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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

קיב, ט - פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד

צדקה בלי גבול

ה. ולכאורה צריך להבין, מ"ש לעיל )אות ד'( בשם אדמו"ר מהר"ש ש"צריך להיות מעשה הצדקה 
בלי גבול ממש", הרי נתינת צדקה היא נתינת ממון או דבר השווה לממון, וכיצד שייך בזה ענין ה"בלי 

גבול"?
בלי  רבה  אהבה  להיות  שצריכה  האהבה,  לענין  בנוגע  מאדך"  "בכל  על  מדובר  כאשר  בשלמא 
גבול, מובן, שהואיל וזהו רגש רוחני, שייך בזה ענין הבלי גבול, עכ"פ ביחס ליכולות שלו, כמבואר 
בחסידות117 בענין "בכל מאדך – מאד שלך". אך בנוגע לנתינת צדקה בגשמיות, אינו מובן, הרי כל סכום 
שייתן, גם אם זה כל מה שיש לו, ה"ז עדיין מוגבל, ואפשר למנות אותו ביד, וכיצד שייך בזה ענין הבלי 

גבול?
ואי אפשר לומר שהכוונה ב"מעשה הצדקה בלי גבול ממש" הוא לרגש שמביא לנתינת צדקה, כי 

מלשון אדמו"ר מהר"ש משמע שהצדקה עצמה היא בלי גבול.

117( ראה תו"א מקץ לט, ד. ובכ"מ.



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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

קיב, ט - פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד

צדקה בלי גבול

ה. ולכאורה צריך להבין, מ"ש לעיל )אות ד'( בשם אדמו"ר מהר"ש ש"צריך להיות מעשה הצדקה 
בלי גבול ממש", הרי נתינת צדקה היא נתינת ממון או דבר השווה לממון, וכיצד שייך בזה ענין ה"בלי 

גבול"?
בלי  רבה  אהבה  להיות  שצריכה  האהבה,  לענין  בנוגע  מאדך"  "בכל  על  מדובר  כאשר  בשלמא 
גבול, מובן, שהואיל וזהו רגש רוחני, שייך בזה ענין הבלי גבול, עכ"פ ביחס ליכולות שלו, כמבואר 
בחסידות117 בענין "בכל מאדך – מאד שלך". אך בנוגע לנתינת צדקה בגשמיות, אינו מובן, הרי כל סכום 
שייתן, גם אם זה כל מה שיש לו, ה"ז עדיין מוגבל, ואפשר למנות אותו ביד, וכיצד שייך בזה ענין הבלי 

גבול?
ואי אפשר לומר שהכוונה ב"מעשה הצדקה בלי גבול ממש" הוא לרגש שמביא לנתינת צדקה, כי 

מלשון אדמו"ר מהר"ש משמע שהצדקה עצמה היא בלי גבול.

117( ראה תו"א מקץ לט, ד. ובכ"מ.

המשך בעמוד ט
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LbiÂ'גֹו יהּודה הּוא 1אליו הענין ּתכן הּנה , «ƒ«ְְִִֵֵֶָָָָֹ

יהּודה  יחּוד ּדהינּו ליֹוסף יהּודה ְְְְְִֵַַַָָָהּגׁשת

הּפרׁשה 2ויֹוסף  ּבהפטרת ועלּֿדרֿזה מסּפר 3. ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ועץ  יהּודה עץ עצים, ׁשני יהיּו לבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּלעתיד

ּכמֹו ּדוד, ׁשה ּוא לכּלם יהיה אחד ּומל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻאפרים,

עבּדי 4ׁשּכתּוב  ודוד גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו עּקר הּוא ּדאפרים לעֹולם. להם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָנׂשיא

ּבֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו יגּדל 5יֹוסף, הּקטן אחיו ואּולם ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשבט  את ׁשּכלל הּדגל ראׁש היה והּוא ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו,

ׁשּכתּוב  (ּוכמֹו גֹו'),6מנּׁשה מנּׁשה מּטה ועליו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָ

ההפטרה, ׁשּתכן ונמצא יהּודה. מּׁשבט הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹודוד

ויהּודה, ּדיֹוסף והאיחּוד החּבּור ּכן ּגם ְְִִִֵֵַַָָהּוא

היא  הּתֹורה והּנה אחד. מל ּתחת יהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשניהם

הֹוראה 7נצחית  יׁשנּה זה ׁשּבענין מּובן, ּומּזה , ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָ

הּסּפּור  ּדגם מּיׂשראל, ואחת אחד לכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָנצחית

נצחי  הּוא לבא) (לעתיד להיֹות העתיד ּדבר ְְִִִִִֶֶַָָָָָֹעל

הענינים  וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן עכׁשו, ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשּי

ּומּכיון  ליהּודה). יֹוסף (הּגׁשת ּבעבר היּו ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר

ּכמֹו ליׂשראל, הֹוראה ּבתֹור נּתנה ְְְְְִִֵֶַָָָָָׁשהּתֹורה

ּבני  אל ּדּבר יׂשראל ּבני את צו ּבּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכתּוב

אחד 8יׂשראל  לכל הֹוראה הּוא ׁשעּקרּה מּובן, , ְְִִֵֶֶָָָָָָָָ

ּכל  ׁשל ענינֹו ּבעּקר היא וההֹוראה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּיׂשראל,

מּיׂש ואחד לׁשּמׁשאחד נבראתי ּׁשאני מה ראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קֹוני  .9את ִֶ

¯e‡·eּפרׁשתנּו ּבדרּוׁשי ּכמבאר ,10הענין, ≈ְְְִִֵֵַָָָָָָֹ

הענינים  ב' הם ויֹוסף יהּודה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשעניני
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ויחי).)1 מד, (ויגש פרשתנו פ"ט )2ריש שם ובתו"ח א. מד, פרשתנו בתו"א יהודה אליו ויגש ד"ה א). (רו, פרשתנו זהר

ואילך. א) ואילך.)3(צג, טז לז, כדֿכה.)4יחזקאל יט.)5שם, מח, כ.)6ויחי ב, ועוד.)7במדבר רפי"ז. תניא כ"ה )8ראה

שלפני  שיחות וראה ד. פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר וראה ועוד. .61 ע' ה'ש"ת סה"מ – (מתדבא"ר) בדא"ח בכ"מ

יב). ע' (לקמן ה. סו"ס בסופה.)9המאמר ועבדי )10קידושין תרע"ח. ויגש ד"ה ב). שמח, ב (כרך פרשתנו ריש אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1ÔÈÚ‰ ÔÎz ‰p‰ הרוחנית , המשמעות לפי «ƒ«≈»¿»ƒ≈…∆»ƒ¿»

הדברים  של eÁÈ„הפנימית eÈ‰c ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰ ‡e‰«»«¿»¿≈¿«¿ƒ
ÛÒBÈÂהתאחדות  ‰„e‰È2 להלן שיבואר ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰כפי . ¿»¿≈¿«∆∆∆

‰L¯t‰ ˙¯ËÙ‰a3‡·Ï „È˙ÚlL ¯tÒÓ המשיח eÈ‰Èבימות ¿«¿»««»»»¿À»∆¿»ƒ»…ƒ¿
‰„e‰È ıÚ ,ÌÈˆÚ ÈL עץ ¿≈≈ƒ≈¿»
יהודה  שבטֿמלכות את ≈¿ıÚÂהמסמל

ÌÈ¯Ù‡ שבטֿמלכות את המסמל עץ ∆¿«ƒ
יוסף  בן È‰È‰אפרים „Á‡ CÏÓe ,∆∆∆»ƒ¿∆

ÌlÎÏ קודמת שבתקופה בעוד כי ¿À»
ממלכות  שתי היו ואפרים יהודה

תחת  יתאחדו הם לבוא לעתיד שונות,

אחד  מלך של Âc„,מלכותו ‡e‰L∆»ƒ
·e˙kL BÓk4 של ההפטרה בהמשך  ¿∆»

ויגש  CÏÓפרשת „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆
‡ÈN Èc·Ú „Â„Â 'B‚ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
‡e‰ ÌÈ¯Ù‡c .ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»¿∆¿«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BË·L ¯wÚ לו שהיו ƒ«ƒ¿∆≈
שניהם  ומבין ואפרים, מנשה בנים, שני

יותר  החשוב הוא BÓkאפרים ,¿
Ba ·e˙kL5ÌÏe‡Â למרות ∆»¿»

הבכור  הוא ‰ÔËwשמנשה ÂÈÁ‡»ƒ«»…
אפרים e‰Â‡שהוא ,epnÓ Ïc‚Èƒ¿«ƒ∆¿

ÏÏkLאפרים Ï‚c‰ L‡¯ ‰È‰»»…«∆∆∆»«
‰MÓ Ë·L בתורה ‡˙ ככתוב ∆≈∆¿«∆

הייתה  במדבר ישראל בני של שהחנייה

(דגל  'דגלים' ארבעה של חלוקה לפי

דג  ראובן, מחנה דגל יהודה, ל מחנה

שבכל  דן) מחנה ודגל אפרים מחנה

וכל  שבטים, שלושה היו מהם אחד

שהיה  אחד שבט שם על נקרא 'דגל'

אפרים  שבט – ולענייננו הדגל, ראש

היה  ומנשה אפרים מחנה דגל ראש היה

לו e˙kL·טפל BÓÎe)6ÂÈÏÚÂ ¿∆»¿»»
'B‚ ‰MÓ ‰hÓ שמנשה היינו «≈¿«∆
כאמור) לאפרים, ‰e‡טפל „Â„Â ,¿»ƒ

‰„e‰È Ë·MÓ מלכות כן ואם ƒ≈∆¿»
שגם  כך יתאחדו יהודה ומלכות אפרים

דוד  ממשלת תחת יהיה אפרים שבט

בשונה  (וזאת יהודה משבט שהוא

אליו  "ויגש הכתוב נאמר בו מהמצב

משנה  היה אפרים) של (אביו שיוסף בשעה ליוסף ניגש יהודה כאשר יהודה",

ממשלתו). תחת היה ויהודה Ìbלמלך, ‡e‰ ,‰¯ËÙ‰‰ ÔÎzL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…∆««¿»»«
Ôk הפרשה תוכן Ì‰ÈMLכמו ,‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈc „eÁÈ‡‰Â ¯eaÁ‰ ≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿≈∆

.„Á‡ CÏÓ ˙Áz eÈ‰Èƒ¿««∆∆∆»
˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰Â7 ¿ƒ≈«»ƒƒ¿ƒ

במאורעות  עוסקת שהיא ולמרות

שנים, אלפי לפני שהתרחשו

דברי  כל של הרוחנית המשמעות

לנצח  קיימת Ô·eÓ,התורה ‰fÓe ,ƒ∆»
‰Ê ÔÈÚaL יהודה גישת של ∆¿ƒ¿»∆

יהודה  ממלכות בין ואחדות ליוסף

התורה) ענייני בכל (כמו ואפרים

ÏÎÏ ˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ dLÈ∆¿»»»ƒ¿ƒ¿»
Ì‚c ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈¿«
„È˙Ú‰ ¯·c ÏÚ ¯etq‰«ƒ«»»∆»ƒ

(‡·Ï „È˙ÚÏ) ˙BÈ‰Ï הרי ƒ¿∆»ƒ»…
התרחש  לא עדיין שהדבר למרות

זאת  בכל ÈÁˆבפועל, ‡e‰ƒ¿ƒ
CiLÂרוחנית ÂLÎÚ,מבחינה Ìb ¿«»««¿»

ÌÈÈÚ‰ ¯ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿«»…∆»ƒ¿»ƒ
eÈ‰ ¯·kL בפועל¯·Úa ∆¿»»∆»»

.(‰„e‰ÈÏ ÛÒBÈ ˙Lb‰)«»«≈ƒ»
¯B˙a ‰z ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«»ƒ¿»¿
BÓk ,Ï‡¯NÈÏ ‰‡¯B‰»»¿ƒ¿»≈¿
Èa ˙‡ Âˆ da ·e˙kL∆»»«∆¿≈
Èa Ï‡ ¯ac Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈∆¿≈

Ï‡¯NÈ8‡e‰ d¯wÚL ,Ô·eÓ , ƒ¿»≈»∆ƒ»»
המטרה  אלא סתם הדברים סיפור לא

לשמש  היא בסיפור העיקרית

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯B‰»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
BÈÚ ¯wÚa ‡È‰ ‰‡¯B‰‰Â¿«»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ובתפקידו,ולא  בחייו טפל בפרט

- הוא ענינו È‡Mועיקר ‰Ó«∆¬ƒ
È˙‡¯· במטרה˙‡ LnLÏ ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ÈB˜9 ההוראה ולכן ה' את ולעבוד ƒ
ה'. עבודת בענייני להיות צריכה

¯‡·Ók ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«¿…»
e˙L¯t ÈLe¯„a החסידות מאמרי ƒ¿≈»»»≈

הפרשה  על נשיאינו רבותינו ,10של
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

   ויגש אליו יהודהה "מאמר ד  )ג

ה   .........................  ח"מתש, טבת' ה, שבת פרשת ויגש

  ,ויגשפרשת  שבתת ושיחמ  )ד

י   ........................................ ח"תשמ'טבת ה' ה

    ויגשפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יח  ...............................................  'יכרך ) ק"בלה(

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

דכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

כה  ................  ויגשפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

כו  ..............  ויגשפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

מח  .................  ויגשפרשת לשבוע ים שיעורי תהל  )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

מט  ......................................  ויגשפרשת לשבוע  

נט  ................  ויגשפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

סד   ..............  ויגשפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

פה   ..............  ויגשפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

צא  .................  ויגשפרשת לשבוע ר המצוות ספ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

צג  .............................  קה-דקתהלים פרק , גפרק  במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יז

צה  ...............................................    ביאור קהתי

גק  ..............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

דק  ...............................................  טכף עד ד כגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   ניםשולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציו  )כ

לגק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

לגק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

לדק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

לוק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

לוק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

לזק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"ערת –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

לזק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כז

לחק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

לטק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )כט

מאק  ..........................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

מאק ....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קמב  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

קמט  ..............................  ות חנוכהסדר הדלקת נר  )לב

נק  ...........................  ויגשפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

נאק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לד



ה

'd ,ybie zyxt zay .c"qa
.g"nyz zah
‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰

LbiÂ'גֹו יהּודה הּוא 1אליו הענין ּתכן הּנה , «ƒ«ְְִִֵֵֶָָָָֹ

יהּודה  יחּוד ּדהינּו ליֹוסף יהּודה ְְְְְִֵַַַָָָהּגׁשת

הּפרׁשה 2ויֹוסף  ּבהפטרת ועלּֿדרֿזה מסּפר 3. ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ועץ  יהּודה עץ עצים, ׁשני יהיּו לבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּלעתיד

ּכמֹו ּדוד, ׁשה ּוא לכּלם יהיה אחד ּומל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻאפרים,

עבּדי 4ׁשּכתּוב  ודוד גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו עּקר הּוא ּדאפרים לעֹולם. להם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָנׂשיא

ּבֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו יגּדל 5יֹוסף, הּקטן אחיו ואּולם ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשבט  את ׁשּכלל הּדגל ראׁש היה והּוא ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו,

ׁשּכתּוב  (ּוכמֹו גֹו'),6מנּׁשה מנּׁשה מּטה ועליו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָ

ההפטרה, ׁשּתכן ונמצא יהּודה. מּׁשבט הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹודוד

ויהּודה, ּדיֹוסף והאיחּוד החּבּור ּכן ּגם ְְִִִֵֵַַָָהּוא

היא  הּתֹורה והּנה אחד. מל ּתחת יהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשניהם

הֹוראה 7נצחית  יׁשנּה זה ׁשּבענין מּובן, ּומּזה , ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָ

הּסּפּור  ּדגם מּיׂשראל, ואחת אחד לכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָנצחית

נצחי  הּוא לבא) (לעתיד להיֹות העתיד ּדבר ְְִִִִִֶֶַָָָָָֹעל

הענינים  וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן עכׁשו, ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשּי

ּומּכיון  ליהּודה). יֹוסף (הּגׁשת ּבעבר היּו ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר

ּכמֹו ליׂשראל, הֹוראה ּבתֹור נּתנה ְְְְְִִֵֶַָָָָָׁשהּתֹורה

ּבני  אל ּדּבר יׂשראל ּבני את צו ּבּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכתּוב

אחד 8יׂשראל  לכל הֹוראה הּוא ׁשעּקרּה מּובן, , ְְִִֵֶֶָָָָָָָָ

ּכל  ׁשל ענינֹו ּבעּקר היא וההֹוראה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּיׂשראל,

מּיׂש ואחד לׁשּמׁשאחד נבראתי ּׁשאני מה ראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קֹוני  .9את ִֶ

¯e‡·eּפרׁשתנּו ּבדרּוׁשי ּכמבאר ,10הענין, ≈ְְְִִֵֵַָָָָָָֹ

הענינים  ב' הם ויֹוסף יהּודה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשעניני
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ויחי).)1 מד, (ויגש פרשתנו פ"ט )2ריש שם ובתו"ח א. מד, פרשתנו בתו"א יהודה אליו ויגש ד"ה א). (רו, פרשתנו זהר

ואילך. א) ואילך.)3(צג, טז לז, כדֿכה.)4יחזקאל יט.)5שם, מח, כ.)6ויחי ב, ועוד.)7במדבר רפי"ז. תניא כ"ה )8ראה

שלפני  שיחות וראה ד. פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר וראה ועוד. .61 ע' ה'ש"ת סה"מ – (מתדבא"ר) בדא"ח בכ"מ

יב). ע' (לקמן ה. סו"ס בסופה.)9המאמר ועבדי )10קידושין תרע"ח. ויגש ד"ה ב). שמח, ב (כרך פרשתנו ריש אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1ÔÈÚ‰ ÔÎz ‰p‰ הרוחנית , המשמעות לפי «ƒ«≈»¿»ƒ≈…∆»ƒ¿»

הדברים  של eÁÈ„הפנימית eÈ‰c ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰ ‡e‰«»«¿»¿≈¿«¿ƒ
ÛÒBÈÂהתאחדות  ‰„e‰È2 להלן שיבואר ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰כפי . ¿»¿≈¿«∆∆∆

‰L¯t‰ ˙¯ËÙ‰a3‡·Ï „È˙ÚlL ¯tÒÓ המשיח eÈ‰Èבימות ¿«¿»««»»»¿À»∆¿»ƒ»…ƒ¿
‰„e‰È ıÚ ,ÌÈˆÚ ÈL עץ ¿≈≈ƒ≈¿»
יהודה  שבטֿמלכות את ≈¿ıÚÂהמסמל

ÌÈ¯Ù‡ שבטֿמלכות את המסמל עץ ∆¿«ƒ
יוסף  בן È‰È‰אפרים „Á‡ CÏÓe ,∆∆∆»ƒ¿∆

ÌlÎÏ קודמת שבתקופה בעוד כי ¿À»
ממלכות  שתי היו ואפרים יהודה

תחת  יתאחדו הם לבוא לעתיד שונות,

אחד  מלך של Âc„,מלכותו ‡e‰L∆»ƒ
·e˙kL BÓk4 של ההפטרה בהמשך  ¿∆»

ויגש  CÏÓפרשת „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆
‡ÈN Èc·Ú „Â„Â 'B‚ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
‡e‰ ÌÈ¯Ù‡c .ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»¿∆¿«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BË·L ¯wÚ לו שהיו ƒ«ƒ¿∆≈
שניהם  ומבין ואפרים, מנשה בנים, שני

יותר  החשוב הוא BÓkאפרים ,¿
Ba ·e˙kL5ÌÏe‡Â למרות ∆»¿»

הבכור  הוא ‰ÔËwשמנשה ÂÈÁ‡»ƒ«»…
אפרים e‰Â‡שהוא ,epnÓ Ïc‚Èƒ¿«ƒ∆¿

ÏÏkLאפרים Ï‚c‰ L‡¯ ‰È‰»»…«∆∆∆»«
‰MÓ Ë·L בתורה ‡˙ ככתוב ∆≈∆¿«∆

הייתה  במדבר ישראל בני של שהחנייה

(דגל  'דגלים' ארבעה של חלוקה לפי

דג  ראובן, מחנה דגל יהודה, ל מחנה

שבכל  דן) מחנה ודגל אפרים מחנה

וכל  שבטים, שלושה היו מהם אחד

שהיה  אחד שבט שם על נקרא 'דגל'

אפרים  שבט – ולענייננו הדגל, ראש

היה  ומנשה אפרים מחנה דגל ראש היה

לו e˙kL·טפל BÓÎe)6ÂÈÏÚÂ ¿∆»¿»»
'B‚ ‰MÓ ‰hÓ שמנשה היינו «≈¿«∆
כאמור) לאפרים, ‰e‡טפל „Â„Â ,¿»ƒ

‰„e‰È Ë·MÓ מלכות כן ואם ƒ≈∆¿»
שגם  כך יתאחדו יהודה ומלכות אפרים

דוד  ממשלת תחת יהיה אפרים שבט

בשונה  (וזאת יהודה משבט שהוא

אליו  "ויגש הכתוב נאמר בו מהמצב

משנה  היה אפרים) של (אביו שיוסף בשעה ליוסף ניגש יהודה כאשר יהודה",

ממשלתו). תחת היה ויהודה Ìbלמלך, ‡e‰ ,‰¯ËÙ‰‰ ÔÎzL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…∆««¿»»«
Ôk הפרשה תוכן Ì‰ÈMLכמו ,‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈc „eÁÈ‡‰Â ¯eaÁ‰ ≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿≈∆

.„Á‡ CÏÓ ˙Áz eÈ‰Èƒ¿««∆∆∆»
˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰Â7 ¿ƒ≈«»ƒƒ¿ƒ

במאורעות  עוסקת שהיא ולמרות

שנים, אלפי לפני שהתרחשו

דברי  כל של הרוחנית המשמעות

לנצח  קיימת Ô·eÓ,התורה ‰fÓe ,ƒ∆»
‰Ê ÔÈÚaL יהודה גישת של ∆¿ƒ¿»∆

יהודה  ממלכות בין ואחדות ליוסף

התורה) ענייני בכל (כמו ואפרים

ÏÎÏ ˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ dLÈ∆¿»»»ƒ¿ƒ¿»
Ì‚c ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈¿«
„È˙Ú‰ ¯·c ÏÚ ¯etq‰«ƒ«»»∆»ƒ

(‡·Ï „È˙ÚÏ) ˙BÈ‰Ï הרי ƒ¿∆»ƒ»…
התרחש  לא עדיין שהדבר למרות

זאת  בכל ÈÁˆבפועל, ‡e‰ƒ¿ƒ
CiLÂרוחנית ÂLÎÚ,מבחינה Ìb ¿«»««¿»

ÌÈÈÚ‰ ¯ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿«»…∆»ƒ¿»ƒ
eÈ‰ ¯·kL בפועל¯·Úa ∆¿»»∆»»

.(‰„e‰ÈÏ ÛÒBÈ ˙Lb‰)«»«≈ƒ»
¯B˙a ‰z ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«»ƒ¿»¿
BÓk ,Ï‡¯NÈÏ ‰‡¯B‰»»¿ƒ¿»≈¿
Èa ˙‡ Âˆ da ·e˙kL∆»»«∆¿≈
Èa Ï‡ ¯ac Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈∆¿≈

Ï‡¯NÈ8‡e‰ d¯wÚL ,Ô·eÓ , ƒ¿»≈»∆ƒ»»
המטרה  אלא סתם הדברים סיפור לא

לשמש  היא בסיפור העיקרית

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯B‰»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
BÈÚ ¯wÚa ‡È‰ ‰‡¯B‰‰Â¿«»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ובתפקידו,ולא  בחייו טפל בפרט

- הוא ענינו È‡Mועיקר ‰Ó«∆¬ƒ
È˙‡¯· במטרה˙‡ LnLÏ ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ÈB˜9 ההוראה ולכן ה' את ולעבוד ƒ
ה'. עבודת בענייני להיות צריכה

¯‡·Ók ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«¿…»
e˙L¯t ÈLe¯„a החסידות מאמרי ƒ¿≈»»»≈

הפרשה  על נשיאינו רבותינו ,10של
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 מפתח  כללי

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

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

   ויגש אליו יהודהה "מאמר ד  )ג

ה   .........................  ח"מתש, טבת' ה, שבת פרשת ויגש

  ,ויגשפרשת  שבתת ושיחמ  )ד

י   ........................................ ח"תשמ'טבת ה' ה

    ויגשפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יח  ...............................................  'יכרך ) ק"בלה(

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

דכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

כה  ................  ויגשפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

כו  ..............  ויגשפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

מח  .................  ויגשפרשת לשבוע ים שיעורי תהל  )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

מט  ......................................  ויגשפרשת לשבוע  

נט  ................  ויגשפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

סד   ..............  ויגשפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

פה   ..............  ויגשפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

צא  .................  ויגשפרשת לשבוע ר המצוות ספ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

צג  .............................  קה-דקתהלים פרק , גפרק  במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יז

צה  ...............................................    ביאור קהתי

גק  ..............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

דק  ...............................................  טכף עד ד כגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   ניםשולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציו  )כ

לגק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

לגק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

לדק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

לוק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

לוק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

לזק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"ערת –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

לזק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כז

לחק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

לטק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )כט

מאק  ..........................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

מאק ....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קמב  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

קמט  ..............................  ות חנוכהסדר הדלקת נר  )לב

נק  ...........................  ויגשפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

נאק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לד



eb'ו dcedi eil` ybie

ּבּגמרא  ּדאיפליגּו ּומעׂשה, לּמּוד) (אֹו 11ּדתלמּוד ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּגבר  ּדיהּודה ּגדֹול. מעׂשה אֹו ּגדֹול ּתלמּוד ְֲִִֶַַַָָָָאי

לפסק 12ּבאחיו  הּוא ענינֹו ׁשעּקר הּמלך והּוא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּדוד  ׁשל ענינֹו ּגם  וזהּו ּבפעל. הּמעׂשה יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאי

העבּדּות  ּדענין ּדייקא, ּדוד ועבּדי ּביּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּדכתיב

ּדוקא  ּבפעל למעׂשה הּוא 13ׁשּי ענינֹו ויֹוסף . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשל  ּבאפן הּוא הּתלמּוד ענין ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹּתלמּוד,

לּה ּבהבנה 14לאּפׁשא לּמּוד עלֿידי ׁשּמֹוסיף ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הֹוספה  מּלׁשֹון יֹוסף ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ,15והּׂשגה, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּוא  אפרים ׁשהרי אפרים, ׁשל ענינֹו זהּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוכן

גֹו' הפרני ּתכלית 16מּלׁשֹון והּנה והֹוספה. רּבּוי , ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

ׁשּתהיה  והינּו יתאחדּו, ׁשּׁשניהם היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּכּונה

הּמעׂשה  ּופעּלת ּבמעׂשה, הּתלמּוד ְְְֲֲֶֶַַַַַַַַֻֻּפעּלת

 ֿ על מּובנת ּבּתלמּוד הּמעׂשה ּדפעּלת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַֻּבּתלמּוד.

תרס"ו  ּבהמׁש הּמבאר הּלֹומד 17ּפי ּדכאׁשר , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלּמּודֹו, ּתלּוי יהיה ּבפעל ׁשהּמעׂשה יֹודע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתֹורה

אמּתת  אל ּומכּון לגמרי ּבטל הּוא אז ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָהרי

 ֿ ועל למעׂשה. נֹוגע ׁשּזה ׁשּיֹודע מּׁשּום ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָההלכה,

ּבמעׂשה, ּפֹועל הּתלמּוד ּגיסא לאיד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדרֿזה

ההלכֹות  ידיעת להיֹות ּׁשּצרי מה רק לא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹוהינּו

ואּלה  יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את לידע מנת ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל

להיֹו ׁשּצרי אּלא תעׂשינה, לא ענין אׁשר ּגם ת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

לאּפׁשא  ׁשל (ּבאפן כּו' והּׂשגה ּבהבנה לּמּוד ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ּבלי  למעׂשה הלכֹות לפסק  איֿאפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלּה),

ּכדאיתא  ההלכֹות, וטעמי ּפרטי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָלידע

.18ּבראׁשֹונים  ִִָ

‰p‰Â הּוא הּמעׂשה ענין הרי זה ּבאּור לפי ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַ

יׁשנם  יֹותר ּבפרטּיּות אמנם לאדם, ְְְִִִֵֶָָָָָָָמחּוץ

הּתפּלה  ּבעבֹודת  היינּו עצמֹו, ּבאדם הענינים ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָב'

לתפּלה  ּגאּלה סמיכת יֹוסף 19ׁשּלֹו, ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
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ואילך. 258 ע' כה חלק לקו"ש וראה ועוד. תשמ"ו. (תש"ח). תרצ"ט והב') (הא' א.)11דוד יז, ב"ק ב. מ, קידושין

ב.)12 ה, וש"נ.)13דה"א ס"ח. שם לקו"ש שם. דוד ועבדי וד"ה ויגש ד"ה ב.)14ראה יב, זח"א תו"א )15ראה ראה

פ"ב. תשמ"ו דוד ועבדי ד"ה ב. צג, שם תו"ח א. מד, נב.)16פרשתנו מא, תכא.)17מקץ ע' ואילך. שצ תשובות )18ע'

כל  רפ"ב.הרא"ש לאדה"ז ת"ת להל' בקו"א הובא ס"ט. לא ב.)19ל ד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(„enÏ B‡) „eÓÏ˙c ÌÈÈÚ‰ '· Ì‰ ÛÒBÈÂ ‰„e‰È ÈÈÚL∆ƒ¿¿≈¿»¿≈≈»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

e‚ÈÏÙÈ‡c ,‰NÚÓeנחלקו‡¯Óba11È‡ האם„eÓÏz לימוד «¬∆¿ƒ¿ƒ«¿»»ƒ«¿
יותר ÏB„bהתורה  NÚÓ‰וחשוב B‡המצוות יותר ÏB„bקיום חשוב »«¬∆»

ÂÈÁ‡aמהתלמוד  ¯·b ‰„e‰Èc ראובן 12. ..." הימים: דברי בספר ככתוב ƒ»»«¿∆»
לבני  בכורתו ניתנה ישראל... בכור

באחיו  גבר יהודה כי ישראל... בן יוסף

ליוסף", והבכורה ממנו ¿e‰Â‡ולנגיד
‰e‡יהודה  BÈÚ ¯wÚL ÍÏn‰«∆∆∆ƒ«ƒ¿»

˜ÒÙÏ ולהורות‰È‰È CÈ‡ ƒ¿…≈ƒ¿∆
Ìb e‰ÊÂ .ÏÚÙa ‰NÚn‰««¬∆¿…«¿∆«
dÈa ·È˙Îc „Âc ÏL BÈÚƒ¿»∆»ƒƒ¿ƒ≈

בו  ÈÈc˜‡שכתוב „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»
כעבד  דווקא מתואר ÔÈÚcודוד ,¿ƒ¿«

ÏÚÙa ‰NÚÓÏ CiL ˙ec·Ú‰»«¿«»¿«¬∆¿…«
‡˜Âc13 העבד של עניינו עיקר שהרי «¿»

מילוי  אלא והשגה הבנה איננו

במעשה המשימות  עליו המוטלות

‰e‡בפועל  BÈÚ ÛÒBÈÂ .¿≈ƒ¿»
„eÓÏz‰ ÔÈÚ È¯‰L ,„eÓÏz«¿∆¬≈ƒ¿«««¿

dÏ ‡Lt‡Ï ÏL ÔÙ‡a ‡e‰14 ¿…∆∆¿«»»»
הלימוד  בעניין ולהרבות להוסיף

‰·‰a „enÏ È„ÈŒÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ«¿≈ƒ«¬»»
ÛÒBÈ ÏL BÈÚ e‰fL ,‰‚O‰Â¿«»»∆∆ƒ¿»∆≈
לי  ה' "יוסף שם על זה בשם שנקרא

והוא  אחר" ‰ÙÒB‰בן ÔBLlÓ15, ƒ¿»»
,ÌÈ¯Ù‡ ÏL BÈÚ e‰Ê ÔÎÂ¿≈∆ƒ¿»∆∆¿«ƒ
ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈ¯Ù‡ È¯‰L∆¬≈∆¿«ƒƒ¿

'B‚ È¯Ù‰16 נקרא שאפרים ככתוב ƒ¿«ƒ
אותי) (הרבה הפרני "כי שם על

ÙÒB‰Â‰.אלקים" Èea¯ ,ƒ¿»»
‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ

Ì‰ÈML והתלמוד (דוד) המעשה ∆¿≈∆
È‰zL‰(יוסף) eÈ‰Â ,e„Á‡˙Èƒ¿«¬¿«¿∆ƒ¿∆

,‰NÚÓa „eÓÏz‰ ˙lÚt¿À«««¿««¬∆
„eÓÏza ‰NÚn‰ ˙lÚÙe כפי ¿À«««¬∆««¿

להלן  ‰NÚn‰שיבואר ˙lÚÙc .ƒ¿À«««¬∆
ÈtŒÏÚ ˙·eÓ „eÓÏza««¿∆∆«ƒ

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a ¯‡·n‰17 «¿…»¿∆¿≈
מהורש"ב  L‡Îc¯לאדמו"ר ,¿«¬∆

‰NÚn‰L Ú„BÈ ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»≈«∆««¬∆
B„enÏa ÈeÏz ‰È‰È ÏÚÙa¿…«ƒ¿∆»¿ƒ

