוא 'עּתה ואֹומר: נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּבׁשהיה
- ּדין' לבית ּבא 'איני אמר: אם אבל הּׁשטר'. ואבּטל ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָראיה
על  ּבין הּקרקעֹות על ּבין נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָמּיד
ממּתינין  אין - הּפּקדֹון על הּׁשטר היה אם וכן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמּטלטלין.

מּיד  נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין אּלא יֹום, ּתׁשעים .לֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ּכֹותבין ‰. הּתׁשעים, ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה

אפּלּו - הּמּטלטלין אבל הּקרקעֹות. על - נכסיו על ְְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאדרכּתא
ראיה  אביא 'עּתה אֹומר ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ּתׁשעים ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
ׁשּמא  לּמּטלטלין; הּמלוה מֹורידין אין - הּׁשטר' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואבּטל
מה  ימצא ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא אֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹיאכל

ּתכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה היה ואפּלּו אֹו[תכחש]ּיּטל; ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
עזה]ּתׁשּתּדף .[ברוח ְִֵַ

.Â חֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
,וכ ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש אֹומרים: ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָהֹורידּוהּו,
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ּפלֹונית  ׂשדה על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹולא
ׁשלׁשהׁשּלֹו' לֹו ׁשמין ּכ ואחר הּׂשדה [בקיאים]. מאֹותּה ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

עליה ּומכריזין חֹובֹו, מה[למכירה]ּכנגד ּׁשּיראּו,[זמן]ּכפי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
ׁשּׁשמּו לחלק ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין הּמֹוסיפין. ׁשּיפסקּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָעד
היּו לא ואם ׁשטר. ׁשם היה אם החֹוב, ׁשטר וקֹורעין ְְְְְִִִַַָָָָָֹאֹותֹו;
ּפלֹוני  'איׁש :ּכ האדרכּתא ּכֹותבין חֹורין, ּבני נכסים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלֹו
חֹובֹו, לֹו נתן ולא ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר ּכ לפלֹוני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹנתחּיב
ׁשהיה  לּׁשטר קרענּוהּו ּוכבר חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹולא
ידֹו ולהיֹות ולחקר, לדרׁש לפלֹוני רׁשּות ונתּנּו עליו, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹֹלֹו
מּזמן  ׁשּמכר קרקעֹות וכל לֹו, ׁשּיּמצאּו נכסים ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָנטּויה

הּכל'. מן חֹובֹו ולגּבֹות להּפרע לֹו יׁש והלאה, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹּפלֹוני
.Ê אם ּומחּפׂש: הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסים  לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין חֹורין, ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
ׁשטר  וקֹורעין מהן. טֹורף ׁשטרֹו, זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא  ׁשטר לֹו וכֹותבין גביה]האדרכּתא, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ
.Á לטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ׁשּלקחּה ּפלֹונית מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו חּיב ׁשּפלֹוני ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבחֹוב
ׁשהיתה  האדרכּתא קרענּו ּוכבר ּפלֹוני; מּזמן וכ ּבכ ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּפלֹוני

'וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו .ּבידֹו, ְְְְְְִִִִֶָָָֹ
.Ë ּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לּטֹורף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר

ּׁשראּוי  מה ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין הּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָלאֹותּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן, מן עליה לֹו ּומכריזין . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹׁשלׁשים
.È ּבתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר

הּטֹורף  את ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגאֹונים,
מכרֹו ולא מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא חפץ, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבנקיטת
ׁשּלֹו. ּבּׁשּומא הּלֹוקח, לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלאחר.

לֹו .[לקרקע]הֹורדה[שטר]וכֹותבין ְְִָָ
.‡È ׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו 'אחר ּכֹותבין? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכיצד

הּטֹורף, זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבידֹו,
מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לׂשדה הֹורדנּוהּו - חֹובֹו ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

ּבקנינֹו'. אדם ּכל ׁשּמׁשּתּמׁש ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבּה,
.·È ימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי

.ההכרזה  ְַַָָ
.‚È,'ההלואה לׁשטר 'קרענּוהּו ּבּה ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּכל

'קרענּוה  ּבּה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא; ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאינּה
ּבּהלא  ּכתּוב ׁשאין ׁשּומא וכל טרּפא; אינּה דרכּתא', ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ׁשּומא  אינּה לּטרּפא', .'קרענּוה ְְְִֵַַָָָָ
.„È אֹומרים ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד - לׁשּום ׁשּירדּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה

- ּבמנה אֹומרים ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמאתים,
ּבׁשמֹונים  אֹומר ואחד ּבמנה אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבטל
ּבמאה  אֹומר אחד ּבמאה; נּדֹון ועׂשרים, ּבמאה אֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד
ּבמאה  נּדֹון ּוׁשלׁשים, מאה אֹומר ואחד ּבתׁשעים אֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹואחד

לעֹולם  ּביניהן ׁשמין זֹו ּדר ועל .ועׂשרה. ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.ÂË ׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית

להן  ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לעּות לא אבל לתּקן הּמֹורים,[לקלקל]רׁשּות וכל ּכׁשליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ
הֹורּו. ֶָּכזה

.ÊË ּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית
לוה, ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
מעֹותיו  את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהם, אֹו נטרף, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לּבעלים  חֹוזרת ׁשהּׁשּומא הּקרקע; מאֹותּה אֹותֹו מסּלקין -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

והּטֹוב".לעֹולם  הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום , ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָ
.ÊÈ ּדין ּבית ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָקרקע

לּבעלים חֹוזרת זֹו הרי - הּמלוה זה ׁשל חֹוב [אם לבעל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
מכרּהישלם] הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח ּגדֹול ּכחֹו יהיה לא ;ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

מּדעּתֹו, חֹובֹו לבעל ׁשּׁשמּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו חֹוב ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּבעל
ונּׂשאת, לאּׁשה קרקע ׁשמּו חֹוזרת. אינּה - והֹוריׁשּה ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
הּוא, ּכלֹוקח אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ונּׂשאת מּמּנה ׁשּׁשמּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו

מחזיר לֹו[ללווה]ולא מחזירין מהאשה]ולא גבו .[אם ְְְֲִִִַַֹֹ

כג  ¤¤ּפרק
הּמקּדמין‡. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מוקדם -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

קנסּו ,ּולפיכ ּכּדין; ׁשּלא לקֹוחֹות ּבהן טֹורף ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּפסּולין,
- חֹורין מּבני אּלא מקּדם ּבׁשטר יגּבה ולא חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻאֹותֹו

ׁשהקּדימֹו. ראׁשֹון מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹּגזרה,
המאחרין·. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מאוחר -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

אּלא  טֹורף ׁשאינֹו הּׁשטר, ּבעל ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכׁשרין,
הרי  מאחר, ׁשהּוא ּבֹו ּכתבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמּזמן

ּכׁשר. ֵֶָזה
לֹו‚. הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּכתבּוהּו [אחריו]ׁשטר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ

ּבענין  עסּוקים היּו ואם מקּדם; ׁשהּוא מּפני ּפסּול, -ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
ׁשּקנּו[ההלוואה] ּפי על אף - וחתמּוהּו הּלילה, ׁשּנכנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד

ּכׁשר. ּבּלילה, ְִֵֶַַָָמּמּנּו
ּבתׁשרי„. ּבעׂשרה אֹו ּבׁשּבת, ּכתּוב ׁשּזמּנֹו [יום ׁשטר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמא הכיפורים] חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא, מאחר ׁשטר -ְְְְְִֵֵֶָָָָֻ
נכּתב, ּבתׁשרי עׂשר ּבאחד אֹו ּבּׁשּבת ּובאחד הּוא, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמקּדם

חזקתֹו על הּׁשטר את מעמידין ידּוע [כשרותו]אּלא ׁשהּדבר ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אחרּוהּו. ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶַָָהּוא,

ואין ‰. עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה, ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין
עּמֹו הּלוה ׁשּיהיה עד למלוה, ּדברים ּכֹותבין ּבּמה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּיׁש ּבׁשטר ׁשּקנּו[כתוב]אמּורים? מּׁשעה ׁשהרי קנין; ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אין  - קנין ּבֹו ׁשאין ׁשטר אבל נכסיו. נׁשּתעּבדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמּידֹו,
הּׁשטר  ויּתן עּמֹו, הּמלוה ׁשּיהיה עד לּלוה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכֹותבין
ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה יכּתב ׁשּמא ּבפנינּו; הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביד
זה  ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ונמצא ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּתׁשרי. עד לידֹו הּגיע לא ׁשהרי ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמּניסן
.Âׁשּקנּו קנין]עדים ּבהן,[עשו וכּיֹוצא הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּקנּו יֹום ידעּו אם - מרּבה זמן הּׁשטר ּכתיבת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻונתאחרה
זמן  ׁשאינֹו ּפי על ואף הּקנין, זמן ּבּׁשטר ּכֹותבין - ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּמּנּו
יֹום  עד ידינּו ּכתיבת 'ונתאחרה לֹומר: צריכין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָחתימתן,
ׁשטר  ׁשל זמּנֹו ּכֹותבין - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ואם ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹּפלֹוני'.
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ּפלֹונית  ׂשדה על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹולא
ׁשלׁשהׁשּלֹו' לֹו ׁשמין ּכ ואחר הּׂשדה [בקיאים]. מאֹותּה ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

עליה ּומכריזין חֹובֹו, מה[למכירה]ּכנגד ּׁשּיראּו,[זמן]ּכפי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
ׁשּׁשמּו לחלק ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין הּמֹוסיפין. ׁשּיפסקּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָעד
היּו לא ואם ׁשטר. ׁשם היה אם החֹוב, ׁשטר וקֹורעין ְְְְְִִִַַָָָָָֹאֹותֹו;
ּפלֹוני  'איׁש :ּכ האדרכּתא ּכֹותבין חֹורין, ּבני נכסים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלֹו
חֹובֹו, לֹו נתן ולא ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר ּכ לפלֹוני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹנתחּיב
ׁשהיה  לּׁשטר קרענּוהּו ּוכבר חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹולא
ידֹו ולהיֹות ולחקר, לדרׁש לפלֹוני רׁשּות ונתּנּו עליו, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹֹלֹו
מּזמן  ׁשּמכר קרקעֹות וכל לֹו, ׁשּיּמצאּו נכסים ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָנטּויה

הּכל'. מן חֹובֹו ולגּבֹות להּפרע לֹו יׁש והלאה, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹּפלֹוני
.Ê אם ּומחּפׂש: הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסים  לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין חֹורין, ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
ׁשטר  וקֹורעין מהן. טֹורף ׁשטרֹו, זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא  ׁשטר לֹו וכֹותבין גביה]האדרכּתא, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ
.Á לטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ׁשּלקחּה ּפלֹונית מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו חּיב ׁשּפלֹוני ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבחֹוב
ׁשהיתה  האדרכּתא קרענּו ּוכבר ּפלֹוני; מּזמן וכ ּבכ ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּפלֹוני

'וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו .ּבידֹו, ְְְְְְִִִִֶָָָֹ
.Ë ּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לּטֹורף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר

ּׁשראּוי  מה ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין הּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָלאֹותּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן, מן עליה לֹו ּומכריזין . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹׁשלׁשים
.È ּבתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר

הּטֹורף  את ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגאֹונים,
מכרֹו ולא מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא חפץ, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבנקיטת
ׁשּלֹו. ּבּׁשּומא הּלֹוקח, לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלאחר.

לֹו .[לקרקע]הֹורדה[שטר]וכֹותבין ְְִָָ
.‡È ׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו 'אחר ּכֹותבין? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכיצד

הּטֹורף, זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבידֹו,
מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לׂשדה הֹורדנּוהּו - חֹובֹו ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

ּבקנינֹו'. אדם ּכל ׁשּמׁשּתּמׁש ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבּה,
.·È ימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי

.ההכרזה  ְַַָָ
.‚È,'ההלואה לׁשטר 'קרענּוהּו ּבּה ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּכל

'קרענּוה  ּבּה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא; ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאינּה
ּבּהלא  ּכתּוב ׁשאין ׁשּומא וכל טרּפא; אינּה דרכּתא', ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ׁשּומא  אינּה לּטרּפא', .'קרענּוה ְְְִֵַַָָָָ
.„È אֹומרים ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד - לׁשּום ׁשּירדּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה

- ּבמנה אֹומרים ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמאתים,
ּבׁשמֹונים  אֹומר ואחד ּבמנה אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבטל
ּבמאה  אֹומר אחד ּבמאה; נּדֹון ועׂשרים, ּבמאה אֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד
ּבמאה  נּדֹון ּוׁשלׁשים, מאה אֹומר ואחד ּבתׁשעים אֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹואחד

לעֹולם  ּביניהן ׁשמין זֹו ּדר ועל .ועׂשרה. ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.ÂË ׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית

להן  ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לעּות לא אבל לתּקן הּמֹורים,[לקלקל]רׁשּות וכל ּכׁשליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ
הֹורּו. ֶָּכזה

.ÊË ּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית
לוה, ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
מעֹותיו  את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהם, אֹו נטרף, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לּבעלים  חֹוזרת ׁשהּׁשּומא הּקרקע; מאֹותּה אֹותֹו מסּלקין -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

והּטֹוב".לעֹולם  הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום , ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָ
.ÊÈ ּדין ּבית ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָקרקע

לּבעלים חֹוזרת זֹו הרי - הּמלוה זה ׁשל חֹוב [אם לבעל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
מכרּהישלם] הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח ּגדֹול ּכחֹו יהיה לא ;ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

מּדעּתֹו, חֹובֹו לבעל ׁשּׁשמּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו חֹוב ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּבעל
ונּׂשאת, לאּׁשה קרקע ׁשמּו חֹוזרת. אינּה - והֹוריׁשּה ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
הּוא, ּכלֹוקח אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ונּׂשאת מּמּנה ׁשּׁשמּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו

מחזיר לֹו[ללווה]ולא מחזירין מהאשה]ולא גבו .[אם ְְְֲִִִַַֹֹ

כג  ¤¤ּפרק
הּמקּדמין‡. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מוקדם -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

קנסּו ,ּולפיכ ּכּדין; ׁשּלא לקֹוחֹות ּבהן טֹורף ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּפסּולין,
- חֹורין מּבני אּלא מקּדם ּבׁשטר יגּבה ולא חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻאֹותֹו

ׁשהקּדימֹו. ראׁשֹון מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹּגזרה,
המאחרין·. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מאוחר -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

אּלא  טֹורף ׁשאינֹו הּׁשטר, ּבעל ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכׁשרין,
הרי  מאחר, ׁשהּוא ּבֹו ּכתבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמּזמן

ּכׁשר. ֵֶָזה
לֹו‚. הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּכתבּוהּו [אחריו]ׁשטר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ

ּבענין  עסּוקים היּו ואם מקּדם; ׁשהּוא מּפני ּפסּול, -ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
ׁשּקנּו[ההלוואה] ּפי על אף - וחתמּוהּו הּלילה, ׁשּנכנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד

ּכׁשר. ּבּלילה, ְִֵֶַַָָמּמּנּו
ּבתׁשרי„. ּבעׂשרה אֹו ּבׁשּבת, ּכתּוב ׁשּזמּנֹו [יום ׁשטר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמא הכיפורים] חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא, מאחר ׁשטר -ְְְְְִֵֵֶָָָָֻ
נכּתב, ּבתׁשרי עׂשר ּבאחד אֹו ּבּׁשּבת ּובאחד הּוא, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמקּדם

חזקתֹו על הּׁשטר את מעמידין ידּוע [כשרותו]אּלא ׁשהּדבר ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אחרּוהּו. ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶַָָהּוא,

ואין ‰. עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה, ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין
עּמֹו הּלוה ׁשּיהיה עד למלוה, ּדברים ּכֹותבין ּבּמה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּיׁש ּבׁשטר ׁשּקנּו[כתוב]אמּורים? מּׁשעה ׁשהרי קנין; ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אין  - קנין ּבֹו ׁשאין ׁשטר אבל נכסיו. נׁשּתעּבדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמּידֹו,
הּׁשטר  ויּתן עּמֹו, הּמלוה ׁשּיהיה עד לּלוה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכֹותבין
ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה יכּתב ׁשּמא ּבפנינּו; הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביד
זה  ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ונמצא ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּתׁשרי. עד לידֹו הּגיע לא ׁשהרי ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמּניסן
.Âׁשּקנּו קנין]עדים ּבהן,[עשו וכּיֹוצא הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּקנּו יֹום ידעּו אם - מרּבה זמן הּׁשטר ּכתיבת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻונתאחרה
זמן  ׁשאינֹו ּפי על ואף הּקנין, זמן ּבּׁשטר ּכֹותבין - ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּמּנּו
יֹום  עד ידינּו ּכתיבת 'ונתאחרה לֹומר: צריכין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָחתימתן,
ׁשטר  ׁשל זמּנֹו ּכֹותבין - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ואם ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹּפלֹוני'.
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ּבּמדינה, העדּות להן ׁשּנמסרה מי וכן הּכתיבה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
ׁשם  ּבּׁשטר מזּכירין אין - אחרת ּבמדינה הּׁשטר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכתבּו
חתימת  ּבֹו ׁשּכתבּו מקֹום אּלא העדּות, ּבֹו ׁשּנמסרה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָמקֹום

ָָידן.
.Ê,המאחרין אפּלּו - ּבזמּנן נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מּקח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשטרי

ּכגֹון  ּכיצד? ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּפסּולין;
זמן  ׁשּיּגיע קדם הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשחזר
'חזרּתי  ויאמר: המאחר , הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, ְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהּׁשטר
ולּמה  ּכּדין. ׁשּלא טֹורף ונמצא ;'מּמ ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּולקחּתיה
ׁשּיּגיע  קדם יפרעּנּו ׁשּמא המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻלא

ׁשֹובר ויכּתב פרעון]זמּנֹו הּׁשטר [שטר ויֹוציא ויחזר , ְְְְְְֲִִֵַַַָֹֹ
ׁשטר  הּכֹותב ׁשּכל לפי ּכּדין? ׁשּלא ּבֹו ויטרף ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻהמאחר,

סתם הּׁשֹובר ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו זמן]מאחר, זמן [ללא ׁשּכל , ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
כן, עׂשה לא ואם הּׁשֹובר. זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּיצא

נפׁשֹו. על הפסיד הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָוכתב
.Áּומסר ּבאנס ׂשדהּו ׁשּמכר [שהוא מֹודעא[לעדים]מי ְִֵֶֶַַָָָָָֹ

נתןאנוס] אֹו ּומכר ׁשּקדם אֹו ׁשּימּכר [מתנה], קדם לאחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר אצל אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאּנס
ׁשטר  ּדין ׁשאין מּפני ּכלּום; ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו

ו  ׁשּיּכתב, ּבזה.זה ּכּיֹוצא ּכל וכן האנס. מּפני אּלא נכּתב לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר

הרי  - מאביו ּגזּולה הארץ ׁשּזאת עדים לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיצד?
העידּו אם וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים להֹוציאּה לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵָָָיׁש
מּזמן  וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ׁשּנגמר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹלֹו
ּבעדּות  טֹורף הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּפלֹוני,

.זֹו
.È ׁשּמא - אחת ׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפיכ

קנּוניא הּלֹוקח ׁשּלא [מזימה]יעׂשה ויטרף חֹוב, ּבעל עם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹ
לֹו ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ׂשדה ויטרף זה יבֹוא ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכּדין.
מן  ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ויחזר אביו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמחמת
ויחזר  ׁשּבידֹו; הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ׁשּלקחּו ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּלקֹוחֹות
ׁשּטרפּה הּוא ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ויעמד ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבקנּוניא
הּלה  ויֹוציא עדיו, ּבעדּות ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ויטרף ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבעצמֹו
אם  ּכּדין. ׁשּלא אחרים לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני, הּמכר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשטר
יעׂשה? ּכיצד - קּימין ועדיו הּמכר, ׁשטר לֹו ׁשאבד מי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכן
לא  ּבֹו ּגֹובין אין זה 'ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ׁשטר לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶָָֹֹיכּתבּו
ּכתבנּוהּו ולא חֹורין, ּבני מּנכסים ולא מׁשעּבדים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֹֹֻמּנכסים
יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי הּלֹוקח, ּפלֹוני ּביד זֹו ׂשדה להעמיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

יֹורׁשיו'. ולא הּמֹוכר ְְִֵַָָֹמּידֹו
.‡Èוקנּו קּימין, ׁשעדיו ּפי על אף ּכן: אינֹו החֹובֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשטרי

אֹו אבד עּתה לי ׁשּכתבּתם 'ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּידֹו,
מחלֹו; אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָנׂשרף'

לזמן החֹוב היה פרעון]ואפּלּו זמן ּבעדים [נקוב ּגֹובה ואינֹו . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
מעֹולם', דברים היּו 'לא הּלוה אמר אם אּלא ּכלּום, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאּלּו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבעדּותם, ּכפרן יחזק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּזה
.·È מעמיד - להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו, ׁשטר ׁשּבלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

עדים לֹו[שיקראוהו]עליו עֹוׂשין והן ּדין, ּבית לפני ּובא , ְְִִִִֵֵֵֵָָָ

ׁשטר [אישור]קּיּום לֹו ּכֹותבין אין - עצמן הּׁשטר עדי אבל . ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ
ּדין, לבית ּבאין אבל ּבפניהם; ׁשּנמחק ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאחר,

קּיּום. לֹו עֹוׂשין ּדין ִִִֵּובית
.‚È:ואֹומרים אחר, ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

ּפלֹוני  ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָ'אנּו
עדיו'. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, מחּוק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָׁשטר
מכּונת' ונמצאת עדים, ׁשל לעדּותם 'והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם

קּיּום [אמיתית] צרי ואינֹו לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ּגֹובה -ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
העדים  על ראיה להביא צרי - ּכן ּכתבּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאחר;

עדּותן. ׁשּתתקּים עד ְִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹונים,
.„È אם - נּטׁשטׁש אֹו נמחק ּכׁשר; ׁשּנתקרע, חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

איזה  ּפסּול. זה הרי ּדין, ּבית קרע נקרע ּכׁשר. נּכר, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב  ׁשתי ּדין? ּבית קרע .הּוא ְִִֵֵֶֶַָ

.ÂËלֹו וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע ְְְְִִִִִֶַַָָָָמי
עדי  לא אבל ראׁשֹון; מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבית

ׁשֹוברהּׁשטר  יכּתב רצה, ואם פרעון]. .[שטר ְְְִִֵַָָָֹ
.ÊË'הּׁשטר לי 'אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, ּכל לפרע ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבא

לּלוה  ויׁש חֹובֹו; ּכל ויּפרע ׁשֹובר, לֹו יכּתב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
סתם סתמי]להחרים וטֹוען [חרם הּׁשטר, ׁשּכֹובׁש מי על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

אצלֹו, 'הּׁשטר ואמר: וּדאי טענת הּלוה טען ואם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשאבד.
הּסת  הּמלוה ׁשּיּׁשבע רּבֹותי הֹורּו - ּבכיסֹו' הּניחֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועּתה

ׁשֹובר. ויכּתב חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשאבד
.ÊÈמּמּנּו לי 'עׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָמי

לּלוה  ׁשּזכּות לֹו; עֹוׂשין אין - חמּׁשים' ּבחמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַֹׁשנים
ׁשטרֹו נמצא מקצת, יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר הּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלהיֹות

פרוע]ּפגּום ּבחמּׁשים [שחלקו ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַָָ
עֹוׂשין  אין - ּבמאה' אחד אֹותם לי 'עׂשּו ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָחמּׁשים,
לּלוה  היא ׁשּזכּות ואחד; אחד לכל קּיּום לֹו עֹוׂשין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹלֹו,
הּכל. לגּבֹות אחת ּבפעם ּבּדין אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹֹלהיֹותן

.ÁÈ לי וכתבּו 'קרעּוהּו, ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְִִִִֵַַָָהֹוציא
הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים' אחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשטר
קּיּום  ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה, ׁשל ׁשטר על ׁשֹובר לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכתב
'זה  לֹו: יאמר הּׁשֹובר, הּלוה ויֹוציא חמּׁשים, ׁשטר ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא' אחר .ׁשטר ְֵַָ

כד  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. אֹותֹוּכבר ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשטר  ּכֹותבין וכן עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ׁשֹובר  ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלּמֹוכר,
על  אף לאּׁשה, וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּמלוה,
אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש, וגט עּמּה, ּבעלּה ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי
וׁשטרי  ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין אין אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָעּמֹו.

הּדּינין ּברירת ּוׁשטר וקּבלנּות, אחד אריסּות לו בורר [זה  ְְְְֲִִִַַַַַָָ
ּדין,וזבל"א] ּבית מעׂשה וכל ּדינין, ּבעלי טענֹות ׁשטרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאֹו

להּזהר  צריכין האּלּו, הּׁשטרֹות וכל ׁשניהן. מּדעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְְִִַָָָּבתּקּונן

ׂשכר;·. נֹותן הּלוה הלואה, ּבׁשטרי הּסֹופר? ׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּומי
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ׂשכר  נֹותן הּלֹוקח ּוממּכר, מּקח נֹותנ ּובׁשטרי והאּׁשה ת . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּנּׂשּואין. אֹו הארּוסין ׁשטר ׂשכר נֹותן והחתן הּגט, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׂשכר
ׁשטר  אבל הּׁשטר. ׂשכר נֹותן הּׂשֹוכר אֹו האריס וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָוהמקּבל
ׂשכר. נֹותנין ׁשניהם - ּדינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּברירת

ואחד ‚. חברֹו, ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד
ּוׁשניהם  ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
צריכין  ּכּלן - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
ּבן  ּפלֹוני הּוא ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהעדים
ויעׂשּו ׁשנים יב ֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני הּוא וזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּפלֹוני,

לזה  זה ויֹודּו אחרים ּכׁשמֹות ׁשמֹותיהן ויׁשּנּו .קנּוניא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
חֹוׁשׁשין „. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻּכל

ולעׂשֹות  לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי  ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי  'ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּכֹותבין  אין - ּדינרין' וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק  אֹו ׁשמֹו, ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד .לֹו, ְְְִֶֶֶַַָָָֻ
איני ‰. 'אני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל

לזה', והֹודה ּכׁשמי ׁשמֹו העלה רּמאי אחד ׁשּמא ּכלּום, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיב
הּוא  רּמאי וזה לאחר, אּלא חּיב אני לזה 'לא ׁשאמר: ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
ׁשנים  ׁשם החזק ׁשּלא מאחר - חֹובי' ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהעלה
ׁשאין  היא, ׁשחזקה לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשמֹותיהן
אּלּו מּכירין הן ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהעדים

ּבֹו הּׁשטר,הּנזּכרים על חֹותמין העדים ׁשאין חזקה, וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּגדֹולים  עצמן על ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי להם נֹודע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלא
ּכן  אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ואין ּדעת. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּובני

ולחּתם. לקרֹות ְְְְִִַֹיֹודעין
.Âוקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאינן ניר [סירטטו]עדים להם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

הרׁשם על מרּדּות,[הסירטוט]וחתמּו מּכת אֹותם מּכין - ְְְִֶַַַַַָָָֹ
ּפסּול. ְְַָָוהּׁשטר

.Ê לפניו הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש
הרי  - עליו ואימתֹו אֹותֹו, מאמין והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהּסֹופר
ּבעצמֹו. הּוא קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר, על חֹותם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
הּׁשטר  העד ׁשּיקרא עד ּכן, לעׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואין

מּלה  .מּלה ִִָָ
.Á'ׁשמעֹון ּבן 'יֹוסף מהם אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

יכֹול  אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין אינן -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשטר  עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
ׁשהעדנּו הּוא וזה עליו, ׁשהעדנּו הּוא 'זה ואמרּו: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמן,
ּבפני  זה אּלא נׁשֹותיהן, מגרׁשין אין וכן זֹו'. ּבהלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשל  ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.

ּפרּועין  ׁשעליו ׁשניהם ׁשטרֹות ּפרּוע, ׁשמעֹון ּבן וכיצד יֹוסף . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן אּלּו יׁשּלׁשּויעׂשּו ׁשוין? אבֹותיהן ּוׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הסבא] יכּתבּו[יוסיפו ׁשוין, אבֹותיהן אבֹות ׁשמֹות היּו .ְְְֲֲִִֵֶָָ
יחּוסן יכּתבּו ּבצּורתן, לזה זה ּדֹומין היּו [כהן,סימניהן. ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

יכּתבּולוי] לוּיים, אֹו ּכהנים ׁשניהם היּו ּדֹורֹות.[שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ
.Ë לויתי ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָהֹוציא

מנה' ׁשּיצא מּמ מי ּכל - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לדחֹותֹו[נמצא] יכֹול ואינֹו ּבֹו; ּגֹובה ידֹו, מּתחת זה ְְְִִֵֶֶַַָָָׁשטר

הּדרין  ׁשמעֹון ּבן יֹוסף ׁשני וכן ונפל'. הּוא, אחר 'ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָולֹומר,
מּבני  אחד על חֹוב ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא אחת, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבעיר
ּכׁשמ ׁשּׁשמֹו 'לפלֹוני לֹו, ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֶַָָהעיר
ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה הרי אּלא הּׁשטר'; נפל ּומּמּנּו חּיב, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאני

לנפילה. חֹוׁשׁשין ואין ְְְִִִֵֵָּגֹובהּו,
.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהן אחד ּכל ׁשהֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים

היא ,ל חּיב הייתי 'אּלּו לראׁשֹון, לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאין
חֹובֹו ּגֹובה וזה חֹובֹו, ּגֹובה זה אּלא מּמּני'; לוה היה אּתה . ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לזה  אֹו עּדית, ולזה עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָזה
נזקקין  אין - זּבּורית ולזה זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבינֹונית
ּובינֹונית  עּדית לזה היה ּבׁשּלֹו. עֹומד אחד ּכל אּלא ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלהם,
הּזּבּורית. מן ּגֹובה וזה הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָולזה

.‡È ׁשּמכר ׁשטר מֹוציא  והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
ואחר  הּמעֹות, הּלֹוקח ׁשּנֹותן ּבמק ֹום היּו אם - הּׂשדה את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלֹו

הּמֹוכ  לֹו ּכֹותב זה ּכ ׁשל חֹובֹו ׁשטר הרי - הּׁשטר את ר ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לפרע  ל היה ,ל חּיב הייתי 'אּלּו לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבטל,

'שנתתי]חֹוב ּכ[בכסף ואחר ׁשּכֹותבין, ּבמקֹום אבל . ְְְְֲִֶַַָָָ
'מכרּתי  לֹו: אֹומר זה ׁשהרי קּים, החֹוב ׁשטר הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָנֹותנין
מהן  ׁשאגּבה ידּועים, נכסים ל ׁשּיהיה ּכדי הּׂשדה, את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָל

ׁשּלי'. ִֶַהחֹוב
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מינֹו,ּדבר‡. ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻ

יּבטל  טעמֹו, על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו ּומין טעם; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבנֹותן
.ּברב  ְֹ

.·- הּכל ונּמֹוח הּגריסין, לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?
אּלּו הרי חלב, טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹועמין
הרי  מּמׁשֹו, ּבהן והיה חלב טעם ּבהן נמצא ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרין;
ּבהן  היה ולא טעמֹו ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאּלּו

סֹופרים  מּדברי אסּורין אּלּו הרי .מּמׁשֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ

ׁשלׁש‚. ּבכל ּכּזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכיצד
ּכׁשלׁש האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּביצים

לֹוקה  החלב, מן ּכּזית ּבהן ויׁש הֹואיל - טעם ּביצים ׁשהרי ; ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
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ׂשכר  נֹותן הּלֹוקח ּוממּכר, מּקח נֹותנ ּובׁשטרי והאּׁשה ת . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּנּׂשּואין. אֹו הארּוסין ׁשטר ׂשכר נֹותן והחתן הּגט, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׂשכר
ׁשטר  אבל הּׁשטר. ׂשכר נֹותן הּׂשֹוכר אֹו האריס וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָוהמקּבל
ׂשכר. נֹותנין ׁשניהם - ּדינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּברירת

ואחד ‚. חברֹו, ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד
ּוׁשניהם  ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
צריכין  ּכּלן - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
ּבן  ּפלֹוני הּוא ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהעדים
ויעׂשּו ׁשנים יב ֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני הּוא וזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּפלֹוני,

לזה  זה ויֹודּו אחרים ּכׁשמֹות ׁשמֹותיהן ויׁשּנּו .קנּוניא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
חֹוׁשׁשין „. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻּכל

ולעׂשֹות  לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי  ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי  'ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּכֹותבין  אין - ּדינרין' וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק  אֹו ׁשמֹו, ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד .לֹו, ְְְִֶֶֶַַָָָֻ
איני ‰. 'אני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל

לזה', והֹודה ּכׁשמי ׁשמֹו העלה רּמאי אחד ׁשּמא ּכלּום, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיב
הּוא  רּמאי וזה לאחר, אּלא חּיב אני לזה 'לא ׁשאמר: ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
ׁשנים  ׁשם החזק ׁשּלא מאחר - חֹובי' ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהעלה
ׁשאין  היא, ׁשחזקה לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשמֹותיהן
אּלּו מּכירין הן ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהעדים

ּבֹו הּׁשטר,הּנזּכרים על חֹותמין העדים ׁשאין חזקה, וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּגדֹולים  עצמן על ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי להם נֹודע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלא
ּכן  אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ואין ּדעת. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּובני

ולחּתם. לקרֹות ְְְְִִַֹיֹודעין
.Âוקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאינן ניר [סירטטו]עדים להם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

הרׁשם על מרּדּות,[הסירטוט]וחתמּו מּכת אֹותם מּכין - ְְְִֶַַַַַָָָֹ
ּפסּול. ְְַָָוהּׁשטר

.Ê לפניו הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש
הרי  - עליו ואימתֹו אֹותֹו, מאמין והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהּסֹופר
ּבעצמֹו. הּוא קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר, על חֹותם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
הּׁשטר  העד ׁשּיקרא עד ּכן, לעׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואין

מּלה  .מּלה ִִָָ
.Á'ׁשמעֹון ּבן 'יֹוסף מהם אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

יכֹול  אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין אינן -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשטר  עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
ׁשהעדנּו הּוא וזה עליו, ׁשהעדנּו הּוא 'זה ואמרּו: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמן,
ּבפני  זה אּלא נׁשֹותיהן, מגרׁשין אין וכן זֹו'. ּבהלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשל  ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.

ּפרּועין  ׁשעליו ׁשניהם ׁשטרֹות ּפרּוע, ׁשמעֹון ּבן וכיצד יֹוסף . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן אּלּו יׁשּלׁשּויעׂשּו ׁשוין? אבֹותיהן ּוׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הסבא] יכּתבּו[יוסיפו ׁשוין, אבֹותיהן אבֹות ׁשמֹות היּו .ְְְֲֲִִֵֶָָ
יחּוסן יכּתבּו ּבצּורתן, לזה זה ּדֹומין היּו [כהן,סימניהן. ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

יכּתבּולוי] לוּיים, אֹו ּכהנים ׁשניהם היּו ּדֹורֹות.[שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ
.Ë לויתי ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָהֹוציא

מנה' ׁשּיצא מּמ מי ּכל - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לדחֹותֹו[נמצא] יכֹול ואינֹו ּבֹו; ּגֹובה ידֹו, מּתחת זה ְְְִִֵֶֶַַָָָׁשטר

הּדרין  ׁשמעֹון ּבן יֹוסף ׁשני וכן ונפל'. הּוא, אחר 'ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָולֹומר,
מּבני  אחד על חֹוב ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא אחת, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבעיר
ּכׁשמ ׁשּׁשמֹו 'לפלֹוני לֹו, ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֶַָָהעיר
ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה הרי אּלא הּׁשטר'; נפל ּומּמּנּו חּיב, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאני

לנפילה. חֹוׁשׁשין ואין ְְְִִִֵֵָּגֹובהּו,
.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהן אחד ּכל ׁשהֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים

היא ,ל חּיב הייתי 'אּלּו לראׁשֹון, לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאין
חֹובֹו ּגֹובה וזה חֹובֹו, ּגֹובה זה אּלא מּמּני'; לוה היה אּתה . ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לזה  אֹו עּדית, ולזה עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָזה
נזקקין  אין - זּבּורית ולזה זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבינֹונית
ּובינֹונית  עּדית לזה היה ּבׁשּלֹו. עֹומד אחד ּכל אּלא ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלהם,
הּזּבּורית. מן ּגֹובה וזה הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָולזה

.‡È ׁשּמכר ׁשטר מֹוציא  והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
ואחר  הּמעֹות, הּלֹוקח ׁשּנֹותן ּבמק ֹום היּו אם - הּׂשדה את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלֹו

הּמֹוכ  לֹו ּכֹותב זה ּכ ׁשל חֹובֹו ׁשטר הרי - הּׁשטר את ר ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לפרע  ל היה ,ל חּיב הייתי 'אּלּו לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבטל,

'שנתתי]חֹוב ּכ[בכסף ואחר ׁשּכֹותבין, ּבמקֹום אבל . ְְְְֲִֶַַָָָ
'מכרּתי  לֹו: אֹומר זה ׁשהרי קּים, החֹוב ׁשטר הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָנֹותנין
מהן  ׁשאגּבה ידּועים, נכסים ל ׁשּיהיה ּכדי הּׂשדה, את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָל

ׁשּלי'. ִֶַהחֹוב
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מינֹו,ּדבר‡. ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻ

יּבטל  טעמֹו, על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו ּומין טעם; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבנֹותן
.ּברב  ְֹ

.·- הּכל ונּמֹוח הּגריסין, לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?
אּלּו הרי חלב, טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹועמין
הרי  מּמׁשֹו, ּבהן והיה חלב טעם ּבהן נמצא ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרין;
ּבהן  היה ולא טעמֹו ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאּלּו

סֹופרים  מּדברי אסּורין אּלּו הרי .מּמׁשֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ

ׁשלׁש‚. ּבכל ּכּזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכיצד
ּכׁשלׁש האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּביצים

לֹוקה  החלב, מן ּכּזית ּבהן ויׁש הֹואיל - טעם ּביצים ׁשהרי ; ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
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מּכת  אֹותֹו מּכין - ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל ּומּמׁשֹו. ִִִִֵַַַַַָָָָָֹהאּסּור
ׁשלׁש ּבכל ּכּזית ּבּתערבת היה לא אם וכן מּדבריהם. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמרּדּות
הּקדרה, ּכל ואכל חלב טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּביצים

מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה ְֵֶֶַַַָאינֹו
היה „. אם - הּכל ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל

מן  מּתר הּכל הרי הּכליֹות, ּבחלב ּכׁשנים האליה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחלב
ׁשל  חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּתֹורה;

הּתֹורה  מן מּתר הּכל הּכל ׁשחּוטה, - סֹופרים מּדברי אבל . ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
ּדבר  יהיה ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹאסּור,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ׁשעינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶָָחׁשּוב
מעּוטֹו?ּובכּמה‰. ּבעצם ויאבד האסּור, ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשּׁשים  ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ׁשּנתנּו ויׁשּכּׁשעּור , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Â,מלקּות אּסּורי ּבין - ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל למד, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנמצאת
הּמּתר  ּבמאכל ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת, אּסּורי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבין
אפׁשר  ׁשאי ּבמינֹו מין טעם; ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו מין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבמאתים; אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו הּטעם, על ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹלעמד

זרה  עבֹודה חמרת מּפני ,נס מּיין ׁשהרי חּוץ מּטבל, וחּוץ , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
וׁשּלא  ׁשהן, ּבכל ּבמינן אֹוסרין זה, ּומּפני לתּקנֹו; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר

האּסּורין. ּכׁשאר טעם ּבנֹותן ְְְִִִִֵַַָָָּבמינן,
.Ê- יין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפל נס יין טּפת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אסּור, ׁשּנתערב הּכל טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הראּויין  ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבחבּיֹות

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָֹלּתערבת
.Á ּבכל ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף - ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות

טעם  ּבנֹותן ּבמינן וׁשּלא תֹורה;ׁשהּוא, אּסּורי ּבכלל אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּתערבת  ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻּבקדּׁשת
.Ëמאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף - ּבפסח אינֹוחמץ תֹורה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי  לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח .לאחר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ
.È מּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא

ׁשּלאחר  מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
הּכל  יּתר ו העמר היה . ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל כן ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

לא  - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני  ּומעׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה, ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ודם, וחלב, הּכרם, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

הּתר  ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור, ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכן
אדם  .לכל ְָָָ

.·È נתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
לֹו ׁשּיׁש זה יהיה לא מּתר; - טעם נתן ולא מינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבׁשאינֹו
כן  ּפי על ואף לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי מּטבל, חמּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּתירין

טעם  ּבנֹותן ּבמינֹו חמץ ׁשּלא על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ּבֹו, החמירּו לפיכ מחמצת", "ּכל אסרה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפסח,
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‚È ּותרּומת הּתרּומה, חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו
עֹולין - והּבּכּורים והחּלה, ּומאה;[בטלים]מעׂשר, ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לחם  ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין להרים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי
ּומאה  ּבאחד עֹולין חּלין, ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ּכיצד?הּפנים . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

סאה  למאה ׁשּנפלה מּכּלן, סאה אֹו מאּלּו, מאחד קמח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻסאה
אחת  סאה הּכל מן מרים - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻקמח
לפחֹות  נפלה אדם; לכל מּתר והּׁשאר ׁשּנפלה, סאה ְְְְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻּכנגד

מדּמע. הּכל נעׂשה ְֲִֵַַָָָֹֻמּמאה,
.„È ּומצטרפין ּומאתים, ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהערלה

זה  עם ערלה זה יין ׁשל רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּׁשניהן, מצטרפת הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
צרי ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנפלה

ּבהניה. אסּור הּכל מּמאתים, לפחֹות נפלה ּכלּום; ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹלהרים
.ÂË וכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה, להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה

ׁשאין  ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים; ממֹון ׁשהּתרּומה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?
הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין [תאנים הּכהנים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ

להרים.גרועות] צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין
.ÊË ׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה

ׁשהרי  ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאסּורין
"את  ׁשּנאמר: הּכל, ּומקּדׁשת מּמאה אחד מעׂשר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתרּומת

מּמּנּו" -מקּדׁשֹו מּמּנּו מרים ׁשאּתה 'ּדבר חכמים: אמרּו ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מקּדׁשֹו'. לתֹוכֹו, חזר ְְְִַַָאם

.ÊÈּכּלן ׁשאר ׁשּבּתֹורה ּורמׂשים אּסּורין ׁשקצים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻ
חלב  ּכּזית ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחלב
מּתר; הּכל האליה, מחלב ּכּזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּכליֹות

אסּור  הּכל מּׁשּׁשים, לפחֹות חלב,נפל ּכׂשעֹורה נפל אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
וכן  אּסּורין. ּבׁשאר וכן ׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָצרי
אֹותֹו מׁשערין - ּבׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּמן
ּגיד  ׁשּׁשּמן ּפי על ואף הּמנין; מן הּגיד ׁשּמן ואין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָֻֻּבׁשּׁשים,
ּברּיה  הּנׁשה וגיד הֹואיל ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנׁשה
אין  - עצמֹו והּגיד תֹורה. ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבפני

טעם. ּבנֹותן ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַמׁשערין
.ÁÈהבהמה]ּכחלאבל ּבׁשּׁשים,[שד - הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין; מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּוכחל
ּבׁשעּורֹו. ְִֵֵהקּלּו

.ËÈ הּמּתרֹות ּביצים עם ׁשּנׁשלקה אפרֹוח, ּבּה ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּביצה
היתה  מּתרֹות; הן הרי והיא, ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם -ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֻ
ּבפני  ּברּיה ׁשהיא מּפני הּכל; נאסרּו ּבלבד, ׁשּׁשים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹעם

ּבׁשעּורּה והֹוסיפּו ּבּה הּכר עׂשּו .עצמּה, ְְְִִֵֶַָָָָ
.Îעֹו ּביצת לא אבל טהֹור, עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא ף ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ּביצת  ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותן; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסרה
ׁשעּורן  - אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו טמא ְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹוף

.ּבׁשּׁשים  ְִִ
.‡Î הּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין
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והיא  האיל; מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
אֹותֹו אֹוסרת ואינּה עּמֹו הּכהן מתּבּׁשלת "ולקח ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האיל". מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְִִֵֶַַַָָאת
.·Îּבּה ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמין

הּכל  ונמחה הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלב
הּגריסין  ואת האליה חלב את רֹואין - אחד ּגּוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונעׂשה
ּבּגריסין  הּכליֹות חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּכאּלּו
ּכאן  אפׁשר אי ׁשהרי מּתר, - מּׁשּׁשים אחד היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּובאליה;

הּטעם. על ֲַַַַַֹלעמד
.‚Î וכלאי ּבמאה, לׁשערן ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא

ּבמאתים. אֹותן לׁשער ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם
.„Î,ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים, ּבין - האּסּורין ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין

ּבּקדרה  ׁשּיׁש ּובכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבין
הּדעת; אמּדן לפי האּסּור, ׁשּנפל מאחר קדרה ּׁשּבלעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻּובמה

ּבצמצּום  ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי .ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
.‰Î,ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה, ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור

מּתר  זה ה הרי ואסרּו חכמים, אֹותֹו קנסּו כן, ּפי על ואף ּכל.. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ
על  אּלא זֹו ּתערבת אֹוסרין אין קנס, ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויראה

מּתר. הּכל - לאחרים אבל האּסּור, ׁשּבּטל העֹובר ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻזה
.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

ּכדי  ויצרף, אחרת סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל כן, ועׂשה עבר ואם ּומאתים; ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה

לכּתחּלה  האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.ÊÎ ונתן עֹוף, ּבׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּיבטל  עד אחר, עֹוף ּבׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטעם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַַָֹהּטעם.

.ÁÎּבארנּו הּמּתר,ּכבר ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
אם  אבל ּבׁשהׁשּביחֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאסר
והּוא  מּתר; זה הרי טעמֹו, והפסיד לּמּתר האסּור זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻּפגם
וסֹופֹו ּבּתחּלה, ּפגם אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
- לפּגם ׁשּסֹופֹו ּפי על אף ּבּתחּלה, הׁשּביח אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹלהׁשּביח,

אסּור. זה ֲֵֶָהרי
.ËÎ עם ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּומי

הּכל  - נּכר הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם ְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻהחּלין,
וחולין]מדּמע  תרומה ּדין [תערובת יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות . ְְְְְִִִֵָָֻ

ְַָֻהמדּמע.
.Ïוכלאי ואם ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

עם  ׁשּנתּבּׁשל ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם
ּפיו  על וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא אם הּירק, . ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

רע  ּומּטעם טעם, ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין ִֵֵֶַַַַַַַַַָָאמר:
סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא מּתר; הּכל - ּפגמֹו' והרי ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
מׁשערין  - לטעם ּגֹוי ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹלהׁשּביח,

ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו, ְְְְִִִִֵַָָאֹותֹו
.‡Ï;ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר

אם  אבל מׁשּביח. ּובחמץ ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאנּו
מּפני  טעם; נתן ואפּלּו מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻנפל

וזה  מבּׂשמין, להיֹותן צריכין אּלּו ׁשּכל - ּפֹוגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּטעמֹו
טעמן  ּומפסיד .מסריחן ְְֲִִַַַָָ

.·Ïאזנֹו מּקצה אפּלּו לאכל אסּור ּבחלּבֹו, אֹותֹו ׁשּצלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָֹּגדי
טעם. ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאבריו, נבלע ׁשהחלב -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חלב  ולא ּכליֹות, חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹלפיכ
ׁשּמּגיע  עד ואֹוכל, קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקרב

ואֹוכל לחלב  קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשלמה  ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד, מּגיע ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
קֹולף  - האסּורֹות קרּומֹות ולא חּוטין לא מּמּנה הסיר ְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹֹולא
ׁשאין  ּומׁשליכֹו; חֹותכֹו אסּור, לדבר ׁשּיּגיע וכיון ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואֹוכל,

טעם, ּבנֹותן ּבהן.ּבגידין לׁשער ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ
.‚Ï ּבהמה אֹו נבלה ּבׂשר עם ׁשחּוטה ּבׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם  ּבזה; זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה  ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
ׁשל  עצמֹו אּלא אֹוסר ואין אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

.אּסּור  ִ
.„Ï זה הרי - ׁשחּוטה ּבׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

הּׁשחּוטה, ּבׂשר ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנאסר,
הּׁשעּור  על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר וכן ואי . ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ

מּפני  נאסר טהֹור, ּתפל ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר
לא  - טמא ּדג והּתפל טהֹור הּמליח היה אם אבל ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹצירֹו;
ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג הּמליח. מן ּבֹולע ׁשהּתפל הּמליח, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנאסר
אחד  הּטמא היה ּכן אם אּלא אסּור, הּכל ציר - טהֹור ּדג ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹעם

הּטהֹור. מן ִִִַַָָמּמאתים

ה'תשע"ג  טבת י"א שני יום

טז  ¤¤ּפרק
ׁשּנתערב ‡. האסּור ּבּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל

מתּבל, אֹו מחּמץ האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּבמינֹו
ונדמע  נתערב ולא ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹו

ּדב  אֹו מתּבל אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; חׁשּוב ּבּדבר ר ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשהּוא  ּבכל אֹוסר -. ְֵֶָ

עּסת ·. לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?
ּכּלּה העּסה זֹו הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻֻחּטין
ּבהן  ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻמדּמע;
ּפי  על ואף מדּמע, הּכל - החּלין מּמין והן לתּבל, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֻֻּכדי
ּכלאי  ׁשל ׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּׂשאֹור
- הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּכרם

ּבהניה  אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ
ׁשבעה ‚. - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר

בדן ורּמֹוני ,פר אגֹוזי הן: ואּלּו מקומות]דברים; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּתרדין וחלפֹות סתּומֹות, אּכרּוב,[סלק]וחבּיֹות וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ

הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָּודלעת
ונתערב „. ערלה, ׁשהיה בדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?

חבית  וכן ּבהניה; אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
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והיא  האיל; מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
אֹותֹו אֹוסרת ואינּה עּמֹו הּכהן מתּבּׁשלת "ולקח ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האיל". מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְִִֵֶַַַָָאת
.·Îּבּה ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמין

הּכל  ונמחה הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלב
הּגריסין  ואת האליה חלב את רֹואין - אחד ּגּוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונעׂשה
ּבּגריסין  הּכליֹות חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּכאּלּו
ּכאן  אפׁשר אי ׁשהרי מּתר, - מּׁשּׁשים אחד היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּובאליה;

הּטעם. על ֲַַַַַֹלעמד
.‚Î וכלאי ּבמאה, לׁשערן ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא

ּבמאתים. אֹותן לׁשער ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם
.„Î,ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים, ּבין - האּסּורין ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין

ּבּקדרה  ׁשּיׁש ּובכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבין
הּדעת; אמּדן לפי האּסּור, ׁשּנפל מאחר קדרה ּׁשּבלעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻּובמה

ּבצמצּום  ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי .ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
.‰Î,ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה, ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור

מּתר  זה ה הרי ואסרּו חכמים, אֹותֹו קנסּו כן, ּפי על ואף ּכל.. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ
על  אּלא זֹו ּתערבת אֹוסרין אין קנס, ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויראה

מּתר. הּכל - לאחרים אבל האּסּור, ׁשּבּטל העֹובר ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻזה
.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

ּכדי  ויצרף, אחרת סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל כן, ועׂשה עבר ואם ּומאתים; ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה

לכּתחּלה  האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.ÊÎ ונתן עֹוף, ּבׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּיבטל  עד אחר, עֹוף ּבׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטעם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַַָֹהּטעם.

.ÁÎּבארנּו הּמּתר,ּכבר ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
אם  אבל ּבׁשהׁשּביחֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאסר
והּוא  מּתר; זה הרי טעמֹו, והפסיד לּמּתר האסּור זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻּפגם
וסֹופֹו ּבּתחּלה, ּפגם אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
- לפּגם ׁשּסֹופֹו ּפי על אף ּבּתחּלה, הׁשּביח אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹלהׁשּביח,

אסּור. זה ֲֵֶָהרי
.ËÎ עם ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּומי

הּכל  - נּכר הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם ְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻהחּלין,
וחולין]מדּמע  תרומה ּדין [תערובת יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות . ְְְְְִִִֵָָֻ

ְַָֻהמדּמע.
.Ïוכלאי ואם ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

עם  ׁשּנתּבּׁשל ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם
ּפיו  על וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא אם הּירק, . ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

רע  ּומּטעם טעם, ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין ִֵֵֶַַַַַַַַַָָאמר:
סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא מּתר; הּכל - ּפגמֹו' והרי ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
מׁשערין  - לטעם ּגֹוי ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹלהׁשּביח,

ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו, ְְְְִִִִֵַָָאֹותֹו
.‡Ï;ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר

אם  אבל מׁשּביח. ּובחמץ ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאנּו
מּפני  טעם; נתן ואפּלּו מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻנפל

וזה  מבּׂשמין, להיֹותן צריכין אּלּו ׁשּכל - ּפֹוגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּטעמֹו
טעמן  ּומפסיד .מסריחן ְְֲִִַַַָָ

.·Ïאזנֹו מּקצה אפּלּו לאכל אסּור ּבחלּבֹו, אֹותֹו ׁשּצלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָֹּגדי
טעם. ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאבריו, נבלע ׁשהחלב -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חלב  ולא ּכליֹות, חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹלפיכ
ׁשּמּגיע  עד ואֹוכל, קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקרב

ואֹוכל לחלב  קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשלמה  ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד, מּגיע ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
קֹולף  - האסּורֹות קרּומֹות ולא חּוטין לא מּמּנה הסיר ְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹֹולא
ׁשאין  ּומׁשליכֹו; חֹותכֹו אסּור, לדבר ׁשּיּגיע וכיון ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואֹוכל,

טעם, ּבנֹותן ּבהן.ּבגידין לׁשער ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ
.‚Ï ּבהמה אֹו נבלה ּבׂשר עם ׁשחּוטה ּבׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם  ּבזה; זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה  ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
ׁשל  עצמֹו אּלא אֹוסר ואין אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

.אּסּור  ִ
.„Ï זה הרי - ׁשחּוטה ּבׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

הּׁשחּוטה, ּבׂשר ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנאסר,
הּׁשעּור  על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר וכן ואי . ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ

מּפני  נאסר טהֹור, ּתפל ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר
לא  - טמא ּדג והּתפל טהֹור הּמליח היה אם אבל ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹצירֹו;
ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג הּמליח. מן ּבֹולע ׁשהּתפל הּמליח, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנאסר
אחד  הּטמא היה ּכן אם אּלא אסּור, הּכל ציר - טהֹור ּדג ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹעם

הּטהֹור. מן ִִִַַָָמּמאתים

ה'תשע"ג  טבת י"א שני יום

טז  ¤¤ּפרק
ׁשּנתערב ‡. האסּור ּבּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל

מתּבל, אֹו מחּמץ האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּבמינֹו
ונדמע  נתערב ולא ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹו

ּדב  אֹו מתּבל אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; חׁשּוב ּבּדבר ר ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשהּוא  ּבכל אֹוסר -. ְֵֶָ

עּסת ·. לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?
ּכּלּה העּסה זֹו הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻֻחּטין
ּבהן  ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻמדּמע;
ּפי  על ואף מדּמע, הּכל - החּלין מּמין והן לתּבל, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֻֻּכדי
ּכלאי  ׁשל ׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּׂשאֹור
- הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּכרם

ּבהניה  אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ
ׁשבעה ‚. - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר

בדן ורּמֹוני ,פר אגֹוזי הן: ואּלּו מקומות]דברים; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּתרדין וחלפֹות סתּומֹות, אּכרּוב,[סלק]וחבּיֹות וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ

הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָּודלעת
ונתערב „. ערלה, ׁשהיה בדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?

חבית  וכן ּבהניה; אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
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ּבכּמה  ׁשּנתערבה הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסתּומה
ּבהניה  אסּורין הּכל - סתּומֹות חבּיֹות ׁשאר אלפים וכן . ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ

דברים. ְְִִַָָהּׁשבעה
אֹו‰. חּיה אֹו ּבהמה ּבׂשר ׁשל אֹו נבלה, ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

- חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין, ּדג אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָעֹוף
הּׁשאר  יׁשער ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה עד אסּור ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהּכל
ולא  עֹומד האסּור הּדבר הרי הגּביהּה, לא ׁשאם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבׁשּׁשים;

לפני נׁשּתּנה  ּבּה מתּכּבד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה ; ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
.האֹורחין  ְִָ

.Â חּלין ׁשל אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהם אסּורין הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ׁשחיטה  ּבהלכֹות ׁשּיגּביּהׁשּיתּבאר עד ׁשהן, ּבכל אֹוסרין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- הּבׂשר עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.
ּבנֹותן  ּבּגידין ׁשאין מּתר, והּׁשאר מגּביהֹו ׁשּמּכירֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
ּבפני  ּברּיה ׁשהּוא מּפני אסּור; הּכל מּכירֹו, אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטעם.

ׁשהּוא. ּבכל ואֹוסר חׁשּוב הּוא הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמֹו,
.Ê חּיים ּבעלי ּכל ׁשֹור וכן ,לפיכ ּבטלין; ואינן הן חׁשּובין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

עגלֹות, ּבאלף ערּופה ועגלה ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּנסקל
חמֹור  ּפטר אֹו צּפֹורים, ּבאלף הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָֹאֹו
- הּדברים ׁשאר אבל ּבהניה. אסּורין ּכּלן - חמֹורים ְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֻּבאלף

ּבׁשעּורן. עֹולין אּלּו הרי לּמנֹות, ׁשּדרּכן ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאף
.Á ּבמאתים ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיצד?

- אתרֹוגין ּבמאתים ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻאגּדֹות,
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. .הּכל ְֵֵֶַַָָֹֹֻ

.Ë מן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
י  ּבארץ בדן ורּמֹוני פר אגֹוזי ּכגֹון ּבאֹותן הּמקֹומֹות, ׂשראל ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבאֹותֹו חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ׁשהּוא - ְְְְֲִִִֵֶֶַַָהּזמּנין
ּבכל  אֹוסרין ׁשהן אּלא אּלּו, הזּכרּו ולא זמן; ּובאֹותֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֻמקֹום
ּבׁשאר  ּבהן ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן

מּדבריהם.מקֹומֹות  האּלּו אּסּורין ׁשּכל הּוא ּברּור ודבר . ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
.È אחרים רּמֹונים לׁשני הּזאת, הּתערבת מן אחד רּמֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנפל

אחרים  לרּמֹונים אחד רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל בדן, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמרּמֹוני
ּתערבת  ׁשל הרּמֹון ׁשהרי מּתרין, האחרים אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
רּמֹון  הראׁשֹונה הּתערבת מן נפל ואם ּברב; ּבטל ְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהראׁשֹונה
ספק  להּתיר אּלא ּברב, ּבטל נאמר לא אסּורין; ּכּלן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻלאלף,
אינֹו אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹספקֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .אֹוסר. ְֵֵֵֶַָֹ
.‡È ערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו

ונתחּתכּו החבּיֹות, ונתּפּתחּו הרּמֹונים, נתּפרדּו אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּביניהן,
יעלּו אּלּו הרי - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדלּועין,

ּומאתים  והּואּבאחד ּבכלל ; ׁשּנדֹוכה נבלה לחתיכת הּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּׁשים. עֹולה ׁשהיא ּכמֹוה, הּכל ונעׂשה ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹהחתיכֹות

.·Èלפצע ולפּתח [לרסק]ואסּור הרּמֹונים, ּולפרד האגֹוזים, ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹֹ
ׁשאין  - ּומאתים ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו, אחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות

ואֹו אֹותֹו קֹונסין כן, עׂשה ואם לכּתחּלה; אּסּור סרין מבּטלין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָָעליו

.‚È,העּסה לתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׂשאֹור

ּובׁשניהן  לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלא
ּומּתרת  ליׂשראל אסּורה עּסה אֹותּה - לחּמץ ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכׁשּיצטרפּו

ׁשּנפלּולּכהנים  הּכרם ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכדי  ּובׁשניהן לתּבל, ּכדי מהם ּבאחד ולא הּקדרה, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלתֹו
האסּור  ּדבר ׁשהרי ליׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָלתּבל

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה; ְְֲִִֶֶֶָָֹֻלהם
.„Èאֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּתבלין

וכן  ולאסר, לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשלׁשה
הֹואיל  - ׂשעֹורין ׁשל ּוׂשאֹור חּטין ׁשל ׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
הן  הרי אּלא מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן הּוא, אחד ׂשאֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָוׁשם
ׁשל  ּבעּסה לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרפין אחד; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכמין

לחּמץ חּטין  ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ׂשעֹורים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה

.ÂË נהרֹות ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
אחד  ׁשּלכל ּפי על אף - ּגּנה ׁשל וכרּפס אפר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוכרּפס
מצטרפין  אחד, מין והן הֹואיל - עצמֹו ּבפני ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמהן

ְֵַלתּבל.
.ÊË ׂשאֹור אֹו ּתרּומה ׁשל ׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה

ּתבלין  לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשל
יׁש אם - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל
ּכדי  ּובּתבלין מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבּׂשאֹור
אין  ואם אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹלתּבל
ּבאחד  ּתרּומה ּבׁשעּורן, יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהן

ּומאתים  ּבאחד הּכרם וכלאי וערלה .ּומאה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

נפל  ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
התערובת]לּכל ּכלאי [לכל ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי , ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשהרי  הּכרם; ּכלאי אּסּור ולא ערלה, אּסּור ּכאן אין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
ּתרּומה. הּמאתים ׁשּמקצת ּפי על ואף ּומאתים, ּבאחד ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָעלה

.ÁÈ?ּכיצד הּתרּומה. את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
לעׂשרים  ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
ּומאה; אלף עׂשרים הּתערבת ּכל נעׂשת חּלין, ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאלף
הרי  - ּתרּומה ׁשל ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹואחר
ּפי  על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל

הּכרם  ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה .ׁשּמקצת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈ את הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן

הערלה. את והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהערלה,
ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
ּוסאה  סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ואחר חּלין, אלף ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻלארּבעים

מּתר; הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשּבטל ׁשל ׁשּכיון ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּתחּלה, ׁשּנפל הּמּתרין האּסּור ּכחּלין הּכל .נעׂשה ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻֻ

.Î יעלה ּבאחרים, נתערב יּׂשרף; ערלה, ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבגד
ּומאתים  ׁשאפיּהּבאחד ּופת ערלה, ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

והּפת, הּתבׁשיל יּׂשרף - הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבקלּפי
ּבאחד  יעלּו ּבאחרים, נתערבּו ּבהן; נּכרת הניתֹו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהרי

ִַָּומאתים.
.‡Îהּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד זרת]וכן ׁשּצבעֹו[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
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ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא איזה ידּוע ואין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבערלה,
מי  ּומאתים; ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ערלה סּמני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערבּו

ּברב. יּבטל - צבע ּבמי ְְִֵֵֶֶַַָֹצבע
.·Îחדׁשּתּנּור ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתר  ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבּׁשל ּבין ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבהניה; אסּור זה הרי - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
האׁש, ּכל את ּגרף ּבּתב ׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׁש
מּתר, זה הרי - ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻואחר

ה  אּסּור עצי להם.ׁשהרי לכּו ְֲֲִֵֵֶֶָָ
.‚Î ּבקלּפי הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָקערֹות

ּבהניה  האסּור ּדבר ׁשהרי ּבהניה, אסּורין אּלּו הרי - ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָערלה
חרׂש אֹותן .עׂשה ֶֶָָָ

.„Î ּכיון מּתרת; ערלה, עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפת
קדרה  ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל - ּגחלים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשּו
- הּתר ּובעצי הּכרם, ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבּׁשל
ׁשּבׁשעה  ּגֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרי
ההּתר; עצי ּבאּו לא עדין אּסּור, עצי מחמת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנתּבּׁשלה

ּבאּסּור  ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת .ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
.‰Î ׁשל ערּוגה וכן ּבנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה

אם  הּכל: מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
- ערּוגֹות ּבמאתים וערּוגה נטיעֹות, ּבמאתים נטיעה ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָהיתה
הּנלקט  ּכל הרי מּזה, ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרי

הּדין אסּור  מן והיה לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולּמה . ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹ
והערּוגה  הּנטיעה ויֹוציא ׁשּיטריח עד הּכל לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשאֹוסרין
ּבנטיעה  ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה, ׁשהּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאסּורה?

מֹוציאּה. היה יֹודעּה היה ואּלּו ְְִִַַָָָָָָאחת,
.ÂÎ ערלה ּפּגי ּבׂשרף ּגבינה ּתקרבת הּמעמיד ּבקבת אֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבהניה; אסּורה זֹו הרי - ּגֹויים ׁשל יין ּבחמץ אֹו זרה, ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה
ּכל  ׁשהּוא ּפי על ואף מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָאף

הּו האסּור הּדבר ׁשהרי - אֹותּהׁשהּוא ׁשעׂשה והּוא הּנּכר, א ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ְִָּגבינה.

.ÊÎ;ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין הּכרם, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין  לׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן .והּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.ÁÎ הּכל - הּיין עם ׁשּנתערב זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיין
ׁשהּוא  ּבכל ּבהניה ּדברים אסּור ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

אבל  ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
מּצלצּול נס יין ערה -[כלי]אם יין ׁשל הּבֹור לתֹו קטן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ערה מן אפּלּו ערה ֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
לּמּתר  האסּור מן אֹו לאסּור, הּמּתר מן ׁשערה ּבין - ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻהחבית

ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל -ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.ËÎ,ׁשהּוא ּבכל אֹוסר זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב

ׁשּבֹו האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח לגֹויים, ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשתּיה;
נתערבה  אם וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומׁשליכֹו
ּבׁשתּיה, אסּורין הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחבית
ּכׁשּימּכר  הּמלח, לים חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּומּתרין

יינם  סתם ׁשל ּבחבית וכן לגֹוי. .הּכל ְְְְִֵֵֶַָָָֹ
.Ï ׁשהן מּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין, ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמים

הּמׁשקה  ּבׁשּנפל אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמין
נפל  אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו האסּור הּמּתר הּמׁשקה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּיּורק  והּוא ּבטל; ראׁשֹון ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֻלתֹו
מעט  מעט ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, יהיּומּצלצּול והיא . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

זרה. עבֹודה ּתקרבת אֹו נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? ְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּמים
.‡Ï ואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל  ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר  הּכל .והרי ֲֵַַָֹֻ
.·Ï מּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ׁשהיה  ּבין יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה;
ואם חדׁש ּבהניה; אסּורֹות אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן אם - ְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי ֲֲִֵֵַָָָֻלאו,
.‚Ï ּפֹוגם ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל

הּתאנים  .ּבטעם ְְִֵַַַ
.„Ï,ּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

וימּכרם  יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּומּתרֹות
ּפת, מהן ועֹוׂשה אֹותן, טֹוחן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָליׂשראל.
אֹותּה יּקחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּבפני ׁשּלא לּגֹויים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומֹוכרּה

ה  מן ׁשּיתּבאר יׂשראל ּכמֹו אסּורה, ּגֹויים ּפת ׁשהרי - .ּגֹוי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָולּמה

ּבהן. נבלע והּיין ְְֲִִֶַַָָׁשֹואבֹות,
.‰Ï ּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין

ׁשּנתערב  ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם  ּבנֹותן אֹותֹו .מׁשערין ְְֲִֵַַַ

ה'תשע"ג  טבת י"ב שלישי יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבׂשר ‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה

הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
אחר, מין ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָואם

טעם  .ּבנֹותן ְֵַַ
הֹואיל ·. ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא

לא  סֹופרים, ּומּדברי ּבּקדרה; ׁשּנבלע הּׁשּמן נפּגם לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻועדין
מן  יׁשנים חרׂש ּכלי לֹוקחין אין לפיכ לעֹולם. ּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבּׁשל
לעֹולם, ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגֹויים

ּבאבר  ׁשּועין היּו ׁשני ואפּלּו מּיֹום ּבהן ּובּׁשל לקח, ואם ; ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מּתר. הּתבׁשיל - ְְִַַָָָָֻוהלאה

מּתכֹות ‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
מטּבילן  - עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכלי
ולׁשּתֹות. ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבמי
ּוצלֹוחּיֹות  ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּודברים
ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוקיתֹונֹות
- חּמין ּומחּמי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּבהם
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ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא איזה ידּוע ואין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבערלה,
מי  ּומאתים; ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ערלה סּמני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערבּו

ּברב. יּבטל - צבע ּבמי ְְִֵֵֶֶַַָֹצבע
.·Îחדׁשּתּנּור ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתר  ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבּׁשל ּבין ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבהניה; אסּור זה הרי - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
האׁש, ּכל את ּגרף ּבּתב ׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׁש
מּתר, זה הרי - ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻואחר

ה  אּסּור עצי להם.ׁשהרי לכּו ְֲֲִֵֵֶֶָָ
.‚Î ּבקלּפי הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָקערֹות

ּבהניה  האסּור ּדבר ׁשהרי ּבהניה, אסּורין אּלּו הרי - ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָערלה
חרׂש אֹותן .עׂשה ֶֶָָָ

.„Î ּכיון מּתרת; ערלה, עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפת
קדרה  ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל - ּגחלים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשּו
- הּתר ּובעצי הּכרם, ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבּׁשל
ׁשּבׁשעה  ּגֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרי
ההּתר; עצי ּבאּו לא עדין אּסּור, עצי מחמת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנתּבּׁשלה

ּבאּסּור  ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת .ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
.‰Î ׁשל ערּוגה וכן ּבנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה

אם  הּכל: מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
- ערּוגֹות ּבמאתים וערּוגה נטיעֹות, ּבמאתים נטיעה ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָהיתה
הּנלקט  ּכל הרי מּזה, ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרי

הּדין אסּור  מן והיה לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולּמה . ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹ
והערּוגה  הּנטיעה ויֹוציא ׁשּיטריח עד הּכל לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשאֹוסרין
ּבנטיעה  ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה, ׁשהּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאסּורה?

מֹוציאּה. היה יֹודעּה היה ואּלּו ְְִִַַָָָָָָאחת,
.ÂÎ ערלה ּפּגי ּבׂשרף ּגבינה ּתקרבת הּמעמיד ּבקבת אֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבהניה; אסּורה זֹו הרי - ּגֹויים ׁשל יין ּבחמץ אֹו זרה, ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה
ּכל  ׁשהּוא ּפי על ואף מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָאף

הּו האסּור הּדבר ׁשהרי - אֹותּהׁשהּוא ׁשעׂשה והּוא הּנּכר, א ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ְִָּגבינה.

.ÊÎ;ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין הּכרם, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין  לׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן .והּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.ÁÎ הּכל - הּיין עם ׁשּנתערב זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיין
ׁשהּוא  ּבכל ּבהניה ּדברים אסּור ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

אבל  ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
מּצלצּול נס יין ערה -[כלי]אם יין ׁשל הּבֹור לתֹו קטן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ערה מן אפּלּו ערה ֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
לּמּתר  האסּור מן אֹו לאסּור, הּמּתר מן ׁשערה ּבין - ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻהחבית

ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל -ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.ËÎ,ׁשהּוא ּבכל אֹוסר זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב

ׁשּבֹו האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח לגֹויים, ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשתּיה;
נתערבה  אם וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומׁשליכֹו
ּבׁשתּיה, אסּורין הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחבית
ּכׁשּימּכר  הּמלח, לים חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּומּתרין

יינם  סתם ׁשל ּבחבית וכן לגֹוי. .הּכל ְְְְִֵֵֶַָָָֹ
.Ï ׁשהן מּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין, ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמים

הּמׁשקה  ּבׁשּנפל אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמין
נפל  אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו האסּור הּמּתר הּמׁשקה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּיּורק  והּוא ּבטל; ראׁשֹון ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֻלתֹו
מעט  מעט ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, יהיּומּצלצּול והיא . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

זרה. עבֹודה ּתקרבת אֹו נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? ְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּמים
.‡Ï ואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל  ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר  הּכל .והרי ֲֵַַָֹֻ
.·Ï מּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ׁשהיה  ּבין יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה;
ואם חדׁש ּבהניה; אסּורֹות אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן אם - ְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי ֲֲִֵֵַָָָֻלאו,
.‚Ï ּפֹוגם ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל

הּתאנים  .ּבטעם ְְִֵַַַ
.„Ï,ּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

וימּכרם  יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּומּתרֹות
ּפת, מהן ועֹוׂשה אֹותן, טֹוחן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָליׂשראל.
אֹותּה יּקחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּבפני ׁשּלא לּגֹויים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומֹוכרּה

ה  מן ׁשּיתּבאר יׂשראל ּכמֹו אסּורה, ּגֹויים ּפת ׁשהרי - .ּגֹוי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָולּמה

ּבהן. נבלע והּיין ְְֲִִֶַַָָׁשֹואבֹות,
.‰Ï ּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין

ׁשּנתערב  ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם  ּבנֹותן אֹותֹו .מׁשערין ְְֲִֵַַַ

ה'תשע"ג  טבת י"ב שלישי יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבׂשר ‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה

הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
אחר, מין ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָואם

טעם  .ּבנֹותן ְֵַַ
הֹואיל ·. ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא

לא  סֹופרים, ּומּדברי ּבּקדרה; ׁשּנבלע הּׁשּמן נפּגם לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻועדין
מן  יׁשנים חרׂש ּכלי לֹוקחין אין לפיכ לעֹולם. ּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבּׁשל
לעֹולם, ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגֹויים

ּבאבר  ׁשּועין היּו ׁשני ואפּלּו מּיֹום ּבהן ּובּׁשל לקח, ואם ; ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מּתר. הּתבׁשיל - ְְִַַָָָָֻוהלאה

מּתכֹות ‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
מטּבילן  - עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכלי
ולׁשּתֹות. ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבמי
ּוצלֹוחּיֹות  ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּודברים
ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוקיתֹונֹות
- חּמין ּומחּמי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּבהם
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ידי  על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמגעילן
ׁשּתּנׁשר  עד ּבאּור מלּבנן - ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהאּור,

מּתרין  והן ּומטּבילן .קלּפתן, ְְְִִִֵַָָָָֻ
יֹורה„. נֹותן מגעילן? ּגדֹולה,[סיר]ּכיצד יֹורה לתֹו קטּנה ְְְְִֵֵַַַָָָָָ

יפה  ּומרּתיחּה הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד מים עליה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּוממּלא
אֹו ּבצק ׂשפתּה על מּקיף - ּגדֹולה יֹורה היתה ואם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָיפה;
ּומרּתיח. ׂשפתּה, על הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלאּה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָטיט,
הדיח, ׁשּלא עד אֹו הרּתיח, ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻוכּלן
הּׁשּמן  ׁשּכל מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין, ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻועד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, לפגם טעם נֹותן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבהן
הּגֹויים,‰. מן הּנלקחין הּסעּודה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָטבילה

וטהרה, טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ְְְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻואחר
ּבאׁש יבא אׁשר ּדבר "ּכל - לּה ורמז סֹופרים. מּדברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

וטהר" ּבאׁש מדּבר ּתעבירּו ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ל ׁשאין טמאה; מידי לא גֹויים, געּולי מידי ּבטהרתן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻאּלא
הּטמאים, וכל האׁש; ידי על אּלא עֹולה ׁשאינּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמאה

ואין ּבטביל  ּוטבילה. ּבהּזיה מת, וטמאת מּטמאתן; עֹולין ה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻֻ
"וטהר", ׁשּכתּוב וכיון גֹויים. ּגעּולי לענין א ּלא ּכלל אׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשם
להּתירֹו ּבאׁש עברתֹו אחר טהרה לֹו 'הֹוסף חכמים: ְְֲֲֳִִֵֵַַַָָָָָָָאמרּו

גֹויים'. ִִִֵמּגעּולי
.Â סעּודה ׁשל מּתכֹות ּכלי אּלא זֹו, ּבטבילה חּיבּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשּמׁשּכן  אֹו הּגֹויים, מן הּׁשֹואל אבל הּגֹויים; מן ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנלקחין
ואינֹו מלּבן, אֹו מרּתיח אֹו מדיח - מּתכֹות ּכלי אצלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּגֹוי
מדיח  - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח אם וכן להטּביל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי
החדׁשים, חרׂש ּכלי וכן להטּביל. צרי ואינֹו מרּתיח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
ּככלי  הן הרי ּבאבר, הּׁשּועים אבל להטּביל; צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינֹו

טבילה  ּוצריכין .מּתכֹות ְְִִִַָָ
.Ê ּבאּור מלּבנּה - הּגֹויים מן סּכין אֹו[באש]הּלֹוקח , ְְִִִֵַַַַַָָ

ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּברחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
ּפעמים, עׂשרה קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּפגימֹות

צנֹון ּבּה חריף]ואֹוכל אֹו[דבר ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם ; ְְְְִִֵָָָ
מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשהיתה
מקֹום  מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. מׁשחיזּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאֹו

מׁשּבח. זה הרי קלף, ואם ְְְֲִִֵֶַַָָָֻהּׁשחיטה;
.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין

ּבגדים  ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; .אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.Ë ּפי על ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָויׁש

הּתֹורה  מן עּקר לאּסּורן מן ׁשאין להתרחק ּכדי עליהן ּגזרּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
לידי  ויבֹואּו יׂשראל, ּבהם יתערבּו ׁשּלא עד - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּגֹויים
ׁשאין  ּבמקֹום ואפּלּו עּמהן, לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחתנּות;
ואפּלּו ּבּׁשּוליהן, אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו ;נס ליין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלחש

לגעּוליהן. לחש ׁשאין ְְִִֵֵֶֶָֹּבמקֹום
.È ּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?