מסקנה  לידי להגיע מנת על אלא מופשט עיון לשם איננו שהלימוד כלומר

למעשה  È¯Ó‚Ïהלכה ÏËa ‡e‰ Ê‡ È¯‰ לפסוק , מנת על הלימוד כי ¬≈»»≈¿«¿≈
ויראה  שמים מלכות עול מקבלת הנובעת רבה יגיעה מתוך הוא למעשה הלכה

יש  שם ועיון הבנה לשם מלימוד (בשונה האמת אל לכווין יצליח לא שמא

של  למציאותו מקום מצליח נתינת הלומד והיגיעה הביטול ובזכות הלומד)

הנכון  ההלכה לפסק ≈»¿ÔÂÎÓeלהגיע
ÌeMÓ ,‰ÎÏ‰‰ ˙zÓ‡ Ï‡∆¬ƒ««¬»»ƒ
.‰NÚÓÏ Ú‚B ‰fL Ú„BiL∆≈«∆∆≈«¿«¬∆
‡ÒÈb C„È‡Ï ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ»ƒ»

ÏÚBt „eÓÏz‰ ומשפיע ««¿≈
‰Ó ˜¯ ‡Ï eÈ‰Â ,‰NÚÓa««¬∆¿«¿…««
˙BÎÏ‰‰ ˙ÚÈ„È ˙BÈ‰Ï CÈ¯vM∆»ƒƒ¿¿ƒ««¬»
‰NÚn‰ ˙‡ Ú„ÈÏ ˙Ó ÏÚ«¿»≈«∆««¬∆

L‡ ‰l‡Â ÔeNÚÈ ¯L‡‡Ï ¯ ¬∆«¬¿≈∆¬∆…
‰ÈNÚ˙ מחייב המעשה שבעצם כך ≈»∆»

BÈ‰Ï˙תלמוד  CÈ¯vL ‡l‡ גם , ∆»∆»ƒƒ¿
בשביל  רק (ולא המעשה לצורך

עצמו) enÏ„הלימוד ÏL ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»∆ƒ
ÏL ÔÙ‡a) 'eÎ ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿…∆∆

dÏ ‡Lt‡Ï ולחדש ),להוסיף ¿«»»»
˜ÒÙÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰L∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…
Ú„ÈÏ ÈÏa ‰NÚÓÏ ˙BÎÏ‰¬»¿«¬∆¿ƒ≈«

˙BÎÏ‰‰ ÈÓÚËÂ ÈË¯t וידיעת ¿»≈¿«¬≈«¬»
בטעמי  ועיון והבנה ההלכות פרטי

מחייבת  המעשה) (לצורך ההלכות

והשגה  והבנה עיון מתוך ,לימוד
‡˙È‡„k שמובא כפי ƒ¿ƒ»

ÌÈBL‡¯a18. »ƒƒ
‰Ê ¯e‡a ÈÙÏ ‰p‰Â שהחיבור ¿ƒ≈¿ƒ≈∆

הוא  למעשה תלמוד בין והאיחוד

מתוך  שיהיה בתלמוד פועל שהמעשה

כי  במעשה פועל והתלמוד ביטול,

המעשה  את ומנחה מכוון התלמוד

ıeÁÓ ‡e‰ ‰NÚn‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿«««¬∆ƒ
Ì„‡Ï הוא המעשה כוח כי עצמו »»»

בשונה  האדם, נפש של חיצוני לבוש

הלימוד  הוא ידו שעל השכל מכוח

עצמו  מהאדם וחלק פנימי כוח ,שהוא
'· ÌLÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ÌÓ‡»¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»
eÈÈ‰ ,BÓˆÚ Ì„‡a ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ»»»«¿«¿
˙ÎÈÓÒ ,BlL ‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»∆¿ƒ«

‰lÙ˙Ï ‰l‡b19 חכמים תיקנו ¿À»ƒ¿ƒ»
שמונה  לתפילת סמוך ישראל" "גאל ולברך ממצרים הגאולה את להזכיר
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העמידה,20ויהּודה  ּתפּלת הּתפּלה, ענין ׁשּיׁשנֹו , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

הּבּטּול  ּבתכלית היא זֹו ענינֹו21ׁשּתפּלה ׁשּזהּו , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

יהּודה  ּבֹו20ׁשל ׁשּכתּוב ּכמֹו את 22, אֹודה הּפעם ְְֶֶֶֶַַַָָ

(אֹודה) ההֹודאה ׁשעלֿידי מּלדת, וּתעמד גֹו' ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה'

יׁשנֹו ולפניֿזה (וּתעמד), ּובּטּול לעמידה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבאים

ליֹוסף  ׁשּי ׁשּזה הּגאּלה, ׁשהרי 20ענין והֹוספה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכאׁשר  ּובפרט הֹוספה, ׁשל ענין היא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻּגאּלה

מּקרב  נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ּבאפן היא ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻהּגאּלה

היא 23לי  הּגאּלה אּלא קרב ׁשל מציאּות ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּדהינּו לתפּלה, ּגאּלה סמיכת ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֻּבׁשלֹום,

ּדתלמּוד  הענינים שּב' ויֹוסף, יהּודה וחּבּור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָיחּוד

לזה  זה סמּוכים הם ּותפּלה, ּגאּולה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָּומעׂשה,

ׁשּיהיה  הּיחּוד ענין וזהּו יחד. ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַּומתאחדים

לעֹולם. להם נׂשיא עבּדי ודוד ְְְִִִִֶֶַָָָָָלעתיד,

ÌÓ‡ הּסּפּור ּתכן ּבכללּות להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִִִֶַַָָָֹ

ּבּכתּוב  ׁשּמסּפר ליֹוסף, יהּודה ְְְְֵֶַַַָָָָֻּדהּגׁשת

לֹו ׁשאמר ליֹוסף, יהּודה ּדברי נא 1ּכל ידּבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּד ּדברי עבּד יּכנסּו רׁש"י ּופרׁש אדֹוני, ּבאזני בר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

המארעֹות  ּפרטי ּכל את סּפר ואחרּֿכ ,ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבאזנ

הארי מּדּוע ולכאֹורה אז. עד אֹותם ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָׁשארעּו

להבין, צרי ועֹוד הּדברים. ּפרטי ּבכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהּכתּוב

ּכתיב  יהּודה ּדברי יֹוסף 24ּדלאחר יכֹול ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָֹ

מּדברי  ּתֹוצאה היה ׁשּזה ּומׁשמע וגֹו', ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתאּפק

יהּודה  ּׁשּסּפר מה רב הרי ולכאֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹיהּודה,

חזר  ּדבריו ּברב ׁשהרי מּקדם, יֹוסף ידע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹליֹוסף

ׁשּנּוי  זה ּגרם אי ּכן ואם מּקדם, ּׁשארע מה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל

להתאּפק  יכֹול היה ׁשּלא ּביֹוסף ּכ ּכל ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּגדֹול

ְוכּו'.

C‡ּפרׁשתנּו חּיים' ּב'תֹורת ּבארּכה ּכּמבאר הּוא, ּבדברי 25הענין ּדהחּדּוׁש , «ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻ

אֹודֹותם  ׁשּדּבר הענינים ּכל את העלה ּדבריו ׁשעלֿידי היה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָיהּודה
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ועוד.)20 תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו. ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה ב. רה, פרשתנו ראה )21זהר

סה"מ  שס. ע' בהעלותך ב'תרפט. ע' יתרו אוה"ת וראה רע"א. לג, ברכות צה. סו"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. י, שבת

ובכ"מ. א. קסז, ח"א קונטרסים סה"מ תקצ. ס"ע תרס"ו ואילך. קסב ע' לה.)22תרנ"ד כט, ב.)23ויצא רה, פרשתנו זהר

ועוד. תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו, ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין א.)24ד"ה מה, (צג,)25פרשתנו פ"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גאולה  לסמוך ובכך e‰ÈÂ„‰לתפילה עשרה ÛÒBÈ ÔÈÚ e‰fL20 ∆∆ƒ¿«≈ƒ»

בחינת  הוא ויהודה גאולה, בחינת הוא שיוסף ובחסידות בזוהר כמבואר

והתקרבות  סמיכת זו הייתה יהודה" אליו "ויגש היה כאשר כן ואם תפילה

ותפילה  ‰ÈÓÚ„‰גאולה ˙lÙz ,‰lÙz‰ ÔÈÚ BLiL תפילת , ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ«»¬ƒ»
‰È‡שמונהֿעשרה  BÊ ‰lÙzL ,∆¿ƒ»ƒ

Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a21 האדם ובה ¿«¿ƒ«ƒ
מבחינה  וגם תנועה ללא לעמוד חייב

האדם  עשרה שמונה בתפילת רוחנית,

 ֿ לקדושֿברוך הביטול לתכלית מגיע

עולם  כנגד שהיא (ומבואר הוא

e‰fLהאצילות) הוא , הביטול ∆∆
‰„e‰È ÏL BÈÚ20BÓk , ƒ¿»∆¿»¿

Ba ·e˙kL22 ניתן "יהודה" ששמו ∆»
שאמרה  לאה אימו ידי על »»»‰ÌÚtלו

„ÓÚzÂ 'B‚ '‰ ˙‡ ‰„B‡∆∆««¬…
‰‡„B‰‰ È„ÈŒÏÚL ,˙„lÓƒ∆∆∆«¿≈«»»

(‰„B‡) פי על פועל לא אדם כאשר ∆
את  מבטל אלא האישיים והבנתו שכלו

 ֿ הקדוש של ורצונו דעתו בפני דעתו

Ïeh·eברוךֿהוא ‰„ÈÓÚÏ ÌÈ‡a»ƒ«¬ƒ»ƒ
‰ÊŒÈÙÏÂ ,(„ÓÚzÂ) כהקדמה ««¬…¿ƒ¿≈∆

‰l‡b‰,לתפילה  ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿À»
ÛÒBÈÏ CiL ‰fL20,‰ÙÒB‰Â ∆∆«»¿≈¿»»

ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ‰l‡b È¯‰L∆¬≈¿À»ƒƒ¿»∆
‰ÙÒB‰ המצב לעומת וחידוש »»

והגבלה  גלות של מצב שהיה ,הקודם
‡È‰ ‰l‡b‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆«¿À»ƒ
ÈLÙ ÌBÏLa ‰„Ùc ÔÙ‡a¿…∆¿»»¿»«¿ƒ

ÈÏ ·¯wÓ23 במאמרי כמבואר ƒ¿»ƒ
פדייה  יש זה, פסוק על רבים חסידות

בה  ומלחמה קרב באמצעות (גאולה)

על  גובר המנצח שכנגד הצד הצד

בשלום  פדייה ויש ממנו עצמו ,ופודה
‡l‡ ·¯˜ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆¿»∆»

‰l‡b‰ והפדייהÌBÏLa ‡È‰ «¿À»ƒ¿»
ומרצון  בשלום משלים שכנגד ,והצד

‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿À»
¯eaÁÂ „eÁÈ eÈ‰c ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÈÚ‰ 'a˘ ,ÛÒBÈÂ ‰„e‰È¿»¿≈∆»ƒ¿»ƒ
‰Ïe‡b ,‰NÚÓe „eÓÏ˙c¿«¿«¬∆¿»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎeÓÒ Ì‰ ,‰lÙ˙e¿ƒ»≈¿ƒ∆»∆

מתחברים  ביניהם, וההבדלים השוני למרות אלא לזה זה קרובים רק שאינם כך

זה עם ‰eÁi„זה ÔÈÚ e‰ÊÂ .„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óe ליוסף יהודה בין ƒ¿«¬ƒ««¿∆ƒ¿««ƒ
אפרים ומלכות יהודה מלכות בין È˙ÚÏ„,והחיבור ‰È‰iL להיות שיהפ כו ∆ƒ¿∆∆»ƒ

יהודה  מלכות תחת אחת Èc·Úממלכה „Â„Â יהודה משבט ÈN‡שהוא ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
.ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
˙Lb‰c ¯etq‰ ÔÎz ˙eÏÏÎaƒ¿»…∆«ƒ¿«»«
·e˙ka ¯tÒnL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈∆¿À»«»
,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È È¯·c Ïk»ƒ¿≈¿»¿≈

BÏ ¯Ó‡L1 ליוסף ‡יהודה ¯a„È ∆»«¿«∆»
,ÈB„‡ ÈÊ‡a ¯·c Ec·Ú«¿¿»»¿»¿≈¬ƒ
È¯·c eÒkÈ È"L¯ L¯Ùe≈≈«ƒƒ»¿¿»«
Ïk ˙‡ ¯tÒ CkŒ¯Á‡Â ,EÊ‡a¿»¿¿¿««»ƒ≈∆»
eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó‰ ÈË¯t¿»≈«¿…»∆≈¿
ÚecÓ ‰¯B‡ÎÏÂ .Ê‡ „Ú Ì˙B‡»«»¿ƒ¿»««
ÈË¯t ÏÎa ·e˙k‰ CÈ¯‡‰∆¡ƒ«»¿»¿»≈

ÌÈ¯·c‰ יהודה ניגש כיצד גם ופירט «¿»ƒ
את  וגם אליו דיבר בדיוק וכיצד ליוסף

לו?. שאמר מה ˆ¯CÈכל „BÚÂ¿»ƒ
‰„e‰È È¯·c ¯Á‡Ïc ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ¿««ƒ¿≈¿»

·È˙k24ÛÒBÈ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…»≈
'B‚Â ˜t‡˙‰Ï התוודע ובהמשך ¿ƒ¿«≈¿

לאחיו  ‰È‰יוסף ‰fL ÚÓLÓe ,«¿«∆∆»»
,‰„e‰È È¯·cÓ ‰‡ˆBz»»ƒƒ¿≈¿»

·¯ È¯‰ ‰¯B‡ÎÏÂ הדברים‰Ó ¿ƒ¿»¬≈…«
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ¯tqM לאחר כעת, ∆ƒ≈¿»¿≈

אליו  Ì„wÓ,שניגש ÛÒBÈ Ú„È»«≈ƒ…∆
‰Ó ÏÚ ¯ÊÁ ÂÈ¯·c ·¯a È¯‰L∆¬≈¿…¿»»»«««
CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,Ì„wÓ Ú¯‡M∆≈«ƒ…∆¿ƒ≈≈

‰Ê Ì¯b כעת הדברים על החזרה »«∆
‡lL ÛÒBÈa Ck Ïk ÏB„b ÈepLƒ»»»¿≈∆…

'eÎÂ ˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ועד »»»¿ƒ¿«≈¿
לאחיו? יוסף התוודע זה שבגלל כך כדי

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ‰k¯‡a לאדמו"ר «¬À»¿««ƒ

e˙L¯t25LecÁ‰cהאמצעי , »»»≈¿«ƒ
È„ÈŒÏÚL ‰È‰ ‰„e‰È È¯·„a¿ƒ¿≈¿»»»∆«¿≈
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ז 'eb dcedi eil` ybie

ּבּגמרא  ּדאיפליגּו ּומעׂשה, לּמּוד) (אֹו 11ּדתלמּוד ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּגבר  ּדיהּודה ּגדֹול. מעׂשה אֹו ּגדֹול ּתלמּוד ְֲִִֶַַַָָָָאי

לפסק 12ּבאחיו  הּוא ענינֹו ׁשעּקר הּמלך והּוא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּדוד  ׁשל ענינֹו ּגם  וזהּו ּבפעל. הּמעׂשה יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאי

העבּדּות  ּדענין ּדייקא, ּדוד ועבּדי ּביּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּדכתיב

ּדוקא  ּבפעל למעׂשה הּוא 13ׁשּי ענינֹו ויֹוסף . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשל  ּבאפן הּוא הּתלמּוד ענין ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹּתלמּוד,

לּה ּבהבנה 14לאּפׁשא לּמּוד עלֿידי ׁשּמֹוסיף ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הֹוספה  מּלׁשֹון יֹוסף ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ,15והּׂשגה, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּוא  אפרים ׁשהרי אפרים, ׁשל ענינֹו זהּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוכן

גֹו' הפרני ּתכלית 16מּלׁשֹון והּנה והֹוספה. רּבּוי , ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

ׁשּתהיה  והינּו יתאחדּו, ׁשּׁשניהם היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּכּונה

הּמעׂשה  ּופעּלת ּבמעׂשה, הּתלמּוד ְְְֲֲֶֶַַַַַַַַֻֻּפעּלת

 ֿ על מּובנת ּבּתלמּוד הּמעׂשה ּדפעּלת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַֻּבּתלמּוד.

תרס"ו  ּבהמׁש הּמבאר הּלֹומד 17ּפי ּדכאׁשר , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלּמּודֹו, ּתלּוי יהיה ּבפעל ׁשהּמעׂשה יֹודע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתֹורה

אמּתת  אל ּומכּון לגמרי ּבטל הּוא אז ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָהרי

 ֿ ועל למעׂשה. נֹוגע ׁשּזה ׁשּיֹודע מּׁשּום ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָההלכה,

ּבמעׂשה, ּפֹועל הּתלמּוד ּגיסא לאיד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדרֿזה

ההלכֹות  ידיעת להיֹות ּׁשּצרי מה רק לא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹוהינּו

ואּלה  יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את לידע מנת ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל

להיֹו ׁשּצרי אּלא תעׂשינה, לא ענין אׁשר ּגם ת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

לאּפׁשא  ׁשל (ּבאפן כּו' והּׂשגה ּבהבנה לּמּוד ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ּבלי  למעׂשה הלכֹות לפסק  איֿאפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלּה),

ּכדאיתא  ההלכֹות, וטעמי ּפרטי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָלידע

.18ּבראׁשֹונים  ִִָ

‰p‰Â הּוא הּמעׂשה ענין הרי זה ּבאּור לפי ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַ

יׁשנם  יֹותר ּבפרטּיּות אמנם לאדם, ְְְִִִֵֶָָָָָָָמחּוץ

הּתפּלה  ּבעבֹודת  היינּו עצמֹו, ּבאדם הענינים ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָב'

לתפּלה  ּגאּלה סמיכת יֹוסף 19ׁשּלֹו, ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
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ואילך. 258 ע' כה חלק לקו"ש וראה ועוד. תשמ"ו. (תש"ח). תרצ"ט והב') (הא' א.)11דוד יז, ב"ק ב. מ, קידושין

ב.)12 ה, וש"נ.)13דה"א ס"ח. שם לקו"ש שם. דוד ועבדי וד"ה ויגש ד"ה ב.)14ראה יב, זח"א תו"א )15ראה ראה

פ"ב. תשמ"ו דוד ועבדי ד"ה ב. צג, שם תו"ח א. מד, נב.)16פרשתנו מא, תכא.)17מקץ ע' ואילך. שצ תשובות )18ע'

כל  רפ"ב.הרא"ש לאדה"ז ת"ת להל' בקו"א הובא ס"ט. לא ב.)19ל ד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(„enÏ B‡) „eÓÏ˙c ÌÈÈÚ‰ '· Ì‰ ÛÒBÈÂ ‰„e‰È ÈÈÚL∆ƒ¿¿≈¿»¿≈≈»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

e‚ÈÏÙÈ‡c ,‰NÚÓeנחלקו‡¯Óba11È‡ האם„eÓÏz לימוד «¬∆¿ƒ¿ƒ«¿»»ƒ«¿
יותר ÏB„bהתורה  NÚÓ‰וחשוב B‡המצוות יותר ÏB„bקיום חשוב »«¬∆»

ÂÈÁ‡aמהתלמוד  ¯·b ‰„e‰Èc ראובן 12. ..." הימים: דברי בספר ככתוב ƒ»»«¿∆»
לבני  בכורתו ניתנה ישראל... בכור

באחיו  גבר יהודה כי ישראל... בן יוסף

ליוסף", והבכורה ממנו ¿e‰Â‡ולנגיד
‰e‡יהודה  BÈÚ ¯wÚL ÍÏn‰«∆∆∆ƒ«ƒ¿»

˜ÒÙÏ ולהורות‰È‰È CÈ‡ ƒ¿…≈ƒ¿∆
Ìb e‰ÊÂ .ÏÚÙa ‰NÚn‰««¬∆¿…«¿∆«
dÈa ·È˙Îc „Âc ÏL BÈÚƒ¿»∆»ƒƒ¿ƒ≈

בו  ÈÈc˜‡שכתוב „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»
כעבד  דווקא מתואר ÔÈÚcודוד ,¿ƒ¿«

ÏÚÙa ‰NÚÓÏ CiL ˙ec·Ú‰»«¿«»¿«¬∆¿…«
‡˜Âc13 העבד של עניינו עיקר שהרי «¿»

מילוי  אלא והשגה הבנה איננו

במעשה המשימות  עליו המוטלות

‰e‡בפועל  BÈÚ ÛÒBÈÂ .¿≈ƒ¿»
„eÓÏz‰ ÔÈÚ È¯‰L ,„eÓÏz«¿∆¬≈ƒ¿«««¿

dÏ ‡Lt‡Ï ÏL ÔÙ‡a ‡e‰14 ¿…∆∆¿«»»»
הלימוד  בעניין ולהרבות להוסיף

‰·‰a „enÏ È„ÈŒÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ«¿≈ƒ«¬»»
ÛÒBÈ ÏL BÈÚ e‰fL ,‰‚O‰Â¿«»»∆∆ƒ¿»∆≈
לי  ה' "יוסף שם על זה בשם שנקרא

והוא  אחר" ‰ÙÒB‰בן ÔBLlÓ15, ƒ¿»»
,ÌÈ¯Ù‡ ÏL BÈÚ e‰Ê ÔÎÂ¿≈∆ƒ¿»∆∆¿«ƒ
ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈ¯Ù‡ È¯‰L∆¬≈∆¿«ƒƒ¿

'B‚ È¯Ù‰16 נקרא שאפרים ככתוב ƒ¿«ƒ
אותי) (הרבה הפרני "כי שם על

ÙÒB‰Â‰.אלקים" Èea¯ ,ƒ¿»»
‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ

Ì‰ÈML והתלמוד (דוד) המעשה ∆¿≈∆
È‰zL‰(יוסף) eÈ‰Â ,e„Á‡˙Èƒ¿«¬¿«¿∆ƒ¿∆

,‰NÚÓa „eÓÏz‰ ˙lÚt¿À«««¿««¬∆
„eÓÏza ‰NÚn‰ ˙lÚÙe כפי ¿À«««¬∆««¿

להלן  ‰NÚn‰שיבואר ˙lÚÙc .ƒ¿À«««¬∆
ÈtŒÏÚ ˙·eÓ „eÓÏza««¿∆∆«ƒ

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a ¯‡·n‰17 «¿…»¿∆¿≈
מהורש"ב  L‡Îc¯לאדמו"ר ,¿«¬∆

‰NÚn‰L Ú„BÈ ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»≈«∆««¬∆
B„enÏa ÈeÏz ‰È‰È ÏÚÙa¿…«ƒ¿∆»¿ƒ

מסקנה  לידי להגיע מנת על אלא מופשט עיון לשם איננו שהלימוד כלומר

למעשה  È¯Ó‚Ïהלכה ÏËa ‡e‰ Ê‡ È¯‰ לפסוק , מנת על הלימוד כי ¬≈»»≈¿«¿≈
ויראה  שמים מלכות עול מקבלת הנובעת רבה יגיעה מתוך הוא למעשה הלכה

יש  שם ועיון הבנה לשם מלימוד (בשונה האמת אל לכווין יצליח לא שמא

של  למציאותו מקום מצליח נתינת הלומד והיגיעה הביטול ובזכות הלומד)

הנכון  ההלכה לפסק ≈»¿ÔÂÎÓeלהגיע
ÌeMÓ ,‰ÎÏ‰‰ ˙zÓ‡ Ï‡∆¬ƒ««¬»»ƒ
.‰NÚÓÏ Ú‚B ‰fL Ú„BiL∆≈«∆∆≈«¿«¬∆
‡ÒÈb C„È‡Ï ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ»ƒ»

ÏÚBt „eÓÏz‰ ומשפיע ««¿≈
‰Ó ˜¯ ‡Ï eÈ‰Â ,‰NÚÓa««¬∆¿«¿…««
˙BÎÏ‰‰ ˙ÚÈ„È ˙BÈ‰Ï CÈ¯vM∆»ƒƒ¿¿ƒ««¬»
‰NÚn‰ ˙‡ Ú„ÈÏ ˙Ó ÏÚ«¿»≈«∆««¬∆

L‡ ‰l‡Â ÔeNÚÈ ¯L‡‡Ï ¯ ¬∆«¬¿≈∆¬∆…
‰ÈNÚ˙ מחייב המעשה שבעצם כך ≈»∆»

BÈ‰Ï˙תלמוד  CÈ¯vL ‡l‡ גם , ∆»∆»ƒƒ¿
בשביל  רק (ולא המעשה לצורך

עצמו) enÏ„הלימוד ÏL ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»∆ƒ
ÏL ÔÙ‡a) 'eÎ ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿…∆∆

dÏ ‡Lt‡Ï ולחדש ),להוסיף ¿«»»»
˜ÒÙÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰L∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…
Ú„ÈÏ ÈÏa ‰NÚÓÏ ˙BÎÏ‰¬»¿«¬∆¿ƒ≈«

˙BÎÏ‰‰ ÈÓÚËÂ ÈË¯t וידיעת ¿»≈¿«¬≈«¬»
בטעמי  ועיון והבנה ההלכות פרטי

מחייבת  המעשה) (לצורך ההלכות

והשגה  והבנה עיון מתוך ,לימוד
‡˙È‡„k שמובא כפי ƒ¿ƒ»

ÌÈBL‡¯a18. »ƒƒ
‰Ê ¯e‡a ÈÙÏ ‰p‰Â שהחיבור ¿ƒ≈¿ƒ≈∆

הוא  למעשה תלמוד בין והאיחוד

מתוך  שיהיה בתלמוד פועל שהמעשה

כי  במעשה פועל והתלמוד ביטול,

המעשה  את ומנחה מכוון התלמוד

ıeÁÓ ‡e‰ ‰NÚn‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿«««¬∆ƒ
Ì„‡Ï הוא המעשה כוח כי עצמו »»»

בשונה  האדם, נפש של חיצוני לבוש

הלימוד  הוא ידו שעל השכל מכוח

עצמו  מהאדם וחלק פנימי כוח ,שהוא
'· ÌLÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ÌÓ‡»¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»
eÈÈ‰ ,BÓˆÚ Ì„‡a ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ»»»«¿«¿
˙ÎÈÓÒ ,BlL ‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»∆¿ƒ«

‰lÙ˙Ï ‰l‡b19 חכמים תיקנו ¿À»ƒ¿ƒ»
שמונה  לתפילת סמוך ישראל" "גאל ולברך ממצרים הגאולה את להזכיר
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g"nyz ,zah 'd ,ybie zyxt zay

העמידה,20ויהּודה  ּתפּלת הּתפּלה, ענין ׁשּיׁשנֹו , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

הּבּטּול  ּבתכלית היא זֹו ענינֹו21ׁשּתפּלה ׁשּזהּו , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

יהּודה  ּבֹו20ׁשל ׁשּכתּוב ּכמֹו את 22, אֹודה הּפעם ְְֶֶֶֶַַַָָ

(אֹודה) ההֹודאה ׁשעלֿידי מּלדת, וּתעמד גֹו' ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה'

יׁשנֹו ולפניֿזה (וּתעמד), ּובּטּול לעמידה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבאים

ליֹוסף  ׁשּי ׁשּזה הּגאּלה, ׁשהרי 20ענין והֹוספה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכאׁשר  ּובפרט הֹוספה, ׁשל ענין היא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻּגאּלה

מּקרב  נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ּבאפן היא ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻהּגאּלה

היא 23לי  הּגאּלה אּלא קרב ׁשל מציאּות ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּדהינּו לתפּלה, ּגאּלה סמיכת ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֻּבׁשלֹום,

ּדתלמּוד  הענינים שּב' ויֹוסף, יהּודה וחּבּור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָיחּוד

לזה  זה סמּוכים הם ּותפּלה, ּגאּולה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָּומעׂשה,

ׁשּיהיה  הּיחּוד ענין וזהּו יחד. ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַּומתאחדים

לעֹולם. להם נׂשיא עבּדי ודוד ְְְִִִִֶֶַָָָָָלעתיד,

ÌÓ‡ הּסּפּור ּתכן ּבכללּות להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִִִֶַַָָָֹ

ּבּכתּוב  ׁשּמסּפר ליֹוסף, יהּודה ְְְְֵֶַַַָָָָֻּדהּגׁשת

לֹו ׁשאמר ליֹוסף, יהּודה ּדברי נא 1ּכל ידּבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּד ּדברי עבּד יּכנסּו רׁש"י ּופרׁש אדֹוני, ּבאזני בר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

המארעֹות  ּפרטי ּכל את סּפר ואחרּֿכ ,ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבאזנ

הארי מּדּוע ולכאֹורה אז. עד אֹותם ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָׁשארעּו

להבין, צרי ועֹוד הּדברים. ּפרטי ּבכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהּכתּוב

ּכתיב  יהּודה ּדברי יֹוסף 24ּדלאחר יכֹול ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָֹ

מּדברי  ּתֹוצאה היה ׁשּזה ּומׁשמע וגֹו', ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתאּפק

יהּודה  ּׁשּסּפר מה רב הרי ולכאֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹיהּודה,

חזר  ּדבריו ּברב ׁשהרי מּקדם, יֹוסף ידע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹליֹוסף

ׁשּנּוי  זה ּגרם אי ּכן ואם מּקדם, ּׁשארע מה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל

להתאּפק  יכֹול היה ׁשּלא ּביֹוסף ּכ ּכל ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּגדֹול

ְוכּו'.

C‡ּפרׁשתנּו חּיים' ּב'תֹורת ּבארּכה ּכּמבאר הּוא, ּבדברי 25הענין ּדהחּדּוׁש , «ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻ

אֹודֹותם  ׁשּדּבר הענינים ּכל את העלה ּדבריו ׁשעלֿידי היה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָיהּודה

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

ועוד.)20 תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו. ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה ב. רה, פרשתנו ראה )21זהר

סה"מ  שס. ע' בהעלותך ב'תרפט. ע' יתרו אוה"ת וראה רע"א. לג, ברכות צה. סו"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. י, שבת

ובכ"מ. א. קסז, ח"א קונטרסים סה"מ תקצ. ס"ע תרס"ו ואילך. קסב ע' לה.)22תרנ"ד כט, ב.)23ויצא רה, פרשתנו זהר

ועוד. תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו, ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין א.)24ד"ה מה, (צג,)25פרשתנו פ"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גאולה  לסמוך ובכך e‰ÈÂ„‰לתפילה עשרה ÛÒBÈ ÔÈÚ e‰fL20 ∆∆ƒ¿«≈ƒ»

בחינת  הוא ויהודה גאולה, בחינת הוא שיוסף ובחסידות בזוהר כמבואר

והתקרבות  סמיכת זו הייתה יהודה" אליו "ויגש היה כאשר כן ואם תפילה

ותפילה  ‰ÈÓÚ„‰גאולה ˙lÙz ,‰lÙz‰ ÔÈÚ BLiL תפילת , ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ«»¬ƒ»
‰È‡שמונהֿעשרה  BÊ ‰lÙzL ,∆¿ƒ»ƒ

Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a21 האדם ובה ¿«¿ƒ«ƒ
מבחינה  וגם תנועה ללא לעמוד חייב

האדם  עשרה שמונה בתפילת רוחנית,

 ֿ לקדושֿברוך הביטול לתכלית מגיע

עולם  כנגד שהיא (ומבואר הוא

e‰fLהאצילות) הוא , הביטול ∆∆
‰„e‰È ÏL BÈÚ20BÓk , ƒ¿»∆¿»¿

Ba ·e˙kL22 ניתן "יהודה" ששמו ∆»
שאמרה  לאה אימו ידי על »»»‰ÌÚtלו

„ÓÚzÂ 'B‚ '‰ ˙‡ ‰„B‡∆∆««¬…
‰‡„B‰‰ È„ÈŒÏÚL ,˙„lÓƒ∆∆∆«¿≈«»»

(‰„B‡) פי על פועל לא אדם כאשר ∆
את  מבטל אלא האישיים והבנתו שכלו

 ֿ הקדוש של ורצונו דעתו בפני דעתו

Ïeh·eברוךֿהוא ‰„ÈÓÚÏ ÌÈ‡a»ƒ«¬ƒ»ƒ
‰ÊŒÈÙÏÂ ,(„ÓÚzÂ) כהקדמה ««¬…¿ƒ¿≈∆

‰l‡b‰,לתפילה  ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿À»
ÛÒBÈÏ CiL ‰fL20,‰ÙÒB‰Â ∆∆«»¿≈¿»»

ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ‰l‡b È¯‰L∆¬≈¿À»ƒƒ¿»∆
‰ÙÒB‰ המצב לעומת וחידוש »»

והגבלה  גלות של מצב שהיה ,הקודם
‡È‰ ‰l‡b‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆«¿À»ƒ
ÈLÙ ÌBÏLa ‰„Ùc ÔÙ‡a¿…∆¿»»¿»«¿ƒ

ÈÏ ·¯wÓ23 במאמרי כמבואר ƒ¿»ƒ
פדייה  יש זה, פסוק על רבים חסידות

בה  ומלחמה קרב באמצעות (גאולה)

על  גובר המנצח שכנגד הצד הצד

בשלום  פדייה ויש ממנו עצמו ,ופודה
‡l‡ ·¯˜ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆¿»∆»

‰l‡b‰ והפדייהÌBÏLa ‡È‰ «¿À»ƒ¿»
ומרצון  בשלום משלים שכנגד ,והצד

‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿À»
¯eaÁÂ „eÁÈ eÈ‰c ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÈÚ‰ 'a˘ ,ÛÒBÈÂ ‰„e‰È¿»¿≈∆»ƒ¿»ƒ
‰Ïe‡b ,‰NÚÓe „eÓÏ˙c¿«¿«¬∆¿»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎeÓÒ Ì‰ ,‰lÙ˙e¿ƒ»≈¿ƒ∆»∆

מתחברים  ביניהם, וההבדלים השוני למרות אלא לזה זה קרובים רק שאינם כך

זה עם ‰eÁi„זה ÔÈÚ e‰ÊÂ .„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óe ליוסף יהודה בין ƒ¿«¬ƒ««¿∆ƒ¿««ƒ
אפרים ומלכות יהודה מלכות בין È˙ÚÏ„,והחיבור ‰È‰iL להיות שיהפ כו ∆ƒ¿∆∆»ƒ

יהודה  מלכות תחת אחת Èc·Úממלכה „Â„Â יהודה משבט ÈN‡שהוא ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
.ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
˙Lb‰c ¯etq‰ ÔÎz ˙eÏÏÎaƒ¿»…∆«ƒ¿«»«
·e˙ka ¯tÒnL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈∆¿À»«»
,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È È¯·c Ïk»ƒ¿≈¿»¿≈

BÏ ¯Ó‡L1 ליוסף ‡יהודה ¯a„È ∆»«¿«∆»
,ÈB„‡ ÈÊ‡a ¯·c Ec·Ú«¿¿»»¿»¿≈¬ƒ
È¯·c eÒkÈ È"L¯ L¯Ùe≈≈«ƒƒ»¿¿»«
Ïk ˙‡ ¯tÒ CkŒ¯Á‡Â ,EÊ‡a¿»¿¿¿««»ƒ≈∆»
eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó‰ ÈË¯t¿»≈«¿…»∆≈¿
ÚecÓ ‰¯B‡ÎÏÂ .Ê‡ „Ú Ì˙B‡»«»¿ƒ¿»««
ÈË¯t ÏÎa ·e˙k‰ CÈ¯‡‰∆¡ƒ«»¿»¿»≈

ÌÈ¯·c‰ יהודה ניגש כיצד גם ופירט «¿»ƒ
את  וגם אליו דיבר בדיוק וכיצד ליוסף

לו?. שאמר מה ˆ¯CÈכל „BÚÂ¿»ƒ
‰„e‰È È¯·c ¯Á‡Ïc ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ¿««ƒ¿≈¿»

·È˙k24ÛÒBÈ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…»≈
'B‚Â ˜t‡˙‰Ï התוודע ובהמשך ¿ƒ¿«≈¿

לאחיו  ‰È‰יוסף ‰fL ÚÓLÓe ,«¿«∆∆»»
,‰„e‰È È¯·cÓ ‰‡ˆBz»»ƒƒ¿≈¿»

·¯ È¯‰ ‰¯B‡ÎÏÂ הדברים‰Ó ¿ƒ¿»¬≈…«
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ¯tqM לאחר כעת, ∆ƒ≈¿»¿≈

אליו  Ì„wÓ,שניגש ÛÒBÈ Ú„È»«≈ƒ…∆
‰Ó ÏÚ ¯ÊÁ ÂÈ¯·c ·¯a È¯‰L∆¬≈¿…¿»»»«««
CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,Ì„wÓ Ú¯‡M∆≈«ƒ…∆¿ƒ≈≈

‰Ê Ì¯b כעת הדברים על החזרה »«∆
‡lL ÛÒBÈa Ck Ïk ÏB„b ÈepLƒ»»»¿≈∆…

'eÎÂ ˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ועד »»»¿ƒ¿«≈¿
לאחיו? יוסף התוודע זה שבגלל כך כדי

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ‰k¯‡a לאדמו"ר «¬À»¿««ƒ

e˙L¯t25LecÁ‰cהאמצעי , »»»≈¿«ƒ
È„ÈŒÏÚL ‰È‰ ‰„e‰È È¯·„a¿ƒ¿≈¿»»»∆«¿≈
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eb'ח dcedi eil` ybie

ּפרטים  ּבכל וזּכּו ּברּור ׁשּפעל והינּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלדרּגתֹו,

ּדהּנה  ּומקֹורם. לׁשרׁשם אֹותם והעלה ְְְְְֱִֵֵֶָָָָָאּלּו,

יֹוסף  מכירת אֹודֹות ּבדבריו הזּכיר ְְְְִִִִֵַָָָיהּודה

ׁשּזה  ועד רצּוי, ּבלּתי ּדבר זה היה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּבחיצֹונּיּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּביהּודה, אפּלּו ירידה וּירד 26ּפעל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

טענּו (ּכי מּגדּלתֹו ׁשהֹורידּוהּו גֹו' ְְֲִִִֶָָָֻיהּודה

מחה  ׁשּלא מחמת ּבאׁשמתֹו היתה יֹוסף  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמכירת

אּלּו, ּבענינים יהּודה ׁשּדּבר עלֿידי אמנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהם).

הם  הרי ׁשּׁשם ּומקֹורם לׁשרׁשם אֹותם ְְְֱֲֵֵֶֶָָָָָָהעלה

ׁשּמכירת  נתּגּלה אז ּדוקא ולכן נעלים. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָענינים

יֹוסף  ׁשאמר ּכמֹו נעלה, ּדבר היתה ּכי 27יֹוסף ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לאב  ויׂשמני וגֹו' לפניכם אלקים ׁשלחני ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלמחיה

מעלת  מחמת יהּודה ּדוקא ּכי וגֹו'. ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָֹלפרעה

ּביֹוסף. זה ענין ּגּלּוי לפעל יכֹול ׁשּלֹו, ְְְִִִִֵֶֶַָָֹהּבּטּול

ׁשּיהיה  חדׁש, ענין ּביֹוסף ּפעל עלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולכן

ענין  אצלֹו והיה וכּו', להתאּפק יֹוסף יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹולא

ׁשּז ּבא הּבכּיה, ׁשּזה היינּו הּמֹוחין, מּמֹותרי ּבא ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לסּבל  יכֹולים הּמֹוחין ׁשאין ּכזה ּגּלּוי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹעלֿידי

החּדּוׁש וזהּו להתאּפק. יכֹול היה לא ולכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹאֹותֹו,

אף  ּכי להתאּפק, יכֹול היה לא יֹוסף ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשאפּלּו

והּׁשבטים, מהאבֹות למעלה הּוא יֹוסף ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבכלל,

ּבזה  הּבאּור היּו28וכּידּוע והּׁשבטים ׁשהאבֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבהתּבֹודדּות, להיֹות ּכדי צאן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַֹרֹועי

ּבעצמּותֹו ּבאלקּות, ּדבּוק להיֹות ּבכחֹו היה ְְְְֱִֵֶַָָָֹֹיֹוסף

מצרים. למל מׁשנה ּבהיֹותֹו ּגם ,יתּבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָּומהּותֹו

ּבּמדרׁש יעקב 29וכדאיתא ׁשאמר מה רב 30על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹ

מּמּנּו, יֹותר הרּבה צּדיק ׁשהּוא חי, ּבני יֹוסף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַעֹוד
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רט. ע' התורה פרשיות על אדה"ז במאמרי ויגש סד"ה וראה ב). (צה, הפרק בסוף שם ואילך). ד (צד, פי"ב וישב )26גֿד).

ובפרש"י. א ח.)27לח, ה; מה, ויחי )28פרשתנו תו"ח ואילך. קצב ע' (ח"א) תקס"ה יט. ע' הקצרים – אדה"ז מאמרי

253 ע' .197 ע' חכ"ה ואילך. ס"ד 225 עמוד ל חלק לקו"ש וראה ועוד. תפר"ח. עזר"ת, זכר ולא ד"ה ואילך). ב (קב,

ואילך.)29ואילך. 222 ע' ל חלק לקו"ש וראה יא. פרשתנו תנחומא ג. פצ"ד, כח.)30ב"ר מה, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈ¯·c יוסף באזני ‰ÌÈÈÚודהיה ‰ÏÚ‰כעת Ïk והמאורעות ‡˙ ¿»»∆¡»∆»»ƒ¿»ƒ

eÈ‰Â ,B˙b¯„Ï Ì˙B„B‡ ¯acL ידועים היו כבר הדברים רוב שאמנם ∆ƒ≈»¿«¿»¿«¿
התחדש  כעת יהודה בדברי אבל לכן קודם  CekÊÂליוסף ¯e¯a ÏÚtL∆»«≈¿ƒ

‰p‰c .Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ,el‡ ÌÈË¯t ÏÎa¿»¿»ƒ≈¿∆¡»»¿»¿»¿»¿ƒ≈
˙B„B‡ ÂÈ¯·„a ¯ÈkÊ‰ ‰„e‰È¿»ƒ¿ƒƒ¿»»
˙eiBˆÈÁaL ÛÒBÈ ˙¯ÈÎÓ¿ƒ«≈∆¿ƒƒ

¯ˆÈe,ובגלוי  ÈzÏa ¯·c ‰Ê ‰È‰»»∆»»ƒ¿ƒ»
elÙ‡ ‰„È¯È ÏÚt ‰fL „ÚÂ¿«∆∆»«¿ƒ»¬ƒ

·e˙kL BÓk ,‰„e‰Èa26„¯iÂ ƒ»¿∆»«≈∆
e‰e„È¯B‰L 'B‚ ‰„e‰È אחיו ¿»∆ƒ

Èk) B˙l„bÓ אחיוeÚË ƒ¿À»ƒ»¬
‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL∆¿ƒ«≈»¿»
‰ÁÓ ‡lL ˙ÓÁÓ B˙ÓL‡a¿«¿»≈¬«∆…ƒ»

Ì‰a וירד" הפסוק על רש"י וכפירוש »∆
מגדולתו  אחיו "שהורידוהו יהודה":

אתה  אמרו אביהם, בצרת כשראו

להשיבו  אמרת אילו למכרו, אמרת

לך" שומעים ŒÏÚהיינו ÌÓ‡ .(»¿»«
ÌÈÈÚa ‰„e‰È ¯acL È„È¿≈∆ƒ≈¿»¿ƒ¿»ƒ

el‡ יוסף באזני ‰ÏÚ‰כעת , ≈∆¡»
Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡ והביא »¿»¿»¿»
ומקורם  שורשם את גילוי «∆ÌMLלידי
ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ Ì‰ È¯‰ כפי ורק ¬≈≈ƒ¿»ƒ«¬ƒ

דברים  הם למטה ונשתלשלו שירדו

רצויים  ‡Êבלתי ‡˜Âc ÔÎÏÂ .¿»≈«¿»»
כפי  הדברים את גילה שיהודה לאחר

ומקורם שהם  «»¿lb˙ƒ‰בשורשם
¯·c ‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL∆¿ƒ«≈»¿»»»

‰ÏÚ גם התגלה ואילך, זה (ומשלב «¬∆
היתה  יוסף מכירת שבעצם למטה כאן

ונעלה), חיובי Ó‡L¯דבר BÓk¿∆»«
ÛÒBÈ27 ובגלוי בחיצוניות שאמנם ≈

ולכן  רצוי בלתי דבר היה מכירתו

"נבהלו  לאחיו התוודע יוסף כאשר

יחר  ואל תעצבו "אל אבל מפניו",

- הנה" אותי מכרתם כי Èkƒבעיניכם
ÌÈ˜Ï‡ ÈÁÏL ‰ÈÁÓÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ¡…ƒ
·‡Ï ÈÓNÈÂ 'B‚Â ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿ƒ≈ƒ¿»

'B‚Â ‰Ú¯ÙÏ נפעל זה ודבר בגלוי. גם לטובה היה שהכול מתברר וכעת ¿«¿…¿
לי  יהודה בין החיבור ידי יהודה")על אליו ("ויגש כללי Èkוסף באופן אמנם ƒ

זאת  בכל יהודה, של ממעלתו גדולה יוסף של e‰È„‰מעלתו ‡˜Âc מלשון «¿»¿»
Ê‰הודאה  ÔÈÚ Èelb ÏÚÙÏ ÏBÎÈ ,BlL Ïeha‰ ˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¬««ƒ∆»ƒ¿…ƒƒ¿»∆

ÛÒBÈa הוספה ÛÒBÈaמלשון ÏÚt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ וגילוי . הוספה ¿≈¿»≈«¿≈∆»«¿≈
L„Áשל ÔÈÚ לא והם לאחיו התנכר יוסף שבו הקודם מהמצב ושינוי ƒ¿»»»

אלא  eÎÂ'הכירוהו, ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ‰È‰iL לא ומעתה ∆ƒ¿∆¿…»≈¿ƒ¿«≈¿
אחיו  אל יתוודע אלא עצמו את ויסתיר ‰iÎa‰יגביל ÔÈÚ BÏˆ‡ ‰È‰Â ,¿»»∆¿ƒ¿««¿ƒ»

נוסף, חידוש a‡הבכי fL‰שהוא ∆∆»
‰fL eÈÈ‰ ,ÔÈÁBn‰ È¯˙BnÓƒ¿≈«ƒ«¿∆∆
ÔÈ‡L ‰Êk Èelb È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈ƒ»∆∆≈

ÏaÒÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈÁBn‰ ולהכיל «ƒ¿ƒƒ¿…
B˙B‡ רגילים שבדברים ובעוד

נשלט  הרגש ומכיל, סובל שהמוח

שגדול  דבר הרי המוח, ידי על ונעצר

ולהכיל  לסבול יוכל שהמוח מכדי וחזק

הרגילים  המוח מגדרי יוצא אותו,

בכי, וגורם מוחין" ל"מותרי והופך

ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ יוסף ¿»≈…»»»
.˜t‡˙‰Ï¿ƒ¿«≈

LecÁ‰ e‰ÊÂ המיוחדת וההוספה ¿∆«ƒ
זה  ‰È‰בעניין ‡Ï ÛÒBÈ elÙ‡L∆¬ƒ≈…»»

Û‡ Èk ,˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¿«≈ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛÒBÈ ,ÏÏÎaL∆ƒ¿»≈¿«¿»
Úe„iÎÂ ,ÌÈË·M‰Â ˙B·‡‰Ó≈»»¿«¿»ƒ¿«»«

‰Êa ¯e‡a‰28˙B·‡‰L «≈»∆∆»»
È„k Ô‡ˆ ÈÚB¯ eÈ‰ ÌÈË·M‰Â¿«¿»ƒ»≈…¿≈

˙e„„Ba˙‰a ˙BÈ‰Ï מענייני ƒ¿¿ƒ¿¿
שאיננה  במלאכה לעסוק וכדי העולם

מנת  על וזאת יתירה, טרחה דורשת

יפריעו  לא הגשמי הזה העולם שענייני

באלוקות  דבוקים להיות Œ‰Óלהם ,«
BÁÎa ‰È‰ ÛÒBÈ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈≈»»¿…

,˙e˜Ï‡a ˜e·c ˙BÈ‰Ï רק ולא ƒ¿»∆¡…
אלא  באלוקות נמוכות בדרגות

היית  שלו ¿»¿B˙eÓˆÚaה הדבקות
B˙BÈ‰a Ìb ,C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈«ƒ¿

ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ ‰LÓ ולמרות ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿«ƒ
בענייני  ביותר גדולות טרדות לו שהיו

מנעו  לא הטרדות כל הזה, העולם

באלוקות  דבוק להיות להמשיך ממנו

אור  בו האיר כי הדבקות בתכלית

העולם  ענייני וכל בעיניו נחשב לא כלל שהעולם כך מהעולם נעלה אלוקי

באלוקות  המוחלטת בדביקותו פגעו L¯„naלא ‡˙È‡„ÎÂ .29‰Ó ÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»««
·˜ÚÈ ¯Ó‡L30- בחיים שיוסף לו בישרו Èaכאשר ÛÒBÈ „BÚ ·¯ ∆»««¬…«≈¿ƒ

˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ e‰fL ,epnÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰ ˜Ècˆ ‡e‰L ,ÈÁ«∆«ƒ«¿≈≈ƒ∆∆∆≈¬««¬«
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g"nyz ,zah 'd ,ybie zyxt zay

 ֿ ואףֿעלּֿפי יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּזהּו

אליו  ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹכן,

ּבּטּול  הרי הּנ"ל, הּבּטּול ּתכלית ּדהינּו ְְְְֲִִִֵַַַַַָיהּודה,

ּגם  ׁשּלמעלה ּכ ּכל נעלה אֹור ּגּלּוי ּפעל ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָזה

יכֹול  יֹוסף היה ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּמדרגתֹו

ּפרעה  ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד ּביתא 31להתאּפק, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  על ּבּזהר (ּכדאיתא כּו' נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין עד 32ּדאתּפריעּו ,( ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו ְְְִֵַַָלעצמּותֹו

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עד  ואפרים, ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּיעּוד

ּביד לאחדים וטּוב 33לוהיּו ּובׂשמחה לעֹולם, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ותכף ְִֵֵֶַַָָלבב,

•
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טז.)31 א.)32שם, רי, יז.)33פרשתנו לז, יחזקאל
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·˜ÚÈ ÏÚ ÛÒBÈ מענייני ופרוש צאן רועה היה שיעקב לעיל, האמורה ≈««¬…

דבוק  היה ויוסף באלוקות, לדבוק לו יפריעו לא העולם שענייני כדי העולם

העולם  בענייני טרדותיו למרות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,באלוקות למרות . ¿««ƒ≈
לכן  קודם גם מהשבטים נעלה היה e‰È„‰שיוסף È¯·c ¯Á‡Ï È¯‰¬≈¿««ƒ¿≈¿»

,‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂc ÔÙ‡a¿…∆¿«ƒ«≈»¿»
,Ï"p‰ Ïeha‰ ˙ÈÏÎz eÈ‰c¿«¿«¿ƒ«ƒ««
¯B‡ Èelb ÏÚt ‰Ê Ïeha È¯‰¬≈ƒ∆»«ƒ
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ÛÒBÈ ÏL B˙‚¯„nÓ ולמעלה ƒ«¿≈»∆≈
לסבול  יכול היה בעצמו שיוסף ממה

ÛÒBÈולהכיל  ‰È‰ ‡lL „Ú ,«∆…»»≈
˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ הנעלה והאור »¿ƒ¿«≈

אחיו, אל חוץ, כלפי גם התגלה

- מזו ÚÓLויתירה ÏBw‰L „ÚÂ¿«∆«ƒ¿«
‰Ú¯t ˙Èa31‡˙Èa , ≈«¿…≈»

dÈpÈÓ ÔÈÈÏb˙‡Â eÚÈ¯t˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ≈
'eÎ ÔÈ¯B‰ Ïk שנפרעו בית »¿ƒ

כל  ממנו והתגלו ונפתחו) (נפרמו

ÏÚהאורות ¯‰fa ‡˙È‡„k)ƒ¿ƒ»«…««
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„Ú ,ÌÈ¯Ù‡Â ‰„e‰Èc ¯eaÁ‰«ƒƒ»¿∆¿«ƒ«
ויחידה  אחת ממלכה להיות שיהפכו

E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰ÂÏ33, ƒ¿»«¬»ƒ¿»∆
Èc·Ú „Â„Â ‰È‰ÈÂ המשיח מלך ¿ƒ¿∆¿»ƒ«¿ƒ

‰ÁÓN·e ,ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»
„iÓe ÛÎ˙Â ,··Ï ·eËÂ¿≈»¿≈∆ƒ«
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 ֿ ואףֿעלּֿפי יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּזהּו

אליו  ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹכן,

ּבּטּול  הרי הּנ"ל, הּבּטּול ּתכלית ּדהינּו ְְְְֲִִִֵַַַַַָיהּודה,

ּגם  ׁשּלמעלה ּכ ּכל נעלה אֹור ּגּלּוי ּפעל ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָזה

יכֹול  יֹוסף היה ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּמדרגתֹו

ּפרעה  ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד ּביתא 31להתאּפק, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  על ּבּזהר (ּכדאיתא כּו' נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין עד 32ּדאתּפריעּו ,( ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו ְְְִֵַַָלעצמּותֹו

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עד  ואפרים, ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּיעּוד

ּביד לאחדים וטּוב 33לוהיּו ּובׂשמחה לעֹולם, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ותכף ְִֵֵֶַַָָלבב,
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ו. והביאור בזה, בצדקה יש ב' ענינים: א( הנתינה. ב( הפיוס. כמארז"ל118 "כל הנותן פרוטה לעני 
מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות", ועל ענין הפיוס, שזהו ענין הרגש, שייך 

לומר שהוא בלי גבול.
ואין זה דומה להרגש שמביא לנתינת צדקה, כי הוא רק הקדמה, משא"כ הפיוס הוא בכלל הצדקה, 
שהרי העני מקבל את המעות ואת הפיוס ביחד. וכאשר הפיוס הוא בלי גבול, ה"ז פועל שגם הצדקה 

עצמה תהי' בלי גבול.
ובפרטיות יותר, ההנחה הראשונה שצריכה להיות כאשר רואים עני, היא שעליו למלאות מחסור 
זו, צריך  ורק לאחרי החלטה  יש בידו את הסכום הזה אם לאו.  העני ככל הדרוש, מבלי לחשוב אם 
לחשוב איך לתת הכסף להעני, והרי אין ברשותו סכום כזה? ואז מתחיל ענין היגיעה בהשגת הכסף, 

וכיון שהובטחנו "יגעת ומצאת תאמין"119, בודאי הקב"ה יסייע לו לקיים את מצוות הצדקה.
בזה  )מצד שמדובר בממון גשמי ששייך  ייתן סכום מוגבל של כסף  הוא  כלומר, הגם שבפועל 
מדידה והגבלה(, מ"מ מכיון שבענין הפיוס והרגש צער העני )שהוא חלק מנתינת הצדקה( הוא משתתף 
"בכל  הצדקה,  במצוות  ביותר  האופן המעולה  זהו  הנה  מכל החשבונות,  ויוצא  מוגבל,  בלתי  באופן 

מאדך" ממש.

118( ב"ב ט, ב.
119( מגילה ו, רע"ב.
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ּפרטים  ּבכל וזּכּו ּברּור ׁשּפעל והינּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלדרּגתֹו,

ּדהּנה  ּומקֹורם. לׁשרׁשם אֹותם והעלה ְְְְְֱִֵֵֶָָָָָאּלּו,

יֹוסף  מכירת אֹודֹות ּבדבריו הזּכיר ְְְְִִִִֵַָָָיהּודה

ׁשּזה  ועד רצּוי, ּבלּתי ּדבר זה היה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּבחיצֹונּיּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּביהּודה, אפּלּו ירידה וּירד 26ּפעל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

טענּו (ּכי מּגדּלתֹו ׁשהֹורידּוהּו גֹו' ְְֲִִִֶָָָֻיהּודה

מחה  ׁשּלא מחמת ּבאׁשמתֹו היתה יֹוסף  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמכירת

אּלּו, ּבענינים יהּודה ׁשּדּבר עלֿידי אמנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהם).

הם  הרי ׁשּׁשם ּומקֹורם לׁשרׁשם אֹותם ְְְֱֲֵֵֶֶָָָָָָהעלה

ׁשּמכירת  נתּגּלה אז ּדוקא ולכן נעלים. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָענינים

יֹוסף  ׁשאמר ּכמֹו נעלה, ּדבר היתה ּכי 27יֹוסף ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לאב  ויׂשמני וגֹו' לפניכם אלקים ׁשלחני ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלמחיה

מעלת  מחמת יהּודה ּדוקא ּכי וגֹו'. ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָֹלפרעה

ּביֹוסף. זה ענין ּגּלּוי לפעל יכֹול ׁשּלֹו, ְְְִִִִֵֶֶַָָֹהּבּטּול

ׁשּיהיה  חדׁש, ענין ּביֹוסף ּפעל עלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולכן

ענין  אצלֹו והיה וכּו', להתאּפק יֹוסף יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹולא

ׁשּז ּבא הּבכּיה, ׁשּזה היינּו הּמֹוחין, מּמֹותרי ּבא ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לסּבל  יכֹולים הּמֹוחין ׁשאין ּכזה ּגּלּוי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹעלֿידי

החּדּוׁש וזהּו להתאּפק. יכֹול היה לא ולכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹאֹותֹו,

אף  ּכי להתאּפק, יכֹול היה לא יֹוסף ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשאפּלּו

והּׁשבטים, מהאבֹות למעלה הּוא יֹוסף ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבכלל,

ּבזה  הּבאּור היּו28וכּידּוע והּׁשבטים ׁשהאבֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבהתּבֹודדּות, להיֹות ּכדי צאן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַֹרֹועי

ּבעצמּותֹו ּבאלקּות, ּדבּוק להיֹות ּבכחֹו היה ְְְְֱִֵֶַָָָֹֹיֹוסף

מצרים. למל מׁשנה ּבהיֹותֹו ּגם ,יתּבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָּומהּותֹו

ּבּמדרׁש יעקב 29וכדאיתא ׁשאמר מה רב 30על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹ

מּמּנּו, יֹותר הרּבה צּדיק ׁשהּוא חי, ּבני יֹוסף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַעֹוד
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רט. ע' התורה פרשיות על אדה"ז במאמרי ויגש סד"ה וראה ב). (צה, הפרק בסוף שם ואילך). ד (צד, פי"ב וישב )26גֿד).

ובפרש"י. א ח.)27לח, ה; מה, ויחי )28פרשתנו תו"ח ואילך. קצב ע' (ח"א) תקס"ה יט. ע' הקצרים – אדה"ז מאמרי

253 ע' .197 ע' חכ"ה ואילך. ס"ד 225 עמוד ל חלק לקו"ש וראה ועוד. תפר"ח. עזר"ת, זכר ולא ד"ה ואילך). ב (קב,

ואילך.)29ואילך. 222 ע' ל חלק לקו"ש וראה יא. פרשתנו תנחומא ג. פצ"ד, כח.)30ב"ר מה, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈ¯·c יוסף באזני ‰ÌÈÈÚודהיה ‰ÏÚ‰כעת Ïk והמאורעות ‡˙ ¿»»∆¡»∆»»ƒ¿»ƒ

eÈ‰Â ,B˙b¯„Ï Ì˙B„B‡ ¯acL ידועים היו כבר הדברים רוב שאמנם ∆ƒ≈»¿«¿»¿«¿
התחדש  כעת יהודה בדברי אבל לכן קודם  CekÊÂליוסף ¯e¯a ÏÚtL∆»«≈¿ƒ

‰p‰c .Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ,el‡ ÌÈË¯t ÏÎa¿»¿»ƒ≈¿∆¡»»¿»¿»¿»¿ƒ≈
˙B„B‡ ÂÈ¯·„a ¯ÈkÊ‰ ‰„e‰È¿»ƒ¿ƒƒ¿»»
˙eiBˆÈÁaL ÛÒBÈ ˙¯ÈÎÓ¿ƒ«≈∆¿ƒƒ

¯ˆÈe,ובגלוי  ÈzÏa ¯·c ‰Ê ‰È‰»»∆»»ƒ¿ƒ»
elÙ‡ ‰„È¯È ÏÚt ‰fL „ÚÂ¿«∆∆»«¿ƒ»¬ƒ

·e˙kL BÓk ,‰„e‰Èa26„¯iÂ ƒ»¿∆»«≈∆
e‰e„È¯B‰L 'B‚ ‰„e‰È אחיו ¿»∆ƒ

Èk) B˙l„bÓ אחיוeÚË ƒ¿À»ƒ»¬
‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL∆¿ƒ«≈»¿»
‰ÁÓ ‡lL ˙ÓÁÓ B˙ÓL‡a¿«¿»≈¬«∆…ƒ»

Ì‰a וירד" הפסוק על רש"י וכפירוש »∆
מגדולתו  אחיו "שהורידוהו יהודה":

אתה  אמרו אביהם, בצרת כשראו

להשיבו  אמרת אילו למכרו, אמרת

לך" שומעים ŒÏÚהיינו ÌÓ‡ .(»¿»«
ÌÈÈÚa ‰„e‰È ¯acL È„È¿≈∆ƒ≈¿»¿ƒ¿»ƒ

el‡ יוסף באזני ‰ÏÚ‰כעת , ≈∆¡»
Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡ והביא »¿»¿»¿»
ומקורם  שורשם את גילוי «∆ÌMLלידי
ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ Ì‰ È¯‰ כפי ורק ¬≈≈ƒ¿»ƒ«¬ƒ

דברים  הם למטה ונשתלשלו שירדו

רצויים  ‡Êבלתי ‡˜Âc ÔÎÏÂ .¿»≈«¿»»
כפי  הדברים את גילה שיהודה לאחר

ומקורם שהם  «»¿lb˙ƒ‰בשורשם
¯·c ‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL∆¿ƒ«≈»¿»»»

‰ÏÚ גם התגלה ואילך, זה (ומשלב «¬∆
היתה  יוסף מכירת שבעצם למטה כאן

ונעלה), חיובי Ó‡L¯דבר BÓk¿∆»«
ÛÒBÈ27 ובגלוי בחיצוניות שאמנם ≈

ולכן  רצוי בלתי דבר היה מכירתו

"נבהלו  לאחיו התוודע יוסף כאשר

יחר  ואל תעצבו "אל אבל מפניו",

- הנה" אותי מכרתם כי Èkƒבעיניכם
ÌÈ˜Ï‡ ÈÁÏL ‰ÈÁÓÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ¡…ƒ
·‡Ï ÈÓNÈÂ 'B‚Â ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿ƒ≈ƒ¿»

'B‚Â ‰Ú¯ÙÏ נפעל זה ודבר בגלוי. גם לטובה היה שהכול מתברר וכעת ¿«¿…¿
לי  יהודה בין החיבור ידי יהודה")על אליו ("ויגש כללי Èkוסף באופן אמנם ƒ

זאת  בכל יהודה, של ממעלתו גדולה יוסף של e‰È„‰מעלתו ‡˜Âc מלשון «¿»¿»
Ê‰הודאה  ÔÈÚ Èelb ÏÚÙÏ ÏBÎÈ ,BlL Ïeha‰ ˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¬««ƒ∆»ƒ¿…ƒƒ¿»∆

ÛÒBÈa הוספה ÛÒBÈaמלשון ÏÚt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ וגילוי . הוספה ¿≈¿»≈«¿≈∆»«¿≈
L„Áשל ÔÈÚ לא והם לאחיו התנכר יוסף שבו הקודם מהמצב ושינוי ƒ¿»»»

אלא  eÎÂ'הכירוהו, ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ‰È‰iL לא ומעתה ∆ƒ¿∆¿…»≈¿ƒ¿«≈¿
אחיו  אל יתוודע אלא עצמו את ויסתיר ‰iÎa‰יגביל ÔÈÚ BÏˆ‡ ‰È‰Â ,¿»»∆¿ƒ¿««¿ƒ»

נוסף, חידוש a‡הבכי fL‰שהוא ∆∆»
‰fL eÈÈ‰ ,ÔÈÁBn‰ È¯˙BnÓƒ¿≈«ƒ«¿∆∆
ÔÈ‡L ‰Êk Èelb È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈ƒ»∆∆≈

ÏaÒÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈÁBn‰ ולהכיל «ƒ¿ƒƒ¿…
B˙B‡ רגילים שבדברים ובעוד

נשלט  הרגש ומכיל, סובל שהמוח

שגדול  דבר הרי המוח, ידי על ונעצר

ולהכיל  לסבול יוכל שהמוח מכדי וחזק

הרגילים  המוח מגדרי יוצא אותו,

בכי, וגורם מוחין" ל"מותרי והופך

ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ יוסף ¿»≈…»»»
.˜t‡˙‰Ï¿ƒ¿«≈

LecÁ‰ e‰ÊÂ המיוחדת וההוספה ¿∆«ƒ
זה  ‰È‰בעניין ‡Ï ÛÒBÈ elÙ‡L∆¬ƒ≈…»»

Û‡ Èk ,˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¿«≈ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛÒBÈ ,ÏÏÎaL∆ƒ¿»≈¿«¿»
Úe„iÎÂ ,ÌÈË·M‰Â ˙B·‡‰Ó≈»»¿«¿»ƒ¿«»«

‰Êa ¯e‡a‰28˙B·‡‰L «≈»∆∆»»
È„k Ô‡ˆ ÈÚB¯ eÈ‰ ÌÈË·M‰Â¿«¿»ƒ»≈…¿≈

˙e„„Ba˙‰a ˙BÈ‰Ï מענייני ƒ¿¿ƒ¿¿
שאיננה  במלאכה לעסוק וכדי העולם

מנת  על וזאת יתירה, טרחה דורשת

יפריעו  לא הגשמי הזה העולם שענייני

באלוקות  דבוקים להיות Œ‰Óלהם ,«
BÁÎa ‰È‰ ÛÒBÈ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈≈»»¿…

,˙e˜Ï‡a ˜e·c ˙BÈ‰Ï רק ולא ƒ¿»∆¡…
אלא  באלוקות נמוכות בדרגות

היית  שלו ¿»¿B˙eÓˆÚaה הדבקות
B˙BÈ‰a Ìb ,C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈«ƒ¿

ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ ‰LÓ ולמרות ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿«ƒ
בענייני  ביותר גדולות טרדות לו שהיו