מּכליו  הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשכר לבּדֹו ׁשֹותין ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻ

ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים מן ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלהן

לביתֹו הּׁשכר הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָאסּור
אצלן. יסעד ׁשּמא הּגזרה, ׁשעּקר מּתר; ׁשם, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוׁשתהּו

.‡È ּבכל לׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻיין
עליו  ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הרי מקֹום; צּמּוקים, יין . ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ

.ּומתנּס ּכיין ְְִִֵַַהּוא
.·È ּבּדבר ׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

נחּתֹום  ׁשם ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָולֹוקחין
הּדחק  ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, ּבעלי יׂשראל; ּפת אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּׁשּום  הּגזרה ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבּתים,
אצלן. לסעד יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹחתנּות,

.‚È ׁשהדליק אֹו יׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את הּגֹוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק
יׂשראל  ּובא הּגֹוי ואפה הּגֹוי ׁשהדליק אֹו ּגֹוי, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּבמלאכת  ונׁשּתּתף הֹואיל - לאׁש ּכבׁשֹו אֹו מעט האׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
הּתּנּור  לתֹו עץ אּלא זרק לא ואפּלּו מּתרת; זֹו הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּפת,
ׁשהּפת  הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו, הּפת ּכל הּתיר -ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אסּורה  .ׁשּלהן ֲֶֶָָ
.„Èּפריׁשיןּגֹוי אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו [סוג ׁשּבּׁשל ְְִִִִֵֶַַָָָ
הרי פרי] - חי ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר מּכל ּבאּלּו וכּיֹוצא ,ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא  ּכמֹות נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא ּגזרּו ולא מּתרין. ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאּלּו
הּגֹוי  ּבּׁשלן אם וירקֹות; ּוביצה ּתפל ודג ּבׂשר ּכגֹון ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָחי,
הרי  - ּבבּׁשּולן עּמֹו יׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף, ועד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹמּתחּלה

גֹויים. ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין, ֲִִִִֵֵאּלּו
.ÂËׁשלחן ּבּמה על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

וכּיֹוצא  ודגים ּוביצים ּבׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
את  ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהן;

ּתּורמּוסין  ּכגֹון ׁשאינן הּפת, ּפי על אף - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשעּקר  ּבהן; ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי חּיין, ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻנאכלין
ודבר  ּבסעּודה, אצלֹו הּגֹוי יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגזרה
אדם  אין הּפת, את ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאינֹו

עליו. חברֹו את ְֲֵֵֶַָָמזּמן
.ÊËּכמֹו הן הרי ּגֹוי, אֹו יׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדגים

וכל  מּתרין. ּכן, אחר ּגֹוי צלין ואם ּבּׁשּול; מקצת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻׁשּנתּבּׁשלּו
מּתר; - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ּבּׁשּולֹו, מעט יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשּבּׁשלֹו
והּפ האׁש ּגּבי על קדרה אֹו ּבׂשר הּגֹוי הּניח אם ,ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלפיכ
הּגֹוי  וגמר יׂשראל ׁשהּניח אֹו ּבּקדרה, והגיס ּבּבׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיׂשראל

מּתר  זה הרי -. ֲֵֶָֻ
.ÊÈ ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּגֹוי, ׁשּמלחֹו -ּדג לאכילה ׁשהכׁשירן עד , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אינֹו והמעּׁשן זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין; אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻהרי
עליהן; ּגזרּו ולא מּתרין, - ּגֹויים ׁשל קליֹות וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻּכמבּׁשל.

הּקליֹות. על חברֹו מזּמן אדם ְְֲֵֵֵֶַַַָָָׁשאין
.ÁÈ אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן, וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין

ּבמקֹום  גֹויים, ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ְְֲִִִִִִֵַָָהּגֹויים
ּגעּולי  ּומּׁשּום ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשעֹולין
ּבקדרה  אֹו הּבׂשר, עם אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָגֹויים,
ּבׁשמן, הּגֹויים אֹותן ׁשּקֹולין הּספּגנין וכן ּבׂשר. ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבּׁשלּו

גֹויים. ּגעּולי מּׁשּום אף ֲִִִִֵַאסּורין
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.ËÈ ּגֹוי ּכיצד? מּתר. זה הרי לבּׁשּול, נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּגֹוי
חגבים  ּבֹו ונתּבּׁשלּו החציר, להעביר ּכדי ּבאגם אּור ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּצית
ׁשלחן  על עֹולין ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מּתרין, אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻ
הּׂשער  להעביר הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת; מּׁשּום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמלכים
ּבׁשעת  ׁשּנצלּו אזנים ראׁשי ּומן הּדלּדּולין מן לאכל מּתר -ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

.חריכה  ֲִָ
.Î,מּתחּלתן מתּוקין היּו אם - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִִִֶָָָָָָּתמרים

אּלּו הרי הּבּׁשּול, ּומתקן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻהרי
אסּורין  אּלּו הרי ּבינֹונּיים, היּו .אסּורין; ֲֲֲִִִִֵֵֵָ

.‡Î זה הרי ּבחמץ, ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
ּבּמים, אֹותן ׁשּלׁשין ּוׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאסּור;

מּתר  זה .הרי ֲֵֶָֻ
.·Î מּתר ּגֹויים, ׁשל עֹומד ׁשמן זה הרי - ׁשאֹוסרֹו ּומי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשהּתירּוהּו; ּדין ּבית ּפי על ׁשהמרה מּפני ּגדֹול, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבחטא
מּפני  לא נאסר ואינֹו מּתר; זה הרי הּׁשמן, נתּבּׁשל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻואפּלּו
ּגעּולי  מּפני ולא חי, ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני גֹויים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבּׁשּולי

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ּפֹוגם ׁשהּבׂשר מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָגֹויים,
.‚Î מתיקה מיני מּמּנּו ועׂשּו ׁשּנתּבּׁשל, ּגֹויים ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה  מּטעם מּתר -. ִֶַַָֻ
.„Îתמרים]ּכסּפן ּבין [פסולת חּמין, ׁשהּוחּמּו ּגֹויים ׁשל ְִִֵֶֶַַָֻ

טעם  ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן הּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפגם
- האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשין, זיתים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
אסּורין; יין, עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתרין.
אסּורין. - ׁשכר חמץ ואפּלּו חמץ, עליהן מזּלפין היּו אם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן

.‰Î ׁשּמׁשליכין מּפני ּגֹויים? ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
מּתר  האֹוצר, מן הּנלקח לפיכ יין; ׁשמרי .לתֹוכֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻ

.ÂÎדג]הּמּוריס יין,[שמן לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום - ְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּבכל  מֹורין וכזה מּתר. הּמּוריס, מן יקר הּיין היה ואם ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻאסּור;
ׁשאין  - אסּור ּדבר הּגֹויים ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר
הּזֹול  מערב אבל מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר מערב ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאדם

להׂשּתּכר. ּכדי ְְְִֵֵַַָָּבּיקר,
.ÊÎ מלאכה ׁשעׂשה אֹו אסּורֹות, מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן

ּבן  ׁשאינֹו לפי להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשּבת
אבל ּדעת  מעצמֹו; ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

מּדברי  ׁשאּסּורן דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהאכילֹו
ואפּלּוסֹופרים  ּומֹועד, ׁשּבת ּבחּלּול להרּגילֹו אסּור וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ְְִִִֵֶָּבדברים
.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף

ּולהפריׁשֹו ּבֹו לגער אביו על ּבקדּׁשה מצוה לחּנכֹו ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻ
וגֹו'. ּדרּכֹו" ּפי על לּנער חנ" ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹּופריׁשה,

.ËÎ אדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסרּו
אֹו קיא ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ולׁשּתֹות  לאכל אסרּו וכן ּבהן; וכּיֹוצא סרּוחה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצֹואה
ּכלי  ּכגֹון מהן, מתאֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבכלים

זכּוכית  ּוכלי הּכּסא סּפריןבית דם]ׁשל ּבהן [מקיזי ׁשּגֹורעין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבהן; וכּיֹוצא הּדם ְֵֶֶַַָָאת

.Ï מזהמֹות ּבידים לאכל אסרּו מלכלכין;וכן כלים ּגּבי ועל , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
נפׁשתיכם". את ּתׁשּקצ ּו "אל ּבכלל אּלּו, ּדברים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מאכלֹות ְְֲִֵֵַַַַַָָוהאֹוכל
‡Ï. ּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

מׁשּקץ  ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבין
יתר עצמֹונפׁשֹו, על ׁשּיביא רעים חלאים ויתחּיב על , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכדי  מזּמנים, ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבנפׁשֹו.
נפׁשֹו. יׁשּקץ ולא אדם, בני ּבפני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא

·Ï. יתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל
ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,

אני". קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתקּדׁשּתם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  טבת י"ג רביעי יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

מצוֹות  ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; יאכל;לא ּכ ואחר לׁשחט ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹ

(ג)(ב) אחד; ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ּדם ׁשּלא לכּסֹות ְְְְְִֶֶֶַַָֹֹ
(ד) ועֹוף; (ה)חּיה הּבנים; על האם לּקח האם,ׁשּלא לׁשּלח ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבנים. על לקחּה ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאם

א  ¤¤ּפרק
ׁשּיׁשחט מצות‡. חּיה עׂשה ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

,"ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל, ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף,
ואת  הּצבי את יאכל ּכאׁשר א" מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לענין  ּכבהמה ׁשחּיה למדּת, הא - ּתאכלּנּו" ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּיל,
עֹוף  אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף ְְֲִֵֵֶַָָָׁשחיטה;
העֹוף  ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד ּדמֹו", את וׁשפ - יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר

החּיה. ּדם ְִִַַַַָּכׁשפיכת
ּבהמה ·. הּׁשֹוחט ,לפיכ היא. אחת ּבכּלן, ׁשחיטה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻוהלכֹות

ּתחּלה  מבר עֹוף אֹו חּיה וצּונּואֹו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
הּבׂשר  - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ,ּבר לא ואם הּׁשחיטה'; ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹעל
מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל הּׁשחּוטה, מן לאכל ואסּור ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר.
והרי  תעׂשה, ּבלא עֹובר - נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהאֹוכל
לחּת ּומּתר לֹוקה. ואינֹו הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹֹֻהּוא
יפה  יפה ּומֹולחֹו נפׁשּה, ׁשּתצא קדם ׁשחיטה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה

יאכלּנּו ּכ ואחר ׁשּתמּות; עד ּומּניחֹו יפה, יפה .ּומדיחֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
היא ‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים

אֹותן  להם,הּמּתרת יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
להם" ּומצא להם, יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּומצא
"אסף  נאמר: ּובחגבים וצאן; ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים אספת -ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבתֹו מאליהן מתּו אם לפיכ לבּדּה. ּבאספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

חּיים. לאכלן ּומּתר מּתרין; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּמים,
אֹותּה,„. לפרׁש צרי - סתם ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור  הּוא וכּמה ׁשֹוחטין, הּבהמה מן מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּולידע
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.ËÈ ּגֹוי ּכיצד? מּתר. זה הרי לבּׁשּול, נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּגֹוי
חגבים  ּבֹו ונתּבּׁשלּו החציר, להעביר ּכדי ּבאגם אּור ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּצית
ׁשלחן  על עֹולין ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מּתרין, אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻ
הּׂשער  להעביר הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת; מּׁשּום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמלכים
ּבׁשעת  ׁשּנצלּו אזנים ראׁשי ּומן הּדלּדּולין מן לאכל מּתר -ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

.חריכה  ֲִָ
.Î,מּתחּלתן מתּוקין היּו אם - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִִִֶָָָָָָּתמרים

אּלּו הרי הּבּׁשּול, ּומתקן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻהרי
אסּורין  אּלּו הרי ּבינֹונּיים, היּו .אסּורין; ֲֲֲִִִִֵֵֵָ

.‡Î זה הרי ּבחמץ, ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
ּבּמים, אֹותן ׁשּלׁשין ּוׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאסּור;

מּתר  זה .הרי ֲֵֶָֻ
.·Î מּתר ּגֹויים, ׁשל עֹומד ׁשמן זה הרי - ׁשאֹוסרֹו ּומי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשהּתירּוהּו; ּדין ּבית ּפי על ׁשהמרה מּפני ּגדֹול, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבחטא
מּפני  לא נאסר ואינֹו מּתר; זה הרי הּׁשמן, נתּבּׁשל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻואפּלּו
ּגעּולי  מּפני ולא חי, ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני גֹויים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבּׁשּולי

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ּפֹוגם ׁשהּבׂשר מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָגֹויים,
.‚Î מתיקה מיני מּמּנּו ועׂשּו ׁשּנתּבּׁשל, ּגֹויים ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה  מּטעם מּתר -. ִֶַַָֻ
.„Îתמרים]ּכסּפן ּבין [פסולת חּמין, ׁשהּוחּמּו ּגֹויים ׁשל ְִִֵֶֶַַָֻ

טעם  ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן הּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפגם
- האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשין, זיתים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
אסּורין; יין, עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתרין.
אסּורין. - ׁשכר חמץ ואפּלּו חמץ, עליהן מזּלפין היּו אם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן

.‰Î ׁשּמׁשליכין מּפני ּגֹויים? ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
מּתר  האֹוצר, מן הּנלקח לפיכ יין; ׁשמרי .לתֹוכֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻ

.ÂÎדג]הּמּוריס יין,[שמן לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום - ְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּבכל  מֹורין וכזה מּתר. הּמּוריס, מן יקר הּיין היה ואם ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻאסּור;
ׁשאין  - אסּור ּדבר הּגֹויים ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר
הּזֹול  מערב אבל מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר מערב ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאדם

להׂשּתּכר. ּכדי ְְְִֵֵַַָָּבּיקר,
.ÊÎ מלאכה ׁשעׂשה אֹו אסּורֹות, מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן

ּבן  ׁשאינֹו לפי להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשּבת
אבל ּדעת  מעצמֹו; ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

מּדברי  ׁשאּסּורן דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהאכילֹו
ואפּלּוסֹופרים  ּומֹועד, ׁשּבת ּבחּלּול להרּגילֹו אסּור וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ְְִִִֵֶָּבדברים
.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף

ּולהפריׁשֹו ּבֹו לגער אביו על ּבקדּׁשה מצוה לחּנכֹו ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻ
וגֹו'. ּדרּכֹו" ּפי על לּנער חנ" ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹּופריׁשה,

.ËÎ אדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסרּו
אֹו קיא ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ולׁשּתֹות  לאכל אסרּו וכן ּבהן; וכּיֹוצא סרּוחה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצֹואה
ּכלי  ּכגֹון מהן, מתאֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבכלים

זכּוכית  ּוכלי הּכּסא סּפריןבית דם]ׁשל ּבהן [מקיזי ׁשּגֹורעין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבהן; וכּיֹוצא הּדם ְֵֶֶַַָָאת

.Ï מזהמֹות ּבידים לאכל אסרּו מלכלכין;וכן כלים ּגּבי ועל , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
נפׁשתיכם". את ּתׁשּקצ ּו "אל ּבכלל אּלּו, ּדברים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מאכלֹות ְְֲִֵֵַַַַַָָוהאֹוכל
‡Ï. ּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

מׁשּקץ  ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבין
יתר עצמֹונפׁשֹו, על ׁשּיביא רעים חלאים ויתחּיב על , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכדי  מזּמנים, ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבנפׁשֹו.
נפׁשֹו. יׁשּקץ ולא אדם, בני ּבפני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא

·Ï. יתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל
ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,

אני". קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתקּדׁשּתם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  טבת י"ג רביעי יום

-dyecwxtq
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מצוֹות  ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; יאכל;לא ּכ ואחר לׁשחט ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹ

(ג)(ב) אחד; ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ּדם ׁשּלא לכּסֹות ְְְְְִֶֶֶַַָֹֹ
(ד) ועֹוף; (ה)חּיה הּבנים; על האם לּקח האם,ׁשּלא לׁשּלח ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבנים. על לקחּה ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאם

א  ¤¤ּפרק
ׁשּיׁשחט מצות‡. חּיה עׂשה ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

,"ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל, ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף,
ואת  הּצבי את יאכל ּכאׁשר א" מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לענין  ּכבהמה ׁשחּיה למדּת, הא - ּתאכלּנּו" ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּיל,
עֹוף  אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף ְְֲִֵֵֶַָָָׁשחיטה;
העֹוף  ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד ּדמֹו", את וׁשפ - יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר

החּיה. ּדם ְִִַַַַָּכׁשפיכת
ּבהמה ·. הּׁשֹוחט ,לפיכ היא. אחת ּבכּלן, ׁשחיטה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻוהלכֹות

ּתחּלה  מבר עֹוף אֹו חּיה וצּונּואֹו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
הּבׂשר  - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ,ּבר לא ואם הּׁשחיטה'; ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹעל
מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל הּׁשחּוטה, מן לאכל ואסּור ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר.
והרי  תעׂשה, ּבלא עֹובר - נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהאֹוכל
לחּת ּומּתר לֹוקה. ואינֹו הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹֹֻהּוא
יפה  יפה ּומֹולחֹו נפׁשּה, ׁשּתצא קדם ׁשחיטה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה

יאכלּנּו ּכ ואחר ׁשּתמּות; עד ּומּניחֹו יפה, יפה .ּומדיחֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
היא ‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים

אֹותן  להם,הּמּתרת יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
להם" ּומצא להם, יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּומצא
"אסף  נאמר: ּובחגבים וצאן; ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים אספת -ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבתֹו מאליהן מתּו אם לפיכ לבּדּה. ּבאספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

חּיים. לאכלן ּומּתר מּתרין; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּמים,
אֹותּה,„. לפרׁש צרי - סתם ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור  הּוא וכּמה ׁשֹוחטין, הּבהמה מן מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּולידע
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והיכן  ׁשֹוחטין, ּומתי ׁשֹוחטין, ּדבר ּובאיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה,
את  הּמפסידין הּדברים הם ּומה ׁשֹוחטין, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשֹוחטין,
צּונּו האּלּו, הּדרכים ּכל ועל הּׁשֹוחט. הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה,
- צּוית ּכאׁשר ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל ,"ּבׁשערי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכלּת
ּכמֹו 'מצוה', הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשאר

זה. חּבּור ּבתחּלת ְְִִִֵֶֶַַׁשּבארנּו
הּצּואר ‰. הּוא - החי מן הּׁשחיטה ּכׁשר מקֹום הּצּואר וכל , ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָ

ׁשּכׁשחֹותכין  הּמקֹום מּתחּלת - ּבּוׁשט ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשחיטה.
ּפרצין  להיֹות ויתחיל ׁשּיׂשעיר מקֹום עד מתקּבץ, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָאֹותֹו

ּבּוׁשט.[מחוספס]ּפרצין הּׁשחיטה מקֹום הּוא זה - ּככרׂש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
.Â,'הּוׁשט 'ּתרּבץ הּנקרא הּוא וזה זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשחט

ׁשחיטתֹו - מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
למעלה  לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּולה.

אצּבעֹותיו  ּבׁשּתי ׁשּיאחז ּכדי וחּיה, ּבבהמה הּכל - ּובעֹוף, ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
וקטנֹו. ּגדלֹו ְְְְִָָלפי

.Ê ּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ּׁשחיטה מקֹום הּוא ,ואיזה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
זה  - לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
מּבחּוץ, הּזה הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא

'צּואר'. ְִַָָנקרא
.Á ׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ׁשחיטה  ּבמקֹום וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
ּבמקֹום  ׁשּלא ּבּוׁשט אֹו ּבּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּצּואר,

נבלה  ספק זֹו הרי - .ׁשחיטה ְְְֲִֵֵֵָָ
.Ë מן ׁשחט ואם הּצּואר; ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ׁשני הּצדדין, הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה - והּוׁשט הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין
ואם  הּׁשֹוחט; יתּכּון ולזה ּבעֹוף, ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.È ּפסּולה ׁשחיטתֹו - ּבבהמה הּׁשני, וחצי ּכּלֹו האחד .ׁשחט ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אחד  מּכל ׁשחט ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻרּבֹו
ּכיון  ּכׁשרה; זֹו הרי הּׂשערה, ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן

הּוא. רּבֹו ּבמּׁשהּו, חציֹו על יתר ְְֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׁשחט
.‡È,ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט

ּפסּולה  ּפסּוקׁשחיטתֹו חציֹו ׁשהיה קנה על [פגום]. וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
לׁשחט  ׁשהתחיל ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמקֹום
ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ,ּבחת ּופגע הּׁשלם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב ְְְְְִִִֵָָֹוהׁשלימּו
.·È הּׁשחיטה לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט, ואם ּכל ; ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

ואפּלּו נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבּדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא
ּומהיר; זריז הּׁשֹוחט ִִֵַָָָָהיה

.‚È ׁשּנׁשחטה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה  .ׁשחיטה ְְִֵָָ

.„È ּבין מּתכת, ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
מחודדת]ּבצר ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין ׁשל [צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

ׁשּיהיה  והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא  חד [שקע]ּפיה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּביֹותר  קטן הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו -ְְִָָ

.ÂËּדר ׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין .הרּוח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
אם  - ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם  ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו .הביא, ְְִִֵָָ
.ÊÈ ׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

לכּתחּלה  ואין ּבּה הֹואיל - חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשֹוחט  ּפגם, ּכל ּבּה ּבּה והביא ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה; ין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטה עד ְְֲִֵֶַַָָָָהּיֹום
.ÁÈמּגעּה אּלא חלקה אינּה והרי ׁשה ׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוסּכין

ואין  הֹואיל - ּבאצּבע מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכמּגע
ּבּה ׁשֹוחטין ּפגם, .ּבּה ְֲִָָָ

.ËÈ הן והרי צּפרן, אֹו צר, ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה, ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
לא  ּבּקרקע, נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹחּדין

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם נעּוצין; ּכׁשהן ּבהן .יׁשחט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
.Î ׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט

ּפגם  ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - .אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדין, ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח

הּקבּועה  אחת ּבׁשן אבל ּכמּגל; ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּבֹו קבּועה ׁשהיא ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - .ּבּלחי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

.·Î ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור, הּסּכין סּכין לּבן . ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
הּיפה  ּבּצד יׁשחט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל, אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּצּדּה
- ׁשחט ואם האחר. ּבּצד יׁשחט ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכּתחּלה;

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, הּיפה ּובּצד ְְִִֵֶַַַַָָָָהֹואיל
.‚Î.זה ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה, הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּומֹוליכּהו  אצּבעֹו, ּבׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? כיצד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
צדדין  ּוׁשני ּפיה ׁשהם רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו, על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּומביאּה

ּבּה יׁשחט ּכ ואחר ּכלל; ּפגם ּבּה יהיה ׁשּלא ּכדי -. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
.„Î ּפגם ּבּה מצא ׁשאם - הּׁשחיטה אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי

נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי הּׁשחיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט  ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין הּסימנין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת  ּכל ּבין לבּדק צרי רּבים, עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות

הּסּכין ואחת  ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל - ְְְֲִִֵֵַַָָָֹּפגּומה

.‰Î וׁשּבר ׁשחיטה, אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּבדק
ּפגּומה  ּומצאּה ּבדקּה ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּה
קׁשה  ּבדבר ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו -ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכין  ׁשאבדה אֹו ּבדקּה, ולא ּבּה ּפׁשע אם וכן ּבּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּׁשּבר

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא .עד ְְְִִֵֶַָָֹֹ
.ÂÎ,חכם לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכל 

ּובדּוקה  יפה נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָוׁשחט
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ותהיה  אחרת, ּפעם עצמֹו על ׁשּסֹומ לפי אֹותֹו, מנּדין -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
אֹותֹו, מעבירין - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחט ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּפגּומה,

טרפה  ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבׂשר ּכל על .ּומכריזין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎ והּוא ׁשהּוא; ּכל ּבּה? ׁשּׁשֹוחט הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּמה

האזמל  ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק ּדבר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּבֹו וכּיֹוצא .הּקטן ְֵַַָָ

.ÁÎ ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? והּוא ּומתי ; ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ
ׁשחט  ואם ּיעׂשה; מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְֲִֵֵָָָָּבאפלה,
.ËÎ ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום ּפי הּׁשֹוחט על אף - ְְְִִִֵֵַַַַַָ

על  מלקּות מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד, היה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים ְְִִִֵַָָיֹום

ה'תשע"ג  טבת י"ד חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין העזרה; מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

ּבלבד  מזּבח קדׁשי אּלא אסּור ּבעזרה - החּלין אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
אֹומר  הּוא וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
הא  - ה'" יבחר אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק "ּכי ּתאוה: ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָּבבׂשר
אׁשר  לּמקֹום חּוץ אּלא ּתאוה, ּבׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמדּת,

ה'; ַָּבחר
ּבכל ·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום, חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

טהֹור  הּבׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ,הּׁשערים. ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻ
ּבהני  ואפרֹוואסּור אֹותֹו, וקֹוברין ּבֹו; וכּיֹוצא ּבחלב ּכבׂשר ה ְְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ

להאכיל  אֹו ּגֹויים, לאכילת אֹו לרפּואה, ׁשחט אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָאסּור;
ׁשּׁשחט, וגֹוי והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלכלבים.
הּטמאין  ועֹוף חּיה ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָוהּׁשֹוחט

ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ֲֲֲִֵֵַָָָָָָָֻֻּבעזרה
להכניסן ‚. אסּור - החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻולא

ּפרֹות  אֹו ׁשחּוטה ּבׂשר אפּלּו אם לעזרה, ּבהן; וכּיֹוצא ּופת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכּלן, אּלּו ּודברים ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין והכניסן, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעבר
ּכּזית  האֹוכל אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּדברי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֻמּבׂשר
נׁשחטה „. אם - חּלין' ּוולדּה ׁשלמים, זֹו 'ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:

אֹותּה לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻּבעזרה,
מקֹום  .ּברחּוק ְִָ

'עֹובד ‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין
מלא  לכלי יׁשחט ולא לּמים'; ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמים

ולא מים  ׁשחט'. הּמים ּבתֹו ׁשּתראה 'לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עֹובדי יׁשחט ּדר ׁשּכן - הּגּמה לתֹו ולא הּכלים, לתֹו לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם זרה. ְְְֲִִֵַָָָָָָעבֹודה
.Â עכּורין מים מלא לכלי נראית ׁשֹוחטין הּצּורה ׁשאין , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

לא  ּובּׁשּוק לּגּמה; יֹורד והּדם לּגּמה, חּוץ ׁשֹוחט וכן ְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבהן.
ּבּׁשּוק  לּגּמה ׁשחט ואם הּמינים; את יחּקה ׁשּמא ּכן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיעׂשה
הּוא. מין ׁשּמא אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור -ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ויֹורד  הּדפן על ׁשֹותת והּדם הּספינה, ּדפן על לׁשחט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻּומּתר
הּכלים. ּגּבי על לׁשחט ּומּתר ְִִִֵֵַַַַַָֹֻלּמים;

.Ê עד ּומביאּה הּסּכין ּומֹולי הּצּואר, מֹותח ׁשֹוחטין? ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָּכיצד
עֹומדת,ׁשּׁשֹוחט  ׁשהיתה ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּכׁשרה. זֹו הרי - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָואחז
.Á,ׁשּנׁשחט עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנעץ

וסּכין  למּטה, הּבהמה צּואר ׁשּיהיה והּוא - ּכׁשרה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשחיטתֹו
הּנעּוצה  הּסּכין מן למעלה ּבהמה צּואר היה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה;
הֹולכה  ּבלא ותחת ּגּופּה, ּבכבד הּבהמה ּתרד ׁשּמא -ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

ׁשחיטה  זֹו ואין עֹוף והבאה, היה אם ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
למּטה  אֹו הּנעּוצה, הּסּכין מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין -ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְִִֵֶָָָמּמּנה,
.Ëהּסּכ את והֹולי ולא הּׁשֹוחט הביאּה אֹו הביאּה, ולא ין ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹ

עד  והביא הֹולי ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטּה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָהֹוליכּה,
הביא, ולא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו הראׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשחת
אֹו ּבלבד, ּבהֹולכה הראׁש את והּתיז ,הֹולי ולא הביא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹו
מּצּוארי  צּוארין ׁשני ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם - ּבלבד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּבהבאה

לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּפסּולה הּנׁשחט, ׁשחט ׁשחיטתֹו . ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּכאחד, ראׁשים ְְְְִִֵֵֶָָָָׁשני

.È אחר מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ׁשני  ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנגּדֹו,
ׁשחיטתן  - ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָסּכינין,
ׁשחט  והּׁשני רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּכׁשרה;
על  ואף ּכׁשרה, זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמקֹום
העׂשּויה  ׁשחיטה וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּפי

ּכמסרק  העׂשּויה ּוׁשחיטה ּכׁשרה.ּכקּולמּוס, - ְְְְְְֲִֵֵַָָָָ
.‡È ׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל  לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ׂשחֹוק, ּדר אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק,
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל - ּבהליכתּה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָוׁשחטה

ּכׁשרה  זֹו הרי .וׁשעּורּה, ְְֲִֵֵָָ
.·È ׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

רעה ּדעּתֹו רּוח ׁשאחזּתּו ּומי אֹותן , רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנפלה  סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּפסּולה, זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּׁשחטה ּפי על אף - ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה
ּפי  על ואף אדם, הּזֹובח ׁשּיהיה עד - "וזבחּת" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. מתּכּון ְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הן  הּמים ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב  ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר וׂשם הּגלּגל, את ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהמסּבבין

ּפטר ואם ּפסּולה; זֹו הרי - הּמים [שיחרר]ונׁשחט את אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל, את וסּבבּו ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
ּבסביבה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשרה,
ּולאחריה, ׁשנּיה מּסביבה אבל אדם; ּבן מּכח ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹראׁשֹונה

ּבהליכתן. הּמים מּכח אּלא האדם מּכח ֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹאינּה
.„È לׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט
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ותהיה  אחרת, ּפעם עצמֹו על ׁשּסֹומ לפי אֹותֹו, מנּדין -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
אֹותֹו, מעבירין - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחט ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּפגּומה,

טרפה  ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבׂשר ּכל על .ּומכריזין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎ והּוא ׁשהּוא; ּכל ּבּה? ׁשּׁשֹוחט הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּמה

האזמל  ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק ּדבר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּבֹו וכּיֹוצא .הּקטן ְֵַַָָ

.ÁÎ ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? והּוא ּומתי ; ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ
ׁשחט  ואם ּיעׂשה; מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְֲִֵֵָָָָּבאפלה,
.ËÎ ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום ּפי הּׁשֹוחט על אף - ְְְִִִֵֵַַַַַָ

על  מלקּות מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד, היה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים ְְִִִֵַָָיֹום

ה'תשע"ג  טבת י"ד חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין העזרה; מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

ּבלבד  מזּבח קדׁשי אּלא אסּור ּבעזרה - החּלין אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
אֹומר  הּוא וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
הא  - ה'" יבחר אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק "ּכי ּתאוה: ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָּבבׂשר
אׁשר  לּמקֹום חּוץ אּלא ּתאוה, ּבׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמדּת,

ה'; ַָּבחר
ּבכל ·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום, חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

טהֹור  הּבׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ,הּׁשערים. ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻ
ּבהני  ואפרֹוואסּור אֹותֹו, וקֹוברין ּבֹו; וכּיֹוצא ּבחלב ּכבׂשר ה ְְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ

להאכיל  אֹו ּגֹויים, לאכילת אֹו לרפּואה, ׁשחט אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָאסּור;
ׁשּׁשחט, וגֹוי והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלכלבים.
הּטמאין  ועֹוף חּיה ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָוהּׁשֹוחט

ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ֲֲֲִֵֵַָָָָָָָֻֻּבעזרה
להכניסן ‚. אסּור - החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻולא

ּפרֹות  אֹו ׁשחּוטה ּבׂשר אפּלּו אם לעזרה, ּבהן; וכּיֹוצא ּופת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכּלן, אּלּו ּודברים ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין והכניסן, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעבר
ּכּזית  האֹוכל אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּדברי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֻמּבׂשר
נׁשחטה „. אם - חּלין' ּוולדּה ׁשלמים, זֹו 'ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:

אֹותּה לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻּבעזרה,
מקֹום  .ּברחּוק ְִָ

'עֹובד ‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין
מלא  לכלי יׁשחט ולא לּמים'; ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמים

ולא מים  ׁשחט'. הּמים ּבתֹו ׁשּתראה 'לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עֹובדי יׁשחט ּדר ׁשּכן - הּגּמה לתֹו ולא הּכלים, לתֹו לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם זרה. ְְְֲִִֵַָָָָָָעבֹודה
.Â עכּורין מים מלא לכלי נראית ׁשֹוחטין הּצּורה ׁשאין , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

לא  ּובּׁשּוק לּגּמה; יֹורד והּדם לּגּמה, חּוץ ׁשֹוחט וכן ְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבהן.
ּבּׁשּוק  לּגּמה ׁשחט ואם הּמינים; את יחּקה ׁשּמא ּכן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיעׂשה
הּוא. מין ׁשּמא אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור -ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ויֹורד  הּדפן על ׁשֹותת והּדם הּספינה, ּדפן על לׁשחט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻּומּתר
הּכלים. ּגּבי על לׁשחט ּומּתר ְִִִֵֵַַַַַָֹֻלּמים;

.Ê עד ּומביאּה הּסּכין ּומֹולי הּצּואר, מֹותח ׁשֹוחטין? ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָּכיצד
עֹומדת,ׁשּׁשֹוחט  ׁשהיתה ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּכׁשרה. זֹו הרי - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָואחז
.Á,ׁשּנׁשחט עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנעץ

וסּכין  למּטה, הּבהמה צּואר ׁשּיהיה והּוא - ּכׁשרה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשחיטתֹו
הּנעּוצה  הּסּכין מן למעלה ּבהמה צּואר היה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה;
הֹולכה  ּבלא ותחת ּגּופּה, ּבכבד הּבהמה ּתרד ׁשּמא -ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

ׁשחיטה  זֹו ואין עֹוף והבאה, היה אם ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
למּטה  אֹו הּנעּוצה, הּסּכין מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין -ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְִִֵֶָָָמּמּנה,
.Ëהּסּכ את והֹולי ולא הּׁשֹוחט הביאּה אֹו הביאּה, ולא ין ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹ

עד  והביא הֹולי ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטּה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָהֹוליכּה,
הביא, ולא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו הראׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשחת
אֹו ּבלבד, ּבהֹולכה הראׁש את והּתיז ,הֹולי ולא הביא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹו
מּצּוארי  צּוארין ׁשני ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם - ּבלבד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּבהבאה

לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּפסּולה הּנׁשחט, ׁשחט ׁשחיטתֹו . ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּכאחד, ראׁשים ְְְְִִֵֵֶָָָָׁשני

.È אחר מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ׁשני  ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנגּדֹו,
ׁשחיטתן  - ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָסּכינין,
ׁשחט  והּׁשני רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּכׁשרה;
על  ואף ּכׁשרה, זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמקֹום
העׂשּויה  ׁשחיטה וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּפי

ּכמסרק  העׂשּויה ּוׁשחיטה ּכׁשרה.ּכקּולמּוס, - ְְְְְְֲִֵֵַָָָָ
.‡È ׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל  לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ׂשחֹוק, ּדר אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק,
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל - ּבהליכתּה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָוׁשחטה

ּכׁשרה  זֹו הרי .וׁשעּורּה, ְְֲִֵֵָָ
.·È ׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

רעה ּדעּתֹו רּוח ׁשאחזּתּו ּומי אֹותן , רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנפלה  סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּפסּולה, זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּׁשחטה ּפי על אף - ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה
ּפי  על ואף אדם, הּזֹובח ׁשּיהיה עד - "וזבחּת" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. מתּכּון ְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הן  הּמים ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב  ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר וׂשם הּגלּגל, את ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהמסּבבין

ּפטר ואם ּפסּולה; זֹו הרי - הּמים [שיחרר]ונׁשחט את אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל, את וסּבבּו ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
ּבסביבה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשרה,
ּולאחריה, ׁשנּיה מּסביבה אבל אדם; ּבן מּכח ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹראׁשֹונה

ּבהליכתן. הּמים מּכח אּלא האדם מּכח ֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹאינּה
.„È לׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט
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אּלא  לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מדּברֹות לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהרֹות,
הרי  הּגֹויים, ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפּואה
מּזל  אֹו הּים, מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
אסּורה  זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּולמּזלֹות לכֹוכבים אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה  עבֹודה ּתקרבת ּככל .ּבהניה, ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ
.ÂËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלֹומדין  אסּורה; זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר
ּב הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין, ּבחּוץ פנים,מחׁשבה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֻ

ּבהן  ּפֹוסלת ּכזֹו ּפסּולי ׁשּמחׁשבה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר  ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.ÊËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹׁשחטּה
ׁשּמא  מּספק, אסּורה  זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר

ׁשחט  ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו על הֹוכיח .סֹופֹו ְְֲִִַַַַָָָָָ
.ÊÈ- ּכמֹותן ונֹודרין ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לׁשם  ׁשחט ּבחּוץ; קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ּונדבה, ּבנדר ּבאין ׁשאינן .קדׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר  לדבר ּדֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל

אׁשם והּנּדב  לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט . ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָּתלּוי,

ְֵָּכׁשרה.
.ËÈׁשחיטתֹו - 'לחּטאתי' ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה

'לׁשם  ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו קרּבן לֹו היה ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָּפסּולה;
ּפסּולה  ׁשחיטתֹו - זבחי' ּבֹו.ּתמּורת המיר ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

.Î'לעֹולתי 'זֹו ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
ׁשחיט  ּונדבה,- ּבנדר ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; תּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּמא  לּה חֹוׁשׁשין ואין ּבעֹולה; ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהרי
עֹולת  לׁשם הּׁשֹוחט אבל לּה. יׁש קֹול הּמּפלת ׁשּכל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּפילה,
ׁשעּקר  ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָנזיר

הּנדרים  מן נדר .הּנזירּות ְְִִִֶֶַַָ
.‡Î ּדבר לׁשם נתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבּסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכלל, ּכּונה לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט
ּפסּולה; זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻואפּלּו
ּדבר  לׁשם מהן האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן

ּפֹוסל  - ׁשּתפּות;הּפסּול ּבּה לֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
אדם  ׁשאין אסּורה, אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם ֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֻאבל

לצערֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּיׂשראל
.·Î לכל מתּכּון ׁשהּנכרי ּפי על אף - לנכרי ׁשּׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל

למחׁשבת  אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּׁשּירצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמה
הּבהמה  ּבעל למחׁשבת לא ׁשּׁשחט הּזֹובח, נכרי ,לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָליׂשראל,

ה'תשע"ג  טבת ט"ו שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
הלכֹות ‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה

חלדה, ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן; אחת מּכל להּזהר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשחיטה
ועּקּור  הגרמה, .ּדרסה, ְְְִַָָָָ

קדם ·. ידֹו והגּביּה לׁשחט, ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה
ּבאנס  ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיגמר
ׁשהה  אם - הּׁשחיטה את וגמר אחר אֹו הּוא וחזר ּברצֹון, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ׁשחיטתֹו ויׁשחט, וירּביצּנה הּבהמה את ׁשּיגּביּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו זה, מּכדי ּפחֹות ׁשהה ואם .ּפסּולה; ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּדּקה ‚. ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיה ׁשעּור ּדּקה, ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

וירּביצּנה  ׁשּיגּביהּנה ּכדי ּגּסה, היתה ואם ויׁשחט; ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוירּביצּנה
ויׁשחט  וירּביצּנה ּדּקה ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ּובעֹוף, .ויׁשחט. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט
הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה  ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל
וירּביצּנה  ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן נבלה. ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט  ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּוכדי

נבלה  ספק זֹו הרי - ּגמּורה .ׁשחיטה ְְְְֲִֵֵֵָָָ
על ‰. אף - ּבבהמה הּׁשנים רב אֹו ּבעֹוף, אחד רב ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשחט

חתיכ  וגמר וחזר הּיֹום, חצי ׁשּׁשהה זֹוּפי הרי - הּסימנין ת ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבׂשר  ּכמחּת זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמּתרת;

.הּׁשחּוטה  ְַָ
.Âּבּקנה -ׁשחט מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו חציֹו לבּדֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אם  אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה, וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
ּכּׁשעּור  וׁשהה ׁשהּוא, ּכל ּבּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחט
ׁשחיטה  ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל, הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ּבין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ׁשהעֹוף מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָּגמּורה
- ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה, הּקנה רב ׁשּנפסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמה

ּבּה מֹועלת הּׁשחיטה ואין ׁשּיתּבאר.נבלה, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.Ê ׁשאם - ּכלל ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה

וגמר, ּוכׁשחזר ׁשחיטתֹו, נגמרה ּכבר וׁשהה, הּקנה רב ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשחט
זה  הרי וׁשהה, הּקנה מעּוט ׁשחט ואם הּוא; ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמחּת
נבלה  מּׁשּום נאסרת ׁשאינּה ׁשּירצה, זמן ּכל וׁשֹוחט ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָחֹוזר

הּקנה  רב ׁשּיּפסק .עד ִֵֶֶַַָָֹ
.Áאֹו הּוׁשט נּקב אם יֹודע ואינֹו ּבֹו, וׁשהה העֹוף ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשחט

ּומּניחֹו אחר, ּבמקֹום לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
טּפת  ּבֹו נמצאת לא אם מּבפנים: הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

ּוכׁשרה  נּקב, ׁשּלא ּבידּוע .ּדם, ְְִֵֶַַָָָֹ
.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת ׁשהכניס [הסכין ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִֵֶַָָ

למעלה, העליֹון הּסימן ׁשּפסק ּבין - לסימן סימן ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּסּכין
הר  - ׁשחיטה ּדר ׁשהּוא למּטה הּתחּתֹון ׁשּׁשחט זֹוּבין י ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ְָּפסּולה.
.È,ּכדרּכן הּסימנין ׁשני וׁשחט העֹור, ּתחת הּסּכין את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהכניס

מטלית  ׁשּפרס אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻאֹו
ואין  הֹואיל - הּמטלית ּתחת וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין ְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַָָעל
מעּוט  ׁשחט אם וכן נבלה; ספק זֹו הרי ּגלּויה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהּסּכין
זֹו הרי - ּבהחלדה ׁשּלא הּׁשחיטה וגמר ּבהחלדה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּסימנין

נבלה  .ספק ְְֵֵָ
.‡Èלחץ]ּדרסה על [הפעלת ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִֵֶַַַָָָ
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ּבלא  אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ׁשּמּכין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּצּואר
למּטה  ודחק הּצּואר, על הּסּכין ׁשהּניח אֹו והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָהֹולכה
ּפסּולה. זֹו הרי - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות אֹו צנֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכחֹות

.·È למעלה,[גלישה]הגרמה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּקנה  ּבסֹוף יׁש חּטין ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבמקֹום
מהן  ׁשּיר אם - החּטין ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלמעלה
ּכֹובע  מּׁשּפּוי ׁשחט ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי למעלה, ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
מהן  ׁשּיר לא ואם לׁשחיטה; הראּוי הּמקֹום מן והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּולמּטה,

ּופסּולה. מגרמת זֹו הרי מהן, למעלה ׁשחט אּלא ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּום
.‚Èאֹו ּבדרסה והׁשלים הּׁשנים, רב אֹו האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה  זֹו הרי - ּכראּוי ּבהגרמה הּׁשעּור נׁשחט ׁשהרי ,. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכׁשרה; זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני וׁשחט ׁשליׁש, ּבּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָהגרים
- האחרֹון ׁשליׁש וׁשחט וחזר ׁשליׁש, והגרים ׁשליׁש, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָׁשחט
ׁשליׁש והגרים וחזר ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, הגרים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּכׁשרה.
ּבּׁשליׁש ּבין החליד, אֹו ּדרס ואם ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאחרֹון

ּפסּולה. זֹו הרי - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון
.„Èאֹוּכיצד עּקּור הּקנה, והיא הּגרּגרת, ׁשּנעקרה ּכג ֹון ? ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

הרי  - ׁשחיטה ּגמר קדם ׁשניהן אֹו מהן אחד ונׁשמט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוׁשט,
ּכ ואחר רּבֹו, אֹו ּבעֹוף אחד ׁשחט אם אבל נבלה; ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻזֹו

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּׁשני הּסימן ְְְִִִִֵֵַַַָָָנׁשמט
.ÂËׁשחיטתֹו - הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן, אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנׁשמט

אם  ידּוע ואין ׁשמּוט, הּׁשני ונמצא מהן, אחד ׁשחט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפסּולה;
נבלה  ספק זֹו הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט, ׁשחיטה .קדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

.ÊË ׁשּוּדאי ּכׁשרה, זֹו הרי - ׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא
מּדלּדל  היה ׁשחיטה, קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

יּׁשחט  .ולא ְִֵָֹ
.ÊÈ ּדב ּבידֹוּבּמה הּסימנין ּתפס ּבׁשּלא אמּורים? רים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

אחר  ׁשּתּׁשחט אפׁשר וׁשחט, ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;
ספק  זֹו הרי ּוׁשחּוטה, ׁשמּוטה נמצאת אם ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָהעּקּור,

.נבלה  ְֵָ
.ÁÈנבלה,ּכל זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאין  נבלה; אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם
צּוה  ּכאׁשר ּכׁשרה ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ּכמֹומֹוציא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

נבלה; ספק הּוא הרי ּבׁשחיטה, ׁשּיסּתּפק ספק וכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּמּנה, ְְִִֵֶַַַַָָוהאֹוכל

.ËÈחסרה ּבהמה ׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לׁשני  ונחלקה חציּה ׁשּנחּת ּכמי נבלה זֹו הרי - ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּתרּבץ
מפרקת  נׁשּברה אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגּופֹות,

עּמּה ּבׂשר רב ורב ׁשּנפסק אֹו ּכדג, מּגּבּה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
לׁשחיטה  הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּקנה,
ואחד  ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין מחּיים, נבלה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

האּלּו. הּדברים ּבכל העֹוף, ואחד ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָהּבהמה
.Î;לבן והּפנימי אדם, החיצֹון - לּוׁשט לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ׁשהּוא  ּבכל ׁשניהן נּקבּו ּכׁשרה. ּבלבד, מהן האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנּקב
ׁשּנׁשחטה  ּובין נבלה; זֹו הרי לׁשחיטה, הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום
הּׁשחיטה  אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין הּנקב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

נבלה  זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ּבּה; .מֹועלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ

.‡Î,ּכלּום הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָנּקב
זֹו הרי - ּבּוׁשט עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהרי

נבלה  הּנקב,ספק ּבמקֹום קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אין  - ּבּוׁשט לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל נראה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָואינֹו
הּקֹוצים  אֹוכלֹות הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ׁשרב לֹו, ְְְְִִִִֵֶַַַָֹחֹוׁשׁשין

ִָּתמיד.
.·Î?ּכיצד מּבפנים. אּלא מּבחּוץ, ּבדיקה לֹו אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוׁשט

נקּוב  ׁשהיה ּבידּוע ּדם, טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק: .הֹופכֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ
.‚Î הרי לׁשחיטה, הראּוי ּבמקֹום חללּה רב ׁשּנפסק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּגרּגרת

נבלה  אם זֹו - קטּנים נקבים נּקבה ּכאּסר. נּקבה אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָ
נקבים  ואם לרּבּה; מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻנקבים
נּטלה  אם וכן לכאּסר. מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּיׁש
מקּפל  ׁשאּלּו ּכל - ּובעֹוף לכאּסר. מצטרפת רצּועה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנה
הּקנה  ּפי על ּומּניחן חּסרֹון, ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהרצּועה

ּכׁשרה  לאו, ואם נבלה; רּבֹו, את חֹופה אם -. ְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
.„Î ׁשּיּכנס ּכדי צדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנּקבה

נבלה  - לרחּבֹו מן אּסר נׁשּתּיר לא אפּלּו - לארּכּה נסּדקה ; ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹ
ּומּׁשהּו למעלה מּׁשהּו אּלא לׁשחיטה ּבּה הראּוי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמקֹום

ּכׁשרה. ְְֵַָָלמּטה,
.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת

ּומדּמין  אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר
מחליה  אּלא מדּמין ואין מּתרת. לֹו, נדמה אם לּנקב: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻהּנקב
מּקטּנה  לא אבל לקטּנה; מּקטּנה אֹו ּגדֹולה, לחליה ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֻּגדֹולה
חליֹות  חליֹות הּקנה ׁשּכל לקטּנה; מּגדֹולה ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻלגדֹולה
מּׁשּתיהן  קטּנה אחת חליה וחליה חליה ּכל ּובין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻהּוא,

.ורּכה  ְַָ

ה'תשע"ג  טבת ט"ז קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
את ‡. הּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראלי

ׁשּבארנּו ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא ּבינֹוהּׁשחיטה וׁשחט , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אחרים. ולא ה ּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹלבין
אֹותֹו מּכין ּכּזית, מּמּנה והאֹוכל נבלה; לספק קרֹובה זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהרי

מרּדּות. ְַַַמּכת
ּב·. ׁשחט ׁשחיטה ואפּלּו ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה פנינּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָ

נכֹונה  עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשרה,
ּדברים  יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה; לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון  יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידין,
ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו .ּבלא ְַָָֹ
ּבינֹו‚. יׁשחט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיׂשראל

רּבֹות  ּפעמים חכם ּבפני ׁשּיׁשחט עד לכּתחּלה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלבין
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז; רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

ּכׁשרה  .ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
ׁשּנעׂשה „. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה, הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע

ׁשֹוחטין  הּממחין וכל 'ממחה'; הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻרגיל
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ּבלא  אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ׁשּמּכין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּצּואר
למּטה  ודחק הּצּואר, על הּסּכין ׁשהּניח אֹו והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָהֹולכה
ּפסּולה. זֹו הרי - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות אֹו צנֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכחֹות

.·È למעלה,[גלישה]הגרמה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּקנה  ּבסֹוף יׁש חּטין ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבמקֹום
מהן  ׁשּיר אם - החּטין ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלמעלה
ּכֹובע  מּׁשּפּוי ׁשחט ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי למעלה, ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
מהן  ׁשּיר לא ואם לׁשחיטה; הראּוי הּמקֹום מן והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּולמּטה,

ּופסּולה. מגרמת זֹו הרי מהן, למעלה ׁשחט אּלא ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּום
.‚Èאֹו ּבדרסה והׁשלים הּׁשנים, רב אֹו האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה  זֹו הרי - ּכראּוי ּבהגרמה הּׁשעּור נׁשחט ׁשהרי ,. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכׁשרה; זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני וׁשחט ׁשליׁש, ּבּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָהגרים
- האחרֹון ׁשליׁש וׁשחט וחזר ׁשליׁש, והגרים ׁשליׁש, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָׁשחט
ׁשליׁש והגרים וחזר ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, הגרים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּכׁשרה.
ּבּׁשליׁש ּבין החליד, אֹו ּדרס ואם ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאחרֹון

ּפסּולה. זֹו הרי - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון
.„Èאֹוּכיצד עּקּור הּקנה, והיא הּגרּגרת, ׁשּנעקרה ּכג ֹון ? ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

הרי  - ׁשחיטה ּגמר קדם ׁשניהן אֹו מהן אחד ונׁשמט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוׁשט,
ּכ ואחר רּבֹו, אֹו ּבעֹוף אחד ׁשחט אם אבל נבלה; ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻזֹו

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּׁשני הּסימן ְְְִִִִֵֵַַַָָָנׁשמט
.ÂËׁשחיטתֹו - הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן, אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנׁשמט

אם  ידּוע ואין ׁשמּוט, הּׁשני ונמצא מהן, אחד ׁשחט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפסּולה;
נבלה  ספק זֹו הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט, ׁשחיטה .קדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

.ÊË ׁשּוּדאי ּכׁשרה, זֹו הרי - ׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא
מּדלּדל  היה ׁשחיטה, קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

יּׁשחט  .ולא ְִֵָֹ
.ÊÈ ּדב ּבידֹוּבּמה הּסימנין ּתפס ּבׁשּלא אמּורים? רים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

אחר  ׁשּתּׁשחט אפׁשר וׁשחט, ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;
ספק  זֹו הרי ּוׁשחּוטה, ׁשמּוטה נמצאת אם ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָהעּקּור,

.נבלה  ְֵָ
.ÁÈנבלה,ּכל זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאין  נבלה; אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם
צּוה  ּכאׁשר ּכׁשרה ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ּכמֹומֹוציא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

נבלה; ספק הּוא הרי ּבׁשחיטה, ׁשּיסּתּפק ספק וכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּמּנה, ְְִִֵֶַַַַָָוהאֹוכל

.ËÈחסרה ּבהמה ׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לׁשני  ונחלקה חציּה ׁשּנחּת ּכמי נבלה זֹו הרי - ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּתרּבץ
מפרקת  נׁשּברה אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגּופֹות,

עּמּה ּבׂשר רב ורב ׁשּנפסק אֹו ּכדג, מּגּבּה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
לׁשחיטה  הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּקנה,
ואחד  ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין מחּיים, נבלה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

האּלּו. הּדברים ּבכל העֹוף, ואחד ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָהּבהמה
.Î;לבן והּפנימי אדם, החיצֹון - לּוׁשט לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ׁשהּוא  ּבכל ׁשניהן נּקבּו ּכׁשרה. ּבלבד, מהן האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנּקב
ׁשּנׁשחטה  ּובין נבלה; זֹו הרי לׁשחיטה, הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום
הּׁשחיטה  אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין הּנקב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

נבלה  זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ּבּה; .מֹועלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ

.‡Î,ּכלּום הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָנּקב
זֹו הרי - ּבּוׁשט עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהרי

נבלה  הּנקב,ספק ּבמקֹום קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אין  - ּבּוׁשט לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל נראה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָואינֹו
הּקֹוצים  אֹוכלֹות הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ׁשרב לֹו, ְְְְִִִִֵֶַַַָֹחֹוׁשׁשין

ִָּתמיד.
.·Î?ּכיצד מּבפנים. אּלא מּבחּוץ, ּבדיקה לֹו אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוׁשט

נקּוב  ׁשהיה ּבידּוע ּדם, טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק: .הֹופכֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ
.‚Î הרי לׁשחיטה, הראּוי ּבמקֹום חללּה רב ׁשּנפסק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּגרּגרת

נבלה  אם זֹו - קטּנים נקבים נּקבה ּכאּסר. נּקבה אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָ
נקבים  ואם לרּבּה; מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻנקבים
נּטלה  אם וכן לכאּסר. מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּיׁש
מקּפל  ׁשאּלּו ּכל - ּובעֹוף לכאּסר. מצטרפת רצּועה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנה
הּקנה  ּפי על ּומּניחן חּסרֹון, ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהרצּועה

ּכׁשרה  לאו, ואם נבלה; רּבֹו, את חֹופה אם -. ְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
.„Î ׁשּיּכנס ּכדי צדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנּקבה

נבלה  - לרחּבֹו מן אּסר נׁשּתּיר לא אפּלּו - לארּכּה נסּדקה ; ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹ
ּומּׁשהּו למעלה מּׁשהּו אּלא לׁשחיטה ּבּה הראּוי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמקֹום

ּכׁשרה. ְְֵַָָלמּטה,
.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת

ּומדּמין  אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר
מחליה  אּלא מדּמין ואין מּתרת. לֹו, נדמה אם לּנקב: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻהּנקב
מּקטּנה  לא אבל לקטּנה; מּקטּנה אֹו ּגדֹולה, לחליה ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֻּגדֹולה
חליֹות  חליֹות הּקנה ׁשּכל לקטּנה; מּגדֹולה ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻלגדֹולה
מּׁשּתיהן  קטּנה אחת חליה וחליה חליה ּכל ּובין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻהּוא,

.ורּכה  ְַָ

ה'תשע"ג  טבת ט"ז קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
את ‡. הּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראלי

ׁשּבארנּו ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא ּבינֹוהּׁשחיטה וׁשחט , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אחרים. ולא ה ּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹלבין
אֹותֹו מּכין ּכּזית, מּמּנה והאֹוכל נבלה; לספק קרֹובה זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהרי

מרּדּות. ְַַַמּכת
ּב·. ׁשחט ׁשחיטה ואפּלּו ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה פנינּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָ

נכֹונה  עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשרה,
ּדברים  יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה; לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון  יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידין,
ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו .ּבלא ְַָָֹ
ּבינֹו‚. יׁשחט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיׂשראל

רּבֹות  ּפעמים חכם ּבפני ׁשּיׁשחט עד לכּתחּלה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלבין
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז; רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

ּכׁשרה  .ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
ׁשּנעׂשה „. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה, הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע

ׁשֹוחטין  הּממחין וכל 'ממחה'; הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻרגיל
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אּלּולכּתחּלה  הרי ממחין, היּו אם - ועבדים נׁשים ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
לכּתחּלה. ְְֲִִַָׁשֹוחטין

וקטן ‰. ׁשֹוטה -חרׁש ׁשּׁשחטּו ּדעּתֹו ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
יקלקלּו ׁשּמא ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּולה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן
אֹותן  וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבׁשחיטתן;

ּכׁשרה. ׁשחיטתן - ּכהגן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשחטּו
.Â ׁשֹואלין - עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט אצלנּו ידּוע ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי

ׁשחיטתֹו ׁשחיטה, הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו;
ְֵָּכׁשרה.

.Ê יׂשר ׁשראינּו ידענּוהרי ולא לֹו, והל ׁשּׁשחט מרחֹוק אלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּתרת  זֹו הרי - יֹודע אינֹו אֹו יֹודע לׁשלּוחֹו:אם האֹומר וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֻ

אם  ידּוע ואין ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי', ּוׁשחט ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹ'צא
אצל  הּמצּויין ׁשרב מּתרת; זֹו הרי - אחר אֹו ׁשחטּה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשלּוחֹו

הן. ממחין ְְִִֵָֻׁשחיטה,
.Á,מּתר - ּבּבית - ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו ּגדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד

- ּבּׁשּוק מצאֹו הן; ממחין ׁשחיטה, אצל הּמצּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשרב
ּבאׁשּפה  מצאֹו אם וכן .הׁשל ּולפיכ נתנּבל ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאסּור,

אסּור  .ׁשּבּבית, ִֶַַָ
.Ë נכֹונה ודעּתֹו וׁשֹומע, מבין הּוא והרי ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻממחה

זה  הרי ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי וכן לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
.ׁשֹוחט  ֵ

.È לכּתחּלה יׁשחט לא - רֹואין הּסּומה אחרים ּכן אם אּלא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם ְְְִִֵַָָָאֹותֹו;

.‡È ּבסּכין יׂשראל ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף - ׁשּׁשחט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילתּה על ולֹוקה נבלה; ׁשחיטתֹו - קטן היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,

מּזבחֹו" ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מאחר מן ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואינֹו אסּור; ׁשּזבחֹו למד אּתה מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהזהיר

ׁשחיטה. הלכֹות יֹודע ׁשאינֹו ליׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּדֹומה
.·È עבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ׁשאפּלּו - ּבּדבר ּגדרּו ּגדֹול ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָוגדר

נבלה  ׁשחיטתֹו .זרה, ְְִֵָָָָ
.‚Èאֹו יׂשראל, וגמר הּסימנין, מעּוט לׁשחט הּגֹוי ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל

ּפסּולה  - הּגֹוי וגמר יׂשראל, לׁשחיטה ׁשהתחיל יׁשנּה ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אֹותּה עֹוׂשה ׁשאינֹו ּדבר הּגֹוי ׁשחט אבל סֹוף. ועד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתחּלה

הרי  - יׂשראל וגמר ּבלבד, הּגרּגרת חצי ׁשּׁשחט ּכגֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלה,
ּכׁשרה. ְֵָזֹו

.„È הרי - ממחה ׁשהיה העברֹות, מן לעברה מׁשּמד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׂשראל
הּסּכין, את לבּדק ּכׁשר יׂשראל וצרי לכּתחּלה; ׁשֹוחט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשחזקתֹו מּפני - ּבּה לׁשחט זה למׁשּמד יּתנּנה ּכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻואחר

לבּדק  טֹורח מחּלל ׁשאינֹו אֹו זרה, לעבֹודה מׁשּמד היה ואם . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
רּבנּו ּובמׁשה ּבּתֹורה הּכֹופר והּוא מין, אֹו ּבפרהסיא, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבת
ּוׁשחיטתֹו ּכגֹוי, הּוא הרי - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָּכמֹו

ְֵָנבלה.
.ÂËּתֹורה מי ׁשל העברֹות מן ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאינֹו ממחה; היה אם עצמֹו, לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּכל  על היא חזקה ׁשּזֹו - אסּור ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻמּניח

מהן  הרׁשעים ואפּלּו .יׂשראל, ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
.ÊËוהּביּתֹוסין הּצדֹוקין המתיונים אּלּו שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ

בתושבע"פ] אחריהן שכופרים הּטֹועין וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיהן,
ואם  אסּורה. ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
אּלא  ׁשחיטתן אּסּור ׁשאין מּתרת; זֹו הרי ּבפנינּו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשחטּו
ׁשחיטה; ּבתֹורת מאמינין אינן והן ּבׁשחיטתן, יקלקלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּמא

קלקלנּו'. 'לא לֹומר נאמנין אינן ְְְֱִִִֵֶַַָָָֹלפיכ
.ÊÈ אּלא החּלין, ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכׁשהיּו

נֹוחרין בידים]היּו ּכׁשאר [קורעים ואֹוכלין, ׁשֹוחטין אֹו ְְְֲֲִִִִָָ
אּלא  יׁשחט לא לׁשחט, הרֹוצה ׁשּכל ּבּמדּבר, ונצטּוּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּגֹויים.
ׁשֹור  יׁשחט אׁשר יׂשראל, מּבית איׁש "איׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשלמים,
וזבחּו וגֹו' יביאּו אׁשר למען וגֹו', מֹועד אהל ּפתח ואל ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹוגֹו'
ּבּמדּבר, ולאכל לנחר הרֹוצה אבל וגֹו'; לה'" ׁשלמים ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹזבחי

ואֹוכל. נֹוחר ְֵֵָָהיה
.ÁÈ ּבעת ּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומצוה

עליהם  ּתאסר לארץ, ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּתר
ּבכל  ויׁשחטּו ּבׁשחיטה; אּלא חּלין יאכלּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹֻהּנחירה,
אלהי ה' ירחיב "ּכי ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ לעֹולם ְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָָָָֹמקֹום
"ל ה' נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹו', ּגבל ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֻאת

ּכוגֹו' ואחר לׁשחט לדֹורֹות, הּנֹוהגת הּמצוה היא וזֹו . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ
ַֹיאכל.
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ה'תשע"ג  טבת י' ראשון יום

.·Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ב ֿ הּנכריהּמצוה את לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

על לחמֹול ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָוללחֹוץ
ֿ הּנכרי "את יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻיׂשראל

b)ּתּגׂש" ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)הּנכרי ֿ "את : ְְְִִִֵֶַָֹ
עׂשה". מצות זֹו ― ְֲִִֵַֹּתּגׂש

ה'תשע"ג  טבת י"א שני יום

.ËÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני י 'ֿ י "א טבת 

― הרל"ט אתֿהּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ולא ׁשלּוחֹו, ֿ ידי ועל הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻהחּיב,
והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנּכנס

עבטֹו" לעבט ֿ ּביתֹו אל ֿ תבא "לא יתעּלה: ck,אמרֹו mixac) ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
(iהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa)הּמלוה" : ְְְִֶַַַָ
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לביתֹו יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא ֿ חברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאת
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: ֿ מׁשּכֹונֹו, את i`)לּטֹול ,my)ולאו . ְְֱֲִֶֶֶַַַַָֹ

לֹו ּתׁשיב "הׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָזה
ֿ העבֹוט" bi)את ,my)ּבגמרא אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

―(fh.)מּכֹות ׁשּבּה עׂשה קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ּבאחרֹון ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָחּיב

מּבבא(fh.)ּדמּכֹות ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
.(biw.)מציעא ְִָ

ה'תשע"ג  טבת י"ב שלישי יום

.Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ëˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ט ֿ הּמׁשּכֹוןהּמצוה את להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָ

הּמׁשּכֹון אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלבעליו
― ּומלאכּתֹו עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו ֿ ּׁשּנזקקים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָמּמה
מּמהֿ הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָיחזירם

ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו (zekiny,ּׁשּנזקקים ְְְְִִֶַַַָָָָ
(dlil ikxveוימׁשּכנם ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

הּמכלּתא ּולׁשֹון ihtynּבּיֹום. zyxt)(mהּׁשמׁש ֿ ּבא "עד : ְְְִֶֶַַַַָֹ
לֹו" dk)ּתׁשיבּנּו ,ak zeny)מחזיר ׁשאּתה יֹום ּכסּות זֹו ― ְְֲִִֶֶַַָ

ֿ הּלילה ּכל לֹו מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ֿ הּיֹום; ּכל ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָלֹו
ֿ העבֹוט את לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד (oekynd)מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָָָ

הּׁשמׁש bi)ּכבֹוא ,ck mixac)ּכסּות ממׁשּכנין אמרּו: מּכאן ְְְְְְִִֶֶַַָָ
ּבּיֹום יֹום ּכסּות ּומחזירין ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה ְְְְֲִִַַַַַַָָיֹום

מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבּלילה. לילה (fh.)ּוכסּות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָ
עבטֹו" לעבט ֿ ּביתֹו אל ֿ תבא "לא i)ׁשאמרּו: ,my)הּוא ― ְֲֲֵֶֶַָָֹֹֹֹ

לעׂשה ׁשּנּתק `zלאו lhane wzpn ,"dyr"d z` miiwnd) ֲִֵֶַַָ
(e`ld."העבֹוט ֿ את לֹו ּתׁשיב "הׁשב אמרֹו: הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָ

ספרי my)ּולׁשֹון `vzÎik zyxt)מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב : ְְְִִֵֵֵַָָ
סגֹוס ּבּלילה: לילה ּוכלי ּבּיֹום, יֹום ּכלי לֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָׁשּמחזיר

(xnv zkiny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּיֹום". ּומחרׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָּבּלילה,
מ ט' ּבפרק זֹו .(biw.)מציעא(aa`)מצוה ְְְִִִֶֶָָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָ
לֹו, צרי ׁשהּוא ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשהזהרנּו
ּכמֹו ּבּלילה, ֿ לילה ּוכלי ּבּיֹום ֿ יֹום ּכלי לֹו נחזיר ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָאּלא

הּמׁשנה bi)ׁשאמרה dpyn h wxt `rivn `aa)מחזיר" : ְְֲִִֶַַָָָ
ּבענין ׁשּבא והּלאו ּבּיֹום". ֿ הּמחרׁשה ואת ּבּלילה ֿ הּכר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאת

ּבעבטֹו" תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ai)זה ,my)ּולׁשֹון . ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹ
my)ספרי `vz ik zyxt)אּלא ."עּמ ועבֹוטֹו תׁשּכב "לא : ְְֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבלעדיו לֹו אפׁשר ֿ ּׁשאי מה לֹו yeniyl)מחזיר silgz el oi`) ְְֲִִִֶֶַַָָָ
הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי ואמר: ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמחמת

לערֹו" ek)ׂשמלתֹו ,ak zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִֵָָָָֹ
מציעא מּבבא ט' .(my)ּבפרק ְְִִֶֶָָָ

ה'תשע"ג  טבת י"ג רביעי יום

.·Ó¯ .‡Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ רביעי י "ב ֿ י "ג טבת 

― הרמ"א אלמנההּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּבגד תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹּבין
fi)אלמנה" ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .h wxt `rivn `aa) ְְְִַַָָָ
(bi dpynעׁשירה ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

אלמנה". ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאין
מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָּוכבר

(my).

― הרמ"ב ּכליםהּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּכלי ּכגֹון מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמׁשּתּמׁשים
ּבעלי ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּטחינה
אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם ֿ ּׁשּכֹוללֹו מּמה וזּולתם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהחּיים

ורכב רחים ֿ יחבל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (wlgdנפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd"חבל הּוא ֿ נפׁש e)ּכי ,my). ִֵֶֶֹ

הּמׁשנה ֿ ּדבר(my)ּולׁשֹון ּכל אּלא ּבלבד, ורכב רחים "לא : ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ונׁשאר חבל". הּוא ֿ נפׁש ּכי ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשעֹוׂשין
ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני מּׁשּום "וחּיב אמרם: ּכאן ל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנבאר
ׁשהן זה ֿ ּפי על לחׁשֹוב ׁשאפׁשר ורכב", רחים ֿ יחבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"לא

ּבאמרם ֿ ׁשּכן וכל מצות, fhw.)ׁשּתי `rivn `aa)על "וחּיב : ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ועל עצמן ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהרחים
עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלי ֿ הממׁשּכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּכל
ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ֿ תעׂשה, לא מצות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ֿ אחד ׁשּכל ִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹרּבים

ּו ֿ ּכלי ּוכליּכל אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן ּכגֹון כלי, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶָָָ
למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ֿ ּׁשאין מּמה וזה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָליׁשה.
ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ּבגד ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשחבל
הּדבר ענין אבל ּובגד. ֿ ּבגד ּכל על עֹובר ׁשהּוא לוי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאלמנת
נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ׁשחבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבמי
האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק מהם אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואין
הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון נאמר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאם
ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ּככלי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהם
ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ֿ אחד ּכל על חּיב ― ּכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני
ֿ ּפי ֿ על אף ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלנּו
ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה נעׂשית יחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבׁשניהם
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ּבאחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטֹוחנים
ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיהיה
אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ֿ אחד ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכלים
לׁשֹון וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹוחּיב

vz`)ספרי ik zyxt)מה" אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ורכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻרחים
ֿ ׁשני ּכל ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיבין
ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכלים
ׁשּמׁשּמׁשין ֿ ּפי ֿ על אף ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזה
עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכה
ואם לבעליו, ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָואם
ּבבגד הּדין וכ לֹוקה. ― ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף אֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאבד
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה

ְִָמציעא.
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צט zah b"iÎa"i iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לביתֹו יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא ֿ חברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאת
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: ֿ מׁשּכֹונֹו, את i`)לּטֹול ,my)ולאו . ְְֱֲִֶֶֶַַַַָֹ

לֹו ּתׁשיב "הׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָזה
ֿ העבֹוט" bi)את ,my)ּבגמרא אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

―(fh.)מּכֹות ׁשּבּה עׂשה קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ּבאחרֹון ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָחּיב

מּבבא(fh.)ּדמּכֹות ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
.(biw.)מציעא ְִָ

ה'תשע"ג  טבת י"ב שלישי יום

.Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ëˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ט ֿ הּמׁשּכֹוןהּמצוה את להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָ

הּמׁשּכֹון אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלבעליו
― ּומלאכּתֹו עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו ֿ ּׁשּנזקקים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָמּמה
מּמהֿ הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָיחזירם

ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו (zekiny,ּׁשּנזקקים ְְְְִִֶַַַָָָָ
(dlil ikxveוימׁשּכנם ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

הּמכלּתא ּולׁשֹון ihtynּבּיֹום. zyxt)(mהּׁשמׁש ֿ ּבא "עד : ְְְִֶֶַַַַָֹ
לֹו" dk)ּתׁשיבּנּו ,ak zeny)מחזיר ׁשאּתה יֹום ּכסּות זֹו ― ְְֲִִֶֶַַָ

ֿ הּלילה ּכל לֹו מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ֿ הּיֹום; ּכל ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָלֹו
ֿ העבֹוט את לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד (oekynd)מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָָָ

הּׁשמׁש bi)ּכבֹוא ,ck mixac)ּכסּות ממׁשּכנין אמרּו: מּכאן ְְְְְְִִֶֶַַָָ
ּבּיֹום יֹום ּכסּות ּומחזירין ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה ְְְְֲִִַַַַַַָָיֹום

מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבּלילה. לילה (fh.)ּוכסּות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָ
עבטֹו" לעבט ֿ ּביתֹו אל ֿ תבא "לא i)ׁשאמרּו: ,my)הּוא ― ְֲֲֵֶֶַָָֹֹֹֹ

לעׂשה ׁשּנּתק `zלאו lhane wzpn ,"dyr"d z` miiwnd) ֲִֵֶַַָ
(e`ld."העבֹוט ֿ את לֹו ּתׁשיב "הׁשב אמרֹו: הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָ

ספרי my)ּולׁשֹון `vzÎik zyxt)מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב : ְְְִִֵֵֵַָָ
סגֹוס ּבּלילה: לילה ּוכלי ּבּיֹום, יֹום ּכלי לֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָׁשּמחזיר

(xnv zkiny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּיֹום". ּומחרׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָּבּלילה,
מ ט' ּבפרק זֹו .(biw.)מציעא(aa`)מצוה ְְְִִִֶֶָָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָ
לֹו, צרי ׁשהּוא ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשהזהרנּו
ּכמֹו ּבּלילה, ֿ לילה ּוכלי ּבּיֹום ֿ יֹום ּכלי לֹו נחזיר ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָאּלא

הּמׁשנה bi)ׁשאמרה dpyn h wxt `rivn `aa)מחזיר" : ְְֲִִֶַַָָָ
ּבענין ׁשּבא והּלאו ּבּיֹום". ֿ הּמחרׁשה ואת ּבּלילה ֿ הּכר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאת

ּבעבטֹו" תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ai)זה ,my)ּולׁשֹון . ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹ
my)ספרי `vz ik zyxt)אּלא ."עּמ ועבֹוטֹו תׁשּכב "לא : ְְֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבלעדיו לֹו אפׁשר ֿ ּׁשאי מה לֹו yeniyl)מחזיר silgz el oi`) ְְֲִִִֶֶַַָָָ
הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי ואמר: ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמחמת

לערֹו" ek)ׂשמלתֹו ,ak zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִֵָָָָֹ
מציעא מּבבא ט' .(my)ּבפרק ְְִִֶֶָָָ

ה'תשע"ג  טבת י"ג רביעי יום

.·Ó¯ .‡Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ רביעי י "ב ֿ י "ג טבת 

― הרמ"א אלמנההּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּבגד תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹּבין
fi)אלמנה" ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .h wxt `rivn `aa) ְְְִַַָָָ
(bi dpynעׁשירה ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

אלמנה". ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאין
מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָּוכבר

(my).