מנעו  לא הטרדות כל הזה, העולם

באלוקות  דבוק להיות להמשיך ממנו

אור  בו האיר כי הדבקות בתכלית

העולם  ענייני וכל בעיניו נחשב לא כלל שהעולם כך מהעולם נעלה אלוקי

באלוקות  המוחלטת בדביקותו פגעו L¯„naלא ‡˙È‡„ÎÂ .29‰Ó ÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»««
·˜ÚÈ ¯Ó‡L30- בחיים שיוסף לו בישרו Èaכאשר ÛÒBÈ „BÚ ·¯ ∆»««¬…«≈¿ƒ

˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ e‰fL ,epnÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰ ˜Ècˆ ‡e‰L ,ÈÁ«∆«ƒ«¿≈≈ƒ∆∆∆≈¬««¬«
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 ֿ ואףֿעלּֿפי יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּזהּו

אליו  ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹכן,

ּבּטּול  הרי הּנ"ל, הּבּטּול ּתכלית ּדהינּו ְְְְֲִִִֵַַַַַָיהּודה,

ּגם  ׁשּלמעלה ּכ ּכל נעלה אֹור ּגּלּוי ּפעל ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָזה

יכֹול  יֹוסף היה ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּמדרגתֹו

ּפרעה  ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד ּביתא 31להתאּפק, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  על ּבּזהר (ּכדאיתא כּו' נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין עד 32ּדאתּפריעּו ,( ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו ְְְִֵַַָלעצמּותֹו

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עד  ואפרים, ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּיעּוד

ּביד לאחדים וטּוב 33לוהיּו ּובׂשמחה לעֹולם, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ותכף ְִֵֵֶַַָָלבב,
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טז.)31 א.)32שם, רי, יז.)33פרשתנו לז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˜ÚÈ ÏÚ ÛÒBÈ מענייני ופרוש צאן רועה היה שיעקב לעיל, האמורה ≈««¬…

דבוק  היה ויוסף באלוקות, לדבוק לו יפריעו לא העולם שענייני כדי העולם

העולם  בענייני טרדותיו למרות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,באלוקות למרות . ¿««ƒ≈
לכן  קודם גם מהשבטים נעלה היה e‰È„‰שיוסף È¯·c ¯Á‡Ï È¯‰¬≈¿««ƒ¿≈¿»

,‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂc ÔÙ‡a¿…∆¿«ƒ«≈»¿»
,Ï"p‰ Ïeha‰ ˙ÈÏÎz eÈ‰c¿«¿«¿ƒ«ƒ««
¯B‡ Èelb ÏÚt ‰Ê Ïeha È¯‰¬≈ƒ∆»«ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL Ck Ïk ‰ÏÚ«¬∆»»∆¿«¿»«

ÛÒBÈ ÏL B˙‚¯„nÓ ולמעלה ƒ«¿≈»∆≈
לסבול  יכול היה בעצמו שיוסף ממה

ÛÒBÈולהכיל  ‰È‰ ‡lL „Ú ,«∆…»»≈
˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ הנעלה והאור »¿ƒ¿«≈

אחיו, אל חוץ, כלפי גם התגלה

- מזו ÚÓLויתירה ÏBw‰L „ÚÂ¿«∆«ƒ¿«
‰Ú¯t ˙Èa31‡˙Èa , ≈«¿…≈»

dÈpÈÓ ÔÈÈÏb˙‡Â eÚÈ¯t˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ≈
'eÎ ÔÈ¯B‰ Ïk שנפרעו בית »¿ƒ

כל  ממנו והתגלו ונפתחו) (נפרמו

ÏÚהאורות ¯‰fa ‡˙È‡„k)ƒ¿ƒ»«…««

˜eÒt‰32,(הדרגות שבכל העליונים האורות שהתגלו לשורש Ú„היינו «»«
- האורות כל e‰Óeומקור B˙eÓˆÚÏ.C¯a˙È B˙ ¿«¿«ƒ¿»≈

‰kÊ ,el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa ¯eac‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆
,ÏÚÙa Ï"p‰ ‰¯ËÙ‰aL „eÚi‰ Ìei˜Ï LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ«ƒ∆««¿»»««¿…«
„Ú ,ÌÈ¯Ù‡Â ‰„e‰Èc ¯eaÁ‰«ƒƒ»¿∆¿«ƒ«
ויחידה  אחת ממלכה להיות שיהפכו

E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰ÂÏ33, ƒ¿»«¬»ƒ¿»∆
Èc·Ú „Â„Â ‰È‰ÈÂ המשיח מלך ¿ƒ¿∆¿»ƒ«¿ƒ

‰ÁÓN·e ,ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»
„iÓe ÛÎ˙Â ,··Ï ·eËÂ¿≈»¿≈∆ƒ«
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 ֿ ואףֿעלּֿפי יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּזהּו

אליו  ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹכן,

ּבּטּול  הרי הּנ"ל, הּבּטּול ּתכלית ּדהינּו ְְְְֲִִִֵַַַַַָיהּודה,

ּגם  ׁשּלמעלה ּכ ּכל נעלה אֹור ּגּלּוי ּפעל ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָזה

יכֹול  יֹוסף היה ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּמדרגתֹו

ּפרעה  ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד ּביתא 31להתאּפק, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  על ּבּזהר (ּכדאיתא כּו' נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין עד 32ּדאתּפריעּו ,( ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו ְְְִֵַַָלעצמּותֹו

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עד  ואפרים, ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּיעּוד

ּביד לאחדים וטּוב 33לוהיּו ּובׂשמחה לעֹולם, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ותכף ְִֵֵֶַַָָלבב,
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Ìb ‰ÏÚÓlL Ck Ïk ‰ÏÚ«¬∆»»∆¿«¿»«

ÛÒBÈ ÏL B˙‚¯„nÓ ולמעלה ƒ«¿≈»∆≈
לסבול  יכול היה בעצמו שיוסף ממה

ÛÒBÈולהכיל  ‰È‰ ‡lL „Ú ,«∆…»»≈
˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ הנעלה והאור »¿ƒ¿«≈

אחיו, אל חוץ, כלפי גם התגלה

- מזו ÚÓLויתירה ÏBw‰L „ÚÂ¿«∆«ƒ¿«
‰Ú¯t ˙Èa31‡˙Èa , ≈«¿…≈»

dÈpÈÓ ÔÈÈÏb˙‡Â eÚÈ¯t˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ≈
'eÎ ÔÈ¯B‰ Ïk שנפרעו בית »¿ƒ

כל  ממנו והתגלו ונפתחו) (נפרמו

ÏÚהאורות ¯‰fa ‡˙È‡„k)ƒ¿ƒ»«…««

˜eÒt‰32,(הדרגות שבכל העליונים האורות שהתגלו לשורש Ú„היינו «»«
- האורות כל e‰Óeומקור B˙eÓˆÚÏ.C¯a˙È B˙ ¿«¿«ƒ¿»≈

‰kÊ ,el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa ¯eac‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆
,ÏÚÙa Ï"p‰ ‰¯ËÙ‰aL „eÚi‰ Ìei˜Ï LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ«ƒ∆««¿»»««¿…«
„Ú ,ÌÈ¯Ù‡Â ‰„e‰Èc ¯eaÁ‰«ƒƒ»¿∆¿«ƒ«
ויחידה  אחת ממלכה להיות שיהפכו

E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰ÂÏ33, ƒ¿»«¬»ƒ¿»∆
Èc·Ú „Â„Â ‰È‰ÈÂ המשיח מלך ¿ƒ¿∆¿»ƒ«¿ƒ

‰ÁÓN·e ,ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»
„iÓe ÛÎ˙Â ,··Ï ·eËÂ¿≈»¿≈∆ƒ«
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ו. והביאור בזה, בצדקה יש ב' ענינים: א( הנתינה. ב( הפיוס. כמארז"ל118 "כל הנותן פרוטה לעני 
מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות", ועל ענין הפיוס, שזהו ענין הרגש, שייך 

לומר שהוא בלי גבול.
ואין זה דומה להרגש שמביא לנתינת צדקה, כי הוא רק הקדמה, משא"כ הפיוס הוא בכלל הצדקה, 
שהרי העני מקבל את המעות ואת הפיוס ביחד. וכאשר הפיוס הוא בלי גבול, ה"ז פועל שגם הצדקה 

עצמה תהי' בלי גבול.
ובפרטיות יותר, ההנחה הראשונה שצריכה להיות כאשר רואים עני, היא שעליו למלאות מחסור 
זו, צריך  ורק לאחרי החלטה  יש בידו את הסכום הזה אם לאו.  העני ככל הדרוש, מבלי לחשוב אם 
לחשוב איך לתת הכסף להעני, והרי אין ברשותו סכום כזה? ואז מתחיל ענין היגיעה בהשגת הכסף, 

וכיון שהובטחנו "יגעת ומצאת תאמין"119, בודאי הקב"ה יסייע לו לקיים את מצוות הצדקה.
בזה  )מצד שמדובר בממון גשמי ששייך  ייתן סכום מוגבל של כסף  הוא  כלומר, הגם שבפועל 
מדידה והגבלה(, מ"מ מכיון שבענין הפיוס והרגש צער העני )שהוא חלק מנתינת הצדקה( הוא משתתף 
"בכל  הצדקה,  במצוות  ביותר  האופן המעולה  זהו  הנה  מכל החשבונות,  ויוצא  מוגבל,  בלתי  באופן 

מאדך" ממש.

118( ב"ב ט, ב.
119( מגילה ו, רע"ב.

המשך מעמוד ג
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מאידיש) (תרגום

ניסא ‡ פירסומי – פרסום של ובאופן הכריזו שכבר כפי היום, בפרשת להתחיל יש לראש לכל .1-
" היה שבו שעברה, בשנה טבת, ה' זה, ביום שאירע המאורע gvpאודות ocic"2 הספרים של הנצחון ,3.

יותר: ובפרטיות

עלֿידי  ונתרחבה שהוקמה ליובאוויטש, חב"ד חסידי אגודת ספריית של הספרים אודות הוא המדובר
ממדינה  וביציאתו ההיא, במדינה בהיותו עוד דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של והנהלתו ובנשיאותו
לצאת  שלא נפשו שמסר (לאחרי הספרים גם ויצאו נגאלו תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי לאחרי ההיא,

ומפורסם  כידוע חסידי 4בלעדם, אגודת ספריית של ממדיה נתרחבו שבה זו, למדינה לבסוף והגיעו ,(
אדמו"ר, מו"ח כ"ק הוא והנהלתו זו אגודה נשיא עלֿידי הזה, היום עד והולך ומוסיף ליובאוויטש, חב"ד

"יעקב  ז"ל, חכמינו כלשון בחיים"5אשר, הוא אף בחיים זרעו מה . . מת לא עומד 6אבינו להלן "מה ,
ומשמש" עומד כאן אף .7ומשמש

– כולה התורנית היהדות עבור בלום אוצר המהוה עולמי, בקנהֿמדה ספריה אודות שמדובר ומכיון
התורנית  היהדות עבור וגאולה נצחון של ענין הוא טבת) (בה' אלה ספרים של וגאולתם שנצחונם מובן,
והפצת  והיהדות התורה דהפצת הפעולות והרחבת להמשך וגאולה נצחון – ובמיוחד כולל כולה,

והולך" ד"מוסיף באופן דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק החסידות לתורת עד חוצה, תוך 1המעיינות ,
והעיכובים  המניעות כל על התגברות כי כדי גו' נפשי בשלום ד"פדה ובאופן שלום, ודרכי נועם בדרכי ,

עמדי" היו דוד 8ברבים של לנצחונו התפללו אבשלום אנשי שגם ,9.

גו'" ודור דוד בכל ונעשים נזכרים האלה שלאחריֿזה 10ו"הימים בשנה זה יום בבוא כלומר, ,11,
" בשנה, שנה מדי "mixkfpועלֿדרךֿזה ועלֿידיֿזה "miyrp הראשונה בפעם שהיו הענינים אותם "12-

הספרים. של לנצחונם הקשור בכל רצון" ו"עת סגולה" ל"יום להקבע

– ("דידן הספרים של נצחונם את לחגוג צריכים אופן באיזה לדעת שכדי נצח")mixtqdcומובן, –
את "לשאול" יש –mnvr mixtqdזה ולברר לעיין יש כלומר, ,mnvr mixtqa,הוראתם עלֿפי ולהתנהג ,

כדלקמן.

ובהקדמה:· .
כמובן, הוא, הספרים כל את הכולל והעיקרי הראשון dxezהספר xtq משה שכתב מספרֿתורה החל ,

לעד" בארון ו"נתנהו עד 13רבינו מזה, זה ומגיהים ומעתיקים שכותבים התורה, ספרי לכל המקור שהוא ,
רבינו  דמשה .14לספרֿתורה
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השבת 1) ביום ובפרט אזלינן, דמינייהו – חנוכה ימי כהוראת
חנוכה  דימי ("ויכולו") והשלימות העילוי נעשה שבו שלאחריהם,
אור", ותורה מצוה "נר ומצוותי', לתורה השייכים הענינים שכל –

חנוכה. דנרות הפעולה אופן ובדוגמת ע"ד להיות צריכים
תשמ"ז.2) טבת י"ב שיחת וראה ג. פכ"ד, ויק"ר – חז"ל ל'
עד 3) ההיקף ימי בשבעת (והמשכם טבת ה' שיחות גם ראה

בקשר  וכו' השבוע מפרשת והוראות לימודים – תשמ"ז טבת) י"ב
היום. לפרשת ובשייכות

(4.1066 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
(5- אדמו"ר) מו"ח דכ"ק הראשון (שמו ליוסף בנוגע ועד"ז

כו) מה, (פרשתנו הכתוב כלשון – יוסף" יעקב תולדות "אלה
חי". יוסף "עוד

ב.6) ה, תענית

סע"ב.7) יג, סוטה
יט.8) נה, תהלים
ה"ח.9) פ"א סוטה ירושלמי

כח.10) ט, אסתר – הכתוב ל'
לאחרי 11) – יותר עוד ובגלוי בפועל השמחה מודגשת שבו

ככולם) (רובם הספרים של שבויים" ה"פדיון גם הי' שכבר
למקומם ynnשהושבו lreta בשלום "ושבתי לסדר שני ביום ,

ע' ויצא ש"פ משיחות קונטרס גם (ראה כסלו ב' אבי", בית אל
.(2ֿ18 ובהערות ואילך, 15

לב 12) בספר ונתבאר הובא שובבים, תיקון בספר רמ"ז ראה
פכ"ט. (להחיד"א) דוד

מ 13) – הי"ד לספר בהקדמתו הרמב"ם אֿב.לשון יד, ב"ב
שם.14) ובהנסמן וילך ר"פ עה"ת צפע"נ גם ראה

g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

הרמב"ם  ובלשון שבעלֿפה, דתורה הענינים פרטי כל – הספרים כל את כולל זה וספרֿתורה
שנאמר  ניתנו, בפירושן מסיני למשה לו שניתנו המצוות "כל תורה": "משנה לספרי ואתנה 15בהקדמתו

פה" שבעל תורה . . פירושה זו והמצוה שבכתב, תורה זו תורה והמצוה, והתורה האבן לוחות את לך
לכותבם  התירו גו'" לה' לעשות "עת מפני הגאונים 16[אשר, בדברי ופירושיהן וגמרא, משנה היינו, ,[

לחבר  וראיתי הספרים אלו בכל ש"בנותי לספרו בהקדמתו שכותב כפי הרמב"ם, של לחיבורו עד וכו',
ערוך' ה'שולחן חיבור ולאחריֿזה קצרה", ודרך ברורה בלשון . . החיבורים אלו מכל המתבררים דברים

בטעמיהן  (הלכות הזקן רבינו של ערוך' ה'שולחן חיבור יוסף', כל 17דה'בית וספרי דינים פסקי וכן ,(
מסיני  למשה (שניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל לדורותיהם, ישראל ).18גדולי

הוא והכלל שהעיקר אףֿעלֿפי dxezוהנה, xtq ספרֿתורה כתיבת למצות בנוגע גם הרי, כתב 19– ,
האידנא 20הרא"ש  אבל בו, ולומדין ספרֿתורה כותבין שהיו הראשונים "בדורות עיקרו זה שחיוב

ישראל  איש כל על היא מצותֿעשה ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחין ספרֿתורה שכותבין
לכתוב משגת ידו diyexiteאשר `xnbe dpyn dxez iyneg התורה כתיבת מצות כי ובניו, הוא בהן להגות

daהיא cenll כדכתיב ,21mdita dniy l`xyi ipa z` dcnle המצוות פירוש ידע והפירוש הגמרא ועלֿידי ,
לכן, בוריים, על mdוהדינים md'ערוך ב'שולחן הביתֿיוסף פוסק וכן לכותבם". מצווה שאדם 22הספרים

ופירושיהן" וגמרא ומשנה תורה חומשי לכתוב מצוה .23ש"האידנא

צורך שאין אלה, שיכולי aezklובדורותינו מכיון ספריםספרים, להשיג לומר,miqtcpdם יש –
נעשה עלֿידם שגם הנדפסים, ספרים קניית עלֿידי גם ידיֿחובה zilkzeשיוצאים xwir ולמדה" המצוה,

התורה  וידיעת לימוד בפיהם", שימה .24גו'

כדי  מכלֿמקום, – הספרים כל את הכולל והעיקרי הראשון הספר תורה, ספר שישנו שאף ונמצא,
בריבוי  אלא) והכללי, העיקרי בספר (לא ללמוד צריך בפיהם", שימה גו' "ולמדה בפועל, הלימוד שיהיה
אשר  והכללי, העיקרי שבספר הענינים כל את פרטיות ובפרטי בפרטיות ומפרשים המבארים הספרים

בפיהם". שימה גו' "ולמדה הספרֿתורה, של השלימות נעשה דוקא עלֿידם

משנה ‚ תורה, (חומשי הספרים בשאר ללימוד בספרֿתורה הלימוד בין בחילוק גם מודגש זה וענין .
בנוגע הן – ופירושיהן) בנוגעonflוגמרא והן הלימוד:ote`lהלימוד,

onf,וחמישי בשני השבת, ביום קבועים, בזמנים אלא אינו – בספרֿתורה והקריאה הלימוד הלימוד:
שומעים  הציבור כל ואילו בתורה, והקורא לתורה העולה רק עצמו תורה בספר קורין אז וגם בזה, וכיוצא
יום  בכל הוא בהם הלימוד חיוב – ספרים לשאר בנוגע מהֿשאיןֿכן הנדפסים. חומשים מתוך הקריאה את

פנוי. רגע ובכל ויום,

ote`e ושלימותו בכבודו הזהירות בתכלית להיות צריכים – בספרֿתורה והקריאה הלימוד הלימוד:
וכו' מפה ללא בספרֿתורה לגעת שלא לזהירות עד הספרֿתורה, בשאר 25של ללימוד בנוגע מהֿשאיןֿכן .

בקריאה  לזהירות כלל בדומה שלא זה הרי וכו', כבוד של באופן להיות צריך שהלימוד אף – ספרים
בספרֿתורה.
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יב.15) כד, משפטים
וש"נ.16) אֿב. ס, גיטין
אדה"ז.17) לשו"ע ההקדמה לשון
(18.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ב. יט, מגילה ראה
תורה 19) ספר לכתוב מישראל ואיש איש כל על עשה "מצות

השירה, את לכם כתבו ועתה יט) לא, (וילך שנאמר לעצמו,
ס"ת  הל' (רמב"ם כו'" זו שירה בו שיש תורה לכם כתבו כלומר,

רפ"ז).
תורה.20) ספר הל' ריש קטנות הלכות

יט.21) לא, דברים
ס"ב.22) סע"ר יו"ד
סק"ח.23) שם ופרישה (דרישה דעות לכמה – מזה ויתירה

משנה  בחומשים רק היא "האידנא" המצוה סק"ה) שם ש"ך
בס"ת. ולא כו', וגמרא

(2417 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה ראה – בזה השקו"ט פרטי
ואילך.
יו"ד 25) שו"ע ה"ו. פ"י ס"ת הל' רמב"ם בסופה. מגילה ראה

ס"ד. סרפ"ב



יי

.g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn .c"qa
מאידיש) (תרגום

ניסא ‡ פירסומי – פרסום של ובאופן הכריזו שכבר כפי היום, בפרשת להתחיל יש לראש לכל .1-
" היה שבו שעברה, בשנה טבת, ה' זה, ביום שאירע המאורע gvpאודות ocic"2 הספרים של הנצחון ,3.

יותר: ובפרטיות

עלֿידי  ונתרחבה שהוקמה ליובאוויטש, חב"ד חסידי אגודת ספריית של הספרים אודות הוא המדובר
ממדינה  וביציאתו ההיא, במדינה בהיותו עוד דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של והנהלתו ובנשיאותו
לצאת  שלא נפשו שמסר (לאחרי הספרים גם ויצאו נגאלו תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי לאחרי ההיא,

ומפורסם  כידוע חסידי 4בלעדם, אגודת ספריית של ממדיה נתרחבו שבה זו, למדינה לבסוף והגיעו ,(
אדמו"ר, מו"ח כ"ק הוא והנהלתו זו אגודה נשיא עלֿידי הזה, היום עד והולך ומוסיף ליובאוויטש, חב"ד

"יעקב  ז"ל, חכמינו כלשון בחיים"5אשר, הוא אף בחיים זרעו מה . . מת לא עומד 6אבינו להלן "מה ,
ומשמש" עומד כאן אף .7ומשמש

– כולה התורנית היהדות עבור בלום אוצר המהוה עולמי, בקנהֿמדה ספריה אודות שמדובר ומכיון
התורנית  היהדות עבור וגאולה נצחון של ענין הוא טבת) (בה' אלה ספרים של וגאולתם שנצחונם מובן,
והפצת  והיהדות התורה דהפצת הפעולות והרחבת להמשך וגאולה נצחון – ובמיוחד כולל כולה,

והולך" ד"מוסיף באופן דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק החסידות לתורת עד חוצה, תוך 1המעיינות ,
והעיכובים  המניעות כל על התגברות כי כדי גו' נפשי בשלום ד"פדה ובאופן שלום, ודרכי נועם בדרכי ,

עמדי" היו דוד 8ברבים של לנצחונו התפללו אבשלום אנשי שגם ,9.

גו'" ודור דוד בכל ונעשים נזכרים האלה שלאחריֿזה 10ו"הימים בשנה זה יום בבוא כלומר, ,11,
" בשנה, שנה מדי "mixkfpועלֿדרךֿזה ועלֿידיֿזה "miyrp הראשונה בפעם שהיו הענינים אותם "12-

הספרים. של לנצחונם הקשור בכל רצון" ו"עת סגולה" ל"יום להקבע

– ("דידן הספרים של נצחונם את לחגוג צריכים אופן באיזה לדעת שכדי נצח")mixtqdcומובן, –
את "לשאול" יש –mnvr mixtqdזה ולברר לעיין יש כלומר, ,mnvr mixtqa,הוראתם עלֿפי ולהתנהג ,

כדלקמן.

ובהקדמה:· .
כמובן, הוא, הספרים כל את הכולל והעיקרי הראשון dxezהספר xtq משה שכתב מספרֿתורה החל ,

לעד" בארון ו"נתנהו עד 13רבינו מזה, זה ומגיהים ומעתיקים שכותבים התורה, ספרי לכל המקור שהוא ,
רבינו  דמשה .14לספרֿתורה
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השבת 1) ביום ובפרט אזלינן, דמינייהו – חנוכה ימי כהוראת
חנוכה  דימי ("ויכולו") והשלימות העילוי נעשה שבו שלאחריהם,
אור", ותורה מצוה "נר ומצוותי', לתורה השייכים הענינים שכל –

חנוכה. דנרות הפעולה אופן ובדוגמת ע"ד להיות צריכים
תשמ"ז.2) טבת י"ב שיחת וראה ג. פכ"ד, ויק"ר – חז"ל ל'
עד 3) ההיקף ימי בשבעת (והמשכם טבת ה' שיחות גם ראה

בקשר  וכו' השבוע מפרשת והוראות לימודים – תשמ"ז טבת) י"ב
היום. לפרשת ובשייכות

(4.1066 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
(5- אדמו"ר) מו"ח דכ"ק הראשון (שמו ליוסף בנוגע ועד"ז

כו) מה, (פרשתנו הכתוב כלשון – יוסף" יעקב תולדות "אלה
חי". יוסף "עוד

ב.6) ה, תענית

סע"ב.7) יג, סוטה
יט.8) נה, תהלים
ה"ח.9) פ"א סוטה ירושלמי

כח.10) ט, אסתר – הכתוב ל'
לאחרי 11) – יותר עוד ובגלוי בפועל השמחה מודגשת שבו

ככולם) (רובם הספרים של שבויים" ה"פדיון גם הי' שכבר
למקומם ynnשהושבו lreta בשלום "ושבתי לסדר שני ביום ,

ע' ויצא ש"פ משיחות קונטרס גם (ראה כסלו ב' אבי", בית אל
.(2ֿ18 ובהערות ואילך, 15

לב 12) בספר ונתבאר הובא שובבים, תיקון בספר רמ"ז ראה
פכ"ט. (להחיד"א) דוד

מ 13) – הי"ד לספר בהקדמתו הרמב"ם אֿב.לשון יד, ב"ב
שם.14) ובהנסמן וילך ר"פ עה"ת צפע"נ גם ראה

g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

הרמב"ם  ובלשון שבעלֿפה, דתורה הענינים פרטי כל – הספרים כל את כולל זה וספרֿתורה
שנאמר  ניתנו, בפירושן מסיני למשה לו שניתנו המצוות "כל תורה": "משנה לספרי ואתנה 15בהקדמתו

פה" שבעל תורה . . פירושה זו והמצוה שבכתב, תורה זו תורה והמצוה, והתורה האבן לוחות את לך
לכותבם  התירו גו'" לה' לעשות "עת מפני הגאונים 16[אשר, בדברי ופירושיהן וגמרא, משנה היינו, ,[

לחבר  וראיתי הספרים אלו בכל ש"בנותי לספרו בהקדמתו שכותב כפי הרמב"ם, של לחיבורו עד וכו',
ערוך' ה'שולחן חיבור ולאחריֿזה קצרה", ודרך ברורה בלשון . . החיבורים אלו מכל המתבררים דברים

בטעמיהן  (הלכות הזקן רבינו של ערוך' ה'שולחן חיבור יוסף', כל 17דה'בית וספרי דינים פסקי וכן ,(
מסיני  למשה (שניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל לדורותיהם, ישראל ).18גדולי

הוא והכלל שהעיקר אףֿעלֿפי dxezוהנה, xtq ספרֿתורה כתיבת למצות בנוגע גם הרי, כתב 19– ,
האידנא 20הרא"ש  אבל בו, ולומדין ספרֿתורה כותבין שהיו הראשונים "בדורות עיקרו זה שחיוב

ישראל  איש כל על היא מצותֿעשה ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחין ספרֿתורה שכותבין
לכתוב משגת ידו diyexiteאשר `xnbe dpyn dxez iyneg התורה כתיבת מצות כי ובניו, הוא בהן להגות

daהיא cenll כדכתיב ,21mdita dniy l`xyi ipa z` dcnle המצוות פירוש ידע והפירוש הגמרא ועלֿידי ,
לכן, בוריים, על mdוהדינים md'ערוך ב'שולחן הביתֿיוסף פוסק וכן לכותבם". מצווה שאדם 22הספרים

ופירושיהן" וגמרא ומשנה תורה חומשי לכתוב מצוה .23ש"האידנא

צורך שאין אלה, שיכולי aezklובדורותינו מכיון ספריםספרים, להשיג לומר,miqtcpdם יש –
נעשה עלֿידם שגם הנדפסים, ספרים קניית עלֿידי גם ידיֿחובה zilkzeשיוצאים xwir ולמדה" המצוה,

התורה  וידיעת לימוד בפיהם", שימה .24גו'

כדי  מכלֿמקום, – הספרים כל את הכולל והעיקרי הראשון הספר תורה, ספר שישנו שאף ונמצא,
בריבוי  אלא) והכללי, העיקרי בספר (לא ללמוד צריך בפיהם", שימה גו' "ולמדה בפועל, הלימוד שיהיה
אשר  והכללי, העיקרי שבספר הענינים כל את פרטיות ובפרטי בפרטיות ומפרשים המבארים הספרים

בפיהם". שימה גו' "ולמדה הספרֿתורה, של השלימות נעשה דוקא עלֿידם

משנה ‚ תורה, (חומשי הספרים בשאר ללימוד בספרֿתורה הלימוד בין בחילוק גם מודגש זה וענין .
בנוגע הן – ופירושיהן) בנוגעonflוגמרא והן הלימוד:ote`lהלימוד,

onf,וחמישי בשני השבת, ביום קבועים, בזמנים אלא אינו – בספרֿתורה והקריאה הלימוד הלימוד:
שומעים  הציבור כל ואילו בתורה, והקורא לתורה העולה רק עצמו תורה בספר קורין אז וגם בזה, וכיוצא
יום  בכל הוא בהם הלימוד חיוב – ספרים לשאר בנוגע מהֿשאיןֿכן הנדפסים. חומשים מתוך הקריאה את

פנוי. רגע ובכל ויום,

ote`e ושלימותו בכבודו הזהירות בתכלית להיות צריכים – בספרֿתורה והקריאה הלימוד הלימוד:
וכו' מפה ללא בספרֿתורה לגעת שלא לזהירות עד הספרֿתורה, בשאר 25של ללימוד בנוגע מהֿשאיןֿכן .

בקריאה  לזהירות כלל בדומה שלא זה הרי וכו', כבוד של באופן להיות צריך שהלימוד אף – ספרים
בספרֿתורה.
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יב.15) כד, משפטים
וש"נ.16) אֿב. ס, גיטין
אדה"ז.17) לשו"ע ההקדמה לשון
(18.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ב. יט, מגילה ראה
תורה 19) ספר לכתוב מישראל ואיש איש כל על עשה "מצות

השירה, את לכם כתבו ועתה יט) לא, (וילך שנאמר לעצמו,
ס"ת  הל' (רמב"ם כו'" זו שירה בו שיש תורה לכם כתבו כלומר,

רפ"ז).
תורה.20) ספר הל' ריש קטנות הלכות

יט.21) לא, דברים
ס"ב.22) סע"ר יו"ד
סק"ח.23) שם ופרישה (דרישה דעות לכמה – מזה ויתירה

משנה  בחומשים רק היא "האידנא" המצוה סק"ה) שם ש"ך
בס"ת. ולא כו', וגמרא

(2417 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה ראה – בזה השקו"ט פרטי
ואילך.
יו"ד 25) שו"ע ה"ו. פ"י ס"ת הל' רמב"ם בסופה. מגילה ראה

ס"ד. סרפ"ב
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הענין  קדושת אם) כי הלימוד, תוכן הבנת (לא עיקרה בספרֿתורה שהקריאה – החילוק ונקודת
כו' בשביל 26והאותיות הוא הספרים בשאר הלימוד ואילו בוריים,, על והדינים המצוות פירוש לדעת

כו' והשגה בהבנה הלימוד שבזמן הדברים מטבע והרי, כו', בשכלו היטב להבין וההעמקה העיון עלֿידי
– ואדרבה הלימוד, ספרי של שלימותן על ושמירה לזהירות תשומתֿהלב מלוא להקדיש איֿאפשר
בלים  הלימוד שספרי עד וכו', למשנהו אחד ומספר ושוב, הלוך שמדפדף באופן הוא כדבעי הלימוד

השימוש  מרוב המשנה 27ונקרעים לשון עלֿדרך בה".28, ובלה . . בה והפך בה "הפך

ביותר  שגדלה שאף ("פירושה"), ספרים דשאר המעלה את גם מדגיש עצמו שהספרֿתורה ונמצא,
בפיהם" שימה ישראל בני את "ולמדה – הספרֿתורה שלימות מכלֿמקום, הספרֿתורה, וקדושת מעלת

בוריים". על והדינים המצוות "פירוש יודעים שעלֿידם דוקא, הספרים בשאר הלימוד עלֿידי הוא –

(שבהכרח „ ל"פירושה" בנוגע רק לא – היא הנדפסים ספרים מתוך הלימוד שהדגשת להוסיף, ויש .
שבכתב  לתורה בנוגע גם אלא שבכתב), דתורה ה"פירוש" נכתב שבהם הנדפסים ספרים מתוך ללמדו

עצמה:
הציבור  עם פרשיותיו להשלים יחיד דכל לחיוב כל 29בנוגע כולה התורה כל ש"שומע לכך שנוסף ,

תרגום" ואחד מקרא שנים השבוע אותה פרשת שבוע בכל לעצמו לקרות חייב בציבור, מצינו 30שבת –
כשר  ספרֿתורה מתוך פעמים) ב' פסוק (כל הפרשה לקרוא נוהג היה הזקן 31שהאריז"ל רבינו מביא וכן .

שלו  ערוך' כשר 32ב'שולחן בספרֿתורה מקרא שנים שיקרא טוב בעלֿפה טעמים בפסקי רגיל שהוא ש"מי
שבת". וערב שבת ערב בכל

רב" "מעשה – בפועל המנהג נשיאינו,33ואףֿעלֿפיֿכן, רבותינו אצל וכן ישראל, גדולי אצל גם –
אלא  כשר, ספרֿתורה מתוך (לא מקרא שנים דוקא שקורין הנדפסים חומשים מתוך מודגש 34) שבזה ,

"ולמדה  הספרֿתורה, של השלימות עיקר נעשה שעלֿידם לכך (נוסף הנדפסים דספרים העילוי יותר עוד
בוריים). על והדינים המצוות פירוש וידיעת לימוד בפיהם", שימה גו'

ובהקדמה:‰ – בהנ"ל מובן עלֿפיֿזה .
שמוסיפים  בזה הוא ומרגליות, טובות אבנים כמו ערך, יקר דבר של נצחונו – העולם הנחות עלֿפי
ולכל  בו, ישתמשו שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בו, יגעו שלא מכובד, הכי במקום שמירתו עלֿידי בכבודו

לזמן. מזמן לראותו – היותר

המקדש: בית לבנין בנוגע – קדושה בעניני גם דוגמתו ומצינו

ויגש  פרשת השבוע, דפרשת חסידות שהמשכן 35בדרושי המשכן, לגבי המקדש דבית העילוי מבואר ,
ארזים" בתינו "קורות מארזים, (לא 36היה קבע דדירת העילוי בו שניתוסף המקדש, ובית הצומח. מין ,

מתהלך "ואהיה היהlde`a"37רק ,(mipa`n,ביטול) דיהודה העילוי ובדוגמת עלֿדרך – הדומם מין דוקא,
אליו  ד"ויגש הענין שבמקום לבוא, לעתיד צומח) בחינת וריבוי, תוספת (לשון יוסף לגבי דומם) בחינת

שכתוב 38יהודה" כמו מיוסף, למעלה להיות יהודה יתעלה ממנו, השפעה לקבל ליוסף נגש שיהודה ,
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לתורה 26) עולה קאמר, מאי ידע שלא עםֿהארץ גם ולכן,
וש"נ). ספ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' התורה ברכת ומברך

(27. מדעתו שלא בהן ללמוד אסור חבירו של "ספרים ולכן,
שיקרעו  עד הרבה בהן יקרא שמא חושש הספרים דבעל משום .
וכן  וש"נ), סי"ג. סי"ד או"ח אדה"ז (שו"ע משמושם" מרוב
בהן  שיכנס כדי לגוללן שצריך אצלו, שהופקדו או ספרים המוצא
"לא  – בהם לקרות רשות לו יש שאז, יום, ל' בכל פ"א מהאויר

ל  שלא פרשה ולא וישנה, פרשה ששוהה יקרא מפני מעולם, מדה
מציאה  הל' חו"מ (שם הספר" ומקלקל ואילך אילך ומושך הרבה
ללמוד  מתירים יש חכם לתלמיד בנוגע ורק וש"נ), סכ"ה. ופקדון

וש"נ). סכ"ו. (שם אצלו הפקידו דהכי אדעתא ודאי כי בהם,
מכ"א.28) פ"ה אבות
ספי"ג.29) תפלה הל' רמב"ם סע"א. ח, ברכות

רסרפ"ה.30) שבת הל' או"ח ואדה"ז שו"ע
הלימוד.31) הנהגת שער פע"ח ו'. ליל ענין הכוונות שער

התרגום  לו קורא שהי' אחד תלמיד לו "הי' – לתרגום ובנוגע
אבל  שם. הכוונות (שער אחריו" אומר והוא התרגום, ספר מתוך

שומע"). הי' זלה"ה "ומורי שם: בפע"ח
ס"ד.32) שם
וש"נ.33) א. כא, שבת ראה
את 34) גם בעצמם לקרוא שיוכלו כדי הוא שהטעם אף

המקרא. עם ביחד בחומשים שנדפס התרגום,
ועוד.35) שם. תו"ח – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א
יז.36) א, שה"ש
ו.37) ז, ש"ב
פרשתנו.38) ריש
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אותם39בהפטרה  ונתתי גו' יוסף עץ את לוקח אני לעץ eilr"הנה ועשיתים יהודה עץ את ממנו) (למעלה
לעולם" להם נשיא גו' עליהם מלך דוקא) (מיהודה דוד ועבדי גו' .40אחד

טובות  מאבנים בנוהו לא מכלֿמקום, – דוקא מאבנים להיות הוצרך המקדש שבית אף והנה,
גדול  דכהן כהונה בבגדי ואפוד  לחושן נועדו ומרגליות, טובות אבנים ואילו סתם. מאבנים אלא ומרגליות,

ולתפארת" .41"לכבוד

לספר  "לייחד הקודש, בארון גדול, בכבוד אותו ששומרים מספרֿתורה, – יותר וקרובה נוספת וראיה
מדאי" יותר ולהדרו ולכבדו מקום .42תורה 

ספרים  בשאר כו' והיגיעה הלימוד עלֿידי היא ששלימותו מדגיש עצמו הספרֿתורה אבל,
בספרים  כמפורש – התורה עלֿפי הספרים של שנצחונם ונמצא, יוםֿיומי. ללימוד בהם שמשתמשים
ובדוגמת  עלֿדרך וכו', בהם ליגע שלא גדול, בכבוד עליהם ישמרו ולהבא שמכאן בכך (לא הוא – עצמם
בספרים, ולימוד בשימוש יותר עוד שמוסיפים אדרבה) אלא כו', הקודש בארון ספרֿתורה על השמירה

יותר ניתוסף בספרים, ללמוד יותר שמוסיפים ככל ויקרע mceakaואדרבה יבלה אם (גם הספרים של
לשומרו  (שחייבים הספרֿתורה של והשלימות בכבוד גם ניתוסף שעלֿידיֿזה ועד לימוד), מרוב הספר
בספרים  הלימוד עלֿידי בפיהם", שימה גו' "ולמדה כאמור, ותכליתה, שעיקרה וכו'), הקודש בארון

הנדפסים.

רבה  בתנאֿדביֿאליהו כדאיתא – ז"ל חכמינו ואיני 43ובלשון וישראל תורה לעולם, קדמו דברים "שני
הנביא  אליהו – אני אומר ישראל, בני אל דבר ישראל בני את צו אומר כשהוא קודם, מהם איזה יודע

הוא התורה של שענינה מכיון קדמו", ש"ישראל מכריזה עצמה שהתורה היינו, קדמו", שישראל –ieeivd
l`xyi ipal כבודם גם (ובמילא, ומטרתם שתכליתם מכריזים עצמם שהספרים בנידוןֿדידן, ודוגמתו ,44(

הלימוד. מרוב ויקרעו שיבלו הספרים, של שלימותם חשבון על אפילו בהם, הלימוד –ָ

Â התורה בלימוד והוספה חיזוק לידי לבוא צריך ולהבא שמכאן – לפועל בנוגע האמור מכל המורם .
נצח". (דהספרים) "דידן הספרים, של האמיתי לנצחונם הבוחן" "אבן וזהו עוז, וביתר שאת ביתר

ברבים  לימוד – ובמיוחד כולל לתורה, עתים בקביעות להוסיף – שיושבים 45ובפשטות "עשרה ,
בתורה" התלמידים"46ועוסקים ו"פלפול חברים" "דיבוק מתוך ,47.

מעשה" לידי שמביא תלמוד ("גדול מעשה לידי המביא לימוד – לראש המעשה 48ולכל את לדעת ,(
כליו  ונושאי ערוך' ב'שולחן הרמב"ם, בספר ההלכות, ללימוד עד תעשינה, לא אשר ואלה יעשון אשר

שעלֿידיֿזה  החסידות, תורת התורה, ובפנימיות רגע,49כו', בכל תמידי שחיובן המצוות לקיים יכולים
כו' ויראתו אהבתו יחודו, ה', שכתוב 50אמונת כמו שלם".51, בלבב ועבדהו אביך אלקי את "דע

תאמרנה" עצמותי "כל מציאותו, בכל שחודר באופן הוא עצמו שהלימוד – עיקר זה וגם ,52ועוד,
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יטֿכה.39) לז, יחזקאל
חנוכה 40) שלאחרי דשבת העילוי מודגש זה שבענין וי"ל,

בארוכה  (ראה המשכן לגבי המקדש מעלת בדוגמת – חנוכה לגבי
תשמ"ז). ויגש ש"פ משיחות קונטרס

בֿמ.41) כח, תצוה
רסרפ"ב.42) יו"ד שו"ע בסופן. ס"ת הל' רמב"ם
וראה 43) ועוד). .61 ע' ה'שי"ת (סה"מ בדא"ח בכ"מ כ"ה

ד. פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר
(הל'44) ברמב"ם היומי שיעור וחותם מסיום גם להעיר

חוקי' פי על לעשות אלא התורה כבוד "אין ספכ"ד) סנהדרין
ומשפטי'".

אלא45) נקנית התורה שאין באופן dxeaga"לפי ולא ,"

כו'" שמטפשים . . בתורה ועוסקים (ביחיד) בבד בד ש"יושבים
ה"י). פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ. ב. סג, (ברכות

מ"ו.46) פ"ג אבות
מ"ו.47) פ"ו שם
(48– ה"בֿג. שם לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ. ב. מ, קידושין

ומעשה, תלמוד הו"ע ויהודה שיוסף ויגש, פ' מדרושי ולהעיר
עם  קשורה בהפטרה) (המודגשת יוסף לגבי יהודה של ומעלתו

גדול. מעשה יהי' לבוא שלעתיד הענין
רפ"ב.49) יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
(בסופה).50) החינוך ספר בריש המחבר אגרת
ב.51) קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
א).52) (מז, פל"ז תניא וראה יו"ד. לה, תהלים



יג g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

הענין  קדושת אם) כי הלימוד, תוכן הבנת (לא עיקרה בספרֿתורה שהקריאה – החילוק ונקודת
כו' בשביל 26והאותיות הוא הספרים בשאר הלימוד ואילו בוריים,, על והדינים המצוות פירוש לדעת

כו' והשגה בהבנה הלימוד שבזמן הדברים מטבע והרי, כו', בשכלו היטב להבין וההעמקה העיון עלֿידי
– ואדרבה הלימוד, ספרי של שלימותן על ושמירה לזהירות תשומתֿהלב מלוא להקדיש איֿאפשר
בלים  הלימוד שספרי עד וכו', למשנהו אחד ומספר ושוב, הלוך שמדפדף באופן הוא כדבעי הלימוד

השימוש  מרוב המשנה 27ונקרעים לשון עלֿדרך בה".28, ובלה . . בה והפך בה "הפך

ביותר  שגדלה שאף ("פירושה"), ספרים דשאר המעלה את גם מדגיש עצמו שהספרֿתורה ונמצא,
בפיהם" שימה ישראל בני את "ולמדה – הספרֿתורה שלימות מכלֿמקום, הספרֿתורה, וקדושת מעלת

בוריים". על והדינים המצוות "פירוש יודעים שעלֿידם דוקא, הספרים בשאר הלימוד עלֿידי הוא –

(שבהכרח „ ל"פירושה" בנוגע רק לא – היא הנדפסים ספרים מתוך הלימוד שהדגשת להוסיף, ויש .
שבכתב  לתורה בנוגע גם אלא שבכתב), דתורה ה"פירוש" נכתב שבהם הנדפסים ספרים מתוך ללמדו

עצמה:
הציבור  עם פרשיותיו להשלים יחיד דכל לחיוב כל 29בנוגע כולה התורה כל ש"שומע לכך שנוסף ,

תרגום" ואחד מקרא שנים השבוע אותה פרשת שבוע בכל לעצמו לקרות חייב בציבור, מצינו 30שבת –
כשר  ספרֿתורה מתוך פעמים) ב' פסוק (כל הפרשה לקרוא נוהג היה הזקן 31שהאריז"ל רבינו מביא וכן .

שלו  ערוך' כשר 32ב'שולחן בספרֿתורה מקרא שנים שיקרא טוב בעלֿפה טעמים בפסקי רגיל שהוא ש"מי
שבת". וערב שבת ערב בכל

רב" "מעשה – בפועל המנהג נשיאינו,33ואףֿעלֿפיֿכן, רבותינו אצל וכן ישראל, גדולי אצל גם –
אלא  כשר, ספרֿתורה מתוך (לא מקרא שנים דוקא שקורין הנדפסים חומשים מתוך מודגש 34) שבזה ,

"ולמדה  הספרֿתורה, של השלימות עיקר נעשה שעלֿידם לכך (נוסף הנדפסים דספרים העילוי יותר עוד
בוריים). על והדינים המצוות פירוש וידיעת לימוד בפיהם", שימה גו'

ובהקדמה:‰ – בהנ"ל מובן עלֿפיֿזה .
שמוסיפים  בזה הוא ומרגליות, טובות אבנים כמו ערך, יקר דבר של נצחונו – העולם הנחות עלֿפי
ולכל  בו, ישתמשו שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בו, יגעו שלא מכובד, הכי במקום שמירתו עלֿידי בכבודו

לזמן. מזמן לראותו – היותר

המקדש: בית לבנין בנוגע – קדושה בעניני גם דוגמתו ומצינו

ויגש  פרשת השבוע, דפרשת חסידות שהמשכן 35בדרושי המשכן, לגבי המקדש דבית העילוי מבואר ,
ארזים" בתינו "קורות מארזים, (לא 36היה קבע דדירת העילוי בו שניתוסף המקדש, ובית הצומח. מין ,

מתהלך "ואהיה היהlde`a"37רק ,(mipa`n,ביטול) דיהודה העילוי ובדוגמת עלֿדרך – הדומם מין דוקא,
אליו  ד"ויגש הענין שבמקום לבוא, לעתיד צומח) בחינת וריבוי, תוספת (לשון יוסף לגבי דומם) בחינת

שכתוב 38יהודה" כמו מיוסף, למעלה להיות יהודה יתעלה ממנו, השפעה לקבל ליוסף נגש שיהודה ,
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לתורה 26) עולה קאמר, מאי ידע שלא עםֿהארץ גם ולכן,
וש"נ). ספ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' התורה ברכת ומברך

(27. מדעתו שלא בהן ללמוד אסור חבירו של "ספרים ולכן,
שיקרעו  עד הרבה בהן יקרא שמא חושש הספרים דבעל משום .
וכן  וש"נ), סי"ג. סי"ד או"ח אדה"ז (שו"ע משמושם" מרוב
בהן  שיכנס כדי לגוללן שצריך אצלו, שהופקדו או ספרים המוצא
"לא  – בהם לקרות רשות לו יש שאז, יום, ל' בכל פ"א מהאויר

ל  שלא פרשה ולא וישנה, פרשה ששוהה יקרא מפני מעולם, מדה
מציאה  הל' חו"מ (שם הספר" ומקלקל ואילך אילך ומושך הרבה
ללמוד  מתירים יש חכם לתלמיד בנוגע ורק וש"נ), סכ"ה. ופקדון

וש"נ). סכ"ו. (שם אצלו הפקידו דהכי אדעתא ודאי כי בהם,
מכ"א.28) פ"ה אבות
ספי"ג.29) תפלה הל' רמב"ם סע"א. ח, ברכות

רסרפ"ה.30) שבת הל' או"ח ואדה"ז שו"ע
הלימוד.31) הנהגת שער פע"ח ו'. ליל ענין הכוונות שער

התרגום  לו קורא שהי' אחד תלמיד לו "הי' – לתרגום ובנוגע
אבל  שם. הכוונות (שער אחריו" אומר והוא התרגום, ספר מתוך

שומע"). הי' זלה"ה "ומורי שם: בפע"ח
ס"ד.32) שם
וש"נ.33) א. כא, שבת ראה
את 34) גם בעצמם לקרוא שיוכלו כדי הוא שהטעם אף

המקרא. עם ביחד בחומשים שנדפס התרגום,
ועוד.35) שם. תו"ח – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א
יז.36) א, שה"ש
ו.37) ז, ש"ב
פרשתנו.38) ריש
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אותם39בהפטרה  ונתתי גו' יוסף עץ את לוקח אני לעץ eilr"הנה ועשיתים יהודה עץ את ממנו) (למעלה
לעולם" להם נשיא גו' עליהם מלך דוקא) (מיהודה דוד ועבדי גו' .40אחד

טובות  מאבנים בנוהו לא מכלֿמקום, – דוקא מאבנים להיות הוצרך המקדש שבית אף והנה,
גדול  דכהן כהונה בבגדי ואפוד  לחושן נועדו ומרגליות, טובות אבנים ואילו סתם. מאבנים אלא ומרגליות,

ולתפארת" .41"לכבוד

לספר  "לייחד הקודש, בארון גדול, בכבוד אותו ששומרים מספרֿתורה, – יותר וקרובה נוספת וראיה
מדאי" יותר ולהדרו ולכבדו מקום .42תורה 

ספרים  בשאר כו' והיגיעה הלימוד עלֿידי היא ששלימותו מדגיש עצמו הספרֿתורה אבל,
בספרים  כמפורש – התורה עלֿפי הספרים של שנצחונם ונמצא, יוםֿיומי. ללימוד בהם שמשתמשים
ובדוגמת  עלֿדרך וכו', בהם ליגע שלא גדול, בכבוד עליהם ישמרו ולהבא שמכאן בכך (לא הוא – עצמם
בספרים, ולימוד בשימוש יותר עוד שמוסיפים אדרבה) אלא כו', הקודש בארון ספרֿתורה על השמירה

יותר ניתוסף בספרים, ללמוד יותר שמוסיפים ככל ויקרע mceakaואדרבה יבלה אם (גם הספרים של
לשומרו  (שחייבים הספרֿתורה של והשלימות בכבוד גם ניתוסף שעלֿידיֿזה ועד לימוד), מרוב הספר
בספרים  הלימוד עלֿידי בפיהם", שימה גו' "ולמדה כאמור, ותכליתה, שעיקרה וכו'), הקודש בארון

הנדפסים.

רבה  בתנאֿדביֿאליהו כדאיתא – ז"ל חכמינו ואיני 43ובלשון וישראל תורה לעולם, קדמו דברים "שני
הנביא  אליהו – אני אומר ישראל, בני אל דבר ישראל בני את צו אומר כשהוא קודם, מהם איזה יודע

הוא התורה של שענינה מכיון קדמו", ש"ישראל מכריזה עצמה שהתורה היינו, קדמו", שישראל –ieeivd
l`xyi ipal כבודם גם (ובמילא, ומטרתם שתכליתם מכריזים עצמם שהספרים בנידוןֿדידן, ודוגמתו ,44(

הלימוד. מרוב ויקרעו שיבלו הספרים, של שלימותם חשבון על אפילו בהם, הלימוד –ָ

Â התורה בלימוד והוספה חיזוק לידי לבוא צריך ולהבא שמכאן – לפועל בנוגע האמור מכל המורם .
נצח". (דהספרים) "דידן הספרים, של האמיתי לנצחונם הבוחן" "אבן וזהו עוז, וביתר שאת ביתר

ברבים  לימוד – ובמיוחד כולל לתורה, עתים בקביעות להוסיף – שיושבים 45ובפשטות "עשרה ,
בתורה" התלמידים"46ועוסקים ו"פלפול חברים" "דיבוק מתוך ,47.

מעשה" לידי שמביא תלמוד ("גדול מעשה לידי המביא לימוד – לראש המעשה 48ולכל את לדעת ,(
כליו  ונושאי ערוך' ב'שולחן הרמב"ם, בספר ההלכות, ללימוד עד תעשינה, לא אשר ואלה יעשון אשר

שעלֿידיֿזה  החסידות, תורת התורה, ובפנימיות רגע,49כו', בכל תמידי שחיובן המצוות לקיים יכולים
כו' ויראתו אהבתו יחודו, ה', שכתוב 50אמונת כמו שלם".51, בלבב ועבדהו אביך אלקי את "דע

תאמרנה" עצמותי "כל מציאותו, בכל שחודר באופן הוא עצמו שהלימוד – עיקר זה וגם ,52ועוד,
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יטֿכה.39) לז, יחזקאל
חנוכה 40) שלאחרי דשבת העילוי מודגש זה שבענין וי"ל,

בארוכה  (ראה המשכן לגבי המקדש מעלת בדוגמת – חנוכה לגבי
תשמ"ז). ויגש ש"פ משיחות קונטרס

בֿמ.41) כח, תצוה
רסרפ"ב.42) יו"ד שו"ע בסופן. ס"ת הל' רמב"ם
וראה 43) ועוד). .61 ע' ה'שי"ת (סה"מ בדא"ח בכ"מ כ"ה

ד. פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר
(הל'44) ברמב"ם היומי שיעור וחותם מסיום גם להעיר

חוקי' פי על לעשות אלא התורה כבוד "אין ספכ"ד) סנהדרין
ומשפטי'".

אלא45) נקנית התורה שאין באופן dxeaga"לפי ולא ,"

כו'" שמטפשים . . בתורה ועוסקים (ביחיד) בבד בד ש"יושבים
ה"י). פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ. ב. סג, (ברכות

מ"ו.46) פ"ג אבות
מ"ו.47) פ"ו שם
(48– ה"בֿג. שם לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ. ב. מ, קידושין

ומעשה, תלמוד הו"ע ויהודה שיוסף ויגש, פ' מדרושי ולהעיר
עם  קשורה בהפטרה) (המודגשת יוסף לגבי יהודה של ומעלתו

גדול. מעשה יהי' לבוא שלעתיד הענין
רפ"ב.49) יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
(בסופה).50) החינוך ספר בריש המחבר אגרת
ב.51) קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
א).52) (מז, פל"ז תניא וראה יו"ד. לה, תהלים
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אברים" רמ"ח בכל שברגל 53"ערוכה לעקב עד שבראש מהמוח ובלשון 54, כו', וההתלהבות החיות בכל ,
ז"ל  אחד 55חכמינו שבכל התורה ש"עסק היינו, כו'", כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה

למשה  שנאמר ממש ה' דבר הוא האחרון) זה דגלות ומכופל כפול בחושך גם הגלות, בזמן (גם זמן ובכל
סיני" מהר היום קבלה כאילו . . התורה56בסיני דברכת בנוסח כמודגש ,mei lkay לשון התורה", "נותן –

.57הוה 

בלימוד  להוסיף מישראל רבים לעורר כלומר, הזולת, על לפעולה ובנוגע לעצמו, בנוגע – זה וכל
כמוך" לרעך "ואהבת הציווי עלֿפי הזולת, על ההשפעה פעולת שכן, "58התורה, היא ,lecb llk"59בתורה,

היא "זו – מזה dlekויתירה dxezd lk"הוא פירושה ואידך ,60.

Á:ובהקדמה – זו בשנה מיוחד ענין ...ועוד .
בספרים  אלא) בספרֿתורה, (לא התורה בלימוד המיוחדת ההדגשה אודות לעיל להאמור בהמשך
של  חיבורו (לאחרי העיקריים מהספרים הרי, – למעשה הלכה שבכתב דתורה "פירושה" נתבאר שבהם

יוסף" ה"בית הוא הנוהגים 69הרמב"ם) הדינים כל כולל ספר לחבר "הסכמתי בהקדמתו שכתב כמו ,
. טורים ארבעה לספר לסומכו . . הפוסקים סברות חילוקי כל  עם מהגמרא ומוצאיהם שרשיהם בביאור
יוסף' ה'בית אשר ההוראה עמודי (משלשת מהם ששנים במקום . . הסברות בין ואכריע הלכה אפסוק .
ובפרט  כמותם", הלכה נפסוק אחת לדעה מסכימים ז"ל) והרא"ש והרמב"ם הרי"ף . . עליהם נשען
לכתוב  מצוה ש"האידנא כאמור, פוסק, שבו ערוך", "שולחן – קצרה" ודרך ברורה ש"בלשון בחיבורו

ופירושיהן" וגמרא ומשנה תורה .70חומשי

ה  שנת היא זו שנה ze`nוהנה, yngשל בזה sqeiÎzia'd'להולדתו ההתעוררות התחילה שכבר כפי –
הספרדים. ישראל בני אחינו אצל הקודש בארץ

ואשכנזים) (ספרדים ישראל בני כל בין עוז וביתר שאת ביתר ותגדל תלך זו שהתעוררות ויהיֿרצון,
שהם. מקום בכל

יוסף' ה'בית של תורתו בלימוד להוסיף – לראש ובמיוחד 71ולכל והן הטור, על הארוך חיבורו הן ,
כו'" מתרומות "תרומות פסוקות, הלכות ערוך, שולחן הקצר, את 72חיבורו לדעת הארוך, מחיבורו

יעשון. אשר המעשה

וגדולי  צדיקי של הולדת ימי כמו מיוחדים, תאריכים ציון עלֿידי להתעוררות בנוגע רב ומעשה
וחמישים  מאות השמונה שנת לציון החגיגות ולדוגמא: מיוחד, שנים מספר מלאת לרגל בפרט ישראל,

שעלֿידיֿזה – בזה וכיוצא בטבת), (בעשרים הסתלקותו ליום ֿ דרךֿזה ועל הרמב"ם, של sqezipלהולדתו
ומצוותיה, תורה יהדות, ynnבעניני lreta של הולדתו עם בקשר החגיגות שבעקבות במוחש שראו כפי ,

ניתוספו micediהרמב"ם itl` החמש שנת עם בקשר ההתעוררות שגם חזקה והתקווה הרמב"ם, ללומדי
יוסף'. ה'בית של ספריו בלימוד הוספה לידי תביא יוסף' ה'בית להולדת ֿמאות
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ה"ט.53) שם לאדה"ז ת"ת הל' רע"א. נד, עירובין
(54" ה) כו, (תולדות בקולי",awrוכמ"ש אברהם שמע אשר

תש"ח  סה"מ (ראה כו' שמע שברגל ה"עקב" שגם הפירוש כידוע
נב). ע' ח"ו "התמים" .254 ע'

וש"נ.55) א. כב, ברכות
ס 56) יתרו ב.תו"א ז,
ובכ"מ.57) א. כג, תזריע לקו"ת
יח.58) יט, קדושים
עה"פ.59) ופרש"י תו"כ
א).60) (מא, פל"ב תניא וראה א. לא, שבת
כל 69) את גו' יוסף "ויכלכל – לפרשתנו מהשייכות להעיר

בהקדמתו  הב"י כמ"ש יב), (מז, הטף" לפי לחם אביו בית
כשם  "כי – יוסף" "בית החיבור שם קריאת בטעם לחיבורו
זה  מספר נזונין יהיו כך הגוף, מזון הכל נזונין היו יוסף שמבית

הנפש". מזון
הלכות 70) גם הזה "בזמן כי, – הב"י של חיבורו גם כולל

והגהותיו  והש"ע הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות
וש"נ). רפ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' יחשבו" משנה בכלל

התורה 71) סודות (מלבד בו שיש מישרים", "מגיד חיבורו וכן
כו'. למעשה הלכה הנהגות עניני גם כו')

א.72) סז, גיטין – חז"ל ל'

g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

לפועל: בנוגע – ובפשטות

יוסף' ה'בית של להולדתו החמשֿמאות שנת היא זו ששנה מכיון אשר, ומקום, מקום בכל לעורר יש
ערוך', ה'שולחן בלימוד להוסיף ונכון ראוי –

" המהווים דינים פסקי – הוא כן כשמו אשר, חיים", "אורח לחלק בנוגע מיוחדת והדגשה -gxe`
miig צעד כל על מורהֿהוראה רב לשאול איֿאפשר שהרי היוםֿיום, בחיי מישראל ואחד אחד דכל "

ערוך') ה'שולחן חלקי שאר (מהֿשאיןֿכן כו' –73ושעל

רמה" ביד יוצאים ישראל "בני אשר הרמ"א, הגהות – ערוך' דה'שולחן ה"מפה" גם כידוע 74כולל ,75

ש"יד הצחות) דרך (על שלdnxהרמז פסקיֿהדינים על קאי "`"nxd,'ערוך ה'שולחן כלי נושאי וכן ,
חיים' 'אורח חלק ערוך' ה'שולחן לכל ובנוגע בטעמיהן, הלכות הזקן, רבינו של ערוך' 'שולחן – ופשיטא
ישראל. בתפוצות חיבורו שנתקבל זכה חיים", החפץ "האיש להיותו אשר ברורה', ה'משנה של חיבורו –

ישראל, לאהבת בנוגע – ובמיוחד כולל מעשה, לידי המביא באופן להיות צריך שהלימוד – [ופשיטא
ה'חפץ  – ברורה' ה'משנה מחבר של כדרכו ו), סעיף (כנ"ל כולה" התורה "כל בתורה", גדול" "כלל
מדיבור  בתכלית להזהר כו', הפכו ושלילת ישראל, דאהבת ההכרח גודל אודות בספריו שהאריך חיים',

אלקיכם" לה' אתם "בנים ישראל, איש על בזה) וכיוצא הרע לשון אבק (אפילו ויתירה 76בלתיֿרצוי ,
ישראל" בכורי "בני – לכתוב 77מזה או להכות חסֿושלום, יד, דהרמת הענין שלילת לומר צריך ואין ,

ישראל  בני נגד פלסתר ].78כתבי

Ëעל להכריז – והמוציאיםֿלאור הספרים מוכרי עם שיתדברו הצעתי, לזה, ובהמשך .zcgein dgpd
להקל  מטרה מתוך להולדתו, החמשֿמאות שנת לרגל יוסף", ה"בית של ספריו ושאר ערוך" ה"שולחן על

בפיהם". שימה גו' "ולמדה בספרים, הלימוד – ועלֿידיֿזה הספרים, רכישת את ולעודד

מצוה" גוררת ובשייכות 79ו"מצוה בקשר התורה, מקצועות בכל הספרים שאר על מיוחדת הנחה –
הלימוד  עלֿידי הזאת", התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' הזאת התורה את "תקרא הקהל, שנת עם

בוריים". על והדינים המצוות "פירוש יודעים שעלֿידם בספרים

È שייכת ספרים רכישת שגם כאמור, ספרים, רכישת אודות גם לעורר יש – להכי דאתינן ומכיון .
בספרים  הלימוד עלֿידי בפיהם", שימה גו' "ולמדה – ותכליתה שעיקרה ספרֿתורה, דכתיבת למצוה

הנדפסים.
יותר: ובפרטיות

לחומש, (נוסף יהדות של היסוד ספרי להיות צריכים מישראל ואחד אחד כל של פרטי בית בכל
לחיי  הנוגעים בענינים הלכה ספרי – ובמיוחד כולל וכו'), התניא ספר גם – חסידי ובבית תהלים, סידור,

יעשון. אשר המעשה את לדעת כדי קרובות, לעתים בהם שילמדו היוםֿיום,

לחתןֿכלה  בנוגע הבית,80וכן כלי להכין ההשתדלות עם שביחד – יהודי בית לבנות שמתכוונים
ומנורה" ושולחן וכסא יהיו81"מטה שבבית לראש) לכל – (ואדרבה להשתדל יש ,ycew ixtq שילמדו ,
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השתדלות 73) צ"ל מוריֿהוראה לרבנים בנוגע שגם ולהעיר,
מא' הסיפור כידוע – "אורחֿחיים" בחלק לבקיאות בנוגע יתירה
לו  ואמר "סמיכה", לקבלת בקשר הרגצ'ובי להגאון שבא הרבנים
כשמתעוררת  כי, תורה, ספר קריאת בהלכות ובדיוק גם שיבחן
משא"כ  כו', בספרים לעיין זמן שהות יש ההלכות, בשאר שאלה

לפסוק בהכרח הס"ת כבוד שמפני קרה"ת, בעת .cinבשאלה
ח.74) יד, בשלח
לשו"ע 75) חת"ס בהגהות (הובא סק"ג או"ח חת"ס שו"ת

ועוד. סי"ח. חמישאה מהדורא ומשיב שואל שו"ת סתכ"ט). או"ח

א.76) יד, ראה פ'
כב.77) ד, שמות
ידי 78) והידים יעקב קול "הקול כב) כז, (תולדות וכמ"ש

בבתי  מצוי יעקב של שקולו "בזמן כ: פס"ה, ב"ר וראה עשו".
עשו". ידי הידים אין כנסיות

מ"ב.79) פ"ד אבות
יהודה.80) בענין פרשתנו סוף מתו"א להעיר
יו"ד.81) ד, מ"ב – הכתוב ל'
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אברים" רמ"ח בכל שברגל 53"ערוכה לעקב עד שבראש מהמוח ובלשון 54, כו', וההתלהבות החיות בכל ,
ז"ל  אחד 55חכמינו שבכל התורה ש"עסק היינו, כו'", כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה

למשה  שנאמר ממש ה' דבר הוא האחרון) זה דגלות ומכופל כפול בחושך גם הגלות, בזמן (גם זמן ובכל
סיני" מהר היום קבלה כאילו . . התורה56בסיני דברכת בנוסח כמודגש ,mei lkay לשון התורה", "נותן –

.57הוה 

בלימוד  להוסיף מישראל רבים לעורר כלומר, הזולת, על לפעולה ובנוגע לעצמו, בנוגע – זה וכל
כמוך" לרעך "ואהבת הציווי עלֿפי הזולת, על ההשפעה פעולת שכן, "58התורה, היא ,lecb llk"59בתורה,

היא "זו – מזה dlekויתירה dxezd lk"הוא פירושה ואידך ,60.