― הרמ"ב ּכליםהּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּכלי ּכגֹון מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמׁשּתּמׁשים
ּבעלי ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּטחינה
אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם ֿ ּׁשּכֹוללֹו מּמה וזּולתם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהחּיים

ורכב רחים ֿ יחבל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (wlgdנפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd"חבל הּוא ֿ נפׁש e)ּכי ,my). ִֵֶֶֹ

הּמׁשנה ֿ ּדבר(my)ּולׁשֹון ּכל אּלא ּבלבד, ורכב רחים "לא : ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ונׁשאר חבל". הּוא ֿ נפׁש ּכי ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשעֹוׂשין
ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני מּׁשּום "וחּיב אמרם: ּכאן ל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנבאר
ׁשהן זה ֿ ּפי על לחׁשֹוב ׁשאפׁשר ורכב", רחים ֿ יחבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"לא

ּבאמרם ֿ ׁשּכן וכל מצות, fhw.)ׁשּתי `rivn `aa)על "וחּיב : ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ועל עצמן ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהרחים
עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלי ֿ הממׁשּכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּכל
ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ֿ תעׂשה, לא מצות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ֿ אחד ׁשּכל ִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹרּבים

ּו ֿ ּכלי ּוכליּכל אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן ּכגֹון כלי, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶָָָ
למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ֿ ּׁשאין מּמה וזה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָליׁשה.
ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ּבגד ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשחבל
הּדבר ענין אבל ּובגד. ֿ ּבגד ּכל על עֹובר ׁשהּוא לוי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאלמנת
נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ׁשחבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבמי
האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק מהם אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואין
הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון נאמר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאם
ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ּככלי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהם
ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ֿ אחד ּכל על חּיב ― ּכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני
ֿ ּפי ֿ על אף ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלנּו
ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה נעׂשית יחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבׁשניהם
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ּבאחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטֹוחנים
ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיהיה
אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ֿ אחד ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכלים
לׁשֹון וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹוחּיב

vz`)ספרי ik zyxt)מה" אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ורכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻרחים
ֿ ׁשני ּכל ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיבין
ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכלים
ׁשּמׁשּמׁשין ֿ ּפי ֿ על אף ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזה
עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכה
ואם לבעליו, ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָואם
ּבבגד הּדין וכ לֹוקה. ― ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף אֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאבד
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה

ְִָמציעא.
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ה'תשע"ג  טבת י"ד חמישי יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה ּברּבית,האזהרה מּלהלות נּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבנׁש לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ "את יתעּלה: אמרֹו (dxevaוהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efkּובמרּביתzexitdy) ְְִַ

(aegd llka dzid `ly zenk ztqeezne miaxznתּתן ֿ ִֵֹלא
"אכל(fl ,dk `xwie)אחד ּבענין ּבאּו אּלּו לאוין ּוׁשני . ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

(exn`pe)לחּזּוק(swez xzil)עֹובר יהיה ּברּבית ׁשהּמלוה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַ
ענינים ׁשני ׁשהם לא לאוין. miaezkdּבׁשני zehytay s`) ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹ

lke`d ziaix Ð 'ziaxz'e oenn ziaix Ð 'jyp' :mipipr ipya xaecn
(Ðּובגמרא .הּנׁש הּוא והרּבית הרּבית הּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

מציעא oennאמרּו:(q:)ּבבא iabl ynzydl laewndy s`) ְְִָָָָ
(z`f lka "ziaxz" lke`ae "jyp" zlinaנׁש מֹוצא אּתה ִֵֶֶַָאי
נׁש ּבלא ּתרּבית ולא ּתרּבית mixacdּבלא ze`ivna ik) ְְְְְִִֶֶַַֹֹֹ

(ziaixd ibeq ipya mikiiyעליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְֲֲַַָָָָָָ
חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם לאוין. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבׁשני

ננהֹו md)מּלתא cg` xac)הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ." ְְְְְִִַָָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַֹּדכתיב,

(rxlne lirln mi`xwp "ziaxne jyp" milind)ֿלא ּכסּפ ֿ את :ְְֶַֹ
,"אכל ֿ תּתן לא ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ּבנׁש לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹתּתן
ׁשני על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ֿ הּמלוה ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָויהיה
לחּזּוק, ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָלאוין,
ֿ ּתּקח "אל ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָלפי

ותרּבית" נׁש el)מאּתֹו ,my)מציעא ּבבא ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
(.`q)לאוי ֿ אּלּו ׁשּכל אּלא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם ,ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לפי הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו אחדיּתירי, ּבענין ׁשּכּלם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּוכבר ּברּבית. מּלהלות הּמלוה ׁשהזהר והּוא ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֻנכּפלּו,

מציעא. מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  טבת ט"ו שישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר

זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ k)"לא ,bk mixac)ּובא , ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבבא ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּפרּוׁש:

ולפני(dr:)מציעא ּומּׁשּום תּׁשי ֿ לא מּׁשּום עֹובר "לוה : ְְְִִִִִֵֵֶַָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא ci)עּור ,hi `xwie)ּכׁשּנזּכיר ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

מצוה hvx)אֹותּה dyrz `l). ְִָָ

ה'תשע"ג  טבת ט"ז קודש שבת יום

.ÊÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת קודש י "ד ֿ ט "ז טבת 

― הרל"ז ּבהלואתהּמצוה מּלהתעּסק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ולא מהם, לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהרּבית
עליו ּׁשהסּכימּו ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹנעיד
עליו ֿ תׂשימּון "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמעניני

"נׁש(ck ,ak zeny)מציעא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(.dr)ערב" : ְְְִֵֶֶָָָָָָ
,"נׁש עליו ֿ תׂשימּון "לא מּׁשּום: אּלא עֹוברין אינם ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹועדים
ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ּבּמתעּסקים ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה ּולפיכ ֿ הּמלוה, ׁשּׁשהאת על ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
אתֿ ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ֿ תהיה לא ― האחד ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹלאוין:
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ֿ תּתן לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכסּפ
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח אל ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
ֿ תּתן לא עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלא
הּמלוה, ֿ תעׂשה: ּבלא עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
לֹו ֿ תהיה לא ועל מּמּנּו, ֿ ּתּקח ּבל ועל ֿ ּתּתן, ּבל על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין
תּתן לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון לא ועל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּכנׁשה,
לוה ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמכׁשל".
ערב מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני תּׁשי ֿ לא מּׁשּום ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹֹעֹובר
."נׁש עליו ֿ תׂשימּון לא מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹועדים

זה לאו על ziaixa)והעֹובר delnd)רּבית היא אם ― ְִִִִֵֶַָָ
y`xn.קצּוצה dxeriy z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn ziaix) ְָ

("ziaix wa`" znerlלזה ּומחזירים מּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ֲִִִִִֶַָָָ
הרּבית. נלקחה ְְִִִִֶֶָָׁשּמּמּנּו
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i"yx
(‡Ï).‰Ó‡· ‰ÏÚÓÂ ˙¯˙ÎÏ ˙È·Ó Â‰ÈÙÂ של פיהו

אמה  למעלה ועולה כותרת, של פיהו מתוך יוצא כן,
כובע  כמין עשוי המכונה הגג היא והכותרת גובה,
אמה  עגול נקב נקבעת ובאמצע צדדיו, מכל משופע
היקף  כמין נקב אותו וסביב בעגול, רוחב אמה וחצי

למטה מפורש וכך סביב, גובה אמה חצי (פסוק מחיצה,

קומה לה) אמה חצי המכונה ובראש שנאמר: בענין,
על  מונח והכן הכותרת', 'פי קרוי והוא סביב. עגול
ההיקף, פי בתוך תחובין הכן ושולי היקף, אותו
כאן: שאמר וזהו אמה, בולט הוא הימנו ולמעלה

באמה: ומעלה לכותרת מבית ÏÂ‚Úופיהו ‰ÈÙÂ
.ÔÎ ‰˘ÚÓ:העגול כן דוגמת עגול, כותרת של ופיה

.‰Ó‡‰ ÈˆÁÂ ‰Ó‡:בעגול ÈÙ‰רחבה ÏÚ Ì‚Â
.˙ÂÚÏ˜Ó:פרחים ‰‡ÌÈÙÂ(Ï·)צורת ˙Ú·¯‡Â

.˙Â¯‚ÒÓÏ ˙Á˙ÓÏ,אופן ליד אופן מיד שהמסגרות
שפירשתי: ‰‡ÌÈÙÂ.כמו ˙Â„ÈÂ התחוב עץ הוא

איישי''ל: וקורין מצוקים ·ÂÎÓ‰.באופנים, דבוקים
אחת: ביציקה ‰Î¯Ó·‰.(Ï‚)במכונה ÔÙÂ‡ ‰˘ÚÓÎ

האופן  בתוך אופן מרכבה, גלגלי כעובד יונתן: תרגם
ביחזקאל שאמר כמו וערב, טז)שתי גבוה:(א במרכבה

.Ì˙Â„È:איישי''ל.Ì‰È·‚Â הם בלע''ז, בוייל''ש
שהוא Ì‰È˜Â˘ÁÂ.הנקבים: סביב, עגולים הם
התחובים Ì‰È¯Â˘ÁÂ.קישורן: האופנים, זרועות

בלע''ז: ריי''ש שקורין לחשוקיהם, מגביהם
(„Ï).˙ÂÙ˙Î Ú·¯‡Â וארבע למעלה, שפירשתי כמו

ומן  לומר אלא כאן שנאן ולא להם, כתפות פעמותיו
כתפיה: ÏÂ‚Ú.(Ï‰)המכונה ‰ÓÂ˜ ‰Ó‡‰ ÈˆÁ היא

הנקב  סביב שהיא למעלה, שפירשתי כמו מחיצה,
מרובעת: È˙Â„È‰.והאמה ‰ÂÎÓ‰ ˘‡¯ ÏÚÂ סרני הם

למעלה: האמורים ÓÓ‰.הנחשת ‰È˙Â¯‚ÒÓÂ
לאחר  שחיברן ולא עמה, הוצקו התחתונות מסגרות

כן:

cec zcevn
(‡Ï).Â‰ÈÙÂהיא הכותרת, מבית  למעלה אמה עלה  הכן, פה

המחיצה קומת  כי הכותרת , מנקב היוצאת  העגולה המחיצה
ובתחתיתו וחצי, אמה היה הכן וקומת האמה , חצי היתה  ההיא
הכותרת, נקב במחיצת  תחוב והיה האמה , חצי עגול היה
מבית למעלה ועלתה מרובעת, היתה העליונה והאמה 

העגולהÈÙÂ‰.לכותרת : המחיצה , שהיא הכותרת בית  היא
הכותרת: מנקב  הכן,ÏÂ‚Ú.העולה  תחתית  כמעשה עגול  היה

הכן: את  בו לתחוב נוח  ‰‡Ó‰.להיות ÈˆÁÂ ‰Ó‡משפת
האמה, וחצי אמה היה שממולו, השפה  עד מזה , המחיצה

הכותרת : נקב ÈÙ‰.וכמדת  ÏÚ Ì‚Â,הכותרת נקב  מחיצת על 
ציורים : עגולות:Ì‰È˙Â¯‚ÒÓÂ.עשו מקומות בהם  נמצא ולא אורכן, בכל  מרובעות היו השלבים, בין היו  אשר המכונות מסגרי

(·Ï).ÌÈÙÂ‡‰ ˙Ú·¯‡Âהיו ההם הנקבים בהם , תחובות הידות אשר  המקומות והם  המכונה, אופני ארבעת נקבי לומר : רצה
האופנים, נקבי היו  ולמולם הידות, קבועים היו  שם כי  שוליו, אצל  המכונה בתחתיות  הנמוכה  המחיצה והיא המסגרות, תחת מול 

המרכבה: אופני ‰‡ÌÈÙÂ.וכדרך  ˙Â„ÈÂ:בהמכונה קבועים  היו הם  עליהם , ומתגלגלים האופנים בנקבי התחובות הידות 
(‚Ï).‰·Î¯Ó‰ ÔÙÂ‡ ‰˘ÚÓÎ:במרכבה העשוים אופנים  ÂÓˆ˜.כתמונת ÏÎ‰:הקורנס בהקשת  ולא נעשו Ú·¯‡Â(Ï„)ביציקה

.˙ÂÙ˙Î,ממנו יצאו ההם הכתפות הנה  המכונה , שעל  הכן פנות בארבע היו אשר למעלה, האמור  הכתפות ארבעת לומר: רצה
הכן : אל  זה  אחד  וחברם עצמם בפני יצקם ולא יצקם, אחת ביציקה ‰ÂÎÓ‰.(Ï‰)כי ˘‡¯·Âהעגולה שהמחיצה  לומר  בא 

קומתה : בכל  מסביב עגול  והיה האמה, חצי  קומתה היתה  הנקב, סביב המכונה בראש  È˙Â„È‰.שהיתה ‰ÂÎÓ‰ ˘‡¯ ÏÚÂהידות
המסגרות, מתחת באו  אשר עד  מטה, כלפי המכונה בעברי ויורדין נמשכין היו  ומשם המכונה, ראש  על ודבוקות מונחות היו

האופנים : בנקבי  נתחבות והיו  ואילך, אילך המכונה  מן להלן נתארכו ומשם  הנמוכה, המחיצה  ÓÓ‰.היא ‰È˙Â¯‚ÒÓÂמסגרות
במלאכה: וחבר לבד שנעשה  ולא  עמה, מוצק לומר : רוצה ממנה , היו המכונה

oeiv zcevn
(·Ï).˙Â„ÈÂ:יתגלגלו ובהם האופנים, בנקבי הנתחבים הם
(‚Ï).Ì‰È·‚Â,הנקבים בהם אשר האופנים, אמצעית  הם 

הגבוה הוא הזה המקום  בארץ, האופן  כששוכב כי גב , וקרוי
האופן: סביבותÌ‰È˜Â˘ÁÂ.מכל  הגדולים  העגולים הם

כמו האופן, זרועות החוגרים יא)האופנים , כז וחשוקיהם(שם
חגורה : ענין  שהוא האופן,Ì‰È¯Â˘ÁÂ.כסף, זרועות הם

כמו הנקב, שבו  האופן לאמצעית  הגדול  העיגול  הקושרים
יב) כב ב קשירה:(שמואל ענין שהוא מים, ÂÙ˙.(Ï„)חשרת

זויות:



קי f wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnfdlÎ`l

æàìúBòì÷î äét-ìò-íâå änàä éöçå änà ïë-äNòî ìâò äéôe änàa äìòîå úøúkì úéaî eäéôeÂ¦¦¥̧©Ÿ¤³¤¨©Æ§¨Æ¨«©½̈¦Æ¨Æ¨´Ÿ©£¥¥½©−̈©£¦´¨«©¨®§©©¦Æ¨Æ¦§¨½
:úBlâò àì úBòaøî íäéúøbñîeáìäðBëna íépôBàä úBãéå úBøbñnì úçzîì íépôBàä úòaøàå ¦§§Ÿ¥¤¬§ª¨−¬Ÿ£ª«§©§©´©¨«©¦À§¦©Æ©Æ©«¦§§½¦¬¨«©¦−©§¨®

:änàä éöçå änà ãçàä ïôBàä úîB÷åâìíäéaâå íúBãé äákønä ïôBà äNòîk íépôBàä äNòîe §©Æ¨©´¨¤½̈©−̈©£¦¬¨©¨«©«£¥Æ¨´©¦½§©£¥−©´©¤§¨¨®§¨´§©¥¤À
:÷öeî ìkä íäéøMçå íäé÷Mçåãì:äéôúk äðënä-ïî úçàä äðënä úBpt òaøà ìà úBôúk òaøàå §¦ª¥¤²§¦ª¥¤−©¬Ÿ¨«§©§©´§¥½¤µ©§©´¦½©§Ÿ−̈¨«¤¨®¦©§Ÿ−̈§¥¤«¨

äì:äpnî äéúøbñîe äéúãé äðënä Làø ìòå áéáñ | ìâò äîB÷ änàä éöç äðBënä Làøáe§´Ÿ©§À̈£¦¯¨©¨²−̈¨´Ÿ¨¦®§©̧³Ÿ©§Ÿ¨Æ§Ÿ¤½¨¦§§Ÿ¤−¨¦¤«¨

i"yx
(‡Ï).‰Ó‡· ‰ÏÚÓÂ ˙¯˙ÎÏ ˙È·Ó Â‰ÈÙÂ של פיהו

אמה  למעלה ועולה כותרת, של פיהו מתוך יוצא כן,
כובע  כמין עשוי המכונה הגג היא והכותרת גובה,
אמה  עגול נקב נקבעת ובאמצע צדדיו, מכל משופע
היקף  כמין נקב אותו וסביב בעגול, רוחב אמה וחצי

למטה מפורש וכך סביב, גובה אמה חצי (פסוק מחיצה,

קומה לה) אמה חצי המכונה ובראש שנאמר: בענין,
על  מונח והכן הכותרת', 'פי קרוי והוא סביב. עגול
ההיקף, פי בתוך תחובין הכן ושולי היקף, אותו
כאן: שאמר וזהו אמה, בולט הוא הימנו ולמעלה

באמה: ומעלה לכותרת מבית ÏÂ‚Úופיהו ‰ÈÙÂ
.ÔÎ ‰˘ÚÓ:העגול כן דוגמת עגול, כותרת של ופיה

.‰Ó‡‰ ÈˆÁÂ ‰Ó‡:בעגול ÈÙ‰רחבה ÏÚ Ì‚Â
.˙ÂÚÏ˜Ó:פרחים ‰‡ÌÈÙÂ(Ï·)צורת ˙Ú·¯‡Â

.˙Â¯‚ÒÓÏ ˙Á˙ÓÏ,אופן ליד אופן מיד שהמסגרות
שפירשתי: ‰‡ÌÈÙÂ.כמו ˙Â„ÈÂ התחוב עץ הוא

איישי''ל: וקורין מצוקים ·ÂÎÓ‰.באופנים, דבוקים
אחת: ביציקה ‰Î¯Ó·‰.(Ï‚)במכונה ÔÙÂ‡ ‰˘ÚÓÎ

האופן  בתוך אופן מרכבה, גלגלי כעובד יונתן: תרגם
ביחזקאל שאמר כמו וערב, טז)שתי גבוה:(א במרכבה

.Ì˙Â„È:איישי''ל.Ì‰È·‚Â הם בלע''ז, בוייל''ש
שהוא Ì‰È˜Â˘ÁÂ.הנקבים: סביב, עגולים הם
התחובים Ì‰È¯Â˘ÁÂ.קישורן: האופנים, זרועות

בלע''ז: ריי''ש שקורין לחשוקיהם, מגביהם
(„Ï).˙ÂÙ˙Î Ú·¯‡Â וארבע למעלה, שפירשתי כמו

ומן  לומר אלא כאן שנאן ולא להם, כתפות פעמותיו
כתפיה: ÏÂ‚Ú.(Ï‰)המכונה ‰ÓÂ˜ ‰Ó‡‰ ÈˆÁ היא

הנקב  סביב שהיא למעלה, שפירשתי כמו מחיצה,
מרובעת: È˙Â„È‰.והאמה ‰ÂÎÓ‰ ˘‡¯ ÏÚÂ סרני הם

למעלה: האמורים ÓÓ‰.הנחשת ‰È˙Â¯‚ÒÓÂ
לאחר  שחיברן ולא עמה, הוצקו התחתונות מסגרות

כן:

cec zcevn
(‡Ï).Â‰ÈÙÂהיא הכותרת, מבית  למעלה אמה עלה  הכן, פה

המחיצה קומת  כי הכותרת , מנקב היוצאת  העגולה המחיצה
ובתחתיתו וחצי, אמה היה הכן וקומת האמה , חצי היתה  ההיא
הכותרת, נקב במחיצת  תחוב והיה האמה , חצי עגול היה
מבית למעלה ועלתה מרובעת, היתה העליונה והאמה 

העגולהÈÙÂ‰.לכותרת : המחיצה , שהיא הכותרת בית  היא
הכותרת: מנקב  הכן,ÏÂ‚Ú.העולה  תחתית  כמעשה עגול  היה

הכן: את  בו לתחוב נוח  ‰‡Ó‰.להיות ÈˆÁÂ ‰Ó‡משפת
האמה, וחצי אמה היה שממולו, השפה  עד מזה , המחיצה

הכותרת : נקב ÈÙ‰.וכמדת  ÏÚ Ì‚Â,הכותרת נקב  מחיצת על 
ציורים : עגולות:Ì‰È˙Â¯‚ÒÓÂ.עשו מקומות בהם  נמצא ולא אורכן, בכל  מרובעות היו השלבים, בין היו  אשר המכונות מסגרי

(·Ï).ÌÈÙÂ‡‰ ˙Ú·¯‡Âהיו ההם הנקבים בהם , תחובות הידות אשר  המקומות והם  המכונה, אופני ארבעת נקבי לומר : רצה
האופנים, נקבי היו  ולמולם הידות, קבועים היו  שם כי  שוליו, אצל  המכונה בתחתיות  הנמוכה  המחיצה והיא המסגרות, תחת מול 

המרכבה: אופני ‰‡ÌÈÙÂ.וכדרך  ˙Â„ÈÂ:בהמכונה קבועים  היו הם  עליהם , ומתגלגלים האופנים בנקבי התחובות הידות 
(‚Ï).‰·Î¯Ó‰ ÔÙÂ‡ ‰˘ÚÓÎ:במרכבה העשוים אופנים  ÂÓˆ˜.כתמונת ÏÎ‰:הקורנס בהקשת  ולא נעשו Ú·¯‡Â(Ï„)ביציקה

.˙ÂÙ˙Î,ממנו יצאו ההם הכתפות הנה  המכונה , שעל  הכן פנות בארבע היו אשר למעלה, האמור  הכתפות ארבעת לומר: רצה
הכן : אל  זה  אחד  וחברם עצמם בפני יצקם ולא יצקם, אחת ביציקה ‰ÂÎÓ‰.(Ï‰)כי ˘‡¯·Âהעגולה שהמחיצה  לומר  בא 

קומתה : בכל  מסביב עגול  והיה האמה, חצי  קומתה היתה  הנקב, סביב המכונה בראש  È˙Â„È‰.שהיתה ‰ÂÎÓ‰ ˘‡¯ ÏÚÂהידות
המסגרות, מתחת באו  אשר עד  מטה, כלפי המכונה בעברי ויורדין נמשכין היו  ומשם המכונה, ראש  על ודבוקות מונחות היו

האופנים : בנקבי  נתחבות והיו  ואילך, אילך המכונה  מן להלן נתארכו ומשם  הנמוכה, המחיצה  ÓÓ‰.היא ‰È˙Â¯‚ÒÓÂמסגרות
במלאכה: וחבר לבד שנעשה  ולא  עמה, מוצק לומר : רוצה ממנה , היו המכונה

oeiv zcevn
(·Ï).˙Â„ÈÂ:יתגלגלו ובהם האופנים, בנקבי הנתחבים הם
(‚Ï).Ì‰È·‚Â,הנקבים בהם אשר האופנים, אמצעית  הם 

הגבוה הוא הזה המקום  בארץ, האופן  כששוכב כי גב , וקרוי
האופן: סביבותÌ‰È˜Â˘ÁÂ.מכל  הגדולים  העגולים הם

כמו האופן, זרועות החוגרים יא)האופנים , כז וחשוקיהם(שם
חגורה : ענין  שהוא האופן,Ì‰È¯Â˘ÁÂ.כסף, זרועות הם

כמו הנקב, שבו  האופן לאמצעית  הגדול  העיגול  הקושרים
יב) כב ב קשירה:(שמואל ענין שהוא מים, ÂÙ˙.(Ï„)חשרת

זויות:



hqקב wxt mildz - miaezk

mildzhqfkÎci

.èñãé:EòLé úîàa éððò Ecñç-áøa íéäìà ïBöø úò ýåýé | Eì-éúlôú éðàååèèéhî éðìévä ©«£¦³§¦¨¦§¸§Ÿ̈¿¥³¨À¡Ÿ¦¬§¨©§¤®£¹¥À¦¤«¡¤¬¦§¤«©¦¥¦́−¦¦
:íéî-éwîònîe éàðOî äìöpà äòaèà-ìàåæèäìeöî éðòìáz-ìàå íéî úìaL | éðôèLz-ìà §©¤§¨®¨¦¨«§¨¬¹¦«Ÿ§©À¦©«£©¥¨«¦©¦§§¥³¦¦´Ÿ¤−©¦§©¦§¨¥´¦§¨®

:äét øàa éìò-øèàz-ìàåæééîçø áøk Ecñç áBè-ék ýåýé éððò:éìà äðt Eçééðt øzñz-ìàåE §©¤§©¨©−§¥´¦«¨£¥´¦−§Ÿ̈¦´©§¤®§¬Ÿ©«¹£¤À§¥´¥¨«§©©§¥´−¨¤
:éððò øäî éì-øö-ék Ecáòîèé:éðãt éáéà ïòîì dìàâ éLôð-ìà äáø÷ëézLáe éútøç zòãé äzà ¥«©§¤®¦«©¦¹À©¥¬£¥«¦¨§¨´¤©§¦´§¨¨®§©−©«Ÿ§©´§¥«¦©¨³¨©À§¨¤§¨¦´−¨§¦

:éøøBö-ìk Ecâð éúnìëeàë:éúàöî àìå íéîçðîìå ïéàå ãeðì äe÷àå äLeðàå éaì äøáL | ätøç §¦¨¦®¹¤§§À¨«§¨«¤§¨³¨«§¨¬¦¦À¨«Å̈¬¨¨«£©¤´¨´¨©®¦§¹©«§©«£¦À§´Ÿ¨¨«¦
áë:õîç éðe÷Lé éàîöìå Làø éúeøáa eðziåâëìå çôì íäéðôì íðçìL-éäé:L÷Bîì íéîBìL ©¦§´§¨«¦´®Ÿ§¹¦§¨¦À©§¬¦«Ÿ¤§¦«ª§¨¨´¦§¥¤´§¨®§¦§¦¬§¥«
ãë:ãòîä ãéîz íäéðúîe úBàøî íäéðéò äðëLçzäë:íâéOé Età ïBøçå Eîòæ íäéìò-CôL ¤§©´§¨−¥¥¤¥«§®¹¨§¥À¤¨¦¬©§©«§¨£¥¤¬©§¤®©«£¬©¹§À©¦¥«
åë:áLé éäé-ìà íäéìäàa änLð íúøéè-éäzæëéììç áBàëî-ìàå eôãø úékä-øLà äzà-ék:eøtñé E §¦¦«¨¨¬§©¨®§¹¨«¢¥¤À©§¦¬Ÿ¥«¦©¨´£¤¦¦´¨¨¨®§¤©§−£¨¤´§©¥«

i"yx
(„È).'‰ ÍÏ È˙ÏÙ˙ È‡Â:רצון עת תפלתי עת יהי
(ÊË).¯Ë‡˙ Ï‡Â:עלי תסגור נכריה ·‡¯.ואל צרה

לבלעני: פיה את ימינו˙‡Ë¯.זו יד אטר (שופטים כמו

בה:ג') משתמש שאינו ימינו יד ‡Ï(ËÈ)סגור ‰·¯˜
.È˘Ù(אלי אותה:‚‡Ï‰.:(קרב Â‡Â˘‰.(Î‡)גאול

ואחלה א')כמוואאנש וכמו (מיכה מכותיה אנושה כי
י"ב) זו (ש"ב האל"ף היאך וא"ת שבע, דבת הילד ויאנש

אל  הדיבור המיסב שימוש ומשמשת שורש משמשת
כגון אל"ף שתחלתה תיבה דרך כן א')המדבר (מלאכי

אהב אהבי אני יעקב את ח')ואהב כמו (משלי הוא הרי
וכן א')ואאהב, אאסף:(צפניה כמו אסף ÂÏ„.אסף

ולנחמני: לי לנוד אוהבים לי ··¯È˙Â.(Î·)שיבואו
מידה ואברה אחותי תמר נא תבא כמו (שמואל בסעודתי

י"ג) לשלום ÌÈÓÂÏ˘ÏÂ.(Î‚)מרה:¯‡˘.:ב כשיקוו
למוקש: שלומם אשר ÈÎ.(ÊÎ)יהפך הזה העם את

הכית: לרעה:¯„ÂÙ.אתה עזרו והם מעט קצפת אתה
.Â¯ÙÒÈ ÍÈÏÏÁ ·Â‡ÎÓ Ï‡Â בעצה לבוא דבריהם

כאבים: בהיותם נשחיתם

cec zcevn
(„È).È˙ÏÙ˙ È‡Â:ללעגם פונה  ואינני לפניך  אתפלל אני אבל

.'Â‚Â ÔÂˆ¯ ˙Úברב אמתר"ל בישע וענני רצון עת יהיה  חסדך 
הצרות:ËÈËÓ.(ÂË)ומתקיים: על משל  ‡Ú·Ë‰.הוא Ï‡Â

ונאבד: נשקע ÌÈÓ.להיות È˜ÓÚÓÓÂכאלו הוא  והרי ר"ל 
מים: ממעמקי ˙‡Ë¯.(ÊË)אנצל  Ï‡Âלבאר נפלתי שכבר עם 

אשתקע לא  ר "ל  לעלות  אוכל  לבל  פיה עלי  תסגר אל  המים
ÈÚ.(ÁÈ)בה: ¯‰Ó:הוגשה כבר  הצרה  כי ÔÚÓÏ(ËÈ)על

.È·ÈÂ‡: רמה ידם  יאמרו כל Í„‚.(Î)לבל אתה רואה ר "ל 
לי: נחליתי:Â‡Â˘‰.(Î‡)המצירים  לב שברון  המנחמים:ÂÏ„.בעבור כדרך בראש ולנודד אותי לנחם  מי ÌÈÓÁÓÏÂ.לבא 

במ"ש : הדבר  Â‚Â'.(Î·)כפל Â˙ÈÂאותו ומשקין מר עשב אותו ומאכילין  למים  וצמא ללחם רעב שהוא למי עצמו המשיל 
ולייסר : להכות ידו שנית האויב ישיב כן כי מכאובו  על  מכאוב  שנתוסף ˘ÌÁÏ.(Î‚)חומץ È‰Èשולחנם אשר  יענשו לזה 

לרעה: יהפך  לטובה  שיחשבו מה  ר"ל  ופח  למוקש יהיה לפניהם וכפל ÌÈÓÂÏ˘ÏÂ.שהוא למוקש עוד  יהפך לשלום שיקוו  מה
במ "ש: בהליכתםÌ‰È˙ÓÂ.(Î„)הדבר  יעמדו עיניהם  מאור  יחשך  כי מרגיש בעבור ונשמטים נחלקים האדם כשרגלי לפי ומתניהם (ואמר

במתנים) Â‚Â'.(ÊÎ):כאב ‰˙‡ ÈÎ: מכאוביו להוסיף  המה גם אותו רדפו הכית אתה אשר מי כי אמר  כאלו הפוך Â‡ÎÓ·הוא  Ï‡Â
.'Â‚Â:מכאוב לו ואין ירגיש  לא החלל כי חללים להיות  הקרובים ר"ל  ה ' חללי על  מכאוב להביא בעבור  לזה זה יספרו

oeiv zcevn
(„È).˙Ó‡·:מקויים דבר  סתימה˙‡Ë¯.(ÊË)ענינו ענין

ימינו יד  אטר ודוגמתו ג)וסגירה עניןÂ‡Â˘‰.(Î‡):(שופטים
הילד  ויאנש כמו כאוב יב)חולי  עניינו··¯È˙Â.(Î·):(ש"ב

הבריה הביאי כמו  מועטת יג)אכילה מר¯‡˘.:(שם עשב  שם
ולענה ראש כט)כמו ‰ÚÓ„.(Î„)לרשת :ÁÙÏ.(Î‚):(דברים

והחלקה : השמטה  Ì˙¯ÈË.(ÂÎ)כעסך:ÍÓÚÊ.(Î‰)ענין
כסף טירת כמו ח)ארמונם שוממה:Ó˘‰.:(ש"ה

xe` ldi
דאמרואנייד  ע"א ד "ח דברכות  פ "ק רצון. עת  ה ' לך  תפלתי

רצון עת ה' לך  תפלתי ואני דכתיב מאי רשב"י משום  יוחנן ר'
בשעה רצון עת אימתי רצון ) של שהיא שעה יש (אלמא 
רפ "ח  ובהרמב "ם ס"ט צ ' סי' בש"ע וע ' מתפללין שהצבור
בעת ה ' אמר כה  מהכא  אמר  חנינא בר  יוסי  ר' תפלה. מהל '
שם והת"י בפירש"י . וע"ש ח '. מ "ט סי' ישעי' עניתיך  רצון
ע "א דע"ב  פ "ח  ביבמות  וע ' רעותי. עבדין דאתון בעידן פי '
ועמ"ש היא . מילתא רצון דעת קמ"ל הא לילה  חצות  לענין
ושם משה. לפני ויקומו בד "ה קרח פ ' בבה"ז רצון עת מענין
העליון יחוד הנק' וזהו למעלה הנמשך  האור תוספות אשר פי '

רצון: עת שהוא ע"י נמשך הוא

וישבמד"ר(ב) ע "ג דרפ"ט  גדול  גוי  מי כי ע"פ ואתחנן ר"פ 
ואני דכתיב  מדוד  למד  אתה  ממי לעונה נענית  שהיא  תפלה 
נק' לילה  או יום  לעונה  המ "כ  ופי' רצון עת ה' לך תפלתי
עת רצון עת ע "א ע "ה דף עכומ "ז מס' בסוף כדאיתא עונה
דס "ה דנדה פב"ת  וע' עכ "ל פל"ד  נח  פ' במד "ר עונה זהו
הנה כי  ואפ"ל  והזרתם. ע "פ ע "ב דס"ג  האשה ובפרק  ע"ב
העונה מ "ו  אע "פ פרק  במשנה כמ"ש היחוד . ג"כ נק' עונה
בזח"ב מזה וע' עונתה  מענין והוא כו' בתורה  האמורה
י"ל  עונה פירושו דעת לפמש "כ  וא"כ ע"ב . דצ "ז משפטים
סל"ב צ' אות  במא"א כדפי' רצון עת וזהו היחוד ג "כ  שזהו

עכ"ל . כו' לנוק' המרצה  פרצוף  כל  של  היסוד נק' רצון
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc zay(oey`x meil)

epiid ,exiag ea gpiwy xexva gpwl dpkq yiy epipyy `ziixad ±
,ãçà ãvî,exiag ea gpiwy cv eze`a ,xnelkïàëåax xn`y dn ± ¦©¤¨§¨

,sqep gepiwl zcner ,gepiw ly myex dilr yiy dkecny zyy
epiid,ïéããö éðMî.ipyd dciva gepiwl `id die`xy ,xnelk ¦§¥§¨¦

:sqep uexizàä ,àîéà úéòaéàålry gepiwdyk xacn zyy ax ± §¦¨¥¥¨¨
`ed dkecnddéãéce ,[ely±]àälry gepiwdyk zxacn `ziixad ± ¦¥¨

`ed xexvd.déøáçc§©§¥
:gepiw dilr yiy dkecnd oipra zwtzqn `xnbdééaà déì øîà̈©¥©©¥

äéìò eãøé ,óñBé áøì[dkecnd lr-]eLèLèLðå ,íéîLbmyexd §©¥¨§¨¤¨§¨¦§¦§©§§
,da didy,eäîjxevl dly cegiid lha myex dilr oi`y oeik m`d ©

,`xnbd daiyn .`l e` ,`id dvwene gepiwdéì øîà,sqei axíà ¨©¥¦
äéäoiicrøkéð ïîeMéødie`x dpi`e `id dqe`n oiicry oeik ,zvw ¨¨¦¨¦¨

e gepiw jxevl dcegii lha `l ,minya da jecløzeî.dlhlhl ¨
:`qkd zial mipa` lehlh oipra zwtzqn `xnbddépéî àòa± §¨¦¥

epnn l`y,áøî àìéL áø øa äaø©¨©©¦¨¥©

1
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15

הזשך ביאור לזס' שבת ליום ראשון עז' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: שואלת א: עמוד מה äãeäéדף éaøå הוא מה האש, לקיום מערכה מצריך שאינו §©¦§¨

הגמרא: משיבה זה. מפסוק ּבֹו',àeääדורש 'ּתּוקד הפסוק -àeä àúéìà úúväì ©ַ§©¨©£¦¨
àúàc בהם הדקים הקיסמים בהצתת דין ללמדנו בא במערכה היו - האש את מדליקים §¨¨

וכ  àlLבברייתא,àéðúcהגדולה. àúéìà úúväì ïéépî ,øîBà äãeäé éaø äéä §©§¨¨¨©¦§¨¥¦©¦§©¨©£¦¨¤Ÿ
,'Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå' øîBì ãeîìz ,çaæî ìL BLàøa àlà àäz הרי §¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©©§©§¨¥©©¦§¥©©

המזבח. בראש נעשית האליתא, íei÷ìשהצתת äëøòî äNBòL ïéépî ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¦©¦¤¤©£¨¨§¦
.'Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå' øîBì ãeîìz ,Làä נכתב הפסוק יוסי שלרבי הרי ¨¥©§©§¨¥©©¦§¥©©

הגמרא: שואלת האש. לקיום המערכה חיוב על éñBé,ללמד éaøåשתהא זה  úúväדין §©¦¥©¨©
àúéìà,מזבח של déì.בראשו àðî:הגמרא àëéäîמשיבה ,déì à÷ôð[מהפסוק-] £¦¨§¨¥©§¨¥¥¥¨

àéðúc .ïBòîL éaøì déì à÷ôðcבפסוק נאמר ז)בברייתא, א ïøäà,(שם éða eðúðå' §©§¨¥§©¦¦§§©§¨§¨§§¥©£Ÿ
øLk ïäëa àlà àäz àlL àúéìà úúvä ìò ãnéì ,'çaænä ìò Là ïäkä©Ÿ¥¥©©¦§¥©¦¥©©¨©£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ¥¨¥
øfL Czòc ìò äìòz éëå ,ïBòîL éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác ,úøL éìëáe¦§¦¨¥¦§¥©¦§¨¨©©¦¦§§¦©£¤©©§¨¤¨

,çaæî éaâì áø÷ והרי כהן, ידי על רק כשרה שההצתה ללמד פסוק נאמר כך שלשם ¨¥§©¥¦§¥©
בראש  נעשית האליתא שהצתת ּבֹו' ּתּוקד הּמזּבח על 'והאׁש מהפסוק נלמד כבר ְְִֵֵַַַַָלשיטתך

נאמר שהרי זרים, כלל אין ושם ג)המזבח, יח ּכלי (במדבר אל לא 'א הּמזּבח ואל הּקדׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

וגו''. זה àlà,יקרבּו úúväפסוק ìò ãnéì הBLàøa àlà àäz àlL ,àúéìà ְִָ¤¨¦¥©©¨©£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ
,çaæî ìL הּמזּבח על 'והאׁש ומהפסוק בפסוק, שנאמר כפי כהן ידי על אלא כשרה ואינה ¤¦§¥©ְְִֵֵַַַָ

יוסי. רבי וכדברי האש, לקיום נוספת מערכה שיש שמעון רבי למד ּבֹו', ַּתּוקד

הגמרא: äãeäé,שואלת éaøå,'הּמזּבח על אׁש הּכהן אהרן ּבני 'ונתנּו מהפסוק שדרש §©¦§¨ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹֹ

לימוד  צריך מדוע שמעון, רבי קושיית על יענה מה כהן, ידי על תיעשה האליתא שהצתת

סובר, יהודה רבי הגמרא: משיבה המזבח. על עולה זר שאין פשוט הרי היה éàלזה, זה דין ¦
ּבֹו',íúäîנלמד ּתּוקד הּמזּבח על 'והאׁש מהפסוק -àðéîà äåä,לומר סבור הייתי - ¥¨¨ְְִֵֵַַַַָ£¨£¦¨

כיון  כהן, ידי על רק שנעשית הכרח אין אבל המזבח, בראש נעשית האליתא הצתת שאמנם

ד  ידי על יצית שזר àçetîa[-שעומד]÷éàשאפשר ãéáòå ,àòøàà בראשו ומצית - ¨¥©©§¨§¨¦§©¨
מפוח, ידי על מזבח ïìשל òîLî à÷,'הּמזּבח על אׁש הּכהן אהרן ּבני 'ונתנּו מהפסוק ¨©§©¨ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹֹ

כהן. ידי על רק תיעשה שההצתה

הגמרא: שואלת מאיר. רבי בשיטת לדון חוזרת øéàî,הגמרא éaøåלצורך íéøáéàמערכה §©¦¥¦¥¨¦
.déì àðî ,áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe:הגמרא îמשיבה déì à÷ôð האות ייתור §¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤§¨¥©§¨¥¦

בפסוק בו'.'Làåוא"ו תוקד המזבח 'אש לכתוב אפשר היה שהרי ּבֹו', ּתּוקד שואלת הּמזּבח §¥ְִֵַַַ

ח ïðaøåהגמרא: אין לשיטתם מדוע יוסי, ורבי יהודה רבי זו.- למערכה יוסי,יוב ורבי יהודה רבי הגמרא: éLøcמשיבה àì å"àå אינם - §©¨¨¨Ÿ¨§¥
זו. למערכה מקור אין ולשיטתם הוא"ו, יתור את דורשים

הגמרא: eäìשואלת ãéáò éàî ,áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéà ,ïðaøå:הגמרא משיבה בהם. עושים מה -eäì øcäî §©¨¨¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤©¨¦§©§©§
äìBãb,בבוקר äëøòîì.להקטירם כדי עליה áøòaî,בברייתא,àéðúcומסדרם eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéàì ïéépî §©£¨¨§¨§©§¨¦©¦§¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤

ב: עמוד מה אותם]ïøãBqLדף éab[-שמסדר ìò ה,çaæîïéà íàåהמזבחï÷éæçî,והפדרים האיברים כל את מכיל -ïøãBqL אף ¤§¨©©¥¦§¥©§¦¥©§¦¨¤§¨
éab ìò Bà Lákä ìò ה,ááBñå äìBãb äëøòî äNòiL ãò אזïøãBñ,הגדולה המערכה גבי øîBìעל ãeîìz(ג ו ,(ויקרא ©©¤¤©©¥¥©¤©£¤©£¨¨§¨§§¨©§©

,'çaænä ìò äìòä úà Làä ìëàz øLà' הע את שמקריבים לתחילת ללמד נצרך אינו זה שפסוק אלא הגדולה. המערכה על ולה £¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©
שוב  ינתנו בלילה, או ביום נתעכלו לא שאם כלומר, ההקרבה, סוף על לדורשו יש אלא מֹוקדה', על העלה 'הוא נאמר כבר שהרי ְִַָָָֹההקרבה,

הגדולה. המערכה על

הגמרא: øéàîשואלת éaøå דורש הוא מה הברייתא, כדברי דורש ואינו בערב, התעכלו שלא לאיברים מיוחדת מערכה שהיתה שסובר §©¦¥¦
שרק לומד מאיר רבי הגמרא: משיבה זה. äìBòמפסוק éìekéò[למזבח מחוץ אל שפקעו עולה øéæçî[-איברי äzà,להקריבםéàå ¦¥¨©¨©£¦§¦

.úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà וכéáãa ,éîeéðî øa àéððç éaø éðúc[של מדרשו á÷òé,[-בבית ïa øæòéìà éaøנאמרøLà' ©¨©£¦¦¥§¤§¨¥©¦£©§¨©©§¥¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¤
,'çaænä ìò äìòä úà Làä ìëàz ש ÷úøBè.ללמד éìekéò øéæçî äzà éàå øéæçî äzà äìBò éìekéò Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©¦¥¨©¨©£¦§¦©¨©£¦¦¥§¤

i"yx

àúéìàä úúöäìxe` oda zivdl .
:dlecb dkxrnàúéìà:miwc minqiw .

äéì àðî àúéìà úúöä éñåé éáøå.
lr zivi `le gafn ly ey`xa `dzy
lr oiwlec odyk mlrie dtvxd

:gafndúøù éìëáåicba yeala .
:dpedkêúòã ìò äìòú éëåxg`n .

cwez gafnd lr y`d on cnl dz`y
melk gafn ly ey`xa `diy ea

xvedike odk dpirhdl df `xwnl epk
gafn iabl axw xfy al lr dlrz
ilk l` j` (gi xacna) xn`p `lde

:eaxwi `l gafnd l`e ycwdàìà
àäú àìù àúéìàä úúöä ìò ãîéì

çáæîä ùàø ìò àìà`xw jci`e .
dpedke iqei iaxk `z` y`d meiwl
dl jixhvi` `tebl `xw i`da aizkc
xf dplhi `le odk dkixv y` zpizpy

:gafnl dpwxfieäãåäé éáøå:jl xn` .
íúäî éàb''r` 'ek gafnd lr y`dn .

gafnd y`xa dzvdy dpin opirnyc
`pin` ded xfa dleqtc opirny `l

:`getna ciare `rx`` xf i`wàðî
äéì:dkxrn irac .ùàåî äéì à÷ôð.

:yixc e''`eäìåòä úà ìëàú øùà.
aizk `dc dzligzl oipr epi` m`
:dteq oiprl edpz dcwen lr dlerd

äìåò éìåëéòlrn erwty oirwet .
dlerd z` lk`z xy` dia ixwe y`d

:gafnd lr



קיי `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: שואלת א: עמוד מה äãeäéדף éaøå הוא מה האש, לקיום מערכה מצריך שאינו §©¦§¨

הגמרא: משיבה זה. מפסוק ּבֹו',àeääדורש 'ּתּוקד הפסוק -àeä àúéìà úúväì ©ַ§©¨©£¦¨
àúàc בהם הדקים הקיסמים בהצתת דין ללמדנו בא במערכה היו - האש את מדליקים §¨¨

וכ  àlLבברייתא,àéðúcהגדולה. àúéìà úúväì ïéépî ,øîBà äãeäé éaø äéä §©§¨¨¨©¦§¨¥¦©¦§©¨©£¦¨¤Ÿ
,'Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå' øîBì ãeîìz ,çaæî ìL BLàøa àlà àäz הרי §¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©©§©§¨¥©©¦§¥©©

המזבח. בראש נעשית האליתא, íei÷ìשהצתת äëøòî äNBòL ïéépî ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¦©¦¤¤©£¨¨§¦
.'Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå' øîBì ãeîìz ,Làä נכתב הפסוק יוסי שלרבי הרי ¨¥©§©§¨¥©©¦§¥©©

הגמרא: שואלת האש. לקיום המערכה חיוב על éñBé,ללמד éaøåשתהא זה  úúväדין §©¦¥©¨©
àúéìà,מזבח של déì.בראשו àðî:הגמרא àëéäîמשיבה ,déì à÷ôð[מהפסוק-] £¦¨§¨¥©§¨¥¥¥¨

àéðúc .ïBòîL éaøì déì à÷ôðcבפסוק נאמר ז)בברייתא, א ïøäà,(שם éða eðúðå' §©§¨¥§©¦¦§§©§¨§¨§§¥©£Ÿ
øLk ïäëa àlà àäz àlL àúéìà úúvä ìò ãnéì ,'çaænä ìò Là ïäkä©Ÿ¥¥©©¦§¥©¦¥©©¨©£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ¥¨¥
øfL Czòc ìò äìòz éëå ,ïBòîL éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác ,úøL éìëáe¦§¦¨¥¦§¥©¦§¨¨©©¦¦§§¦©£¤©©§¨¤¨

,çaæî éaâì áø÷ והרי כהן, ידי על רק כשרה שההצתה ללמד פסוק נאמר כך שלשם ¨¥§©¥¦§¥©
בראש  נעשית האליתא שהצתת ּבֹו' ּתּוקד הּמזּבח על 'והאׁש מהפסוק נלמד כבר ְְִֵֵַַַַָלשיטתך

נאמר שהרי זרים, כלל אין ושם ג)המזבח, יח ּכלי (במדבר אל לא 'א הּמזּבח ואל הּקדׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

וגו''. זה àlà,יקרבּו úúväפסוק ìò ãnéì הBLàøa àlà àäz àlL ,àúéìà ְִָ¤¨¦¥©©¨©£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ
,çaæî ìL הּמזּבח על 'והאׁש ומהפסוק בפסוק, שנאמר כפי כהן ידי על אלא כשרה ואינה ¤¦§¥©ְְִֵֵַַַָ

יוסי. רבי וכדברי האש, לקיום נוספת מערכה שיש שמעון רבי למד ּבֹו', ַּתּוקד

הגמרא: äãeäé,שואלת éaøå,'הּמזּבח על אׁש הּכהן אהרן ּבני 'ונתנּו מהפסוק שדרש §©¦§¨ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹֹ

לימוד  צריך מדוע שמעון, רבי קושיית על יענה מה כהן, ידי על תיעשה האליתא שהצתת

סובר, יהודה רבי הגמרא: משיבה המזבח. על עולה זר שאין פשוט הרי היה éàלזה, זה דין ¦
ּבֹו',íúäîנלמד ּתּוקד הּמזּבח על 'והאׁש מהפסוק -àðéîà äåä,לומר סבור הייתי - ¥¨¨ְְִֵֵַַַַָ£¨£¦¨

כיון  כהן, ידי על רק שנעשית הכרח אין אבל המזבח, בראש נעשית האליתא הצתת שאמנם

ד  ידי על יצית שזר àçetîa[-שעומד]÷éàשאפשר ãéáòå ,àòøàà בראשו ומצית - ¨¥©©§¨§¨¦§©¨
מפוח, ידי על מזבח ïìשל òîLî à÷,'הּמזּבח על אׁש הּכהן אהרן ּבני 'ונתנּו מהפסוק ¨©§©¨ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹֹ

כהן. ידי על רק תיעשה שההצתה

הגמרא: שואלת מאיר. רבי בשיטת לדון חוזרת øéàî,הגמרא éaøåלצורך íéøáéàמערכה §©¦¥¦¥¨¦
.déì àðî ,áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe:הגמרא îמשיבה déì à÷ôð האות ייתור §¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤§¨¥©§¨¥¦

בפסוק בו'.'Làåוא"ו תוקד המזבח 'אש לכתוב אפשר היה שהרי ּבֹו', ּתּוקד שואלת הּמזּבח §¥ְִֵַַַ

ח ïðaøåהגמרא: אין לשיטתם מדוע יוסי, ורבי יהודה רבי זו.- למערכה יוסי,יוב ורבי יהודה רבי הגמרא: éLøcמשיבה àì å"àå אינם - §©¨¨¨Ÿ¨§¥
זו. למערכה מקור אין ולשיטתם הוא"ו, יתור את דורשים

הגמרא: eäìשואלת ãéáò éàî ,áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéà ,ïðaøå:הגמרא משיבה בהם. עושים מה -eäì øcäî §©¨¨¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤©¨¦§©§©§
äìBãb,בבוקר äëøòîì.להקטירם כדי עליה áøòaî,בברייתא,àéðúcומסדרם eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéàì ïéépî §©£¨¨§¨§©§¨¦©¦§¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤

ב: עמוד מה אותם]ïøãBqLדף éab[-שמסדר ìò ה,çaæîïéà íàåהמזבחï÷éæçî,והפדרים האיברים כל את מכיל -ïøãBqL אף ¤§¨©©¥¦§¥©§¦¥©§¦¨¤§¨
éab ìò Bà Lákä ìò ה,ááBñå äìBãb äëøòî äNòiL ãò אזïøãBñ,הגדולה המערכה גבי øîBìעל ãeîìz(ג ו ,(ויקרא ©©¤¤©©¥¥©¤©£¤©£¨¨§¨§§¨©§©

,'çaænä ìò äìòä úà Làä ìëàz øLà' הע את שמקריבים לתחילת ללמד נצרך אינו זה שפסוק אלא הגדולה. המערכה על ולה £¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©
שוב  ינתנו בלילה, או ביום נתעכלו לא שאם כלומר, ההקרבה, סוף על לדורשו יש אלא מֹוקדה', על העלה 'הוא נאמר כבר שהרי ְִַָָָֹההקרבה,

הגדולה. המערכה על

הגמרא: øéàîשואלת éaøå דורש הוא מה הברייתא, כדברי דורש ואינו בערב, התעכלו שלא לאיברים מיוחדת מערכה שהיתה שסובר §©¦¥¦
שרק לומד מאיר רבי הגמרא: משיבה זה. äìBòמפסוק éìekéò[למזבח מחוץ אל שפקעו עולה øéæçî[-איברי äzà,להקריבםéàå ¦¥¨©¨©£¦§¦

.úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà וכéáãa ,éîeéðî øa àéððç éaø éðúc[של מדרשו á÷òé,[-בבית ïa øæòéìà éaøנאמרøLà' ©¨©£¦¦¥§¤§¨¥©¦£©§¨©©§¥¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¤
,'çaænä ìò äìòä úà Làä ìëàz ש ÷úøBè.ללמד éìekéò øéæçî äzà éàå øéæçî äzà äìBò éìekéò Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©¦¥¨©¨©£¦§¦©¨©£¦¦¥§¤

i"yx

àúéìàä úúöäìxe` oda zivdl .
:dlecb dkxrnàúéìà:miwc minqiw .

äéì àðî àúéìà úúöä éñåé éáøå.
lr zivi `le gafn ly ey`xa `dzy
lr oiwlec odyk mlrie dtvxd

:gafndúøù éìëáåicba yeala .
:dpedkêúòã ìò äìòú éëåxg`n .

cwez gafnd lr y`d on cnl dz`y
melk gafn ly ey`xa `diy ea

xvedike odk dpirhdl df `xwnl epk
gafn iabl axw xfy al lr dlrz
ilk l` j` (gi xacna) xn`p `lde

:eaxwi `l gafnd l`e ycwdàìà
àäú àìù àúéìàä úúöä ìò ãîéì

çáæîä ùàø ìò àìà`xw jci`e .
dpedke iqei iaxk `z` y`d meiwl
dl jixhvi` `tebl `xw i`da aizkc
xf dplhi `le odk dkixv y` zpizpy

:gafnl dpwxfieäãåäé éáøå:jl xn` .
íúäî éàb''r` 'ek gafnd lr y`dn .

gafnd y`xa dzvdy dpin opirnyc
`pin` ded xfa dleqtc opirny `l

:`getna ciare `rx`` xf i`wàðî
äéì:dkxrn irac .ùàåî äéì à÷ôð.

:yixc e''`eäìåòä úà ìëàú øùà.
aizk `dc dzligzl oipr epi` m`
:dteq oiprl edpz dcwen lr dlerd

äìåò éìåëéòlrn erwty oirwet .
dlerd z` lk`z xy` dia ixwe y`d

:gafnd lr



xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc zay(oey`x meil)

äðùî
mz`ved lr miaiigy mixeriyd z` x`al dkiynn ef dpyn

`ivend :zaya zeyxl zeyxn,íöòexeriyúBNòì éãkepnn ¤¤§¥©£
ãååøz.dphw sk ±,øîBà äãeäé éaøexeriyóç epnî úBNòì éãk ©§¨©¦§¨¥§¥©£¦¤¨

.lerpn ±
`ivend,úéëeëæexeriyBa øBøâì éãkz`økøkä Làøohw ur - §¦§¥¦§Ÿ©©§©

`ivend .cg ey`xyøBøödphw ur zkizg ±,ïáà Bàexeriyéãk §¤¤§¥
óBòa ÷Bøæì.egixadl,øîBà á÷òé øa øæòìà éaøexeriyéãk ¦§¨©¦¤§¨¨©©£Ÿ¥§¥

äîäaa ÷Bøæìick xexv lehil gxeh mc` oi`y meyn ,dgixadl ¦§©§¥¨
ie`xd xeriy okle ,lew zrnyda egixadl lekiy oeik ,ser gixadl

.aeyg epi` ser gixadl

àøîâ
iax .dphw sk epnn zeyrl ick exeriy ,mvr `ivend :dpyna epipy

:`xnbd dywn .sg epnn zeyrl ick ,xne` dcediàøîéîìm`d - §¥§¨
xnel ozipLéôð äãeäé éaøc àøeòéLcdcedi iax ly xeriydy ± §¦¨§©¦§¨§¦

,opax exn`y xeriydn lecbLéôð ïðaøc àøeòéLc ïì àîéé÷ àä± ¨¨§¨¨§¦¨§©¨¨§¦
.xzei lecb opax ly mxeriyy epicia laewn ixd

:`xnbd zvxzn,àleò øîàepiid 'sg'úçúBt éôçlerpnd ipiy ± ¨©¨¨¥©©
xeriydn ohw df xeriye ,envr lerpnd `le ,mvrn miieyrd

.opax exn`y
:d`neh oiprl zgzet itg oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaúçúBt éôçoiicr erawp `ly lerpnd ipiy ± ©¨¨¨¥©©
,lerpnaïéøBäèmpi` mxaig `ly onf lky ,d`neh milawn mpi` - §¦

m`e .ilk miaygp mpi`e ,melkl miie`xúçúBta ïòá÷,lerpna ± §¨¨©©©
e ilk md miaygpïéàîè.d`neh milawn ±åly lerpnd oi` m` §¥¦§

`l` milkìb ìL,oipa zlc ±ïøaéçL ét ìò óàipiy z`-] ¤©©©¦¤¦§¨
[lerpndá÷e úìca,ïéøBäè ,íéøîñîa ïòzxaegn zlcdy oeiky ©¤¤§¨¨§©§§¦§¦

meyn ,d`neh zlawn dpi` ,rwxwléøä ò÷øwì øaeçîä ìkL¤¨©§¨©©§©£¥
,ò÷øwk àeä.d`neh lawn epi`y ©©§©

`ivend :dpyna epipy,úéëeëæexeriyBa øBøâì éãky`x z` §¦§¥¦§
:zikekfd xeriy oipra `ziixa d`ian `xnbd .xkxkdàðz̈¨

`ivend ,`ziixaa,úéëeëñexeriyïéîéð éðL da òBöôì éãk §¦§¥¦§©¨§¥¦¦
úçàk.zg` zaa bix`dn miheg ipy jezgl ± §©©

`ivend :dpyna epipy,ïáà Bà øBøömxeriyóBòa ÷Bøæì éãkick §¤¤§¥¦§¨
.egixadløæòìà éaøxne` awri xa,'åë.dndaa wexfl ick exeriy ©¦¤§¨¨

:xfrl` iax ly exeriya dpc `xnbdéaø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦
àeäå ,ïðçBédndaa wexfl ick exeriyy xfrl` iax xn`y dn ± ¨¨§

zngn zgxeay epiid ,dgixadleúLbønLda,da rbetyk [oa`a±] ¤©§¤¤¨
e` xexvd z` d`exyk zldapy meyn zgxeay jka ic oi` mpn`

.dxarl wxfp oa`d z`
:`xnbd zl`eyBøeòéL änëå,`xnbd daiyn .oa`d e` xexvd ly §©¨¦

àéðz,`ziixaa.æeæ äøNò ì÷Lî ,øîBà á÷òé ïa øæòìà éaø ©§¨©¦¤§¨¨¤©£Ÿ¥¦§©£¨¨
:`qkd ziaa oda migpwny mipa`d xeriya dpc `xnbdìò ïéðeæ¦¨

àLøãî éáì,yxcnd zial qpkp ±eäì øîà,minkgl,éúBaø §¥¦§§¨¨©§©©
àqkä úéa ìL íéðáàmda gpwl miieyrd.änëa ïøeòéL £¨¦¤¥©¦¥¦¨§©¨

Bì eøîà`ed zg` lcebyk mipa` yly `ed xeriyd ,minkgdúéfk ¨§©©¦
zg`å æBâàkzg`.äöéak ¨¡§©¥¨

eäì øîà,oipeféðèøeè éëå[mipf`n±]ñéðëéz` lewyl ick enr ¨©§§¦§§¦©§¦
.mipa`d

eðîðoipnl minkgdeøîâåzercd aex itl erawe ±lhlhl lekiy , ¦§§¨§
a zeqpkpy mipa` dnk enr.ãiä àìî§Ÿ©¨

àéðz :íéàðú êëá å÷ìçðù äàéáî àøîâä,`ziixaaéñBé éaø ©§¨©¦¥
,øîBà`ed oxeriyy mipa` yly `qkd zial lhlhl xzen,úéfk ¥©©¦

,åéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ïBòîL éaø .äöéaëå ,æBâàkxzen ¨¡§©¥¨©¦¦§§©¦¥¥¦¨¦
a zeqpkpy mipa` dnk lhlhl.ãiä àìî§Ÿ©¨

:mipa` z`ved oipra zetqep zerc d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaìL (úaMa)úBìæøe÷î íéðáà Lzeie`x ody] zeccegn ± ©©¨¨Ÿ£¨¦§§¨

[gepiwlïøeòéL änëå .àqkä úéáì ñéðëäì øzeî.mipa` oze` ly ¨§©§¦§¥©¦¥§©¨¦¨
,øîBà øéàî éaødxeriy zg` lk,øîBà äãeäé éaø .æBâàklk ©¦¥¦¥¨¡©¦§¨¥

dxeriy zg`.äöéak©¥¨
:ef zwelgna zercd z` xekfl oniq zxne` `xnbdøa íøôø øîà̈©©§¨©

ïàk ú÷Bìçnk ,àcñç áø øîà àtt`ziixaa o`k ewlgpy enk ± ¨¨¨©©¦§¨©©£¤¨
,mipa`d xeriyaâBøúàa ú÷Bìçî Ckdkeq) dpyna ewlgp jk ± ¨©£¤§¤§

xi`n iaxly ,devnl ie`xd xzeia ohwd bexz`d xeriya (:cl
.dviak exeriy dcedi iaxle ,feb`k exeriy

ixd :`xnbd dywnïéúéðúî íúädiepy bexz`a my zwelgnd ± ¨¨©§¦¦
,micinlzd lkl dreci `ide ,dpynaàúééøa àëäeli`e ± ¨¨¨©§¨

lkl dreci dpi` `idy ,`ziixaa diepy mipa`a o`k zwelgnd
dpi`y efa drecid zwelgnd z` `cqg ax dlez recne ,micinlzd

.dreci
:`xnbd zxne` okleàlà,`cqg ax xn` jkú÷Bìçnkewlgpy ¤¨©©£¤
dcedi iaxe xi`n iax,ïàk ú÷Bìçî Ck ,âBøúàaok xn`e ,mipa`a §¤§¨©£¤¨

iax ixac silgze `ziixaay zwelgnd z` gkyz m`y ,oniql
`idy ,dpynay zwelgnd ici lr xkfiz ,dcedi iax ixaca xi`n

.dl dnec
:gepiw meyn olhlhl exizd `ly mixac yiy zx`an `xnbdøîà̈©

àì ìáà ,äãeäé áølhlhi.ñééàtä úà ©§¨£¨Ÿ¤©¨¥
:`xnbd zl`ey.ñééàt éàî:`xnbd daiyn,àøéæ éaø øîà ©¨¥¨©©¦¥¨

àúééìáa éðéLøkdyixgnde dgl ux` `idy] laaay xtr iyeb ± ©§¦¥©§§¨¨
,gepiwl miie`x mpi` ,mixxetzn mdy oeikny ,[xtr iyeb dlrn

zaya mlhlhl xeq` okle.
:zaya `qkd ziaa xexva yeniyl rbepd oic d`ian `xnbdøîà̈©

LîLîì øeñà ,àáøirxd itaLîLînL Cøãk úaMa øBøöa ¨¨¨§©§¥¦§©©¨§¤¤¤§©§¥
,ìBça.jka zexry xiyny oeik ©

:`xnbd dywné÷úîdì ódywd ±àøèeæ øî,`axlïkzñéì± ©§¦¨©§¨¦§©¥
.el `id dpkq ,dptp epi`e zeptidl jxvpd ixdy ,envr okqi m`d

,`id ezpeek `l` ,llk ynyni `ly `ax zpeek oi` :`xnbd zvxzn
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:zaya eikxv ziiyr oipra cer dpc `xnbdøeñà ,àðeä áø øîà̈©©¨¨
øéð äãNa úBðtì,rxfidl zcnere dyxgpy dcy ±.úaMa ¦¨¦§¥¦©©¨

:`xnbd zl`eyàîòè éàî,my zeptdl xeq`y mrhd dn ± ©©£¨
àîéìéà`ed mrhde ,exiag dcya xaecny xn`p m` ±íeMî ¦¥¨¦
àLååcdyixgd z` lwlwne my qxecy ,dcya lbxd zqixc ± ©§¨

ok m` ,exiagl wifne,énð ìBça eléôàwx `ped ax xq` recne £¦©©¦
.zayaàlàå`ed mrhdy xn`píeMîzyilz,íéáNòyiy §¤¨¦£¨¦

gpwiyke ,oda gpwl miayr odilr elcby mipa` lehiy yeygl
,miayrd eylziåc jk x`al oi` ixdeìòL øBøö ,Lé÷ì Léø øîàä §¨¨©¥¨¦§¤¨

da çp÷ì øzeî ,íéáNò Bayelzl oiekzn epi`y meyn ,zaya £¨¦¨§©¥©¨
,miayrìBzäåäpnî Ldligz dpeeka miayrúàhç áéiç ,úaMa. §©¥¦¤¨©©¨©¨©¨

xexva gpwi `ny meyn zaya exag dcya zeptil xeq`l oi`y ixd
.miayr ea elry
:`xnbd daiynàlàzeptil `ped ax xq`y mrhdy xnel jixv ¤¨

meyn `ed zaya xip dcyaéàzúì àãLå éàléòî èé÷ð àîìéc± ¦§¨¨¦¥¦©§¨¨§©©
dhnl egipie ,ea gpwl [dcya yiy lzn] dlrnln xexv lehi `ny

,[dcya yiy `neba]áéiçéîe`neba xexvd zgpd lr,äaøc íeMî ¦©©¦§©¨
dîîèe ,àîeb Bì äúéä ,äaø øîàcok dyr m` ,dnzqe ±,úéaa §¨©©¨¨§¨¨§¨¨©©¦

,äðBa íeMî áéiçok dyr m`e ,dtvxd oipal siqedy oeik,äãOa ©¨¦¤©¨¤
,LøBç íeMî áéiçaehe ietx epid ,`neba gipdy xtrdy oeik ©¨¦¥

.drixfl dpikde rwxwd ipt z` deyde ,drixfl
:miayr ea elry xexv oipra yiwl yix ixaca dpc `xnbdàôeb± ¨

,mze` x`ape yiwl yix ixac mvrl aeypøBøö ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§
da çp÷ì øzeî ,íéáNò Ba eìòL,zayaìBzäåäpnî Lmiayr ¤¨£¨¦¨§©¥©¨§©¥¦¤¨

.úàhç áéiç ,úaMa©©¨©¨©¨
dpéî òîL ,éôt áø øîàgken ±Lé÷ì Léøcîxzeny xn`y ¨©©¨¦§©¦¨¦§¥¨¦

diabnyky mixne` `le ,ea gpwl ick miayr ea elry xexv lehil
miwpeiy rwxwdn eilry miayrd z` ylezy aygp xexvd z`

,dpnnàñétøt éàä,ea erxfy aewp uivr ±éìeèìèì éøLxzen ± ©©§¦¨¨¦§©§¥
mewnn mirxfd z` ylezk aygp epi`e ,zaya elhlhle ediabdl

.mlecib
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd ±àðäk áøike ,itt axleøîà íà ©§¦¨©©£¨¦¨§

miayr ea elry xexv lehil xzenyCøBöìmeyn ea yiy ,gepiw §¤
,zeixad ceakeøîàé`edy s` aewp uivr lhlhl xzenyàlL Ÿ§¤Ÿ

,CøBöìjxevl wxe opaxcn ylez xeqi` lr dfa xaery xyt`y §¤
.exizd zeixad ceak

:aewp uivr oipra ztqep dkld `xnbd zxne` zncewd dkldd ab`
àñétøt ,ééaà øîà,aewp uivr ±déa àîéì ïãéì àúàå ìéàBä ¨©©©¥©§¦¨¦©£¨¦¨¥¨¥

àúléî,xac dfi` ea xnel siqep ,epicil `ay oeik ±äéäuivrd ¦§¨¨¨
,ò÷ø÷ éab ìò çpeîenixdeíeMî áéiçéî ,úBãéúé éab ìò Bçépäå ¨©©¥©§©§¦¦©©¥§¥¦©©¦

ìBzL,m`eäéäuivrdúBãéúé éab ìò çpeîecixedeéab ìò Bçépäå ¥¨¨¨©©¥§¥§¦¦©©¥
.òèBð íeMî áéiç ,ò÷ø÷©§©©¨¦¥©

:zaya gepiw oipra cer dpc `xnbdçp÷ì øeñà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨§©¥©
aixay.úaMa ñøç §¤¤©©¨

:`xnbd zl`eyàîòè éàî,xeq`y mrhd dn ±àîéìéàm` ± ©©£¨¦¥¨
`edy xn`p,äðkñ íeMîok m` ,`zykxkd ipiy ewzpi `nyeléôà ¦©¨¨£¦

énð ìBça.zaya wx opgei iax xq` recne ,ok zeyrl xeq` mb ± ©©¦
àlàå`ed mrhdy xn`p,íéôLk íeMîxyt` qxga gpwndy §¤¨¦§¨¦

df mrhl mby meyn ,ok x`al xyt` i` ,seyik ici lr ewifdl
,dywiàì énð ìBça eléôàwx opgei iax xq` recne ,qxga gpwi £¦©©¦Ÿ

.zayaàlàå`ed zaya ea gpwl xeq`y mrhdy xn`píeMî §¤¨¦
ïéîéð úøMätay xriyd z` xiyny ±oi` ,cg `edy oeik zrahd i ©¨©¦¦

xriyd zxyd ixdy ,jk x`al,àeä ïéekúî ïéàL øácopgei iaxe ¨¨¤¥¦§©¥
.xzen oiekzn epi`y xacy (jenqa oldl) xaeq

,àéòLBà øa ïúð áø eäì øîày oeikàúléî øîà äaø àøáâ± ¨©§©¨¨©©§¨©§¨©¨¨©¦§¨
jkitl ,df xac xn` lecb mc`àîòè da àîéðea xnel epl yi ± ¥¨¨©£¨

,ezpeek jky yxtl yie ,miywen eixac eidi `ly ,mrhàéòaéî àìŸ¦©§¨
øeñàc ìBçameyn qxga gpwl xeq` legay xnel jxev oi` ± ©§¨

,mitykåéìò éìk úøBz àkéàå ìéàBä úaMa ìáàel yiy oeik ± £¨©©¨¦§¦¨©§¦¨¨
epi`e [min hrn ea lawl e` y`d z` ea zezgl ie`xy] ilk oic

c xnel cv did ,dvwenéîc øétLaheny ,ea gpwiy xacd aeh ± ©¦¨¥
,dvwen `edy xexv lhlhiyn ea gpwiyïì òîLî à÷eprinyn ± ¨©§©¨

gpwi `le xexva gpwi zaya s` `l` ,ok xacd oi`y opgei iax
.miqxg ixaya
dì éðúî àáøixaya gpwl opgei iax xq`y mrhdy cnel `ax ± ¨¨©§¥¨

`ed qxgïéîéð úøMä íeMî,zrahd itay xriyd z` xiyny ± ¦©¨©¦¦
déì àéL÷åel dywe ±éî ,ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc[ike±]éaø øîà §©§¨¥§©¦¨¨©§©¦¨¨¦¨©©¦

ïðçBéyúaMa ñøça çp÷ì øeñà,zexry xiyi `ny yygd meyn ¨¨¨§©¥©§¤¤©©¨
àîìày xaeqy gken ok m` ±,øeñà ïéekúî ïéàL øácepi` ixdy ©§¨¨¨¤¥¦§©¥¨

,xriyd zxydl oiekznåc ,ok xnel xyt` i` ixd,ïðçBé éaø øîàä §¨¨©©¦¨¨
däëìäzwqtpäðLî íúñkxkfed `le mzqa zipypy dpynk ± £¨¨¦§¨¦§¨

,d`pyy `pzd myïðúe,(.an xifp) dpyn mzqa epipye ±óôBç øéæð §©¨¦¥
,ey`x zexry wilgn ±ñtñôîexiyn m` s`e ,odipia cixtn ± §©§¥

,xzen oiekzn epi`y xace ,jkl oiekzn epi` exry÷øBñ àì ìáà£¨Ÿ¥
oiekzn epi`y xacy xaeqd s`e ,jka xriy xiyn i`ce oky ,wxqna
dkldy xaeqd opgei iax ok m`e .xeq`y 'diyix wiqt'a dcen xzen
.xzen oiekzn epi`y xacy ef dpynk dklddy xaeq ,dpyn mzqk

:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàiax ly enrhy xnel jixvy xexa ± ¤¨§©©§¨
`ed zaya qxg ixaya gpwl xq`y opgeiàéòLBà øa ïúð áøãk¦§©¨¨©©§¨

.mityk meyn e` dpkq meyn `edy x`iay
.qxg ilka gpwnl miyrpd mitykd oipr z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyíéôLk éàîina mihleyd mitykd oipr edn ± ©§¨¦
:`xnbd daiyn .qxga gpwnyàä ékdyrnd enk ±àcñç áøc ¦¨§©¦§¨

àaøàa éìæà à÷ eåä àðeä áø øa äaøå,dpitqa ebiltd ±äøîà §©¨©©¨£¨¨§¦§©§¨¨§¨
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zay(oey`x meil)

âbì åéøçà íúBìòäì eäî ,àcñçmipa`d z` zelrdl xzen m`d ± ¦§¨©§©£¨©£¨©¨
dgxh dfa yiy meyn xeq`y e` ,eikxv zeyrl my dler m` bbl

.daexn
déì øîà,`liy ax xa daxl `cqg axäçBcL úBiøaä ãBák ìBãb ¨©¥¨§©§¦¤¤

,äøBzaL äNòú àì úàwqrzdl eceak itl epi`y owfy epivn oky ¤Ÿ©£¤¤©¨
lkEz `l' ly e`la xaer epi`e dpnn mlrzdl i`yx ,dcia`aŸ©
,zaya oa` lhlhl opax exq`y s` okle ,(b ak mixac) 'mNrzdl§¦§©¥
oini Ll EciBi xW` xaCd on xEqz `l' ly e`la xaer dlhlhndeŸ¨¦©¨¨£¤©¦§¨¦
okle ,zeixad ceak iptn df e`l dgcp mewn lkn ,(`i fi my) 'l`nUE§Ÿ

.daexn dgxh dfa yiy s` ,bbl mipa`d z` zelrdl xzen
àzòîL àäì dì øîà÷å øîéøî áéúédreny xn`e xnixn ayi ± ¨¦§¥©§¨¨©¨§¨§©§¨

.efdéáéúéàdywd ±,øîéøîì àðéáø,`ziixaa epipyøæòéìà éaø ¥¦¥©¦¨¦§¥©©¦¡¦¤¤
íãà ìèBð ,øîBàaeh meia÷î íñéminqiwdåéðôlMrwxwd iab lr ¥¥¨¨¥¨¥¤§¨¨