Á:ובהקדמה – זו בשנה מיוחד ענין ...ועוד .
בספרים  אלא) בספרֿתורה, (לא התורה בלימוד המיוחדת ההדגשה אודות לעיל להאמור בהמשך
של  חיבורו (לאחרי העיקריים מהספרים הרי, – למעשה הלכה שבכתב דתורה "פירושה" נתבאר שבהם

יוסף" ה"בית הוא הנוהגים 69הרמב"ם) הדינים כל כולל ספר לחבר "הסכמתי בהקדמתו שכתב כמו ,
. טורים ארבעה לספר לסומכו . . הפוסקים סברות חילוקי כל  עם מהגמרא ומוצאיהם שרשיהם בביאור
יוסף' ה'בית אשר ההוראה עמודי (משלשת מהם ששנים במקום . . הסברות בין ואכריע הלכה אפסוק .
ובפרט  כמותם", הלכה נפסוק אחת לדעה מסכימים ז"ל) והרא"ש והרמב"ם הרי"ף . . עליהם נשען
לכתוב  מצוה ש"האידנא כאמור, פוסק, שבו ערוך", "שולחן – קצרה" ודרך ברורה ש"בלשון בחיבורו

ופירושיהן" וגמרא ומשנה תורה .70חומשי

ה  שנת היא זו שנה ze`nוהנה, yngשל בזה sqeiÎzia'd'להולדתו ההתעוררות התחילה שכבר כפי –
הספרדים. ישראל בני אחינו אצל הקודש בארץ

ואשכנזים) (ספרדים ישראל בני כל בין עוז וביתר שאת ביתר ותגדל תלך זו שהתעוררות ויהיֿרצון,
שהם. מקום בכל

יוסף' ה'בית של תורתו בלימוד להוסיף – לראש ובמיוחד 71ולכל והן הטור, על הארוך חיבורו הן ,
כו'" מתרומות "תרומות פסוקות, הלכות ערוך, שולחן הקצר, את 72חיבורו לדעת הארוך, מחיבורו

יעשון. אשר המעשה

וגדולי  צדיקי של הולדת ימי כמו מיוחדים, תאריכים ציון עלֿידי להתעוררות בנוגע רב ומעשה
וחמישים  מאות השמונה שנת לציון החגיגות ולדוגמא: מיוחד, שנים מספר מלאת לרגל בפרט ישראל,

שעלֿידיֿזה – בזה וכיוצא בטבת), (בעשרים הסתלקותו ליום ֿ דרךֿזה ועל הרמב"ם, של sqezipלהולדתו
ומצוותיה, תורה יהדות, ynnבעניני lreta של הולדתו עם בקשר החגיגות שבעקבות במוחש שראו כפי ,

ניתוספו micediהרמב"ם itl` החמש שנת עם בקשר ההתעוררות שגם חזקה והתקווה הרמב"ם, ללומדי
יוסף'. ה'בית של ספריו בלימוד הוספה לידי תביא יוסף' ה'בית להולדת ֿמאות
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ה"ט.53) שם לאדה"ז ת"ת הל' רע"א. נד, עירובין
(54" ה) כו, (תולדות בקולי",awrוכמ"ש אברהם שמע אשר

תש"ח  סה"מ (ראה כו' שמע שברגל ה"עקב" שגם הפירוש כידוע
נב). ע' ח"ו "התמים" .254 ע'

וש"נ.55) א. כב, ברכות
ס 56) יתרו ב.תו"א ז,
ובכ"מ.57) א. כג, תזריע לקו"ת
יח.58) יט, קדושים
עה"פ.59) ופרש"י תו"כ
א).60) (מא, פל"ב תניא וראה א. לא, שבת
כל 69) את גו' יוסף "ויכלכל – לפרשתנו מהשייכות להעיר

בהקדמתו  הב"י כמ"ש יב), (מז, הטף" לפי לחם אביו בית
כשם  "כי – יוסף" "בית החיבור שם קריאת בטעם לחיבורו
זה  מספר נזונין יהיו כך הגוף, מזון הכל נזונין היו יוסף שמבית

הנפש". מזון
הלכות 70) גם הזה "בזמן כי, – הב"י של חיבורו גם כולל

והגהותיו  והש"ע הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות
וש"נ). רפ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' יחשבו" משנה בכלל

התורה 71) סודות (מלבד בו שיש מישרים", "מגיד חיבורו וכן
כו'. למעשה הלכה הנהגות עניני גם כו')

א.72) סז, גיטין – חז"ל ל'

g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

לפועל: בנוגע – ובפשטות

יוסף' ה'בית של להולדתו החמשֿמאות שנת היא זו ששנה מכיון אשר, ומקום, מקום בכל לעורר יש
ערוך', ה'שולחן בלימוד להוסיף ונכון ראוי –

" המהווים דינים פסקי – הוא כן כשמו אשר, חיים", "אורח לחלק בנוגע מיוחדת והדגשה -gxe`
miig צעד כל על מורהֿהוראה רב לשאול איֿאפשר שהרי היוםֿיום, בחיי מישראל ואחד אחד דכל "

ערוך') ה'שולחן חלקי שאר (מהֿשאיןֿכן כו' –73ושעל

רמה" ביד יוצאים ישראל "בני אשר הרמ"א, הגהות – ערוך' דה'שולחן ה"מפה" גם כידוע 74כולל ,75

ש"יד הצחות) דרך (על שלdnxהרמז פסקיֿהדינים על קאי "`"nxd,'ערוך ה'שולחן כלי נושאי וכן ,
חיים' 'אורח חלק ערוך' ה'שולחן לכל ובנוגע בטעמיהן, הלכות הזקן, רבינו של ערוך' 'שולחן – ופשיטא
ישראל. בתפוצות חיבורו שנתקבל זכה חיים", החפץ "האיש להיותו אשר ברורה', ה'משנה של חיבורו –

ישראל, לאהבת בנוגע – ובמיוחד כולל מעשה, לידי המביא באופן להיות צריך שהלימוד – [ופשיטא
ה'חפץ  – ברורה' ה'משנה מחבר של כדרכו ו), סעיף (כנ"ל כולה" התורה "כל בתורה", גדול" "כלל
מדיבור  בתכלית להזהר כו', הפכו ושלילת ישראל, דאהבת ההכרח גודל אודות בספריו שהאריך חיים',

אלקיכם" לה' אתם "בנים ישראל, איש על בזה) וכיוצא הרע לשון אבק (אפילו ויתירה 76בלתיֿרצוי ,
ישראל" בכורי "בני – לכתוב 77מזה או להכות חסֿושלום, יד, דהרמת הענין שלילת לומר צריך ואין ,

ישראל  בני נגד פלסתר ].78כתבי

Ëעל להכריז – והמוציאיםֿלאור הספרים מוכרי עם שיתדברו הצעתי, לזה, ובהמשך .zcgein dgpd
להקל  מטרה מתוך להולדתו, החמשֿמאות שנת לרגל יוסף", ה"בית של ספריו ושאר ערוך" ה"שולחן על

בפיהם". שימה גו' "ולמדה בספרים, הלימוד – ועלֿידיֿזה הספרים, רכישת את ולעודד

מצוה" גוררת ובשייכות 79ו"מצוה בקשר התורה, מקצועות בכל הספרים שאר על מיוחדת הנחה –
הלימוד  עלֿידי הזאת", התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' הזאת התורה את "תקרא הקהל, שנת עם

בוריים". על והדינים המצוות "פירוש יודעים שעלֿידם בספרים

È שייכת ספרים רכישת שגם כאמור, ספרים, רכישת אודות גם לעורר יש – להכי דאתינן ומכיון .
בספרים  הלימוד עלֿידי בפיהם", שימה גו' "ולמדה – ותכליתה שעיקרה ספרֿתורה, דכתיבת למצוה

הנדפסים.
יותר: ובפרטיות

לחומש, (נוסף יהדות של היסוד ספרי להיות צריכים מישראל ואחד אחד כל של פרטי בית בכל
לחיי  הנוגעים בענינים הלכה ספרי – ובמיוחד כולל וכו'), התניא ספר גם – חסידי ובבית תהלים, סידור,

יעשון. אשר המעשה את לדעת כדי קרובות, לעתים בהם שילמדו היוםֿיום,

לחתןֿכלה  בנוגע הבית,80וכן כלי להכין ההשתדלות עם שביחד – יהודי בית לבנות שמתכוונים
ומנורה" ושולחן וכסא יהיו81"מטה שבבית לראש) לכל – (ואדרבה להשתדל יש ,ycew ixtq שילמדו ,
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השתדלות 73) צ"ל מוריֿהוראה לרבנים בנוגע שגם ולהעיר,
מא' הסיפור כידוע – "אורחֿחיים" בחלק לבקיאות בנוגע יתירה
לו  ואמר "סמיכה", לקבלת בקשר הרגצ'ובי להגאון שבא הרבנים
כשמתעוררת  כי, תורה, ספר קריאת בהלכות ובדיוק גם שיבחן
משא"כ  כו', בספרים לעיין זמן שהות יש ההלכות, בשאר שאלה

לפסוק בהכרח הס"ת כבוד שמפני קרה"ת, בעת .cinבשאלה
ח.74) יד, בשלח
לשו"ע 75) חת"ס בהגהות (הובא סק"ג או"ח חת"ס שו"ת

ועוד. סי"ח. חמישאה מהדורא ומשיב שואל שו"ת סתכ"ט). או"ח

א.76) יד, ראה פ'
כב.77) ד, שמות
ידי 78) והידים יעקב קול "הקול כב) כז, (תולדות וכמ"ש

בבתי  מצוי יעקב של שקולו "בזמן כ: פס"ה, ב"ר וראה עשו".
עשו". ידי הידים אין כנסיות

מ"ב.79) פ"ד אבות
יהודה.80) בענין פרשתנו סוף מתו"א להעיר
יו"ד.81) ד, מ"ב – הכתוב ל'
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ספרים" מלא "בית שנעשה ועד כו', חדורים 82בהם תשמישו וכלי הבית מציאות שכל – הפירוש כולל ,
ז"ל  חכמינו ובלשון ה"ספרים", של לחכמים"83בתוכנם ועד "בית -84.

קרבן  סידור נותנים ולכלה ש"ס, – לחתן מתנה שנותנים מקומות וכמה בכמה ישראל מנהג וידוע
(ובימינו  המדוברת בשפה ישראל לנשי השייכים דינים כמה בו שהובאו עבריֿטייטש, עם סידור מנחה,
כזו  במתנה שיתביישו יתכן ואולי ל"עבריֿטייטש", זקוקות ואינן וכו', ויודעות לומדות שהנשים אלה,
או  הקודש, בלשון קצרה", ודרך ברורה "בלשון הבית להנהגת השייכים בענינים הלכה ספרי להן יתנו –

משובח. זה הרי המרבה וכל וכו'), המדינה לשפת מתורגם

למען  גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל, שנת עם בקשר – זה בכל יתירה והדגשה
גו'". לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו

ל" בנוגע – ובמיוחד – גם אלא ונשים, לאנשים בנוגע רק הכתוב shולא בהמשך כמודגש ,"85"mdipae
הימים". כל אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ישמעו ידעו לא אשר

שהגיעו  ביותר, הקטנים (גם וילדה ילד שלכל פעמים  כמה המדובר אודות פעם עוד לעורר יש ולכן,
קודש ספרי יהיו כו') לדבר מתחיל משהתינוק הבנה, ספרים mdlynלכלל ותהלים, חומש סידור, כמו: ,

ויניחוםmzeyxamzeixg`eשיהיו ,mxcga שיתפללו עלֿידיֿזה ותפילה, תורה של חדר יעשוהו שבוודאי –
חול  יום בכל צדקה יתנו שבה קופתֿצדקה בחדרם שתהיה עלֿידיֿזה צדקה, של חדר וכן בהם, וילמדו

שיקו  וצדקה, תפילה תורה בית להיות צריך פרטי, חדר וכל פרטי, בית שכל פעמים כמה יים (כמדובר
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו "מקדש 86בו בדוגמת ).88מעט"87,

ויקרעו  שיתקלקלו מחשש בספרים להשתמש להרבות יחששו שלא לילדים יסבירו מכיון 89ובוודאי - ָ
ספרים להם שיקנו להם mixcedneשיבטיחו miycg.יותר עוד

‡È בנוגע ספרים" מלא ל"בית – מישראל ואחד אחד דכל הפרטי לביתו בנוגע ספרים" מלא ומ"בית .
ציבוריים: לבתים

מישראל, וכמה לכמה המיועד וציבורי מרכזי בית – ספרים" "מלא להיות צריך בישראל פרטי בית כל אם
הנכנסים  אלה אצל התורה בלימוד יתוסף שעלֿידיֿזה ספרים", "מלא להיות שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה

זה. לבית

יש  – בזה וכיוצא וצדקה, תפילה לתורה ציבורי בית ויקימו שהקימו ומקום מקום בכל ובפשטות:
– ספרים הרבה עוד יהיו וכו', תהילים ספרי חומשים, סידורים, המוכרחים, לספרים שנוסף להשתדל
הספריה  את להרחיב (או תורנית ספריה להקים כלומר, התורה, מקצועות בכל – ספרים" מלא "בית

כולו  הציבור לתועלת באיכות,90הקיימת) והן בכמות הן התורה, בלימוד ולהרבות להוסיף שיוכלו ,
התורה. מקצועות בכל ספרים בריבוי והלימוד העיון עלֿידי

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

ועוד.82) ב. קרח תנחומא – חז"ל ל'
מ"ד.83) פ"א אבות
"ואת 84) ובפרש"י) כח (מו, בפרשתנו ממ"ש גם להעיר

בית  לו "לתקן גושנה", לפניו להורות גו' לפניו שלח יהודה
במקום  ההתיישבות שלפני היינו, הוראה", תצא שמשם תלמוד
הוראה", תצא שמשם תלמוד "בית שם לעשות צריכים מסויים
לעשות  יש שתחלה פרטי, בבית להתיישבות בנוגע גם ודוגמתו

לחכמים". ועד "בית תלמוד", "בית בו
יג.85) לא, וילך
ח.86) כה, תרומה
א.87) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל ראה
העילוי 88) חנוכה, שלאחרי לשבת מהשייכות גם להעיר

חנוכת  ע"ש הוא חנוכה של ענינו שהרי, – דחנוכה והשלימות
שלמעלה  (השלישי) ביהמ"ק לחנוכת הכנה וגם והמשכן, המזבח
מעשינו  ע"י – ס"ה) (כנ"ל ויגש פ' בדרושי כמבואר מהמשכן,

בתוכם". "ושכנתי הפרטי, לביהמ"ק בנוגע ועבודתינו
שיקלקלו 89) החשש יותר שגדול ביותר, לקטנים בנוגע ועד"ז

"ודגלו  הפסוק על ד) פ"ב, (שהש"ר כמארז"ל – הספרים ויקרעו
עלי  ודילוגו . . האזכרה על מדלג התינוק "אפילו אהבה", עלי
היא  (ספרים) התורה שמציאות מכיון – הדבר וטעם אהבה",

ס"ה. כנ"ל בנ"י", אל דבר בנ"י, את "צו ישראל, בשביל
לעד,90) עומדת "צדקתו סע"א) נ, (כתובות ממארז"ל להעיר

לאחרים". ומשאילן ספרים הכותב זה
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·È להוסיף – ליובאוויטש חב"ד חסידי אגודת לספריית ישיר באופן השייך נוסף לענין ומכאן .
עצמה, הספריה את ולהרחיב

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הספריה, של ומנהלה מייסדה בהוראת בשעתה שפורסם כפי – קריאה
זו  למדינה הספריה העתקת והמוציאיםֿלאור,91לאחרי ספרים, מחברי הרבנים, מכבוד שמבקשים -

ליובאוויטש. חב"ד חסידי אגודת של הגדולה לספריה תשורה בתור העתק לשלוח מטובם שיואילו

קרובי  מעזבון כו', נדירים מדפוסים מיוחדים, ספרים ברשותם שיש ספרים מאספני מבקשים וכן
ש  הגדולה לספריה לתרמם – כו') ללימוד להם זקוקים (שאין בזה וכיוצא חב"ד משפחה חסידי אגודת ל

והכלל. הציבור לטובת ליובאוויטש,

וגם  התורה, מקצועות בכל לספרים הכוונה היתה הספרים, תרומות אודות הנ"ל שבקריאה ולהוסיף,
המשנה  (כמאמר ה' בעבודת להוסיף יכולים אלה ספרים גם כי כו', מקצועות בשאר וכתביֿעת 92לספרים

שבניגוד  אלה לספרים אפילו – מזה ויתירה לכבודו"), אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל
לאפיקורס" שתשיב מה "ודע בבחינת בהם, גם להסתכל צורך יש שלפעמים השימוש 93לתורה, כי, (אם

לתורתו" או ה' לעבודת בהן "להשתמש שיודעים לכך, הראויים לאותם אלא אינו אלה ספרים ).94בסוגי

ותודה  אישור למכתב ימתינו לא שהמנדבים כך, מלמפרע, נתונה – והכלל הציבור תודת – ותודה
ספרים  שתרומת ולהעיר ואחד. אחד לכל ולאשר להשיב כלל גרמא הזמן שאין מכיון הספרים, משלוח על

קידושין  בדיני שמצינו עלֿדרך בזה יש – חשובה לספריה בזה הנאה 95וכיוצא בההיא . . חשוב ש"באדם
נפשה". ליה ומקניא גמרה מינה, מתנה מקבל דקא

‚È,זה רצון" ו"עת סגולה" ש"יום ויהיֿרצון .
רצון" "עת חצות, לאחרי השבת ביום ובפרט דרעוין"96- "רעוא זה,97, שבתֿקודש במוצאי והמשכו ,

משיחא" מלכא דדוד "סעודתא מלכה, מלוה חסידים 98סעודת התוועדות על שהכריזו כפי בקשר 99,
- להספרים

ופנימיות  דתורה נגלה התורה, בלימוד להוסיף כאמור, – השלימות ובתכלית המתאים באופן ינוצל
יוסף', ה'בית להולדת שנה החמשֿמאות שנת עם בקשר ערוך' ה'שולחן בלימוד מיוחדת והוספה התורה,
ומוסדות  בבתים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לילדים, גם יהודי, בית בכל תורניים ספרים ברכישת והוספה

ישראל  כלל עבור ליובאוויטש, חב"ד חסידי אגודת של המרכזית ולספריה .100ציבוריים,

ותורה  מצוה ד"נר האור נצחון – והכללי העיקרי נצח" ה"דידן את יותר עוד ויזרז ימהר זה וכל
השלימות 101אור" תכלית יהיה שאז, צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה הגלות, חושך על

"כי – התורה גו'"oeivnדלימוד תורה עינינו 102תצא "ותחזינה – טוב') ו'יום בשבת (גם התפילה [ובנוסח
ד"ציון".oeivlבשובך הפנימיות הקדשים, שבקודש הספרֿתורה כולל – ["
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שצה.91) ע' חי"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק לדוגמא: ראה
ועוד.

ספ"ו.92) אבות
מי"ד.93) פ"ד שם
ואילך.94) 196 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה וראה ספ"ח. תניא
אה"ע 95) שו"ע הכ"ב. פ"ה אישות הל' רמב"ם א. ז, קידושין

ס"ט. סכ"ז
ועוד.96) תרנ"ד. תפלתי ואני ד"ה וראה א. קכט, זח"ג
ועוד.97) בסופו. תרס"ו המשך וראה סע"ב. פח, זח"ב
הבדלה 98) בכוונת האריז"ל סידור ספכ"ד. השבת שער פע"ח

ומוצ"ש.
התוועדות 99) של מעלתה בביאור הזקן רבינו מפתגם להעיר

של  שרם מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר גדולה שפעולתה חסידים,

ישראל.
מלאך  לגבי העילוי ע"ד ההדגשה טעם בביאור לומר ויש
מלאך  של כביכול, בכבודו, פגיעה זה הרי (דלכאורה, מיכאל
מהשתלשלות, שלמעלה הברכה המשכת שגם להורות – מיכאל)

בגימטריא "מיכאל" של בחינתו טובה", שמספר w"`"רוב [כידוע
בחי' על מורה ק"א ומספר דהשתלשלות, השלימות על מורה ק'
בחי' ע"י נמשכת – ג)] כב, ראה (לקו"ת בחושבן" ולא "חד

המקבל. בכלי – מיכאל של בחינתו – החסד
ויבא 100) גו' יוסף "וילקט יד) (מז, בפרשתנו ממ"ש להעיר

להשפיע  כדי האוצרות כל אסיפת פרעה", ביתה הכסף את יוסף
ואילך). ב מד, פרשתנו תו"א (ראה ישראל לכל

כג.101) ו, משלי
ג.102) ב, ישעי'
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ספרים" מלא "בית שנעשה ועד כו', חדורים 82בהם תשמישו וכלי הבית מציאות שכל – הפירוש כולל ,
ז"ל  חכמינו ובלשון ה"ספרים", של לחכמים"83בתוכנם ועד "בית -84.

קרבן  סידור נותנים ולכלה ש"ס, – לחתן מתנה שנותנים מקומות וכמה בכמה ישראל מנהג וידוע
(ובימינו  המדוברת בשפה ישראל לנשי השייכים דינים כמה בו שהובאו עבריֿטייטש, עם סידור מנחה,
כזו  במתנה שיתביישו יתכן ואולי ל"עבריֿטייטש", זקוקות ואינן וכו', ויודעות לומדות שהנשים אלה,
או  הקודש, בלשון קצרה", ודרך ברורה "בלשון הבית להנהגת השייכים בענינים הלכה ספרי להן יתנו –

משובח. זה הרי המרבה וכל וכו'), המדינה לשפת מתורגם

למען  גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל, שנת עם בקשר – זה בכל יתירה והדגשה
גו'". לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו

ל" בנוגע – ובמיוחד – גם אלא ונשים, לאנשים בנוגע רק הכתוב shולא בהמשך כמודגש ,"85"mdipae
הימים". כל אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ישמעו ידעו לא אשר

שהגיעו  ביותר, הקטנים (גם וילדה ילד שלכל פעמים  כמה המדובר אודות פעם עוד לעורר יש ולכן,
קודש ספרי יהיו כו') לדבר מתחיל משהתינוק הבנה, ספרים mdlynלכלל ותהלים, חומש סידור, כמו: ,

ויניחוםmzeyxamzeixg`eשיהיו ,mxcga שיתפללו עלֿידיֿזה ותפילה, תורה של חדר יעשוהו שבוודאי –
חול  יום בכל צדקה יתנו שבה קופתֿצדקה בחדרם שתהיה עלֿידיֿזה צדקה, של חדר וכן בהם, וילמדו

שיקו  וצדקה, תפילה תורה בית להיות צריך פרטי, חדר וכל פרטי, בית שכל פעמים כמה יים (כמדובר
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו "מקדש 86בו בדוגמת ).88מעט"87,

ויקרעו  שיתקלקלו מחשש בספרים להשתמש להרבות יחששו שלא לילדים יסבירו מכיון 89ובוודאי - ָ
ספרים להם שיקנו להם mixcedneשיבטיחו miycg.יותר עוד

‡È בנוגע ספרים" מלא ל"בית – מישראל ואחד אחד דכל הפרטי לביתו בנוגע ספרים" מלא ומ"בית .
ציבוריים: לבתים

מישראל, וכמה לכמה המיועד וציבורי מרכזי בית – ספרים" "מלא להיות צריך בישראל פרטי בית כל אם
הנכנסים  אלה אצל התורה בלימוד יתוסף שעלֿידיֿזה ספרים", "מלא להיות שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה

זה. לבית

יש  – בזה וכיוצא וצדקה, תפילה לתורה ציבורי בית ויקימו שהקימו ומקום מקום בכל ובפשטות:
– ספרים הרבה עוד יהיו וכו', תהילים ספרי חומשים, סידורים, המוכרחים, לספרים שנוסף להשתדל
הספריה  את להרחיב (או תורנית ספריה להקים כלומר, התורה, מקצועות בכל – ספרים" מלא "בית

כולו  הציבור לתועלת באיכות,90הקיימת) והן בכמות הן התורה, בלימוד ולהרבות להוסיף שיוכלו ,
התורה. מקצועות בכל ספרים בריבוי והלימוד העיון עלֿידי
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ועוד.82) ב. קרח תנחומא – חז"ל ל'
מ"ד.83) פ"א אבות
"ואת 84) ובפרש"י) כח (מו, בפרשתנו ממ"ש גם להעיר

בית  לו "לתקן גושנה", לפניו להורות גו' לפניו שלח יהודה
במקום  ההתיישבות שלפני היינו, הוראה", תצא שמשם תלמוד
הוראה", תצא שמשם תלמוד "בית שם לעשות צריכים מסויים
לעשות  יש שתחלה פרטי, בבית להתיישבות בנוגע גם ודוגמתו

לחכמים". ועד "בית תלמוד", "בית בו
יג.85) לא, וילך
ח.86) כה, תרומה
א.87) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל ראה
העילוי 88) חנוכה, שלאחרי לשבת מהשייכות גם להעיר

חנוכת  ע"ש הוא חנוכה של ענינו שהרי, – דחנוכה והשלימות
שלמעלה  (השלישי) ביהמ"ק לחנוכת הכנה וגם והמשכן, המזבח
מעשינו  ע"י – ס"ה) (כנ"ל ויגש פ' בדרושי כמבואר מהמשכן,

בתוכם". "ושכנתי הפרטי, לביהמ"ק בנוגע ועבודתינו
שיקלקלו 89) החשש יותר שגדול ביותר, לקטנים בנוגע ועד"ז

"ודגלו  הפסוק על ד) פ"ב, (שהש"ר כמארז"ל – הספרים ויקרעו
עלי  ודילוגו . . האזכרה על מדלג התינוק "אפילו אהבה", עלי
היא  (ספרים) התורה שמציאות מכיון – הדבר וטעם אהבה",

ס"ה. כנ"ל בנ"י", אל דבר בנ"י, את "צו ישראל, בשביל
לעד,90) עומדת "צדקתו סע"א) נ, (כתובות ממארז"ל להעיר

לאחרים". ומשאילן ספרים הכותב זה

g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

·È להוסיף – ליובאוויטש חב"ד חסידי אגודת לספריית ישיר באופן השייך נוסף לענין ומכאן .
עצמה, הספריה את ולהרחיב

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הספריה, של ומנהלה מייסדה בהוראת בשעתה שפורסם כפי – קריאה
זו  למדינה הספריה העתקת והמוציאיםֿלאור,91לאחרי ספרים, מחברי הרבנים, מכבוד שמבקשים -

ליובאוויטש. חב"ד חסידי אגודת של הגדולה לספריה תשורה בתור העתק לשלוח מטובם שיואילו

קרובי  מעזבון כו', נדירים מדפוסים מיוחדים, ספרים ברשותם שיש ספרים מאספני מבקשים וכן
ש  הגדולה לספריה לתרמם – כו') ללימוד להם זקוקים (שאין בזה וכיוצא חב"ד משפחה חסידי אגודת ל

והכלל. הציבור לטובת ליובאוויטש,

וגם  התורה, מקצועות בכל לספרים הכוונה היתה הספרים, תרומות אודות הנ"ל שבקריאה ולהוסיף,
המשנה  (כמאמר ה' בעבודת להוסיף יכולים אלה ספרים גם כי כו', מקצועות בשאר וכתביֿעת 92לספרים

שבניגוד  אלה לספרים אפילו – מזה ויתירה לכבודו"), אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל
לאפיקורס" שתשיב מה "ודע בבחינת בהם, גם להסתכל צורך יש שלפעמים השימוש 93לתורה, כי, (אם

לתורתו" או ה' לעבודת בהן "להשתמש שיודעים לכך, הראויים לאותם אלא אינו אלה ספרים ).94בסוגי

ותודה  אישור למכתב ימתינו לא שהמנדבים כך, מלמפרע, נתונה – והכלל הציבור תודת – ותודה
ספרים  שתרומת ולהעיר ואחד. אחד לכל ולאשר להשיב כלל גרמא הזמן שאין מכיון הספרים, משלוח על

קידושין  בדיני שמצינו עלֿדרך בזה יש – חשובה לספריה בזה הנאה 95וכיוצא בההיא . . חשוב ש"באדם
נפשה". ליה ומקניא גמרה מינה, מתנה מקבל דקא

‚È,זה רצון" ו"עת סגולה" ש"יום ויהיֿרצון .
רצון" "עת חצות, לאחרי השבת ביום ובפרט דרעוין"96- "רעוא זה,97, שבתֿקודש במוצאי והמשכו ,

משיחא" מלכא דדוד "סעודתא מלכה, מלוה חסידים 98סעודת התוועדות על שהכריזו כפי בקשר 99,
- להספרים

ופנימיות  דתורה נגלה התורה, בלימוד להוסיף כאמור, – השלימות ובתכלית המתאים באופן ינוצל
יוסף', ה'בית להולדת שנה החמשֿמאות שנת עם בקשר ערוך' ה'שולחן בלימוד מיוחדת והוספה התורה,
ומוסדות  בבתים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לילדים, גם יהודי, בית בכל תורניים ספרים ברכישת והוספה

ישראל  כלל עבור ליובאוויטש, חב"ד חסידי אגודת של המרכזית ולספריה .100ציבוריים,

ותורה  מצוה ד"נר האור נצחון – והכללי העיקרי נצח" ה"דידן את יותר עוד ויזרז ימהר זה וכל
השלימות 101אור" תכלית יהיה שאז, צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה הגלות, חושך על

"כי – התורה גו'"oeivnדלימוד תורה עינינו 102תצא "ותחזינה – טוב') ו'יום בשבת (גם התפילה [ובנוסח
ד"ציון".oeivlבשובך הפנימיות הקדשים, שבקודש הספרֿתורה כולל – ["
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שצה.91) ע' חי"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק לדוגמא: ראה
ועוד.

ספ"ו.92) אבות
מי"ד.93) פ"ד שם
ואילך.94) 196 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה וראה ספ"ח. תניא
אה"ע 95) שו"ע הכ"ב. פ"ה אישות הל' רמב"ם א. ז, קידושין

ס"ט. סכ"ז
ועוד.96) תרנ"ד. תפלתי ואני ד"ה וראה א. קכט, זח"ג
ועוד.97) בסופו. תרס"ו המשך וראה סע"ב. פח, זח"ב
הבדלה 98) בכוונת האריז"ל סידור ספכ"ד. השבת שער פע"ח

ומוצ"ש.
התוועדות 99) של מעלתה בביאור הזקן רבינו מפתגם להעיר

של  שרם מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר גדולה שפעולתה חסידים,

ישראל.
מלאך  לגבי העילוי ע"ד ההדגשה טעם בביאור לומר ויש
מלאך  של כביכול, בכבודו, פגיעה זה הרי (דלכאורה, מיכאל
מהשתלשלות, שלמעלה הברכה המשכת שגם להורות – מיכאל)

בגימטריא "מיכאל" של בחינתו טובה", שמספר w"`"רוב [כידוע
בחי' על מורה ק"א ומספר דהשתלשלות, השלימות על מורה ק'
בחי' ע"י נמשכת – ג)] כב, ראה (לקו"ת בחושבן" ולא "חד

המקבל. בכלי – מיכאל של בחינתו – החסד
ויבא 100) גו' יוסף "וילקט יד) (מז, בפרשתנו ממ"ש להעיר

להשפיע  כדי האוצרות כל אסיפת פרעה", ביתה הכסף את יוסף
ואילך). ב מד, פרשתנו תו"א (ראה ישראל לכל

כג.101) ו, משלי
ג.102) ב, ישעי'

המשך בעמוד בלב
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חמורים 1בפסוק ‡. עשרה כזאת שלח "ולאביו
מעתיק  גו'", אתונות ועשר מצרים מטוב נושאים
"כחשבון  ומפרש: כזאת" "שלח התיבות את רש"י

וגו'". חמורים עשרה החשבון ומהו הזה,
אפ"ל  בהכתוב,2לכאורה לרש"י לי' דקשה

"ולאביו  דהול"ל היא, מיותרת "כזאת" דתיבת
ולכן  וגו'", חמורים עשרה שתיבת 3שלח מפרש

כו'". הזה "כחשבון פירושה "כזאת"

כחשבון שהי' הכתוב מדגיש שבזה -dfdהיינו
לא  (וגם יותר ולא פחות לא וגו'", חמורים "עשרה

בכתוב). נזכרות שאינן אחרות מתנות

שיוסף  הקס"ד מהו ביותר: קשה זה פירוש אבל
כהחשבון שלא שהוצרך yxetndשלח עד בקרא,

הזה"; כחשבון - "כזאת ולהוסיף להדגיש הכתוב
שלח  "ולאביו אלא "כזאת", כתוב הי' לא אם גם
ששלח  יודעים היינו וגו'", חמורים עשרה

הזה" ?4"כחשבון

המפרשים  "כזאת"5וכתבו שמלת רש"י, בכוונת
עשרה  לאביו יוסף שלח לא כי מורה המיותרת
כזאת  בעגלות שלח ולאביו קרא ה"ק רק חמורים,

"כ  כלומר dfdוגו', oeaygשהוא ,"`ynd עשרה של
כו' .6חמורים

שהרי  בפרש"י, כן לפרש א"א בפשטות אבל
"כ  בלשונו מדגיש ומהו)oeaygהוא ",oeaygd(הזה

ד  של xtqnהואoeaygשפירוש כוונתו היתה ואילו ,
אלא חמורים שלח שלא לפרש י'yn`רש"י של

" לא הול"ל וכו', "oeaygkחמורים אלא ynk`הזה"
הזה".

לשון שפשטות כזאת aezkdובפרט "שלח
חמורים  משמעותה גו'" נושאים חמורים עשרה

המפרש רש"י, כוונת היתה ואילו של eheytממש.
הי' מפשוטו, הכתוב את המוציא לפירוש מקרא,

בסגנון זה את למקרא xexadכותב חמש לבן .7גם

להבין: צריך גם

"שלח" תיבת גם מהכתוב רש"י מעתיק למה א)
"כזאת" דתיבת היתור אלא לפרש בא לא הלא -

שבקרא.