åépéL Ba úBöçì.odipia uevgle mipiyd oiay xyad lehil - ©£¦¨
ìBhé àì ,íéøîBà íéîëçåmqiwäîäa ìL ñeáàä ïî àlà± ©£¨¦§¦Ÿ¦¤¨¦¨¥¤§¥¨

migpend minqiwdy ,dpnn lek`l zendad iptl mipzepy dxrw
xeq` la` ,aeh mei axrn yeniyl mipken zendal dlik`l my
oiay xyad lehil ick rwxwd lr eiptl migpend minqiwdn lehil
oiay xyad d`xp minrtly ,el `ed i`pby s`y ixde .mipiyd
`ly ,minkg ixacn gkene .mlhlhl el exizd `l ,uegan mipiyd
xizdy `cqg axl dywe ,zeixad ceak meyn dvwen lhlhl xzed

.zeixad ceak meyn zaya bbl mipa` zelrdl
:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

c xnele wlgl yi ixd ,`cqg ax ixac lr ef `ziixan zeywdlíúä̈¨
exizd `l ,aeh mei axrn oked `ly mqiw zlihp oiprl my ±

y oeik ,zeixad ceak meyn elhlhl,äceòqì íB÷î òáB÷ íãàdide ¨¨¥©¨©§¨
el exizd `l ,oikd `le ryty oeike ,lenz`n mqiw my oikdl el

la` ,zeixad ceak meyn elhlhlàëämipa` z`lrd oiprl o`k ± ¨¨
ike ,oda gpwl bbl,àqkä úéáì íB÷î òáB÷ íãàleki epi` ixd ¨¨¥©¨§¥©¦¥

m` ,zay axrn mipa` oiki m` s`y ,dpti okid zay axrn zrcl
zelrdl exizd okle ,xg` mewnl `ed jli oikdy mewna mc` `vOi¦¨¥
.zeixad ceak meyn ,daexn `gxih dfa yiy s` zaya bbl mipa`

:zaya eikxv ziiyr oipra cer dpc `xnbdøeñà ,àðeä áø øîà̈©©¨¨
øéð äãNa úBðtì,rxfidl zcnere dyxgpy dcy ±.úaMa ¦¨¦§¥¦©©¨

:`xnbd zl`eyàîòè éàî,my zeptdl xeq`y mrhd dn ± ©©£¨
àîéìéà`ed mrhde ,exiag dcya xaecny xn`p m` ±íeMî ¦¥¨¦
àLååcdyixgd z` lwlwne my qxecy ,dcya lbxd zqixc ± ©§¨

ok m` ,exiagl wifne,énð ìBça eléôàwx `ped ax xq` recne £¦©©¦
.zayaàlàå`ed mrhdy xn`píeMîzyilz,íéáNòyiy §¤¨¦£¨¦

gpwiyke ,oda gpwl miayr odilr elcby mipa` lehiy yeygl
,miayrd eylziåc jk x`al oi` ixdeìòL øBøö ,Lé÷ì Léø øîàä §¨¨©¥¨¦§¤¨

da çp÷ì øzeî ,íéáNò Bayelzl oiekzn epi`y meyn ,zaya £¨¦¨§©¥©¨
,miayrìBzäåäpnî Ldligz dpeeka miayrúàhç áéiç ,úaMa. §©¥¦¤¨©©¨©¨©¨

xexva gpwi `ny meyn zaya exag dcya zeptil xeq`l oi`y ixd
.miayr ea elry
:`xnbd daiynàlàzeptil `ped ax xq`y mrhdy xnel jixv ¤¨

meyn `ed zaya xip dcyaéàzúì àãLå éàléòî èé÷ð àîìéc± ¦§¨¨¦¥¦©§¨¨§©©
dhnl egipie ,ea gpwl [dcya yiy lzn] dlrnln xexv lehi `ny

,[dcya yiy `neba]áéiçéîe`neba xexvd zgpd lr,äaøc íeMî ¦©©¦§©¨
dîîèe ,àîeb Bì äúéä ,äaø øîàcok dyr m` ,dnzqe ±,úéaa §¨©©¨¨§¨¨§¨¨©©¦

,äðBa íeMî áéiçok dyr m`e ,dtvxd oipal siqedy oeik,äãOa ©¨¦¤©¨¤
,LøBç íeMî áéiçaehe ietx epid ,`neba gipdy xtrdy oeik ©¨¦¥

.drixfl dpikde rwxwd ipt z` deyde ,drixfl
:miayr ea elry xexv oipra yiwl yix ixaca dpc `xnbdàôeb± ¨

,mze` x`ape yiwl yix ixac mvrl aeypøBøö ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§
da çp÷ì øzeî ,íéáNò Ba eìòL,zayaìBzäåäpnî Lmiayr ¤¨£¨¦¨§©¥©¨§©¥¦¤¨

.úàhç áéiç ,úaMa©©¨©¨©¨
dpéî òîL ,éôt áø øîàgken ±Lé÷ì Léøcîxzeny xn`y ¨©©¨¦§©¦¨¦§¥¨¦

diabnyky mixne` `le ,ea gpwl ick miayr ea elry xexv lehil
miwpeiy rwxwdn eilry miayrd z` ylezy aygp xexvd z`

,dpnnàñétøt éàä,ea erxfy aewp uivr ±éìeèìèì éøLxzen ± ©©§¦¨¨¦§©§¥
mewnn mirxfd z` ylezk aygp epi`e ,zaya elhlhle ediabdl

.mlecib
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd ±àðäk áøike ,itt axleøîà íà ©§¦¨©©£¨¦¨§

miayr ea elry xexv lehil xzenyCøBöìmeyn ea yiy ,gepiw §¤
,zeixad ceakeøîàé`edy s` aewp uivr lhlhl xzenyàlL Ÿ§¤Ÿ

,CøBöìjxevl wxe opaxcn ylez xeqi` lr dfa xaery xyt`y §¤
.exizd zeixad ceak

:aewp uivr oipra ztqep dkld `xnbd zxne` zncewd dkldd ab`
àñétøt ,ééaà øîà,aewp uivr ±déa àîéì ïãéì àúàå ìéàBä ¨©©©¥©§¦¨¦©£¨¦¨¥¨¥

àúléî,xac dfi` ea xnel siqep ,epicil `ay oeik ±äéäuivrd ¦§¨¨¨
,ò÷ø÷ éab ìò çpeîenixdeíeMî áéiçéî ,úBãéúé éab ìò Bçépäå ¨©©¥©§©§¦¦©©¥§¥¦©©¦

ìBzL,m`eäéäuivrdúBãéúé éab ìò çpeîecixedeéab ìò Bçépäå ¥¨¨¨©©¥§¥§¦¦©©¥
.òèBð íeMî áéiç ,ò÷ø÷©§©©¨¦¥©

:zaya gepiw oipra cer dpc `xnbdçp÷ì øeñà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨§©¥©
aixay.úaMa ñøç §¤¤©©¨

:`xnbd zl`eyàîòè éàî,xeq`y mrhd dn ±àîéìéàm` ± ©©£¨¦¥¨
`edy xn`p,äðkñ íeMîok m` ,`zykxkd ipiy ewzpi `nyeléôà ¦©¨¨£¦

énð ìBça.zaya wx opgei iax xq` recne ,ok zeyrl xeq` mb ± ©©¦
àlàå`ed mrhdy xn`p,íéôLk íeMîxyt` qxga gpwndy §¤¨¦§¨¦

df mrhl mby meyn ,ok x`al xyt` i` ,seyik ici lr ewifdl
,dywiàì énð ìBça eléôàwx opgei iax xq` recne ,qxga gpwi £¦©©¦Ÿ

.zayaàlàå`ed zaya ea gpwl xeq`y mrhdy xn`píeMî §¤¨¦
ïéîéð úøMätay xriyd z` xiyny ±oi` ,cg `edy oeik zrahd i ©¨©¦¦

xriyd zxyd ixdy ,jk x`al,àeä ïéekúî ïéàL øácopgei iaxe ¨¨¤¥¦§©¥
.xzen oiekzn epi`y xacy (jenqa oldl) xaeq

,àéòLBà øa ïúð áø eäì øîày oeikàúléî øîà äaø àøáâ± ¨©§©¨¨©©§¨©§¨©¨¨©¦§¨
jkitl ,df xac xn` lecb mc`àîòè da àîéðea xnel epl yi ± ¥¨¨©£¨

,ezpeek jky yxtl yie ,miywen eixac eidi `ly ,mrhàéòaéî àìŸ¦©§¨
øeñàc ìBçameyn qxga gpwl xeq` legay xnel jxev oi` ± ©§¨

,mitykåéìò éìk úøBz àkéàå ìéàBä úaMa ìáàel yiy oeik ± £¨©©¨¦§¦¨©§¦¨¨
epi`e [min hrn ea lawl e` y`d z` ea zezgl ie`xy] ilk oic

c xnel cv did ,dvwenéîc øétLaheny ,ea gpwiy xacd aeh ± ©¦¨¥
,dvwen `edy xexv lhlhiyn ea gpwiyïì òîLî à÷eprinyn ± ¨©§©¨

gpwi `le xexva gpwi zaya s` `l` ,ok xacd oi`y opgei iax
.miqxg ixaya
dì éðúî àáøixaya gpwl opgei iax xq`y mrhdy cnel `ax ± ¨¨©§¥¨

`ed qxgïéîéð úøMä íeMî,zrahd itay xriyd z` xiyny ± ¦©¨©¦¦
déì àéL÷åel dywe ±éî ,ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc[ike±]éaø øîà §©§¨¥§©¦¨¨©§©¦¨¨¦¨©©¦

ïðçBéyúaMa ñøça çp÷ì øeñà,zexry xiyi `ny yygd meyn ¨¨¨§©¥©§¤¤©©¨
àîìày xaeqy gken ok m` ±,øeñà ïéekúî ïéàL øácepi` ixdy ©§¨¨¨¤¥¦§©¥¨

,xriyd zxydl oiekznåc ,ok xnel xyt` i` ixd,ïðçBé éaø øîàä §¨¨©©¦¨¨
däëìäzwqtpäðLî íúñkxkfed `le mzqa zipypy dpynk ± £¨¨¦§¨¦§¨

,d`pyy `pzd myïðúe,(.an xifp) dpyn mzqa epipye ±óôBç øéæð §©¨¦¥
,ey`x zexry wilgn ±ñtñôîexiyn m` s`e ,odipia cixtn ± §©§¥

,xzen oiekzn epi`y xace ,jkl oiekzn epi` exry÷øBñ àì ìáà£¨Ÿ¥
oiekzn epi`y xacy xaeqd s`e ,jka xriy xiyn i`ce oky ,wxqna
dkldy xaeqd opgei iax ok m`e .xeq`y 'diyix wiqt'a dcen xzen
.xzen oiekzn epi`y xacy ef dpynk dklddy xaeq ,dpyn mzqk

:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàiax ly enrhy xnel jixvy xexa ± ¤¨§©©§¨
`ed zaya qxg ixaya gpwl xq`y opgeiàéòLBà øa ïúð áøãk¦§©¨¨©©§¨

.mityk meyn e` dpkq meyn `edy x`iay
.qxg ilka gpwnl miyrpd mitykd oipr z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyíéôLk éàîina mihleyd mitykd oipr edn ± ©§¨¦
:`xnbd daiyn .qxga gpwnyàä ékdyrnd enk ±àcñç áøc ¦¨§©¦§¨

àaøàa éìæà à÷ eåä àðeä áø øa äaøå,dpitqa ebiltd ±äøîà §©¨©©¨£¨¨§¦§©§¨¨§¨
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zay(ipy meil)

meynàtñça eëì çp÷î àìc.qxga migpwn mz` oi`y ±àìå §Ÿ§©©§§©§¨§Ÿ
eëééðnà àðék eëì ìéè÷.mkicbaa dpik mibxed mz` oi`e ±àìå ¨¦§¦¨©¨©§§Ÿ

éìLäàðéb øéñàc àLékî eëì ìéëàå à÷øé eëì ómz` oi`e ± ¨¦§©§¨§¨¦§¦¦¨©£¦¦¨¨
mixizn mz` `l` ,milke`e mippbd miyery dceb`dn wxi mi`iven
cg` miyer mz` oi`y xg`ny .milke` jk xg`e dligz dceb`d
gken o`kne .seyik ici lr mkl wifdl dleki ipi` el`d mixacdn

.seyik ici lr el wifdl xyt` qxga gpwndy
:mikxvd ziiyr oipra dyrn d`ian `xnbdàðeä áø déì øîà̈©¥©¨

déøa äaøì,epa ±àcñç áøc dén÷ úçéëL àì àîòè éàîrecn ± §©¨§¥©©£¨Ÿ§¦©©¥§©¦§¨
,epnn cenll `cqg ax iptl ievn jpi`dézòîL ïãcçîc± ¦§©§¨§©§¥

.zeccegn eitay zeklddydéì øîà,daxdéaâì ìéæéà éàî± ¨©¥©¥¦§©¥
,elv` jl` recnàîìòc éléîa éì áéúBî déaâì àðìéæà éëc± §¦£¦§¨§©¥¦¦§¦¥§¨§¨

mpi`y mzq mixaca izi` xacne eiptl ipaiyen elv` jled ip`yky
elv` izkldyky ,dxez ixacìééòc ïàî ,éì øîàqpkpy in ± ¨©¦©§¨¦

àéãäa áéúéì àì ,àqkä úéáì,wfegae dxdna ayi `l ±àìå §¥©¦¥Ÿ¥¦§¤§¨§Ÿ
éôè çøèéì,zeptil ick i`cn xzei un`zi `le ±àzLkøk éàäc ¦§©§¥§©©§©§¨

áéúé épéL úìzà,mipiy yly lr ayei zrahd ita ielzd irndy ± ©§¨¦¥¨¦
,i`cn xzei un`ziy e` wfegae dxdna ayi m`eàènzLî àîìéc¦§¨¦§©§¨

äðkñ éãéì éúàå àzLkøëc épéL`zykxkd ipiy ehnyi `ny ± ¦¥§©§©§¨§¨¥¦¥©¨¨
.dpkq icil `eaie onewnndéì øîà,epal `ped axéiça ÷éñò àeä ¨©¥¨¦§©¥

àúéiøác,zeixad iigl zerbepd zebdpda wqer `ed ±úøîà zàå ¦§¦¨¨§©§¨§©
àîìòc éléîa,mzq mixaca wqer `edy xne` dz`e ±ìéæ ïkL ìk §¦¥§¨§¨¨¤¥¦

déaâì.elv` zkll jl yiy i`ce ± §©¥
:zaya mda gpwl mixzende mixeq`d mixaca oecl day `xnbd

e ,zaya eikxvl dptpdçp÷î øîà àðeä áø ,ñøçå øBøö åéðôì eéä̈§¨¨§¨¤¤©¨¨©§©¥©
,øBøva,lehlha dxeq` oa`y it lr s`,ñøça çp÷î ïéàås` ©§§¥§©¥©©¤¤

,dpkq meyn ,dvwen epi`y,ñøça çp÷î ,øîà àcñç áøåepi`y §©¦§¨¨©§©¥©©¤¤
,dvwen,øBøva çp÷î ïéàå.dvwen `edy meyn §¥§©¥©©§

:`xnbd dywnéáéúéîepipy ,`ped ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
:`ziixaa.øBøva çp÷î ïéàå ñøça çp÷î ,ñøçå øBøö åéðôì eéä̈§¨¨§¨¤¤§©¥©©¤¤§¥§©¥©©§

àðeä áøc àúáeéz.`ped ax ixacl `kxit `id ef `ziixae ± §§¨§©¨
:`xnbd zvxznàîbøzx`iae cinrd ±àtt øa íøôøz` ©§§¨©§¨©¨¨

`ziixaddén÷[eiptl-]àðeä áøc àaélà ,àcñç áøcax zrcl ± ©¥§©¦§¨©¦¨§©¨
zxacn `ziixady ,`pedíéìë éðâBàamdy ,milkd ileya ± §§¥¥¦

.xyad z` mirxew mpi`e ,miwlge milebr
eikxvl dptpd :legd zenia gepiwl miie`xd mixaca dpc `xnbd

e,íéáNòå øBøö åéðôì eéädfa ewlgpãç ,àðeðîä áøå àcñç áø ¨§¨¨§©£¨¦©¦§¨§©©§¨©
øBøva çp÷î ,øîà,jk lk wlg epi`y it lr s`çp÷î ïéàå ¨©§©¥©©§§¥§©¥©

,íéáNòamiwifne ,xyad z` mikzege ,md migl miayrdy meyn ¨£¨¦
,xexvdn xzei,øBøva çp÷î ïéàå ,íéáNòa çp÷î ,øîà ãçåmeyn §©¨©§©¥©¨£¨¦§¥§©¥©©§

.xzei xexa ewifde ,wlg epi`y
:`xnbd dywnéáéúéîgpwny xne`d ixac lr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

:`ziixaa epipy ,miayraøeàäL øáãa çp÷îäy`dy ±úèìBL ©§©¥©§¨¨¤¨¤¤
úBðBzçzä åépéL ,Bazrahd itay irnd z` zexagnd.úBøLBð ¦¨©©§§

.mda zhley y`d ixdy ,miayra gpwl oi`y gkene
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxaic ,miayra gpwny xn`y df ± Ÿ©§¨¨

amiayr,ïéçìe ,mda gpwl dpkq oi`e ,mda zhley y`d oi`yàä §©¦¨
epiid ,ea zhley y`dy xaca gpwl oi`y epipyy dn ±ïéLáéa¦¥¦

.mda zhley y`dy
:mikxv ziiyr oipra cer d`ian `xnbd,äðôð Bðéàå úBðtì Cøöpä©¦§¨¦¨§¥¦§¤

dfa ewlgp,Ba úèìBL äòø çeø ,øîà ãç ,àðéáøå àcñç áø,epiid ©¦§¨§©¦¨©¨©©¨¨¤¤
,eit jxc rx gix `veie ,miirna miawxp mikxvdyçeø ,øîà ãçå§©¨©©

,Ba úèìBL àîäeæ,eixa`ae exyaa rlap mikxvd gixy ,epiid £¨¤¤
.zgxqn epnn z`veid drifde

øîàc ïàîk àéðzy xne`y ink `ziixaa epipy ±àîäeæ çeø ©§¨§©§¨©©£¨
àéðúc ,Ba úèìBL,`ziixaaåéá÷ðì Cøöpä`l` dptzn epi`e ¤¤§©§¨©¦§¨¦§¨¨

siqen,Bøôà áb ìò eäe÷éqäL øepúì äîBc ,ìëBàå,xnelk §¥¤§©¤¦¦©©¤§
,ie`xk xrea epi`y ,ea didy xt`d z` epnn epit `le edewiqdyBæå§

,àîäeæ çeø úlçz àéägexy mxeb dptzn epi`y dny ,xnelk ¦§¦©©£¨

.ea helyz dndef
y in,úBðtéì ìBëé Bðéàå úBðtéì Cøöeä,gztp awpd oi`yáø øîà §©¦¨§¥¨¦¨¨©©

,áLéå ãBîòé áLéå ãBîòé ,àcñç.zeptil lkei ok ici lryïðç áø ¦§¨©£§¥¥©£§¥¥©¨¨
ïéããöì ÷lzñé ,øîà àòcøäpî.aey dqpie zxg` ziefl jli ±áø ¦§©§§¨¨©¦§©¥¦§¨¦©

,íB÷î BúBàa øBøöa LîLîé ,øîà àðeðîä.awpd gzti ok ici lre ©§¨¨©§©§¥¦§§¨
.Bzòc çéñé ,éøîà ïðaøå§©¨¨¨§¦¨¦©©§

:opax ixac lr `xnbd zl`eyáøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©
éðtî àì dézòc çqî éëc ïkL ìk ,éMàezrc giqn m`y i`ce ± ©¦¨¤¥§¦©©©§¥Ÿ¦§¥

:`xnbd daiyn .zeptzdl lkei `ldéì øîà`id dpeekd ,iy` ax ¨©¥
y.íéøçà íéøácî Bzòc çéñé̈¦©©§¦§¨¦£¥¦

àòéiè àeää éì éæç éãéãì ,ézôécî äéîøé áø øîàinvr ip` ± ¨©©¦§§¨¦¦§¦§¦¦£¦¦©©§¨
cg` il`rnyi izi`xáéúéå í÷å áéúéå í÷ccnre ayie cnry ± §¨§¨¦§¨§¨¦

,ayieäøã÷k CôLc ãò.dxcwn ektypy enk eikxv e`viy ± ©§¨©¦§¥¨
ïðaø eðz,`ziixaa,òá÷ úãeòñì ñðëpäjxhvi m` el `ed i`pbe ¨©¨¨©¦§¨¦§©¤©

,zeptzdl dcerqd rvn`a z`vlCläédcerqd mcewíéîòt øNò §©¥¤¤§¨¦
dkild,úBnà [òaøà] òaøà ìLm` envr wecai mrte mrt lk oiae ¤©§©©§©©

,eiawpl jxvpdì éøîàåjliy sicry mixne` yie ±íéîòt òaøà §¨§¦¨©§©§¨¦
dkild,úBnà øNò øNò ìLxzei dliren daexn dkildy oeik ¤¤¤¤¤©

,eikxv z` cixedlåf`ñðëðå ,äðôðdcerql.BîB÷îa áLéå §¦§¤§¦§¨§Ÿ¥¦§

äðùî
qxg z`ved lr miaiig xeriy dfi`a mi`pzd ewlgp ef dpyna

`ivend :zaya,ñøçexeriyíévt ïéa ïzéì éãkyxw ±,Bøáçì ¤¤§¥¦¥¥©¦©£¥
my migipn ,mdipia llg yie df lr df micenre miyxw mixcqnyky

,enwrzi `ly llgd ze`lnl qxg ixayéaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦
,øîBà øéàîexeriyøeàä úà Ba úBzçì éãkzlgb ea lehil ± ¥¦¥§¥§©¤¨

.zxrea,øîBà éñBé éaøexeriyúéòéáø Ba ìa÷ì éãk.dwynøîà ©¦¥¥§¥§©¥§¦¦¨©
øácì äéàø ïéàL ét ìò óà ,øéàî éaøea yiyk aeyg qxgy ©¦¥¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨

yi j` ,milgb ea zezgl ie`xd xeriy,øácì øëæoipra xn`py ¥¤©¨¨
mixvn jlna eghay lr l`xyi z` diryi gikedy dgkezd

(ci l diryi),'ãe÷iî Là úBzçì Nøç Búzëîa àöné àì',xnelk Ÿ¦¨¥¦§¦¨¤¤©§¥¦¨
ilk ixayk eidi dixaye ,zxaypd dnegl jtdi mixvna oeghad
elit` mda oi`y cr wc wc mxaeyy xveid icia miievnd qxg
aeyg df xeriya qxgy jkn rnyne ,milgb ea zezgl ie`xd xeriy

.`ed,éñBé éaø déì øîàikeíMîz`adäéàøixde ,jixacl ¨©¥©¦¥¦¨§¨¨
xn`py ,ixacl di`x yi weqtd jyndn daxc`íéî óNçìå'§©§Ÿ©¦

,'àábîxeriy elit` xveid ciay qxg ilk ixaya oi`y ,epiide ¦¤¤
aeyg ,df xeriya qxgy rnyne ,`nebdn min ea zelcl ie`xd

.`ed

àøîâ
ea zezgl ick exeriy ,xne` xi`n iax ,qxg `ivend :dpyna epipy
.dwyn ziriax ea lawl ick exeriy ,xne` iqei iax ,y`d z`

:`xnbd dywn .xzei lecbd xeriyd edn dpc `xnbdeäì àéòaéà)¦©§¨§
àøazñî (Léôð éñBé éaøc àøeòéL Bà Léôð øéàî éaøc àøeòéL¦¨§©¦¥¦§¦¦¨§©¦¥§¦¦§©§¨

Léôð éñBé éaøc àøeòéLly exeriyy xazqn mdixac zernynn ± ¦¨§©¦¥§¦
rnyn xi`n iax ixacn oky ,xi`n iax ly exeriyn lecb iqei iax
ohw qxg s` ixde ,`ed aeyg zg` zlgb ea zezgl ie`x m` elit`y
lkeiy xeriy jxvp iqei iaxl eli`e ,zg` zlgb ea zezgl ie`x c`n

,xzei lecb xeriy edfe ,min ziriax ea lawléaøc àøeòéL àøwîe¦§¨¦¨§©¦
Léôð øéàîn iax ly exeriyy d`xp weqtdn eli`e ±lecb xi` ¥¦§¦

,iqei iax ly exeriynLéôð éñBé éaøc àøeòéL Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨¦¨§©¦¥§¦
,xzei lecb iqei iax ly exeriyy xnel jzrca dler m`y ±èééì̈¦

äaø àðîa dì èééì øãäå àøèeæ àðîa dìxnel ozip ike ± ¨§¨¨§¨§¨©¨¦¨§¨¨©¨
,ohw ilk elit` `vni `l dnegd ixayay `iapd mlliw dligzay
xn` dligzay ,lecb ilk mb `vni `ly mllwl siqed jk xg`e
siqed jk xg`e ,milgb ea zezgl ie`xd xeriya qxg `vni `ly
millwnd jxc oi` ixd ,min ea zelcl ie`xd xeriya `vni `ly
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éâéìt ék ,äànèî àìc éâéìtY:øáñ àáé÷ò éaø .àOîa §¦¦§¨§©§¨¦§¦¦§©¨©¦£¦¨¨©

àOîa äànèî äcp äî ,äcpkY,àOîa 'ànèî æ"ò óà ©¦¨©¦¨§©§¨§©¨©§©§¨§©¨
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?õøMì L÷úéà àúëìä éàîì ,ò"øå .àOîa äànèî àìŸ§©§¨§©¨§§©¦§§¨¦§©©¤¤
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zay(ipy meil)

äéältpy lzekd,äøæ äãBáò ìLå BlLlzekd dpapy ote`a epiide ¨¨¤§¤£¨¨¨
,mdipy ly mewn lr zetzeyaïBcéðlzekd mewnäöçî ìò äöçî ¦¤¡¨©¤¡¨

qpekyke ,dxf dceard zia ly eivge l`xyid ly eivgy -
`ed ,ycgd lzekd z` zepal ick ely jezl zen` rax` l`xyid

.qpeky zen` rax`d jeza lzekd mewnn ivg dpen
:dpynd dtiqenåéøôòå åéöòå åéðáà,lzekd eze` lyíéànèî £¨¨§¥¨©£¨¨§©§¦
øîàpL ,õøMk,(ek f mixac) dxf dcear ceai` zevn iablõwL' ©¤¤¤¤¡©©¥

'åâå epöwLzyiy aezkd xn`y ixd ,'`Ed mxg iM EParzY arze §©§¤§©¥§©£¤¦¥¤
mle` .uxyk didiy epiide dxf dceard z` uwylàáé÷ò éaø©¦£¦¨

,øîBàmi`nhn ,eipa`e eivr ,lzekd ipa`øîàpL ,äcpkl diryi) ¥©¦¨¤¤¡©
,(ak,äåã Bîk íøæz'l`xyi mrn cg` lky ,xnelk ,'Fl xn`Y `v ¦§¥§¨¨¥Ÿ©

,dlra lr dqe`n dcpdy myk eipira qe`n didie eilqt z` jilyi
dnicy weqtd oeyln cenll yie .dvegd `v lqtl exn`ie etiqeie

,dcpl dxf dceard z`àOîa äànèî äcp äîdcpy myk - ©¦¨§©§¨§©¨
,da rbep epi` m` s` d`yep z` z`nhnäànèî äøæ äãBáò óà©£¨¨¨§©§¨

.àOîa§©¨
dceary `aiwr iax yxc epnn weqtd oeyla xe`ia d`ian `xnbd

:`yna z`nhn dxf,äaø øîàxingdl dcpl ywidd z` epcy dn ¨©©¨
,znle uxyl miywida enk lwdl edepc `le dxf dcear z`neha

oeyly meyn `edíøæz''dec FnMàø÷ øîàc(my) aezkd xn`y - ¦§¥§¨¨§¨©§¨
,ezernyn ,dxf dcear iablpéî eäðéøkðøæë Cl`k eil` xkpzz - ©§¦§¦¨§¨

xne`e aezkd miiqn df lre .xf'Bì øîàz àö',dxf dcearl ¥Ÿ©
xnele lwdl eli`e ,ea xingdl.Bì øîàz ìà ,ñðkä¦¨¥©Ÿ©

:minkge `aiwr iax zwelgn xe`iaa zehiy izy d`ian `xnbd
a ,äaø øîàåz`nehîäànèîc éâéìt àì àîìò éìeëc ,àOoia - §¨©©¨§©¨§¥¨§¨Ÿ§¦¦§§©§¨

,z`nhn dxf dceary miwleg mpi` minkg oiae `aiwr iaxàäc§¨
äcðì L÷zà.dcpl dxf dcear aezkd yiwd ixdy -éâéìt ék- ¦§©§¦¨¦§¦¦

,ewlgp ote` dfi`aeànqî ïáàamilk iab lr zgpend oa`a - §¤¤¦©¨
dcear egipde ,dizgzy milkd z` fifn dilr ayeid oi`y ote`a

dfay ,ef oa` lr dxf,øáñ àáé÷ò éaødcpl dywed dxf dceary ©¦£¦¨¨©
dpic jkleànqî ïáàa äànèî äcp äî ,äcpkdcpy myk - §¦¨©¦¨§©§¨§¤¤¦©¨

,oa`d zgzy milkd z` z`nhn `nqn oa` lr dayiyäãBáò óà©£¨
éøáñ ïðaøå .ànqî ïáàa äànèî äøæ,mixaeq minkg eli`e - ¨¨§©§¨§¤¤¦©¨§©¨¨¨§¦

dpic jkle ,uxyl dywed dxf dcearyànèî àì õøM äî ,õøMk§¤¤©¤¤Ÿ§©¥
ànqî ïáàaz` `nhn epi` `nqn oa` lr gpedy uxyy myk - §¤¤¦©¨

af iabl `l` ef d`neh dzaxzd `l ixdy ,oa`d zgzy milkd
,dcpe.ànqî ïáàa äànèî àì äøæ äãBáò óà©£¨¨¨Ÿ§©§¨§¤¤¦©¨

:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøìeoa`a d`nhn dxf dceary xaeqd §©¦£¦¨
,dcpk `nqnì L÷zéà àúëìä éàîìõøLxn`p dkld efi` iabl - §©¦§§¨¦§©§¤¤

`xnbd daiyn .uxyl dxf dcear ly df ywidxn`p df ywid :
ìoipräéLnLî`le `yna `l mi`nhn mpi`y ,dxf dceard ly §§©§¤¨

.uxyk rbna wx `l` ,`nqn oa`a
:`xnbd dywnïðaøìeoa`a d`nhn dpi` dxf dceary mixaeqd §©¨¨

ixd ,uxyl ywidd zngn `nqnL÷zéà àúëìä éàîìdxf dcear §©¦§§¨¦§©
ì ,äcðìz`neh oipr,àOîjk ,d`yep z` d`nhn dcpy myky §¦¨¦©¨

zeeydl aezkd jxved recn ,dywe ,d`yep z` d`nhn dxf dcear
d`nhn dxf dceary cenll ick uxyle dcpl dxf dcear z`

,`nqn oa`a `le `ynaäìáðì àðîçø dL÷Bìåleki aezkd did - §§¨©£¨¨¦§¥¨
zayiin .`nqn oa`a `le `yna d`nhny dlapl wx dyiwdl

:`xnbdénð éëä ïéàwx did dcpn cenild m`y ,`ed jk ok` - ¦¨¦©¦
oeike ,dlapn wx dxf dcear oic cenll ozip did ,`yna d`nhny
oi`y jgxk lr ,dcpe uxyl dxf dcear dywed ok minkg zhiyly

,`yn z`neh oiprl wx dcpn cenllàlàcenil dcpn cenll yi ¤¨
,sqepïéøáàì dðéà äcp äî`ed ,dcpd on xa` ltp m`y myk - ©¦¨¥¨§¥¨¦

`nqn oa`a `nhn epi` j` ,igd on xa` oicn `ynae lde`a `nhn
,dcpk mi`nhn mpi` dcpd ixa`y oeik ,dcp oicnäøæ äãBáò óà©£¨¨¨

dðéàd`nhn,ïéøáàìdpnn dwxtzde zeilegn dieyr dzid m`e ¥¨§¥¨¦
dxf dcear oicn z`nhn dpi` dilegd dze` ,zg` dileg.

:zl`eye `xnbd zxfegéòác àä àlàåwtzqdy df xac `l`e - §¤¨¨§¨¥
àéøeb øa àîç áø,(:bt onwl)dðéà Bà ïéøáàì dðLé ,äøæ äãBáò ©¨¨©§¨£¨¨¨¤§¨§¥¨¦¥¨

,ïéøáàì,wtqa my `xnbd dx`ypeàäî déì èBLôézozip ixd - §¥¨¦¦§¥¥¨
,df oicn wtqd z` heytlïðaøìcoi`y dcpl dxf dcear dywed ¦§©¨¨

dxf dcear s`e ,dcp oicn mi`nhn dixai`ïéøáàì dðéàoi` - ¥¨§¥¨¦
daiyn .dnvr dxf dceark z`nhn dpnn dcxtzdy dileg

mle` ,df oica wtzqdl oi` minkg zhiyl ok` :`xnbdøa àîç áø©¨¨©
àéøeb,wtzqdydì éòa àáé÷ò éaøc àaélàzhiya wtzqd `ed - §¨©¦¨§©¦£¦¨¨¥¨

m`d ,`nqn oa`a d`nhn dxf dceary dcpn cnely `aiwr iax
e` ,mixai`l z`nhn dxf dceary df ywidn cenll ozip ezhiyl

.`lewl `le `xnegl wx `ed dcpl ywiddy
`aiwr iax zwelgn xe`iaa dipyd dhiyd z` d`ian `xnbd

:minkgea ,øîà øæòìà éaøåz`nehàì àîìò éleëc ,ànqî ïáà §©¦¤§¨¨¨©§¤¤¦©¨§¥¨§¨Ÿ
,äànèî àìc éâéìtepi` uxye ,uxyl dxf dcear dywed ixdy §¦¦§Ÿ§©§¨

oa`a `nhn.`nqnéâéìt ék,ewlgp ote` dfi`ae -az`nehàOî ¦§¦¦§©¨
.d`yep z` z`nhnd,øáñ àáé÷ò éaødcpl dywed dxf dceary ©¦£¦¨¨©

dpic jkleàOîa äànèî äcp äî ,äcpk,[d`yep z`-]óà §¦¨©¦¨§©§¨§©¨©
å .àOîa äànèî äøæ äãBáòeli`,éøáñ ïðaødywed dxf dceary £¨¨¨§©§¨§©¨§©¨¨¨§¦

dpic jkle ,uxyläãBáò óà ,àOîa ànèî àì õøM äî ,õøLk§¤¤©¤¤Ÿ§©¥§©¨©£¨
.àOîa äànèî àì äøæ̈¨Ÿ§©§¨§©¨

:`xnbd zl`eyezhiylàáé÷ò éaø`yna d`nhn dxf dceary ©¦£¦¨
,dcpl ywidd zngnL÷zéà àúëìä éàîìdxf dcearì.õøL §©¦§§¨¦§©§¤¤

myiwd aezkd :`xnbd daiynìoipräéLnLî,dxf dcear ly §§©§¤¨
.`yn z`neh `le rbn z`neh mi`nhny

:zl`eye `xnbd zxfegezhiylïðaødpi` dxf dceary mixaeqd ©¨¨
,uxyl ywidd zngn `yna d`nhnL÷zéà àúëìä éàîìdcear §©¦§§¨¦§©

dxf.äcðì,df ywidn micnl minkg :`xnbd daiyndðéà äcp äî §¦¨©¦¨¥¨
dðéà äøæ äãBáò óà ,íéøáàìd`nhn.íéøáàì §¥¨¦©£¨¨¨¥¨§¥¨¦
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc zay(iyily meil)

:`xnbd dywnezhiylàáé÷ò éaødpi` dxf dceary xaeqd ©¦£¦¨
ixd ,uxyl ywidd zngn `nqn oa`a z`nhnàúëìä éàîì§©¦§§¨

ì ,äcðì L÷zéàz`neh oipr,àOî,dywe .(:at) lirl x`eanke ¦§©§¦¨§©¨
cenll ick ,uxye dcpl dxf dcear yiwdl aezkd jxved recn

,`nqn oa`a `le `yna z`nhn dxf dceary mdipyndéL÷Bì§¥
äìáðì`le `yna d`nhny dlapl wx dyiwdl leki aezkd did - ¦§¥¨

:`xnbd zayiin .dxf dcear z`neh oic dpnn cenlle ,`nqn oa`a
,énð éëä ïéàozip did ,`yna z`nhny wx did dcpn cenild m`y ¦¨¦©¦

dywed ok ,`aiwr iax zhiyly oeike ,dlapn dxf dcear oic cenll
oiprl wx dcpn cenll oi`y jgxk lr ,dcpe uxyl dxf dcear

,`yn z`nehàlà,sqep cenil dcpn cenll yidðéà äcp äî ¤¨©¦¨¥¨
z`nhn,ïéøáàì,dnvr dcpd seb wx `l`äøæ äãBáò óà §¥¨¦©£¨¨¨

,dizeilegn zg` dwxtzdydðéàd`nhnïéøáàìdileg dze` - ¥¨§¥¨¦
.dxf dcear oicn d`nhn dpi`

:zl`eye `xnbd zxfegéòác àä àlàl`yy df xac -àîç áø ¤¨¨§¨¥©¨¨
àéøeb øa,(a"r onwl),íéøáàì dðéà Bà íéøáàì dðLé ,äøæ äãBáò ©§¨£¨¨¨¤§¨§¥¨¦¥¨§¥¨¦

,wtqa my `xnbd dx`ypeàäî déì èBLôézixdy ef `ibeqn -ïéa ¦§¥¥¨¥
ïðaøìe,àáé÷ò éaøì ïéadcpl dxf dcear ly ywid yicdcear §©¨¨¥§©¦£¦¨§

dxfdðéàz`nhn.íéøáàì:`xnbd daiynàéøeb øa àîç áø ¥¨§¥¨¦©¨¨©§¨
,wtzqdyéðúî äaøkiaxe minkg zwelgn xe`iaa dpy `ed - §©¨©§¥

oa`a z`nhn dxf dcear m`d `id zwelgndy dax ixack `aiwr
,`nqndì éòáel`y `ede -àáé÷ò éaøc àaélàdcpn cnely ¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨

mb cenll ozip ezhiyl m`d ,`nqn oa`a z`nhn dxf dceary
wx `ed dcpl ywiddy e` ,mixai`l z`nhn dpi` dxf dceary

.`lewl `le `xnegl
:`xnbd dywn .xfrl` iaxe dax zwelgna dpc `xnbd,éáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipyäøæ äãBáòz`nhnå ,õøMkokäéLnLîmi`nhn £¨¨¨©¤¤§§©§¤¨
äøæ äãBáò ,øîBà àáé÷ò éaø .õøMkz`nhnå ,äcpkeli` ©¤¤©¦£¦¨¥£¨¨¨©¦¨§

äéLnLîmi`nhn.õøMk,ef `ziixan zeywdl yieàîìLa- §©§¤¨©¤¤¦§¨¨
zayein ef `ziixaìixacøæòìà éaø`aiwr iaxe minkgy xaeqd §©¦¤§¨¨

eixacly meyn ,`yna z`nhn dxf dcear m`d ewlgpàçéð- ¦¨
dxf dcear m`d ewlgp `aiwr iaxe minkgy `ziixad ixac mipaen

.uxyk e` dcpk z`nhnäaøì àlàiaxl oiae minkgl oiay xaeqd ¤¨§©¨
,`yna z`nhn dxf dcear `aiwràéL÷d`aedy `ziixad ixacn ©§¨

rbn z`neh epiide uxyk z`nhn dxf dceary minkg zhiy da
:`xnbd daiyn .calaäaø Cì øîàxe`iaa jl aiyi dax - ¨©¨©¨

,`ziixadïéúéðúnî àîélà éîxzei dyw dpynd oeyln m`d - ¦©¦¨¦©§¦¦
,(:at) lirl d`aedy dpynd oeyln dywy dnnéðz÷c,daåéöò' §¨¨¥¥¨

e ,'õøMk ïéànèî åéøôòå åéðáàåz`f lkaàðîé÷Bàepcnrd - ©£¨¨©£¨¨§©§¦©¤¤¦§¨
,dpynd ixac xe`iaaéàîoi`nhn' oeylc ,'õøMkly lzekd eze` ©©¤¤§

dxf dcear ziaànqî ïáàa ànèî àì`nhn epi` uxyy enk Ÿ§©¥§¤¤¦©¨
e ,dcpk `yna `nhn la` ,`nqn oa`aénð àëäyi `ziixaa ¨¨©¦

epiid 'uxyk'y ,x`al,ànqî ïáàa ànèî àìc`yna `nhn la` §Ÿ§©¥§¤¤¦©¨
.dcpk

:`xnbd dywn .dax zhiy lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéî¥¦¥
,`ziixaa epipyïä ,äéLnLîe äøæ äãBáò ,úéøëðå éøëðmi`nh ¨§¦§¨§¦£¨¨¨§©§¤¨¥

ïèqéä àìåmpi` md mze` [e`yp-] ehiqd m` ,xnelk ,`nhn §Ÿ¤¥¨
.hqid z`neh mi`nhn,øîBà àáé÷ò éaødxf dcear ,zixkpe ixkp ©¦£¦¨¥

,diynyneïä,mi`nhïèqéäåoick ,mze` [e`yp-] ehiqd m` `nhn ¥§¤¥¨
,ef `ziixan zeywdl yie .afd z` `yepàîìLaef `ziixa - ¦§¨¨

zayeinìixacøæòìà éaøm`d ewlgp `aiwr iaxe minkgy xaeqd §©¦¤§¨¨
eixacly meyn ,`yna z`nhn dxf dcearàçéðixac mipaen - ¦¨

dxf dcear m`d `aiwr iaxe minkg ewlgpy x`ean da `ziixad
.`yna z`nhnäaøì àlà`aiwr iaxl oiae minkgl oiay xaeqd ¤¨§©¨

,`nqn oa`a z`nhn m`d ewlgpe ,`yna z`nhn dxf dcear
àéL÷dxf dceary minkg ixaca da x`eany `ziixad ixacn ©§¨

.`yna z`nhn dpi`
:`xnbd daiynéîòèéìå ,äaø Cì øîàCxe`iaa jzhiy itl ike - ¨©¨©¨§¦©§¨

dyw `l `ziixady `ziixaa x`ean ixde ,ïä ,énð úéøëðå éøëð̈§¦§¨§¦©¦¥
mi`nh,ïèqéä àìå,jk lr zeywdl yieàéðúäå,zxg` `ziixaa §Ÿ¤¥¨§¨©§¨

(a eh `xwie) af ipic iabl xn`p'åâå ìàøNé éða ìà [e]øac'mYxn`e ©§¤§¥¦§¨¥©©©§¤
minkg eyxce ,'`Ed `nh FaFf FxUAn af didi iM Wi` Wi` mdl £̀¥¤¦¦¦¦§¤¨¦§¨¨¥

,weqtd oeylnïéànèî íéøëð ïéàå ,äáéæa ïéànèî ìàøNé éða§¥¦§¨¥§©§¦§¦¨§¥¨§¦§©§¦
ìáà ,äáéæa,mewn lkneøæbminkgìëì ïéáæk eäiL ïäéìò §¦¨£¨¨§£¥¤¤§§¨¦§¨

.ïäéøác,`yna mi`nhn zixkpe ixkpy ef `ziixaa x`eany ixd ¦§¥¤
ixkpy xaeq `nw `pzy ,x`ean lirl d`aedy `ziixaa eli`e

.`yna mi`nhn mpi` zixkpe
:`xnbd dwiqnàlàlke ,zyaeyn ef `ziixay xnel yi jgxk lr ¤¨

.xg` ote`a dx`ai `xen`déîòèì õøúî äaøz` uxzi dax - ©¨§¨¥§©§¥
dxf dcear m`d ewlgp `aiwr iaxe minkgy ezhiy it lr `ziixad

,`nqn oa`a z`nhnïä ,úéøëðå éøëðmi`nhïèqéäåici lr ¨§¦§¨§¦¥§¤¥¨
xedhdïälù ànqî ïáàåmixkpd lr exfb minkgy oeik ,mi`nhn §¤¤¦©¨¤¨¤

ixac lkl afk e`nhiyeli`e ,mdàéä ,äøæ äãBáòd`nhdèqéäå £¨¨¨¦§¤¥¨
,`nhn,dlL ànqî ïáà àì ìáàdceary mixaeq minkgy meyn £¨Ÿ¤¤¦©¨¤¨

.`yna `l` `nqn oa`a z`nhn dpi` dxf,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥
àéä äøæ äãBáòd`nhälL ànqî ïáàå dèqéäåmeyn ,mi`nhn £¨¨¨¦§¤¥¨§¤¤¦©¨¤¨

.(:at) lirl x`eanke ,`nqn oa`a s` z`nhn dxf dcear ezhiyly
déîòèì õøzî øæòìà éaøåm`d `aiwr iaxe minkg ewlgpy §©¦¤§¨¨§¨¥§©§¥

,`yna z`nhn dxf dcearïä ,úéøëðå éøëðmi`nhïáàå ïèqéäå ¨§¦§¨§¦¥§¤¥¨§¤¤
ïälù ànqîeli`e ,afd oick ,mi`nhnàéä ,äøæ äãBáò,d`nh ¦©¨¤¨¤£¨¨¨¦
dèqéä àìå.`nhn xedhd ici lr,äøæ äãBáò ,øîBà àáé÷ò éaøå §Ÿ¤¥¨§©¦£¦¨¥£¨¨¨

àéä,d`nhdèqéäå.(my) lirl x`eanke ,`nhn ¦§¤¥¨
:`xnbd dywné÷úî,éMà áø dì óxfrl` iaxl oiae daxl oia m` ©§¦¨©©¦

,`yn z`neha zwqer `ziixadéàîoeyl'ïä'ixd ,`pzd hwpy ©¥
oecl dn did `l mixedh eid m`y ,mi`nh mdy `ed heyt xac
iax ,`nh dhqid oi` dxf dcear' xnel `pzl dide ,`yn z`neha

'`nh dhqid xne` `aiwr.
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,éMà áø øîà àlàxnel yi jk - ¤¨¨©©©¦¨¦¨¨©

,`ziixad ixac xe`iaaúéøëðå éøëð,afd oick mpicy mdilr exfby ¨§¦§¨§¦
íéøçà úà eèéñäL ïä ïéa'hqid' epiide ,mixg` ehiqd md m` oia - ¥¥¤¥¦¤£¥¦

,dpyna mewn lka miyxtn ep`y itkïéáed m`íéøçàmdeèéñäL ¥£¥¦¤¥¦
[e`ypy-],ïúBàmiyrp mixg`d ,mewn lkay '`yn' epiide,íéàîè ¨§¥¦

.ehiqd xedhd m` oiae xedhd z` hiqdyk oia `nhny afd oick
mle`äèéñäL äøæ äãBáòd z`,íéøçàmixg`d,ïéøBäèoeik £¨¨¨¤¥¦¨£¥¦§¦

oa`a `l z`nhn dpi`y cnll ,uxyl dxf dcear dywed jkly
e ,hqida `le `nqn,dúBà eèéñäL íéøçàmiyrp,íéàîèoeik £¥¦¤¥¦¨§¥¦

eli`e .`yna z`nhny cnll dcpl dywed dflyäéLnLîly §©§¤¨
,dxf dceardúà eèéñäL ïä ïéadeèéñäL íéøçà ïéáe ,íéøçà ¥¥¤¥¦¤£¥¦¥£¥¦¤¥¦

,ïúBàmixg`d,íéøBäèmi`nhn dxf dcear ly diynyny oeik ¨§¦
.dnvr dxf dceardn dzegt dbxcaéøëð ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¨§¦

úéøëðå,mdipic lkl afk mdyåokäøæ äãBáò,dcpl dywedyïéa §¨§¦§£¨¨¨¥
,ïúBà eèéñäL íéøçà ïéáe ,íéøçà úà eèéñäL ïämixg`d ¥¤¥¦¤£¥¦¥£¥¦¤¥¦¨

.íéàîèmle`äéLnLî,dxf dceard ly,íéøçà eèéñäL ïä ïéa §¥¦§©§¤¨¥¥¤¥¦£¥¦
,ïúBà eèéñäL íéøçà ïéáemixg`d,ïéøBäèuxyn cenil yiy oeik ¥£¥¦¤¥¦¨§¦

.`yn z`nehn dxf dceard iynyn z` hrnl
:`xnbd dywnàîìLa ,äøæ äãBáòepipyy dneèéñäL íéøçà £¨¨¨¦§¨¨£¥¦¤¥¦

dì úçkLî ,dúBà`yi xedh mc`y didiy okziy epiidc ,ep`vnz ¨©§©©¨
.dxf dcearàlà,epipyy dnàéä[dxf dceard-]úà äèéñäL ¤¨¦¤¥¦¨¤

ddì úçkLî éëéä ,íéøçàdxf dceardy ote` `evnl ozip cvik - £¥¦¥¦©§©©¨
.mixg`d z` dhiqn mnec xac `idy

:`xnbd zayiin,àáéé áøc déøa éîø øîàdxf dceary epivn ¨©¨¦§¥§©¥¨
,hqida z`nhnïðúãk,`ziixaaáfädidyóëad,íéðæàî §¦§©©¨§©Ÿ§©¦
ïé÷Lîe ïéìëBàåmigpenóëadáfä òøk ,äéiðLcixed afd m` - §¨¦©§¦©©§¦¨¨©©¨

migpen da dipyd skdy `vnpe ayei `ed da skd z` rixkde
miwynde milke`d ,eci lr dhqed miwynde milke`dïéàîèmeyn §¥¦
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àOîì äcpì L÷úéà àúëìä éàîì àáé÷ò 'øå.,DcEglDWwFldlapl:éðúî äaøk §£¦¨§©¦§§¨¦§©©¦¨§©¨§¨§¨¦§¥¨§©¨©§¥
dì."xC :lirl xn`Crdlapl DWFT`l ivn `le ,dCpl DWT` inp `nqn oa`l:éòáe ¨©£©§¥§§¤¤§¨¨©¦©§¨§¦¨§¨¨¥§©¨¦§¥¨¨¥

àáé÷ò 'øc àaélà dì.`l F` ,mixa`l Dpi`C dCp oiprl inp WiTn in:àçéð.ipzwC ¨©¦¨§£¦¨¦©¦©¦§¦§©¦¨§¥¨¨¥¨¦Ÿ¦¨§¨¨¥
`l `nl` ,uxWM opAxl`inhn`VnA:'éðúnî.'ek eivre eipa` :f"r zkQnC:b"d : §©¨©§¤¤©§¨¨§©§¨§©¨¦©§¦§©¤¤£¨¨§¥¨

éBbäéBâå"òåæäéLnLîe'åë."le:biFB rBn §¨©§©§¤¨§©©
diFbeoiaf z`nEh odilr minkg ExfBW:àìå ïä §¨¤¨§£¨¦£¥¤§©¨¦¥§Ÿ

ïèqéä.,EhqEdW rnWn - ohQid c"qwEpiidC ¤¥¨¤¥¨©§©¤§§©§
x`WM `le .`VnzFhiQid,cEnlYAW ©¨§Ÿ¦§¨¤¥¤©©§
`nHdW FrnWnCmixg`d hiqd:àîìLa §©§¨¤©¨¥¥¦¨£¥¦¦§¨¨

à"øìàçéð.`lC rnWnC ,"ohQid `le" ipzwC §¦¨§¨¨¥§Ÿ¤¥¨§©§©§Ÿ
od i` ?"od" i`n :KixR oOwlE .`VnA `Ohn§©¥§©¨§©¨¨¥©¥¦¥
,`nh ohQid `YWd !`hiWR - xn`w oi`nh§¥¦¨¨©§¦¨¨§¨¤¥¨¨¥
`le orBn :ipznl Dil irAi` ikd !?`irAin md¥¦©§¨¨¦¦¨¥¥§¦§¥©¨¨§Ÿ

ohQid:íäéøác ìëì)`(.E`Ohn `nl` ¤¥¨§¨¦§¥¤©§¨§©§
`l i`C .`VnArBnA `N` E`Ohn-i`n §©¨§¦¨§©§¤¨§©¨©

?oiafMi`nhM `nilmizn!àlà.`d §¨¦¥¨¦§¥¥¥¦¤¨¨
,ivExzl iraE ,`id `YWAWndAxeuxzn §©©§¨¦¨¥§¨¥§©¨§¨¥
Dinrhl xfrl` iAxe ,Dinrhl:oa`e`nqn §©§¥§©¦¤§¨¨§©§¥§¤¤§¨¨

`YvxzA oiA ,zixkpe ixkp iAB 'iqxB odNW¤¨¤¨§¦©¥¨§¦§¨§¦¥§¨¤§¨
xcA oiA ,dAxCwxtA opixn` ikde .xfrl` ' §©¨¥¦§¤§¨¨§¨¦¨§¦©§¤¤

dCp zkQnC `xzA):hq sc:(diFbe iFB ©§¨§©¤¤¦¨§¨
`nqn oa`A oi`Ohn:øõøúî øæòìà ' §©§¦§¤¤§¨¨¤§¨¨§¨¥

àìå àéä æ"ò 'åë déîòèìdèqéä.`le §©§¥¦§Ÿ¤¥¨§Ÿ
,D`Vn`VnA d`Ohn Dpi`W:é÷úîdì ó ©¨¨¤¥¨§©§¨§©¨©§¦¨

ïä éàî éLà áø.hQid xfrl` iAxe dAx i` ©©¦©¥¦©¨§©¦¤§¨¨¤¥
EhiqdW ,Edl rnWn `Vn oFWl `ziixaC§¨©§¨§©¨©§©§¤¥¦

mixg`-od" i`n ,`Vn EpiidCod" "ohQide £¥¦§©§©¨©¥§¤¥¨¥
?opAxl oiA `aiwr 'xl oiA ipzwC "ohQid `le§Ÿ¤¥¨§¨¨¥¥§£¦¨¥§©¨©

mi`nh onvr odC `xninl i`-i`C !`hiWR ¦§¥§¨§¥©§¨§¥¦§¦¨§¦
`irAi` ikd ?Edl `pn hQid ,md mixFdh§¦¥¤¥§¨§¨¦¦©£¨

:ibElti`lf"rx ,`nh DhQid oi``aiwr ' §¦§¥¥¤¥¨¨¥£¦¨
`nh DhQid :xnF`:éëä éLà áø øîà àlà ¥¤¥¨¨¥¤¨¨©©©¦¨¦

íéøçà eèéñäL ïä ïéa äéBâå éBb øîà÷. ¨¨©§¨¥¥¤¥¦£¥¦
dpWOAW hQid lkM ,DA ipzwC ohQid Epiide: §©§¤¥¨§¨¨¥¨§¨¤¥¤©¦§¨

ïúBà eèéñäL íéøçà ïéa.Edfe ,`Vn EpiidC ¥£¥¦¤¥¦¨§©§©¨§¤
.ohQide od rnWn ikde .`ziixaA ipzwC "od"¥§¨¨¥§¨©§¨§¨¦©§©¥§¤¥¨

`pXilC`ziixaC-ExiMfdW `VnohQid oiA ,mc` ici lr EhqEdW od oiA diFbe iFbA minkg-od EhiqdX dn xnFlM-hqEdW afC ,mdilr oiaf zxFzC ,oi`nhi"rF` mc` §¦¨¨§¨©§¨©¨¤¦§¦£¨¦§§¨¥¥¤§©§¥¨¨¥¤¥¨§©©¤¥¦¥§¥¦§©¨¦£¥¤§¨¤©¨¨
opzC ,EdE`Oh xaC lM z`e mc`d z` hiqd)oiafd"tdpyna:(lM`ViPdaf iAB lr-dCp zkQnA Dl opitlie ,hQid Epiide .`nh)c.bl '(lke"ndidi xW` lkA rbFPd ¥¦¤¨¨¨§¤¨¨¨¦§¦§©¨©¦¨©©¥¨¨¥§©§¤¥§¨§¦©¨§©¤¤¦¨¦§¨©¥©§Ÿ£¤¦§¤

"dC k"r mzd `xwl 'inwFnE ,"eiYgz:waGd iAB lr `Vip EpiidC ,eiYgY aGd didi xW` lkA rbFPd lke:äèéñäL æ"òíéøBäè íéøçà úà.`OhY `NW ,ikdl uxWl Wwzi`C ©§¨§¦¦§¨¨¨§§¨©¥©§Ÿ£¤¦§¤©¨©§¨§©§¦¨©©¥©¨¤¥¦¨¤£¥¦§¦§¦§©§¤¤§¨¦¤Ÿ§©¥
dAxC `AiN`e .`nqn oa`A `le hQidA `luxznwiW` ax Dl:äeèéñäL íéøçàíéàîè.EcFnE ,`Vn EpiidCdCpl Wwzi`C `VnA d`OhnC opAx:øîBà àáé÷ò éaø.f"r Ÿ§¤¥§Ÿ§¤¤§¨¨§©¦¨§©¨¨§¨¥¨©©¦£¥¦¤¥¦¨§¥¦§©§©¨©¨©¦§©§¨§©¨§¦§©§¦¨©¦£¦¨¥

iFbM inpdhiqdW oiA ,diFbe,dhqEdW oiA,od diFbe iFB :dAxC `AiN` `ziixal iW` ax ipY ikde .dCpl Wwzi`C `nqn oa`l d"de`VOdf"r .ohQide ,odNW-`VOd `id ©¦§§¨¥¤¥¦¨¥¤§¨§§¤¤§¨¨§¦§©§¦¨§¨¦¨¥©©¦§¨©§¨©¦¨§©¨§¨¥©©¨¤¨¤§¤¥¨¦©©¨
diWOWn .DhQid `le ,DNW-x .ohQid `le od `lf"r ,diFbe iFB :xnF` `aiwr '-diWOWn .ohQide od-iFB :ikd iW` ax Dl uxzn xfrl` 'xl `liOnE .ohQid `le od `l ¤¨§Ÿ¤¥¨§©§¤¨Ÿ¥§Ÿ¤¥¨£¦¨¥§¨¥§¤¥¨§©§¤¨Ÿ¥§Ÿ¤¥¨¦¥¨§¤§¨¨§¨¥¨©©¦¨¦

,ohQide od diFbef"rdiWOWnE-x .ohQid `le od `lf"r ,ohQide od diFbe iFB :xnF` `aiwr '-`VnaC .DhQid `le `id`iOhn.hQidC `inEC `EdC ,`nqn oa`A `le §¨¥§¤¥¨§©§¤¨Ÿ¥§Ÿ¤¥¨£¦¨¥§¨¥§¤¥¨¦§Ÿ¤¥¨¦§©¨§©§¨§Ÿ§¤¤§¨¨§§¨§¤¥
oiWOWn-"od i`n" :EWxiR mde .oM EpizFAx EWxiR `le ,Ff `ibEq il d`xp KM .ohQid `le od `l-`Ytwz`CDl ipzC `N` Dil `iWw `le .i`w `aiwr iAxC` iW` axC §©§¦Ÿ¥§Ÿ¤¥¨¨¦§¤¦§¨§Ÿ¥§©¥¥§¥¥§©¥§©§©§¨§©©¦©§©¦£¦¨¨¥§¨©§¨¥¤¨§¨¥¨

"xC oeiM :Dil `iWw ikde ,miAx oFWlAr"r`f`Ytwz` `lC :`cg :DEbA `aEh il `iWwC ,il `xidp `le !ipzinl Dil `irAi` DhQide `id ?"ohQide od" `pY i`O` ,i`w DcEgl ¦§©¦§¨¦©§¨¥¥¨§©§¨¨¥©©¨¨¥§¤¥¨¦§¤¥¨¦©£¨¥§¦§¥§¨§¦¨¦§©§¨¦¨§©¨£¨§¨©§©§¨
'ipznC oxn`C oeikC ,`id`YxQgn,`iditFqF`eopitqFnDlr-xn`we ,i`w EdNEM` r"x xn`wC dAxl oiA ,r"xl [od] DA ipzin xiRW"i`w inp xfrl` 'xl "ohQide od ¦§¥¨©£©©§©§¦§©©§¨¦§¥§¦©£¨©¦¦§¥¨¥§¥§©¨§¨¨©©§¨¥§¨¨©¥§¤¥¨§¤§¨¨©¦¨¥

xn`w ikdC ,EdNEM`x:`aiwr 'f"r`Vn EpiidC hQid oiprl-iFbMf"r diFbe iFB :xnF` `aiwr iAx ,ipzw ikde .ohQide od oNEke ,diFbe-hQide odiblRin `lC y"n :cFre .o ©§§¨¦¨¨©£¦¨§¦§©¤¥§©§©¨§§¨§¨¥§¤¥¨§¨¦¨¨¥©¦£¦¨¥§¨¥§¤¥¨§§¨¦©§¦
oiAEhiqd`YvxzA `N` EhqEdlaxC `vExizA sFq sFqC :cFre ?EhiqdW Dil rnWn ohQide EhqEdW Dil rnWn `ziixaC odC e`l i` ,EdA ibEltl DiwgFC i`nE ;iW` axC ¥¥¦§§¤¨§¨¤§¨§©©¦©§¥¦§¥§¦¨§¥§¨©§¨©§©¥¤§§¤¥¨©§©¥¤¥¦§§§¥¨§©

`l iW`dvxYin,DiYtwz`xn`w diWOWn rBn mEXn od i`C-x ENi`e ,`Ed ohQid `le od [`l]i`e .xn`w ohQide od `aiwr 'diFbe iFB`-`pXilM ivExzl n"d inp `kd ©¦¨¦©§¨©§©§¥§¦¥¦©©§©§¤¨¨¨©Ÿ¥§Ÿ¤¥¨§¦£¦¨¥§¤¥¨¨¨©§¦©§¨¨¨©¦§¨¥§¦¨¨
DiYtwz` i`nE ,`Ow?dì zçkLî éëéä.utgdWhiqixg` utg F` mc`:ïéàîè áfä òøk..af ohiqd ixdWFhQideoiA mc`A oiA milkA oiA aizM `peeB i`d iM af lW ©¨©©§©§¥¥¦©§©©§¨¤©¥¤¨¦¨¨¥¤©¥¨©©¨§¥¦¤£¥¥¦¨¨§¤¥¤¨¦©©§¨§¦¥§¥¦¥§¨¨¥

lFki :k"zA `ipze ,"aGd FA rBi xW` Uxg ilkE" aizM milkA .oiwWnE oilkF`AEP`OhioNdN dn ,"FA lXEaY xW`" oNdl xn`pe "FA" o`M xn`p ?eixFg`nFxie`n-o`M s` §¨¦©§¦§¥¦§¦§¦¤¤£¤¦©©¨§©§¨§¨§©§¤¥£¨¤¡©¨§¤¡©§©¨£¤§©©§©¨¥£¦©¨
"FA rBi xW`" xn`p dOl k"` .Fxie`n-`EdW FrBn `iadl `N` ?`kd 'iaYknl l"l mivxW iAB aizkC oeiM oxie`n qxg ilM oi`OhOW zF`nEh x`Xn rxB in ,`hiWR ¥£¦¨¨¤¡©£¤¦©§¦¨¦¨©¦§¨§¤§©§¦§¥¤¤¥£¦¨¥¨¦§¦©¥§¨¦§¦§§¥¨¨¤¨§¨¦©¨¤

,FNEkMEdfi`e ,eixFg`n 'it`e-df.FhQidrBn mEXn i`e ,"aGd FA rBi xW` lke" inp mc` iAbe-,eixFg`n 'it`e ,FNEkM `EdW FrBn `iadl `N` ,"aGd xUaA rbFp" aizM `d §©£¦¥£¨§¥¤¤¤¥§©¥¨¨©¦§¨£¤¦©©¨§¦¦©¨¨§¦¥©¦§©©¨¤¨§¨¦©¨¤§©£¦¥£¨
df dfi`e-ur ilM lke" :`pY oiwWnE oilkF` iAbe .FhQidshXi,"miOAx xn`rbFPd" xn`p xaM `lde - rBnA shW ilM aGd `OhIW cOll m` ?EpcOll df `A dnE :oFrnW ' §¥¤¤¤¥§©¥¨¦©§¦¨¨§¨§¦¥¦¨¥©¨¦¨©¦§©¨¤§©§¥¦§©¥¤§©¥©¨§¥¤¤§©¨©£Ÿ§¨¤¡©©¥©

milke oiwWnE oilkF` `iadl - 'ebe "ur ilM lke" xn`p dOl `N` !?rBnA shW ilM `Ohi `l Fnvr `Ed ,rBnA shW ilM odW eicbA qAki FA rbFPd m` ,"eicbA qAki aGd xUaA¦§©©¨§©¥§¨¨¦©¥©§©¥§¨¨¤¥§¥¤¤§©¨©§Ÿ§©¥§¥¤¤§©¨¤¨¨¨¤¡©§¨§¦¥§¨¦¨¦©§¦§¥¦
oi`ViPdDitiqaC .aGd b"rxW`"C `xwCopinwF`C ,aizM "aGd FA rBi`nh - aGd iAB lr `ViPd lM :opzC Epiide ,hQidA irYWnC: ©¦¨¦©¨¦§¥¥¦§¨©£¤¦©©¨§¦§§¦©§¦§¨¥§¤¥§©§¦§©¨©¦¨©©¥©¨¨¥
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שבת.  פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא דף פג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc zay(iyily meil)

m` mle`ïä eòøkskd z` erixkde ecixed [miwynde milke`d-] ¨§¥
md ,afd z` mi`yepe mihiqn mdy `vnpe dipydïéøBäèz`nehn §¦

ayene akynl ie`xd xac `l` afd `yna `nhp oi`y oeik ,hqid
,hiqdl leki mnec xac ea ote` yiy `ziixaa x`eany ixd .mc`de
lr mixedhd z` hiqdl dlekiy ,dxf dcear iabl xnel ozip ok enke

.mipf`nd sk zrxkd ici
dzpyp ink zxxane ,dhiqnd d`neh oipra `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .`ziixadàéðúc àä àìæà ïàîkin zhiyk - §©¨§¨¨§©§¨
,da epipyy `ziixad zkledúBèéñnä úBàîhä ìklr xedhd z` ¨©ª§©§¦

,xedh hiqdy zn `nh mc` e` ,mipf`nd sk iciúBøBäè`l - §
,hqidd zngn mixedhd e`nhpáæ ìL Bèqéäî õeç,`nhnyàlL ¥¤¥¤¨¤Ÿ

øáç Bì eðéöî[el dnecd ote`-],dlek äøBzä ìëahqida `nhiy ¨¦¨¥§¨©¨¨
.ezenkàîéì`id `ziixay ,xn`p m`d -k àìczhiy,àáé÷ò éaø ¥¨§Ÿ§©¦£¦¨

àáé÷ò éaøk éàchiqdy `nhy epivn `ly `pzd dpy recn ,`id §¦§©¦£¦¨
ezhiyl ixde ,afa `l` e`nhn xedhd z`énð àkéà[mb yi-] ¦¨©¦

äøæ äãBáò:`xnbd daiyn .(`"r) lirl x`eanke ,hqida z`nhny £¨¨¨
àîéz eléôàk `ziixady xn`z m` s` -,àáé÷ò éaøoi` £¦¥¨©¦£¦¨

y oeik ,hqida `nhn af wxy da x`eandn zeywdl] àðz`pzd- ¨¨
oeyl [dpyå ,áæl ezpeekìëze`nehddéì éîãcel zenecd - ¨§¨§¨¥¥

dceare ,hqida ze`nhny ,zcleie dcp ,daf epiide ,epnn zecnlpe
.dcpn cnlp dz`neh ixdy ,ollka dxf

dxf dceardn ewxtzdy dxf dcear ixa` m`d wtq d`ian `xnbd
:`xnbd zwtzqn .`l e` mi`nhnéòa[wtzqd-]øa àîç áø ¨¥©¨¨©

,àéøebz`neh,äøæ äãBáòm`dïéøáàì dðLés`e xa`e xa` lka - §¨£¨¨¨¤§¨§¥¨¦
dieyrd dxf dcear ,ok m`e ,dxf dceard sebl xaegn epi` m`

,envr ipta `nhn xa` lk ,dwxtzde zeilegnïéøáàì dðéà Bà¥¨§¥¨¦
dxf dcear ,ok m`e ,dnly dxf dceard zxevyk wx `l`
yi ote` dfi`a `xnbd zx`ane .mi`nhn mpi` dixa` ,dwxtzdy

:wtqàëéä[ote`a-]cmbèBéãä[one` epi`y mc`-]døéæçäì ìBëé ¥¨§¤§¨§©£¦¨
dligzn dzidy itklCì éòaéz àìheyt `l` ,dfa wtzqdl oi` - Ÿ¦¨¥¨

`edéîc úøaçîc ïàîëcink dxf dceard z` aiygdl yiy - ¦§©¦§ª¤¤¨¥
`l` .dnly dxf dceark mi`nhn dixa`e ,zxaegn `idyék¦

Cì éòaéz,wtzqdl jl yi ote` dfi`a -ìBëé èBéãä ïéàc àëéä ¦¨¥¨¥¨§¥¤§¨
äøéæçäì,dligzn dzidy itk zeidléàî,dxf dceard oic dn - §©£¦¨©

m`ddøéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc ïåék,dpey`xd dzxevlïàîk ¥¨§¥¤§¨§©£¦¨§©
éîc àøaúîci`ce df ote`ay ,dxf dceard dxaypy ink df ixd - ¦§©§¨¨¥

,mi`nhn mixayd oi`àîìéc Bà,xnel yi `ny e` -àì àä ¦§¨¨Ÿ
äøqçîone`e epiptl dizeileg lke melk dxevd dxqg `l ixd - §©§¨

.mi`nhn dixa` jkle ,oxagl leki
:`ixeb xa `ng ax ly ewitq xe`ial sqep ote` `xnbd d`iane

àñéb Cäì dì éòác àkéàå,xg` ote`a df oipra ewtzqdy yie - §¦¨§¨¥¨§©¦¨
døéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc àëéä,dligzn dzidy itkéòaéz àì ¥¨§¥¤§¨§©£¦¨Ÿ¦¨¥

,Cì`ed heyt xac `l`cdzxevl lwa zxfeg dpi`y oeik ¨¦
dpey`xdéîc àøaúîc ïàîkdxf dceard dxaypy ink df ixd - §©¦§©§¨¨¥

.mi`nhn dixa` oi`edøéæçäì ìBëé èBéãäc àëéä ,Cì éòaz ék¦¦¨¥¨¥¨§¤§¨§©£¦¨
,dpey`xd dzxevléàîm`d ,dxf dceard ixa` oic dn -ïåék ©¥¨

døéæçäì ìBëé èBéãäc,dpey`xd dzxevléîc àøaçîc ïàîk- §¤§¨§©£¦¨§©¦§©§¨¨¥
aegnk zaygp `id.dnily dxf dceark mi`nhn dixa`e zxBà

,àîìécdzxevl dxifgdl leki one` epi`y mc` mby s` lr ¦§¨
mewn lkn ,dpey`xdäôìL÷ àäéî àzLädzxev ixd zrk - ©§¨¦¨¨¨§¨

,mixaegn dixa` oi`e dwxtzdàéøLådxf dcear dxdhp `linne - §¨§¨
:`xnbd dwiqn .dnily dzxev oi`y oeik dz`nehn efe÷ézoi` - ¥

.wtqa cenrz `l` df wtqa drxkd
zwtzqn .dxf dcear z`neh oipra sqep wtq zwtzqn `xnbd

:`xnbdäøæ äãBáò ,énà øa éBácçà áø éòad dnilyäúeçt ¨¥©©§§©©¦£¨¨¨§¨
dlcebaeäî ,úéfkîlr dxf dceark dpic m`d ,xnelk ,dpic dn - ¦©©¦©

.dxf dceark dpic oi` `ny e` ,dphew s`é÷úîóñBé áø dì ó- ©§¦¨©¥
,df wtq lr sqei ax dywdéàîìwtzqdl yi oipr dfi` iabl - §©

,zifk xeriyn dphwd dxf dcearaàîéìéà`ed wtqdy xn`p m` - ¦¥¨
àøeqéà ïéðòìzegtd xac m`d ,dxf dceardn d`pd xeqi` oiprl - §¦§©¦¨

xq`p df xeriya s`y e` d`pda xq`p `l carpy zifk xeriyn
y meyn ,dfa wtzqdl oi` ixd ,d`pdaàlà àäé àìkìòa áeáæ Ÿ§¥¤¨§©©

ïBø÷ò,d`pda xq`pe xzeia ohw didyàéðúcxn`p ,`ziixaa ¤§§©§¨
EpfIe l`xUi ipA EaEWIe oFrcB zn xW`M idie' (bl g mihtey) weqta©§¦©£¤¥¦§©¨§¥¦§¨¥©¦§

milrAd ixg`,'íéäìàì úéøa ìòa [íäì] (ïäì) eîéNiå,xnelk ©£¥©§¨¦©¨¦¨¤©©§¦¥Ÿ¦
zx`ane .'zixa lra' dnyy dxf dcear del`l mnvrl enyy

,ef dxf dceary `ziixad.ïBø÷ò ìòa áeáæ äæ:`ziixad zx`ane ¤§©©¤§
Búàøé úeîc äNò ãçàå ãçà ìkL ,ãnìî`ed dl dxf dceard - §©¥¤¨¤¨§¤¨¨¨§¦§¨

,caer,Bñék CBúa dçépîeedøëBfL ïåék,[da xkfpy mrt lkae-] ©¦¨§¦¥¨¤§¨
,d÷Mðîe d÷açîe Bñék CBzî dàéöBî.'zixa lra' z`xwp jkle ¦¨¦¦§©§¨§©§¨

dphw `idy aeaf zxeva dxf dcear s`y `ziixad oeyln gken ixd
.zxq`p `id `linne dxf dcear my dl yi ,dcarpy zifk xeriyn

àlà`ed in` xa ieacg` ax ly ewitq jgxk lräàîeè ïéðòìly ¤¨§¦§©§¨
,dxf dcearéàîm`d ,d`neh oiprl dxf dceard oic dn -ïåék ©¥¨
ì Lé÷zéàcõøL,da xnel yi ,(:at) lirl x`eankõøM äîxeriy §¦§¦§¤¤©¤¤

ez`neh,énð äøæ äãBáò óà ,äLãòëadz`neh xeriy.äLãòëa §©£¨¨©£¨¨¨©¦§©£¨¨
Lé÷zéà àä ,àîìéc Bàdxf dcear,úîìm`e ,jenqa x`eankeok ¦§¨¨¦§¦§¥

,xnel yiúéfëa ún äî`le zifk xeriya wx `nhn zny myk - ©¥§©©¦
,dycrk xeriyaäøæ äãBáò óàwx z`nhnúéfëa.dycrka `le ©£¨¨¨§©©¦

:wtqd z` `xnbd zhyetàîézéàå ,àéåà áø øîàmixne` yie - ¨©©©§¨§¦¥¨
z`f xn`yàéðúc ,òîL àz ,àìeò øa äaø,`ziixaaäøæ äãBáò ©¨©¨¨§©§©§¨£¨¨¨

yî äúeçtxeriyøîàpL ,øwéò ìk äàîeè da ïéà ,úéfkxy`k §¨¦©©¦¥¨§¨¨¦¨¤¤¡©
inin da dzidy dxf dceard lkn milyexi z` xdih jlnd ediy`i
ziAn dxW`d z` `vIe' ,(e bk 'a mikln) eiptl eklny oen`e dypn©Ÿ¥¤¨£¥¨¦¥

xtrl wcIe oFxcw lgpA Dz` sxUIe 'ebe 'd(ìà) døôò úà CìLiå ©¦§ŸŸ¨§©©¦§©¨¤§¨¨©©§¥¤£¨¨
.'íòä éða øá÷ [ìò]dceard z` yiwdy weqtd oeyln yexcl yie ©¤¤§¥¨¨

,znd xawl dxfún äîwx `nhnäøæ äãBáò óà ,úéfëaz`nhn ©¥§©©¦©£¨¨¨
.úéfëa§©©¦

.dxf dceara exn`py zeywidd ly zeyxca oecl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywnïðaøådxf dceary [xfrl` iax zhiyl] mixaeqd §©¨¨

ixd ,rbna wx z`nhnì L÷zéà àúëìä éàîìõøLdfi` iabl - §©¦§§¨¦§©§¤¤
iwd dklddf oiprl ,uxyl dxf dceard z` aezkd yànèî àìc§Ÿ§©¥