ממשיך  הזה" "כחשבון כותב שרש"י אחרי ב)
" שאלה) oeaygd(בל' edne- וגו'" חמורים עשרה

עשרה  הזה "כחשבון בקיצור הול"ל ולכאורה
וגו'"? חמורים

"מטוב ·. התיבות את רש"י מעתיק לאח"ז
בגמרא  "מצינו ומפרש: ישן 8מצרים" יין לו ששלח

הימנו  נוחה זקנים ומ"א 9שדעת פול".10, של גריסין
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כג.1) מה, פרשתנו
ועוד.2) לדוד. משכיל שלנו, רש"י בדפוסי ההגה"ה פי'
קאי 3) ד"כזאת" לפרש רצה שרש"י כתבו טוב ובדבק ברא"ם

דלעיל  אפסוק דקאי קס"ד לאפוקי גו', עשרה כחשבון אלמטה:
אדלעיל  קאי דאי - וטעמי' ועוד), הספורנו (כפי' גו' נתן לכלם
יהי' כו' רז"ל ולדברי אוה"ח: (וראה לי' מבעי ועשרה עשרה מאי

הלוי)). בקראט (להר"א הזכרון ספר ג"כ וראה ו'. חסר הכתוב
שא"כ  ע"ז נוסף כי רש"י, כוונת שזוהי לומר דוחק אמנם
ב"וגו'") לרמזה עכ"פ (או עשרה תיבת גם להעתיק לרש"י הו"ל
הנה  - פירושו יסוד היא בוא"ו) כתובה (שאינה זו תיבה שהרי -
יתור  יבאר ולא אחת דאות חסר ידייק שרש"י לומר מסתבר אין

כזאת). -) שלימה תיבה
להפי' רק וזהו הוא"ו חסרון קשה לא הספורנו שלפי' (ובפרט

אלמטה). קאי ד"כזאת"
על  קאי ש"כזאת" ועוד, ואוה"ח כהראב"ע פרש"י שלא ומה
שמלות  בסמוך הנזכר "כמין הי' מצרים" ש"טוב דהיינו דלעיל,
- נושאים גו' חמורים עשרה ששלח הכתוב: (ופי' כסף"; וכלי

ב"כזאת" הנמצא df"מהמובחר oinn ל"ק גם (שלפי"ז במצרים"
מתיישב  זה אין כי - הנ"ל)) הזכרון וספר הרא"ם קושיות
(שהם  מצרים" "מטוב התיבות לכתוב הו"ל דלפי"ז בפשש"מ
על  המורה ("כזאת") להתיבה תיכף וכו'), השמלות של תואר

כו'. השמלות
בהערה 4) המפרשים כפי' קס"ד אפ"ל שהי' לומר ואין

הקושיא  שהרי - רש"י שולל וזהו כו' שמלות גם ששלח הקודמת,
לקס"ד. מקום אין ואז בכתוב, "כזאת" תיבת יכתוב שלא היא

ועוד.5) טוב דבק הנ"ל, שבפרש"י הגה"ה

קאי 6) אם (דלכאורה הדמיון בכ"ף מ"ש ג"כ תרצו ועפ"ז
שלח "ולאביו לכתוב הו"ל דלמטה, החשבון על גו'").z`fבסתם

. . כמו כן לדבר הלשון שדרך ע"ז: שכתב רמב"ן ראה אבל
גו'. לי עשה האלה נקראת כדברים הזאת והכ"ף גו"א: גם וראה

איש. כשלשים כמו השעור כ"ף
שזוהי הגו"א מ"ש הדמיון zpeekאבל כ"ף שאינו לומר רש"י

נמצא  לפי"ז שהרי הוא, דוחק הפשט ע"ד - השעור") "כ"ף (כ"א
(דתיבת  מקרא, של שבפשוטו הקושיא מיישב אינו שרש"י

.3 הערה וכנ"ל מיותרת), "כזאת"
נאמר 7) כז) (מה, לקמן דבכתוב מהא ראי' שהביאו ומה

- חמורים נזכר ולא העגלות" את "וירא
בקרא  מפורש דהרי חמורים, להזכיר מקום אין כי אינה,

שלח אשר העגלות "את בראית `ezeדמדבר z`yl מראה (שזה "
מטוב  נושאים והחמורים יעקב), את לראות יוסף תשוקת גודל
את  "וירא הרי (שם) לפרש"י ובפרט לשאתו. היו לא - מצרים

בעגלות). דוקא (שזהו כו'" ה"סימן היינו העגלות"
ב.8) טז, מגילה
(חדא"ג 9) מחממם והיין מצוננים, בטבעם שהזקנים לפי

שם). מגילה מהרש"א
ב.10) צד, פרשה ב"ר
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וצלה"ב:

ידוע  בענין 11א) פירושים ב' מפרש שכשרש"י
ליישב  מספיק אינו מהפי' שא' מפני זה הרי אחד,
שקשה  ומה הפרטים; בכל פשוטו לפי הכתוב את
הוא  הראשון והפי' ב'; לפי' להקשות אין א' לפי'
רש"י  הוצרך למה ובנדו"ד: לפשש"מ. יותר הקרוב
ע"פ  יותר קרוב ובמה מצרים", ב"טוב פי' ב' לפרש
השני  מהפי' ישן") ("יין הראשון הפי' פשש"מ

פול") של .12("גריסין

כשמביא  המקומות, ברוב רש"י, של דרכו ב)
דרשו" "ורבותינו כותב הוא חז"ל ממדרשי פירוש
אחר" "דבר כותב שני פירוש (וכשמוסיף וכיו"ב
בגמרא  (אם הפי' של מקורו לציין מבלי וכיו"ב),

וכו') מדרש הפי'13או בשני מוסיף בנדו"ד אולם ;
אגדה". וב"מדרש ב"גמרא" שמקורם

- כאן פי' כל של מקורו שידיעת מובן, שמזה
ציון  מוסיף מה וצלה"ב בהפי'; הבנה תוסיף

עצמן? הפירושים בהבנת - לפירושיו המקורות

את  בהביאו ברש"י הלשון שינוי צלה"ב: גם ג)
וממ"א: מגמרא הפירושים

למה  הטעם, רש"י מוסיף הראשון בפירוש (א)
נוחה  זקנים שדעת -) ישן "יין לשלוח יוסף בחר

למה 14הימנו)" מבאר אינו הב' בפירושו משא"כ ,
פול" של "גריסין ?15שלח

" כותב הא' בפי' ולכאורה epivn(ב) בגמרא",
או  "ומ"א"), הב' בפי' (כמש"כ מיותר "מצינו"

בגמרא" "פירשו רגיל בלשון הול"ל 16עכ"פ

וכדומה?

התיבות  גם מהגמרא רש"י מעתיק למה (ג)
"el glyy התיבות בפי' קאי הרי - ישן)" (יין

ישן" "יין (רק) ה"ז ופי' - כנ"ל מצרים" "מטוב
פול"). של גריסין "ומ"א הא' בפי' שכותב (כמו

בהכתוב,‚. לרש"י שקשה מה בכ"ז: והביאור
שאלה  (גם) אלא "כזאת", תיבת יתור רק לא הוא
חמורים  י' לאביו שלח שיוסף בסיפור כללית

וגו': מצרים מטוב נושאים
" לאחיו אמר שיוסף מסופר ועלו exdnבפרשתנו

וגו' אליו ואמרתם אבי mzxdine(ואח"כ)17אל
הנה" אבי את כש"הקול 18והורדתם נשמע 19וכן

("ויאמר  אז יוסף", אחי באו לאמר גו' פרעה בית
וקחו  כנען ארצה בואו ולכו גו' עשו זאת גו' פרעה
רצה  פרעה שגם היינו, אלי", ובואו גו' אביכם את
עם  למצרים יחזרו כנען לארץ בואם אחר שתיכף
"זאת  להם לומר ליוסף ציוה ולכן) אביהם. יעקב

גו'20עשו  ולנשיכםzelbrקחו את mz`ypeלטפכם
על mz`aeאביכם תחוס אל "ועינכם הוסיף וגם ;"
להסיר 21כליכם  בכדי גו'", מצרים ארץ כל טוב כי

למצרים. המהירה ביאתם לעכב שיכול מה כל

לזמן  רק היתה כנען לארץ שחזרתם ומכיון
מנת על להם exdniyמועט, אין הרי למצרים, לשוב

צידה  כדי רק כ"א תבואה, של מרובה בכמות צורך
את  ד"קחו לקיום עד שישהו המועט ולזמן לדרך
מכמות  בהרבה פחות (שזהו בתיכם" ואת אביכם
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(11.47 ע' ח"ו ואילך. 209 ע' ח"ה לקו"ש גם .cereראה
פרעה 12) ציוה שלא דבר יוסף שיעשה ח"ו דק"ל טוב: בדבק

לו  ששלח פי' לכן מצרים ארץ מטוב לו שישלח אמר לא שהרי
ומדהוציאו  . . לו שציוה ממה יותר הי' לא אבל לזקנים שטוב רק
(שה"ש  הטוב כיין וחכך שנא' טוב שנקרא יין שהוא י"ל מפשוטו

י). ז,
"מטוב תיבות כן לפרש שקשה ע"ז (נוסף "mixvnאבל

לרש"י הו"ל - גם בפשש"מ x`alשבכתוב, טוב) נקרא (ישן) דיין
זאת שלח שיוסף פרעה,envrnמשמע שאמר מה על בהוספה

ט. ס"ס לקמן וראה .27 ובהערה בפנים, כדלקמן
ו.13) כה, ח"ש יח. יט, כא. יח, וירא א. יז, לך פרש"י וראה

ועוד. כב. כה, תולדות
שליעקב 14) לפי לו שלח כו': זקנים שדעת על כתב בש"ח

" התיבות פי' גם שזהו היינו טוב. הפי'aehnהי' (וכ"מ מצרים"
הוסיף  שלכן לומר אפשר הי' ועפ"ז ,(12 שבהערה טוב בדבק
ישן") יין לו ("שלח זה למעלה שפי' איך לפרש בכדי טעם רש"י

בהכתוב, מתיישב
משמע  לא רש"י לשון שמפשטות לזה (נוסף כי אינו, אבל
של  בטעמו תלוי אינו מצרים" ב"מטוב זה פי' הרי כוונתו), שזוהי
- מצרים מטוב לפרש נוכל זה, טעם כותב הי' לא אם וגם רש"י,
לחלישות  שטוב מפני או זה מטעם אם ליעקב, הטוב הדבר

לזקנה) - שדעתi"yxtke(ובמילא מפני ולא יח), (יד, mipwfלך
.9 הערה וראה הך. דהיינו לומר ודוחק ממנו. נוחה

ע"ז 15) שכתבו הטעמים הרי כי ע"ז, טעם אין כי לומר ואין

דאי' דוד: דברי [וראה בפשטות המובנים טעמים הם המפרשים
את  שמביא מפני (ועוד) . . הדאגה את שמפיג (שם) במדרש
רוצה  טוב: ובדבק כראוי. שינתו שאין לפי לזקן דשייך . . השינה
ואין  מביאם. רש"י אין ולמה לזקנים] וטוב רך מאכל . . לומר
מתחיל?!), (לתלמיד מעצמם המובנים טעמים שהם מפני לתרץ
(ראה  כו'" זקנים "שדעת הא' בטעם לפרש הוצרך למה דא"כ

הקודמת). הערה
כה.16) לז, וישב כא. יח, וירא כא. ח, נח פירש"י וע"ד
ט.17) מה,
יג.18) שם,
טזֿכ.19) שם,
שלא 20) המכוון זה ולהשיג עשו. זאת עה"פ: ספורנו ראה

כו'. לכם קחו מלבוא אביכם ימאן
שהי'21) באביו יודע שהי' לפי התוס': בעלי זקנים דעת וראה

וחס  כליו על לכך קפדן . . יעקב ויותר חז"ל שאמרו כמו עליהם
כך. על הזהירם
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חמורים 1בפסוק ‡. עשרה כזאת שלח "ולאביו
מעתיק  גו'", אתונות ועשר מצרים מטוב נושאים
"כחשבון  ומפרש: כזאת" "שלח התיבות את רש"י

וגו'". חמורים עשרה החשבון ומהו הזה,
אפ"ל  בהכתוב,2לכאורה לרש"י לי' דקשה

"ולאביו  דהול"ל היא, מיותרת "כזאת" דתיבת
ולכן  וגו'", חמורים עשרה שתיבת 3שלח מפרש

כו'". הזה "כחשבון פירושה "כזאת"

כחשבון שהי' הכתוב מדגיש שבזה -dfdהיינו
לא  (וגם יותר ולא פחות לא וגו'", חמורים "עשרה

בכתוב). נזכרות שאינן אחרות מתנות

שיוסף  הקס"ד מהו ביותר: קשה זה פירוש אבל
כהחשבון שלא שהוצרך yxetndשלח עד בקרא,

הזה"; כחשבון - "כזאת ולהוסיף להדגיש הכתוב
שלח  "ולאביו אלא "כזאת", כתוב הי' לא אם גם
ששלח  יודעים היינו וגו'", חמורים עשרה

הזה" ?4"כחשבון

המפרשים  "כזאת"5וכתבו שמלת רש"י, בכוונת
עשרה  לאביו יוסף שלח לא כי מורה המיותרת
כזאת  בעגלות שלח ולאביו קרא ה"ק רק חמורים,

"כ  כלומר dfdוגו', oeaygשהוא ,"`ynd עשרה של
כו' .6חמורים

שהרי  בפרש"י, כן לפרש א"א בפשטות אבל
"כ  בלשונו מדגיש ומהו)oeaygהוא ",oeaygd(הזה

ד  של xtqnהואoeaygשפירוש כוונתו היתה ואילו ,
אלא חמורים שלח שלא לפרש י'yn`רש"י של

" לא הול"ל וכו', "oeaygkחמורים אלא ynk`הזה"
הזה".

לשון שפשטות כזאת aezkdובפרט "שלח
חמורים  משמעותה גו'" נושאים חמורים עשרה

המפרש רש"י, כוונת היתה ואילו של eheytממש.
הי' מפשוטו, הכתוב את המוציא לפירוש מקרא,

בסגנון זה את למקרא xexadכותב חמש לבן .7גם

להבין: צריך גם

"שלח" תיבת גם מהכתוב רש"י מעתיק למה א)
"כזאת" דתיבת היתור אלא לפרש בא לא הלא -

שבקרא.

ממשיך  הזה" "כחשבון כותב שרש"י אחרי ב)
" שאלה) oeaygd(בל' edne- וגו'" חמורים עשרה

עשרה  הזה "כחשבון בקיצור הול"ל ולכאורה
וגו'"? חמורים

"מטוב ·. התיבות את רש"י מעתיק לאח"ז
בגמרא  "מצינו ומפרש: ישן 8מצרים" יין לו ששלח

הימנו  נוחה זקנים ומ"א 9שדעת פול".10, של גריסין
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כג.1) מה, פרשתנו
ועוד.2) לדוד. משכיל שלנו, רש"י בדפוסי ההגה"ה פי'
קאי 3) ד"כזאת" לפרש רצה שרש"י כתבו טוב ובדבק ברא"ם

דלעיל  אפסוק דקאי קס"ד לאפוקי גו', עשרה כחשבון אלמטה:
אדלעיל  קאי דאי - וטעמי' ועוד), הספורנו (כפי' גו' נתן לכלם
יהי' כו' רז"ל ולדברי אוה"ח: (וראה לי' מבעי ועשרה עשרה מאי

הלוי)). בקראט (להר"א הזכרון ספר ג"כ וראה ו'. חסר הכתוב
שא"כ  ע"ז נוסף כי רש"י, כוונת שזוהי לומר דוחק אמנם
ב"וגו'") לרמזה עכ"פ (או עשרה תיבת גם להעתיק לרש"י הו"ל
הנה  - פירושו יסוד היא בוא"ו) כתובה (שאינה זו תיבה שהרי -
יתור  יבאר ולא אחת דאות חסר ידייק שרש"י לומר מסתבר אין

כזאת). -) שלימה תיבה
להפי' רק וזהו הוא"ו חסרון קשה לא הספורנו שלפי' (ובפרט

אלמטה). קאי ד"כזאת"
על  קאי ש"כזאת" ועוד, ואוה"ח כהראב"ע פרש"י שלא ומה
שמלות  בסמוך הנזכר "כמין הי' מצרים" ש"טוב דהיינו דלעיל,
- נושאים גו' חמורים עשרה ששלח הכתוב: (ופי' כסף"; וכלי

ב"כזאת" הנמצא df"מהמובחר oinn ל"ק גם (שלפי"ז במצרים"
מתיישב  זה אין כי - הנ"ל)) הזכרון וספר הרא"ם קושיות
(שהם  מצרים" "מטוב התיבות לכתוב הו"ל דלפי"ז בפשש"מ
על  המורה ("כזאת") להתיבה תיכף וכו'), השמלות של תואר

כו'. השמלות
בהערה 4) המפרשים כפי' קס"ד אפ"ל שהי' לומר ואין

הקושיא  שהרי - רש"י שולל וזהו כו' שמלות גם ששלח הקודמת,
לקס"ד. מקום אין ואז בכתוב, "כזאת" תיבת יכתוב שלא היא

ועוד.5) טוב דבק הנ"ל, שבפרש"י הגה"ה

קאי 6) אם (דלכאורה הדמיון בכ"ף מ"ש ג"כ תרצו ועפ"ז
שלח "ולאביו לכתוב הו"ל דלמטה, החשבון על גו'").z`fבסתם

. . כמו כן לדבר הלשון שדרך ע"ז: שכתב רמב"ן ראה אבל
גו'. לי עשה האלה נקראת כדברים הזאת והכ"ף גו"א: גם וראה

איש. כשלשים כמו השעור כ"ף
שזוהי הגו"א מ"ש הדמיון zpeekאבל כ"ף שאינו לומר רש"י

נמצא  לפי"ז שהרי הוא, דוחק הפשט ע"ד - השעור") "כ"ף (כ"א
(דתיבת  מקרא, של שבפשוטו הקושיא מיישב אינו שרש"י

.3 הערה וכנ"ל מיותרת), "כזאת"
נאמר 7) כז) (מה, לקמן דבכתוב מהא ראי' שהביאו ומה

- חמורים נזכר ולא העגלות" את "וירא
בקרא  מפורש דהרי חמורים, להזכיר מקום אין כי אינה,

שלח אשר העגלות "את בראית `ezeדמדבר z`yl מראה (שזה "
מטוב  נושאים והחמורים יעקב), את לראות יוסף תשוקת גודל
את  "וירא הרי (שם) לפרש"י ובפרט לשאתו. היו לא - מצרים

בעגלות). דוקא (שזהו כו'" ה"סימן היינו העגלות"
ב.8) טז, מגילה
(חדא"ג 9) מחממם והיין מצוננים, בטבעם שהזקנים לפי

שם). מגילה מהרש"א
ב.10) צד, פרשה ב"ר

ybie zyxt - zegiy ihewl

וצלה"ב:

ידוע  בענין 11א) פירושים ב' מפרש שכשרש"י
ליישב  מספיק אינו מהפי' שא' מפני זה הרי אחד,
שקשה  ומה הפרטים; בכל פשוטו לפי הכתוב את
הוא  הראשון והפי' ב'; לפי' להקשות אין א' לפי'
רש"י  הוצרך למה ובנדו"ד: לפשש"מ. יותר הקרוב
ע"פ  יותר קרוב ובמה מצרים", ב"טוב פי' ב' לפרש
השני  מהפי' ישן") ("יין הראשון הפי' פשש"מ

פול") של .12("גריסין

כשמביא  המקומות, ברוב רש"י, של דרכו ב)
דרשו" "ורבותינו כותב הוא חז"ל ממדרשי פירוש
אחר" "דבר כותב שני פירוש (וכשמוסיף וכיו"ב
בגמרא  (אם הפי' של מקורו לציין מבלי וכיו"ב),

וכו') מדרש הפי'13או בשני מוסיף בנדו"ד אולם ;
אגדה". וב"מדרש ב"גמרא" שמקורם

- כאן פי' כל של מקורו שידיעת מובן, שמזה
ציון  מוסיף מה וצלה"ב בהפי'; הבנה תוסיף

עצמן? הפירושים בהבנת - לפירושיו המקורות

את  בהביאו ברש"י הלשון שינוי צלה"ב: גם ג)
וממ"א: מגמרא הפירושים

למה  הטעם, רש"י מוסיף הראשון בפירוש (א)
נוחה  זקנים שדעת -) ישן "יין לשלוח יוסף בחר

למה 14הימנו)" מבאר אינו הב' בפירושו משא"כ ,
פול" של "גריסין ?15שלח

" כותב הא' בפי' ולכאורה epivn(ב) בגמרא",
או  "ומ"א"), הב' בפי' (כמש"כ מיותר "מצינו"

בגמרא" "פירשו רגיל בלשון הול"ל 16עכ"פ

וכדומה?

התיבות  גם מהגמרא רש"י מעתיק למה (ג)
"el glyy התיבות בפי' קאי הרי - ישן)" (יין

ישן" "יין (רק) ה"ז ופי' - כנ"ל מצרים" "מטוב
פול"). של גריסין "ומ"א הא' בפי' שכותב (כמו

בהכתוב,‚. לרש"י שקשה מה בכ"ז: והביאור
שאלה  (גם) אלא "כזאת", תיבת יתור רק לא הוא
חמורים  י' לאביו שלח שיוסף בסיפור כללית

וגו': מצרים מטוב נושאים
" לאחיו אמר שיוסף מסופר ועלו exdnבפרשתנו

וגו' אליו ואמרתם אבי mzxdine(ואח"כ)17אל
הנה" אבי את כש"הקול 18והורדתם נשמע 19וכן

("ויאמר  אז יוסף", אחי באו לאמר גו' פרעה בית
וקחו  כנען ארצה בואו ולכו גו' עשו זאת גו' פרעה
רצה  פרעה שגם היינו, אלי", ובואו גו' אביכם את
עם  למצרים יחזרו כנען לארץ בואם אחר שתיכף
"זאת  להם לומר ליוסף ציוה ולכן) אביהם. יעקב

גו'20עשו  ולנשיכםzelbrקחו את mz`ypeלטפכם
על mz`aeאביכם תחוס אל "ועינכם הוסיף וגם ;"
להסיר 21כליכם  בכדי גו'", מצרים ארץ כל טוב כי

למצרים. המהירה ביאתם לעכב שיכול מה כל

לזמן  רק היתה כנען לארץ שחזרתם ומכיון
מנת על להם exdniyמועט, אין הרי למצרים, לשוב

צידה  כדי רק כ"א תבואה, של מרובה בכמות צורך
את  ד"קחו לקיום עד שישהו המועט ולזמן לדרך
מכמות  בהרבה פחות (שזהו בתיכם" ואת אביכם
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(11.47 ע' ח"ו ואילך. 209 ע' ח"ה לקו"ש גם .cereראה
פרעה 12) ציוה שלא דבר יוסף שיעשה ח"ו דק"ל טוב: בדבק

לו  ששלח פי' לכן מצרים ארץ מטוב לו שישלח אמר לא שהרי
ומדהוציאו  . . לו שציוה ממה יותר הי' לא אבל לזקנים שטוב רק
(שה"ש  הטוב כיין וחכך שנא' טוב שנקרא יין שהוא י"ל מפשוטו

י). ז,
"מטוב תיבות כן לפרש שקשה ע"ז (נוסף "mixvnאבל

לרש"י הו"ל - גם בפשש"מ x`alשבכתוב, טוב) נקרא (ישן) דיין
זאת שלח שיוסף פרעה,envrnמשמע שאמר מה על בהוספה

ט. ס"ס לקמן וראה .27 ובהערה בפנים, כדלקמן
ו.13) כה, ח"ש יח. יט, כא. יח, וירא א. יז, לך פרש"י וראה

ועוד. כב. כה, תולדות
שליעקב 14) לפי לו שלח כו': זקנים שדעת על כתב בש"ח

" התיבות פי' גם שזהו היינו טוב. הפי'aehnהי' (וכ"מ מצרים"
הוסיף  שלכן לומר אפשר הי' ועפ"ז ,(12 שבהערה טוב בדבק
ישן") יין לו ("שלח זה למעלה שפי' איך לפרש בכדי טעם רש"י

בהכתוב, מתיישב
משמע  לא רש"י לשון שמפשטות לזה (נוסף כי אינו, אבל
של  בטעמו תלוי אינו מצרים" ב"מטוב זה פי' הרי כוונתו), שזוהי
- מצרים מטוב לפרש נוכל זה, טעם כותב הי' לא אם וגם רש"י,
לחלישות  שטוב מפני או זה מטעם אם ליעקב, הטוב הדבר

לזקנה) - שדעתi"yxtke(ובמילא מפני ולא יח), (יד, mipwfלך
.9 הערה וראה הך. דהיינו לומר ודוחק ממנו. נוחה

ע"ז 15) שכתבו הטעמים הרי כי ע"ז, טעם אין כי לומר ואין

דאי' דוד: דברי [וראה בפשטות המובנים טעמים הם המפרשים
את  שמביא מפני (ועוד) . . הדאגה את שמפיג (שם) במדרש
רוצה  טוב: ובדבק כראוי. שינתו שאין לפי לזקן דשייך . . השינה
ואין  מביאם. רש"י אין ולמה לזקנים] וטוב רך מאכל . . לומר
מתחיל?!), (לתלמיד מעצמם המובנים טעמים שהם מפני לתרץ
(ראה  כו'" זקנים "שדעת הא' בטעם לפרש הוצרך למה דא"כ

הקודמת). הערה
כה.16) לז, וישב כא. יח, וירא כא. ח, נח פירש"י וע"ד
ט.17) מה,
יג.18) שם,
טזֿכ.19) שם,
שלא 20) המכוון זה ולהשיג עשו. זאת עה"פ: ספורנו ראה

כו'. לכם קחו מלבוא אביכם ימאן
שהי'21) באביו יודע שהי' לפי התוס': בעלי זקנים דעת וראה

וחס  כליו על לכך קפדן . . יעקב ויותר חז"ל שאמרו כמו עליהם
כך. על הזהירם
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- הראשונה בפעם לכנען בחזרתם שלקחו התבואה
לדרך). לצידה הוצרכו אז שגם

מבואר  בכתוב קשה: נתן 22ועפי"ז שיוסף
את  ("טענו פרעה לו שאמר מה כל את לאחיו
לדרך  צידה וגם תבואה), ופרש"י גו'" בעירכם
גו' חמורים "עשרה לאביו ושלח עוד הוסיף ואח"כ

נושאות אתונות oefneועשר mgle xa ומכיון גו'",
שלח  צורך לאיזה - למצרים יחזרו מועט שבזמן

הזה? המטען כל

"כחשבון „. רש"י מפרש כ"ז לתרץ ובכדי
הנאמר  על קאי לא "כזאת" שתיבת וכוונתו הזה",

onwlכחשבון" אלא זה, חשבון dfdבפסוק - "
בכתובxakהידוע מהמסופר היינו ,f"iptl23 ועפי"ז ;

"עשרה  לאביו ששלח יוסף של טעמו מתורץ
וגו'". חמורים

שפרעה  מסופר שלפנ"ז בכתובים והביאור:
את  טענו עשו זאת אחיך אל "אמור יוסף את ציווה

הם כי בשמעו שפרעה היינו, sqeiבעירכם", ig`
ליוסף  יחסו מעין אליהם ביחס אמר 24נתעורר ולכן ,

- בעירם את לטעון תבואה לאחיו שיתן ליוסף
וביתו. ליעקב מתנה

דאם מובן, "באו drxtועפי"ז כי ששמע בשעה ,
נתעורר  כנען, בארץ אב ליוסף לו ושיש יוסף" אחי

ליוסף  ק"ו ליעקב, מתנות כ"כ ששלח 25עד

משל  יותר וגדולות לאביו, מתנות ישלח זו שבשעה
פרעה.

ולאביו מש"נ: לבד envrn(יוסףglyוזהו -
פרעה) כחשבוןz`fkמציווי -dfd כאותו היינו ,

פרעה: ששלח על dxyrהחשבון ונוסף חמורים.
(ובחשבון  גם שלח פרעה של כחשבונו השילוח

.26אתונות xyrהנ"ל)

בא, לפרנסה ולא מתנה, בתור הי' כ"ז [אמנם
כזה  לשילוח צריכים היו לא ס"ג].27כי כנ"ל ,

"שלח", תיבת גם הכתוב מן רש"י מעתיק ולכן
- ש"שלח" מתנתו שזוהי מדגיש בזה sqeiכי

envrn28.

.‰" ומדייק רש"י oeaygdוממשיך edne עשרה
הנ"ל  לפי כי בזה, כוונתו - וגו'" חמורים

מתנת ד"הח  של הזה החשבון היינו הזה" שבון
מובן: אינו בנימין)lkפרעה, גם (כולל יוסף אחי

חמורים  י"א להם שהי' נמצא במצרים, אז היו
"אמור  ליוסף פרעה וכשאמר בתבואה, להטעינן
חמורים  י"א הטעינו בעירכם", את טענו גו' לאחיך
"כחשבון  "כזאת", נפרש איך וא"כ פרעה. בציווי

ששלח רק drxtהזה" שלח שיוסף מפורש הרי -
י"א)? (ולא "עשרה" של חשבון

" רש"י: כותב -dxyrהחשבוןedneלכן "
רק edfyלהדגיש שלח שפרעה היינו החשבון;

) הזה" יוסף dxyr"כחשבון של ומתנתו חמורים),
פרעה. של ל(חשבון) התאימה

י"א  ולהם אחים, י"א היו הרי כנ"ל, וקשה,
את  רק להטעין פרעה ציוה ולמה חמורים,
הי"א? של חמורו ולא מהם עשרה של חמוריהם
בעירכם" את "טענו הלשון מפשטות זאת: ועוד
אחי  של בעירם את לטעון שציווה משמע (סתם)
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כא.22) מה,
רא"ם).23) (וראה נכון ואיננו פרש"י על כתב ברמב"ן

שעוועל) - הרמב"ן לפי' בהערות (הובא כתב שמואל ובנמוקי
הנאמר  החשבון" על שירמוז נכון "ואיננו היא הרמב"ן שכוונת
- הרא"ם כפי' (ולא קודם הנאמר על רק מורה כזאת כי כן אחרי
לפי  אמנם הוא). דוחק שם שתירץ ומה הרע"ב פי' ג"כ וראה

לפני"ז. הנאמר על קאי לרש"י גם בפנים המבואר
הוא 24) כי פי' עשו זאת באומרו ירצה עה"פ: אוה"ח וראה

בדבר  חפץ שהוא אלא כו' לבד מתרצה שהוא לא להם רצוי
עשו. זאת ואומר

רשות 25) לשאול מבלי כ"ז שלח שיוסף הא ג"כ יומתק ועפ"ז
כי - (12 הערה לעיל (ראה מתנות drxtמפרעה בשילוחו עצמו

יותר. ועוד ג"כ לשלוח יוסף את "מכריח" - ליעקב
(ולא 26) באיכות רב שהוא דבר לשלוח לו דהי' להקשות ואין

אתם) בחזרה זה את להביא טורח להם שיהי' בכמות גדול ריבוי

יעקב  של כבודו זה שאין בפשטות י"ל בפנים המבואר עפ"י כי -
(אפי') תהא יוסף (וראה zi`xpשמתנת פרעה מתנת משל קטנה

במספר  יוסף ששלח במה רמזים שיש כאן לדוד ומשכיל גו"א
עשרה).