àOîaoick rbna wx `l` `yna z`nhn dxf dcear oi`y - §©¨
dxf dcear ly ywidde .rbna `l` `yna `nhn epi`y uxyd

,äcðìdf oiprl `eddðéàcz`nhn,ïéøáàìdzid m` ,xnelk §¦¨§¥¨§¥¨¦
,zg` dileg dpnn dwxtzde zeileg zeileg dieyrd dxf dceard

ywidde ,dxf dcear oicn z`nhn dpi` dilegd dze`,úîì`ed §¥
ef dkld iablànèî àìcdxf dceardäLãòëa`l` uxyk §Ÿ§©¥§©£¨¨

lk eyxcp recn ,el` micenil lr le`yl yie .znk zifk xeriyn
,lwdl el` zeywidàîéàel` zeywid yexcl yiy xn`z - ¥¨

,àøîeçì,epiideàðîçø dLwà àúëìä éàîìdxf dceard z` §§¨§©¦§§¨©§¨©£¨¨
ì,õøLe dilr xingdläLãòëa ééenèìdycrk xeriyn xak - §¤¤§©¥§©£¨¨

ywiddye .zifk xeriyn wx `le uxy enkäcðìxingdl `ed §¦¨
eééenèìs`,ànqî ïáàac dneàðîçø dLwà`dxf dceard z §©¥§¤¤¦©¨©§¨©£¨¨

,úîìe xingdl ickl `edìäàa ééenèì`nhz dxf dceary - §¥§©¥§Ÿ¤
:`xnbd zvxzn .lde`a `nhn zndy myk ,ld`aäãBáò úàîeè§©£¨

àéä ïðaøc äøæ,dxeza dxn`p `leezexyt` yi m` ,jk meyn ¨¨§©¨¨¦
l yexclå àle÷l yexcl zexyt` yiïðéLwî àle÷ì ,àøîeç- ¨§§¨§¨©§¦©

eli`e ,oica lwind ote`a ywidd z` miyxec.ïðéLwî àì àøîeçì§§¨Ÿ©§¦©

äðùî
:ze`xwnl eknqedy mipic zyxca dkiynn epzpynäðéôñì ïépî¦©¦¦§¦¨

äøBäè àéäL,qxg ly `id elit`e d`neh zlawn dpi`y - ¤¦§¨
øîàpL,(hi l ilyn).'íé áìá äiðà Cøc' ¤¤¡©¤¤¢¦¨§¤¨
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc zay(iyily meil)

m` mle`ïä eòøkskd z` erixkde ecixed [miwynde milke`d-] ¨§¥
md ,afd z` mi`yepe mihiqn mdy `vnpe dipydïéøBäèz`nehn §¦

ayene akynl ie`xd xac `l` afd `yna `nhp oi`y oeik ,hqid
,hiqdl leki mnec xac ea ote` yiy `ziixaa x`eany ixd .mc`de
lr mixedhd z` hiqdl dlekiy ,dxf dcear iabl xnel ozip ok enke

.mipf`nd sk zrxkd ici
dzpyp ink zxxane ,dhiqnd d`neh oipra `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .`ziixadàéðúc àä àìæà ïàîkin zhiyk - §©¨§¨¨§©§¨
,da epipyy `ziixad zkledúBèéñnä úBàîhä ìklr xedhd z` ¨©ª§©§¦

,xedh hiqdy zn `nh mc` e` ,mipf`nd sk iciúBøBäè`l - §
,hqidd zngn mixedhd e`nhpáæ ìL Bèqéäî õeç,`nhnyàlL ¥¤¥¤¨¤Ÿ

øáç Bì eðéöî[el dnecd ote`-],dlek äøBzä ìëahqida `nhiy ¨¦¨¥§¨©¨¨
.ezenkàîéì`id `ziixay ,xn`p m`d -k àìczhiy,àáé÷ò éaø ¥¨§Ÿ§©¦£¦¨

àáé÷ò éaøk éàchiqdy `nhy epivn `ly `pzd dpy recn ,`id §¦§©¦£¦¨
ezhiyl ixde ,afa `l` e`nhn xedhd z`énð àkéà[mb yi-] ¦¨©¦

äøæ äãBáò:`xnbd daiyn .(`"r) lirl x`eanke ,hqida z`nhny £¨¨¨
àîéz eléôàk `ziixady xn`z m` s` -,àáé÷ò éaøoi` £¦¥¨©¦£¦¨

y oeik ,hqida `nhn af wxy da x`eandn zeywdl] àðz`pzd- ¨¨
oeyl [dpyå ,áæl ezpeekìëze`nehddéì éîãcel zenecd - ¨§¨§¨¥¥

dceare ,hqida ze`nhny ,zcleie dcp ,daf epiide ,epnn zecnlpe
.dcpn cnlp dz`neh ixdy ,ollka dxf

dxf dceardn ewxtzdy dxf dcear ixa` m`d wtq d`ian `xnbd
:`xnbd zwtzqn .`l e` mi`nhnéòa[wtzqd-]øa àîç áø ¨¥©¨¨©

,àéøebz`neh,äøæ äãBáòm`dïéøáàì dðLés`e xa`e xa` lka - §¨£¨¨¨¤§¨§¥¨¦
dieyrd dxf dcear ,ok m`e ,dxf dceard sebl xaegn epi` m`

,envr ipta `nhn xa` lk ,dwxtzde zeilegnïéøáàì dðéà Bà¥¨§¥¨¦
dxf dcear ,ok m`e ,dnly dxf dceard zxevyk wx `l`
yi ote` dfi`a `xnbd zx`ane .mi`nhn mpi` dixa` ,dwxtzdy

:wtqàëéä[ote`a-]cmbèBéãä[one` epi`y mc`-]døéæçäì ìBëé ¥¨§¤§¨§©£¦¨
dligzn dzidy itklCì éòaéz àìheyt `l` ,dfa wtzqdl oi` - Ÿ¦¨¥¨

`edéîc úøaçîc ïàîëcink dxf dceard z` aiygdl yiy - ¦§©¦§ª¤¤¨¥
`l` .dnly dxf dceark mi`nhn dixa`e ,zxaegn `idyék¦

Cì éòaéz,wtzqdl jl yi ote` dfi`a -ìBëé èBéãä ïéàc àëéä ¦¨¥¨¥¨§¥¤§¨
äøéæçäì,dligzn dzidy itk zeidléàî,dxf dceard oic dn - §©£¦¨©

m`ddøéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc ïåék,dpey`xd dzxevlïàîk ¥¨§¥¤§¨§©£¦¨§©
éîc àøaúîci`ce df ote`ay ,dxf dceard dxaypy ink df ixd - ¦§©§¨¨¥

,mi`nhn mixayd oi`àîìéc Bà,xnel yi `ny e` -àì àä ¦§¨¨Ÿ
äøqçîone`e epiptl dizeileg lke melk dxevd dxqg `l ixd - §©§¨

.mi`nhn dixa` jkle ,oxagl leki
:`ixeb xa `ng ax ly ewitq xe`ial sqep ote` `xnbd d`iane

àñéb Cäì dì éòác àkéàå,xg` ote`a df oipra ewtzqdy yie - §¦¨§¨¥¨§©¦¨
døéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc àëéä,dligzn dzidy itkéòaéz àì ¥¨§¥¤§¨§©£¦¨Ÿ¦¨¥

,Cì`ed heyt xac `l`cdzxevl lwa zxfeg dpi`y oeik ¨¦
dpey`xdéîc àøaúîc ïàîkdxf dceard dxaypy ink df ixd - §©¦§©§¨¨¥

.mi`nhn dixa` oi`edøéæçäì ìBëé èBéãäc àëéä ,Cì éòaz ék¦¦¨¥¨¥¨§¤§¨§©£¦¨
,dpey`xd dzxevléàîm`d ,dxf dceard ixa` oic dn -ïåék ©¥¨

døéæçäì ìBëé èBéãäc,dpey`xd dzxevléîc àøaçîc ïàîk- §¤§¨§©£¦¨§©¦§©§¨¨¥
aegnk zaygp `id.dnily dxf dceark mi`nhn dixa`e zxBà

,àîìécdzxevl dxifgdl leki one` epi`y mc` mby s` lr ¦§¨
mewn lkn ,dpey`xdäôìL÷ àäéî àzLädzxev ixd zrk - ©§¨¦¨¨¨§¨

,mixaegn dixa` oi`e dwxtzdàéøLådxf dcear dxdhp `linne - §¨§¨
:`xnbd dwiqn .dnily dzxev oi`y oeik dz`nehn efe÷ézoi` - ¥

.wtqa cenrz `l` df wtqa drxkd
zwtzqn .dxf dcear z`neh oipra sqep wtq zwtzqn `xnbd

:`xnbdäøæ äãBáò ,énà øa éBácçà áø éòad dnilyäúeçt ¨¥©©§§©©¦£¨¨¨§¨
dlcebaeäî ,úéfkîlr dxf dceark dpic m`d ,xnelk ,dpic dn - ¦©©¦©

.dxf dceark dpic oi` `ny e` ,dphew s`é÷úîóñBé áø dì ó- ©§¦¨©¥
,df wtq lr sqei ax dywdéàîìwtzqdl yi oipr dfi` iabl - §©

,zifk xeriyn dphwd dxf dcearaàîéìéà`ed wtqdy xn`p m` - ¦¥¨
àøeqéà ïéðòìzegtd xac m`d ,dxf dceardn d`pd xeqi` oiprl - §¦§©¦¨

xq`p df xeriya s`y e` d`pda xq`p `l carpy zifk xeriyn
y meyn ,dfa wtzqdl oi` ixd ,d`pdaàlà àäé àìkìòa áeáæ Ÿ§¥¤¨§©©

ïBø÷ò,d`pda xq`pe xzeia ohw didyàéðúcxn`p ,`ziixaa ¤§§©§¨
EpfIe l`xUi ipA EaEWIe oFrcB zn xW`M idie' (bl g mihtey) weqta©§¦©£¤¥¦§©¨§¥¦§¨¥©¦§

milrAd ixg`,'íéäìàì úéøa ìòa [íäì] (ïäì) eîéNiå,xnelk ©£¥©§¨¦©¨¦¨¤©©§¦¥Ÿ¦
zx`ane .'zixa lra' dnyy dxf dcear del`l mnvrl enyy

,ef dxf dceary `ziixad.ïBø÷ò ìòa áeáæ äæ:`ziixad zx`ane ¤§©©¤§
Búàøé úeîc äNò ãçàå ãçà ìkL ,ãnìî`ed dl dxf dceard - §©¥¤¨¤¨§¤¨¨¨§¦§¨

,caer,Bñék CBúa dçépîeedøëBfL ïåék,[da xkfpy mrt lkae-] ©¦¨§¦¥¨¤§¨
,d÷Mðîe d÷açîe Bñék CBzî dàéöBî.'zixa lra' z`xwp jkle ¦¨¦¦§©§¨§©§¨

dphw `idy aeaf zxeva dxf dcear s`y `ziixad oeyln gken ixd
.zxq`p `id `linne dxf dcear my dl yi ,dcarpy zifk xeriyn

àlà`ed in` xa ieacg` ax ly ewitq jgxk lräàîeè ïéðòìly ¤¨§¦§©§¨
,dxf dcearéàîm`d ,d`neh oiprl dxf dceard oic dn -ïåék ©¥¨
ì Lé÷zéàcõøL,da xnel yi ,(:at) lirl x`eankõøM äîxeriy §¦§¦§¤¤©¤¤

ez`neh,énð äøæ äãBáò óà ,äLãòëadz`neh xeriy.äLãòëa §©£¨¨©£¨¨¨©¦§©£¨¨
Lé÷zéà àä ,àîìéc Bàdxf dcear,úîìm`e ,jenqa x`eankeok ¦§¨¨¦§¦§¥

,xnel yiúéfëa ún äî`le zifk xeriya wx `nhn zny myk - ©¥§©©¦
,dycrk xeriyaäøæ äãBáò óàwx z`nhnúéfëa.dycrka `le ©£¨¨¨§©©¦

:wtqd z` `xnbd zhyetàîézéàå ,àéåà áø øîàmixne` yie - ¨©©©§¨§¦¥¨
z`f xn`yàéðúc ,òîL àz ,àìeò øa äaø,`ziixaaäøæ äãBáò ©¨©¨¨§©§©§¨£¨¨¨

yî äúeçtxeriyøîàpL ,øwéò ìk äàîeè da ïéà ,úéfkxy`k §¨¦©©¦¥¨§¨¨¦¨¤¤¡©
inin da dzidy dxf dceard lkn milyexi z` xdih jlnd ediy`i
ziAn dxW`d z` `vIe' ,(e bk 'a mikln) eiptl eklny oen`e dypn©Ÿ¥¤¨£¥¨¦¥

xtrl wcIe oFxcw lgpA Dz` sxUIe 'ebe 'd(ìà) døôò úà CìLiå ©¦§ŸŸ¨§©©¦§©¨¤§¨¨©©§¥¤£¨¨
.'íòä éða øá÷ [ìò]dceard z` yiwdy weqtd oeyln yexcl yie ©¤¤§¥¨¨

,znd xawl dxfún äîwx `nhnäøæ äãBáò óà ,úéfëaz`nhn ©¥§©©¦©£¨¨¨
.úéfëa§©©¦

.dxf dceara exn`py zeywidd ly zeyxca oecl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywnïðaøådxf dceary [xfrl` iax zhiyl] mixaeqd §©¨¨

ixd ,rbna wx z`nhnì L÷zéà àúëìä éàîìõøLdfi` iabl - §©¦§§¨¦§©§¤¤
iwd dklddf oiprl ,uxyl dxf dceard z` aezkd yànèî àìc§Ÿ§©¥

àOîaoick rbna wx `l` `yna z`nhn dxf dcear oi`y - §©¨
dxf dcear ly ywidde .rbna `l` `yna `nhn epi`y uxyd

,äcðìdf oiprl `eddðéàcz`nhn,ïéøáàìdzid m` ,xnelk §¦¨§¥¨§¥¨¦
,zg` dileg dpnn dwxtzde zeileg zeileg dieyrd dxf dceard

ywidde ,dxf dcear oicn z`nhn dpi` dilegd dze`,úîì`ed §¥
ef dkld iablànèî àìcdxf dceardäLãòëa`l` uxyk §Ÿ§©¥§©£¨¨

lk eyxcp recn ,el` micenil lr le`yl yie .znk zifk xeriyn
,lwdl el` zeywidàîéàel` zeywid yexcl yiy xn`z - ¥¨

,àøîeçì,epiideàðîçø dLwà àúëìä éàîìdxf dceard z` §§¨§©¦§§¨©§¨©£¨¨
ì,õøLe dilr xingdläLãòëa ééenèìdycrk xeriyn xak - §¤¤§©¥§©£¨¨

ywiddye .zifk xeriyn wx `le uxy enkäcðìxingdl `ed §¦¨
eééenèìs`,ànqî ïáàac dneàðîçø dLwà`dxf dceard z §©¥§¤¤¦©¨©§¨©£¨¨

,úîìe xingdl ickl `edìäàa ééenèì`nhz dxf dceary - §¥§©¥§Ÿ¤
:`xnbd zvxzn .lde`a `nhn zndy myk ,ld`aäãBáò úàîeè§©£¨

àéä ïðaøc äøæ,dxeza dxn`p `leezexyt` yi m` ,jk meyn ¨¨§©¨¨¦
l yexclå àle÷l yexcl zexyt` yiïðéLwî àle÷ì ,àøîeç- ¨§§¨§¨©§¦©

eli`e ,oica lwind ote`a ywidd z` miyxec.ïðéLwî àì àøîeçì§§¨Ÿ©§¦©

äðùî
:ze`xwnl eknqedy mipic zyxca dkiynn epzpynäðéôñì ïépî¦©¦¦§¦¨

äøBäè àéäL,qxg ly `id elit`e d`neh zlawn dpi`y - ¤¦§¨
øîàpL,(hi l ilyn).'íé áìá äiðà Cøc' ¤¤¡©¤¤¢¦¨§¤¨
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc zay(iriax meil)

,äéððçìelr ,d`neh zlawn d`ln zlhlhind dpitqy xaeqd ©£©§¨
y xnel yi jgxkìeèìéè déîL íéøååL éãé ìò ìeèìéèilk mb - ¦§©§¥§¨¦§¥¦§

mixeey ici lr `l` elceb zngn mc` ipa ici lr lhlhin epi`y
.`nhidl lekie ,lhlhind ilkk aygp(ïéà)di`x `ax `iane ¦

,eixaclïðúc,(a"n c"kt milk) dpynaìLïä úBìâò Lyi - ¦§©¨Ÿ£¨¥
,mpica miwelgd zelbr ibeq dylyàøãéz÷k äéeNòdlbr - £¨§©¤§¨

,miccv dylyn swend `qkk dieyre dxvw `idyñøãî äàîè- §¥¨¦§¨
.mc` zaiyil zcgein `idy itl ,qxcn z`neh s` `nhidl dleki

ähîk,awp lk `ll dnily dzizgze dkex` dlbr -àîè äàîè §¦¨§¥¨§¥
úîitl ,qxcn z`neh caln ze`nehd x`y lka `nhidl dleki - ¥

mixne` ,da akey e` ayei m`e ,`ynl `l` qxcnl zcgein dpi`y
dlbr eli`e .'epzk`ln da dyrpe cenr' elíéðáà ìLmikileny - ¤£¨¦

,milecb miawp dzizgzae ,zelecb mipa` daíeìkî äøBäèdpi` - §¨¦§
ilk lke ,oenix xeriyn milecb diawpy oeik llk `nhidl dleki

.d`neh lawn epi` 'oenix `iven' xeriyk awp ea yiyéaø øîàå§¨©©¦
ïðçBé,ef dpyn lríàåe miphw ef dlbr ly diawpìea÷ úéa da Lé ¨¨§¦¤¨¥¦

l,úî àîè äàîè ,íéðBnøixd .dhink dieyrd dlbr oicke ¦¦§¥¨§¥¥
m` `nhidl dleki mipa` dperhd dlbry opgei iax ixacn gkeny
dpi`e dciak `idy s` lr ,'mipenix `iven' xeriyn miphw diawpy

.mixeey ici lr `l` zlhlhin
:(c"n c"kt) milk zkqna zeipynd jynd z` `xnbd d`ianeìLL ¨Ÿ

ibeqïä úBáéz,mpica miwelgd,dcvî dçútL äáézoi`e ¥¥¥¨¤¦§¨¦¦¨
gztd jxc dyrpd ixwird dyeniy z` zakrn dilr daikyd

,daizd cvay,ñøãî äàîècenr' dilr akeyl mixne` oi`y oeik §¥¨¦§¨
dgzty daiz .daikyl s` zcreiny `vnpe ,'epzk`ln dyrpe

,äìòîìîjxc dyrpd ixwird dyeniy z` zakrn dilr daikyde ¦§©§¨
,daizd bbay gztdäàîès`,úî àîèitl ,qxcna `l la` §¥¨§¥¥

dyrpe cenr' el mixne`e dzk`ln z` rpen dab lr ayeidy
.daikyl `le dzk`lnl wx `id zcgeiny `vnpe ,'epzk`lnåeli` §

daizäcîa äàaädkxe` z` cecnl jixvy cr dlecb `idy - ©¨¨§¦¨
,dlrnln dgzte ,dlceb zngn zlhlhin dpi`e dagexeäøBäè§¨

,íeìkîdpi` oke ,dlrnl dgzt ixdy qxcnl die`x dpi`y meyn ¦§
.dlceb zngn d`iln zlhlhin dpi` ixdy ,ze`neh x`yl die`x

:dinrh z` zxxane dpitq z`neh oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ñøç éìk ñøãî ,ïðaø,afd zaiyil cgeind qxg ilk -,øBäèepi`e ©¨¨¦§¨§¦¤¤¨

.jenqa x`eank exie`n afd zribpa `l` qxcn x`yk `nhpéaø©¦
.äðéôqä óà ,øîBà éñBé:`xnbd zl`eyøîà÷ éàîzpeek dn - ¥¥©©§¦¨©¨¨©

:`xnbd daiyn .'dpitqd s`' eixaca iqei iaxéëä ,ãéáæ áø øîà̈©©§¦¨¦
øîà÷,`ziixad ixaca x`al yi jk -,øBäè ñøç éìk ñøãî ¨¨©¦§¨§¦¤¤¨

,jenqa x`eankBòbîeilkd ,exie`n d`neh ea drbp m` mle` - ©¨
å ,àîèokäàîè ñøç ìL äðéôñ`nw `pz xaeqy itl ,rbna ¨¥§§¦¨¤¤¤§¥¨
,àéððçkdpi`y oeik z`nhp dpi` urn dieyrd dpitqy cnely ©£©§¨

zlhlhinjkle ,ur ilk z`neh zcnlp epnn 'wy'k zipwixe d`ln
mi`nhn mde wyl eywed `l qxg ilky oeik z`nhp qxg ly dpitq

.mi`ln milhlhin mpi` m` s`äøBäè äðéôqä óà ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©©§¦¨§¨
xaeq `edy itl ,rbnaïãéc àpúk(:bt lirl) epzpyna `pzd - §©¨¦¨

llkae ,'mi ala dIp` KxC' (hi l ilyn) aezkdn dpitq oic cnely¤¤¢¦¨§¤¨
.qxg ly dpitq s` df

:`xnbd dywné÷úîàtt áø dì óitl ixd ,ciaf ax ly exe`ia lr ©§¦¨©¨¨
s` dpitqd z` xdhl iqei iax zpeeky x`al yi jgxk lr eixac

,ok m`e .rbn z`nehnéàîexne`a iqei iax zpeekóàdpitqd ©©
dn lre ,rbn z`nehn qxg ilk xdih `l `nw `pz ixd ,dxedh

.rbn z`nehn dxedh dpitqd s`y xne`e iqei iax siqen
:`xnbd zayiinñøç éìk ñøãî ,øîà÷ éëä ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨¨¦¨¨©¦§¨§¦¤¤

øBäè,jenqa x`eankå .àîè Bòbîeilkïéáe Bñøãî ïéa ,õò ìL ¨©¨¨¥§¤¥¥¦§¨¥
àîè Bòbî,daiyil ieyrd ur ilk lkkåeli`ïcøiä úðéôñ ©¨¨¥§§¦©©©§¥

,äøBäèxaeq `nw `pzy itlïãéc àpúkdpitq oicy (:at lirl) §¨§©¨¦¨
dpitq s` df llkae ,'mi ala dIp` KxC' (hi l ilyn) aezkdn cnlp¤¤¢¦¨§¤¨

mle` .d`ln `idyk dlhlhl ozipy dphwBà éñBé éaøóà ,øî ©¦¥¥©
äðéôqäe ur ilk x`yk `id ixd ,`nw `pz xikfdy,äàîèitl ©§¦¨§¥¨

iqei iax xaeqyàéððçkdpi`y meyn z`nhp dpi` dpitqy cnely ©£©§¨
d`ln zlhlhin dpi`y dlecb dpitqa `weec dfe ,wyl dnec
s` dlhlhl ozipe dphw `idy ocxid zpitq mle` ,wyk zipwixe

.z`nhp ,d`ln `idyk
.qxcna `nhp epi` qxg ilky micnel okidn xxal zxfeg `xnbd

:`xnbd zxxanøBäèc ïìðî ,ñøç éìk ñøãîemicnl okidn - ¦§¨§¦¤¤§¨¨§¨
:`xnbd zx`an .qxcna `nhp epi`y,äi÷æç øîàcnlp df oic ¨©¦§¦¨

nàø÷ øîàc,(d eh `xwie) afd z`neh oipraòbé øLà Léàå' §¨©§¨§¦£¤¦©
BákLîay ixd ,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAkiLéwî §¦§¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤©¦

z` aezkdBákLî,afd lyBì,eteb z`nehl -déì úéà ,àeä äî ¦§¨©¦¥
etebl yi -äøäèlaehy ici lrénð BákLî óà ,äå÷naxn`py ¨¢¨©¦§¤©¦§¨©¦

`xwnam` wx `id ez`neh ,,äå÷na äøäè déì úéàilk mle` ¦¥¨¢¨©¦§¤
.afd akyn oicn `nhp epi` dewna elit` dxdh el oi`y qxgéác§¥

[ly eyxcn ziaa-]àðz ìàòîLé éaødf oicl xewndy ,[ecnl-] ©¦¦§¨¥¨¨
lM' ,(ek eh my) dafd z`neh oipra xn`py ,xg` `xwnn `ed¨

DaFf ini lM eilr aMWY xW` aMWOddl äéäé dúcð ákLîklke ©¦§¨£¤¦§©¨¨¨§¥¨§¦§©¦¨¨¦§¤¨§¨
y ixd ,'DzCp z`nhM didi `nh eilr aWY xW` ilMdLéwîaezkd ©§¦£¤¥¥¨¨¨¥¦§¤§ª§©¦¨¨©¦

z`dì dákLî,dnvr dafl -,äå÷na äøäè dì úéà ,àéä äî ¦§¨¨¨©¦¦¨¨¢¨©¦§¤
énð dákLî óàm` wx `nhp,äå÷na äøäè dì úéà,epiide ©¦§¨¨©¦¦¨¨¢¨©¦§¤

é÷etàì[`ivedl-]ñøç éìkmeyn ,qxcn oicnäøäè déì úéìc §©¥§¦¤¤§¥¥¨¢¨
.äå÷na©¦§¤

:`xnbd dywn,àòléà éaø áéúî,`ziixaa epipyïépî úîa õtî ¥¦©¦¦¨¨©¨§¥¦©¦
`ed `l` leaiw zia dl oi`e daikyl dieyrd mipw zlvgn -

,`nhp `ed znd ea rbp m`y oipn ,qxcnl ie`xd 'ur ilk iheyt'
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קכה ezny in` cenr ct sc ± iyily wxtzekxa

àéððçìå.ici lr `N` zlhlHin Dpi` ENit` ,d`nh d`ln zlhlHiOd dpitq :xn`C §©£©§¨§¨©§¦¨©¦©§¤¤§¥¨§¥¨£¦¥¨¦©§¤¤¤¨©§¥
DlcFB aFxn mixeeW-ied,lEhlihd`nhE:kàøãéz÷.ztTEnE dxvwoiccv ylXn: §¨¦¥§¨¨¥¦§§¥¨§©¤§¨§¨¨¤¤¦¨Ÿ§¨¦

ñøãî äàîè.`id zcgEin daiWiNW:kähî.diYgYnE ,dMEx` `idW,zlAwn §¥¨¦§¨¤¦¦¨§¤¤¦§¦¨¤¦£¨¦©§¤¨§©¤¤
dHnMawp mEW DA oi`W xFr lW:úî úàîeè äàîè.zF`nEh x`W zlAwn :xnFlM §¦¨¤¤¥¨¤¤§¥¨§©¥§©§©¤¤§¨§

lAwl ded ilkC .qxcn z`nEHn uEg ,oNEM¨¦§©¦§¨¦§¦¨¥§©¥
DA oiprFHW ,zcgEin Dpi` daiWile .d`nEh§¨§¦¦¨¥¨§¤¤¤£¦¨

,`ihnbxR.EpYk`ln dUrpe cFnr Fl xnF`e §©§©§¨§¥£§©£¤§©§¥
zn `nh hwpC `de-d`nEHd a`C mEXn §¨¦§©§¥¥¦§©©§¨

ici lr `Ed d`nEHd a` :xn`w ikde .`Ed§¨¦¨¨©©©§¨©§¥
af ici lr `le ,zn:íéðáà ìLå.diEUrd ¥§Ÿ©§¥¨§¤£¨¦¨£¨
mipa` DA KilFdl:íeìkî äøBäè.Dpi` §¦¨£¨¦§¨¦§¥¨

dvExRW itl ,d`nEh mEW zlAwndiYgYn §©¤¤§¨§¦¤§¨¦©§¤¨
milFcB miawp-milMd lkC ,`Ed ilM `le §¨¦§¦§Ÿ§¦§¨©¥¦

mipFOxM oxEriW:ø øîàå'åë ïðçBé '.:`nl` ¦¨¨¦¦§¨©¨¨©§¨
opiraC ,wUl Wwzi` ur lWC aB lr s ©̀©©§¤¥¦§©§©§¨¥©
`N` zlhlHin Dpi` Ffe ,owixe `ln lhlHin¦©§¥¨¥§¥¨§¥¨¦©§¤¤¤¨

mixeeW ici lr-zn `nh d`nh xn`w: ©§¥§¨¦¨¨©§¥¨§¥¥
dçútL äáézdcvîñøãî äàîè.itl ¥¨¤¦§¨¦¦¨§¥¨¦§¨§¦

oiWOYWOW ,DYk`ln mr daikW zWOWOW¤§©¤¤§¦¨¦§©§¨¤¦§©§¦
xnFl Kixv oi`e ,DgzR KxC DAdilr akFXl ¨¤¤¦§¨§¥¨¦©©¥¨¤¨

EpYk`ln dUrpe cFnr:äìòîìî.DgzR £§©£¤§©§¥¦§©§¨¦§¨
ozF`MEpNW:úî àîè äàîè.dUrp :xnFlM §¨¤¨§¥¨§¥¥§©©£¤

milMd lM x`WM ,zn ici lr d`nEHd a ©̀©§¨©§¥¥¦§¨¨©¥¦
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e`" wy iab aizk inp cbac ab lr s` ,"owixe `ln lhlhin cba dn" hwp `le ."'ek owixe
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irvn`d rxf oiA la` .axrnE gxfn drExf Ffe ,mFxce oFtv drExf Ff gExipFrxfl ©§¨¨§¨§§¨¦§¨©£¨£¨¥¤©¨¤§¨¦§¥§¥
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äîafa oixedhy miphw oikt.leki dlrnl dgzty daize awxze d`qnc :dniz

`nhiy oic epi` ± qxcn `nhny utn ,zna `nhn qxcn `nhn `lc :e"w zeyrl

dxdh el oi`y oeikc ,utna ok oi`y dn ,d`nehd a` oiyrp oky ± jpdl dnc :l"ie !zna

oiaexirc `xza wxta gkenck ,d`nehd a` dyrp epi` dewna):cw sc.(:dyw la`

enhn `lc ,e"w carinl ivn milecb miktnc

xedh qxg ilk qxcnc ,`kd xn`ck qxcn

e"w carinl dil `gip ithc :l"ie !zna `nhne

.ixnbl afd z`neh lkn oixedhy ,miphw miktn

oikt enhin `lc olpn afd zepiirnac :dywe

epiid ± enhin `l afd xriyac idpc ?miphw

yxitck xya zribpl ie`x `irac meyn

xriy z`neh `wtp "afd xyan"c ,qxhpewa

"xedha afd wexi ike" `icda aizkc ewex la`

:z"`e .xya zribpl ie`x `ira `lc `hiyt

miphw oiktl dn ?miphw oiktn e"w ciar ikide

`kile .'ek utna xn`z ,oxie`n oi`nhn oky

`nhn oi`y lwd af dn :ikd e"w ciarc xninl

`nhnc xengd zn ,utn `nhn ± miphw oikt

± afl] dnc .utn `nhiy oic epi` ± miphw oikt

ayene akyna `nhn [oky)(a`ki`c :xnel yie !

oxie`n oi`nhn oi`y ,egikei milk x`y xninl

x`yl dn .utn `ia` ip` s` ,zna oi`nhne ±

miphw oikt ± d`nehd a` oiyrp oky milk

egikei:

íéøåäèùafa.itl ,mkeza rbil leki epi`y

,enhn `l inp hqidae .xv mdity

± rbn llkl `a epi`y z`c mxhpewa yxitck

swend qxg ilk k"` :z"`e .hqid llkl `a epi`

dcpc w"tae ,hqida `nhi `l lizt cinv)sc

:d("oiwfipd" 'tae !dcpay zrl zrna levip epi`y xn`):`q sc oihib(yegile :jixt inp

,gztil cnery itl ,rbn llkl `a aiyg lizt cinvc :z"xe`e !dcp ezy` mhiqz `ny

"ahexde xerd"a 'n`c ,dlap zilewl inc `le):ekw oileg(dyrn xqegnk awp xqegn

daiwpl zcner dpi` `nzq mzdc .`yna d`nh oi` ± dawepl dilr ayigy t"r`e ,inc

swen la` .daygn i"r `l`gztil cner enzq ± lizt cinv:

õôîzna `nhiy oic epi` afa `nhy.`nhnd lkc `zkec lka l"iw `kdc .e"wn

`nhnc ,afa `nhy gikei lizt cinv swend qxg ilk :z"`e .zn `nh `nhn qxcn

dnc ,lizt cinvn gikei xninl jiiy `lc :z"x xne`e !zna xedhe ,lirl ziyixtck hqida

,elekk `edy rbn edfi` 'ixn`ck ,ekeza afd rbp eli`k iedc meyn epiid afd hqida `edy

`nh did ekeza epnn zifk did m` znae ehqid df xne` ied:àäådxdh dil zil

dewna."lbxd cvik" seqac :dniz):dk sc w"a(dl iziin `we ,`kdc utnc dlr xn`w

dxdh el oi`c oeik ,'fe axr z`neh xikfdl jiiy dn .'f z`nehl oia axr z`nehl oia

iziine ,zna mi`nhc ,qxcnl micgeind ur ilk iheytl inp ipd` e"w i`dc :l"ie ?mlerl

utnae .inbe dtiy utna oia ur utna oia ,mivtn lka ixii` `ziixa :inp i` .'f z`nehl `d

dewna dxdh dil zi`c ,dray z`nehl dil iziinc mzd xn`w ur:éîopiwqr `l

dcp ezy`l edpicgiic.`nh xac lk `lde ?livn ikid ± qxcn `nhin i`e :qxhpewa 'it

lizt cinv swend qxg ilk ,jkld .qxcn `nhin `lc n"y `l` !d`nehd ipta uveg epi`

llkl `a epi` ± rbn llkl `a `ly c"kc ± `nhn `l inp hqidae .d`neh lkn xedh ±

dcpa gkenck ,lizt cinv swen qxg ilk hqida `nhn i`cec ,d`xp oi`e .`yn):d(oihibae):`q(ezy`l edpicgic opiwqr `l inc ,wiic "ilk lke" aizkcnc z"x yxtne .lirl izyxitck

,mipta rbp eli`k opiaygc `ed jez jxc d`ad d`nehc ,enhn hqida la` .mixedh ± daiyil edl cgii elit` ,jklid ."lke" aizkcn ,exdhl epl yi ab jxc ze`ad ze`neh lkc .dcp

dcp ezy`l qxg ilk cgii m` `l` ,ohiqid e` dcp ezy` mdilr dayi 'it` oipr lka `xw ixiinc xninl ira `lc :yxtn i"xe .ehqid df xne` ied ± elekk `edy erbn edfi` :opixn`ck

i`c .qxcn `nhn qxg ilk oi`c ,xedh ±)cgii(uegl el oi` ± d`neh lawl leki qxcnac oeik ,eabn d`neh lawn epi` znay t"r`c .eilr dayi `lc b"r` lizt cinva livi `l ± `nh

jka i"x wteqne .znd ld`a:oiipn'ek 'e `idy dbexrl.gl" aizkcn ol `wtp 'e dbexrc `"i"myead zbexrk eii)d xiy(inp dbexrc llkn ,'e lr 'e eid mde ,zegel oeyl eiigl rnyne

`id ok:òáøàdbexrd zegex rax` lr."xyad lk" 'ta 'ixn` `dc ,i"xl d`xp epi` ± opaxc mirxf i`lkc qxhpewd yxity dne .d"fra yxt`y dn itl ,`xnba gkenck gexd rvn`a

).ehw oileg:(oiyeciwc w"tqac meyn ,mirxf i`lk ixw oli`d zakxdlc xnel d`xp oi`e !`ed jl izariz `dc ,exqzil mirxf i`lk).hl sc(."mi`lk rxfz `l jcy"n oli`d zakxd witn

s` ± l"ega oia ux`a oia bdep jznda dne ,dakxda jcy s` ± draxda jznda dn ,"mi`lk rxfz `l jcy ,mi`lk riaxz `l jznda" `teb `zlin `idd` xn` oiyeciwa mzdc ,cere

l"egay mirxf ihernl `edd :ipyne !jcy aizk `d `l`e :jixte .l"ega oia ux`a oia bdep jcy)`iand 'tae(rxfiy cr aiig epi` xn`c diy`i 'xl 'it`e .`ziixe`cn ixiq` i"`ac rnyn .

aiigc dcen ± "jcy rxfz `l"c e`l` la` ,"jnxk rxfz `l"c ,mxkd i`lk meyn aiigzdl epiid ± ci zletna ovxze dxerye dhg:
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áfa ïéøBähL íépè÷ ïékt äîe :àeä ïéãåY,úna íéàîè §¦©©¦§©¦¤§¦©¨§¥¦©¥
áfa àîhL õtîY,éànàå !?úna àîè àäiL ïéc Bðéà ©¨¤¨¥©¨¥¦¤§¥¨¥©¥§©©

íúä éðàL :àðéðç 'ø ì"à !äå÷îa äøäè déì úéì àä̈¥¥¨¢¨§¦§¤©£¦¨¨¥¨¨
Yàúòc éàäî ïìöéì àðîçø :ì"à .Bðéîa àkéàå ìéàBä¦§¦¨§¦©£¨¨¦§©¥©©£¨
Y?éàî àîòèå !Cãéc àúòcî ïìöéì àðîçø ,äaøcà©§©¨©£¨¨¦§©¦©£¨¦¨§©§¨©

áéúëe "BákLîa òbé øLà Léàå" áéúk ,éáéúk éàø÷ éøz§¥§¨¥§¦¦§¦§¦£¤¦©§¦§¨§¦
Lé ,ãöék àä ."àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä ìëå"§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨©¨¦§¨¨¥©¥

BðéîaYBðéîa ïéà ,äå÷îa äøäè déì úéìc â"òàYLéwî §¦§¥¥¨¢¨§¦§¤¥§¦©¦
àëäî øBäè ñøç éìk ñøãî :øîà àáø .Bì BákLîY ¦§¨¨¨¨©¦§©§¦¤¤¨¥¨¨

ãéîö Lé àä "åéìò ìéút ãéîö ïéà øLà çeút éìk ìëå"§Ÿ§¦¨©£¤¥¨¦¨¦¨¨¨¥¨¦
åéìò ìéútYBzLàì eäðéãçéc ïðé÷ñò àì éî ,àeä øBäè ¨¦¨¨¨¦¨¨§¦©§¦©¦§§¦§

àðîçø øîà÷å ,äcðY.øBäè'éðúîàéäL ,äâeøòì ïépî ¦¨§¨¨©©£¨¨¨©§¦¦©¦©£¨¤¦
,ïéðBòøæ äMîç dëBúa ïéòøBfL ,íéçôè äML ìò äML¦¨©¦¨§¨¦¤§¦§¨£¦¨¥§¦

òöîàa úçàå äâeøòä úBçeø 'ã ìò 'ãY" 'àpLõøàë ék ©¨£¨§©©¨¤§©¤¤¡¦¨¨¤
àlà ,øîàð àì 'dòøæ' "çéîöz äéòeøæ äpâëe dçîö àéöBz¦¦§¨§©¨¥¤¨©§¦©©§¨Ÿ¤¡©¤¨

.'äéòeøæ''îbõøàë ék" :äãeäé áø øîà ?òîLî éàî ¥¤¨§¨©©§©¨©©§¨¦¨¨¤
'àéöBz' ,"dçîö àéöBzY'dçîö' ,ãçY,éøz éøä ,ãç ¦¦§¨¦©¦§¨©£¥§¥

'äéòeøæ'Y'çéîöz' ,òaøà àä ,éøzY.äMîç àä ,ãç ¥¤¨§¥¨©§©©§¦©©¨£¦¨
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שבת.  פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

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

,d`nh `id ixd zeper yng jeza zhletdyïàîk`ed in enk - §©
,xeaql leki epi`y i`cea minkgk ,iqei iaxk `le minkgk `l ,xaeq
epi` mb mle` ,zeper yng o`k oi` iying meia wx eyxty xg`ny
`ed llke ,'mini' wx exkfp weqta ixdy ,iqei iaxk xeaql leki
mei seqa yextl eligziy jka ice ,elekk meid zvwny ,epicia

.zeper rax` wx o`k yie ,ozxdhl elah zay lilae ,iriax
:`xnbd zvxzníìBòìaiwr iaxxaeq `éñBé éaøkeyxty xne`y §¨§©¦¥

mb `ed xaeq mle` ,iriaxa,äáäà øa àãà áø øîàãkyäLî ¦§¨©©£¨©©£¨Ÿ¤
,'d ixac z` renyl ,dxez ozn mcewy minia ipiq xdl dlryk

å ,äìò äîkLäa,'d ixac z` mrl xnel xddn cxiyk mbäîkLäa §©§¨¨¨¨§§©§¨¨
áéúëc ,äìò äîkLäa ,ãøélawl xdl dlryk elv` xn`py - ¨©§©§¨¨¨¨¦§¦

(c cl zeny) zeipyd zegeld z`øä ìà ìòiå ø÷aá äLî íkLiå'©©§¥Ÿ¤©Ÿ¤©©©¤©
,'éðéñ.dnkyda dler didy ixdáéúëc ,ãøé äîkLäaoipra ¦©§©§¨¨¨©¦§¦

,(ck hi zeny) xdl elri `ly mrd z` fxfl edevy dxezd zlaw
äéiìò äî ,äéiìòì äãéøé Léwî ,'Cnò ïøäàå äzà úéìòå ãø Cì'¤¥§¨¦¨©¨§©£Ÿ¦¨©¦§¦¨©£¦¨¨£¦¨

,äîkLäa äãéøé óà äîkLäadcixid lr o`kn cenll yie §©§¨¨©§¦¨§©§¨¨
xdd on dWn cxie' (ci hi my) xn`py ,dyixtd lr mze` devyk©¥¤Ÿ¤¦¨¨
,xweaa myixtdy jkne ,xweaa dzidy ,'mrd z` WCwie mrd l ¤̀¨¨©§©¥¤¨¨

.zenily zeper yng lr dxezd dcitwdy gken
:`aiwr iax lr dywn `xnbdeäì àøîéîì déì änìdn myl - ¨¨¥§¥§¨§

,xweaa dyixtd zevn z` mdl xnel jxved,àðeä áø øîà àäå§¨¨©©¨
,íBia ïäéúBhî ïéLnLî ïéàå ïä íéLBã÷ ìàøNéjxc df oi`y itl ¦§¨¥§¦¥§¥§©§¦¦¥¤©

:`xnbd zvxzn .meia miyxet eid eieeiv `la mb ok m`e ,zeripvàä̈
[ixd-]øzeî ìôà úéa äéä íà ,àáø øîà.meia ynylåcerøîà ¨©¨¨¦¨¨©¦¨¥¨§¨©

àîézéàå ,àáø[mixne` yie-],íëç ãéîìz ,àtt áørepv `edy ¨¨§¦¥¨©¨¨©§¦¨¨
,lkzqi `l i`ceaeøzeîe Búélèa ìéôàîepi`y ziaa mb ynyl ©£¦§©¦¨

dyn jxved ,meia ynyl xyt`y mipte` mpyiy xg`ne .lt`
,dxez ozn mcew ozhiltn xdhidl elkeiy ick ,myixtdl epiax

.`aiwr iax ixacke

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



קכז ezny ina cenr ct sc ± iyily wxtzekxa

íépè÷ ïékt äîe àeä ïéãå.oixFdHW ,qxg lWmEWA Fci lr oi`OHn opi`W ,afA §¦©©¦§©¦¤¤¤¤§¦§¨¤¥¨¦©§¦©¨§
qxcnlC .d`nEhrBnaE ,qxg lW odW ,cFre .daiWil oiiEUr oi`C - Efg `l`l §¨¦§¦§¨¨£§¥£¦¦¦¨§¤¥¤¤¤§©¨¨

odiRW ipRn ,okFzl FrAv` qipkdl lFki oi`e ,oxie`n `N` zF`OHn oi`C - E`OHl¦©§§¥¦©§¤¨¥£¦¨§¥¨§©§¦¤§¨§¨¦§¥¤¦¤
hQidaE .xv`OHn Fpi` rBnA `OHn Fpi`W lkC ,dribp oFWlA `pngx DiwR`C - `l ©§¤¥Ÿ§©§¥©£¨¨¦§§¦¨§¨¤¥¦©¥§©¨¥¦©¥

xFrd"aE .hQidA"ahFxde)oilegckw:(xn` §¤¥§¨§¨¤¨©
llkl `AW z` :`Vn z`nEh iAbl ikd inp©¦¨¦§©¥§©©¨¥¤¨¦§©
rBil xWt`W t"r` .`Vn llkl `A - rBn©¨¨¦§©©¨¤¤§¨¦©

hEgAxriUC k"zA `ipze ,dxrVd`Ohn aGd §©©£¨§©§¨§§¥©©¨§©¥
iE`xd ilM n"pd -zribplikdlE ,FxUA §¦¨¨¦§¦©§¨§¨¦

aizkcM ,xUA zribp oFWlA `pngx DiwR ©̀§¥©£¨¨¦§§¦©¨¨§¦§¦
)`xwieeh("rbFPde"aGd xUaA:úna ïéàîè. §©¥©¦§©©¨§¥¦©¥

aizkC ,zOd ld`A)hi xacna(ilM lke" §Ÿ¤©¥¦§¦§Ÿ§¦
"gEzt:áfa àîhL õtî.,aMWnl ifg `dC ¨©©¨¤¨¥©¨§¨£¦§¦§¨

lke" aizkEol `wtp `kdnE ,'ebe "aMWOd §¦§¨©¦§¨¥¨¨¨§¨¨
`nlrA):hn sc dcp(qxcnA `OHOd lkC- §¨§¨§¨©¦©¥§¦§¨

ur ilk ihEWR ENit`e ,zn z`nEh `OHn: ¦©¥§©¥©£¦§¥§¥¥
éànàå.qxcn z`nEh afA `nh:úéì àäå §©©¨¥§¨§©¦§¨§¨¥

äå÷îa äøäè.zWxtA dliah aizM ikC ¨¢¨§¦§¤§¦§¦§¦¨§¨¨©
milM Kpde .`aizM oicn zWxtaE mivxW§¨¦§¨¨©¦§¨§¦¨§¨¨¥¦
ihEWR la` .dliah Edl opitli - mzd iaizkC¦§¦¦¨¨¨§¦©§§¦¨£¨§¥
`l ,d`nEh oiprl mW EaYkp `NW ur ilk§¥¥¤Ÿ¦§§¨§¦§©§¨¨
.dewnA dxdh Edl zile ,dliah Edl opitlï§¦©§§¦¨§¥§¨¢¨§¦§¤
dwWnE lkF`C ikid iM EdA `aizM `l `dC§¨¨§¦¨§¦¥¦§¤©§¤
mdl Epcnl `NW itl ,dewnA dxdh mdl oi ¥̀¨¤¨¢¨§¦§¤§¦¤Ÿ¨©§¨¤

dxFYA dliah:éðàLBðéîa àkéàc íúä.Wi §¦¨©¨¨¥¨¨§¦¨§¦¥
oFbM dewnA dxdh odl WIW ur ilkA¦§¥¥¤¥¨¤¨¢¨§¦§¤§

milAwn:àzòc éàäî ïìöéì àðîçø.oeikC §©§¦©£¨¨¦§¨¥©©§¨§¥¨
ilMn ip`W `l ,dewnA dxdh `Mil DiciclC¦§¦¥¥¨¨¢¨§¦§¤¨¨¥¦§¥

qxg:éàî àîòèå.mEXnC `aizM `kid ¤¤§©§¨©¥¨§¦¨§¦
li`Fd :[`nip ?`OHin] - `Mil DicicaC b"r` ,FpinA `Mi`CDiziWw`eirA Fnvr afl §¦¨§¦¦§¦¥¥¨¦©¥¥¨¦§©§¦¥§¨©§¨¥

Dicicl dxdh Dil iedizC:BákLî áéúk.Fl FaMWn WiTn:ìëå áéúëeákLnä.b"r` §¤¡¥¥¨¢¨§¦¥§¦¦§¨©¦¦§¨§¦§¨©¦§¨
FaMWn aizM `l `dC ,afl inC `lC:çeúô éìk ìëå.d`nEHdW ,xn`w qxg ilM §¨¨¥§¨§¨¨§¦¦§¨§Ÿ§¦¨©§¦¤¤¨¨©¤©§¨

FgzR KxC Fl zqpkp:ïðé÷ñò àì éî.'it`C `xwOA rnWn `l inFcgiiilM FzF`l ¦§¤¤¤¤¦§¦¨¨§¦©¦Ÿ©§©©¦§¨©£¦¦£§§¦
liSnC `xw xn` dini lM eilr aWil dCp FYW`li`e .zOd ld`A FkFzAX dn lr §¦§¦¨¥¥¨¨¨¨¤¨£©§¨§©¦©©¤§§Ÿ¤©¥§¦

:n"y `N` .d`nEHd iptA uvFg oi` d`nEh xaC lM `de ?liSn ikid - qxcn `nḧ¥¦§¨¥¦©¦§¨Ÿ§©§¨¥¥¦§¥©§¨¤¨
.d`nEh llMn xFdh - lizR cinv swEOd qxg ilM :KMld .qxg ilkA qxcn oi`C§¥¦§¨¦§¦¤¤¦§¨§¦¤¤©¨¨¦¨¦¨¦§©§¨

`l inp hQidaE`inhnllkl `A `l rBn llkl `A `NW lkC :lirl ziWixtcM ,Dil §¤¥©¦¨§©§¨¥§¦§¦¦§¥§Ÿ¤Ÿ¨¦§©©¨Ÿ¨¦§©
FkFzAX dn lr liSn Kkitl ,`Vn:'éðúîä dëBúa ïéòøBfL'ïéðBòøæ.ied `le ©¨§¦¨©¦©©¤§¤§¦§¨¥§¦§¨¨¥

,aEAxiriE`xd Wxtd mdipiA Wixtdl icM DA WIW:ã'ãîäâeøòä úBçeø '.z` `Nnn ¦§¤¥¨§¥§©§¦¥¥¤¤§¥¨¨¦¨£¨§©¥¤
oxTl KEnq cr gExd lM:òöîàa úçàå.oirxBoikEnq zFpxTd lv` lMW t"r`e .cg` ¨¨©©¨©¤¤§©©¨¤§©©§¦¤¨§¤¨¥¤©§¨§¦

b dwgxd mdipiA oi`e ,dfl df,migth 'miwpFieiAbC ,WFgin ziA o`M oi` - dGn df ¤¨¤§¥¥¥¤©§¨¨§¨¦§§¦¤¦¤¥¨¥¥§©¥
`dC .aEAxir iedl `lC opiraC `Ed `xMid mi`lMmi`lM`la` ,`xw citwdwipil ¦§©¦¤¥¨§¨¥©§¨¤¡¥¦§§¨©¦§©¦¨¥§¨£¨¦¦¨
opzcM .`ziixF`C mxMd i`lkA ENit` opiWiig `l).ek sc a"a:(KnFq dfxcBl,o`Mn ¨¨§¦©£¦§¦§¥©¤¤§©§¨§¦§©¤¥©¨¥¦¨

EwpiC b"r`e ,o`Mn xcBl KnFq dfeopiWiig `lC opAxC mirxf i`lM y"ke .i`YYn §¤¥©¨¥¦¨§§¨§¦©©§¦§¥§¨¦§©¨©§¨¨§¦©
.dwipil;lFcB xMid o`M Wi ixde .zFxEW 'a iAbe ,oiYrnWA oOwl xFY W`x iAB opzcM ¦¦¨§¦§©©¥Ÿ§©¨¦§©§¦§©¥©£¥¥¨¤¥¨

irvn`d rxf oiA la` .axrnE gxfn drExf Ffe ,mFxce oFtv drExf Ff gExipFrxfl ©§¨¨§¨§§¨¦§¨©£¨£¨¥¤©¨¤§¨¦§¥§¥
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äîafa oixedhy miphw oikt.leki dlrnl dgzty daize awxze d`qnc :dniz

`nhiy oic epi` ± qxcn `nhny utn ,zna `nhn qxcn `nhn `lc :e"w zeyrl

dxdh el oi`y oeikc ,utna ok oi`y dn ,d`nehd a` oiyrp oky ± jpdl dnc :l"ie !zna

oiaexirc `xza wxta gkenck ,d`nehd a` dyrp epi` dewna):cw sc.(:dyw la`

enhn `lc ,e"w carinl ivn milecb miktnc

xedh qxg ilk qxcnc ,`kd xn`ck qxcn

e"w carinl dil `gip ithc :l"ie !zna `nhne

.ixnbl afd z`neh lkn oixedhy ,miphw miktn

oikt enhin `lc olpn afd zepiirnac :dywe

epiid ± enhin `l afd xriyac idpc ?miphw

yxitck xya zribpl ie`x `irac meyn

xriy z`neh `wtp "afd xyan"c ,qxhpewa

"xedha afd wexi ike" `icda aizkc ewex la`

:z"`e .xya zribpl ie`x `ira `lc `hiyt

miphw oiktl dn ?miphw oiktn e"w ciar ikide

`kile .'ek utna xn`z ,oxie`n oi`nhn oky

`nhn oi`y lwd af dn :ikd e"w ciarc xninl

`nhnc xengd zn ,utn `nhn ± miphw oikt

± afl] dnc .utn `nhiy oic epi` ± miphw oikt

ayene akyna `nhn [oky)(a`ki`c :xnel yie !

oxie`n oi`nhn oi`y ,egikei milk x`y xninl

x`yl dn .utn `ia` ip` s` ,zna oi`nhne ±

miphw oikt ± d`nehd a` oiyrp oky milk

egikei:

íéøåäèùafa.itl ,mkeza rbil leki epi`y

,enhn `l inp hqidae .xv mdity

± rbn llkl `a epi`y z`c mxhpewa yxitck

swend qxg ilk k"` :z"`e .hqid llkl `a epi`

dcpc w"tae ,hqida `nhi `l lizt cinv)sc

:d("oiwfipd" 'tae !dcpay zrl zrna levip epi`y xn`):`q sc oihib(yegile :jixt inp

,gztil cnery itl ,rbn llkl `a aiyg lizt cinvc :z"xe`e !dcp ezy` mhiqz `ny

"ahexde xerd"a 'n`c ,dlap zilewl inc `le):ekw oileg(dyrn xqegnk awp xqegn

daiwpl zcner dpi` `nzq mzdc .`yna d`nh oi` ± dawepl dilr ayigy t"r`e ,inc

swen la` .daygn i"r `l`gztil cner enzq ± lizt cinv:

õôîzna `nhiy oic epi` afa `nhy.`nhnd lkc `zkec lka l"iw `kdc .e"wn

`nhnc ,afa `nhy gikei lizt cinv swend qxg ilk :z"`e .zn `nh `nhn qxcn

dnc ,lizt cinvn gikei xninl jiiy `lc :z"x xne`e !zna xedhe ,lirl ziyixtck hqida

,elekk `edy rbn edfi` 'ixn`ck ,ekeza afd rbp eli`k iedc meyn epiid afd hqida `edy

`nh did ekeza epnn zifk did m` znae ehqid df xne` ied:àäådxdh dil zil

dewna."lbxd cvik" seqac :dniz):dk sc w"a(dl iziin `we ,`kdc utnc dlr xn`w

dxdh el oi`c oeik ,'fe axr z`neh xikfdl jiiy dn .'f z`nehl oia axr z`nehl oia

iziine ,zna mi`nhc ,qxcnl micgeind ur ilk iheytl inp ipd` e"w i`dc :l"ie ?mlerl

utnae .inbe dtiy utna oia ur utna oia ,mivtn lka ixii` `ziixa :inp i` .'f z`nehl `d

dewna dxdh dil zi`c ,dray z`nehl dil iziinc mzd xn`w ur:éîopiwqr `l

dcp ezy`l edpicgiic.`nh xac lk `lde ?livn ikid ± qxcn `nhin i`e :qxhpewa 'it

lizt cinv swend qxg ilk ,jkld .qxcn `nhin `lc n"y `l` !d`nehd ipta uveg epi`

llkl `a epi` ± rbn llkl `a `ly c"kc ± `nhn `l inp hqidae .d`neh lkn xedh ±

dcpa gkenck ,lizt cinv swen qxg ilk hqida `nhn i`cec ,d`xp oi`e .`yn):d(oihibae):`q(ezy`l edpicgic opiwqr `l inc ,wiic "ilk lke" aizkcnc z"x yxtne .lirl izyxitck

,mipta rbp eli`k opiaygc `ed jez jxc d`ad d`nehc ,enhn hqida la` .mixedh ± daiyil edl cgii elit` ,jklid ."lke" aizkcn ,exdhl epl yi ab jxc ze`ad ze`neh lkc .dcp

dcp ezy`l qxg ilk cgii m` `l` ,ohiqid e` dcp ezy` mdilr dayi 'it` oipr lka `xw ixiinc xninl ira `lc :yxtn i"xe .ehqid df xne` ied ± elekk `edy erbn edfi` :opixn`ck

i`c .qxcn `nhn qxg ilk oi`c ,xedh ±)cgii(uegl el oi` ± d`neh lawl leki qxcnac oeik ,eabn d`neh lawn epi` znay t"r`c .eilr dayi `lc b"r` lizt cinva livi `l ± `nh

jka i"x wteqne .znd ld`a:oiipn'ek 'e `idy dbexrl.gl" aizkcn ol `wtp 'e dbexrc `"i"myead zbexrk eii)d xiy(inp dbexrc llkn ,'e lr 'e eid mde ,zegel oeyl eiigl rnyne

`id ok:òáøàdbexrd zegex rax` lr."xyad lk" 'ta 'ixn` `dc ,i"xl d`xp epi` ± opaxc mirxf i`lkc qxhpewd yxity dne .d"fra yxt`y dn itl ,`xnba gkenck gexd rvn`a

).ehw oileg:(oiyeciwc w"tqac meyn ,mirxf i`lk ixw oli`d zakxdlc xnel d`xp oi`e !`ed jl izariz `dc ,exqzil mirxf i`lk).hl sc(."mi`lk rxfz `l jcy"n oli`d zakxd witn

s` ± l"ega oia ux`a oia bdep jznda dne ,dakxda jcy s` ± draxda jznda dn ,"mi`lk rxfz `l jcy ,mi`lk riaxz `l jznda" `teb `zlin `idd` xn` oiyeciwa mzdc ,cere

l"egay mirxf ihernl `edd :ipyne !jcy aizk `d `l`e :jixte .l"ega oia ux`a oia bdep jcy)`iand 'tae(rxfiy cr aiig epi` xn`c diy`i 'xl 'it`e .`ziixe`cn ixiq` i"`ac rnyn .

aiigc dcen ± "jcy rxfz `l"c e`l` la` ,"jnxk rxfz `l"c ,mxkd i`lk meyn aiigzdl epiid ± ci zletna ovxze dxerye dhg:
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áfa ïéøBähL íépè÷ ïékt äîe :àeä ïéãåY,úna íéàîè §¦©©¦§©¦¤§¦©¨§¥¦©¥
áfa àîhL õtîY,éànàå !?úna àîè àäiL ïéc Bðéà ©¨¤¨¥©¨¥¦¤§¥¨¥©¥§©©

íúä éðàL :àðéðç 'ø ì"à !äå÷îa äøäè déì úéì àä̈¥¥¨¢¨§¦§¤©£¦¨¨¥¨¨
Yàúòc éàäî ïìöéì àðîçø :ì"à .Bðéîa àkéàå ìéàBä¦§¦¨§¦©£¨¨¦§©¥©©£¨
Y?éàî àîòèå !Cãéc àúòcî ïìöéì àðîçø ,äaøcà©§©¨©£¨¨¦§©¦©£¨¦¨§©§¨©

áéúëe "BákLîa òbé øLà Léàå" áéúk ,éáéúk éàø÷ éøz§¥§¨¥§¦¦§¦§¦£¤¦©§¦§¨§¦
Lé ,ãöék àä ."àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä ìëå"§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨©¨¦§¨¨¥©¥

BðéîaYBðéîa ïéà ,äå÷îa äøäè déì úéìc â"òàYLéwî §¦§¥¥¨¢¨§¦§¤¥§¦©¦
àëäî øBäè ñøç éìk ñøãî :øîà àáø .Bì BákLîY ¦§¨¨¨¨©¦§©§¦¤¤¨¥¨¨

ãéîö Lé àä "åéìò ìéút ãéîö ïéà øLà çeút éìk ìëå"§Ÿ§¦¨©£¤¥¨¦¨¦¨¨¨¥¨¦
åéìò ìéútYBzLàì eäðéãçéc ïðé÷ñò àì éî ,àeä øBäè ¨¦¨¨¨¦¨¨§¦©§¦©¦§§¦§

àðîçø øîà÷å ,äcðY.øBäè'éðúîàéäL ,äâeøòì ïépî ¦¨§¨¨©©£¨¨¨©§¦¦©¦©£¨¤¦
,ïéðBòøæ äMîç dëBúa ïéòøBfL ,íéçôè äML ìò äML¦¨©¦¨§¨¦¤§¦§¨£¦¨¥§¦

òöîàa úçàå äâeøòä úBçeø 'ã ìò 'ãY" 'àpLõøàë ék ©¨£¨§©©¨¤§©¤¤¡¦¨¨¤
àlà ,øîàð àì 'dòøæ' "çéîöz äéòeøæ äpâëe dçîö àéöBz¦¦§¨§©¨¥¤¨©§¦©©§¨Ÿ¤¡©¤¨

.'äéòeøæ''îbõøàë ék" :äãeäé áø øîà ?òîLî éàî ¥¤¨§¨©©§©¨©©§¨¦¨¨¤
'àéöBz' ,"dçîö àéöBzY'dçîö' ,ãçY,éøz éøä ,ãç ¦¦§¨¦©¦§¨©£¥§¥

'äéòeøæ'Y'çéîöz' ,òaøà àä ,éøzY.äMîç àä ,ãç ¥¤¨§¥¨©§©©§¦©©¨£¦¨
íé÷å
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc zay(iriax meil)

:`ziixad zx`anàeä ïéãå,xnege lwn cnlp df xace -ïékt äîe §¦©©¦
íépè÷,mda zqpkp mc` rav` oi`e xv odity qxgnáæa ïéøBähL §©¦¤§¦§¨

mpi`e ,dewna dxdh mdl oi` oke qxcnl miie`x mpi`y meyn
eixeg`n `le exie`n `l` `nhp epi` qxg ilk ixdy rbna mi`nhp

md mewn lkne ,mkeza zrbl ozip `l el` miktea íéàîèld` §¥¦§
da àîhL õtî ,úîd qxcn,áæ,afd akynl ie`x `edy oeikBðéà ¥©¨¤¨¥§¨¥

a àîè àäiL ïécd ld`å .úî,`rli` iax dywdéànàutnd ¦¤§¥¨¥§¥§©©
,qxcna `nhp,äå÷na äøäè déì úéì àälky (`"r) lirl epipye ¨¥¥¨¢¨©¦§¤

.qxcna `nhp epi` dewna dxdh el oi`y
:`xnbd zayiinàðéðç éaø déì øîà,`rli` iaxlíúä éðàL- ¨©¥©¦£¦¨¨¦¨¨

`ed dewna dxdh el oi`y s` lry ,qxg ilkn ur utn oic dpey
,qxcna `nhpBðéîa àkéàå ìéàBämdl yiy milk utnd ly ¦§¦¨§¦

utnd s` jkle ,leaiw zia mdl yiy ur ilk oebk ,dewna dxdh
z`nehn mihrnnd micenild ici lr qxcn z`nehn hrnzn epi`
oi`y qxg ilk mle` ,dewna dxdh mdl oi`y milkd z` qxcn

.qxcna mi`nhp mpi` ,dewna mxdhl ozipy milk mpina
déì øîà,`pipg iaxl `rli` iaxàzòc éàäî ïìvéì àðîçø- ¨©¥©£¨¨¦§¨¥©©§¨

xac lk qxcna `nhn dz`y ,ef `xaqn eplivi `ed jexa yecwd
xdhp envr utnd oi`y oeiky heyt ixdy ,dewna xdhp epiny
,`rli` iaxl `pipg iax aiyd .qxcna `nhp epi` `ed ,dewna

äaøcà,jtidl -,Cãéc àzòcî ïìvéì àðîçøoia wlgn dz`y ©§©¨©£¨¨¦§¨¦©§¨¦¨
mpina oi`y milkl ,dewna dxdh mdl yiy milk mpina yiy milk

.dewna dxdh mdl yiy milk
:`xnbd zxxanéàî àîòèåxaeqd `pipg iax ly enrh dn ok`e - §©£¨©

epi` `ed m` s` `nhidl leki dewna xdhpy epina yiy xacy
af enk dliaha xdhp didi envr `edy jixvn epi`e ,dewna xdhp

:`xnbd zx`an .dliaha ezxdh oic cnlp epnnéáéúk éàø÷ éøz§¥§¨¥§¦¦
cg` weqta ,afd qxcn iabl exn`p miweqt ipy -áéúkeh `xwie) §¦

,(dBákLîa òbé øLà Léàå'cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki §¦£¤¦©§¦§¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©
,eteb z`nehl eqxcn z`neh aezkd yiwny ixd ,'axrdeweqta ¨¨¤

ipydáéúk(c eh my)àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä ìëå' §¦§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨©¨¦§¨
aezkd yiwd `l df weqtay ixd ,'`nhi eilr aWi xW` ilMd lke§¨©§¦£¤¥¥¨¨¦§¨
jxvp s`e ,ecal mdn cg` lk xikfd `l` etebl afd akyn z`

'aMWOd lke' oeyla akynd oic z` zeaxl,le`yl yie .ãöék àä §¨©¦§¨¨¥©
ywed afd akyny rnyn cg`ay ,el` miweqt ipy ex`azi cvik -
`l` .etebl afd akyn ywed `ly rnyn xg`d weqta eli`e ,etebl

y ilk lky ,xnel yi jgxk lrBðéîa Lé,dewna xdhpy xg` ilk ¥§¦
oi`e mdipia aezkd wligy 'aMWOd lke' aezkd oeyln cenll yi§¨©¦§¨

e ,ynn afd oick akynd oicc áb ìò óàenvr akynddéì úéì ©©©§¥¥
,äå÷na äøäè,dewna xdhpy xg` xac yi epina m` `nhp `ed ¨¢¨©¦§¤

dxdh mdl yiy ur ilk epina yiy oeik qxcn dyrp utnd jkle
y ilka eli`e .dewnaBðéîa ïéàcenll yi ,dewna xdhpy xg` ilk ¥§¦

y ,'FaMWnA' aezkd oeylnBákLî Léwîafd lyBì,envr afl - §¦§¨©¦¦§¨
mle` ,dliaha xdhdl lekiy zngn `id ez`nehy afd oick epice
jkle ,envr afl dnec epi` dewna xdhpy xg` ilk epina oi`y ilk

.qxcna `nhp epi` dewna dxdh el oi`y utnd
epi` qxg ilky (`"r) lirl `aedy oicl sqep xewn d`ian `xnbd

:qxcn z`neha `nhp,øîà àáøy df oic,øBäè ñøç éìk ñøãî ¨¨¨©¦§¨§¦¤¤¨
cnlpàëäîznd ld`a qxg ilk z`neh oipra xn`py df weqtn - ¥¨¨

,(eh hi xacna)ò ìéút ãéîö ïéà øLà çeúô éìk ìëå'åéì`nh §Ÿ§¦¨©£¤¥¨¦¨¦¨¨¨¥
,eil` weace eze` xbeqy dqkn el oi`y qxg ilk lky ,epiide ,'`Ed

,znd ld`a `nhpàäm`,àeä øBäè ,åéìò ìéút ãéîö Léoke ¨¥¨¦¨¦¨¨¨
wiicne .d`neh lawln ekeza mi`vnpd milke`d z` livn `ed
,df oic xn`p qxg ilk el`a welig oi` weqtd oeylae xg`n :`ax

ïðé÷ñò àì éîote`a s`eäðéãçécdf ilklìzaiyi,äcð BzLà ¦Ÿ¨§¦©§©£¦§§¦§¦¨
,dcp `idyk ezy` mdilr dayi ok`eemewn lknàðîçø øîà÷̈¨©©£¨¨

ilkdyøBäèilky oicd did ok` m`e .ekezay milke`d z` livne ¨
ekezay milke`d z` livn `ed cvik ,qxcn z`neha `nhp qxg
ipta uveg epi` `ed `nh envr `edy oeik `ld ,d`neh lawln

.qxcn dyrp epi` qxg ilky df oicn gken `l` ,d`nehd

äðùî
zxxan .mirxf i`lk oipra ,`xwnl jnqedy sqep oic dpey `pzd

:dpyndäâeøòì ïépîwxi ly,íéçôè äML ìò äML àéäLyiy ¦©¦©£¨¤¦¦¨©¦¨§¨¦
ote`ïéðBòøæ äMîç dëBúa ïéòøBfLjka oi`e ,mipey mipin ly ¤§¦§¨£¦¨¥§¦

rxfyk epiide ,mi`lke aeaxräòaøà,oiperxf ipinúBçeø òaøà ìò ©§¨¨©©§©
,äâeøòä,[` xeiv] oxwl jenq cr cv lka oinúçàåcg` oirxbe-][ ¨£¨§©©

øîàpL ,òöîàa(`i `q diryi)äpâëe dçîö àéöBz õøàë ék' ¨¤§©¤¤¡©¦¨¨¤¦¦§¨§©¨
'äéòeøæ' àlà øîàð àì dòøæ ,'çéîöú äéòeøæ.miax oeyla ¥¤¨©§¦©©§¨Ÿ¤¡©¤¨¥¤¨

dyya miperxf dyng mdy o`kn rnyn cvik x`azi `xnbae
.migth

àøîâ
:`xnbd zxxan .dpynd zyxc z` zx`an `xnbdòîLî éàî- ©©§©

.migth dyy zbexra oiperxf dyng oirxefy `xwndn rnyn cvik
:`xnbd daiyn,äãeäé áø øîà`xwnay jknàéöBz õøàë ék' ¨©©§¨¦¨¨¤¦

'dçîö,mirxf geniv ly zepeyl dyng e`aed,ãç 'àéöBz' ¦§¨¦©
éøz éøä ,ãç 'dçîö',mipy md cgia -'äéòeøæ'miax oeyla,éøz ¦§¨©£¥§¥¥¤¨§¥

àäixd -,äMîç àä ,ãç 'çéîöz' ,òaøàipin dyngl fnx ixd ¨©§©©§¦©©¨£¦¨
,migth dyy za dbexra mdy df weqtn cenll oi` mpn` .mirxfp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc zay(iyiy meil)

,d`nh `id ixd zeper yng jeza zhletdyïàîk`ed in enk - §©
,xeaql leki epi`y i`cea minkgk ,iqei iaxk `le minkgk `l ,xaeq
epi` mb mle` ,zeper yng o`k oi` iying meia wx eyxty xg`ny
`ed llke ,'mini' wx exkfp weqta ixdy ,iqei iaxk xeaql leki
mei seqa yextl eligziy jka ice ,elekk meid zvwny ,epicia

.zeper rax` wx o`k yie ,ozxdhl elah zay lilae ,iriax
:`xnbd zvxzníìBòìaiwr iaxxaeq `éñBé éaøkeyxty xne`y §¨§©¦¥

mb `ed xaeq mle` ,iriaxa,äáäà øa àãà áø øîàãkyäLî ¦§¨©©£¨©©£¨Ÿ¤
,'d ixac z` renyl ,dxez ozn mcewy minia ipiq xdl dlryk

å ,äìò äîkLäa,'d ixac z` mrl xnel xddn cxiyk mbäîkLäa §©§¨¨¨¨§§©§¨¨
áéúëc ,äìò äîkLäa ,ãøélawl xdl dlryk elv` xn`py - ¨©§©§¨¨¨¨¦§¦

(c cl zeny) zeipyd zegeld z`øä ìà ìòiå ø÷aá äLî íkLiå'©©§¥Ÿ¤©Ÿ¤©©©¤©
,'éðéñ.dnkyda dler didy ixdáéúëc ,ãøé äîkLäaoipra ¦©§©§¨¨¨©¦§¦

,(ck hi zeny) xdl elri `ly mrd z` fxfl edevy dxezd zlaw
äéiìò äî ,äéiìòì äãéøé Léwî ,'Cnò ïøäàå äzà úéìòå ãø Cì'¤¥§¨¦¨©¨§©£Ÿ¦¨©¦§¦¨©£¦¨¨£¦¨

,äîkLäa äãéøé óà äîkLäadcixid lr o`kn cenll yie §©§¨¨©§¦¨§©§¨¨
xdd on dWn cxie' (ci hi my) xn`py ,dyixtd lr mze` devyk©¥¤Ÿ¤¦¨¨
,xweaa myixtdy jkne ,xweaa dzidy ,'mrd z` WCwie mrd l ¤̀¨¨©§©¥¤¨¨

.zenily zeper yng lr dxezd dcitwdy gken
:`aiwr iax lr dywn `xnbdeäì àøîéîì déì änìdn myl - ¨¨¥§¥§¨§

,xweaa dyixtd zevn z` mdl xnel jxved,àðeä áø øîà àäå§¨¨©©¨
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íé÷åiwpi `l `ziya `yngc opaxl edl.i`c ,`xw jixhvi` mewn lknc :z"x xne`e

`kil b"dkac `xw l"nw ,xeq`e ,aeaxir `ki` ± iwpi `lc b"r` `"d `xw e`l

`zyd la` .`xw ixy dnka `yng opirci ded `lc ,ibq `l inp dicegl `xwae .aeaxir

iwpi izk` :z"`e .`ziya `xw inwe`l ol zi` ± iwpi `l `ziya `yngc opaxl edl miwc

xqgc ,rxfl rxf oia migth 'b o`k oi`c ,iccdn

dyy wx dpi` dbexrd lky mirxfd mewn

ly zen`c ,icin dyw `lc :z"x xne`e !migth

oiaexir yixa zkenck ,od zewgey mi`lk)sc

:b.(`l `ziya `yngc ixinb p"dc :i"x xne`e

oipin 'h erxfi :z"`e .mirxfd mewn mr iwpi

cg`e ,gex lk rvn`a 'ce ,zepxw 'ca 'c ,dbexra

:l"ie !migth 'b exiagn wegx cg` lkc rvn`a

leki did `l f`c :cere .aeaxir ied i`d ilekac

la` ,oine oin lkn cg` oirxb `l` rexfl

daxd mipin rax`n rexfl leki miperxf dynga

edine .gex lkl`xw inwe`l olpnc :i"xl dyw

yiy wx ,inp zegt elit` ?'e lr 'e dbexra

,rvn`a zg`e zepxw 'cl 'c rxfie 'e dpeqkl`a

,`xaqc :l"ie !iccdn iwpi `l inp `zydc

seqa ynn rexfl wcwci `l ot ± xeq` df oiprac

jixv oi` `zyd la` .dwipil yegl yie ,oxwd

`nrh i`dne .zirvn`d oirxba `l` wcwcl

dyw la` .dbexra 'h oirxef oi`y xity iz` inp

yi `zydc ,'d lr 'd dbexra iwelc :`"ayxl

dpeqkl`a)(e]f`zn` reaixa `zn` lkc ,[

zepxwa rexfl lekie dpeqkl`a ,iyneg ixze

`xwnd cinrdl oi`c :i"x el uxize !wecwc `la

meyl `le dwipil `l xeriy epi`y ,df oipra

xac:àìjrx leab biqz.rxefd k"` :z"`e

`l" meyn ,mizy dwli mi`lk

z`e eze`" wxtae ,"leab biqz `l" meyne "rxfz

"epa):at oileg(dwel epi` mi`lk cgac rnyn .mizy dwel ± [mi`lk] mi`lk rxefd :xn`

oiwel oi`c ynn leab zbqda ixii` inp `xwc meyn e`l i`d` iwl `lc :l"ie !zg` `l`

zellkay e`l iedc ,cere .oeaydl ozipc e`la:

.éåç`l` .ok mny dnl melk yxec epi` ixdy ,oinnr drayc ieg epiid e`lc :z"xe`

"iegd oerav za" aizkck ,ieg exwi` diteb xiry ipa)el ziy`xa(:

äéìåáâdnka.oi`c jenqa xn`wc `de .xez y`x oiprl dpin `wtpc :qxhpewa yxit

gwnl dpin `wtpc :xne` i"xe .dbexrl dbexrn epiid ± dbexra xez y`x

dileabe dbexr el xkn m` ,xknne:

ïðúã'ek xne` dcedi iax.wqtda `l` ,leaba icin ixiin `l dcedi iaxc ab lr s`

mi`lkc b"ta `zi`ck ,xg` wxil wxi zcear oiay)b dpyn,(edcy dzid :opzc

dcedi 'x ,yletn mlzd `diy cr :xne` oerny 'x ,xg` wxi my rhil ywane wxi drexf

aiyg ± mi`lk oiprl wqtd aiygc ikid ikc q"ydl d`xp .dqxt agex `lnk agex :xne`

dbexrl leab zeidl inp:

øîàepipy daxega dbexr ax.rxef `l` ,gexd lk `lnn epi`y c"qwc :z"x yxit

ynege miigth zepxw cvl cv lkn gipne ,oiyneg 'be gth gex lk rvn`a.axg

lr ynege miigth ly oeqkl` xeriyk zxg`d gex iperxfn oiwegx df gex iperxf `zydc

lekiy ,zepxw mewn `ki` `de :jixte .yneg iyneg ipy xzeie h"b iedc ,ynege miigth

oia `aeh `ki` `zydc ,mileabd 'a xeriy `l` wigxi `ly t"r` zebexr my zeyrl

mewne oileab 'a `ki` `dc ,oxwd cv ly dpevigd rxf oiae zegexd rvn`ay ziniptd rxf

oxw lka ynege migth 'a `edy axg)(aaxrne gxfn ly zepxwd z` `lnna :ipyne

xiivz xy`k ,gex lkl oirxb mexce oetv gexae)(b'b dwzxd `ki` dbexr dze`ac)dfk.(

,zebexra daaql z`a m`e)elit`(dbexr iperxf oia migth 'b eidi `l ± zepxw mewna

lkeiy t"r` .oileab ipy xeriy `l` mdipia yxtd oi`y ,zepxway dbexr iperxfl irvn`

`lnie wcwci `l `ny opixfbc wiqn `d ± zipevigd oxw lka cg` oirxb rexfl oiicr

`lni `ny zepeviga opixfb inp ikd ,zepxw:

òøæéìåi`xa`n.,zepxwd `lni `le ,ziyixtck irvn`d zepxw cvl zebexr rxfile

zebexra zeaxdl lekiy ith sicr ikdc:
dxifb
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ïìðîe .éããäî é÷ðé àì àzéLa àLîçc ïðaøì eäì íé÷å§¦§§©¨©§©§¨§¦¨¨¨§¦¥£¨¥§¨¨
àéä àúléî (àzéLa àLîçc) ïðaøì eäì íé÷c àäcY §¨§¦§§©¨©§©§¨§¦¨¦§¨¦

ìeáb âéqú àì" áéúëc éàî :ïðçBé ø"à àaà øa àéiç ø"àc§¦¨©©¨¨¨©¦§¦Ÿ©¦§
"[íéðBLàø eìáb øLà] EòøYàì íéðBLàø eìábL ìeáb ¥££¤¨§¦¦§¤¨§¦¦Ÿ

éðîçð øa ìàeîL éaø øîà ?'íéðBLàø eìáb' éàî .âéqz©¦©¨§¦¦¨©©¦§¥©©£¨¦
éáLé éøçä øéòN éðá älà" áéúëc (éàî) :ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¦§¦¥¤§¥¥¦©Ÿ¦Ÿ§¥
eéäL àlà ?eäðéð òé÷ø éáLBé àîìò éleë ehà ;"õøàä̈¨¤©¥¨§¨§¥¨¦©¦§¤¨¤¨

äæ äð÷ àìî :íéøîBà eéäL õøà ìL dáeMéa ïéàé÷aY §¦¦§¦¨¤¤¤¤¨§¦§Ÿ¨¤¤
äæ äð÷ àìî ,úéæìYäæ äð÷ àìî ,íéðôâìYíéðàúì §©¦§Ÿ¨¤¤¦§¨¦§Ÿ¨¤¤¦§¥¦

"éøç"åY"éeç"å ,õøàä úà íéçéønLY:àtt áø øîà §Ÿ¦¤§¦¦¤¨¨¤§¦¦¨©©©¨
:øîà á÷òé øa àçà áø .àéåçk õøàä úà ïéîòBè eéäL¤¨£¦¤¨¨¤§¦§¨©©¨©©£Ÿ¨©

"éøç"Yäâeøò :éñà áø øîà .ïäéñëpî ïéøBç éða eNòpL Ÿ¦¤©£§¥¦¦¦§¥¤¨©©©¦£¨
,äML dëBz äâeøò :éëä éîð àéðz .äéìeábî õeç ,'å dëBz¨¦§¤¨©§¨©¦¨¦£¨¨¦¨
àìîk áçBø :øîBà äãeäé éaø ,ïðúãk ?änëa äéìeáb§¤¨§©¨§¦§©©¦§¨¥©¦§Ÿ
è"î :àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ ø"à .äñøt áçBø©©§¨¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©©¨

äãeäé 'øcYáéúëcìâø äî "÷øiä ïâk Eìâøa úé÷Läå" §©§¨¦§¦§¦§¦¨§©§§§©©¨¨¨¤¤
çôèYäaøeça äâeøò :áø øîà .çôè éîð ìeáb óà ¤©©§©¦¤©¨©©£¨§§¨

:áøc déîMî áø éa éøîà !úBðø÷ íB÷î àkéàäå .eðéðL̈¦§¨¦¨§§¨¨§¦¥©¦§¥§©
!éàebî élnéì àìå ,éàøaàî òøæéìå .úBðøwä úà àlîîa¦§©¥¤©§¨§¦§©¥©§©§¨¦©¥¦©©
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eznyקל ina cenr dt sc ± iyily wxtzekxa

àlîé ànL äøéæb.,zirvn`d rxf xW`M DkFYn lEaBd lv` DYxagA rxfi KM xg`e §¥¨¤¨§©¥§©©¨¦§©©£¤§¨¥¤©§¦¨©£¤¨©¨¤§¨¦
miUi `leFAllaEAxirzFbExrd iYW lW:øBz Làø àlà àäé àìå.ENit` :xnFlM §Ÿ¨¦§¦¦§¤§¥¨£§Ÿ§¥¤¨Ÿ§©£¦

cg` oirxB rxf KM xg`e FzF` `NinFfAW rxf oial FpiA xEriWM Wxtd oi`e ,DYxagA ¦¨§©©¨¨©©§¦¤¨©£¤§¨§¥¤§¥§¦¥§¥¤©¤§
-W`xM `N` oFCp `di `l ,KkA dnd`xPW ,Ff dcUl Ff dcVn `aE KWnPd wxi xFY ¨§¨Ÿ§¥¦¤¨§Ÿ¨¨©¦§¨¨¦¨¤§¨¤¤¦§¤

`vFIW FGn `N` ,Dl qpkPW FGn Fpi`W dtï¤¤¥¦¤¦§¨¨¤¨¦¤¥
.`xiMid `Mi`e ,dPOndwipile.opiWiig `l ¦¤¨§¦¨¤¥¨§¦¦¨¨¨§¦©

dcVd sFql KxC oMW itl ,Dil ixw xFY W`xŸ¨¥¥§¦¤¥¤¤§©¨¤
zFidl,dWixgd zxSwznKWOileoFqkl`A ¦§¦§©¤¤©£¦¨§¦¨¥©£©§

xFY W`xM)dfM(:äâeøòa øBz Làø ïéà. §Ÿ¨¤¥Ÿ¨£¨
xFY W`x xYid zxFY oi`dbExrn ¥©¤¥Ÿ¥£¨

,dbExrlF` ,dbExr KFzl dlFcB dcVn `N` ©£¨¤¨¦¨¤§¨§£¨
dbExrndlFcB dcVn F` ,dlFcB dcU KFzl ¥£¨§¨¤§¨¦¨¤§¨

zFbExr iYW la` .dlFcB dcU KFzl-ied `l §¨¤§¨£¨§¥£¨¨¥
`aiWg `lC ,zg` od ENi`M dnFC `N` ,xMid¤¥¤¨¤§¦¥©©§¨£¦¨

DWtp DiR`A `cg lM:à÷ àäå)`(éáøòî ¨£¨§©¥©§¨§¨¨§¨§¦
éããäa.DYxag lW oilrA Ff dbExr lW oilrd ©£¨¥¤¨¦¤£¨¤¨¦¤£¤§¨

lW migth ipW `N` odipiA oi`W ,dlrnln¦§©§¨¤¥¥¥¤¤¨§¥§¨¦¤
oilEaB:aäèBðïàëì äøeLå ïàëì äøeL. §¦§¤¨§¨§¨§¨

,zipFtv zigxfn oxw cvA Ff gEx lW KiWnn©§¦¤©§©¤¤¦§¨¦§¦
oNEM oke ,zinFxC ziaxrn cvl Ff gEx lWe§¤©§©©£¨¦§¦§¥¨

owigxdliAB 'iRW FnM ,df cbpM df Eidi `NW §©§¦¨¤Ÿ¦§¤§¤¤¤§¤¥©¥
xfB `le .zFpxw mFwnC lirlC `Ytwz ©̀§©§¨¦§¥¦§§¨§Ÿ¨©
zi`xp KM .zFpxTd z` `Nni `OW l`EnW§¥¤¨§©¥¤©§¨¨¦§¥
mdW .oM izFAx EWxiR `le .ipirA Ff dHiW¦¨§¥©§Ÿ¥§©©¥¤¥

zFpxw :EWxiR-minEBnB il Wie .oilEaB EN` ¥§§¨¥§¦§¥¦¦§¦
zFpxw iYrnW `l cEnlYd lkA mB ,dAxd DÄ©§¥©§¨©©§Ÿ¨©§¦§¨

`N`FcFqiA Knq il iz`vnE .zFIefiAx lW ¤¨¨¦¨¨¦¦¤¤¦¤©¦
ia` mFWxB EpiAx iRn iO` ig` owGd oFrnW¦§©¨¥£¦¦¦¦¦©¥¥§£¦

zaEWzE .dlFBddcEdi oA wgvi EpiAx ©¨§©©¥¦§¨¤§¨
DaiWFdWmipR 'bA-`lExWiipirA:òé÷ôä. ¤¦¨§¨¦Ÿ¨§§¥©¦§¦©

,drixw oFWlrxFTWi`lAn" FnM .rwxTd §§¦¨¤¥©©©§©§¦§¨¥
"oiriwtn Eid mipdMd iqpkn)dkeq.`p sc(:íìz.dxEW ,dprn:dleë éðt ìò.xiardW ¦§§¥©Ÿ£¦¨©§¦¦¤¤©£¨¨©§¥¨¤¤¡¦

oFtSAW rxGn?Edn ,iXW oiOn F` oipiOd cg`n FrxfE ,irvn`d KxC mFxCAW rxfl ¦¤©¤©¨§¤©¤©¨¤¤¨¤§¨¦§¨¥¤¨©¦¦¦¦¦¦©
`l F` ,cg` mlY liaWA dbExr zFkld dxEW zxFY lHan in:ìhéáe áeaøéò àaúà ¦§©¥©¨¦§£¨¦§¦¤¤¤¨Ÿ¨¦§¦¥¤

äøeMä.xEq`e:íéàeMé÷ ìL úBøeL ézL.olv`eolv`e ,oirElC lW zFxEW iYW'a ©¨§¨§¥¤¦¦§¤§¨§¥¤§¦§¤§¨
dlFcB dcUA `N` ,dbExrA `le .ixvOd lFR lW zFxEW:øzeî.iaiWg zFxEW iYWC ¤©¦§¦§Ÿ©£¨¤¨§¨¤§¨¨¦§¥£¦¦

DiWtp iRp`A `zNin oinE oin lkC `xiMid iede ,EdiiWtpl dcU iedinl:úçà äøeL. §¤¡¥¨¤§©§©§§¨¥¤¥¨§¨¦¦¦§¨§©§¥©§¥¨©©
Y :`nl` ,DWtpldcUcglM`aiWg`lC] ,aEAxir ied cg`lMn[aEAxir ied cg`ml: ¦¨¤¨¨¥¦§§¨£¦¨¨©¨¤§©§¨©§¨¤¤¤¨¨¥¦§

àëàøL àkéàc.odizFxFnfd`xpe ,dlrnln dAxd zFaxrznE zFMEx`oaEAxir §¦¨§¨¨§¥¤£¦§¨§©§¥¦§©§¨§¦§¤¦§¨
zFnFwnAdAxd:÷øé Búpb ìk.oipin dAxd lW:äNBò.lMdizFbExr'e zFrAExn: ¦§©§¥¨¦¨¨¨¤©§¥¦¦¤¨£¤¨§¨

ìâBòå.d dbExr lkA,'rxFfelbFrAKixv oi`e ,xaCl dAxd xMid Wie .cg` oin §¥§¨£¨§¥©¨¤¦¤¨§¥¤¥©§¥©¨¨§¥¨¦
aigxdl)(agth ivg rxFfe ,DYxagl dbExr oiAaaFQdx`Xn dbExre dbExr lM z` §©§¦¥£¨©£¤§¨§¥©£¦¤©©¥¤¨£¨©£¨¦§¨

Fnvrl wElg FnFwn d`xp cg`e cg` lMW itl ,oipin:éðéáe éðéác àkéàäå.ilEaB od ¦¦§¦¤¨¤¨§¤¨¦§¤§¨§©§§¨¦¨§¥¥¥¥¥§¥
uEg 'e dbExr :dlrnl Epxn`W dbExrdoilEaBn-mrxfIWM oilEaB ozF`e-mixAgn ¨£¨¤¨©§§©§¨£¨¦§¦§¨§¦§¤¦§§¥§©§¦

oipin ipW lW md ixdW ,aEAxir iede ,zFbExrd rEAix sTid z`:aáéøçîïéaíééðéaä. ¤¤¥¦©¨£§¨¥¦§¤£¥¥¤§¥¦¦§©£¦¥©¥©¦
Fpi`ezF`NnlE .orxFfx xn`wCopgFi '-lM zF`Nnl `weC e`ldPBd`N` ,xn`w §¥§¨§©§¨¨©¨¨¨©§¨§©¨©¦¨¨¨©¤¨

dizFbExr lM EidIW,zF`ilnuEg mlFrlEodilEaBn:eéä íà.oirExf zFbExrd rEAix ¤¦§¨£¤¨§¥§¨¦§¥¤¦¨¦©¨£§¦
izW-oiA rxFfmiipiAdaxr:÷øéa ÷øé úãBáòøçà.wigxdl FzcFar xEriW dOM §¦¥©¥©¥©¦¥¤£©¨¨§¨¨©¥©¨¦£¨§©§¦

FzcFar icM EPOn Fxiag:íéçôè 'å.dl',oipFrxfEpipXW FnM: £¥¦¤§¥£¨§¨¦§¥§¦§¤¨¦
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äøéæâxez y`x `l` `di `le 'ek `lni `ny.o`k oi` ± zepxwd z` `lni elit`e

oirk iede ,dizeaiaqy zebexrd reaix cbpk zekled zervn` zepxw `dc ,aeaxir

dbexra xez y`x oi` .xkid oda yiy oeik ± migth 'b dwgxd oi`c b"r` ixyc xez y`x

`xikid `kile ,`id dphwy itl ±:

ìàåîùå)(bepipy zebexr oia dbexr xn`.

zepxwd `ln 'it`c ,zepxwd cvle

dbexra xez y`x yic xaqc ,melk jka oi` ±:

àäåiccd` eaaxrin `w.dlrnly odilry

xez y`x `ki`c b"r`e .cgi miaaxern

oilrd dlrnl iaxrnc oeik ,xeq` ± dhnln

.xq` ± iccdn iwpi `l 'it`c ,lalan `xie`c

opixn`ck)f"t mi`lkc dpyn:(b"r eptb jkqnd

la` .lalan `xie`c meyn ,yciw ± ez`eaz

i`d ileke .aeaxir `kile ,drici zg` dbexra

xez y`x meyn xizdl `xaq oi`.)(cdhepa

ef dbexr xry dhepa o`kl dxeye o`kl dxey

'qna opzck ,dkezl efe dkezl)c"t mi`lk

h"n,(a"aa dl iziine):at:(,'ek oenlva dyrn

b"ta opz cere .o`kl dxey xry jted dide

mi`lkc)d dpyn:(zrlce zeyiw mc` rhep

efe ef cvl dhep ef `dzy calae ,`neb jeza

ef cvl:øîàriwtd `axrna era `ler

edn dlek ipt lr cg` mlz.mlz winrd :'it

`lac ?edn dizegex 'cl dizeaiaq ipt lr '`

zeyrl xeq` l`enyl oia axl oia ± winrd

xeriyk winrde xtgyk la` dizeaiaq zebexr

enk `xikid ied i` ira ,gth epiidc ,mlz

mi`lka opzck ,`xikid iedc ,dcya)dpyn b"t

b:(didiy cr :`"yx 'ek wxi drexf edcy dzid

`a :zyy x"` .diz`ad lirle .yletn mlzd

wqtd lhan :yexit .dxeyd z` lhiae aeaxir

exw laa ipae ,mlz dil exw l`xyi ux` ipae ,dxey epiid mlze .`xikid ied `le ,mlzd

dxeyd lhan aeaxir oi` :xn` iy` ax .dxey dil:äéáéúéà'ek zexey izy rhepd

xzen.`l oirelce oi`eyiwc ,ixvnd letl oi`eyiw oia oiwiqtn oirelc ly zexey izyc

jeza zrlce zeyiw mc` rhep :diz`ad lirle ,jdc `tiqa opzck ixkpinc ,mi`lk ied

.mi`lk ied ± ixvnd lete oi`eyiw la` .ixkpin ixvnd lete oirelc oke .'ek calae ,`neb

letl oi`eyiw oia dwqtn `l oirelc ly zg` dxeyc ,xeq` ± 'ek oi`eyiw ly dxey la`

aeaxir p"d ± rvn`ay oirelc ly dxey oilhan ixvnd lete oi`eyiwc ikid ike ixvnd

milecb ody ± `k`xy `ki`c mzd ip`y :ipyne .riwtdy mlz lhan zebexrd iperxf

wiqtne mlzd wner ilhan `lc oiwc miperxfa `kde ,miqbe:øîàdvexd opgei 'x

'ek lbere 'e lr 'e dbexr da dyer wxi ezpib lk ze`lnl.dbexr dyer :yexit

gth ivg oevigl irvn`d oia wqtd didie ,'d lr 'd cer raexn dkezae ,'e lr 'e zraexn

reaix zepxwae cg` oina lberd `lnie ,'d lr 'd iniptd reaixd jeza da lbere .cv lkn

ptdoxwe oxw lka '` oin rxfi ini)dfk.(oiay t"r`e ,oipin 'd iniptd reaixa ied `zyde

.`xikid ied lberc ,yegl oi` ± edyn wx wqtd oi` zepxway rxfl lebrd jezay rxf

dizeaiaq lka zebexr zeyrl leki oke ,df oxwl df oxw rxf oia migth 'b `diy cala

± zxg`l oke ,axg gth ivg oevigd reaixc .dbexrl dbexr oia h"b yi `zydc ,df oipra

,inp 'd lr 'd 'it` ,dyy `ixi` i`n :z"`e .h"b ixd ± migth 'a eidy oileab 'ae .gth ixd

`l 'c la` ,`xikid aiyg 'd lberc :xnel yie !`xikid aiyg lberc oeik ,rax` da lbere:

àäåipiae ipia `ki`.,leabd cr oevigd reaix zepxwa rxefe ,zepxwd lk `lnnc c"q

zepxw `l` `lnn epi`e ,axg lkd iniptd reaix aaeqd gth ivg gipny ± miipiad oia aixgna :epyne .mileabd ipy ly migth ipy `l` zxg`l ef dbexr oia wqtd oi` ixde

:ipyne .ezpib lk `lnn epi` `zydc ± ezpib lk ze`lnl xn`wc i`n` jixtc `l` ,axg gth ivg gipnc xity dl rcic :inp i` .migth yly dwgxd yi `zydc ± iniptd reaix ly

epiidc ,miperxf dyng da exizdy dbexr :'it .migth dyy xg` wxia wxi zcear :iy` axl `piax diaizi` .xn`w miipiad on cal ± wxi ezpib lk ze`lnl xn`wc opgei 'xe .'ek aixgna

dbexra `l` aeaxir ixy `lc ,xeq` ± ikd e`l `d ,dlrnln oilre mitpr zaexrz `ki`c ab lr s` ,ixyc `ed zraexn `lahk .zraexn `lahk dze` oi`ex ± xg` wxia wxi zcear

y`x oi` dlebra la` ,ixy zraexnac .dpnn `veide dl qpkpd wxi xez y`x xizdl ,lwdl `l` xingdl `pz `a `lc :ipyne :`xkid `pz aiyg `lc ,xeq` ± 'd lber la` ,`zkldk

,"zepxw mewn `ki` `de" 'hpewd 'itle .drenyd 'it xwir ok ,xez y`x yi ± dbexrl dlecb dcyn la` ,xn`w dbexrl dbexrn ± dbexrl wxi xez y`x oi` lirl xn`c `de .xkip xez

,mexcl ef lye oetvl ef ly jiyndl lekie ,zepxw mewn `ki` `de :i"yxity dne .z"x 'itk zayein `ibeqd lke .xez y`xl dncnc dn mbe .eyexitk rnyn `l ± "zepxw mewn oeyl"

y ,miyneg ipye migth ipyl 'it` dler epi`e ,gth lr miigth ly oeqkl`d dlery enk `l` oiwgexn mpi` k"`c .wc `l ± gth `l` dzxagay eze` cbpkn ekiyndl jixv oi`eoeqkl`

gth lr gth ly oeqkl`n zegt miigth lr gth ly)dfk(:
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc zay(iying meil)

wx rxfi `l` ,`lni `l ziniptd z`e ,dze` zetiwnd zebexrd
recne ,dlrnl x`azpy ote`a ,dbexrd dvway dxeydn wlg
dbexr my oi`y,daxega dbexra dpynd z` cinrdl ax wgcp

.zxg`
:`xnbd zvxznúBðøwä úà àlîé ànL äøéæbm`y xaeq ax - §¥¨¤¨§©¥¤©§¨

z` rxefy drya `ny yeygl yi ,daiaq zebexr rexfl el xizp
z` rxfi jk xg`e ,dteqay zexeyd z` `lnie gkyi zirvn`d
eal miyi `le ,zirvn`d dbexrd z` rxfy itk daiaqy zebexrd
seqay mirxfd oia oi` ixde ,zebexrd izy ly mirxfd aeaxirl
izy ly zeleabd ly] migth ipy wx ,dzxiagay el`l ef dbexr

zebexrd
:uexizd lr `xnbd dywnàäé àìåcdbexrd oiàlàoickLàø §Ÿ§¥¤¨Ÿ

,÷øé øBz,[a xeiv] dcyl dcyn `ae jynpy yleyn zxevk `edy ¨¨
ea oi` ,dpnn `viy efn `l` dil` qpkpy efn epi`y xkipe li`edy

,dfn df miwpei mdy s`e ,mi`lk meynïðz àì éîjk `l ike - ¦Ÿ§©
,(b"n b"t mi`lk) epipy÷øé øBz Làø äéäwxi dcy ly zief oxw - ¨¨Ÿ¨¨

,yleynk zi`xpdäãN CBúì ñðëðwxi ly,øçàoi`y it lr s` ¦§¨§¨¤©¥
,mdipia geexäàøpL éðtî ,øzeî`edy xkipeóBñdäãNdkenqd ¨¦§¥¤¦§¤¨¤

zebexrde li`edy ,ok xn`p eppecipa mby dywe ,aeaxir o`k oi`e
zebexrd z` rxfiy jka dne ,aeaxirl yeygl oi` odipia zexkip

:`xnbd zvxzn .ef dbexrl jenq dizeaiaqy'øBz Làø' ïéà¥Ÿ
äâeøòa`veid z` xizn xez y`x ly xzid oi`y xaeq ax - ©£¨

dbexrn e` ,dcyl dcyn `vei `ed m` wxe ,dbexrl dbexrn
izy la` ,efn ef zelcaene zexkip el`y ,dbexrl dcyn e` ,dcyl
ipta odn zg` lk zxkip `dzy ick oiic zeaeyg opi` zebexr

.zg` dbexrk od ze`xpe ,dnvr
:ax lr wlegd l`eny zhiyúBâeøòä ïéa äâeøò ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¥¨£

eðéðLax lr wlege ,zebexr oia drehpd dbexra zxacn epzpyn - ¨¦
daxega dbexra xaecny xn`y:l`eny lr `xnbd dywn .àäå§¨

éããäa éáøòúéî à÷ipy `l` zebexrd oia oi`y jezn `lde - ¨¦§¨§¦©£¨¥
zvxzn .el` mr el` zebexrd ilr miaxrzn ,oileab ly migth

:`xnbdïàëì äøeLå ïàëì äøeL äèBðacinrd l`enyy dn - §¨¨§¨§¨§¨
lk z` `liny ote`a oiekzp `l ,zebexr oia dbexra dpynd z`
divg z` rxf ef dbexray oebk ,oiivg z` wx ,aiaq zebexrd zegex
,zinexc ziaxrn cvn rxf dl dkenqae ,zipetv zigxfn oxw cvn
,'zepxw mewn `ki`de' `xnbd ziiyewa (`"r) lirl x`azpy enk
oi`e migth dyly dfn df wegx zebexrd izya rexfdy `vnpe
'zepxwd z` `lni `ny'l yyeg epi` l`enye ,miaxrzn milrd

.ax yygy itk
:epzpyna diepyd dbexrd oipra oecl dtiqen `xnbd,àleò øîà̈©¨

àáøòîa eòa,ewtzqp l`xyi ux`ay minkgd -òé÷ôäoeyln - ¨§©£¨¨¦§¦©
rwxwa xtge rxwy ,drixwãçà íìzgth agxe gth wenr uixg - ¤¤¤¨

dleë éðt ìòmirxf ly dxey ea xiarde ,dbexrd lk ipt lr - ©§¥¨
cg`n my rxfe ,mexcay rexfd mewnl oetvay rexfd mewndn
drexf ef dxey ixde ,iying oin e` ,mexca e` oetvay mipindn
dagex ixdy ,dbexrd zegexay mirxfl migth dylyn zegta

,[b xeiv] gtheäîici lry yeygl yi m`d ,dbexrd oic dn - ©
jeza zrbet `id ixdy ,aeaxir dyrp rvn`a xiardy dxeyd
,miperxf dying zrixf ly xzidd lhae ,zegexay mirxfl dyly
df ote`ay ,dbexrd rvn`a icigi rxf zrixf wx minkg exizd `ly
epyi dnily dxey zxarda mb `ny e` ,milcaen mirxfdy xkip

.xkidàa ,úLL áø øîàdáeaøòmr mlzay mirxfd oiay ¨©©¥¤¨¦§
,dbexrd zegexay mirxfdäøeMä úà ìhéáedbexrd zekld z` - ¦¥¤©¨

.xeq`e dpyna epipyyúà ìháî Báeøéò ïéà ,øîà éqà áø©©¦¨©¥¥§©¥¤
,äøeMä.xzene ©¨

:iq` ax lr dywn `xnbddéáéúéàdywd -éMà áøì àðéáølr ¥¦¥©¦¨§©©¦
,(c"n b"t mi`lk) epipy `lde ,iq` ax ixacòèBpäedcyaézL ©¥©§¥

,ïéàeMé÷ ìL úBøeLmcivle,ïéòeléc ìL úBøeL ézLmcivleézL ¤¦¦§¥¤¦¦§¥
,øzeî ,éøönä ìBt ìL úBøeLoin lke li`edy ,aeaxir df oi`e ¤©¦§¦¨

ka yie envr ipta dcyk aeyg `ed ixd ,zexey izya rehp,xkid j
rhepd la`e ,ïéàeMé÷ ìL úçà äøeLdcivlìL úçà äøeL ¨©©¤¦¦¨©©¤

e ïéòelécdcivl,øeñà ,éøönä ìBt ìL úçà äøeLoi`y itl ¦¦¨©©¤©¦§¦¨
mby xn`y iq` axl dywe ,envr ipta dcyk zaygp zg` dxey
zg` dxey mlerl :`xnbd zvxzn .xkid epyi zg` dxey zrixfa
dxey zrixf mi`lka dpynd dxizd `ly mrhde ,xkid zaygp

c ,zg`àëä éðàL,dpyna o`k xacd dpey -àëàøL àkéàc- ¨¦¨¨§¦¨§¨¨
eli`k d`xpe ,zenewn daxda dfa df miaxrzne mikex` milrdy
oinn dxeye df oinn dxey zrixf dliren oi` jkle ,mi`lka erxfp
dxey zrixfa mb mirxf mzqa mle` ,zexey izy md m` `l` ,df

.xkid epyi zg`
,dbexra mipin dnk rexfl xyt`y epipyy epzpyn oicl jynda
:mipey wxi ipina ezpib ze`lnl mc` lkei cvik opgei iax eprinyn
÷øé Búðéb ìk úBàlîì äöBøä ,ïðçBé éaø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©¦¨¨¨¤§©¨¦¨¨¨

,mipin daxdnäNBòe dbexr lkäâeøòzraexn ,dcyd zebexrn ¤£¨
äML ìò äML,migthda ìâBòåagexa lebir,äMîçeze` rxefe ¦¨©¦¨§¥¨£¦¨

,cg` oinnäéúBðø÷ àlîîenäöøiM äî ìkrxef dbexrd dvwa - §©¥©§¤¨¨©¤¦§¤
mirxfd oiay dribpd oi`e ,wxi ly xg` oin ,aiaqn gth ivg agexa
,aeaxir daeyg eaiaq dx`ypy dbexrd zwlgl lebird ileabay
,mipind cg` rexfy lebird zxev iptn envr ipta xkip oin lky itl
df ote`a drixfdy meyn ,zebexrd oia wigxdl jixv epi` ok enke

.dnvrl dbexr lk zxkipe xkid dl yi
:opgei iax lr dywn `xnbdéðéáe éðéác àkéà àäåiax xn` cvik - §¨¦¨§¥¥¥¥

z` rxefyk ixd ,mipey mipina ezpib z` ze`lnl lekiy opgei
drexf zg` lk ixdy ,odipia zebexrd zeaxrzn zebexrd zeleab

,`xnbd zvxzn .xg` oiníééðéaä ïéa áéøçîa ,éàpé éaø éác éøîà̈§¦§¥©¦©©§©£¦¥©¥©¦
,ezpib z` `lnny xn` opgei iaxy dne ,zeleabd z` rxef epi`e
,odizeleab `la zebexrd z` wx `lnny ezpeeke ,`weec e`l `ed
o`k oi`e odipia zebexrd zexkip ,axg oleab z` gipny xg`ne

.aexir
,øîà éMà áøz` rxfyk mb opgei iax ly epic z` cinrdl xyt` ©©¦¨©

m`y ,oldlcke zeleabdéúL ïéòeøæ eéämirexfy mirxfd m` - ¨§¦§¦
,dkex` zg` dxey mirexf lebird aiaqy raexnd gthd ivga

,bix`d jxe`l mibex`d izyd ihegkïòøBædbexrd ileab z`áøò §¨¥¤
axr ihegk ,agex zxev ly zexeya mipey`xd cbpk mze` rxef -
mirexf zebexrd ireaix eid m`e ,[e xeiv] bix`d agexl mibex`y

ïòøBæ ,áøòmileabl,éúLzebexrd zeleab mixkipy jk ici lre ¥¤§¨§¦
aexir oi` mirexf zeleabdy s`y `vnpe ,dnvrl dbexr lk zxkip

.zebexrd oia
rexfl dxizn lebira drixfy xn`y opgei iax lr dywn `xnbd

:daiaqdéáéúéàdywd -éMà áøì àðéáøopgei iax zhiy lr ¥¦¥©¦¨§©©¦
dnn ,lebira rexf mdn cg`y ici lr mipin ipy zrixf xizdy

,`ziixaa epipyyøçà ÷øéa ÷øé úãBáòzcear xeriy `ed dnk - £©¨¨§¨¨©¥
,aeaxrl cer yeygp `le ,ezcear ick epnn xg` wxi wigxdl ,wxi

íéçôè äML,epzpyna epipyy enk ,miperxf dynglåf`ïéàBø ¦¨§¨¦§¦
íúBàmirxfd z` - ¨
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc zay(iyiy meil)

úòaeøî àìáèkel yiy ,raexne wlg mewna mirexf mdy enk - §©§¨§©©
,`xnbd zwiicn .miaxernk mi`xp mpi`e ,zeaiygàeä àìáèk§©§¨

éøLcwxy rnyn 'zraexn `lah' oeyld `ziixad dhwpy dnn - §¨¦
,miaxernk miaeyg mpi` raexna mirexfykéëä åàì àäla` - ¨¨¨¦

,lebira mirexf eidy `l` ,jk `la,øeñàlebira mirexfyky iptn ¨
yi lebira mirexfyk mby xn`y opgei iax lr dywe ,xkid mdl oi`

,`xnbd zvxzn .xkid mdlíúä`dzy my ekixvdy dn - ¨¨
ick `ed ,zraexnàðéøçà àle÷ da éìewàì`lew da lwdl - §©¥¨¨©£¦¨

,ztqepäpîéä àöBiä øBz Làø øézäìdcy jezl ef dbexrn - §©¦Ÿ©¥¥¤¨
zrbete z`vei ef dbexrn dxey `dzy xizdl xnelk ,zxg`
xviny epiidc ,xez y`x ly dxev ici lr dl dkenqd dbexra
xkipd ote` jkl jixv ik ,zraexn dbexra wx xzed df ,jlede
didiy oke ,sqep oin dbexra rexfl xzen didiy oiprl la` ,xzeia
dbexr ly xkid mb ,mixg` mipin dl dkenqd dbexra rexfl xzen

.dfl liren dlebr

äðùî
evawzpy ,df wxta zencewd zeipynl jynd `id epiptly dpynd
dpynd ly `yixa oecipd .`zknq` jxca ecnlpy zekld oda
dteba ddyzy onfd xeriy edn ,dy`n zhltpy rxf zaky ,`ed
jkny ,x`ean (.ep) dcp zkqna oky ,`nhz oiicre dy`d ly
`l` z`nhn dpi`y ,cenll yi 'rxf zaky' aezkd dze` dpiky
dy`d seba dzdy m` jkitle ,dpnn xvep cle zeidl die`xyk
xvep cle didiy cer die`x dpi`e oegxq icil d`ay onf xeriy

.dzhilta z`nhn dpi` ,dpnn
éLéìMä íBia òøæ úáëL úèìBôì ïépîdyeniyl(àäzL) ¦©¦§¤¤¦§©¤©©©§¦¦¤§¥

øîàpL ,äàîè,(eh hi zeny) dxez ozn mcewì íéðëð eéä'ìLúL §¥¨¤¤¡©¡§Ÿ¦¦§Ÿ¤
íéîédyly mdizeypn eyxtiy mxidfd xnelk ,'dX` l` EWBY l` ¨¦©¦§¤¦¨

dzid ef dyixte ,iriaxd meia ozpidl dxezd lkezy ick ,mini
dcitwdy ,ehltiy rxf zaky ici lr miyp e`nhii `ny yygn
yextl dxezd dzeivy jkne ,dxez ozna ixw z`neh lr dxezd
cer oi` iriax lila elahy xg`ly rnyn ,xzei `le mini dyly
meia la` ,da e`nhii `ly itl ,rxf zaky zhiltn yeygl

.ze`nh od ixd ,zehlet m` iyilyd
äìénä úà ïéöéçønL ïépîzaya dvgexle min mngl xzeny -, ¦©¦¤©§¦¦¤©¦¨

éLéìMä íBiadlinl,úaMa úBéäì ìçL`ed iyilyd meia s`y ©©§¦¦¤¨¦§©©¨
,eze` mi`ixane eteb z` miwfgn mingd minde ,okeqnøîàpL¤¤¡©

cl ziy`xa) elenipy xg`l mky xirl e`ay awri ipa iele oernya
(dk,'íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå'iyilyd meia mby ixd ©§¦©©§¦¦¦§¨Ÿ£¦

.mipkeqn zwfga oiicr eid
ì ïéøLBwL ïépîúéøBäæ ìL ïBLdkex` wexq xnv ly drevx-] ¦©¦¤§¦¨¤§¦

[mec` dreav ,oeyl zxevk dxveçlzLnä øéòN Làøalf`frl §Ÿ¨¦©¦§©¥©
jexa yecwd lgny oniq `ede ,eil`n oialn dide ,mixetikd meia

,l`xyil `edøîàpLxn`e l`xyi z` gikedy (gi `) diryia ¤¤¡©
xn`e ,mzaeyz lawzz egxq m` mbe ,mdizepeer lr eceiy mdl

,'d mya mdl'eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà'm` mb - ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦
dyw mbe wegxnl d`xpy ,mec` rava mzkedy cbak mki`hg eidi
xeywl minkg eknq df weqtne ,blyk d"awd eze` oiali ,exiqdl
mdizepeer lr xtkl `ay glzynd xiry y`xa zixedf ly oeyl

.l`xyi ly
úLk àéäL äëéñì ïépîíéøetkä íBéa äéisebd z` jeql xeq`y - ¦©¦§¦¨¤¦¦§¦¨§©¦¦

,ea zezyl xeq`y myk ,mixetikd meiaäéàø ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥§¨¨
dxenb,øácìyi la`øëæ[fnxe `zknq` oirn-]øîàpL ,øácì ©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©

lr e` cec lr dxq exacy el`a xacnd xenfna (gi hw) mildza
FCnM dllw WAlIe' ,cec mllwe ,l`xyiïîMëå Baø÷a íénë àázå ©¦§©§¨¨§©©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤

,'åéúBîöòa.min ziizyl ony zkiq dywedy ixd §©§¨

àøîâ
meia zhletdy ,epzpyn ly `yixa epipyy dn lr dywn `xnbd

d :`xnbd dywn .d`nh `id ixd iyilydàLéøepipyy dpynd ly ¥¨
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שבת.  פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

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

elah miypdy `ziixad i`pz zrcl mkqend lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zay lilaeäðéð íBé éìeáè àäåzrcly xg`n - §¨§¥¦§

dxezd zlaw zryay `vnp ,zay lila miypd elah ,mi`pzd lk
aixrd `le xweaa zaya dzid dxezd zlaw ixdy ,mei ileah eid
zrya mei ileah eidy xnel xazqn oi` ixde ,dliahd xg` oyny
mzhilt ,f` ehlt m`e ,iyy meia elahy xnel jixve ,dxezd zlaw
,ozyixtn zg` dper dxqgpy `vnp ,jk xn`p m`y `l` ,dxedh
iax zrcl mini ipy `le ,l`rnyi iax zrcl mini dyly jl oi`e
lr dywe ,`aiwr iax zrcl zeper yng `le ,dixfr oa xfrl`
:`xnbd zvxzn .d`nh zeidl dkixv dzid mzrcly ,mdixac

eäééååøz éøîàc ïéáà øa àðéðç áøå ïéáø øa ééaà,exn` mdipy - ©©¥©¨¦§©£¦¨©¨¦§¨§¦©§©§
íBé ìeáèì äøBz äðzéðmixaeq el` mi`pzy xnel gxkda - ¦§¨¨¦§

.zay lila mb leahl zeleki eide ,mei ileahl dxez dpzipy
áéúé[ayi-]øîà÷å øîéøî[xn`e-]àzòîL àäì dìz` - ¨¦§¥©§¨¨©¨§¨§©§¨

.mei ileahl dxez dpzipy ,`pipg axe iia` ly mzrenydéì øîà̈©¥
úøîà÷ äðzéð ,øîéøîì àðéáødpzip ok`y xnel jzpeek m`d - ©¦¨¦§¥©¦§¨¨¨§©

,zaya dkiygyn wx elahy meyn ,mei ileahl dxezäéeàø Bà§¨
úøîà÷la` ,mei ileahl mb ozpidl dxezd dzid die`xy e` - ¨¨§©

,ehlt `le mei ceran elahy meyn ,mei ileahl dpzip `l dyrnl
.dkiygyn aey zelaeh eid zehlet eid m` mle`déì øîàxnixn ¨©¥

,`piaxlàðéîà÷ äéeàøozpidl dxezd dzid die`x ,[izxn`-] §¨¨£¦¨
elah mlek ik ,mei ileah eidyk mdl dpzip `l mle` ,mei ileahl

.jygzyn leahl ewwfed `le ,ehlt `le ,mei ceran
yng cr z`nhn dhilty xn`y `aiwr iax lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .zeperéðéa äøBz eìa÷éìå éLîéL éðéa eìaèéìå§¦§§¥¥¦§¥§¦©§¨¥¥
éLîéLjkne ,f` dxezd z` elawi mbe zay lila elahiy - ¦§¥

dxezd dcitwdy cenll yi ,xwead cr `ed jexa yecwd oizndy
y `aiwr iax xn` ji`e ,zeper yy lrxg` z`nhn dhilt oi`

:`xnbd zvxzn .zeper yng dilr exary,÷çöé éaø øîàxn`p ¨©©¦¦§¨
dxez ozn lr (fh gn diryi)'ézøac øúqa Làøî àì'zligzn - Ÿ¥Ÿ©¥¤¦©§¦

xzqa mdnr izxaic `l ,dxezd z` zzl l`xyi mrl izelbzd
z` elaiw `ly mrhdy ,`iapd ixaca xacd yxtzpy ixd ,jyegae
xzqa dpzil `ed jexa yecwd dvx `ly meyn `ed dlila dxezd

.exdhp `ly mrhdn `le ,dlilae
:`aiwr iax lr zeywdl dtiqen `xnbdàúaLc àøôöa eìaèéìå§¦§§§©§¨§©§¨

àúaLc àøôöa äøBz eìa÷éìåxne`y `aiwr iax zrcl - §¦©§¨§©§¨§©§¨
epiax dyn jxved recn ,dxedh dzhilt zeper yng xg`ly
,axr zrl miyxet eidy elit` ixde ,(`"r) xweaa 'c meia myixtdl
zvxzn .zeper yng o`k yie ,xweaa zay meia leahl mileki eid

:`xnbdäøBz ìa÷ì ïéëìBä eìlä àäé àlL ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¤Ÿ§¥©¨§¦§©¥¨
äìéáèì ïéëìBä eìläåzxg`zn dzid ,xweaa milaeh eid m` - §©¨§¦¦§¦¨

elah jkitle ,mz`nehl leahl ekxvedy el` zngn dxezd zlaw
.zay lila

:'zhlet' oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdéaøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨§©¦
Bæ ,ïðçBé éaø øîà àaàoipra (`"r) lirl epipyy `ziixad - ©¨¨©©¦¨¨

`id ,rxf zaky zhletìáà ,àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨£¨
ïðéòa úBîìL úBðBò LL ,íéøîBà íéîëçyy exariy mikixv - £¨¦§¦¥§¥¨¦©

eyxty mixaeqy meyn ,mnrhe ,`nhiz `l zhletdy ick zeper
mixaeq mbe ,`aiwr iax zrck ,dnkydae ,iqei iax zrck iriax meia
leahle xefgl ekxved ,okn xg`l ehlte ,zay lila elahy el`y
ick ,xweaa zay cr dxezd zpizp dakrzp jkitle ,xweaa zaya

.zeper yy enlyeiy
oipra sqep oic d`ian ,rxf zaky zhlet oipra `xnbd dwqry ab`

:dfú÷Bìçî ,àcñç áø øîàzaky zhlet oipra mi`pzd ewlgpy ¨©©¦§¨©£¤
k `id ,rxf,äMàä ïî äLøétL`id dirna zgpen `idy jezny ¤¥§¨¦¨¦¨

,dyly e` mini ipy xg`l zgxqne znngznïî äLøét ìáà£¨¥§¨¦
Léàä`id ixd ,cba lr zgpene rxf zaky epnn d`viy epiid - ¨¦

äàîè,mlerl,äçì àéäL ïîæ ìk,z`nhn dpi` dyaiyk mle` §¥¨¨§©¤¦©¨
.rixfdl cer die`x dpi`y meyn

x lr dywn `xnbd:`cqg aáéúîdywd -úLL áø,`cqg axl ¥¦©¥¤
(fi eh `xwie) xn`p ,`ziixaa epipyäéäé øLà øBò ìëå ãâa ìëå'§¨¤¤§¨£¤¦§¤

òøæ úáëL åéìò,'axrd cr `nhe minA qAkeì èøtòøæ úáëL ¨¨¦§©¤©§ª©©©¦§¨¥©¨¤¤§¨§¦§©¤©
éàî ,äçeøñ àéäL,`ziixad zpeek dn -åàìdf oi` m`d - ¤¦§¨©¨

a,Léàä ïî äLøétLdgl `idy it lr s` `ziixad dze` zxdhne ¤¥§¨¦¨¦
`cqg ax lr dywe ,'dyaiykl hxt' epipy `l ixdy ,zgxqne
zvxzn .dgl `idy onf lk z`nhn yi` ly rxf zakyy xn`y

:`xnbdàìk ,`ziixad zpeek `l` ,zxaqy enkïî äLøétL Ÿ¤¥§¨¦
.äMàä̈¦¨

:rxf zaky zhilt oipra zewitq ipy zwtzqn `xnbdéòawtzqp - ¨¥
úéúek éòîa ìàøNé ìL òøæ úáëL ,àtt áø[dieb-]eäîm`d - ©¨¨¦§©¤©¤¦§¨¥¦§¥¦©

dyly xg`l dhlt m`e ,zil`xyi lyk mini dylya zgxqn ef mb
:wtqd z` `xnbd zx`an ,`l e` ,da rbepd xedh miniìàøNé¦§¨¥

úBöîa éâéàãc,zeevn miiwl micxge mib`ecy -eäééôeb ìéáç- ¦§¦¦§¦§£¦©§
menigl znxeb ald zb`cy epivn jke ,db`cd zngn mteb mngzn

,'iAxwA iAl mg' (c hl mildz) xn`py ,sebdéâéàc àìc í"ekò ©¦¦§¦§¦©§Ÿ§¦¦
úBöîa,zeevn miiwl micxg mpi`y -àìoi`e ,mngzn mteb oi` - §¦§Ÿ

,mini dylya dgixqn mdirnay rxf zakyàîìéc Bà`ny e` - ¦§¨
ïéìëàc ïåékmilke` mdy -eäééôeb ìéáç íéNîøe íéö÷L- ¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦£¦©§

.jkn mteb mngzn
øîBì éöîz íàåxnel dvxz m`e -íéNîøe íéö÷L éìëàc ïåék §¦¦§¥©¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦

,eäééôeb ìéáçrxf zakyeäî äîäá éòîa,dpic dn -(àéä) äMà £¦©§¦§¥§¥¨©¦¨¦
dì úéàc[dl yiy-]øBãæBøton hlead mgxd zia ilzek xya - §¦¨§§

dl yiy itle ,[miptle miipiyd on `ed mgxd ziae] uegle miipiyd
day rxf zaky okle ,dly mgxd ziaa hley xie` oi` xecfext

úéìc äîäa ìáà ,úçøñî[oi`y-]àì ,øBãæBøt dìrxfd oi` - ©§©©£¨§¥¨§¥¨§§Ÿ
,mngzn dirnayàðL àì àîìéc Bà,welig oi` `ny e` -e÷éz ¦§¨Ÿ§¨¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz -
dxkfedy zwelgnd zx`ean day `ziixad z` d`ian `xnbd

lirlzerxe`nd xcq z` zx`ane ,dxez ozn onf oipra (`"r)
:el encwyïðaø eðz,`ziixaaLãça éMLa[oeiq-]úøNò eðzéð ¨©¨¨§¦¦©Ÿ¤¦§£¤¤

.Ba äòáLa ,øîBà éñBé éaø .ìàøNéì úBøacä©¦§§¦§¨¥©¦¥¥§¦§¨
:mzwelgn z` x`an `axàîìò éleëc ,àáø øîàmicen lkd - ¨©¨¨§¥¨§¨

yLãBç Làøaoeiqeúàl`xyi e`a -,éðéñ øaãîìe li`edáéúë §Ÿ¤£§¦§©¦©§¦
àëä'ebe iWilXd WcgA' ,(` hi zeny) eppipra xn`p -äfä íBia ¨¨©Ÿ¤©§¦¦©©¤

íúä áéúëe ,'éðéñ øaãî eàa,(a ai my) ycegd yeciwa xn`pe ± ¨¦§©¦¨§¦¨¨
,'íéLãç Làø íëì äfä Lãçä'ipya dxen`d 'dGd' zaizne ©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦©¤

,dey dxifba micnl miaezkdïläì äîmr 'd xaic myy enk - ©§©¨
a dynïàk óà ,LãBç Làøl `id dpeekdéleëãe .LãBç Làø Ÿ¤©¨Ÿ¤§¥
àîìòy ,cer micen lkde -zéð úaMa,ìàøNéì äøBz äðli`ed ¨§¨©©¨¦§¨¨§¦§¨¥

eàëä áéúë(g k my) dxez ozna xn`p -úaMä íBé úà øBëæ' §¦¨¨¨¤©©¨
íúä áéúëe ,'BLc÷ì(b bi my) mixvn z`ivia xn`pe ±øîàiå' §©§§¦¨¨©Ÿ¤

äfä íBiä úà øBëæ íòä ìà äLîzaizne ,'mixvOn mz`vi xW` Ÿ¤¤¨¨¨¤©©¤£¤§¨¤¦¦§©¦
,dey dxifba micnl 'xFkf'ïläl äîdxikfd ieeiv xn`p myy enk - ¨©§©¨

ìL BîevòadíBé,mixvnn mz`ivi mei ,xekfl eehvp eze`yóà §¦¤©
,ïàkzayd zxikf ieeiv xn`p ,dxez oznaíBé ìL Bîevòa.zayd ¨§¦¤

éâéìt ék`ed ewlgpy dne -àçøéc àòéá÷arawp mei dfi`a - ¦§¦¦¦§¦¨§©§¨
,oeiq yceg y`xàçøé òáwéà àaLa ãça øáñ éñBé éaøoey`xa - ©¦¥¨©§©§©¨¦§©©§¨

,yceg y`x rawp [oey`x mei-] zayaàaLa ãçáemei eze`ae -àì §©§©¨Ÿ
éãéî àìå eäì øîà,melk 'd mya dyn mdl xn` `l -íeMî ¨©§§Ÿ¦¦¦

ìeçàçøBàc àL,jxcd zgxhe zyleg ±àaLa éøúazaya ipya - §¨§§¨¦§¥§©¨
eze`ae ,l`xyil xnel mixac 'd el xn`e ,'d l` dlre dyn mikyd

e cxi meieäì øîàcr aezka xen`d lk z` 'd myaéì eéäz ízàå' ¨©§§©¤¦§¦
ðäk úëìîî'íé,(e hi my) ©§¤¤Ÿ£¦
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc zay(iyiy meil)

elah miypdy `ziixad i`pz zrcl mkqend lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zay lilaeäðéð íBé éìeáè àäåzrcly xg`n - §¨§¥¦§

dxezd zlaw zryay `vnp ,zay lila miypd elah ,mi`pzd lk
aixrd `le xweaa zaya dzid dxezd zlaw ixdy ,mei ileah eid
zrya mei ileah eidy xnel xazqn oi` ixde ,dliahd xg` oyny
mzhilt ,f` ehlt m`e ,iyy meia elahy xnel jixve ,dxezd zlaw
,ozyixtn zg` dper dxqgpy `vnp ,jk xn`p m`y `l` ,dxedh
iax zrcl mini ipy `le ,l`rnyi iax zrcl mini dyly jl oi`e
lr dywe ,`aiwr iax zrcl zeper yng `le ,dixfr oa xfrl`
:`xnbd zvxzn .d`nh zeidl dkixv dzid mzrcly ,mdixac

eäééååøz éøîàc ïéáà øa àðéðç áøå ïéáø øa ééaà,exn` mdipy - ©©¥©¨¦§©£¦¨©¨¦§¨§¦©§©§
íBé ìeáèì äøBz äðzéðmixaeq el` mi`pzy xnel gxkda - ¦§¨¨¦§

.zay lila mb leahl zeleki eide ,mei ileahl dxez dpzipy
áéúé[ayi-]øîà÷å øîéøî[xn`e-]àzòîL àäì dìz` - ¨¦§¥©§¨¨©¨§¨§©§¨

.mei ileahl dxez dpzipy ,`pipg axe iia` ly mzrenydéì øîà̈©¥
úøîà÷ äðzéð ,øîéøîì àðéáødpzip ok`y xnel jzpeek m`d - ©¦¨¦§¥©¦§¨¨¨§©

,zaya dkiygyn wx elahy meyn ,mei ileahl dxezäéeàø Bà§¨
úøîà÷la` ,mei ileahl mb ozpidl dxezd dzid die`xy e` - ¨¨§©

,ehlt `le mei ceran elahy meyn ,mei ileahl dpzip `l dyrnl
.dkiygyn aey zelaeh eid zehlet eid m` mle`déì øîàxnixn ¨©¥

,`piaxlàðéîà÷ äéeàøozpidl dxezd dzid die`x ,[izxn`-] §¨¨£¦¨
elah mlek ik ,mei ileah eidyk mdl dpzip `l mle` ,mei ileahl

.jygzyn leahl ewwfed `le ,ehlt `le ,mei ceran
yng cr z`nhn dhilty xn`y `aiwr iax lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .zeperéðéa äøBz eìa÷éìå éLîéL éðéa eìaèéìå§¦§§¥¥¦§¥§¦©§¨¥¥
éLîéLjkne ,f` dxezd z` elawi mbe zay lila elahiy - ¦§¥

dxezd dcitwdy cenll yi ,xwead cr `ed jexa yecwd oizndy
y `aiwr iax xn` ji`e ,zeper yy lrxg` z`nhn dhilt oi`

:`xnbd zvxzn .zeper yng dilr exary,÷çöé éaø øîàxn`p ¨©©¦¦§¨
dxez ozn lr (fh gn diryi)'ézøac øúqa Làøî àì'zligzn - Ÿ¥Ÿ©¥¤¦©§¦

xzqa mdnr izxaic `l ,dxezd z` zzl l`xyi mrl izelbzd
z` elaiw `ly mrhdy ,`iapd ixaca xacd yxtzpy ixd ,jyegae
xzqa dpzil `ed jexa yecwd dvx `ly meyn `ed dlila dxezd

.exdhp `ly mrhdn `le ,dlilae
:`aiwr iax lr zeywdl dtiqen `xnbdàúaLc àøôöa eìaèéìå§¦§§§©§¨§©§¨

àúaLc àøôöa äøBz eìa÷éìåxne`y `aiwr iax zrcl - §¦©§¨§©§¨§©§¨
epiax dyn jxved recn ,dxedh dzhilt zeper yng xg`ly
,axr zrl miyxet eidy elit` ixde ,(`"r) xweaa 'c meia myixtdl
zvxzn .zeper yng o`k yie ,xweaa zay meia leahl mileki eid

:`xnbdäøBz ìa÷ì ïéëìBä eìlä àäé àlL ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¤Ÿ§¥©¨§¦§©¥¨
äìéáèì ïéëìBä eìläåzxg`zn dzid ,xweaa milaeh eid m` - §©¨§¦¦§¦¨

elah jkitle ,mz`nehl leahl ekxvedy el` zngn dxezd zlaw
.zay lila

:'zhlet' oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdéaøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨§©¦
Bæ ,ïðçBé éaø øîà àaàoipra (`"r) lirl epipyy `ziixad - ©¨¨©©¦¨¨

`id ,rxf zaky zhletìáà ,àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨£¨
ïðéòa úBîìL úBðBò LL ,íéøîBà íéîëçyy exariy mikixv - £¨¦§¦¥§¥¨¦©

eyxty mixaeqy meyn ,mnrhe ,`nhiz `l zhletdy ick zeper
mixaeq mbe ,`aiwr iax zrck ,dnkydae ,iqei iax zrck iriax meia
leahle xefgl ekxved ,okn xg`l ehlte ,zay lila elahy el`y
ick ,xweaa zay cr dxezd zpizp dakrzp jkitle ,xweaa zaya

.zeper yy enlyeiy
oipra sqep oic d`ian ,rxf zaky zhlet oipra `xnbd dwqry ab`

:dfú÷Bìçî ,àcñç áø øîàzaky zhlet oipra mi`pzd ewlgpy ¨©©¦§¨©£¤
k `id ,rxf,äMàä ïî äLøétL`id dirna zgpen `idy jezny ¤¥§¨¦¨¦¨

,dyly e` mini ipy xg`l zgxqne znngznïî äLøét ìáà£¨¥§¨¦
Léàä`id ixd ,cba lr zgpene rxf zaky epnn d`viy epiid - ¨¦

äàîè,mlerl,äçì àéäL ïîæ ìk,z`nhn dpi` dyaiyk mle` §¥¨¨§©¤¦©¨
.rixfdl cer die`x dpi`y meyn

x lr dywn `xnbd:`cqg aáéúîdywd -úLL áø,`cqg axl ¥¦©¥¤
(fi eh `xwie) xn`p ,`ziixaa epipyäéäé øLà øBò ìëå ãâa ìëå'§¨¤¤§¨£¤¦§¤

òøæ úáëL åéìò,'axrd cr `nhe minA qAkeì èøtòøæ úáëL ¨¨¦§©¤©§ª©©©¦§¨¥©¨¤¤§¨§¦§©¤©
éàî ,äçeøñ àéäL,`ziixad zpeek dn -åàìdf oi` m`d - ¤¦§¨©¨

a,Léàä ïî äLøétLdgl `idy it lr s` `ziixad dze` zxdhne ¤¥§¨¦¨¦
`cqg ax lr dywe ,'dyaiykl hxt' epipy `l ixdy ,zgxqne
zvxzn .dgl `idy onf lk z`nhn yi` ly rxf zakyy xn`y

:`xnbdàìk ,`ziixad zpeek `l` ,zxaqy enkïî äLøétL Ÿ¤¥§¨¦
.äMàä̈¦¨

:rxf zaky zhilt oipra zewitq ipy zwtzqn `xnbdéòawtzqp - ¨¥
úéúek éòîa ìàøNé ìL òøæ úáëL ,àtt áø[dieb-]eäîm`d - ©¨¨¦§©¤©¤¦§¨¥¦§¥¦©

dyly xg`l dhlt m`e ,zil`xyi lyk mini dylya zgxqn ef mb
:wtqd z` `xnbd zx`an ,`l e` ,da rbepd xedh miniìàøNé¦§¨¥

úBöîa éâéàãc,zeevn miiwl micxge mib`ecy -eäééôeb ìéáç- ¦§¦¦§¦§£¦©§
menigl znxeb ald zb`cy epivn jke ,db`cd zngn mteb mngzn

,'iAxwA iAl mg' (c hl mildz) xn`py ,sebdéâéàc àìc í"ekò ©¦¦§¦§¦©§Ÿ§¦¦
úBöîa,zeevn miiwl micxg mpi`y -àìoi`e ,mngzn mteb oi` - §¦§Ÿ

,mini dylya dgixqn mdirnay rxf zakyàîìéc Bà`ny e` - ¦§¨
ïéìëàc ïåékmilke` mdy -eäééôeb ìéáç íéNîøe íéö÷L- ¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦£¦©§

.jkn mteb mngzn
øîBì éöîz íàåxnel dvxz m`e -íéNîøe íéö÷L éìëàc ïåék §¦¦§¥©¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦

,eäééôeb ìéáçrxf zakyeäî äîäá éòîa,dpic dn -(àéä) äMà £¦©§¦§¥§¥¨©¦¨¦
dì úéàc[dl yiy-]øBãæBøton hlead mgxd zia ilzek xya - §¦¨§§

dl yiy itle ,[miptle miipiyd on `ed mgxd ziae] uegle miipiyd
day rxf zaky okle ,dly mgxd ziaa hley xie` oi` xecfext

úéìc äîäa ìáà ,úçøñî[oi`y-]àì ,øBãæBøt dìrxfd oi` - ©§©©£¨§¥¨§¥¨§§Ÿ
,mngzn dirnayàðL àì àîìéc Bà,welig oi` `ny e` -e÷éz ¦§¨Ÿ§¨¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz -
dxkfedy zwelgnd zx`ean day `ziixad z` d`ian `xnbd

lirlzerxe`nd xcq z` zx`ane ,dxez ozn onf oipra (`"r)
:el encwyïðaø eðz,`ziixaaLãça éMLa[oeiq-]úøNò eðzéð ¨©¨¨§¦¦©Ÿ¤¦§£¤¤

.Ba äòáLa ,øîBà éñBé éaø .ìàøNéì úBøacä©¦§§¦§¨¥©¦¥¥§¦§¨
:mzwelgn z` x`an `axàîìò éleëc ,àáø øîàmicen lkd - ¨©¨¨§¥¨§¨

yLãBç Làøaoeiqeúàl`xyi e`a -,éðéñ øaãîìe li`edáéúë §Ÿ¤£§¦§©¦©§¦
àëä'ebe iWilXd WcgA' ,(` hi zeny) eppipra xn`p -äfä íBia ¨¨©Ÿ¤©§¦¦©©¤

íúä áéúëe ,'éðéñ øaãî eàa,(a ai my) ycegd yeciwa xn`pe ± ¨¦§©¦¨§¦¨¨
,'íéLãç Làø íëì äfä Lãçä'ipya dxen`d 'dGd' zaizne ©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦©¤

,dey dxifba micnl miaezkdïläì äîmr 'd xaic myy enk - ©§©¨
a dynïàk óà ,LãBç Làøl `id dpeekdéleëãe .LãBç Làø Ÿ¤©¨Ÿ¤§¥
àîìòy ,cer micen lkde -zéð úaMa,ìàøNéì äøBz äðli`ed ¨§¨©©¨¦§¨¨§¦§¨¥

eàëä áéúë(g k my) dxez ozna xn`p -úaMä íBé úà øBëæ' §¦¨¨¨¤©©¨
íúä áéúëe ,'BLc÷ì(b bi my) mixvn z`ivia xn`pe ±øîàiå' §©§§¦¨¨©Ÿ¤

äfä íBiä úà øBëæ íòä ìà äLîzaizne ,'mixvOn mz`vi xW` Ÿ¤¤¨¨¨¤©©¤£¤§¨¤¦¦§©¦
,dey dxifba micnl 'xFkf'ïläl äîdxikfd ieeiv xn`p myy enk - ¨©§©¨

ìL BîevòadíBé,mixvnn mz`ivi mei ,xekfl eehvp eze`yóà §¦¤©
,ïàkzayd zxikf ieeiv xn`p ,dxez oznaíBé ìL Bîevòa.zayd ¨§¦¤

éâéìt ék`ed ewlgpy dne -àçøéc àòéá÷arawp mei dfi`a - ¦§¦¦¦§¦¨§©§¨
,oeiq yceg y`xàçøé òáwéà àaLa ãça øáñ éñBé éaøoey`xa - ©¦¥¨©§©§©¨¦§©©§¨

,yceg y`x rawp [oey`x mei-] zayaàaLa ãçáemei eze`ae -àì §©§©¨Ÿ
éãéî àìå eäì øîà,melk 'd mya dyn mdl xn` `l -íeMî ¨©§§Ÿ¦¦¦

ìeçàçøBàc àL,jxcd zgxhe zyleg ±àaLa éøúazaya ipya - §¨§§¨¦§¥§©¨
eze`ae ,l`xyil xnel mixac 'd el xn`e ,'d l` dlre dyn mikyd

e cxi meieäì øîàcr aezka xen`d lk z` 'd myaéì eéäz ízàå' ¨©§§©¤¦§¦
ðäk úëìîî'íé,(e hi my) ©§¤¤Ÿ£¦
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc zay(ycew zay meil)

àúìúacxiyke ,mrd ixac z` 'd l` aiyde ,dlre xfg iyilya - ¦§¨¨
äìaâä úåöî eäì øîà,mei eze`a el dxn`pyäòaøàazaya ¨©§¦§©©§¨¨§©§¨¨

da deive cxie ,yinyzn dyixtd zevn lr dehvpe dlre mikyd
meia eae ,l`xyi z`ãeáòeyr -.äLéøt ¨§¦¨

àçøé òáwéà àaLa éøúa ,éøáñ ïðaøåipya rawp yceg y`x - §©¨¨¨§¦¦§¥§©¨¦§©©§¨
e ,zayaàaLa éøúámei eze`a -íeMî ,éãéî àìå eäì øîà àì ¦§¥§©¨Ÿ¨©§§Ÿ¦¦¦

ìeçàúìúa .àçøBàc àLe xfge 'd l` dlr zaya iyilya -øîà §¨§§¨¦§¨¨¨©
äòaøàa ,'éì eéäz ízàå' eäìcxiyke ,dlre xfg zayaeäì øîà §§©¤¦§¦§©§¨¨¨©§

,äìaâä úåöîeäMîçámei eze`ae ,dyixtd lr dehvpe dlr zaya ¦§©©§¨¨©£¦¨
.äLéøt ãeáò̈§¦¨

:iqei iax lr dywn `xnbdéáéúéîxn`p ,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
dyixtd zevna'øçîe íBiä ízLc÷å'opaxk rnyne ,(i hi zeny) §¦©§¨©¨¨

,dxezd dpzip zayae ,iyyae ea yextl eehvp zaya iyingay
e,éñBé éaøì àéL÷.iyye iying iriaxa eyxt eixacly ©§¨§©¦¥

:`xnbd zvxznCì øîàuxzi -,éñBé éaødehvp dyn zn`a ¨©¨©¦¥
e ,iyingae ea yextl iriaxaéñBä ãçà íBé,Bzòcî äLî ómikqde ¤¨¦Ÿ¤¦©§

.iyya mb dkynp dyixtd okle ,enr 'd
:dfa iqei iax zrc dxn`p day `ziixad z` d`ian `xnbdàéðúc§©§¨

,`ziixaaìLCeøa LBãwä íékñäå Bzòcî äLî äNò íéøác äL §Ÿ¨§¨¦¨¨Ÿ¤¦©§§¦§¦©¨¨
éñBä ,Bnò àeäBzòcî ãçà íBé ó,dxez ozn mcewy dyixtd inil ¦¦¤¨¦©§

äMàä ïî Løéôe,dxez ozn xg`l yinyzl xfg `ly ,ixnbløaLå ¥©¦¨¦¨§¦¥
.úBçelä úà¤©

.enr mikqd 'dy oipne ,dl` mixac dyr recn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanéñBäLéøc éàî ,Bzòcî ãçà íBé ó.yxc dn - ¦¤¨¦©§©¨¦

mYWCwe' xn`p ieeivay xg`n :`xnbd daiyn,'øçîe íBiäyxc §¦©§¨©¨¨
y dyníBiäzeidl jixvøçîl äî ,øçîkxgn meiy enk -Bìéì ©§¨¨©§¨¨¥

,Bnò,eiptly dlila mb eyxtiyíBiä óàzeidl jixv,Bnò Bìéì ¦©©¥¦
åixdàðcéàäc äìéìxak meid ly dlild -déì à÷ôð`le ,xar ± §©§¨§¨¦§¨©§¨¥

,ea eyxtdpéî òîL`l` ,meidl dpeekd oi`y o`kn cenll yi - §©¦¨
àðcéàäî øáì éîBé éøzzl`ey .meid caln mini ipy cer ± §¥¥§©¥¨¦§¨

:`xnbdïìðîeepcnl okidne ±,Bãé ìò àeä Ceøa LBãwä íékñäc §¨¨§¦§¦©¨¨©¨
:`xnbd daiynàéøL àìcd dzxy `ly ±äðéëLipiq xd lrãò §Ÿ©§¨§¦¨©
àúaLc àøôödkixv dzid 'd ieeiv itl eli`e ,xweaa zay - ©§¨§©§¨

.xweaa iyya zexyl
:`xnbd zxxan,Léøc éàî ,äMàä ïî Løéôe:`xnbd daiynàNð ¥©¦¨¦¨©¨¦¨¨

ïänò äðéëL äøac àlL ìàøNé äîe ,øîà ,Bîöòa øîBçå ì÷©¨¤§©§¨©©¦§¨¥¤Ÿ¦§¨§¦¨¦¨¤
,úçà äòL àlà,ipiq xdaïîæ ïäì òá÷å,mdnr xaci iznäøîà ¤¨¨¨©©§¨©¨¤§©¨§¨

eLbz ìà 'åâå íéðBëð eéäå' äøBz,(eh ,`i hi my) 'dX` l`ìkL éðà ¨§¨§¦©¦§¤¦¨£¦¤¨
ïîæ éì òáB÷ Bðéàå ,énò úøaãî äðéëL äòLå äòL,inr xaci izn ¨¨§¨¨§¦¨§©¤¤¦¦§¥¥©¦§©

,okl mcew xdhdle yextl lke`yänëå änk úçà ìòilry ©©©©¨§©¨
:`xnbd zl`ey .cinz yextlìò àeä Ceøa LBãwä íékñäc ïìðîe§¨¨§¦§¦©¨¨©

,Bãé:`xnbd daiynáéúëc'dy ipiq xd cnrn ixg` (fk d mixac) ¨¦§¦
el deiv,'íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì',mkizeypl epiidc ¥¡Ÿ¨¤¨¤§¨¢¥¤

déøúa áéúëedf ixg` cin aezke ±,'éãnò ãîò ät äzàå'l`e §¦©§¥§©¨Ÿ£Ÿ¦¨¦
.jld`l aeyzéøîàc úéàåenr mikqd 'dy epcnly mixne` yie ± §¦§¨§¦

(g ai xacna) exn`a ezyixt z` wicvdy dnnøaãà ät ìà ät'¤¤¤£©¤
.'Ba

:`xnbd zxxan,Léøc éàî ,úBçelä úà øaLly m`hg iptn ik ¦¥¤©©¨¦
:`xnbd daiyn ,mxayl el did `l l`xyiøîà,xnege lw dyn ¨©

äîeoaxwâ"éøzî ãçà àeäL ,çñtdxyr ylye ze`n yyn ± ©¤©¤¤¨¦©§©
däøBz äøîà ,úBöî(bn ai zeny),'Ba ìëàé àì øëð ïa ìëå' ¦§¨§¨¨§¨¤¥¨ŸŸ©

dxf dcearl xnenl dpeekde,,[ïàk] dlek äøBzäzegela dielz ©¨¨¨
,dl`d,íéøîeî ìàøNéå,lbrl ecar ixdyänëå änk úçà ìò §¦§¨¥¨¦©©©©¨§©¨

:`xnbd zl`ey .mdl dzzl oi`e dl miie`x mpi`yíékñäc ïìðîe§¨¨§¦§¦
,Bãé ìò àeä Ceøa LBãwä:`xnbd daiynøîàpL(` cl my) ©¨¨©¨¤¤¡©

'ebe zgNd',Lé÷ì Léø øîàå ,'zøaL øLà,'d el xn` ,'xW`' edn ©ªŸ£¤¦©§¨§¨©¥¨¦£¤
.zøaéML Eçk øLéé¦©Ÿ£¤¦©§¨

zg`k gikedl di`x d`iane opaxe iqei iax zwelgnl zxfeg `xnbd
:zercd'éLéìMä íBiì íéðëð eéäå' ,òîL àzrnyn ,(`i hi my) ¨§©§¨§Ÿ¦©©§¦¦

e ,dxez ozn meil encw dyixt ini ipy wxy.éñBé éaøì àéL÷©§¨§©¦¥
:`xnbd zvxznïðéøîà àäy epxn` ixd ±éñBä ãçà íBéäLî ó ¨¨§¦©¤¨¦Ÿ¤

.Bzòcî¦©§
:zercd zg`l ztqep di`x,òîL àzd meid :`ziixaa epipyéLéìL ¨§©§¦¦

d didå Lãça éLéìLmb.úaMa éLéìLyceg y`xy `vnp ok m` §¦¦©Ÿ¤§§¦¦©©¨
drayae ,iyye iying iriaxa eid dyixtd inie ,zaya oey`xa did

e ,dxezd dpzip ycega.ïðaøì àéL÷:`xnbd zvxznCì éøîà± ©§¨§©¨¨¨§¦¨
evxziépî àä ,ïðaø,ef `ziixa dpeyd edin ±.àéä éñBé éaø ©¨¨¨©¦©¦¥¦

.zxg` `ziixa d`ian `id jk myle ,ef `ziixa zx`an `xnbd
,`ziixad zwqer eay iyilyd meid :`xnbd zl`eyéàîì éLéìL§¦¦§©

meia zwqer `idy rnyn `ziixad oeyln ik ,`ed dnl iyily ±§
.zayle ycegl mb iyily df caln didy dxn` eilre ,iyily

iyily :`xnbd daiynàéðúãëìxn`p ,`ziixaa epipyy oiprl ± §¦§©§¨
(g hi my)áéúëe ''ä ìà íòä éøác úà äLî áLiå'eixg`y weqta ©¨¤Ÿ¤¤¦§¥¨¨¤§¦

.''ä ìà íòä éøác úà äLî ãbiå':`ziixad zl`eyBì øîà äî ©©¥Ÿ¤¤¦§¥¨¨¤¨¨©
äLîì àeä Ceøa LBãwäixac z` aiydy xg`l ,l`xyil xnel ©¨¨§Ÿ¤

,mrdìàøNéì äLî íäì øîà äîe,dehvpy itk 'd myaäîe ¨¨©¨¤Ÿ¤§¦§¨¥¨
äLîì ìàøNé eøîà,jk lräøeábä éðôì äLî áéLä äîeexn`y ¨§¦§¨¥§Ÿ¤©¥¦Ÿ¤¦§¥©§¨

:`ziixad daiyn .l`xyi,äìaâä úåöî Bædynl 'd xn` dze`y ¦§©©§¨¨
,mdilr delawy aiydl dyn jxvede ,l`xyil zeevléaø éøác¦§¥©¦

,øîBà éaø .äãeäé øa éñBéy fnxp dl` miaezkaäléçzae`ayn ± ¥©§¨©¦¥©§¦¨
ipiqlLøétz` dyn mdldLðBòepi`e da deevny inl ,dxezd ly ¥¥§¨

,dxney,'äLî áLiå' áéúëcl fnxïéáaLnL íéøácmicixnn ± ¦§¦©¨¤Ÿ¤§¨¦¤§©§¦
mirpeneíãà ìL Bzòc,dxezd z` lawlnóBqáìe,okn xg`l ± ©§¤¨¨§©

døëN ïzî Løét,diniiwnl,'äLî ãbiå' áéúëcl fnxíéøác ¥¥©©§¨¨¦§¦©©¥Ÿ¤§¨¦
k íãà ìL Baì ïéëLBnLixac.äãbàzxg` dhiy d`ian `xnbd ¤§¦¦¤¨¨§©¨¨

:iax ixacaéøîàc àkéàå,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi - §¦¨§¨§¦
,'äLî áLiå' áéúëc ,døëN ïzî Løét äléçzal fnxíéøác ©§¦¨¥¥©©§¨¨¦§¦©¨¤Ÿ¤§¨¦

ãbiå' áéúëc ,dLðBò Løét óBqáìe ,íãà ìL Bzòc ïéáéLnL¤§¦¦©§¤¨¨§©¥¥§¨¦§¦©©¥
,'äLîl fnxïéãéâk íãàì ïéLwL íéøác`xnbd zpeeke .[xn wxi±] Ÿ¤§¨¦¤¨¦¨¨¨§¦¦

iyily did zncewd `ziixaa xkfend iyilyd meidy xnel
l`xyi ly mal jiyndl dyn ligzd yceg y`xn xaky ,mixacl
dxn`e ,mxky ozne myper yxtle ,dxezd zlawl mixaca
iyilye ycega iyily mb did mixacl iyilyd meidy `ziixad

.zaya
:zercd zg`l ztqep di`x,òîL àzd meid :`ziixaa epipyéML ¨§©¦¦

d didLãBça éMLd mbe.úaMa éMLdid yceg y`xy `vnpe ¦¦©¤¦¦©©¨
e ,zaya oey`xa.ïðaøì àéL÷:`xnbd zvxznénð àä`ziixa mb ± ©§¨§©¨¨¨©¦

ixac ef.àéä éñBé éaø©¦¥¦
eay iyyd meid :`xnbd zl`ey .`ziixad z` zx`an `xnbd

,`ziixad zwqeréàîì éML:`xnbd daiyn .`ed dnl iyy ±àáø ¦¦§©§¨¨
,øîà̈©
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קלז ezny in` cenr ft sc ± iyily wxtzekxa

úåöî eäì øîà àúìúaäìaâä.,l`xUil oxn`e axrlcxi ipXA Fl Exn`PWmixaCdW ¦§¨¨£©§¦§©©§¨¨¤©§¨¦¤¤¤§©¥¦¨©¨¤¤©£¨¨§¦§¨¥
z` dyn aWIe" dlre miMWd zxgOle .'ebe "mrd ipwfl `xwIe dyn `aIe" aizkcM§¦§¦©¨ŸŸ¤©¦§¨§¦§¥¨¨§©¨¢¨¦§¦§¨¨©¨¤Ÿ¤¤
`A ikp` dPd" Fl xn`p mFIA FaE ,Eid dnMWdA eizFIlr lM xn`cM ,'ebe "mrd ixaC¦§¥¨¨§©£©¨£¦¨©©§¨¨¨©¤¡©¦¥¨Ÿ¦¨
xg` daEzM `idW t"r` ,"xdA zFlr mkl ExnXd"C mzlAbd zevnE .'ebe "arA Lil ¥̀¤§©¦§©©§¨¨¨§¦¨§¨¤£¨¨¤¦§¨©©

,"xgnE mFId mYWCwe"dWixR zevn `idW- §¦©§¨©¨¨¤¦¦§©§¦¨
dlrWdiIlr `iddA aizkC ,dxn`p okl mcFw¤¨¥¤¤§¨¦§¦§©¦£¦¨¤¨¨
dUrpC mrd ixaC d"awdl aiWdl iWilXA©§¦¦§¨¦§¦§¥¨¨§©£¤

)rnWpe(`xwC `tiqe ,"Lil` `A ikp` dPd" §¦§©¦¥¨Ÿ¦¨¥¤§¥¨¦§¨
ixaC dn ike .'ebe "mrd ixaC z` dyn cBIe"©©¥Ÿ¤¤¦§¥¨¨§¦©¦§¥

zevn `N` ?o`M Wi mrddlAbdFA Fl xn`p ¨¨¥¨¤¨¦§©©§¨¨¤¡©
Dxn` axrle ,ikd Dl `ipY oOwlE .mFIA©§©¨©§¨¨¨¦§¨¤¤£¨¨

,l`xUilzxgOledlre miMWd 'cAciBde §¦§¨¥§©¨¢¨§¦§¦§¨¨§¦¦
Fl dxn`pe ,dlAbd zevn mdilr ElATW¤¦§£¥¤¦§©©§¨¨§¤¤§¨
t"r`e ."xgnE mFId mYWCwe" dWixR zevn¦§©§¦¨§¦©§¨©¨¨§

b cFrWIWzAWmFi cr mini '-opixn`doOwl ¤¥¨¦©©¨¨¨§¦©§©¨
FYrCn cg` mFi siqFd dynC i"xl:íBiä §§Ÿ¤¦¤¨¦©§©

øçîe.eE 'd WFxtl Fl xn`p 'dA rnWn':øîà ¨¨©§©§¤¡©¦§¨©
ø EìéñBé '.c WFxtl Fl xn`p iriaxA mlFrl' §¥§¨¨§¦¦¤¡©¦§

,cg` mFi siqFd `Ede ,'demiMqded"awd §§¦¤¨§¦§¦
FYrcl:äMàä ïî Løéôe.oYn xg`l ,ixnbl §©§¥¥¦¨¦¨§©§¦§©©©©

cIn .dxFYWxiRXnxfg `l aEW ,eixiag mr ¨¦¨¦¤¥¥¦£¥¨Ÿ¨©
WinWzl:íBiä óà.,FOr Flil zFidl Kixv §©§¦©©¨¦¦§¥¦

xWt` `l `de:ïîæ íäì òá÷å.xAci izni` §¨Ÿ¤§¨§¨©¨¤§©¥¨©§©¥
mdOr:eéäå äøBz äøîàíéðBëð'åâå.)`(EWxiR ¦¨¤¨§¨¨§¨§¦¥§

odizFWPn:ïîæ éì òá÷ àìå.,FxEAcllkE`W ¦§¥¤§Ÿ¨©¦§©§¦¤©
okl mcFw WFxtl:íëéìäàì.mkizFWp xiYdl ¦§¤¨¥§¨¢¥¤§©¦§¥¤

mkl iYxq`W ,WinWzl:øëð ïa.,cOEWn §©§¦¤¨©§¦¨¤¤¥¨§¨
ExMpzPWminXAW eia`l eiUrn:äøBzä ¤¦§©§©£¨§¨¦¤©¨©¦©¨

dlek.l`xUie ,ElNd zFgENA diElY ¨§¨©©¨§¦§¨¥
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"zezin 'c" wxta gken oke .i`d inp):ep sc oixcdpq(dcedi 'xc dizlin xnzi`c

,zay` cewti` dxnac oeike :z"`e .ediieexz`

"iazk lk" 'ta opixn` ikid):giw onwl(ilnl`

oda dhly `l dpey`x zay l`xyi exny

on e`vi iriayd meia idie" xn`py ,oeyle dne`

."wlnr `aie" dixza aizke ."'ebe hewll mrd

dxnac oeik ?dpey`x zay i`dl ixw i`n`

`xwirnc ,dpey`x zay dzid `l `de ,eehvp

jenqa opixn`e "'ebe e`aie mli`n erqie" aizk

rnync :miywn cere !did zay meid eze`c

dpey`x ;mcew eid zezay izyy miweqtd jezn

,ond mdl cxi zay eze` xg`e ,mli`n erqpyk

'ebe dpyn mgl ehwl iyyd meia idie" aizke

edelk` dyn xn`ie] 'ebe xwad cr eze` egipie

meia idie 'ebe edehwlz mini zyy 'ebe meid

rnyn "['ebe hewll mrd on e`vi iriayd

`id dxn xg`y ziyily zayay:

øîàådxna jev xy`k dcedi ax.i`d

`kile ,aizk dxez dpyna `xw

xninl)(gixdy ± dxez ozna "jev xy`k"

`l edlekae ,xcqd lr `l` xtqn did `l dyn

"jev xy`k" aizk:

ïéîåçúàcewti` `l.'xk `iz`c l"v oi`

.`ziixe`c oinegz xn`c ,`aiwr

cewti` zegtd lkl ipiqac ,r"kl rnyn `dc

xnelk `l` ,oinegz hwp `wec e`lc .oinegz`

xne .odl xy` lk odnr oikilen eidy ,d`ved

.cewti` :xaq xne ,cewti` `l d`ved` :xaq

"enewnn yi` `vi l`" aizk on zyxtac b"r`e

oiaexirc w"tqa d`ved dipin opiyxce):fi sc(

xg` ,xn`p dxez ozn xg`y xninl `ki`

gipdl d"awd xn`y [enk] .okynd dyrpy

onc ilinl ikiiyc meyne ,zecrd iptl zpvpv

t"r` ± cewti` xn`c o`nle .mzd edpiazk

ziyixtck ,mzd diazk ,xn`p dxnay:

åúåàåmei'ek did zaya iying.ok m`e

zaya `vnpe ,mdigqt ehgy iriaxa

.ycgl xeyra did f`y ,odigqt egwl dxary

ea dyrpy itl ,"lecbd zay" eze` oixew ok lre

yxcna opixn`ck .lecb qp)`a 't dax zeny:(

zexeka evawzp zay dze`a ,mdigqt egwlyk

eid dnl mel`ye ,l`xyi lv` mlerd zene`

bexdiy "'dl gqt gaf" :odl exn` jk oiyer

drxt l`e mdizea` lv` ekld .mixvn ixeka

eyre ,evx `le ,l`xyi eglyiy epnn ywal

dknl" c"dd .daxd odn ebxde dngln zexeka

"mdixekaa mixvn:áéúëåmini zyy

edehwlz.dyn xn`ie" aizkc ,dpyn mgl ehwly dynl dcrd i`iyp ecibdyk ,reay on xak cxiy xg` azkp weqtd df `lde ?did zayac `xw i`dn di`x iziin ikid :dniz

mkl xnel il did :xne` dide ,mdl xnel gky dync xity gken n"n ,k"g` cr xn`p `lc b"r`c :i"xe`e !xary oey`x mein cxi xak onde "edehwlz mini zyy 'ebe meid edelk`

did zaya cg` k"`e ,mini zyy edehwlzy ,ond z` ozpyk d"awd xn`y dn:øùòmeid eze` lhp zexhr.yxcna opixn`c meyn ± okynd znwdl oey`x aiyg `lc `d)`xwie

ipiny 't dax(zexg` zexhr xyr lhp okynd znwd ly meid eze` :w"dc ,i`w okynd znwdc dilrc meyn :inp i` .ewxtne okynd cinrn dyn did mi`elnd ini 'f lky:ïåùàø
miycw zlik`l."oetva ozhigy" ipzw "miycw zlik`" mewna k"zae:a(ïðáøìcear oixiqg 'g.`zy `iddc xii`e ± oixiqg 'f `l` ,cear oixiqg 'g l"v ied `lc :wgvi 'x xne`

dpny opaxl inp hwp ,did zaya 'd mei eze`c lirl `ipz `dc ,cear oixiqg drayc xninl jixhvi` i"xlc meyn `l` .lirl xn`ck dexar ixear:
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úaLa éâìtéî÷å .ïòqîì :øîà á÷òé øa àçà áø .ïúééðçì©£¨¨¨©©¨©©£Ÿ¨©§©¨¨§¨¦©§¦§©¨
éäìà 'ä Eeö øLàk" ,áéúëc ,äøîcäãeäé áø øîàå "E §¨¨¦§¦©£¤¦§¡Ÿ¤§¨©©§¨

'Eeö øLàk' :áø øîàY,ãe÷ôéà úaMà :øáñ øî .äøîa ¨©©©£¤¦§§¨¨¨¨©©©¨¦§
.ãe÷ôéà éîð ïéîeçzà :øáñ øîe .ãe÷ôéà àì ïéîeçzà©§¦¨¦§¨¨©©§¦©¦¦§
øNò äòaøàa íéøönî ìàøNé eàöé BaL ïñéð :ù"ú¦¨¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦§©§¨¨¨¨
.úBøBëa e÷ì áøòìå ,eàöé øNò äMîçáe ,íäéçñt eèçL̈£¦§¥¤©£¦¨¨¨¨§§¨¤¤¨§
íBiä BúBàå .úBøBëa e÷ì 'áøòaî' :àlà !?ã"ñ 'áøòì'¨¤¤¤¨¦¨¤¤¨§§©

úaLa äMîç ïñéða øñéîçcî .äéä úaLa éLéîçY £¦¦§©¨¨¨¦©£¥©§¦¨£¦¨§©¨
ïåéñc àçøé Léøå ,àúaL øéiàc àçøé LéøY,úaLa ãç ¥©§¨§¦¨©§¨§¥©§¨§¦¨©§©¨

àzL àéääc øéià :ïðaø Cì éøîà !ïðaøì àéL÷Yéøeaò ©§¨§©¨©¨§¦¨©¨©¦¨§©¦©¨©¥
ìàøNé eàöé BaL ïñéð :deøaò àìc òîL àz .deøaò©§¨§©§¨©§¦¨¤¨§¦§¨¥
øNò äMîça ,íäéçñt eèçL øNò äòaøàa íéøönî¦¦§©¦§©§¨¨¨¨¨£¦§¥¤©£¦¨¨¨
:àîéà àlà !?ã"ñ 'áøòì' .úBøBëa e÷ì áøòìå ,eàöé̈§§¨¤¤¨§¨¤¤¤¨¥¨
,äéä úaLa éLéîç íBiä BúBàå .úBøBëa e÷ì 'áøòaî'¦¨¤¤¨§§©£¦¦§©¨¨¨
òøéàå ,øéià øñç .úaLa úBéäì øéià òøéàå ,ïñéð íéìLä¦§¦¦¨§¥©¦¨¦§§©¨¨¥¦¨§¥©
éñBé 'ø épî àä !ïðaøì àéL÷ ,úaLa ãçàa úBéäì ïåéñ¦¨¦§§¤¨§©¨©§¨§©¨©¨©¦©¥
úãò ìk eàáiå íéìàî eòñiå" ù"ú :àtt áø øîà .àéä¦¨©©©¨©¦§¥¥¦©¨Ÿ¨£©
BúBàå "éðMä Lãçì íBé øNò äMîça 'åâå ìàøNé éða§¥¦§¨¥©£¦¨¨¨©Ÿ¤©¥¦§

aL íBiä"'ä ãBák úà íúéàøe ø÷áe" áéúëc ,äéä ú ©©¨¨¨¦§¦Ÿ¤§¦¤¤§
àúaL øéiàa øñéîçcîe ."eäè÷ìz íéîé úLL" áéúëe§¦¥¤¨¦¦§§ª¦©£¥©§¦¨©§¨

YCì éøîà !ïðaøì àéL÷ ,úaLa ãç ïåéñc àçøé Léø¥©§¨§¦¨©§©¨©§¨§©¨©¨§¦¨
áø ì"à .deøaò éøeaò àzL àéääc øéià :ïðaøéáéáç ©¨©¦¨§©¦©¨©¥©§©£¦¦

äðMa ïBLàøä Lãça éäéå" ,ù"ú :éLà áøì äàðæBçî¥§¨¨§©©¦©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨
ìèð íBé BúBà :àðz "ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàa úéðMä©¥¦§¤¨©Ÿ¤©©¦§¨¨¨¨©
,íéàéNðì ïBLàø ,úéLàøá äNòîì ïBLàø ;úBøèò øNò¤¤£¨¦§©£¥§¥¦¦¦§¦¦
,Làä úãéøéì ïBLàø ,äãBáòì ïBLàø ,äpeäëì ïBLàø¦¦§¨¦©£¨¦¦¦©¨¥

ì ïBLàø ,íéLã÷ úìéëàì ïBLàøïekLïBLàø ,äðéëL ¦©£¦©¨¨¦¦§¦§¦¨¦
.íéLãçì ïBLàø ,úBîaä øeqéàì ïBLàø ,ìàøNé úà Cøáì§¨¥¤¦§¨¥¦§¦©¨¦¨¢¨¦

úaLa ãç àzL éàäc ïñéðc àçøé LéøcîeYã÷zLàc ¦§¥©§¨§¦¨§©©¨©§©¨§¤§¨©
úøöò ïéa ïéà :íéøîBà íéøçà ,àéðúc ;úaLa ['ãa]§§©¨§©§¨£¥¦§¦¥¥£¤¤

ä"øì ä"ø ïéa ïéàå ,úøöòìíàå ,ãáìa íéîé 'ã àlà ©£¤¤§¥¥§¤¨¨¦¦§©§¦
úøaeòî äðL äúéäYøéiàc àçøé Léø déì äåä .'ä ¨§¨¨¨§¤¤£¨¥¥©§¨§¦¨

Yïåéñc àçøé Léøå ,àúaL éìòîYïéa àéL÷ ,àúaL ©£¥©§¨§¥©§¨§¦¨©§¨©§¨¥
éñBé 'øì !ïðaøì ïéa éñBé éaøìY,ãeáò ïéøñç äòáL §©¦¥¥§©¨©§©¥¦§¨£¥¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc zay(ycew zay meil)

iyyïúééðçìe ,ipiq xacna l`xyi ly,øîà á÷òé øa àçà áø ©£¨¨¨©£¨©©£Ÿ¨©
iyy mbe oziipgl iyyïòqîìmei eze`ay ,micitxn mzriqpl ± §©¨¨

.ipiq xacnl e`a myn erqpy
:`g` axe `ax zwelgn z` zx`an `xnbdéâìôéî÷åewlgpe ± §¨¦§§¦

azevnäøîc úaLn oky ,dxna da eehvpy ±áéúëczxyra §©¨§¨¨¦§¦
'ebe zAXd mFi z` xFnW' (ai d mixac) zexacd'ä Eeö øLàk ¨¤©©¨©£¤¦§

éäìà'E,zexacd mcew cer ef devna eehvp xaky rnynáø øîàå ¡Ÿ¤§¨©©
,áø øîà äãeäé`id dpeekdy,'Eeö øLàk'xakøî .äøîa`ax ± §¨¨©©©£¤¦§§¨¨©

ãewtéà àì ïéîeçzà ãewtéà úaMà ,øáñdk`ln xeqi` lr ± ¨©©©¨¦©©§¦Ÿ¦©
dpzipy cr eehvd `l oiicr oinegzd lr j` ,dxna eehvp zaya
,dn` miitl`n xzei zaya zkll mdl xzen did okle ,dxez
did df meie ,oey`x meia ipiql e`ae ,zaya erqp micitxn mzriqpae

.oziipgl wx oey`xøîe`g` ax ±ãewtéà énð ïéîeçzà ,øáñmb ± ©¨©©§¦©¦¦©
e`vi okle ,zaya driqp mdl dxq`pe dxna eehvp oinegzd lr

meie ,ipiql e`a mei eze`ae oey`x meia wx micitxnoey`x did df
.mrqnl mb

:zercd zg`l ztqep di`x,òîL àz,`ziixaa epipyBaL ïñéð ¨§©¦¨¤
øNò äòaøàa ,íéøönî ìàøNé eàöéeaeèçLz`,íäéçñt ¨§¦§¨¥¦¦§©¦§©§¨¨¨¨¨£¦§¥¤

eàöé øNò äMîçáe,myne÷ì áøòìåd.úBøBëa ©£¦¨¨¨¨§§¨¤¤¨§
zx`an ,`ziixad ixac z` `iadl `xnbd dkiynny mcewe

:`xnbd dywn .da dywy dn z` `xnbdCzòc à÷ìñ 'áøòì'± ¨¤¤¨§¨©§¨
mz`ivi ixg`y axra wx dzid zexeka zkny jzrca dlri ike

.mixvnn
:dixac jynd z` `iadl zxfege ,`ziixad z` zx`an `xnbd

àlày xnel jixve÷ì áøòaîd,úBøBëamcwy dlila xnelk ¤¨¦¨¤¤¨§
:`ziixad dkiynne .d`ivilíBiä BúBàå[xyr dyng-]éLéîç §©£¦¦

.äéä úaMa:`xnbd zwiicnøñéîçcîxyr dyngy xg`n ±ïñéða ©©¨¨¨¦§£¥©§¦¨
did,úaMa äMîç`vnpàçøé Léøyceg y`x -àúaL ,øéiàc- £¦¨©©¨¥©§¨§¦¨©§¨

,zayejkitlàçøé Léøyceg y`x ±ãç ,ïåéñcoey`x ±,úaLa ¥©§¨§¦¨©§©¨
e,ïðaøì àéL÷.zaya ipya did oeiq yceg y`xy exn`y ©§¨§©¨¨

:`xnbd zvxznCì éøîàevxzi ±éøeaò àzL àéääc øéià ,ïðaø ¨§¦¨©¨¨¦¨§©¦©¨©¥
deøaòmiyely oa ,`ln-] xaern yceg did dpy dze` ly xii` ± ©§©

.zaya ipya lg oeiq yceg y`xy `vnpe ,[mei
:df uexiz dgec `xnbdòîL àz,`ziixa dze` ly `tiqdn di`x ¨§©

x`ean mydeøaò àìc,epipyy ,xaern did `l xii`y ±BaL ïñéð §Ÿ©§©¦¨¤
äMîça ,íäéçñt eèçL øNò äòaøàa ,íéøönî ìàøNé eàöé̈§¦§¨¥¦¦§©¦§©§¨¨¨¨¨£¦§¥¤©£¦¨

.úBøBëa e÷ì áøòìå ,eàöé øNò:`xnbd dywnà÷ìñ 'áøòì' ¨¨¨§§¨¤¤¨§¨¤¤¨§¨
Czòc:`xnbd zx`an .ok jzrca dlrz ike -àîéà àlàjixv ± ©§¨¤¨¥¨
,xnel.úBøBëa e÷ì áøòaî:`ziixad dkiynneéLéîç íBiä BúBàå ¦¨¤¤¨§§©£¦¦

ïñéð íéìLä ,äéä úaMa,`ln didy xnelk ,zenlya oqip dlk ± ©©¨¨¨¦§¦¦¨
òøéàåyceg y`xøéià øñç ,úaMa úBéäì øéià,xqg xii` did ± §¥©¦¨¦§©©¨¨¥¦¨
òøéàåyceg y`x.ïðaøì àéL÷ .úaMa ãçàa úBéäì ïåéñ §¥©¦¨¦§§¤¨©©¨©§¨§©¨¨

:`xnbd zvxznépî àäixac ef `ziixa ±,àéä éñBé éaøitl la` ¨©¦©¦¥¦
jxev oi`e ,iyinga lg `l oqipa xyr dyngy xnel s` xyt` opax

.xaern did dpy dze`a xii`y uxzl

:miweqtd zernyn z` zwiicny `ziixan opax lr dywn `tt ax
,òîL àz ,àtt áø øîà(` fh zeny) xn`peàáiå íìéàî eòñiå' ¨©©¨¨¨§©©¦§¥¥¦©¨Ÿ

ìàøNé éða úãò ìkoiq xAcn l`Lãçì íBé øNò äMîça 'åâå ¨£©§¥¦§¨¥¤¦§©¦©£¦¨¨¨©Ÿ¤
,'éðMä,xii` `edyey gxkda,äéä úaL íBiä BúBàea ixdy ©¥¦©©¨¨¨

,zxgnl on mdl cixei 'dy gihade arxd lr dyn lr enrxzd
áéúëc(f fh my)áéúëe ,''ä ãBák úà íúéàøe ø÷áe'(ek fh my) ¦§¦Ÿ¤§¦¤¤§§¦

dyn mdl xn`y,eäè÷ìz íéîé úLL'`l ,zAW iriaXd mFIaE ¥¤¨¦¦§§ª©©§¦¦©¨Ÿ
,ond mda cxiy mini dyy xg`l wx dzid zay ok m` ,'FA didi¦§¤

d dpey`xl ond zcixiy o`kneeay meide ,zaya oey`xa dzi
:`tt ax dywn .zay did dilr mgihadàúaL øéiàa øñéîçcîe¦©£¥©§¦¨©§¨

ixd ,xqg yceg `ed xii`e ,zay did xii`a xyr dyngy xg`ne -
`vnpe ,minly zereay ipy xii` seq cr exzepãç ïåéñc àçøé Léø¥©§¨§¦¨©

oey`x ±,úaMae.ïðaøì àéL÷ ©©¨©§¨§©¨¨
:`xnbd zvxznïðaø Cì éøîàopaxy xnel ep` migxken df lr ± ¨§¦¨©¨¨

,evxziàzL àéääc øéiàdpy dze` ly -deøaò éøeaòdid ± ¦¨§©¦©¨©¥©§©
.zaya ipya lg oeiq yceg y`x jkitle ,xaern

:zehiyd on zg`k zayiizn dpi`y `ziixan dywn `xnbdøîà̈©
äàðæBçî éáéáç áø déì[`fegn xird oa-],òîL àz ,éMà áøì ¥©£¦¦¥§¨¨§©©¦¨§©

(fi n my) xn`pLãçì ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå'©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨©¥¦§¤¨©Ÿ¤
,'ïkLnä í÷eäeàðú,`ziixaaíBé BúBàokynd mwedyøNò ìèð ©©¦§¨¨¨¨©¤¤

,úBøèò:md el`e ,mixac dxyrl oey`x didy xnelkïBLàø £¨¦
,úéLàøá äNòîì,zaya oey`xa lg df meiyì ïBLàøzaxwd §©£¥§¥¦¦§

d,äpeäëì ïBLàø ,íéàéNðzepaxwd zcear dxqnp mei eze`ny §¦¦¦¦§¨
,mcal mipdklì ïBLàød xcqäãBáòzepaxwa ycwna dreawd ¦§£¨

,xeaivLàä úãéøéì ïBLàø,gafnd lr minyd onúìéëàì ïBLàø ¦¦¦©¨¥¦©£¦©
díéLã÷,dxeza mireawd zeleabaì ïBLàøïBkLdäðéëL ¨¨¦¦¦§§¦¨

,l`xyiaìàøNé úà Cøáì ïBLàø,mipdk zkxaaøeqéàì ïBLàø ¦§¨¥¤¦§¨¥¦§¦
,úBîaäd `ed oqipy ,cere ,zenaa daxwdd dxq`p f`nyïBLàø ©¨¦

.íéLãçì:iaiag ax wiicnàçøé Léøcîeyceg y`xy xg`ne ± ¨¢¨¦¦§¥©§¨
àzL éàäc ïñéðca did efd dpyd ly -ãçoey`x ±,úaMaixd §¦¨§©©¨©©©¨

oqip yceg y`xã÷zLàc,mixvnn e`vi day ,zncewd dpyd ly ± §¤§¨©
didàéðúc ,úaMa [äòaøàa]:`ziixaaïéa ïéà ,íéøîBà íéøçà §©§¨¨©©¨§©§¨£¥¦§¦¥¥

úøöò[zereayd bg-]äðMä Làøì äðMä Làø ïéa ïéàå úøöòì £¤¤©£¤¤§¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨
,ãáìa íéîé äòaøà àlàdpyd y`x legi d`ad dpya ,xnelk ¤¨©§¨¨¨¦¦§¨

oke ,ef dpya dpyd y`x ea lgy meid ixg` reaya mini drax`
,micrend x`y,úøaeòî äðL äúéä íàåixg` legiäMîç.mini §¦¨§¨¨¨§¤¤£¦¨

,iriaxa did oqip yceg y`xy oeikeøéiàc àçøé Léø déì äåä£¨¥¥©§¨§¦¨
àúaL éìòî[iyy mei-] zay axra xii` yceg y`x `vnp ±Léøå ©£¥©§¨§¥
ïåéñc àçøéa.ïðaøì ïéa éñBé éaøì ïéa àéL÷ ,àúaL ©§¨§¦¨©§¨©§¨¥§©¦¥¥§©¨¨

:`xnbd zvxznìzrcãeáò ïéøñç äòáL éñBé éaødpya ± §©¦¥¦§¨£¥¦¨
dpyay gqt oia yxtdd okle ,mixqg miycg dray eyr dpey`xd
dpyay s`e ,mini dyly wx did dipyd dpyay gqtl dpey`xd
lg `ed dpey`xd dpya ,zaya oey`xa lg oqip yceg y`x dipyd

.zaya oey`xa lg oeiq yceg y`x okle ,zaya iyinga
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,xnel.úBøBëa e÷ì áøòaî:`ziixad dkiynneéLéîç íBiä BúBàå ¦¨¤¤¨§§©£¦¦

ïñéð íéìLä ,äéä úaMa,`ln didy xnelk ,zenlya oqip dlk ± ©©¨¨¨¦§¦¦¨
òøéàåyceg y`xøéià øñç ,úaMa úBéäì øéià,xqg xii` did ± §¥©¦¨¦§©©¨¨¥¦¨
òøéàåyceg y`x.ïðaøì àéL÷ .úaMa ãçàa úBéäì ïåéñ §¥©¦¨¦§§¤¨©©¨©§¨§©¨¨

:`xnbd zvxznépî àäixac ef `ziixa ±,àéä éñBé éaøitl la` ¨©¦©¦¥¦
jxev oi`e ,iyinga lg `l oqipa xyr dyngy xnel s` xyt` opax

.xaern did dpy dze`a xii`y uxzl

:miweqtd zernyn z` zwiicny `ziixan opax lr dywn `tt ax
,òîL àz ,àtt áø øîà(` fh zeny) xn`peàáiå íìéàî eòñiå' ¨©©¨¨¨§©©¦§¥¥¦©¨Ÿ

ìàøNé éða úãò ìkoiq xAcn l`Lãçì íBé øNò äMîça 'åâå ¨£©§¥¦§¨¥¤¦§©¦©£¦¨¨¨©Ÿ¤
,'éðMä,xii` `edyey gxkda,äéä úaL íBiä BúBàea ixdy ©¥¦©©¨¨¨

,zxgnl on mdl cixei 'dy gihade arxd lr dyn lr enrxzd
áéúëc(f fh my)áéúëe ,''ä ãBák úà íúéàøe ø÷áe'(ek fh my) ¦§¦Ÿ¤§¦¤¤§§¦

dyn mdl xn`y,eäè÷ìz íéîé úLL'`l ,zAW iriaXd mFIaE ¥¤¨¦¦§§ª©©§¦¦©¨Ÿ
,ond mda cxiy mini dyy xg`l wx dzid zay ok m` ,'FA didi¦§¤

d dpey`xl ond zcixiy o`kneeay meide ,zaya oey`xa dzi
:`tt ax dywn .zay did dilr mgihadàúaL øéiàa øñéîçcîe¦©£¥©§¦¨©§¨

ixd ,xqg yceg `ed xii`e ,zay did xii`a xyr dyngy xg`ne -
`vnpe ,minly zereay ipy xii` seq cr exzepãç ïåéñc àçøé Léø¥©§¨§¦¨©

oey`x ±,úaMae.ïðaøì àéL÷ ©©¨©§¨§©¨¨
:`xnbd zvxznïðaø Cì éøîàopaxy xnel ep` migxken df lr ± ¨§¦¨©¨¨

,evxziàzL àéääc øéiàdpy dze` ly -deøaò éøeaòdid ± ¦¨§©¦©¨©¥©§©
.zaya ipya lg oeiq yceg y`x jkitle ,xaern

:zehiyd on zg`k zayiizn dpi`y `ziixan dywn `xnbdøîà̈©
äàðæBçî éáéáç áø déì[`fegn xird oa-],òîL àz ,éMà áøì ¥©£¦¦¥§¨¨§©©¦¨§©

(fi n my) xn`pLãçì ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå'©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨©¥¦§¤¨©Ÿ¤
,'ïkLnä í÷eäeàðú,`ziixaaíBé BúBàokynd mwedyøNò ìèð ©©¦§¨¨¨¨©¤¤

,úBøèò:md el`e ,mixac dxyrl oey`x didy xnelkïBLàø £¨¦
,úéLàøá äNòîì,zaya oey`xa lg df meiyì ïBLàøzaxwd §©£¥§¥¦¦§

d,äpeäëì ïBLàø ,íéàéNðzepaxwd zcear dxqnp mei eze`ny §¦¦¦¦§¨
,mcal mipdklì ïBLàød xcqäãBáòzepaxwa ycwna dreawd ¦§£¨

,xeaivLàä úãéøéì ïBLàø,gafnd lr minyd onúìéëàì ïBLàø ¦¦¦©¨¥¦©£¦©
díéLã÷,dxeza mireawd zeleabaì ïBLàøïBkLdäðéëL ¨¨¦¦¦§§¦¨

,l`xyiaìàøNé úà Cøáì ïBLàø,mipdk zkxaaøeqéàì ïBLàø ¦§¨¥¤¦§¨¥¦§¦
,úBîaäd `ed oqipy ,cere ,zenaa daxwdd dxq`p f`nyïBLàø ©¨¦

.íéLãçì:iaiag ax wiicnàçøé Léøcîeyceg y`xy xg`ne ± ¨¢¨¦¦§¥©§¨
àzL éàäc ïñéðca did efd dpyd ly -ãçoey`x ±,úaMaixd §¦¨§©©¨©©©¨

oqip yceg y`xã÷zLàc,mixvnn e`vi day ,zncewd dpyd ly ± §¤§¨©
didàéðúc ,úaMa [äòaøàa]:`ziixaaïéa ïéà ,íéøîBà íéøçà §©§¨¨©©¨§©§¨£¥¦§¦¥¥

úøöò[zereayd bg-]äðMä Làøì äðMä Làø ïéa ïéàå úøöòì £¤¤©£¤¤§¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨
,ãáìa íéîé äòaøà àlàdpyd y`x legi d`ad dpya ,xnelk ¤¨©§¨¨¨¦¦§¨

oke ,ef dpya dpyd y`x ea lgy meid ixg` reaya mini drax`
,micrend x`y,úøaeòî äðL äúéä íàåixg` legiäMîç.mini §¦¨§¨¨¨§¤¤£¦¨

,iriaxa did oqip yceg y`xy oeikeøéiàc àçøé Léø déì äåä£¨¥¥©§¨§¦¨
àúaL éìòî[iyy mei-] zay axra xii` yceg y`x `vnp ±Léøå ©£¥©§¨§¥
ïåéñc àçøéa.ïðaøì ïéa éñBé éaøì ïéa àéL÷ ,àúaL ©§¨§¦¨©§¨©§¨¥§©¦¥¥§©¨¨

:`xnbd zvxznìzrcãeáò ïéøñç äòáL éñBé éaødpya ± §©¦¥¦§¨£¥¦¨
dpyay gqt oia yxtdd okle ,mixqg miycg dray eyr dpey`xd
dpyay s`e ,mini dyly wx did dipyd dpyay gqtl dpey`xd
lg `ed dpey`xd dpya ,zaya oey`xa lg oqip yceg y`x dipyd

.zaya oey`xa lg oeiq yceg y`x okle ,zaya iyinga
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קמ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc zay(iyily meil)

àøîâ
ixd :dpynay cenild z` zx`an `xnbdàèéLtly dkxcy §¦¨

,àéä íé áìa äiðàala `id dip`d jxcy xnel weqtd jxvp recne ¢¦¨§¤¨¦
`l` ,miïì òîLî à÷ àäepcnln df `xwn -dpitq oicy,íik ¨¨©§©¨©¨

øBäè íi äîlk oke ,d`neh lawl leki epi`e xedh midy myk - ©¨¨
,d`neh milawn mpi` mid jeza mi`vnpdäøBäè äðéôñ óàdpi`e ©§¦¨§¨

.d`neh zlawn
:dpitq oicl sqep xewn d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa,øîBà äéððç ©§¨£©§¨¥

dãîìðdxedh dpitqy df oicl,÷Oî,ur dieyr dpitq mzq ixdy ¦§§¨¦©
e ,d`neh oiprl wyl eywedy ur ilkk dpiceàìî ìèìhéî ÷O äî©©¦©§¥¨¥

ï÷éøå,wix `edyk oiae `ln `edyk oia elhlhl ozip wyy myk - §¥¨
ìk óà`ed m` d`neh lawn ,ur ilk,ï÷éøå àìî ìèìhéîywidne ©Ÿ¦©§¥¨¥§¥¨

,cenll yi dfé÷etàìd z` `ivedl -äðéôñdleki dpi`y §©¥§¦¨
meyn ,`nhidlï÷éøå àìî úìèìhéî dðéàc.dlceb zngn §¥¨¦©§¤¤¨¥§¥¨
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî`pzd zyxc oia dkldl weligd dn - ©¥©§

:`xnbd zx`an .dippg zyxcl epzpynaeäééðéa àkéàwelig yi - ¦¨¥©§
dy ote`a zeyxcd oiaäðéôñ`idáìa äiðà' øîàc ïàî ,ñøç ìL §¦¨¤¤¤©§¨©¢¦¨§¤

'íé,mil dip` ywidn cnlp df oicy epzpyna `pzd zhiyl -àä ¨¨
àéä íé áìa énðKxC' aezkd oeyl llka `id qxg ly dpitq s` - ©¦§¤¨¦¤¤

mle` .d`neh zlawn dpi`y dpitq lkk dpice ,'mi alA dIp`ïàîì ¢¦¨§¤¨§©
÷Ok øîàc,wyl ur ilk ywidn cnlp dpitq oicy dippg zhiyl - §¨©©©

ðäC,ur ilk ,xnelk ,el` milk -,÷N éab éáéúëc (àéä)micnlp ¨¨¦¦§¦¦©¥©
epnnéàc[m`y-]ïéà ,ï÷éøå àìî úìèìhéîmilawn ok` md - §¦¦©§¤¤¨¥§¥¨¦

la` ,d`nehàì éàmd ,owixe `ln milhlhinàì,d`neh milawn ¦ŸŸ
ñøç ìL äðéôñ ìáàd`neh zlawn ,wyl dywed `lyáb ìò óà £¨§¦¨¤¤¤©©©

.ï÷éøå àìî úìèìhéî dðéàc§¥¨¦©§¤¤¨¥§¥¨
:sqep welig `xnbd d`ian,énð éàoica ,mdipia sqep welig yi ¦©¦

ïcøiä úðéôñxdpk miphw zexdpa zynynd dphw ur zpitq - §¦©©©§¥
.d`ln `idyk s` dlhlhl ozipe ,ocxidáìa äiðà' øîàc ïàîì§©§¨©¢¦¨§¤

énð àä ,àéä 'íéKxC' aezkd oeyl llka ,ef dpitq mb -áìa äiðà ¨¦¨©¦¤¤¢¦¨§¤
àéä 'íé,mle` .d`neh zlawn dpi` dpitqy cnlndøîàc ïàîì ¨¦§©§¨©

d ilk wxyï÷éøå àìî úìèìhéî,`nhidl leki,énð àäzngn ¦©§¤¤¨¥§¥¨¨©¦
`id dphewï÷éøå àìî úìèìhéî.d`neh zlawn jkitle ,wyk ¦©§¤¤¨¥§¥¨

,d`ln `idyk s` dlhlhl ozipy `xnbd dgikeneéaø øîàc§¨©©¦
eøîà äî éðtî ,àéá÷ò ïa àðéðçy minkg,äàîè ïcøiä úðéôñ £¦¨¤£©§¨¦§¥¨¨§§¦©©©§¥§¥¨

dúBà ïéãéøBîe äLaia dúBà íéðòBhL éðtîdperh,íénìixd ¦§¥¤£¦¨©©¨¨¦¦¨©©¦
.zipwixe d`ln zlhlhin ocxid zpitqy

Bîöò úà íãà òðîé ìà íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¨©¦§©¨¨¤©§
îa `vnidlúçà äòL eléôàå ,Løãnä úéa,envr z` rpni `l ¦¥©¦§¨©£¦¨¨©©

éøäLjynaBæ äðLî úéðLð íéðL änkocxid zpitqy da epipyy ¤£¥©¨¨¦¦§¥¦§¨
d`nhdîòè älbúð àìå ,Løãnä úéáa,d`neh zlawn `id recn §¥©¦§¨§Ÿ¦§©¨©§¨

,d`neh zelawn opi`y zepitqd x`yk dpic oi`eéaø àaL ãò©¤¨©¦
ðéðç.dLøéôe àéá÷ò ïa àzian envr z` mc` envr rpni l` jkle £¦¨¤£©§¨¥§¨

ly xe`ia ciqtdl leki dlw dryay oeik ,zg` dry elit` yxcnd
.mipy dnke dnk dywen didy xac

:oiprd eze`a dyxc `xnbd d`ian ,ax mya dcedi ax ixac ab`
î Bîöò úà íãà òðîé ìà íìBòì ,ïúðBé éaø øîàl `ealúéa ¨©©¦¨¨§¨©¦§©¨¨¤©§¦¥

å ,Løãnäenvr z` rpni l` okäúéî úòLa eléôàå ,äøBú éøácî ©¦§¨§¦¦§¥¨©£¦¦§©¦¨
,dxeza weqriøîàpLdnec` dxt ici lr zn `nh zxdh oic iabl ¤¤¡©

,(ci hi xacna),'ìäàa úeîé ék íãà äøBzä úàæ'yexcl yie Ÿ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤
,'ld`A zEni iM mc`' ,weqtd oeyln,äúéî úòLa eléôàz`f' ¨¨¦¨§Ÿ¤£¦¦§©¦¨Ÿ

,'dxFYd.äøBza ÷ñBò àäz ©¨§¥¥©¨
:df weqtn sqep cenil d`ian `xnbdéøác ïéà ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¥¦§¥

äéìò Bîöò úéînL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBúda wqere ayeiy - ¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§¨¤¨
,wgcd jezn s` cinzøîàpL(my)úeîé ék íãà äøBzä úàæ' ¤¤¡©Ÿ©¨¨¨¦¨

,'ìäàamc`d m` ,mc`d lv` zniiwzny dxezd `id z`f ,xnelk §Ÿ¤
.dxez ly dld`a envr zinn

:dpitq z`neha dippg ixaca dpc `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
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הזשך ביאור לזס' שבת ליום שלישי עז' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד טבת, תשי"ט

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלכתו מלאכת שמים

מו"ה זאב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו טבת, בו מעורר על דברי הרשב"ם עה"פ דן ידין, שהמפרש על שמשון לא ידע 

בעומק פשוטו וכו', והרי בכמה מדרשי חז"ל פירשו באופן האמור.

דיוק הרשב"ם, שפירושם הנ"ל הם מחלק הדרוש שבתורה ולא מחלק הפשט, ומבוארת שייכות 

הרשב"ם בזה יותר - בפירושו ריש פ' וישב, עיי"ש.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קמי

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

.ok xnel
:`xnbd zvxzn,[énð ïéúéðúî] ééaà øîàly xeriyd epzpyna mb ¨©©©¥©§¦¦©¦

ea yiy `id dpeekdy oeik ,lecbd xeriyd `ed y`d z` ea zezgl
ickäìBãb äcé÷éî Là úBzçìdvex m` elit`y ,dlecb dxecnn ± ©§¥¦¦¨§¨

lawl ie`xd qxgdn xzei lecb qxg jixv ,dphw zlgb dpnn lehil
.deki ,y`l eci aixwie ohw qxga dzgi m`y meyn ,min ziriax ea

:dpyna epipy,øîBà éñBé éaøikeíMîz`adäéàøixde ,jixacl ©¦¥¥¦¨§¨¨
lawl ick ea yiy qxg elit`y ,ixack gikedl yi weqtd seqn
iax zrcl di`xd z` zayiin `xnbd .`ed aeyg ,min ziriax

:`xnbd zl`ey .xi`ndéì øîà÷ øétLel xn` dti ±éñBé éaø ©¦¨¨©¥©¦¥
,øéàî éaøìie`xd qxgk elit` `vni `ly `iapd mlliwy jkny §©¦¥¦

iax jk lr aiyi dne ,zeaiyg ea yiy rnyn ,min hrn ea zelcl
.xi`n

:`xnbd daiynøéàî éaøå,jk lr aiyiøîà÷ àéòaéî àìdn - §©¦¥¦Ÿ¦©§¨¨¨©
jixv oi`' ly jxca z`f xn` ,'`abn min seygle' `iapd xikfdy

,epiide ,'xneldéì çëzLéì àìc éLðéàì áéLçc éãéî àéòaéî àìŸ¦©§¨¦¦©£¦§¦§¥§Ÿ¦§§©¥
,mc` ipal aeygy xeriya qxg mda `vni `ly xnel jixv oi` ±

,milgb ea zezgl ie`xyàì éLðéàì áéLç àìc éãéî eléôà àlà¤¨£¦¦¦§Ÿ£¦§¦§¥Ÿ
déì çëzLéì,mc` ipal aeyg epi`y hren xeriya qxg elit` ± ¦§§©¥

.mda `vni `l mb ,min ziriax ea lawl wx ie`xy
oii `ivend jlr oxcd

`aiwr iax xn` - iriyz wxt
ieeivk exn`p `ly miweqtn micnlpd mipey mipica wqer df wxt
minkg mdl ekinqde ,xg` oipra exn`py miweqtn `l` el` mipicl
dlind z` oivigxny oipn' epcnll `pzd dvxy ab`e .el` mipic
xn`py weqtn cnlpd ,(.et onwl) 'zaya zeidl lgy iyilyd meia

lk z` `pzd epl dpy jkl ,mky iyp`a iele oerny zngln oipra
.wxtay mipicd x`y

äðùî
:dxf dcear z`neh iabl `aiwr iax zyxc z` d`ian dpyndøîà̈©

,äcpk àOîa äànènL äøæ äãBáòì ïéépî ,àáé÷ò éaø,xnelk ©¦£¦¨¦©¦©£¨¨¨¤§©§¨§©¨§¦¨
it lr s` dze` `yepd mc`d z` z`nhn dxf dceary micnl oipn
rbp `ly it lr s` d`yep z` z`nhn dcpy myk ,da rbp `ly

.daøîàpLry diryi z`eapamdilqt z` ekilyi l`xyi m ¤¤¡©
,(ak l diryi) mearzie,'Bì øîàz àö äåã Bîk íøæz',xnelk ¦§¥§¨¨¥Ÿ©

myk eipira qe`n didie eilqt z` jilyi l`xyi mrn cg` lky
yie .dvegd `v lqtl exn`ie etiqeie ,dlra lr dqe`n dcpdy

,dcpl dxf dceard z` dnicy weqtd oeyln cenlläcp äî©¦¨
àOîa äànèîrbep epi` m` s` d`yep z` d`nhn dcpy enk - §©§¨§©¨

,da.àOîa äànèî äøæ äãBáò óà©£¨¨¨§©§¨§©¨

àøîâ
z`neh oica `aiwr iaxe minkg ewlgp da dpyn d`ian `xnbd

:epzpyna epipyy dxf dcearíúä ïðz(.fn f"r)Búéa äéäL éî , §©¨¨¦¤¨¨¥
,äøæ äãBáòì Ceîñea micaery zia ezial jenq dpapy ,xnelk ¨©£¨¨¨

zia ly xiwk mb ynyn ezia zexiwn cg`y `vnpe ,dxf dcear
,dxf dceardìôðå,lzekd eze`øeñàe xefgl ziad lral,BúBðáì §¨©¨¦§

`l` .edpdne dxf dceard ly ziad xiw z` mb dpeay `vnpy oeik
äNòé ãöék,ltpy ezia z` zepal dvexd mc` eze`ñðBk[qpkp-] ¥©©£¤¥

úBnà òaøà BlL CBúìdxf dceard zeyxn zen` rax` wigxn - §¤©§©©
,ezeyx jezläðBáe,ycg lzek my ¤
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הזשך ביאור לזס' שבת ליום שני עז' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב טבת.

בתמהון גדול קראתי אשר התחיל לחזור דא"ח אבל לא נתנו לו לגמור המאמר.

אשר אף שהמליצו בעד מנהג זה ]בכדי שלא לבייש[, גם בזה אנו אין לנו אלא הוראת נשיאנו כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר הורה לגמור המאמר כולו ]והרוצה לצאת יד"ח מנהג הסביבה 

- להתחיל עוד הפעם ובפעם השני' להפסיק[, והרי כמה מאלו הנמצאים באה"ק ת"ו היו גם באותו מעמד 

בפולין בשנת תרצ"ו, ולפלא שלא פרסמו הוראה זו, ועכ"פ כדאי לפרסמה עתה, וק"ל...

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר
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âòBöáì äåöî[ehìëàì õôçL úaL úcòñ áaçîk äàøpL éðtî äcòqä ìëì Bì ÷étñzL äìBãb äñeøt úaMa ¦§¨¦§©§©¨§¨§¨¤©§¦§¨©§ª¨¦§¥¤¦§¤¦§©¥§ª©©¨¤¨¥¤¡Ÿ
ïzáòøk äàøpL éðtî ïë úBNòì ïéà ìBçaL ét ìò óàå äaøä da[28ìk ïë äNBò Bðéàå ìéàBä íB÷î ìkî ¨©§¥§©©¦¤§¥©£¥¦§¥¤¦§¤§©©§¨¦¨¨¦§¥¤¥¨

úaMä ãBák ìéáMa àlà úeðzáòø ìéáMa äNBò BðéàL øácä økð ãáìa úaMa àlà ìBçä úBîé[fh: §©¤¨§©¨¦§©¦¨©¨¨¤¥¤¦§¦©£§¨¤¨¦§¦§©©¨
ג  סעיף בשבת הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
òåöáì äåöî [åè היטב החותכת בסכין הלחם בוצעים -27.
úáùä ãåáë [æè מלח לפניו שיביאו עד לברך יתחיל לא -

משום  בטעם נאכלת שתהא כדי ברכה של פרוסה בו ללפת
הבציעה  פרוסת לטבל יש הקבלה פי ועל הברכה, כבוד

פעמים  ג' .29במלח
ולא  במלח, פעמים שלש המוציא פרוסת להטביל נוהגים

הפרוסה  על המלח .30לזרוק

zetqede mipeiv
בבציעת 27) אדמו"ר כ"ק מנהג ס"ה. רנ מסימן משמע כן

אבל  בסכין, נעשתה החלה על הראשונה הבציעה החלות:
בידיים  נעשתה לפרוסות החלוקה וכן החתיכות, שתי הפרדת

.(19 עמוד קודש שבת ומנהגי הליכות (לקט
(28„"Ò ÊÒ˜ ÔÓÈÒ פרוסה לבצוע שלא ארץ דרך מהלכות :

מפני  בחול מכביצה יותר גדולה ולא עין כצר שנראה מפני קטנה
שתספיק  גדולה פרוסה לבצוע מצוה בשבת אבל כרעבתן שנראה

בסימן  שיתבאר כמו לרעבתנות לחוש ואין הסעודה לכל לו
רע"ד.
רשימת 29) 386 ע' ח"ב מלך מקדש בס' וראה ס"ח. קסז סימן

הרה"ק  שהנהגת תשכ"ו השבועות דחג א' ליל מסעודת דברים
במלח. פעמים שבע הלחם את להטביל היתה מפאריטש הלל ר'

'רשימות 30) וראה אייר, י' יום היום נב, ע' המנהגים ספר
תכג. ע' היומן'

•
zay zekld - jexr ogley

ÊÈ חובתו ידי לצאת שנתכוין אף הכנסת בבית המבדיל (ש"ץ
לחזור  יכולים חובתם ידי לצאת ונתכוונו ששמעו אחרים וכן
בבית  היו שלא הקטנים ביתם בני להוציא בבתיהם ולהבדיל
יכולים  והם הואיל הכנסת בבית היו שלא הגדולים אבל הכנסת
להם  להבדיל חובתו ידי כבר שיצא למי אין בעצמם להבדיל
חובתו  ידי לצאת שלא שנתכוין מי אבל) בעצמם יבדילו אלא
לצאת  שלא שנתכוין עצמו הש"ץ אף הכנסת שבבית בהבדלה
נהגו  לפיכך בביתו ולהבדיל לחזור צריך בהבדלתו חובה ידי
היו  ביתו בני כל אם אף בביתו ומבדיל חוזר אחד שכל העולם
בהבדלה  חובתם ידי לצאת כלל דעתם שאין לפי הכנסת בבית

הכנסת: שבבית

ÁÈ ונתכוין הבית בתוך בין הכנסת בבית בין הבדלה השומע
היה  שלא אע"פ הבדלה ברכת כששמע חובתו ידי לצאת
שמע  לא (ואפילו היין ברכת בשעת זו בהבדלה לצאת בדעתו
(אלא  הבדלה חובת ידי ויצא כלום בכך אין היין) ברכת כלל
כל  המבדיל שבירך היין ברכת סמך על יין לשתות יכול שאינו
הוא): שישתה היין בה לפטור היין ברכת בשמיעת נתכוין שלא

ËÈ שנאמר התורה מן הוא הבדלה שעיקר האומרים לדברי
בין  בכניסתו בין זכרהו לקדשו השבת יום את זכור
חייבות  הנשים גם הרי רע"א בסי' שנתבאר כמו ביציאתו
מפני  התורה מן בקידוש שחייבות כשם התורה מן בהבדלה
בתפלה  להבדיל כן גם וחייבות שם כמ"ש לשמור זכור שהוקש

האנשים  על שתקנו כמו עליהן שתקנו חכמים כתקנת הכוס ועל
הבדלה. בעיקר התורה מן כמותם חייבות והן הואיל

השבת  בכניסת אלא אינה זכור שמצות האומרים לדברי אבל
מי  יש סופרים מדברי אלא אינה הבדלה ועיקר ביציאתו ולא
מצות  מכל פטורות שהן כמו ממנה פטורות שהנשים שאומר
ואף  סופרים דברי של בין תורה של בין גרמא שהזמן עשה
אלא  שאינם בדברים אפילו שוין ואשה איש שבת מעשה שבכל
דהיינו  התורה מן שהן בדברים שוין והן הואיל סופרים מדברי
זכירת  בגלל שתקנו בדבריהם גם חכמים השוום ושמור זכור
אלא  השבת לשמירת ענין אינה הבדלה אבל שמירתו או השבת
לחול  קודש בין להבדיל חכמים שתקנו הוא עצמו בפני דבר
ובין  הקדש בין ולהבדיל שנאמר התורה מן סמך להם ומצאו

החול.

השבת  זכירת מענין היא שההבדלה ואומרים זה על חולקין ויש
הנשים  ולפיכך לחול קדושתו בין הבדל שמזכירין וקדושתו
שתקנו  הדברים בכל שחייבות כמו סופרים מדברי בהם חייבות
תורה  של כעין דבריהם שתקנו לפי השבת קדושת בגלל חכמים

עיקר. וכן כאנשים התורה מן ושמור בזכור חייבות שהנשים

מי  לנשים יבדיל שלא הראשונה לסברא לחוש יש מקום ומכל
וגם  חובתו ידי יצא שכבר עצמו בשביל להבדיל צריך שאינו
נשים  אלא ממנו שומעים קטנים או גדולים אחרים זכרים אין
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זה  הרי מהבדלה פטורות שהנשים הראשונה סברא שלפי בלבד
לבטלה. מברך

פטורות  הם אם אף לעצמן להבדיל יכולות עצמן הנשים אבל
גרמא  שהזמן עשה מצות כל על לברך יכולות שהן כמו
ומכל  י"ז בסי' שנתבאר כמו לבטלה ברכה שאינה שמקיימות
כדי  מאשה הבדלה בשמיעת חובתו ידי לצאת לאיש אין מקום
גבי  רע"א בסי' שנתבאר מטעם ועוד הראשונה לסברא לחוש

היום): קידוש

יֿזֿיט  סעיפים היין על הבדלה דיני רצו סימן ב חלק

כדי ‡ שבת מוצאי בכל בבשמים להריח חכמים הנהיגו
בשביל  השבת ליציאת דואבת שהיא הנפש את להשיב
בריח  אותה ומשמחין מיישבים לפיכך שהלכה יתירה הנשמה
להריח  צריך הוא אזי בשמים לו כשיש אמורים דברים במה טוב
שמחזרים  כדרך אחריהם לחזר צריך אין לו אין אם אבל בהם

הנפש: את להשיב בשביל אלא ואינם הואיל המצות אחר

שבת · במוצאי הבשמים על לברך צריך בשבת שמתענה מי
עד  הולכת אינה שבת בליל יתירה הנשמה שבאת שכיון

שבת. מוצאי

תרכ"ד: בסי' יתבאר בשבת הכיפורים יום חל ואם

ברכת ‚ עליהם מברכים שאין רי"ז בסי' שנתבאר הבשמים כל
מפני  ובין זרה עבודה או ערוה איסור מחמת בין הריח
שבת  במוצאי בהם הריח אם בהם להריח בשביל עשויה שאינה
בבשמים  ולהריח לחזור וצריך יצא לא בירך שלא בין שבירך בין

עליהם. ולברך לו יש אם אחרים

פרי  אלא בושם מין אינו אם אף עליו שמברכים ריח כל אבל
ויברך  שבת במוצאי בו להריח יכול טוב שריחו לאכילה העומד
הראויה  ברכה יברך בושם מין הוא ואם בפירות טוב ריח הנותן
בורא  עשב מין הוא ואם בשמים עצי בורא עץ מין הוא אם לו
המור  כגון עשב מין ולא עץ מין לא אינו ואם בשמים עשבי

בשמים. מיני בורא יברך פיזו"ם) (שקורין

כל  על בשמים מיני בורא שבת במוצאי לברך נהגו והעולם
ברכה  לברך נהגו בברכות בקיאים הכל שאין לפי שיהיו המינים
להניח  טוב מקום ומכל המינים כל על בדיעבד בה שיוצאים
מיני  בורא עליהם שמברכים ריחות מיני בתוך מור חתיכת

כהלכתה: בשמים מיני בורא ברכת שיברך כדי בשמים

במוצאי פלפלים „ עליהם מברכים אם כתוש וזנגבל כתושים
רי"ו: בסי' נתבאר שבת

אֿד  סעיפים להבדלה בשמים דין רצז סימן ב חלק

•
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xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "משל תוכןתוכןתוכןתוכן בשם נקראת שהתורה הטעם

ל"קדמונו  "משל" היא כולה התורה שכל הקדמוני"

עולם" של

הטעם  ביאור בהקדם התורה מעלת יבאר זה [בפרק

" בשם נקראת הקדמוני שהתורה ."משל

אדמו  דברי תוכן את נעתיק - זה פרק תוכן ר "להבנת

ביאור: בתוספת ד', פרק התניא בספר הזקן

ענינים: שני יש הכתוב חכמת בתורה ובלשון התורה,

ובינתכם " חכמתכם היא בהבנה "כי לימוד של ענין שזהו ,

בזהר והאלקות והשגה; דאיתא מה והוא שבתורה,

וקוב " חד "אורייתא כולא קוב "ה עם חד היא שהתורה ה ",

שהיא רק (ולא ובעצמו ולפיכך,חכמתו בכבודו יתברך),

הקב  עם האדם מתדבק התורה לימוד ידי בכבודו "על ה

) התורה "ובעצמו )."נותן

אע  ביאור: (מה "ליתר שבתורה הראשון הענין שגם פ

קוב  עם חזק קשר יוצר יתברך) חכמתו היא ה,"שהתורה

הקב  של חכמתו התורה מבין "דלהיות כשאדם הרי ה

יתברך  חכמתו הרי התורה חכמת את במוחו ומשיג

הקב  ובין בינו ויחוד קשר זה והרי ושכלו במוחו ה "נתפסת

עילאה  חכמה בחינת  עם רק הוא הקשר מקום, מכל -

הקב  של עצמותו עם ולא ותלמיד "כביכול מרב וכמשל ה.

הרי  רבו מחכמת ענין מבין התלמיד דכאשר להבדיל,

עם  ולא חכמתו, עם רק היא רבו לבין בינו ההתאחדות

היא  הרב חכמת סוף סוף (שהרי רבו חיי וכללות עצמותו

החיים  מכללות אחד פרט ורק הנפש של אחד כח רק

שלו).

וקוב  שאורייתא זה מצד הרי "אולם חד, כולא ה

את "הקב  לנו וכשנתן בתורה, עצמותו את הלביש ה

" כביכול תורתו עצמו את לנו נתן כאילו זה ונמצא "הרי ,

ל  לבוש כמו היא התורה בכבודו "הקב "שחכמת ה

""ובעצמו  התורה חכמת את ומשיג מבין וכשאדם זה , הרי

משל  דרך המלך את בלבושים."כמחבק לבוש שהמלך כפי ,

נקראת  שהתורה בטעם כאן הפרק נקודת גם זוהי

הקדמוני " לפנינו]."משל שיבואר כפי ,

ù"îë ,éðåîã÷ä ìùî '÷ð äøåúä äðä éë ïéðòä êà
.òùø àöé íéòùøî éðåîã÷ä ìùî øîàé øùàë

êìîä äîìù ïëå .åãéì äðà íé÷ìàäå ù"î àåäå
.'åë äöéìîå ìùî ïéáäì øîà ä"ò

זה  בהקדם יובן תורה של מהותה ענין ביאור

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



c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

יאמר  כאשר וכמ"ש הקדמוני", "משל נקראת שהתורה
חז"ל  ופירשו רשע, יצא מרשעים הקדמוני משל
הקב"ה  משל שהיא התורה, הוא הקדמוני ד"משל
והיכן  עולם, של קדמונו שהוא הקב"ה"] של ["משלו

מרש  תורה לידו,אמרה אינה והאלקים רשע, יצא עים
וא' שוגג הרג א' אדם בני בשני מדבר הכתוב במה
שהרג  זה כו' א' לפונדק מזמנן והקב"ה כו' מזיד הרג

נהרג". במזיד שהרג וזה גולה בשוגג

וכן  הקב"ה", של "משלו נקראת שהתורה הרי
שאמר  וכמו "משל", בשם לתורה קורא המלך שלמה
שהתורה  מה להבין ויש גו'". ומליצה משל "להבין
משלים  היא כולה התורה כל וכי "משל", נקראת

וחידות?

,íìåò ìù åðåîã÷ åðééä éðåîã÷ä ùåøéô éë ïéðòäå
.åîöò ä"á óåñ ïéà øåà àåäù

שהקב"ה  "קדמוני", בתיבת הוא כאן הדיוק אלא
"קדמון" תואר דפירוש דוקא, "קדמון" בשם כאן נקרא
"מאז  נמצא הוא כי דבר, לכל קדם ית' שהוא היינו -
דהוא  ח"ו, נמצא הי' שלא זמן שאין היינו ומקדם",
ומקור  וראשית התחלה שאין תחלה", לו "אין יתברך

נמצא יתברך הוא אלא עצמו למציאותו, הוא מצד כי ,
להיות  שחייבת כזו מציאות שהוא המציאות", "מחוייב
היתה  שמציאותו "קדמון", הוא ובמילא עצמה, מצד

מעולם.

בא  "קדמון" שתואר יותר, בעומק מובן ומזה
של  ומהותו עצמותו על גופא, באלקות להורות,

עצמו". ב"ה סוף אין "אור ובעצמו, בכבודו הקב"ה

וחיות  אור משפיע שהקב"ה מה האלקי, השפע כי
בשם  לתאר א"א העולמות את להחיות יתברך מאתו
השפע, למציאות ומקור התחלה יש שהרי "קדמון",
דוקא, וברצונו העצמות" מן "נמצא שהשפע היינו,
שהוא  האלקי השפע על לומר אפשר אי וא"כ
מצד  בעצם, שנמצא מה על רק תואר שהוא "קדמון",
לבדו  הוא . . לבד ית' ועצמותו "מהותו ולכן עצמו,

הקדמון".

åäæ ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éë
úåéç úåéäì äøàä 'úé åðîî êùîðù äî

.úåîìåòì êééù àéä åæ äðéçá ë"àå ,úåîìåòäì
עלמין  כל ממלא יתברך שהוא איתא הקדוש בזוהר
אלקי  ושפע אור מיני שני שהם עלמין, כל וסובב

: יתברך מאתו שנשפע

בעולמות  המתלבש השפע הוא עלמין" כל "ממלא
כמאמר  להחיותו, בגוף המתלבשת כנפש להחיותם,
ממלא  הקב"ה כך הגוף את ממלאה הנפש מה חז"ל
נברא  בכל ומתלבש מתצמצם זה ושפע העולם, את

מדר  לפי הנפש ונברא כוחות כמו ותכונתו, יגתו
אחר  כח מתלבש אבר שבכל הגוף, באברי המתלבשים
כח  בעין, הראי' כח כמו זה, לאבר המתאים הנפש של

וכו"; שבראש במוח השכל באוזן, השמיעה

הקב"ה  של "קדושתו הוא עלמין" כל "סובב ואילו
מובדל  הוא שהקב"ה מה . . ובעצמו בכבודו
שאינו  מה עלמין כל סובב בחינת והיא מהעולמות
אור  הוא עלמין כל שסובב היינו בהן", להתלבש יכול
מרומם  הוא הרי סוף אין ולהיותו גבול, לו שאין אלקי
(שהרי  בהם נתפס להיות יכול ואינו העולמות מכל
אור  בתוכו ולתפוס להשיג יכול אינו מוגבל נברא

מלמעלה. עליהם סובב וכאילו מוגבל), בלתי

מחי' הקב"ה ידם שעל אורות מיני שני והם
לעולמות, שייכות להם יש וא"כ העולמות, את ומקיים
לעולמות, וערך יחס איזה יש אלו שבאורות היינו

"קדמון". בבחינת אינם ובמילא

,ïéîìòì êééùù äðéçá àåä ááåñ úðéçá íâ éë
øåà úðéçá àåäù ÷ø úåîìåòä äéçîù äî àåäù

é÷î.éîéðô øåà úðéçá àåä ïéîìò ìë àìîîå .ó
אור  שהוא עלמין", כל "סובב בחינת אפילו כי
הרי  מקום מכל בעולמות, נתפס שאינו מוגבל בלתי
אלא  העולמות, את להחיות הוא זה אור של ענינו
כל  "ממלא דרק "מקיף", בדרך הוא פעולתו שאופן
נקלט  שהאור היינו פנימי", אור "בחינת הוא עלמין"
מתלבש  אינו עלמין כל הסובב אור משא"כ בנבראים,
באור  תפיסא איזו להם שיש באופן ונבראים בעולמות
שאעפ"כ  אלא מלמעלה, עליהם "מקיף" רק אלא זה

לעולמות". ש"שייך אור הוא עלמין כל סובב גם

ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå åúåäî ìáà
'÷ð ïëìå ,'åë ïéîìò ìë ááåñ åéìò øîåì êééù àìå

.íìåò ìù åðåîã÷
בגדר  אינו הקב"ה של ועצמותו מהותו אבל
אפילו  יתברך עליו לומר שייך ולא כלל, העולמות
כל  הסובב שאור אף עלמין", כל "סובב של התואר
גופא  שזה לפי כנ"ל, מוגבל בלתי אור הוא עלמין

"סובב עלמין שנקרא ושייכות כל יחס לו שיש מורה "
עצמותו  ואילו מהם, למעלה שהוא אלא העולמות אל
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ובמילא  כלל העולמות בגדר אינו הקב"ה של ומהותו
על  רק ולפיכך העולמות. אל ויחס ערך שום לו אין
של  "קדמונו התואר לומר ניתן יתברך ועצמותו מהותו

עולם".

ä äøåúäù åðééä ,éðåîã÷ä ìùî '÷ðù äøåúäåàé
é"òù åîëù .íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáì ìùî

.ìùîðä âùåé ìùîä
הקדמוני", "משל נקראת שהתורה מה יובן ומעתה
"קדמונו  לבחינת "משל" היא שהתורה בזה שהכוונה
אפשר  ידו שעל הוא משל של שענינו דכמו עולם", של
לתלמיד  להסביר רוצים דכאשר הנמשל, את להשיג
להשיגו  מאד לו שקשה ביותר עמוק רעיון פשוט
הוא  שהמשל משל, זה על נותנים הסברא, דקות מחמת
מראה  והרב התלמיד, של ב"עולמו" הנמצא מדבר
את  המשל פרטי בתוך ולהכיר לראות כיצד לתלמיד

שבנמשל. והדק העמוק הרעיון אותו

øåàå åéæ úðéçáî éåìâì äëæé åãéá åãåîìúù é"ò êë
ìë ááåñ úðéçáî äìòîìù äî ,ä"á óåñ ïéà øåàî
.ììë ïéîìò øãâá åðéàå ,ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò

"משל  שנקראת תורה, של ענינה גם וזהו
- בידו" "תלמודו - התורה שע"י לפי הקדמוני",
ואור  זיו שהוא עולם", של "קדמונו לגילוי מגיעים
כל  סובב מבחינת שלמעלה ממש, ב"ה סוף אין מאור

עלמין. כל וממלא עלמין

של  ("קדמונו ובעצמו בכבודו הקב"ה כלומר:
להם  ואין מנבראים לגמרי ונישא רם הוא עולם")
שנתלבשה  התורה ידי על אם כי להשיגו ופתח מבוא
עד  למדריגה ממדריגה ירדה התורה וחכמת בשכל,
נברא  אדם של שביכולתו האנושי בשכל שנתלבשה
הקב"ה  של ומהותו שעצמותו ולפי ולהשיג. לתפוס
התורה, בחכמת מלובש עולם") של "קדמונו (שנקרא
הוא  הרי התורה את משיג שהאדם ידי על לפיכך,
המלובש  לנמשל ובדוגמא מעין המלך", את "כמחבק

המשל. בתוך

לפי  "משל", בשם נקראת כולה התורה שכל וזהו
משל  בין היחס כמו הוא להקב"ה התורה שבין שהיחס

לנמשל.

התורה  שדוקא לכך הטעם יוסבר הפרק בהמשך [להלן

" זוכים משל היא התורה ידי על שלכן עולם, של לקדמונו "

ב  סוף אין שע "לגילוי (כמו אבל "ה - נמשל) משיגים משל י

נקראת  (שהתורה זה בענין נקודה עוד מוסיף זה לפני

" היא שהתורה זה שמלבד "משל משל), לבחינת קדמונו "

עולם  מדריגות "של ריבוי יש גופא התורה בהשגת הנה ,

משל]. בגדר היא חבירתה לגבי אחת שכל קץ, אין עד

õ÷ ïéà úåâøãî éåáø ùé äøåúä úâùäá äðä éë
ïãò ïâáù úåâùää úåäî åîë ,éåìéò øçà éåìéòá
ïâá íéâéùîù äâùää úåäîì êåøò ïðéà ïåúçúä
éáâì ïåúçúä ïãò ïâáù úåâùää ïëìå ,ïåéìòä ïãò
ìùîä êøò åîë ÷ø àåä ïåéìòä ïãò ïâáù äâùä

.ìùîðä éáâì
התורה, בהשגת קץ אין עד מדריגות ריבוי יש
היא  מהן אחת שכל כאלו למדריגות כאן והכוונה
וכמו  ממנה, שלמטה ממדריגה בערך שלא למעלה
התחתון  עדן בגן הנשמה של ההשגות בין החילוק
הוא  ביניהן שההבדל העליון, עדן שבגן ההשגות לגבי
ביניהם, דמיון שום שאין אומרת זאת באיןֿערוך,
בבחינת  הן התחתון עדן שבגן ההשגות ולפיכך

העליון. עדן שבגן ההשגות לגבי "משל"

ïãò ïâî äìòîì íâå õ÷ ïéà úåâøãî ùé æ"ãòå
.äìñ êåììäé íåé ìëá íéùåã÷å ù"îëå ,ïåéìòä

העליון, עדן לגן התחתון עדן גן בין ההבדל כמו
עדן  מגן למעלה גם קץ, אין עד מדריגות יש עד"ז
יהללוך  יום בכל וקדושים שאומרים מה שזהו העליון.

שאין סלה  לפי הפסק, לו אין סלה שנאמר מקום דכל ,
להילולים  סוף שאין הכוונה כאן וגם סוף, לו
למדריגות  קץ שאין לפי הקב"ה, את שמהללים

התורה. שבהשגת

ì"æøàî ìò ì"æéøàäì ñ"ùä éèå÷ìá ù"îëå
á"äåòá àìå æ"äåòá àì äçåðî íäì ïéà íé÷éãö

.ìéç ìà ìéçî åëìé øîàðù
אין  צדיקים רז"ל מאמר את האריז"ל שפירש וכמו
ילכו  שנאמר בעוה"ב ולא בעוה"ז לא מנוחה להם
ת"ח  המיתה שלאחר בעולם "כי - חיל אל מחיל
ומישיבה  למדריגה ממדריגה עולין בתורה עוסקים
אין  תורתו כך סוף לו אין שהשי"ת כמו כי . . לישיבה

סוף". לה

.ìùî '÷ð äðîî äìòîìù äî éáâì äâùä ìëå
למטה  היא התורה בהשגת מדריגה שכל מאחר

בערך  כל שלא לכן, ממנה, שלמעלה המדריגה לגבי
היא  התורה, שבהשגות אלו קץ אין ממדריגות השגה
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ממנה. שלמעלה וההשגה המדריגה לגבי "משל" בגדר

,ìùî íéôìà úùìù øáãéå äîìùá áåúëù åäæå
.äøåú éøáãî øáã ìë ìò ,ùåøéô

וידבר  המלך, שלמה אצל שנאמר מה יובן ובזה
שידע בכך הגדלות שאין משל, אלפים הרבה שלשת

ענינים על ודבר שונים משלים דבר כל שעל אלא ,
משל. אלפים שלשת להגיד יכול הי' תורה מדברי

על  משל אלפים ג' באמירת והתועלת הגדלות [ומהי

אחד?] ענין

ïâáå ,êë ïåúçúä ïãò ïâá âùåî äæä øáãäù åðééäã
äìòðå éðçåø ïéðòá àåä åîöò äæ øáã ïåéìòä ïãò
ãáì ìùî åîë ÷ø àåä äðåùàø äðéçáù ãò ,øúåé
ìò úåâøãî íéôìà úùìù êë âéùäå ,åæ äðéçáì

.äøåú éøáãî øáã ìë
עמוקה  היתה שלמה שחכמת בזה, הביאור אלא
שלשת  בתורה ענין כל בהבנת עלה שהוא עד כך, כל
עמוקה  יותר בהבנה מזו, למעלה זו מדריגות, אלפים
גדול  הי' למדריגה מדריגה בין וה"מרחק" ומופשטת,
כמו  רק נחשבת היתה התחתונה שהמדריגה עד כך, כל

השגת  (וכמו ממנה שלמעלה המדריגה לגבי "משל"
אלא  אינה התחתון עדן בגן שהיא כפי מסוים ענין
עדן  בגן שהיא כפי עצמו זה ענין השגת לגבי משל

העליון).

åäæå ,'åë õ÷ éìá ,äìñ êåììäé øîàð úîàáå
.øôñî ïéà åúðåáúìå

אלפים, שלשת המספר נזכר שלמה שגבי אע"פ
התורה  שבהשגות למדריגות קץ אין באמת הנה

"יהללוך אין סלה"וכמ"ש "לתבונתו נאמר וכן כנ"ל.
ל"תבונה", "מספר" בין הקשר מהו דלכאורה, מספר",
שישנן  למדריגות מספר שאין בזה, הפירוש אלא
אין  עד מדריגות יש וענין ענין דבכל התורה, בהשגות

קץ.

שהתורה  הטעם בהסברת - ראשון לענין חוזר [ועתה

" ל משל נקראת עולם "" של ידי "קדמונו שעל זה מצד ,

ב  סוף אין לגילוי זוכים עצמותו "התורה שהוא ממש, ה

" התואר לומר אפשר עליו שרק יתברך "קדמון ומהותו

ל]."כנ 
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בחירה ‡Í(כא) מצד לא דובחרת זה בציווי השני האופן
רק  אלא כנ"ל באוי"ר בלב התעוררות ע"פ שבלב
לעולם  וחילוף שינוי יפול לא שבזה לבד עול קבלת ע"פ
אנו  הנה כי וכלל כלל התעוררות שום בלבו יש שלא גם
רצון  בו אין ודאי במלאכתו העבד שעל העול בענין רואים
חפץ  שום בעבודתו אין ודאי כי כלל בחירה עפ"י הבא
המלך  של העול מצד רק עובד בע"כ כי כלל שבלב ורצון
גם  לעבוד תמיד שמוכר' זו לעבודה שמכריחו הוא בלבד
יפול  שלא הנותנת היא ואמנם כלל בזה בוחר בלתי שהוא
הי' אם כי וכלל כלל לעת מעת וחילוף שינוי שום בזה
במלאכתו  העובד כאיש  והבחירה הרצון מצד עובד העבד
חפץ  אינו שפעמי' רצון שינוי בו הי' שאז לפרנסתו בשדהו
רק  מעולם ובחירה רצון בו שאין מאחר אבל כו' ובוחר
שכל  באופן שינוי בלבו יש לא ודאי ע"כ לבדו העול מצד
בשינוי  ולא וביטול הפסק בלי בשוה עבודתו ויום יום
כי  וכלל כלל הפסק בלי נצחי' עבודתו ולזאת כלל אופני'

נגד  עצמו שמבטל מה לבד שלו רצון ביטול רק בעבד אין
מלכות  העול מצד המלך דבר עושה להיות המלך רצון
וגרעון  שינוי בלי ונצחי תמידי זה רצון ביטול הרי שעליו
בלב  התעוררות איזה מצד בא  זה רצון בטול שאין כלל
כו' התעוררו' במיעוט לפעמי' שינוי שיפול עד כלל ומוח
כל  לעולם יופסק לא בתמידות וטבעי עצמי בטול הוא אלא

מ"ש ז  שגם מזה מובן ונמצא עליו המלך שעול חיותו מן
מצד  ולא לבד מ"ש עול קבלת ע"פ הוא אם בחיים ובחרת
ותמידי  נצחי הוא וחפץ הרצון בבחירת בלב ההתעוררות
ואע"פ  כו' ברצון הבחירה מע"י יותר הרבה כלל שינוי בלי
וחיות  האור פנימיות בחי' יש בלב בהתעוררות שבאוי"ר
שצריך  עד מיעוט אחר מיעוט בו יפול הרי מ"מ יותר רב
אין  מ"ש בעול אבל כנ"ל לבו התעוררות ולחדש להתייגע
מ"ש  בעול מעבודתו יפול שלא לעולם וגרעון מיעוט בו
מהות  בעצם ועצמית טבעית הוא כאילו נימא כמלא אפי'
וד"ל: כידוע לעולם משתנה בלתי עצם שכל ממש נפשו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â דהנה וכלים, אורות בחי' זהו וצורה חומר שרש
דרועא  חסד לון תקינת גופי' וכמה בת"ז איתא
המתלבש  והאור לבד, כלי בחי' גופין בשם שנק' כו' ימינא
כלי  בחי' הוא שאלקי' ואלקי' הוי' ענין וזהו צורה, זהו בו
הוי' ששם וזהו האור, בחי' הוא הוי' שם כי הוי' שם לבחי'
אל  אלקי' הוי' כמו השמות לכל ומצטרף העצם שם נק'
בחי' הוא הוי' ששם לפי והיינו כו', צבאות הוי' כו' הוי'
שיוכל  שכדי לפי האור, לפ"ע היא הכלי אך כו', האור
האור, לפ"ע הכלי שיהי' צריך כלי בבחי' האור להתלבש
שהגוף  לפי הבהמה, בגוף להתלבש א"א האדם שנפש כמו
להתפשט  יכול האדם  של גוף בבחי' רק ערכו לפי אינו
להאור  בטל הכלי שיהי' הי' המכוון והנה כו'. ולהתלבש
ואני  ראשון אני התבוננות ע"י והיינו לאין, היש ביטול בחי'
שם  מבחי' הוא הדבור שרש כי אלקי', אין ומבלעדי אחרון
מוצאות  ה' כנגד אלקי' בשם אותיות ה' יש ולכך אלקי'
הפה, מוצאות וה' א"ת כולם, את מחי' ואתה וכמ"ש הפה,

ומ  הוי' גדול מ"ש אלקינו וזהו עיר אלקינו, בעיר מאד הולל
היינו  אלקינו בעיר הוי' וגדול אלקי', צירופי ק"ך בחי' הוא
ושם  הטבע בגי' אלקי' כי אלקי' שם על מושל הוי' ששם
ואדוננו  הוי' גדול כי מ"ש וזהו אלקי', שם על מושל הוי'
באמת  כי אלקי' צירופי' הק"ך שכל דהיינו האלקי' מכל

הסתר  אינו אלקי' שם של שההסתר אלקי' אין ומבלעדי
שההסתר  רק ממנו, שחוץ דבר לך שאין כיון לפני' כלל
הסתר  אינו קמי' אבל נפרד, ודבר ליש שנראה לעיננו הוא
אחרון  ואני שנבה"ע קודם היינו ראשון אני וזהו כלל,
ג"כ  באמצעיתא היינו אלקי' אין ומבלעדי שנבה"ע, לאחר
כו' ממש שנבה"ע קודם כמו לפניו הסתר שאין אלקי' אין
ביטול  בחי' אצלו ג"כ נעשה ועי"ז כו', לעינינו רק זהו כי
ויהי' אלקות בחי' רק ירצה שלא שלו החומר ויזדכך היש
מאן  דכל בזהר מ"ש וזהו לבד. לאלקות ותשוקה רצון לו
חולקא  לי' לית למיתקא מרירו לנהורא חשוכ' אהפיך דלא
הוא  ונהורא חומר, בחי' הוא חושך כי והיינו דאתי, בעלמא
את  להפוך וצריך חושך, ובורא אור יוצר וכמ"ש צורה בחי'
בחי' הוא למיתקא ומרירו החומר, שיזדכך לאור החושך
בחי' למיתקא, מרירו בחי' שהן עוה"ז תענוגי את להפוך
עי"ז  והנה הוי'. על תתענג אז הוי', טוב כי וראו טעמו
לנהורא  חשיכו ומהפך כו' אותו ומזכך החומר את שמברר
מלמעלה  וממשיך החושך מתוך האור יתרון נעשה עי"ז
שהוא  וחוט הקו מבחי' הוא האור שרש כי האור, מבחי'
הרשימו  מבחי' הוא הכלים שרש אבל הצמצום, לאחר
דוקא  ועי"ז כו' הצמצום מן שלמעלה טה"ע מבחי' שהוא

כו'. הוי' על תתענג אז וכמ"ש כו' מעלה יתרון נעשה
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Â,ורדפהו שלום בקש טוב ועשה מרע סור דכתיב
כתיב  דהנה מרע, סור הוא הראשונה ותשובה
למה  וצ"ל אלקיכם, לבין ביניכם מבדילים היו עוונותיכם
דהנה  אך שמות, ושארי הוי' ולא דוקא אלקיכם לשון נאמר
שלנו  אלקה אלקינו כתיב דוקא אלקים דבשם מצינו
מלשון  הוא אלקים דהנה והענין השמות, בכל משא"כ
צמצום  ע"י הוא דוקא נש"י על שיתייחד ובכדי צמצום
אלקינו  שיקרא ובכדי כאורה, כחשיכה קמי' דהרי עצום
אומות  שארי על ולא נש"י על שיתייחד דוקא שלנו אלוה
הגילוי  סיבת דוקא הוא הצמצום זה אך צמצום, ע"י הוא
שתירץ  מה ע"ד והוא גילוי, הי' לא הצמצום לא דאם
הארון  בדי שני בין שכינתו צמצם רז"ל מאמר נ"ע המגיד
שהוא  דמה אך מלא, אני הארץ ואת השמים את כתיב והלא

א"ס  גילוי דה"ז גמור בהעלם הוא וארץ שמים מלא
דוקא, בהעלם מאיר הוא לכן כו' קמי' שוה אשר הסוכ"ע
א"א  בבהמ"ק כמו ממש אלקות גילוי שיהי' בכדי אבל
שם  המקובלים שכינו מה וזהו צמצום, ע"י כ"א להיות
הוא  הלא ולכאורה הרחמים למדת ואלקינו למדה"ד אלקים
וצמצום  הצמצום מדת הוא בעצמו אלקים כי אלא א', שם

הצמ  זה אבל גבורה, נש"י הוא על שמו ליחד בכדי הוא צום
מ"ש  וזהו והחסד. הטוב תכלית ה"ז אלקינו שהוא
מסך  נעשה שהעון אלקיכם ובין כו' מבדילים עוונותיכם
כו'. והוא אני אין כי אלקינו בשם לקרוא שא"א עד מבדיל
שזכוכית  רואים שאנו כמו הבדלות מיני כמה יש כי והענין
שהזכוכית  והגם השמש אור על כלל מסתרת אינה בהירה
נאמר  וכאלו כלל מסתרת אינה אבל השמש בין מפסקת
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קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â דהנה וכלים, אורות בחי' זהו וצורה חומר שרש
דרועא  חסד לון תקינת גופי' וכמה בת"ז איתא
המתלבש  והאור לבד, כלי בחי' גופין בשם שנק' כו' ימינא
כלי  בחי' הוא שאלקי' ואלקי' הוי' ענין וזהו צורה, זהו בו
הוי' ששם וזהו האור, בחי' הוא הוי' שם כי הוי' שם לבחי'
אל  אלקי' הוי' כמו השמות לכל ומצטרף העצם שם נק'
בחי' הוא הוי' ששם לפי והיינו כו', צבאות הוי' כו' הוי'
שיוכל  שכדי לפי האור, לפ"ע היא הכלי אך כו', האור
האור, לפ"ע הכלי שיהי' צריך כלי בבחי' האור להתלבש
שהגוף  לפי הבהמה, בגוף להתלבש א"א האדם שנפש כמו
להתפשט  יכול האדם  של גוף בבחי' רק ערכו לפי אינו
להאור  בטל הכלי שיהי' הי' המכוון והנה כו'. ולהתלבש
ואני  ראשון אני התבוננות ע"י והיינו לאין, היש ביטול בחי'
שם  מבחי' הוא הדבור שרש כי אלקי', אין ומבלעדי אחרון
מוצאות  ה' כנגד אלקי' בשם אותיות ה' יש ולכך אלקי'
הפה, מוצאות וה' א"ת כולם, את מחי' ואתה וכמ"ש הפה,

ומ  הוי' גדול מ"ש אלקינו וזהו עיר אלקינו, בעיר מאד הולל
היינו  אלקינו בעיר הוי' וגדול אלקי', צירופי ק"ך בחי' הוא
ושם  הטבע בגי' אלקי' כי אלקי' שם על מושל הוי' ששם
ואדוננו  הוי' גדול כי מ"ש וזהו אלקי', שם על מושל הוי'
באמת  כי אלקי' צירופי' הק"ך שכל דהיינו האלקי' מכל

הסתר  אינו אלקי' שם של שההסתר אלקי' אין ומבלעדי
שההסתר  רק ממנו, שחוץ דבר לך שאין כיון לפני' כלל
הסתר  אינו קמי' אבל נפרד, ודבר ליש שנראה לעיננו הוא
אחרון  ואני שנבה"ע קודם היינו ראשון אני וזהו כלל,
ג"כ  באמצעיתא היינו אלקי' אין ומבלעדי שנבה"ע, לאחר
כו' ממש שנבה"ע קודם כמו לפניו הסתר שאין אלקי' אין
ביטול  בחי' אצלו ג"כ נעשה ועי"ז כו', לעינינו רק זהו כי
ויהי' אלקות בחי' רק ירצה שלא שלו החומר ויזדכך היש
מאן  דכל בזהר מ"ש וזהו לבד. לאלקות ותשוקה רצון לו
חולקא  לי' לית למיתקא מרירו לנהורא חשוכ' אהפיך דלא
הוא  ונהורא חומר, בחי' הוא חושך כי והיינו דאתי, בעלמא
את  להפוך וצריך חושך, ובורא אור יוצר וכמ"ש צורה בחי'
בחי' הוא למיתקא ומרירו החומר, שיזדכך לאור החושך
בחי' למיתקא, מרירו בחי' שהן עוה"ז תענוגי את להפוך
עי"ז  והנה הוי'. על תתענג אז הוי', טוב כי וראו טעמו
לנהורא  חשיכו ומהפך כו' אותו ומזכך החומר את שמברר
מלמעלה  וממשיך החושך מתוך האור יתרון נעשה עי"ז
שהוא  וחוט הקו מבחי' הוא האור שרש כי האור, מבחי'
הרשימו  מבחי' הוא הכלים שרש אבל הצמצום, לאחר
דוקא  ועי"ז כו' הצמצום מן שלמעלה טה"ע מבחי' שהוא

כו'. הוי' על תתענג אז וכמ"ש כו' מעלה יתרון נעשה

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

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Â,ורדפהו שלום בקש טוב ועשה מרע סור דכתיב
כתיב  דהנה מרע, סור הוא הראשונה ותשובה
למה  וצ"ל אלקיכם, לבין ביניכם מבדילים היו עוונותיכם
דהנה  אך שמות, ושארי הוי' ולא דוקא אלקיכם לשון נאמר
שלנו  אלקה אלקינו כתיב דוקא אלקים דבשם מצינו
מלשון  הוא אלקים דהנה והענין השמות, בכל משא"כ
צמצום  ע"י הוא דוקא נש"י על שיתייחד ובכדי צמצום
אלקינו  שיקרא ובכדי כאורה, כחשיכה קמי' דהרי עצום
אומות  שארי על ולא נש"י על שיתייחד דוקא שלנו אלוה
הגילוי  סיבת דוקא הוא הצמצום זה אך צמצום, ע"י הוא
שתירץ  מה ע"ד והוא גילוי, הי' לא הצמצום לא דאם
הארון  בדי שני בין שכינתו צמצם רז"ל מאמר נ"ע המגיד
שהוא  דמה אך מלא, אני הארץ ואת השמים את כתיב והלא

א"ס  גילוי דה"ז גמור בהעלם הוא וארץ שמים מלא
דוקא, בהעלם מאיר הוא לכן כו' קמי' שוה אשר הסוכ"ע
א"א  בבהמ"ק כמו ממש אלקות גילוי שיהי' בכדי אבל
שם  המקובלים שכינו מה וזהו צמצום, ע"י כ"א להיות
הוא  הלא ולכאורה הרחמים למדת ואלקינו למדה"ד אלקים
וצמצום  הצמצום מדת הוא בעצמו אלקים כי אלא א', שם

הצמ  זה אבל גבורה, נש"י הוא על שמו ליחד בכדי הוא צום
מ"ש  וזהו והחסד. הטוב תכלית ה"ז אלקינו שהוא
מסך  נעשה שהעון אלקיכם ובין כו' מבדילים עוונותיכם
כו'. והוא אני אין כי אלקינו בשם לקרוא שא"א עד מבדיל
שזכוכית  רואים שאנו כמו הבדלות מיני כמה יש כי והענין
שהזכוכית  והגם השמש אור על כלל מסתרת אינה בהירה
נאמר  וכאלו כלל מסתרת אינה אבל השמש בין מפסקת
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

לפני  יביט אם שינוי אין שהרי השמש זיו עם א' עצם שהוא
קצת  מסתיר דק וילון ע"י אבל הזכוכית, לאחר או הזכוכית
הגם  הוילון לאחר או הוילון קודם שוה שאין השמש זיו על
המסתיר  מסך ויש המסתיר, עב מסך ויש דק, מסך שהוא
בהשמש  כלל להביט יכולים אינם שע"י עב עור כמו לגמרי
באצי' למעלה הוא עד"ז וכן לגמרי, ומעלים מסתיר שהוא
ויש  במקדש, הי' פרוכת י"ג כמשארז"ל פרסות שם שיש
כהדין  כלל מסתיר אינו שהלבוש לבוש בשם הנק' פרסא
אלא  א' עצם הוא הלבוש וכאלו ובי' מיני' דלבושא קמצא
לקדש, קדש בין המבדיל פרוכת ויש לבוש, בשם שנק'
הוא  הפרסא קודם אבל קדש ג"כ הוא הפרסא שלאחר והגם
יש  אבל האצי', בעולם כלל דרך זהו אך הקדשים, קדש

והיא  חול הנק' ק"נ שהוא לחול קודש בין המבדיל פרסא
ונק' לרע מטוב מתהפכת כאשר המפסקת הפרסא בעצמה
עב  עור כמשל הם לגמרי הטמאות וג"ק המבדיל, מסך
ידו  על לכנוס יכול שאין עד לגמרי ומעלמת המסתרת
מרע  להתהפך יכולים ק"נ כי השמש, אור משהו אפילו
לגמרי  הטמאות ג"ק אבל גמור, רע עדיין אינה שהיא לטוב
וזהו  גמור רע שהם הקדושה אל אותם ולהעלות להפך א"א
עצמו  על ממשיך הרי חוטא וכשאדם עור, כתנות מ"ש
ג"ק  שהם ומסתרת מעלמת שהיא דחויא ממשכא לבוש
צ"ל  וע"ז אלקיכם, בין מבדיל מסך נעשית לכן הטמאות
המבדיל  המסך מעביר מרע סור וע"י סו"מ שיהי' תשובה

המסתיר. דבר שאין אלקות גילוי נעשה ממילא ואז

i"pal xen` okl

.a"lxz ,`x`e 't ,c"qa
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הפרד"ס, לשיטת אף כי  נ"ע, הרבי  יסביר שלפנינו , בקטע
פנים כל על הרי  ממש, גבול ולא הגבול כח רק  הן שהכלים
"חסד" "חכמה" של ומידה גדר שהוא איזה בהם יש
גבול ולא הגבול כח שהן  שאומר במה והכוונה וכדומה,
ההתפשטות לאופן בנוגע אלא  גדרם מהות  על לא  הוא ממש 

בלבד. שלהן  והגילוי 
äæî íéçéøëî øçà íå÷îá äðäåשהאורות מהסברא  –

בכלים, מתלבשים זאת בכל מוגבלים והבלתי הפשוטים
כלומר בעצם . מוגבלים לא הם הכלים íéìëãשגם ìåáâäã

ìåáâä çë ÷ø ïäù àåä,"גבול" נקראים שהכלים מה כל -
הגבול, לכח רק היא הכוונה הפרד"ס) (של זו  לשיטה הנה
אחר, משהו  להגביל יכולת  לו שיש  גבול בלי  של כח כלומר

הוא ãñçãאך ãçåéî øãâá íúåéä íòã àåäå ,ùîî ìåáâ àì
äøåáâåשהוא איזה כאן שיש  לומר מחייב זה  שלכאורה

ïúåèùôúäìגבול óåñ ïéà íå÷î ìëîהחסד כלומר -
סוף אין עד מתפשטת והגבורה סוף, אין עד ,'åëמתפשט

ממש גבול לא שהם  מכיון  כלים, שהם היות עם ולזאת,
זה ולפי ממש. גבול ובלי פשוט אור להלביש ביכולתם

ממש. גבול בלי  הם שהאורות לכאורה  משמע
מזה כלל, גבול בהם שאין זה  ביאור דוחה נ"ע הרבי  אבל

íéðôש ìë ìò äøåáâå ãñçã ãçåéî øãâá ïäù éøä כלומר .
חכמה של מסויימת בהגדרה  אותם  שמגדירים  זה עצם
שיש מראה להתפשטותן  סוף שאין  אומרים אם אף וחסד,

וגבול. גדר äîבהם ïéðòåשאומריםìåáâä çë ÷ø ïäùולא
ממש ìòגבול ãñçäå íéìéáâî íðéà úåìéöàáù ìåìùì àåä

ìåáâ éìá úðéçáá àåä ìùî êøãהבריאה עולם  כמו ולא
מוגבלים החסד  כלי  ששם  äæלמשל éøä íå÷î ìëî עצמו ,

הוא באצילות ãñçãשגם äìáâä úðéçááחכמה ולא
גדר  שהוא איזה להם יש באצילות שגם מראה '.åëוכדומה,

איזה בהם שיש  מראה וחסד חכמה בגדר שהם זה כלומר,
ולא הגבול כח  בבחינת שהם שאומרים ומה גדר, שהוא
ולא גבול, בלי מתפשט שבאצילות שהחסד הכוונה  גבול,
בא לא  אבל להתפשטותו , גבול שיש  הבריאה כבעולם
גם כן , ואם שלהם . וההגבלה הגדר מציאות את לשלול

דאצילות. בכלים יש  גדר שהוא שאיזה תסכים זו שיטה
íâåבאצילות שהספירות  שאומרים שמה נוספת הוכחה -

נוכל מוחלט, באופן גבול לבלי  הכוונה  אין  הגבול, כח הן
מחוץ דאצילות הספירות בפעולת כשנתבונן למצוא

úåìéöàìלאצילות: õåç êùîåéùëã øåàäá íéìòåôù øçàî
עשיה יצירה בריאה äìáâäבעולמות úðéçáá äéäéממש

íâ ìåáâ éìá úðéçáá åéä éøä úåìéöàáù ìéáâîä çë àìåìã
åë úåìéöàì õåç', מכאן מוכח íâùהרי  çøëäá àìéîî

,äìáâä äæéà íéìòåô úåìéöàáגבול בלי  היה  זה אם כי -
מתפשטבאופן ולא באצילות נעצר שזה יתכן  לא  מוחלט,

בהם יש  באצילות  שגם  ומוכח גבול, בלי  של באופן לבריאה
הגבלה, שהיא מתבטאàåäåאיזו  וזה -óåñ ïéàù íâäù

ïúåèùôúäìהכלים ø÷של ïúåèùôúä äéäé íå÷î ìëî
åë ãáì úåìéöàá.'

úåìéöàä éðôìù óåñ ïéà øåàä ïéá ùøôää òãåðëå כמו
א"ק, של האור úåìéöàáùלמשל óåñ ïéà øåàä ïéáå- ,

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שבהם, הכלים הגבלת מאופן נובע זה óåñשהבדל ïéà øåàã
úåîìåòä ìëá èùôúîå êùîðù àåä úåìéöàî äìòîìùגם

עשיה, יצירה בריאה àåäעולמות  úåìéöàáù óåñ ïéà øåàå
åë úåìéöàì õåç àì úåìéöàá ÷ø èùôúîù',מראה וזה

בתוך מאיר סוף אין  כשהאור גם  הגבלה שהיא איזו  שיש
"מונע " מה ממש , גבול בלי  הוא האור אם שהרי  האצילות,

עשיה? יצירה בריאה בעולמות גם להתפשט ממנו
äéùò äøéöé äàéøáá úåìéöàä éåìéâ äéäéù éãëáåהיפך

האצילות בעולם רק  להאיר דאצילות, האור ìòטבע àåä
úåìéöàî äìòîìù ïåéìò øåà éåìéâ éãéגילוי את שמאפשר

למטה האצילות  ,'åëאור
שימשך כדי  מיוחד גילוי  שצריך דוגמאות נ"ע הרבי ומביא

עשיה : יצירה בבריאה האצילות  óåñאור íé úòéø÷á åîëå
פעמי חד מאורע äàéøáשהיה íò úåìéöà úåøáçúä äéäù

äéùò äøéöé,אצילות דאתכסייא , עלמא בחינת הוא ים -
ליבשה הים והפיכת בי "ע. דאתגלייא, עלמא זה  - ויבשה
עשיה יצירה בבריאה האצילות עולם גילוי  את מבטא  ,זה

אלא טבעי , באופן מעצמו קרה  לא זה áéúë33äהנה êìåéå'
íéã÷ çåøá íéä úà רומז ש'קדים' הלילה, כל úðéçáîעזה 
íìåò ìù åðåîã÷ מסדר וגבוה קדום  אור כלומר 

מנת על מיוחד באופן להתגלות צריך שהיה  ההשתלשלות
לבי"ע ירד האצילות ,'åëשאור

ïëåנוספת äîùðדוגמא íéîòôì êùîðùë úåîùðá
úåìéöàãהמובא דרך על הזקן 34– אדמו"ר נשמת על

הוא  שכן ובוודאי האצילות, מעולם חדשה נשמה שהיא
האצילות, מעולם שנשמותיהם נשיאינו רבותינו כל אצל
ומשם  גבול, בלי בבחינת היא משם המגיעה נשמה הנה

לעולמות  äéùòיורדת äøéöé äàéøááעולמות שהם
זה הרי  באצילות , שרשם הנשמות שכל (למרות מוגבלים ,
הם הרי  לבי "ע בפועל כשיורדים אך משם, ששרשם רק
באופן  וכשקורה האצילות , אור בהם ומתעלם מצטמצמים
באופן  מאצילות  נשמה לבי "ע לרדת שצריכה הכלל מן יוצא 
כח ידי  על נעשה זה הרי (- שבאצילות  השרש  מתעלם שלא 

שמתגלה , øçàמיוחד íå÷îá áåúëù åîëå35úåîùð ùéù
ãåâøôä íäéìò òø÷ðùלבריאה אצילות בין המפריד (מסך)

åë'éãé ìò àåä המאפשר à÷åãהקריעה ïåéìò øåà éåìéâ
שיימשך הגילוי את מאפשר שכביכול האצילות  שמעל

עשיה יצירה ,'åëבבריאה
åðééäåלהמשיך בכדי  מהאצילות עליון  אור שצריך והסיבה  -

לבריאה , האצילות אור äìòîìùאת óåñ ïéà øåàäù éôì
ùîî óåñ ïéà úðéçáá àåä úåìéöàî באופן גבולות לו שאין 

éäéùמוחלט íùî úåéäì ìëåé ïë ìòå'úåìéöà éåìéâ
äéùò äøéöé äàéøáá גבולו לו שאין נעצר שכיון לא הוא ת,

בי"ע åë'úåìéöàäבעולמות øåà ïë ïéàù äî àåäעצמו ,
åë úåìéöàá ÷ø åúåèùôúä úåéäì íéìëä éãé ìò ìáâðù',

יצירה בבריאה שהוא כמו להימשך עצמו מצד יכול לא ולכן 
עשיה.

גבול, בבחינת שהם  שהכלים שמזה  הענין, מסקנת ממילא
דאצילות באורות  שגם  מכאן הרי  האורות, את גם מגבילים 

הגבלה, éìáיש  úðéçáá àåä úåìéöàã øåàäù øîàð íàå
çë úðéçáá ïäù íéìëá ùáìúéù øùôà êéà ùîî ìåáâ

åë éìëä åúåà ìéáâúùå ìåáâäמסברא הוכחה זוהי כן ואם .'
ואינו  והגבלה גדר שהוא איזה בו  יש  דאצילות האור שגם
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כא.33. יד, שמות

.34.22 עמוד ריש תש"ו ואילך. 127 ע' תש"ה השיחות ספר ראה
תשח"י. הסוכות דחג ב' יום שיחת גם וראה וש"נ.

שהיו 35. וכמו ב: קע"ח, עמ' ח"ב בראשית חיים תורת ראה
המאציל  בין המפסיק הפרגוד מן מלמעלה שבאו כאלה גבוהות נשמות
כמו  המלאכים מן יותר בגופם גם בתכלית הביטול בהן והיה לנאצלים

כו' ויתהלך ביה דכתיב חנוך (וכן בגופו למעלה שעלה אליהו נשמת
שם  שהוא הנ"ל סתרו חשך בחינת שהוא אלקים אותו לקח כי ואיננו
כ"כ  ממציאות ביטול באליהו שהיה ומה כו') הכתר שבפנימית אלקים
ומאצי' דאצי' באו"כ המדה בקו ההשתלשלות סדר מכפי למעלה שזהו
הנ"ל. הפרסא מן מלמעלה נשמתו שרש שהיה בהכרח א"כ כו' לבי"ע

•
.e
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קרן  וירם אבל מהארה, רק העולמות שהתהוות באלקות, התענוג מצד בשמחה, התפלה עבודת
הביטול  – לשמחה הכלי למעלה. התענוג פנימיות מעורר השמחה ע"י עצמית. המשכה – לעמו

‰p‰Â ּבׂשמחה להיֹות צריכה ּׁשהעבֹודה מה הּטעם זהּו ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
ׁשּמתעּנג  הּתענּוג, על הֹוראה הּׂשמחה להיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּדוקא,
ענינים, ׁשלׁשה יׁש הּתפּלה ּבעבֹודת ּדהּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבעבֹודתֹו,

ההּׂשגה  – הּׁשני הּתפּלה, אֹותּיֹות ודּבּור אמירת – ְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָהראׁשֹון
הּתענּוג  הּוא – והּׁשליׁשי אּלּו, ּבאֹותּיֹות המבארת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹהאלקית
מׁשל  ּדר על ּוכמֹו ההיא, ׁשּבההּׂשגה אלקּות על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמתעּנג
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שבהם, הכלים הגבלת מאופן נובע זה óåñשהבדל ïéà øåàã
úåîìåòä ìëá èùôúîå êùîðù àåä úåìéöàî äìòîìùגם

עשיה, יצירה בריאה àåäעולמות  úåìéöàáù óåñ ïéà øåàå
åë úåìéöàì õåç àì úåìéöàá ÷ø èùôúîù',מראה וזה

בתוך מאיר סוף אין  כשהאור גם  הגבלה שהיא איזו  שיש
"מונע " מה ממש , גבול בלי  הוא האור אם שהרי  האצילות,

עשיה? יצירה בריאה בעולמות גם להתפשט ממנו
äéùò äøéöé äàéøáá úåìéöàä éåìéâ äéäéù éãëáåהיפך

האצילות בעולם רק  להאיר דאצילות, האור ìòטבע àåä
úåìéöàî äìòîìù ïåéìò øåà éåìéâ éãéגילוי את שמאפשר

למטה האצילות  ,'åëאור
שימשך כדי  מיוחד גילוי  שצריך דוגמאות נ"ע הרבי ומביא

עשיה : יצירה בבריאה האצילות  óåñאור íé úòéø÷á åîëå
פעמי חד מאורע äàéøáשהיה íò úåìéöà úåøáçúä äéäù

äéùò äøéöé,אצילות דאתכסייא , עלמא בחינת הוא ים -
ליבשה הים והפיכת בי "ע. דאתגלייא, עלמא זה  - ויבשה
עשיה יצירה בבריאה האצילות עולם גילוי  את מבטא  ,זה

אלא טבעי , באופן מעצמו קרה  לא זה áéúë33äהנה êìåéå'
íéã÷ çåøá íéä úà רומז ש'קדים' הלילה, כל úðéçáîעזה 
íìåò ìù åðåîã÷ מסדר וגבוה קדום  אור כלומר 

מנת על מיוחד באופן להתגלות צריך שהיה  ההשתלשלות
לבי"ע ירד האצילות ,'åëשאור

ïëåנוספת äîùðדוגמא íéîòôì êùîðùë úåîùðá
úåìéöàãהמובא דרך על הזקן 34– אדמו"ר נשמת על

הוא  שכן ובוודאי האצילות, מעולם חדשה נשמה שהיא
האצילות, מעולם שנשמותיהם נשיאינו רבותינו כל אצל
ומשם  גבול, בלי בבחינת היא משם המגיעה נשמה הנה

לעולמות  äéùòיורדת äøéöé äàéøááעולמות שהם
זה הרי  באצילות , שרשם הנשמות שכל (למרות מוגבלים ,
הם הרי  לבי "ע בפועל כשיורדים אך משם, ששרשם רק
באופן  וכשקורה האצילות , אור בהם ומתעלם מצטמצמים
באופן  מאצילות  נשמה לבי "ע לרדת שצריכה הכלל מן יוצא 
כח ידי  על נעשה זה הרי (- שבאצילות  השרש  מתעלם שלא 

שמתגלה , øçàמיוחד íå÷îá áåúëù åîëå35úåîùð ùéù
ãåâøôä íäéìò òø÷ðùלבריאה אצילות בין המפריד (מסך)

åë'éãé ìò àåä המאפשר à÷åãהקריעה ïåéìò øåà éåìéâ
שיימשך הגילוי את מאפשר שכביכול האצילות  שמעל

עשיה יצירה ,'åëבבריאה
åðééäåלהמשיך בכדי  מהאצילות עליון  אור שצריך והסיבה  -

לבריאה , האצילות אור äìòîìùאת óåñ ïéà øåàäù éôì
ùîî óåñ ïéà úðéçáá àåä úåìéöàî באופן גבולות לו שאין 

éäéùמוחלט íùî úåéäì ìëåé ïë ìòå'úåìéöà éåìéâ
äéùò äøéöé äàéøáá גבולו לו שאין נעצר שכיון לא הוא ת,

בי"ע åë'úåìéöàäבעולמות øåà ïë ïéàù äî àåäעצמו ,
åë úåìéöàá ÷ø åúåèùôúä úåéäì íéìëä éãé ìò ìáâðù',

יצירה בבריאה שהוא כמו להימשך עצמו מצד יכול לא ולכן 
עשיה.

גבול, בבחינת שהם  שהכלים שמזה  הענין, מסקנת ממילא
דאצילות באורות  שגם  מכאן הרי  האורות, את גם מגבילים 

הגבלה, éìáיש  úðéçáá àåä úåìéöàã øåàäù øîàð íàå
çë úðéçáá ïäù íéìëá ùáìúéù øùôà êéà ùîî ìåáâ

åë éìëä åúåà ìéáâúùå ìåáâäמסברא הוכחה זוהי כן ואם .'
ואינו  והגבלה גדר שהוא איזה בו  יש  דאצילות האור שגם

לגמרי . פשוט
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כא.33. יד, שמות

.34.22 עמוד ריש תש"ו ואילך. 127 ע' תש"ה השיחות ספר ראה
תשח"י. הסוכות דחג ב' יום שיחת גם וראה וש"נ.

שהיו 35. וכמו ב: קע"ח, עמ' ח"ב בראשית חיים תורת ראה
המאציל  בין המפסיק הפרגוד מן מלמעלה שבאו כאלה גבוהות נשמות
כמו  המלאכים מן יותר בגופם גם בתכלית הביטול בהן והיה לנאצלים

כו' ויתהלך ביה דכתיב חנוך (וכן בגופו למעלה שעלה אליהו נשמת
שם  שהוא הנ"ל סתרו חשך בחינת שהוא אלקים אותו לקח כי ואיננו
כ"כ  ממציאות ביטול באליהו שהיה ומה כו') הכתר שבפנימית אלקים
ומאצי' דאצי' באו"כ המדה בקו ההשתלשלות סדר מכפי למעלה שזהו
הנ"ל. הפרסא מן מלמעלה נשמתו שרש שהיה בהכרח א"כ כו' לבי"ע

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

קרן  וירם אבל מהארה, רק העולמות שהתהוות באלקות, התענוג מצד בשמחה, התפלה עבודת
הביטול  – לשמחה הכלי למעלה. התענוג פנימיות מעורר השמחה ע"י עצמית. המשכה – לעמו

‰p‰Â ּבׂשמחה להיֹות צריכה ּׁשהעבֹודה מה הּטעם זהּו ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
ׁשּמתעּנג  הּתענּוג, על הֹוראה הּׂשמחה להיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּדוקא,
ענינים, ׁשלׁשה יׁש הּתפּלה ּבעבֹודת ּדהּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבעבֹודתֹו,

ההּׂשגה  – הּׁשני הּתפּלה, אֹותּיֹות ודּבּור אמירת – ְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָהראׁשֹון
הּתענּוג  הּוא – והּׁשליׁשי אּלּו, ּבאֹותּיֹות המבארת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹהאלקית
מׁשל  ּדר על ּוכמֹו ההיא, ׁשּבההּׂשגה אלקּות על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמתעּנג
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על 24ּבאמרֹו הֹודֹו לבּדֹו, ׁשמֹו נׂשּגב ּכי ה' ׁשם את "יהּללּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָ
כּו', קרבֹו" עם יׂשראל לבני כּו' לעּמֹו קרן וּירם וׁשמים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹארץ
העֹולמֹות  ּדהתהּוּות הּוא, זה ּבענין האלקית ההּׂשגה ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהרי
המׁשכה  היא ּבּנׁשמֹות והּגּלּוי ּפרטית, מהארה רק ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
ּבלבד, הארה הּוא ּדׁשם הוי'", ׁשם את "יהּללּו וזהּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמית,
"נׂשּגב  היא ההארה ּדגם לבּדֹו", ׁשמֹו נׂשּגב "ּכי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָואֹומר
הארה  והינּו וׁשמים, ארץ על הּוא וזיוֹו הֹודֹו ורק ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָלבּדֹו",
ּבׁשוה, ּובארץ ּבּׁשמים  ּכללית היא זה וגם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדהארה,
להאֹור  ׁשּבארץ והּגּלּוי האֹור ּדֹומה אינֹו הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובהתהּוּות

רּבֹות  ּוכמאמר ׁשּבּׁשמים, ז"ל והּגּלּוי ידי 25ינּו "אף ּפסּוק על ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש "נטה – ׁשמים" טּפחה וימיני ארץ ְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָיסדה
ּדארץ  הרי ארץ", ּוברא ׂשמאלֹו ונטה ׁשמים, ּוברא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹימינֹו
מהארה  רק הּוא והתהּוּותם לזה, זה ּדֹומים אינם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשמים
עם  יׂשראל לבני כּו' לעּמֹו קרן "וּירם ּדהארה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדהארה
אּלּו אֹותּיֹות אֹומר וכאׁשר עצמית, המׁשכה ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹקרבֹו",
הּנ"ל  הּמׂשּכל ולּבֹו ּבמחֹו וׁשֹומע ּברּורה, ּבׂשפה ודּבּור ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֻּבקֹול
הּמׂשּכל  על ּובלּבֹו ּבמחֹו מתעּנג הרי אּלּו, ּבתבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֻהמבאר
אחד  מּמקֹור לא ׁשניהם הּנה והּתענּוג ההּׂשגה והּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹההּוא.

ּדכאׁשר  ּכאחד, ּבאים והּתענּוג ּדההּׂשגה והגם ּבאים, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהם
הרי  הּדעת ּבהעמקת היטב ּבֹו ּומתּבֹונן אלקית הּׂשגה ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹמּׂשיג
מּמקֹורֹות  ּבאים הם הרי מקֹום מּכל אלקּות, על מתעּנג ְְֱֲִִִִֵֵֵַַָָָֹהּוא

ּדההּׂשגה ט מיחדים  ּבׁשרׁשם, הּוא ּדכן לפי הּוא הּדבר וטעם , ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֻ
הּכלים  מחיצֹונית ׁשרׁשּה הראׁשֹון ּבּׁשרׁש חצבּה מקֹור ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנה
ּגם  הּנה לכן יֹותר, למעלה ׁשרׁשֹו והּתענּוג ּדאצילּות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָּדחכמה
אלקּות  על ׁשּמתעּנג הּתענּוג ידי על ּבעבֹודה ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹלמּטה
הּתענּוג  ועצמּי[ּו]ת ּפנימּי[ּו]ת מעֹורר זה הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּבהּׂשגתֹו,
וכּידּוע  ּדוקא, ּבׂשמחה העבֹודה להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָלמעלה,
לא  מצוה, ׁשל ׂשמחה ידי על הּקדׁש לרּוח זכה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדהאריז"ל
להיֹות  מצוה, ׁשל ׂשמחה ידי על [אם] ּכי הּמצוה ידי על ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָרק
זה  ידי ּדעל העליֹון, ּדאדם הּתענּוג ּפנימית מעֹורר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּׂשמחה
העליֹונה  להּׂשמחה והּכלי אֹור, ורּבּוי ּתֹוספת נמׁש ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּדוקא
העליֹונה, ׂשמחה ּגּלּוי הּוא ּבּטּול ׁשּיׁש ּדבמקֹום הּבּטּול, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָהּוא
רק  העליֹונה, ׂשמחה ּגּלּוי יׁש לא הּיׁש ּבהרּגׁשת ּכן ּׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא הּבּטּול ּבה'26ּבמקֹום ענוים "ויספּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ
ּדענוים  לזה, זה ׁשּיכּות להם יׁש וׂשמחה ּדענוה הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׂשמחה",

ּבהּׁשם. ׂשמחה הּמֹוסיפים הם ְְְִִִֵֵַַַָָּדוקא
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יג.24) קמח, תהלים
א.25) לז, א. כ, ב' חלק זוהר י"ח. פרק אליעזר דר' פרקי ראה

ב. פה,
יט.26) כט, ישעיה

•
mixeaic ihewl

כדוגמת  עצמי, בכוח בגאולה המאמינים כאלה, ישנם
הפסוק  את המהפכים החדשה, ירושלים 23החברה "בונה

הם  ישראל נדחי שאת ואומרים יכנס", ישראל נדחי ה'
ח"ו  יגרמו שלא הלואי ירושלים. בוני יהיו והם יכנסו
מהם  ישמרנו והשי"ת חדש, וגשמי רוחני לחורבן

ומהמונם.
ישנם  משיחך", עקבות "חרפו שהם השניה בדרגא
שחלשים  אלא תורה, לבני עד שונים, סוגים וכמה כמה
של  בטעמים זאת מבארים אף הם הגאולה. באמונת הם
בביאת  חלישותאמונה זוהי באמת אבל שמים, יראת

המשיח.
"לא  עצמי מיוחד טכסיס לה יש דוד בית מלחמת

ברוחי" אם כי בכוח ולא מוסר 24בחיל הם וכוח חיל .
אלקית  השגה חסידות, התורה, פנימיות  ורוחי ותוכחה,

שבלב . ועבודה
פרטי  בכל סוגיא כל לדעת רב , בעיון נגלה ללמוד
ההלכה  מיסוד־רמז החל אופנו, על דבר דבר סברותיה,
נמרץ  בקיצור מופיעה שההלכה וכפי שבכתב, בתורה
הפלפול  באריכות מוסבר שהענין כפי מכן ולאחר במשנה
להתעמק  יש התוספות, ובשיטות ברש"י ומתפרש בגמרא
לדעת  הרשב"א, בחידושי הרמב"ם, של לשונו בסגנון
ולהתעמק  יוסף" וב"בית ב"טור" ההלכה מופיעה כיצד

בשולחנו. הזקן רבנו של לשונו בסגנון
גליא  רק הוא זה שכל לדעת צריכים זאת כל ולאחר
של  החיות היא והפנימיות פנימיות, יש זו ולגיא שבתורה,
היא  אלקית השגה של האמיתית ההנחה ואילו הגליא,

שבלב . בעבודה רק
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אשר  לבהכנ"ס נכנסתי היום. חצות אחרי שעות כשתי לשבוע השני היום הי' לליאזנע ָכשבאתי
שירה  בקול ומתפללים ותפילין טלית עדיין מעוטפים  אנשים השני בחדר מצאתי והנה הנשיא בחצר
צרדה, באצבע ומכים בנעימה מזמרים וכולם ק"ש ברכות אומר וזה דזמרה פסוקי אומר זה וזמרה,

ערך  שעות תהלים 185כשלש מזמורי אמרו מהם אחדים להתפלל וכשגמרו תפלתם, את שגמרו עד
הלכו  אחדים וכשגמרו פה על וכתובים נביאים קאּפיטלאך חזרו ואחדים וגמרא משנה למדו ַַואחדים

שחורה  פת ויאכלו ידיהם ונטלו נשארו ואחדים על 186להם וישכבו ברהמ"ז ויברכו מים וישתו במלח
הצהרים. שינת לישון הספסלים

אנשים  קבוצת מצאתי – הנשיא בחצר אשר הגדול לביהכנ"ס חדרים שלשה כי – השני בחדר
ומהרי"ל  לעיונא, גמרא בלימוד ועוסקים יושבים מבאר 162אברכים השלחן בראש יושב הנשיא אחי

האחרונים. מספרי והרבה ורשב"א ברמב"ם בגמרא נפלאה בבקיאות וביאורה הסוגיא להם ומסביר
אברכים. כשלשים היו ההיא בקבוצה

לומדים  שראיתי הקונטרסים אותם למדו איש ושלשה עשרים אברכים, קבוצת ישבה השלישי בחדר
ורצינים  מאירות פנים בעל אברך השלחן בראש ישב לשם שנכנסתי בשעה בוויטעבסק, הכנסיות בבתי

מיוחדת. בהקשבה לדבריו שמעו והעומדים היושבים וכל ביותר

מאכל  שאכל מי אודות על המדבר הנשיא מספר השמיני בפרק שלמדו הנושא על הי' דבריו תוכן
מהמאכל  החיות שאין ובתפלה בתורה ההיא האכילה בכח הוי' את לעבוד שמים לשם הודע בלא איסור

נוכראין. משדין שד הוא  האסורים לדברים המתאוה והיצה"ר והתפלה התורה באותיות מתלבש

גסות  וליצנות דהוללות מעבירות הבאה הטומאה בין ההבדל את האברך הסביר ארוך ובביאור
שמטמאות  העולם אומות חכמות לימוד דעבירת הטומאה ובין הלב את המטמאים בטלים ודברים הרוח
בהם  להשתמש שידעו בהם שעסקו והרמב"ן הרמב"ם על ממליץ הוא דבריו ובהמשך המוח את

הבורא. לעבודת

וההסברים  הביאורים היו הרוב על כי השומעים על לפעול כדי בהם היו דבריו אשר אכחד ולא
אשר הנשיא של הבכור בנו הוא האברך אשר נודעתי אח"כ הגיוני, ללמוד ברוח קבוע שיעור לו יש

איש. וחמשה כעשרים כתה ובכל כתות שתי עם בשבוע פעמים שני
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תרפ"א  תמוז, ד' א' ב"ה

ראסטוב-דאן 

אי"א  וו"ח ומרומם הנכבד הרב ידידי כבוד

נאה  שי' מענדל מנחם מוהר"ר

וברכה, שלום

בענג  שבת ובמוצאי תמול, הגיעני אייר, מכ"ג מכתבו

הרשיל"א, ש"ב ומשלום הטוב, שלומם מנועם קראתיו

יחיו. ידידנו ושאר שיחיו, הרי"י הרש"ז,

לדעת, אכסוף אשר מכל אדע כי דמיתי פתחי בטרם

הישיבות, החדרים, ממצב הכולל, מחיי בפרט, כאו"א משלום

ונועם  החסידות לימוד ומצב יחיו, הלומדים האברכים ושמות

אאמו"ר  כ"ק מהוד יום יום שמעתי רבות אשר ההנהגה,
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בשלומם, והגה דיבר אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

שי' מאנ"ש באה בטח עזרתם כי ויקו ההסגר, בעת

מצטער  והי' ועבודה, בתורה המה עוסקים וכי מאמעריקא,

יחיו, היקרים המנדבים מדינתינו, ביכולת שאין מה עת בכל

אבותינו  כ"ק נפש משאת הי' זה אשר במצבם, עתה השתתף

ועבודה  התורה על ישקדו למען בהם החזק הקדושים, רבותינו

שבלב.

ועומדים  היו, מאמעריקא, שי' אנ"ש כי מכתבם, בקראי

חסדו  יעזוב ולא עזב, לא אשר עליון, לאל שבח נתתי בעזרתם,

עת. בכל הטוב האל יעשה ועבדיו, ה' יראי ורצון מאתנו

נפשי  ועגמת צערי גדלה מה אמנם - די לצרתינו ד' יאמר

אבטח) בד' ורק - כהיום גם וסובל סבלתי אשר על (נוסף

דבר  לא על והמחלוקת מבולבלים, הענינים עוד כי בהביטי

תמורת  האם כזאת, יהי' מתי עד אלקים ד' עומדת, בתקפה

נבג"מ  זצוקלל"ה הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק שהוד זאת

בשלום  כי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם מאת דורשים זי"ע,

איש  איש ידרשון, ותפלה בתורה ד' פני ואת יהלכון, ואחוה

וכולם  אחיו, ודעת לב לחזק ד' יראי וידברו יעזורו, לרעהו

וזיום, מהודם עוד וישפכו יחיו, החסידות דרכי בנועם כאחד

יחזקו, במחלוקת תמורתו, הנה המדינות, כל על טהרה ברוח

המה  במה גלוי להראות יבואו, חירוף ואגרות פלסתר, ובכתבי

עוסקים.

זהו  אם תושעו, באלה האם המערכות, שני יקרים אחים

זוהר, אראלי העולם, אבות אור ישכון בו אשר האמיתי, הדרך

ותמורתו  לבבו רוע איש יעזוב כי מאירים, בחיים כלכלנו אשר

המחלוקת  ותרבו תתנבלו מתי עד והתום. היושר האמת ,יקח

בחוקי' המאגדת התורה את יודעים נבונים כולנו הלא

ולהתקצף  להתרגז נדוד הרחק לנו ומה כולנו, אותנו האלקיים

טהורים. בלתי ודרכים הלבבות, פרידת בכנפיהם המביאים

רבותינו  אבותינו כ"ק הוד קדש שם על נא חוסו אנא

מאה  על יותר זה אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים

חב"ד, בשם הקדש, בארץ המושב את שיסדו שנה, וארבעים

לא  מדוע נותרת. כסוכה כאלו ח"ו ועתה לתפארת, ויהי

לכם  ותבקשו מחללו, לו שם אשר התעודה את תתחשבו

אוכל  והאם הזה, הדבר עלי במאד ידאב לבי לבי אחרת.

לבי  אבל הלום, עד אבוא אשר אני מי כי דברי אליכם העריך

ח"ו  יצערו זאת במעשיהם כי ידעתי גם וידעתי במאד, ידאב

וצאן  עמו על לבקש ד' לפני העומדי' האצילות הנשמות וח"ו

מרעיתם.

טפוחי  בזכות וירושלים, בציון בחר אשר הטוב, והאל

הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק הוד המה הן ערבות,

וישרה  ביניכם שלום יעשה הוא זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

ישיגם  פניו אור שהם, מקום בכל ונחלתו, עמו בתוך ברכתו

ונצחי. בזמני להצליחם

לכתוב  נא הואילו עשה, לו אומרים המתחיל ידידיי, ואתה

ממצב  ת"ו חברון עיר ממצב כאו"א, משלום בפרטיות לי

המה  ובמה הלומדים ומי מי בו, יעשה ומה הגדול, הבית

הלימודים.

שי' לאנ"ש והתעוררות תודה מכתב שולח הנני בזה מוסגר

המכתבים  כל להם לשלוח בקשתי וכן הגדול, הנהר בעבר

יעוררו  וכי אתנו, הנעשה מכל ידעו למען במועדם שנכתבו

ברו"ג. בעזרינו ד' יהי' כי הקדושים, במקומות רבים רחמים

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ראש, בנטילת עלינו מהעבר

הנכרת  והאבידה הגדולה, האבילות זי"ע, נבגמ זצוקללה"ה

ינחמינו  מי ירפא, לא ולעד כהיום ופרטי, כללי ודבר, דבר בכל

הוא  חי חי כי נחי', באמונתינו באחת רק להתנחם, נוכל ובמה

והעבודה, התורה בהחזקת הטובים הדברים בכל עמנו, אתנו

הקדושים  ברצונותיו התדבק אחת, אלא בעולמינו לנו ואין

ולטהר  מדותינו, וזיכוך בבירור ולקיים, לעשות לשמור ללמוד

שלם. בלבב ד' את לעבוד לבבינו

מז"ט, בברכת יחיו, היקרים אוהבינו וכל ידידי נא יתבשר

התמים  עם תי' חנה מ' הבכורה בתי חתונת בעד מז"ט, מז"ט

בשעטומ"צ  שהיתה גורארי', שי' מענדיל מנחם ב"ר שמרי' מר

סיון. י"א ועש"ק ביום

יסוד  נעלמה, מאתנו הבריאה בסוד העליונה ההנהגה

ומועיל  מתוק פרי' אשר האהבה היא הריעות, ונועם האחוה

מיום  אשר בפרט, החסידי' ובעדת בכלל, האנושי בחברת

נשואין, לשמחת מועד בבוא עולם, רעהו הוסדה את איש

ולברכה, לטובה בטח העתים את משנה כל יוצר ועתה הודיע,

מאושר  הנה איש. כח יגבר לא ובזמנו, בעתו נייר פיסת על וגם

הט' האל יהי' כי מרחוק, נאמנים אוהבים ברכת לקבל אהי'

וזמני  רוחני אושר יסוד על בישראל, נהדר בית לבנות בעזרם,

הק'. רבותינו אבותינו כ"ק ובזכות כרצון

במסורת  יחזיקו מאשר לכאו"א בשמי שלום נא יגיד

אבות.

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'
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ׁשּיעקב  לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹלא

הבטחתֹו, קּיּום את וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחׁשׁש

עליהם  ּתגן ּוזכּותֹו ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוזאת

מאחיו  עצמֹו יֹוסף ּבּקׁש לא זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבמׁש

הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא מּיד, יׂשראל לארץ ארֹונֹו את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהעלֹות

ּולמעלה  ודעת מּטעם למעלה ׁשהיא ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלכן
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ÔÈÚ ÔÈ‡ ÛÒBÈ ÏL BÚ¯Ê Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈≈«ƒ

Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰(א כ, ׁשהרי (ברכות חּיּותם, למקֹור ּבטלים ּדגים »«∆∆»∆ְְֲִִִֵֵֶַָָ

,מּכ ּוכתֹוצאה הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהם

הּנברא  עֹוד ּכל ׁשּכן, ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהם

הׁשּפעה  רק לקּבל יכֹול הּוא הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻמרּגיׁש

ּבאפן  הׁשּפעה לקּבל מכׁשירֹו ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמגּבלת

והגּבלה. מּמדידה ְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה

éùéìùæéLàø-ìr Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ
òøiå íéøôàdúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéra ¤§©−¦©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²

:äMðî Làø-ìr íéøôà-Làø ìrîçéóñBé øîàiå ¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«©Ÿ̄¤¥²
ðéîé íéN øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìàE ¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ¦¬§¦«§−

:BLàø-ìrèéézrãé éðá ézrãé øîàiå åéáà ïàîéå ©Ÿ«©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦
åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå írì-äéäé àeä-íb©¬¦«§¤§−̈§©´¦§®̈§À̈¨¦³

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwäëíëøáéå ©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹
EîNé øîàì ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´

å íéøôàk íéýìûéðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë ¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬
:äMðîàëúî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå §©¤«©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®

õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû äéäå§¨¨³¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤
:íëéúáàáëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLE £«Ÿ¥¤«©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®

:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ì øLàô £¤³¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«



iyyקנד ,iying ,iriax - hn - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr eh zegiy ihewl)

‰MÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכי MÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה את f‰Ï‰¯נּׁשני", הּמׁשּכיחה הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵֶַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו "ּכי ‡ÌÈ¯Ùהעבּדה ׁשם על – ְְְֲִִִֵֶָָָָֻ∆¿«ƒִֵַ

ׁשעליו מֹורה אֹור È‡‰Ï¯הפרני", הֹוספת ידי על הּגלּות את ְִִֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַַָָ

סבר  יֹוסף עצמֹו. ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻֻּוקדּׁשה,

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם הקּדים Ò„¯ׁשּמנּׁשה ויעקב העבֹודה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַ≈∆ְְֲֲִִַָָֹ

את המסּמל אפרים, ּבאמצעּות hÓ¯˙את ׁשּבאה (העלּיה העבֹודה ְְִֵֶֶֶַַַ«¿«ְְֲֲִֶֶָָָָָָָ

'הפרני'). ְְִִִַַָהּירידה,

éòéáø
éùéîç,

èîàeôñàä øîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ
úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬

:íéîiäá-ìà eòîLå á÷ré éða eòîLå eöáwä ©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤
:íëéáà ìàøNéâúéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø ¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´

:ær øúéå úàN øúé éðBàãøúBz-ìà íénk æçt ¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©©©̧¦Æ©©½
éáà éákLî úéìr ék:äìr éreöé zìlç æà Eô ¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬¦©−§¨§¦¬¨¨«

ä:íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîLåíãña ¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ
ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ

:øBL-eøwr íðöøáe Léà eâøäæær ék ítà øeøà ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈
íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−

:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàóøòa Eãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤
éáéàéáà éða Eì eåçzLé E:Eèäãeäé äéøà øeb «Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³©§¥Æ§½̈

éî àéáìëe äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²§¨¦−¦¬
:epîé÷ééïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì §¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´

:íénr úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâøàééøñà ©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦««Ÿ§¦³
ïôbìáéúëäøéòéø÷ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøér ©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³

íéáðr-íãáe BLáì ïéiaáéúëäúåñéø÷:Búeñ ©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−«
áé:áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðér éìéìëçôâéïìeáæ ©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾

Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìrôãéïéa õáø íøb øîç øëùOé ©¦«Ÿ¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬

:íéútLnäåèék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå ©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´
:ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëL èiå äîrðñæèïc ¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«−̈

àk Bnr ïéãé:ìàøNé éèáL ãçæéLçð ïã-éäé ¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´
ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà-éìr ïôéôL Cøã-éìr£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ

:øBçà Báëøçé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ «Ÿ§−¨«¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÏÈL‰(מט, .ÁÈLÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ…

‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל ‡·È הּמׁשיח ּביאת היינּו – ¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִִַַַַָ

קּים ÏÈL‰ּבפעל. "ׁשילה" ׁשהרי ּביאתֹו, על ּכח הּנתינת היינּו – ְַֹƒ…ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

לבני  נּתן מׁשה, ידי על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעֹוד

העֹולם  את ּולזּכ לברר היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻיׂשראל

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ְְֲִִִֵֶַָָולעׂשֹות

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñëøLàî −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«¥«¨¥−
:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîLñàëéìzôð §¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤©§¨¦−

:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìiàñáëóñBé úøt ïa ©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤¥³Ÿ̈Æ¥½
äãrö úBða ïér-éìr úøt ïa-éìr:øeLâëeäøøîéå ¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈£¥«©§¨«£ª−
:íévç éìra eäîèNiå eaøåãëBzL÷ ïúéàa áLzå ¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½

ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî åéãé érøæ efôiå©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤
:ìàøNéäëéáà ìàîjëøáéå écL úàå jøæréå E ¦§¨¥«¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨

ìrî íéîL úëøaúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¦§³Ÿ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ
:íçøå íéãLåëéáà úëøaéøBä úëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½

ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr©©«£©−¦§´Ÿ®̈¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ
:åéçà øéæðô §¦¬¤¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(452 'nr dk zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן לא (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿»ְִֵֶַָָֹֻ

ׁשּלא  ּבלבד זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹזֹו

היה אּלא ּבכבֹודם, "זהיר È‰Ê¯ּפגע ׁשהיה לֹומר, ויׁש ּבכבֹודם! ְִֶַָָָָָ»ƒְְִִֵֶַָָָָ

עבֹודתֹו. עניני ׁשאר לכל ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָטפי"

להתנהג  אדם צרי ּכּמה עד נפלאה, הֹוראה למדים ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָּומּכאן

הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ׁשהרע יהּודי ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבאהבת

טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, אּלא, ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ׁשּכתּוב אחיו.fa‰¯ּכמֹו עם מּיֹוסף ללמד ְֶָ«…«ְִִִֵֶָֹ

éùùæëãr ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéðaáørìå ¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéçëøNr íéðL ìûøNé éèáL älà-ìk §©¥¬¨¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®

Léà íúBà Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæåÂ§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤½̈¦²
:íúà Cøa Búëøák øLàèëøîàiå íúBà åöéå £¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«©§©´À̈©³Ÿ¤

éúáà-ìà éúà eøá÷ énr-ìà óñàð éðà íäìà£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®
:ézçä ïBøôr äãNa øLà äørnä-ìàìäørna ¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬©«¦¦«©§¨º̈

õøàa àøîî éðt-ìr-øLà äìtënä äãNa øLà£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬©§¥−§¤´¤
ïøôr úàî äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïrðk§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ

ézçä:øá÷-úfçàìàìíäøáà-úà eøá÷ änL ©«¦¦−©«£ª©¨«¤¨´¨¨«§º¤©§¨À̈
úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL BzLà äøN úàå§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−

:äàì-úà ézøá÷ änLå BzLà ä÷áøáìäð÷î ¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯
:úç-éða úàî Ba-øLà äørnäå äãOäâììëéå ©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«©§©³

ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷ré©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®

iriay - p - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åénr-ìà óñàiå òåâiåðàéðt-ìr óñBé ìtiå ©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´
:Bì-÷Miå åéìr jáiå åéáàáåéãár-úà óñBé åöéå ¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ

íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä-úà¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−
:ìàøNé-úàâeàìîé ïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¤¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−

:íBé íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«
ãäòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ

éðæàa àð-eøac íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬
:øîàì äòøôäéáàúî éëðà äpä øîàì éðréaLä ©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼

éðøa÷z änL ïrðk õøàa éì éúéøk øLà éøá÷a§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦
:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìrà äzrå§©À̈¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨

åéáà-úà øá÷e äìr äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EréaLäæBzà eìriå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìriå ¦§¦¤«©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹

:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô éãár-ìk̈©§¥³©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦
çíðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´

:ïLb õøàa eáær íø÷áeèáëø-íb Bnr ìriå §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤©©´©¦½©¤−¤
:ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íbéïøb-ãr eàáiå ©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤

ìBãb ãtñî íL-eãtñiå ïcøiä øára øLà ãèàä̈«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈¦§¥²¨¬
:íéîé úráL ìáà åéáàì Nriå ãàî ãáëåàéàøiå §¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«©©¿§

eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà éðrðkä õøàä áLBé¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©Ÿ́§½
ìáà dîL àø÷ ïk-ìr íéøöîì äæ ãák-ìáà¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´

:ïcøiä øára øLà íéøöîáéïk Bì åéðá eNriå ¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«©©«£¬¨−̈®¥−
:íeö øLàkâéeøa÷iå ïrðk äöøà åéðá Búà eàNiå ©«£¤¬¦¨«©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´

äð÷ øLà äìtënä äãN úørîa Búàíäøáà Ÿ½¦§¨©−§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧
éðt-ìr ézçä ïøôr úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬

:àøîîãé-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå ©§¥«©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨
åéáà-úà øa÷ì Bzà íéìòä:åéáà-úà Bøá÷ éøçà ¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

åèóñBé-éçà eàøiåeì eøîàiå íäéáà úî-ék ©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà ärøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

:Búà eðìîbæèéáà øîàì óñBé-ìà eeöéåéðôì äeö E ¨©−§Ÿ«©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬
:øîàì BúBîæéòLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äk −¥«ŸŸ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©

éçààð àN äzrå Eeìîâ ärø-ék íúàhçå E ©¤³§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈
éáà éýìû éãár òLôì:åéìà íøaãa óñBé jáiå E §¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«

çéEì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−
:íéãárìèéék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå ©«£¨¦«©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦®̈¦²

:éðà íéýìû úçúäëärø éìr ízáLç ízàå £©¬©¡Ÿ¦−¨«¦§©¤¾£©§¤¬¨©−¨®̈
äfä íBik äNr ïrîì äáèì dáLç íéýìû¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©£²©¬©¤−

:áø-ír úéçäì§©«£¬Ÿ©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(193 'nr eh zegiy ihewl)

‰„N ˙¯ÚÓa B˙B‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈

‰ÏtÎn‰(יג את (נ, עּכב ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

לתֹו התּגלּגל והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּקבּורה,

אצל  רׁשע קֹוברין אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהּמערה

ּכפי  היינּו 'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצּדיק.

יׁש הרּוחני, ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא

ּגבֹוהֹות, נׁשמֹות מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֻּבֹו

נפרד ּכרּב ׁשהּוא ּכפי עׂשו, ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן ְְִִִִֵֶָָֹמּגּופֹו,

éòéáùàëíëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzrå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−
:íaì-ìr øaãéå íúBà íçðéå íëtè-úàåáëáLiå §¤©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«©¥³¤

äàî óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½¥¨¬
:íéðL øNråâëlL éða íéøôàì óñBé àøiåíb íéL ¨¤−¤¨¦«©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À

:óñBé ékøa-ìr eãlé äMðî-ïa øéëî éðaãëøîàiå §¥³¨¦Æ¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«©³Ÿ¤
ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ
õøàä-ìà úàfä õøàä-ïî íëúà äìräå íëúà¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤

:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLàäëòaLiå £¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ©©§©´
óñBéíéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða-úà ¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:äfî éúîör-úà íúìräå íëúàåëóñBé úîiå ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«©¨´¨¥½
ïBøàa íNéiå Búà eèðçiå íéðL øNrå äàî-ïa¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½©¦¬¤¨«¨−

:íéøöîa§¦§¨«¦
÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr dk zegiy ihewl)

ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא ּכל (נ, נקראים זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָָ

יֹוסף ׁשם על ב)יׂשראל פב, ׁשּכלּכלם (תהילים מּפני וכי וקׁשה, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמׁש

ּובכל  ּבידיו, הפקדּו הּמדינה עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻיֹוסף

רֹועי  להיֹות ּבחרּו הּׁשבטים (ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹזאת

הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד ׁשּיּוכלּו ּכדי מהעֹולם, ּפרּוׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹצאן,

נ  ּתמיד לכן אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, על יׂשראל ּכל קראים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּגם  ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח את להם ּומעניק רּוחני ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּב'מזֹון'

הּגלּות. ּבזמן זר, ׁשלטֹון ּתחת ְְְִִִַַַַָָָּבהיֹותם
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קנה iriay - p - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åénr-ìà óñàiå òåâiåðàéðt-ìr óñBé ìtiå ©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´
:Bì-÷Miå åéìr jáiå åéáàáåéãár-úà óñBé åöéå ¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ

íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä-úà¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−
:ìàøNé-úàâeàìîé ïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¤¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−

:íBé íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«
ãäòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ

éðæàa àð-eøac íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬
:øîàì äòøôäéáàúî éëðà äpä øîàì éðréaLä ©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼

éðøa÷z änL ïrðk õøàa éì éúéøk øLà éøá÷a§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦
:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìrà äzrå§©À̈¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨

åéáà-úà øá÷e äìr äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EréaLäæBzà eìriå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìriå ¦§¦¤«©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹

:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô éãár-ìk̈©§¥³©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦
çíðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´

:ïLb õøàa eáær íø÷áeèáëø-íb Bnr ìriå §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤©©´©¦½©¤−¤
:ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íbéïøb-ãr eàáiå ©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤

ìBãb ãtñî íL-eãtñiå ïcøiä øára øLà ãèàä̈«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈¦§¥²¨¬
:íéîé úráL ìáà åéáàì Nriå ãàî ãáëåàéàøiå §¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«©©¿§

eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà éðrðkä õøàä áLBé¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©Ÿ́§½
ìáà dîL àø÷ ïk-ìr íéøöîì äæ ãák-ìáà¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´

:ïcøiä øára øLà íéøöîáéïk Bì åéðá eNriå ¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«©©«£¬¨−̈®¥−
:íeö øLàkâéeøa÷iå ïrðk äöøà åéðá Búà eàNiå ©«£¤¬¦¨«©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´

äð÷ øLà äìtënä äãN úørîa Búàíäøáà Ÿ½¦§¨©−§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧
éðt-ìr ézçä ïøôr úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬

:àøîîãé-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå ©§¥«©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨
åéáà-úà øa÷ì Bzà íéìòä:åéáà-úà Bøá÷ éøçà ¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

åèóñBé-éçà eàøiåeì eøîàiå íäéáà úî-ék ©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà ärøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

:Búà eðìîbæèéáà øîàì óñBé-ìà eeöéåéðôì äeö E ¨©−§Ÿ«©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬
:øîàì BúBîæéòLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äk −¥«ŸŸ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©

éçààð àN äzrå Eeìîâ ärø-ék íúàhçå E ©¤³§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈
éáà éýìû éãár òLôì:åéìà íøaãa óñBé jáiå E §¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«

çéEì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−
:íéãárìèéék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå ©«£¨¦«©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦®̈¦²

:éðà íéýìû úçúäëärø éìr ízáLç ízàå £©¬©¡Ÿ¦−¨«¦§©¤¾£©§¤¬¨©−¨®̈
äfä íBik äNr ïrîì äáèì dáLç íéýìû¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©£²©¬©¤−

:áø-ír úéçäì§©«£¬Ÿ©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(193 'nr eh zegiy ihewl)

‰„N ˙¯ÚÓa B˙B‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈

‰ÏtÎn‰(יג את (נ, עּכב ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

לתֹו התּגלּגל והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּקבּורה,

אצל  רׁשע קֹוברין אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהּמערה

ּכפי  היינּו 'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצּדיק.

יׁש הרּוחני, ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא

ּגבֹוהֹות, נׁשמֹות מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֻּבֹו

נפרד ּכרּב ׁשהּוא ּכפי עׂשו, ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן ְְִִִִֵֶָָֹמּגּופֹו,

éòéáùàëíëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzrå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−
:íaì-ìr øaãéå íúBà íçðéå íëtè-úàåáëáLiå §¤©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«©¥³¤

äàî óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½¥¨¬
:íéðL øNråâëlL éða íéøôàì óñBé àøiåíb íéL ¨¤−¤¨¦«©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À

:óñBé ékøa-ìr eãlé äMðî-ïa øéëî éðaãëøîàiå §¥³¨¦Æ¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«©³Ÿ¤
ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ
õøàä-ìà úàfä õøàä-ïî íëúà äìräå íëúà¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤

:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLàäëòaLiå £¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ©©§©´
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ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr dk zegiy ihewl)

ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא ּכל (נ, נקראים זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָָ

יֹוסף ׁשם על ב)יׂשראל פב, ׁשּכלּכלם (תהילים מּפני וכי וקׁשה, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמׁש

ּובכל  ּבידיו, הפקדּו הּמדינה עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻיֹוסף

רֹועי  להיֹות ּבחרּו הּׁשבטים (ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹזאת

הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד ׁשּיּוכלּו ּכדי מהעֹולם, ּפרּוׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹצאן,

נ  ּתמיד לכן אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, על יׂשראל ּכל קראים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּגם  ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח את להם ּומעניק רּוחני ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּב'מזֹון'

הּגלּות. ּבזמן זר, ׁשלטֹון ּתחת ְְְִִִַַַַָָָּבהיֹותם
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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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á:Léàì úééäå z÷æçå õøàä-ìk Cøãa Cìä éëðà̈«Ÿ¦´Ÿ¥½§¤−¤¨¨¨®¤§¨«©§¨−§¨¦¬¨§¦«
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 זמן תפילה
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 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
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שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:336:358:328:359:049:079:569:5916:4716:5117:1317:1616:3017:27באר שבע )ח(

6:366:388:348:369:059:089:579:5916:4216:4617:0917:1316:1617:23חיפה )ח(

6:316:338:318:349:029:059:549:5716:4616:4917:1217:1516:0917:24ירושלים )ח(

6:366:388:348:369:069:099:5710:0016:4416:4817:1017:1416:2717:25תל אביב )ח(

7:397:409:139:159:449:4710:2710:3016:0916:1316:4316:4715:5417:02אוסטריה, וינה )ח(

5:525:569:029:059:339:3710:4910:5220:4620:4821:1621:1820:3021:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:367:389:129:149:449:4610:2810:3116:1616:2116:4916:5316:0216:57אוקראינה, אודסה )ח(

7:137:148:478:499:189:2110:0110:0415:4315:4716:1716:2115:2916:25אוקראינה, דונייצק )ח(

7:267:288:599:019:319:3310:1310:1615:5215:5616:2616:3015:3716:34אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:018:029:289:3110:0110:0310:4210:4416:0816:1316:4416:4815:5416:52אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:537:559:219:249:539:5510:3410:3716:0116:0616:3716:4115:4716:45אוקראינה, קייב )ח(

7:587:599:369:3910:0810:1010:5310:5516:4716:5117:1917:2316:3317:38איטליה, מילאנו )ח(

6:016:048:358:389:059:0810:0810:1118:2518:2818:4818:5118:1018:55אקוואדור, קיטו )ח(

5:365:408:408:439:129:1610:2610:2920:1020:1220:3820:4019:5320:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:036:079:219:259:529:5511:0911:1321:2521:2721:5721:5921:0922:03ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:217:239:099:129:419:4410:3010:3216:5016:5417:1917:2316:3617:27ארה"ב, בולטימור )ח(

7:147:159:019:039:329:3510:2010:2316:3716:4117:0617:1016:2217:23ארה"ב, ברוקלין )ח(

7:157:179:019:039:339:3510:2110:2316:3616:4017:0617:1016:2217:23ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:557:579:409:4210:1110:1410:5811:0117:0817:1317:3917:4316:5417:55ארה"ב, דטרויט )ח(

7:117:139:119:149:449:4610:3610:3917:3117:3517:5618:0017:1618:10ארה"ב, היוסטן )ח(

6:526:548:488:519:209:2310:1110:1316:5316:5717:2017:2416:3817:34ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

7:027:049:069:099:399:4210:3310:3517:3917:4218:0318:0717:2418:17ארה"ב, מיאמי )ח(

7:137:158:579:009:309:3210:1710:2016:2916:3316:5917:0316:1417:17ארה"ב, ניו הייבן )ח(

7:117:138:579:009:289:3110:1510:1816:2916:3316:5917:0316:1417:14ארה"ב, שיקאגו )ח(

5:485:528:398:439:089:1110:1610:1919:1519:1819:3919:4219:0019:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:428:4410:0810:1010:4010:4211:2011:2316:4016:4517:1717:2216:2617:41בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:398:4110:0710:0910:3910:4111:2011:2216:4416:4817:2017:2516:3017:42בלגיה, בריסל )ח(

5:135:168:068:098:378:419:479:5018:5919:0119:2319:2618:4319:34ברזיל, ס. פאולו )ק(

5:005:047:537:568:248:279:339:3718:4418:4619:0919:1118:2819:19ברזיל, ריו דה ז'נרו )ק(

8:008:019:279:299:5810:0010:3810:4115:5916:0416:3616:4015:4516:58בריטניה, לונדון )ח(

8:208:219:409:4310:1210:1410:5110:5315:5716:0116:3616:4015:4217:00בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:128:149:359:3710:0710:0910:4710:4915:5916:0416:3716:4215:4516:46גרמניה, ברלין )ח(

8:188:199:489:5010:1910:2111:0111:0316:3116:3617:0717:1116:1717:15גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:065:098:048:088:348:389:459:4819:0819:1019:3419:3618:5219:40דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:067:089:179:209:509:5310:4610:4918:1018:1318:3318:3717:5418:41הודו, בומביי )ח(

6:597:029:139:159:449:4710:4110:4418:0818:1218:3218:3517:5318:39הודו, פונה )ח(

7:267:289:019:039:339:3510:1610:1916:0016:0416:3316:3715:4516:41הונגריה, בודפשט )ח(

7:247:269:099:129:419:4410:2910:3116:4316:4717:1317:1616:2817:20טורקיה, איסטנבול )ח(

7:357:379:269:289:5810:0010:4710:4917:1317:1717:4117:4516:5817:49יוון, אתונה )ח(

7:467:489:219:239:539:5510:3710:3916:2116:2616:5416:5916:0717:03מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי 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
6:597:029:169:199:459:4810:4210:4518:1318:1618:3618:4017:5818:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:445:489:029:059:349:3810:5310:5621:1421:1521:4721:4821:0121:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:456:478:518:549:229:2510:1610:1817:2117:2417:4617:4917:0617:53נפאל, קטמנדו )ח(

7:007:039:279:3010:0010:0311:0111:0419:0819:1119:3019:3318:5219:37סינגפור, סינגפור )ח(

7:397:409:049:069:359:3710:1510:1815:3115:3616:0916:1315:1716:17פולין, ורשא )ח(

5:405:438:198:228:528:559:5710:0018:3518:3818:5819:0118:1919:05פרו, לימה )ח(

8:158:179:549:5610:2610:2811:1011:1317:0417:0917:3717:4116:5017:55צרפת, ליאון )ח(

8:388:4010:1010:1310:4210:4411:2511:2717:0217:0617:3617:4016:4717:56צרפת, פריז )ח(

5:515:548:228:258:518:549:539:5618:0018:0318:2318:2617:4518:30קולומביה, בוגוטה )ח(

7:457:469:279:309:5910:0110:4510:4716:4916:5317:2017:2416:3417:37קנדה, טורונטו )ח(

7:287:309:079:109:399:4110:2410:2616:1916:2316:5116:5516:0417:09קנדה, מונטריאול )ח(

6:496:518:428:449:159:1710:0510:0816:4016:4417:0717:1116:2517:15קפריסין, לרנקה )ח(

10:1510:1611:3111:3412:0312:0512:4012:4317:3617:4018:1718:2117:2218:25רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:529:5311:0811:1011:3811:4012:1512:1717:0517:1017:4817:5216:5118:12רוסיה, מוסקבה )ח(

9:039:0510:3710:4011:1011:1211:5311:5617:3717:4218:1118:1517:2318:19רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

8:068:079:429:4510:1310:1610:5711:0016:4416:4917:1817:2216:3017:36שווייץ, ציריך )ח(

6:356:388:518:549:249:2710:2210:2417:5918:0218:2218:2517:4418:29תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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שאשאשאשאשאשא
6:597:029:169:199:459:4810:4210:4518:1318:1618:3618:4017:5818:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:445:489:029:059:349:3810:5310:5621:1421:1521:4721:4821:0121:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:456:478:518:549:229:2510:1610:1817:2117:2417:4617:4917:0617:53נפאל, קטמנדו )ח(

7:007:039:279:3010:0010:0311:0111:0419:0819:1119:3019:3318:5219:37סינגפור, סינגפור )ח(

7:397:409:049:069:359:3710:1510:1815:3115:3616:0916:1315:1716:17פולין, ורשא )ח(

5:405:438:198:228:528:559:5710:0018:3518:3818:5819:0118:1919:05פרו, לימה )ח(

8:158:179:549:5610:2610:2811:1011:1317:0417:0917:3717:4116:5017:55צרפת, ליאון )ח(

8:388:4010:1010:1310:4210:4411:2511:2717:0217:0617:3617:4016:4717:56צרפת, פריז )ח(

5:515:548:228:258:518:549:539:5618:0018:0318:2318:2617:4518:30קולומביה, בוגוטה )ח(

7:457:469:279:309:5910:0110:4510:4716:4916:5317:2017:2416:3417:37קנדה, טורונטו )ח(

7:287:309:079:109:399:4110:2410:2616:1916:2316:5116:5516:0417:09קנדה, מונטריאול )ח(

6:496:518:428:449:159:1710:0510:0816:4016:4417:0717:1116:2517:15קפריסין, לרנקה )ח(

10:1510:1611:3111:3412:0312:0512:4012:4317:3617:4018:1718:2117:2218:25רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:529:5311:0811:1011:3811:4012:1512:1717:0517:1017:4817:5216:5118:12רוסיה, מוסקבה )ח(

9:039:0510:3710:4011:1011:1211:5311:5617:3717:4218:1118:1517:2318:19רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

8:068:079:429:4510:1310:1610:5711:0016:4416:4917:1817:2216:3017:36שווייץ, ציריך )ח(

6:356:388:518:549:249:2710:2210:2417:5918:0218:2218:2517:4418:29תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם 
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5:445:489:029:059:349:3810:5310:5621:1421:1521:4721:4821:0121:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:456:478:518:549:229:2510:1610:1817:2117:2417:4617:4917:0617:53נפאל, קטמנדו )ח(

7:007:039:279:3010:0010:0311:0111:0419:0819:1119:3019:3318:5219:37סינגפור, סינגפור )ח(

7:397:409:049:069:359:3710:1510:1815:3115:3616:0916:1315:1716:17פולין, ורשא )ח(

5:405:438:198:228:528:559:5710:0018:3518:3818:5819:0118:1919:05פרו, לימה )ח(

8:158:179:549:5610:2610:2811:1011:1317:0417:0917:3717:4116:5017:55צרפת, ליאון )ח(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:

ליל חמישי י"ד טבת
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