מהדברים  וכו' מזון הי' הרי הרעב זמן אז שהי' דמכיון ועי"ל
באיכות. גם חשובים הכי

לאביו27) ומזון "לחם השילוח jxclומ"ש על נוסף ה"ז - "
אין  לדרך" ד"לאביו פשיטא דהרי וכו' בר מצרים מטוב העיקרי

גו'. אתונות דעשר במשא צורך
פרעה 28) שהרי פרעה, ציווי עפ"י כ"ז שלח שיוסף לומר ואין

" א) רק לו ג"`xnאמר (וראה אחיך" ב)אל יט), מה, פרש"י כ
את כתוב mkxira"טענו וכאן עגלות). (ושיקחו חמורים עשרה - "
שיוסף eia`lא) gly ויעשו" פרעה, ציווי קיימו שאחיו ולאחרי

okנשאים") חמורים ששלח ב) אתונות,aehnבנ"י". וגם מצרים")
ע"י  פרעה ציווי שקיום ובפרט פרעה. שציווה במה כלל שאי"ז
ויתן  פרעה פי על עגלות יוסף להם "ויתן לפנ"ז כתוב כבר יוסף
נתן  ש"לכולם זה כל דעל לומר גדול ודוחק לדרך". צידה להם

פרעה". פי "על קאי - גו'" שלח ולאביו גו' נתן ולבנימין גו'
יעקב 29) אבינו אל יהודה החזירו לא בנימין לק"ט: במדרש

בנימין  ביד גם נותן הי' כן שאלמלי במצרים, יוסף עם נשאר אלא
פ. אות תו"ש ג"כ וראה כו'. חמור משא

ורמז  משמעות שום אין א) כן: לומר קשה בפשש"מ אמנם
מה, (פרשתנו אוה"ח וראה - מצרים בארץ נשאר שבנימין בכתוב

ybie zyxt - zegiy ihewl

הקודמים, הכתובים מן מובן בזה הביאור אמנם
לפרשו: לרש"י צורך שאין עד כ"כ הוא ופשוט

אחי  שירדו הראשונה בפעם כי מסופר מקץ בפ'
את  אצלו יוסף עיכב במצרים, בר לשבר יוסף

שהי' ומכיון מובן,arxשמעון. הרי כנען, בארץ
משכון  כעין רק זה הי' הרי שמעון, את שעיכב דאף
חמורו, את עיכב לא ובודאי חמורו לעכב ענין ואין
וב"ב  אביו לפרנסת במזון החמור את הטעין כ"א

אתם  לקחוהו יוסף 30(ואחיו אחי וכשירדו .(
רק היו השני' בפעם (וחמוריהם dxyrלמצרים

dxyrה"ז בעירכם " את "טענו פרעה וציווי ,(dxyr
.31חמורים 

.Â בתור לאביו כ"ז שלח דיוסף הנ"ל ע"פ והנה
להחיותו  המוכרח כדבר ולא - וכו' ולכבודו מתנה
שלח  בשלימותו הכבוד שיהי' שבכדי מובן - ברעב
אביו  את לכבד שהיא כוונתו נראית עצמו שבו דבר

וכו'.
"מטוב  הא') (בפירושו רש"י מפרש ולכן

ישן יין לו "שלח - epnidמצרים" dgep mipwf zrcy."
(ולא  ותענוג רוח נחת של דבר ששלח היינו,

רעבונו). לשבור המוכרח

עם מתאים זה פירוש כי אם okezאך, zellk

יוסף  של טעמו היטב מובן ועפ"ז - הכתובים
כ"כ מתאים אינו - לאביו זו מתנה itl'בשילוח

zelnd מצרים שארץ מצינו לא מצרים": "מטוב של
מצרים" "מטוב לו שיקראו ועד ביין, נשתבחה

.mirxfa32כ"אzepli`aנשתבחהl`ואדרבא

מקורו זה שפי' רש"י כותב שענינה xnba`לכן ,
ששלח  מה מובן שעפ"ז ההלכות, פי' הוא בעיקר
התיבות  בפי' כ"כ מתאים שאינו (אף ישן יין
אב  דכיבוד ההלכה מצד כי - מצרים") "מטוב

ישן". "יין לשלוח הי' מתאים

בגמרא "מצינו בלשונו: רש"י elומאריך glyy
יין  היינו מצרים" ש"טוב סתם כותב (ואינו כו'"
פי' שאי"ז מרמז כשבזה בגמרא), כמפורש ישן
("מטוב  אלו תיבות שהרי בכ"מ, כרגיל התיבות
תוכן  שמכללות אלא כן, לפרש קשה מצרים")
מתנות  לאביו לשלוח הרבה שיוסף מזה - הכתובים

אב; כיבוד של ענין בזה שהי' צ"ל -

" ש(רק) זה) פי' (על רש"י כותב epivnולכן
הייתה מצרים") ("מטוב שמתנתו יין בגמרא"

כי 33ישן  - לו" "שלח התיבות את גם ומוסיף .
אלא  מצרים", ה"טוב מהו רק (לא מבואר זה בטעם
ניכר  זה שבדבר היינו - לו" "שלח של הכוונה גם)

לאביו. המתנות שילוח לכללות הטעם

.Ê כ"כ מתאים אינו זה פי' שסו"ס מכיון אך
עוד  רש"י מביא לכן כנ"ל, מצרים", "מטוב בפי'
מתיישב  לפי"ז אשר פול", של גריסין "ומ"א פי':
ה"ז  פול" של "גריסין כי מצרים", "מטוב פי' היטב
חשוב  מאכל הי' בפרט שזה ולהעיר - זרעים.

(כי 34במצרים  זה, דבר לו שלח למה ג"כ ומובן ,
צריך  רש"י ואין מצרים), של משבחה זהו הרי

לפרשו.
דבר  הי' מצרים" ש"טוב זה פי' לאידך, אבל

כללותoefnשל תוכן מצד כ"כ מתיישב אינו ,oiprd,
לכן  דאביו. וכו' לכבודו הי' המתנה ששילוח

כפי' רש"י והעיקרי ipyמביאו הראשון ופירוש ,
זקנים שדעת ישן יין לו ש"שלח הימנו",dgepהוא
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בכתוב  מבואר ב) בנימין. ואת כולן פי' אחיו, אל וישלח  כד):
בנפשו  קשורה "ונפשו ליוסף אמר שיהודה פרשתנו בתחלת

והי' הנערeze`xk(ולכן) אין ש zneכי לחשוש שיש ומכיון "skiz
לא  שיוסף פשוט סכנ"פ, חשש שיש - ימות הנער שאין בראותו

אצלו. מעכבו הי'
חמורים  עשרה רק ששלח כתבו ועוד הארוך  טור ברשב"ם,
לומר  קשה הפשט, ע"ד אבל בנימין. את להטריח רצה לא כי
וכו'), אהבו אביו (אשר בנימין על לטורח יהיה כזה שדבר

ואדרבה.
מזה cg`lוהי'30) ויתרה להנהיג. חמורים שני מהם

מושב  ראה "בעירכם". על נוסף לנהוג בהמות כ' שהי' בפרשתנו
כו' אלא עליהם לרכוב החמורים להם נתן "שלא (שם) זקנים

לכ  חזקוני והיינו וראה - אחריהם" מחמר להיות חמורו אחד ל
שם.

ושלא 31) - לכנען שמעון עם ביחד לדרכם יצאו שכבר ואף
ששמעון  צ"ל ולכאורה מקץ), בס"פ (כמסופר תיכף לחזור ע"מ
קושיא  הדרא ועפ"ז אחיו לכל שהי' כמו לעצמו חמור קנה

לדוכתא,
א) מד, - כג מג, (מקץ הכתובים פשטות דמזמן gkenהרי

על  (הניתנות האמתחות שמילא עד שמעון את אליהם שהוציא
יוסף*. מבית יצאו לא השבטים של) החמורים

:(i ,cn uwn) i"yx oeyl f"itr oaeie `'עשרה *) cia daipb z`vnpy
jxev oi`e .mdl eid zegzn` 'i wx ik ,miyp` `"i eidy s` - mdn

`"k - `wec e`l dxyrc wgecl חבורה.
:`zi` (g ,a"vt) x"aay i"yxta'ג.c"dh `ed ile`e .'ek `"pa

(32i"yxt,כנען לארץ היין שלח אשר ולהעיר יו"ד. יג, לך
ושעורה חטה "ארץ כדכתיב ביין, נשתבחה כן (עקב otbeשהיא "

"מטוב לקרותו יתכן ולא ח) כנען.mixvnח, לארץ ביחס "
שהי'33) (ומתאים) טוב הכי הדבר היינו מצרים" "מטוב ופי'

ליעקב. מתנה בתור - במצרים
ע.34) אות תו"ש ראה
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- הראשונה בפעם לכנען בחזרתם שלקחו התבואה
לדרך). לצידה הוצרכו אז שגם

מבואר  בכתוב קשה: נתן 22ועפי"ז שיוסף
את  ("טענו פרעה לו שאמר מה כל את לאחיו
לדרך  צידה וגם תבואה), ופרש"י גו'" בעירכם
גו' חמורים "עשרה לאביו ושלח עוד הוסיף ואח"כ

נושאות אתונות oefneועשר mgle xa ומכיון גו'",
שלח  צורך לאיזה - למצרים יחזרו מועט שבזמן

הזה? המטען כל

"כחשבון „. רש"י מפרש כ"ז לתרץ ובכדי
הנאמר  על קאי לא "כזאת" שתיבת וכוונתו הזה",

onwlכחשבון" אלא זה, חשבון dfdבפסוק - "
בכתובxakהידוע מהמסופר היינו ,f"iptl23 ועפי"ז ;

"עשרה  לאביו ששלח יוסף של טעמו מתורץ
וגו'". חמורים

שפרעה  מסופר שלפנ"ז בכתובים והביאור:
את  טענו עשו זאת אחיך אל "אמור יוסף את ציווה

הם כי בשמעו שפרעה היינו, sqeiבעירכם", ig`
ליוסף  יחסו מעין אליהם ביחס אמר 24נתעורר ולכן ,

- בעירם את לטעון תבואה לאחיו שיתן ליוסף
וביתו. ליעקב מתנה

דאם מובן, "באו drxtועפי"ז כי ששמע בשעה ,
נתעורר  כנען, בארץ אב ליוסף לו ושיש יוסף" אחי

ליוסף  ק"ו ליעקב, מתנות כ"כ ששלח 25עד

משל  יותר וגדולות לאביו, מתנות ישלח זו שבשעה
פרעה.

ולאביו מש"נ: לבד envrn(יוסףglyוזהו -
פרעה) כחשבוןz`fkמציווי -dfd כאותו היינו ,

פרעה: ששלח על dxyrהחשבון ונוסף חמורים.
(ובחשבון  גם שלח פרעה של כחשבונו השילוח

.26אתונות xyrהנ"ל)

בא, לפרנסה ולא מתנה, בתור הי' כ"ז [אמנם
כזה  לשילוח צריכים היו לא ס"ג].27כי כנ"ל ,

"שלח", תיבת גם הכתוב מן רש"י מעתיק ולכן
- ש"שלח" מתנתו שזוהי מדגיש בזה sqeiכי

envrn28.

.‰" ומדייק רש"י oeaygdוממשיך edne עשרה
הנ"ל  לפי כי בזה, כוונתו - וגו'" חמורים

מתנת ד"הח  של הזה החשבון היינו הזה" שבון
מובן: אינו בנימין)lkפרעה, גם (כולל יוסף אחי

חמורים  י"א להם שהי' נמצא במצרים, אז היו
"אמור  ליוסף פרעה וכשאמר בתבואה, להטעינן
חמורים  י"א הטעינו בעירכם", את טענו גו' לאחיך
"כחשבון  "כזאת", נפרש איך וא"כ פרעה. בציווי

ששלח רק drxtהזה" שלח שיוסף מפורש הרי -
י"א)? (ולא "עשרה" של חשבון

" רש"י: כותב -dxyrהחשבוןedneלכן "
רק edfyלהדגיש שלח שפרעה היינו החשבון;

) הזה" יוסף dxyr"כחשבון של ומתנתו חמורים),
פרעה. של ל(חשבון) התאימה

י"א  ולהם אחים, י"א היו הרי כנ"ל, וקשה,
את  רק להטעין פרעה ציוה ולמה חמורים,
הי"א? של חמורו ולא מהם עשרה של חמוריהם
בעירכם" את "טענו הלשון מפשטות זאת: ועוד
אחי  של בעירם את לטעון שציווה משמע (סתם)
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כא.22) מה,
רא"ם).23) (וראה נכון ואיננו פרש"י על כתב ברמב"ן

שעוועל) - הרמב"ן לפי' בהערות (הובא כתב שמואל ובנמוקי
הנאמר  החשבון" על שירמוז נכון "ואיננו היא הרמב"ן שכוונת
- הרא"ם כפי' (ולא קודם הנאמר על רק מורה כזאת כי כן אחרי
לפי  אמנם הוא). דוחק שם שתירץ ומה הרע"ב פי' ג"כ וראה

לפני"ז. הנאמר על קאי לרש"י גם בפנים המבואר
הוא 24) כי פי' עשו זאת באומרו ירצה עה"פ: אוה"ח וראה

בדבר  חפץ שהוא אלא כו' לבד מתרצה שהוא לא להם רצוי
עשו. זאת ואומר

רשות 25) לשאול מבלי כ"ז שלח שיוסף הא ג"כ יומתק ועפ"ז
כי - (12 הערה לעיל (ראה מתנות drxtמפרעה בשילוחו עצמו

יותר. ועוד ג"כ לשלוח יוסף את "מכריח" - ליעקב
(ולא 26) באיכות רב שהוא דבר לשלוח לו דהי' להקשות ואין

אתם) בחזרה זה את להביא טורח להם שיהי' בכמות גדול ריבוי

יעקב  של כבודו זה שאין בפשטות י"ל בפנים המבואר עפ"י כי -
(אפי') תהא יוסף (וראה zi`xpשמתנת פרעה מתנת משל קטנה

במספר  יוסף ששלח במה רמזים שיש כאן לדוד ומשכיל גו"א
עשרה).

מהדברים  וכו' מזון הי' הרי הרעב זמן אז שהי' דמכיון ועי"ל
באיכות. גם חשובים הכי

לאביו27) ומזון "לחם השילוח jxclומ"ש על נוסף ה"ז - "
אין  לדרך" ד"לאביו פשיטא דהרי וכו' בר מצרים מטוב העיקרי

גו'. אתונות דעשר במשא צורך
פרעה 28) שהרי פרעה, ציווי עפ"י כ"ז שלח שיוסף לומר ואין

" א) רק לו ג"`xnאמר (וראה אחיך" ב)אל יט), מה, פרש"י כ
את כתוב mkxira"טענו וכאן עגלות). (ושיקחו חמורים עשרה - "
שיוסף eia`lא) gly ויעשו" פרעה, ציווי קיימו שאחיו ולאחרי

okנשאים") חמורים ששלח ב) אתונות,aehnבנ"י". וגם מצרים")
ע"י  פרעה ציווי שקיום ובפרט פרעה. שציווה במה כלל שאי"ז
ויתן  פרעה פי על עגלות יוסף להם "ויתן לפנ"ז כתוב כבר יוסף
נתן  ש"לכולם זה כל דעל לומר גדול ודוחק לדרך". צידה להם

פרעה". פי "על קאי - גו'" שלח ולאביו גו' נתן ולבנימין גו'
יעקב 29) אבינו אל יהודה החזירו לא בנימין לק"ט: במדרש

בנימין  ביד גם נותן הי' כן שאלמלי במצרים, יוסף עם נשאר אלא
פ. אות תו"ש ג"כ וראה כו'. חמור משא

ורמז  משמעות שום אין א) כן: לומר קשה בפשש"מ אמנם
מה, (פרשתנו אוה"ח וראה - מצרים בארץ נשאר שבנימין בכתוב

ybie zyxt - zegiy ihewl

הקודמים, הכתובים מן מובן בזה הביאור אמנם
לפרשו: לרש"י צורך שאין עד כ"כ הוא ופשוט

אחי  שירדו הראשונה בפעם כי מסופר מקץ בפ'
את  אצלו יוסף עיכב במצרים, בר לשבר יוסף

שהי' ומכיון מובן,arxשמעון. הרי כנען, בארץ
משכון  כעין רק זה הי' הרי שמעון, את שעיכב דאף
חמורו, את עיכב לא ובודאי חמורו לעכב ענין ואין
וב"ב  אביו לפרנסת במזון החמור את הטעין כ"א

אתם  לקחוהו יוסף 30(ואחיו אחי וכשירדו .(
רק היו השני' בפעם (וחמוריהם dxyrלמצרים

dxyrה"ז בעירכם " את "טענו פרעה וציווי ,(dxyr
.31חמורים 

.Â בתור לאביו כ"ז שלח דיוסף הנ"ל ע"פ והנה
להחיותו  המוכרח כדבר ולא - וכו' ולכבודו מתנה
שלח  בשלימותו הכבוד שיהי' שבכדי מובן - ברעב
אביו  את לכבד שהיא כוונתו נראית עצמו שבו דבר

וכו'.
"מטוב  הא') (בפירושו רש"י מפרש ולכן

ישן יין לו "שלח - epnidמצרים" dgep mipwf zrcy."
(ולא  ותענוג רוח נחת של דבר ששלח היינו,

רעבונו). לשבור המוכרח

עם מתאים זה פירוש כי אם okezאך, zellk

יוסף  של טעמו היטב מובן ועפ"ז - הכתובים
כ"כ מתאים אינו - לאביו זו מתנה itl'בשילוח

zelnd מצרים שארץ מצינו לא מצרים": "מטוב של
מצרים" "מטוב לו שיקראו ועד ביין, נשתבחה

.mirxfa32כ"אzepli`aנשתבחהl`ואדרבא

מקורו זה שפי' רש"י כותב שענינה xnba`לכן ,
ששלח  מה מובן שעפ"ז ההלכות, פי' הוא בעיקר
התיבות  בפי' כ"כ מתאים שאינו (אף ישן יין
אב  דכיבוד ההלכה מצד כי - מצרים") "מטוב

ישן". "יין לשלוח הי' מתאים

בגמרא "מצינו בלשונו: רש"י elומאריך glyy
יין  היינו מצרים" ש"טוב סתם כותב (ואינו כו'"
פי' שאי"ז מרמז כשבזה בגמרא), כמפורש ישן
("מטוב  אלו תיבות שהרי בכ"מ, כרגיל התיבות
תוכן  שמכללות אלא כן, לפרש קשה מצרים")
מתנות  לאביו לשלוח הרבה שיוסף מזה - הכתובים

אב; כיבוד של ענין בזה שהי' צ"ל -

" ש(רק) זה) פי' (על רש"י כותב epivnולכן
הייתה מצרים") ("מטוב שמתנתו יין בגמרא"

כי 33ישן  - לו" "שלח התיבות את גם ומוסיף .
אלא  מצרים", ה"טוב מהו רק (לא מבואר זה בטעם
ניכר  זה שבדבר היינו - לו" "שלח של הכוונה גם)

לאביו. המתנות שילוח לכללות הטעם

.Ê כ"כ מתאים אינו זה פי' שסו"ס מכיון אך
עוד  רש"י מביא לכן כנ"ל, מצרים", "מטוב בפי'
מתיישב  לפי"ז אשר פול", של גריסין "ומ"א פי':
ה"ז  פול" של "גריסין כי מצרים", "מטוב פי' היטב
חשוב  מאכל הי' בפרט שזה ולהעיר - זרעים.

(כי 34במצרים  זה, דבר לו שלח למה ג"כ ומובן ,
צריך  רש"י ואין מצרים), של משבחה זהו הרי

לפרשו.
דבר  הי' מצרים" ש"טוב זה פי' לאידך, אבל

כללותoefnשל תוכן מצד כ"כ מתיישב אינו ,oiprd,
לכן  דאביו. וכו' לכבודו הי' המתנה ששילוח

כפי' רש"י והעיקרי ipyמביאו הראשון ופירוש ,
זקנים שדעת ישן יין לו ש"שלח הימנו",dgepהוא
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בכתוב  מבואר ב) בנימין. ואת כולן פי' אחיו, אל וישלח  כד):
בנפשו  קשורה "ונפשו ליוסף אמר שיהודה פרשתנו בתחלת

והי' הנערeze`xk(ולכן) אין ש zneכי לחשוש שיש ומכיון "skiz
לא  שיוסף פשוט סכנ"פ, חשש שיש - ימות הנער שאין בראותו

אצלו. מעכבו הי'
חמורים  עשרה רק ששלח כתבו ועוד הארוך  טור ברשב"ם,
לומר  קשה הפשט, ע"ד אבל בנימין. את להטריח רצה לא כי
וכו'), אהבו אביו (אשר בנימין על לטורח יהיה כזה שדבר

ואדרבה.
מזה cg`lוהי'30) ויתרה להנהיג. חמורים שני מהם

מושב  ראה "בעירכם". על נוסף לנהוג בהמות כ' שהי' בפרשתנו
כו' אלא עליהם לרכוב החמורים להם נתן "שלא (שם) זקנים

לכ  חזקוני והיינו וראה - אחריהם" מחמר להיות חמורו אחד ל
שם.

ושלא 31) - לכנען שמעון עם ביחד לדרכם יצאו שכבר ואף
ששמעון  צ"ל ולכאורה מקץ), בס"פ (כמסופר תיכף לחזור ע"מ
קושיא  הדרא ועפ"ז אחיו לכל שהי' כמו לעצמו חמור קנה

לדוכתא,
א) מד, - כג מג, (מקץ הכתובים פשטות דמזמן gkenהרי

על  (הניתנות האמתחות שמילא עד שמעון את אליהם שהוציא
יוסף*. מבית יצאו לא השבטים של) החמורים

:(i ,cn uwn) i"yx oeyl f"itr oaeie `'עשרה *) cia daipb z`vnpy
jxev oi`e .mdl eid zegzn` 'i wx ik ,miyp` `"i eidy s` - mdn

`"k - `wec e`l dxyrc wgecl חבורה.
:`zi` (g ,a"vt) x"aay i"yxta'ג.c"dh `ed ile`e .'ek `"pa

(32i"yxt,כנען לארץ היין שלח אשר ולהעיר יו"ד. יג, לך
ושעורה חטה "ארץ כדכתיב ביין, נשתבחה כן (עקב otbeשהיא "

"מטוב לקרותו יתכן ולא ח) כנען.mixvnח, לארץ ביחס "
שהי'33) (ומתאים) טוב הכי הדבר היינו מצרים" "מטוב ופי'

ליעקב. מתנה בתור - במצרים
ע.34) אות תו"ש ראה



ybieכב zyxt - zegiy ihewl

הכללי  לתוכן יותר מתאים זה שילוח 35כי של
בארוכה. כנ"ל לאביו, המתנה

.Á מסתבר פול" של "גריסין להפי' גם והנה,
שהוא  מטעם רק לא דוקא בזה בחר דיוסף לומר,
לתוכן  גם שייכות בו שיש אלא מצרים", "טוב

לאביו; יוסף ששלח השליחות
אגדה" מ"מדרש הוא זה דפי' רש"י מדייק ולכן
המדרש  שע"ד לרמז בכדי וכיו"ב), ד"א, כתב (ולא

fnxde"פול של "גריסין בין שייכות למצוא יש
לאביו. יוסף לשליחות

בזה: והביאור

לכנען  אחיו יחזרו דכאשר יוסף, הי' יודע
טובה  בשורה הרי חי", יוסף ש"עוד לאביו ויבשרו
לו  יוודע עי"ז כי צער, של הרגש גם לו תגרום זו

מכרוהו  ככל 36שאחיו יוסף השתדל ובודאי ,
אביו. של צערו למעט ועכ"פ למנוע האפשרי

הרי  - שמכרוהו ליעקב יגלו שלא את"ל ואפילו
ממנו  נפרד יוסף שהי' הזמן על יעקב מצטער אז גם

זה. צער למעט יוסף והשתדל - ומאחיו

שיאמרו  יוסף אמר זו לתכלית שגם וי"ל
שמני37ליעקב  יוסף בנך אמר oec`lכה miwl` לכל

אינו  יוסף זאת, עשה שאלקים היינו - גו' מצרים
וכו'. גו', לאדון נעשה כי - כלל מתרעם

כי  פול", של "גריסין לאביו יוסף שלח ולכן
רמז  להצטער 38בזה שאין מכירתו 39לאביו על

.40למצרים 

של  מאכל הוא פול" של "גריסין והטעם:
לחלקים  פרודות הי'41קטניות זה מאכל ודוקא ,

לאביו, יוסף רמז ובזה במצרים. ביותר חשוב
ע"י  דוקא גדולה תועלת שמביאים דברים שישנם

אותם, ומפרידים שמחלקים

מכרוהו  יוסף שאחי ע"י דוקא - בנדו"ד ועד"ז
"כי  הטובה יצאה כולם, מאת והפרידוהו למצרים

'ignl"לפניכם אלקים יעקב 42שלחני ידאוג ולא .
זו  רבה תועלת שהביאה כיון המכירה .43על

טעם  זה בפי' רש"י כתב שלא מה יומתק [ועפ"ז
שהפי' בכתבו כי דוקא, זה (חשוב) בדבר בחר למה

מ" (וטעם)yxcnהוא ענין כאן שיש מרמז אגדה"
כנ"ל].44אגדתי  ,

.Ë:רש"י שבפירוש תורה של מיינה
ישן: יין לו ששלח הפי' על קשה לכאורה
ולענגו, לכבדו ע"מ לחבירו מתנה שולח כשאדם

לחבירו  לו שאין דבר לשלוח הדבר 45משתדל שאז ,
מנין  בעניננו, אולם עונג, לו ויגרום חבירו אצל יקר

(ישן) יין כנען בארץ ליעקב שאין  יוסף ?46ידע

שהוא  פול", של "גריסין לו שלח אם בשלמא
lk`nשבזמן יוסף ידע חביב arxחשוב, יהא
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(35.7 הערה 80 ע' לעיל גם ראה
ו.36) מט, ויחי מפרש"י וכ"מ כו. מה, פרשתנו אוה"ח ראה

ראה  אבל - אחיו ע"י שנמכר ליעקב נודע שלבסוף טז. נ, ט.
שאחיו  ימיו כל ליעקב הוגד שלא כז) (מה, פרשתנו רמב"ן
פן  יראו כי חטאתם לו להגיד רצו לא אחיו כי ליוסף, מכרוהו
בשדה  תועה הי' יוסף כי חשב שיעקב וכתב עליהם. יקצוף
לאמירת  מתאים - מצרים אל אותו ומכרו לקחוהו אותו והמוצאים
- שהיו במקום היינו מצאנו" "זאת להכתונת, בנוגע השבטים

ט  שלא שנתברר (אלא וכיו"ב).רועים הכהו שהמוצאים כ"א ורף
ט.37) מה, פרשתנו
כו'.38) להם מסר סימן כז): (מה, פרשתנו פרש"י וע"ד
לעיל 39) ג"כ הובא - ב. פצ"ד, (ב"ר מהמדרש ג"כ ולהעיר

על שהוא פול של גריס זה :(15 ytpבהערה zwir שישנה -
ובתו"ש  שם. מ"כ וראה הצער. להפיג בגריסין טבעית סגולה

.33 שבהערה
לא 40) שיעקב החשש את ג"כ יוסף בטל שעי"ז להוסיף ויש

.35 הערה ראה מכרוהו, שהם לו כשיודע אחיו את יקלל
שאין  (33 הערה 134 ע לעיל (הובא האורה מלבוש ג"כ ולהעיר
כל  ח"ו יקלל לבדו יוסף מחמת רוגזו שמתוך יעקב את לחשוד

עיי"ש. מכולם עצמו וישכל בניו

שבורים 41) פולין הם פול של גריסין ולשון כאן: בגו"א
ב  יג, מו"ק רש"י ג"כ וראה גו'. בחצץ ויגרס כדכתיב לחלקים

א. סב, נדה וגרוסות). (ד"ה
ה.42) מה, פרשתנו
יוסף 43) השתדל לא למה הא' פי' על עפ"ז להקשות ואין

שמני  ליעקב בשמו שיאמרו אמר הרי א) כי: דיעקב, צערו למעט
כנ"ל. - גו' אלקים
י"ל הא' לפי' גם (ועפ"ז oefndayב) פול של גריסין גם הי' ששלח

ב' שבין והחילוק במציאות), הפי' ב' פליגי דלא יומתק הרי
מצרים". "טוב מהו רק הוא הפירושים

הוא44) הראשון בפי' טעם שהזכיר מה להדגיש xwiraוגם
ס"ו. כבפנים המתנה, של כוונתה שהוא עונג) (של כזה דבר שזהו

(נתן 45) "ומגדנות נג) (כד, ח"ש רש"י מ"ש ג"כ מבואר עפ"ז
היו  שהמגדנות מנ"ל דלכאורה א"י", של פירות . ולאמה). לאחי'

רק `"iשל שנתנה מתנה (אפי' מתנה כי כבפנים, הוא והביאור ,
לשמה  ראוי' היא ,(9 הערה 65 ע' לעיל ראה - ולאמה* לאחי'
מא"י. היו שהפירות פי' ולכן אצלם, מצוי שאינו דבר כשזה דוקא

לבניו 46) אמר שיעקב יג) (מא, מקץ בפ' שממש"כ ובפרט
ושקדים" בטנים גו' מנחה לאיש והורידו הארץ מזמרת "קחו
הרעב  בזמן וגם הצומח, מין לכל בנוגע הי' לא שהרעב משמע
שלכן  - במצרים אפי' נמצאו שלא דברים כמה כנען בארץ היו

כ  יעקב אותם וכבפנים.dpznשלח ליוסף,

l` dpzn zgwl eipal xn` awriy dne dgpnהשליט *) mixvnc
x`ean ixd zexit epiid - (`i ,bn uwn) "micwye mipha 'eb ixv" ly

eidy (my) aezka מזמרתepxetq d`xe) i"` zexit mzq `l - ux`d
.mixvn ux`a mbe ,ux`d lka arx f` 'idy hxtae ;(my

ybie zyxt - zegiy ihewl

ידע  מנין ישן" "יין לו ששלח להפי' אבל אצלם,
מתורץ  אמנם כו'? עליו חביב יהא דוקא שזה יוסף

עה"פ  לעיל שפרש"י מה עפ"י "(וישתו)47זה
ולא  יין שתו לא שמכרוהו ומיום - עמו וישכרו
כ"ב  במשך היינו - שתו" היום ואותו יין שתה הוא
זה  זמן כל יין שתו לא אחיו שבאם ומובן - שנים
בתור  זה שאין מובן (שמזה שתה לא יוסף וגם
עלֿאחתֿכמהֿוכמה  הצער), מפני כ"א תשובה,
- שנה כ"ב יין שתה לא גו' שהתאבל שיעקב

- ליעקב שיהי' דעתו" ה"נוחה sqeiykומובנת
עוד  י"ל ועפ"ז ישן". "יין ושולח לשתות מציע
"שדעת  מה (מלבד תורה של יינה ע"פ נוסף טעם

" יוסף בחר למה הימנו") נוחה oyiזקנים oii כי ,"
אבד  לא במצרים בהיותו שאף ליעקב, רמז בזה
שלא  (אף ולכן אביו. עם יתראה שעוד בה' בטחונו
עד  - רב זמן משך אצלו משומר יין יין) שתה

יין הזמן.oyiשנעשה בבוא המוכן מן שיהי' בכדי -

כאו"א: בעבודת הוראה ומזה

של  וגבולים שהמצרים במצב נמצא כשאדם גם
מפריעים  ודסביבתו, הגשמיות טרדותיו - העולם
אלא  כו', להתייאש לו אסור ה', מעבודת אותו

שבודאי  בה', גמור בבטחון להתחזק עליו - אדרבה
על  יסתירו שלא באופן הגשמיים בעניניו יצליחו

שלו. התומ"צ עניני

שלא  לאביו יוסף מתנת ע"ד - בזה הוראה ועוד
מדעת  אלא מצרים, מלך פרעה ציווי עפ"י היתה
רשות  שישאל מצינו ולא ס"ד), (כדלעיל עצמו

ע"ז  -48מפרעה מצוה של לענין דכשבא היינו, ,
פרעה, עם כלל יוסף התחשב לא אב, כיבוד מצות

וכו'. גדול בהידור המצוה וקיים

של  ענין לידו בא כאשר כאו"א בעבודת הוא כן
וההגבלות  המצרים עם להתחשב אין תומ"צ

בהידור. המצוות את ויקיים דעוה"ז,

שיצליח  בלבד זו לא הרי זו, הנהגה וע"י
עניניו  כל שגם אלא ומצוות, בתורה בעבודתו

לו. מצליחים הגשמיים

(a"lyz ,ybie t"y zgiyn)
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לד.47) נג, מקץ

אמר 48) - צוויתה ואתה יט): מה, (פרשתנו הארוך טור ראה
יד  שולח הי' שלא ביוסף מכיר הי' שפרעה לפי צוואה, בלשון
ש(אף  היינו - כו'. לאביו דבר לשלוח ירצה לא . . כלל בממונו

מ"מ) כרצונו, לעשות ובידו ושליט המושל הי' היתה llkaשיוסף
כלום. מעצמו שולח הי' שלא הנהגתו



כג ybie zyxt - zegiy ihewl

הכללי  לתוכן יותר מתאים זה שילוח 35כי של
בארוכה. כנ"ל לאביו, המתנה

.Á מסתבר פול" של "גריסין להפי' גם והנה,
שהוא  מטעם רק לא דוקא בזה בחר דיוסף לומר,
לתוכן  גם שייכות בו שיש אלא מצרים", "טוב

לאביו; יוסף ששלח השליחות
אגדה" מ"מדרש הוא זה דפי' רש"י מדייק ולכן
המדרש  שע"ד לרמז בכדי וכיו"ב), ד"א, כתב (ולא

fnxde"פול של "גריסין בין שייכות למצוא יש
לאביו. יוסף לשליחות

בזה: והביאור

לכנען  אחיו יחזרו דכאשר יוסף, הי' יודע
טובה  בשורה הרי חי", יוסף ש"עוד לאביו ויבשרו
לו  יוודע עי"ז כי צער, של הרגש גם לו תגרום זו

מכרוהו  ככל 36שאחיו יוסף השתדל ובודאי ,
אביו. של צערו למעט ועכ"פ למנוע האפשרי

הרי  - שמכרוהו ליעקב יגלו שלא את"ל ואפילו
ממנו  נפרד יוסף שהי' הזמן על יעקב מצטער אז גם

זה. צער למעט יוסף והשתדל - ומאחיו

שיאמרו  יוסף אמר זו לתכלית שגם וי"ל
שמני37ליעקב  יוסף בנך אמר oec`lכה miwl` לכל

אינו  יוסף זאת, עשה שאלקים היינו - גו' מצרים
וכו'. גו', לאדון נעשה כי - כלל מתרעם

כי  פול", של "גריסין לאביו יוסף שלח ולכן
רמז  להצטער 38בזה שאין מכירתו 39לאביו על

.40למצרים 

של  מאכל הוא פול" של "גריסין והטעם:
לחלקים  פרודות הי'41קטניות זה מאכל ודוקא ,

לאביו, יוסף רמז ובזה במצרים. ביותר חשוב
ע"י  דוקא גדולה תועלת שמביאים דברים שישנם

אותם, ומפרידים שמחלקים

מכרוהו  יוסף שאחי ע"י דוקא - בנדו"ד ועד"ז
"כי  הטובה יצאה כולם, מאת והפרידוהו למצרים

'ignl"לפניכם אלקים יעקב 42שלחני ידאוג ולא .
זו  רבה תועלת שהביאה כיון המכירה .43על

טעם  זה בפי' רש"י כתב שלא מה יומתק [ועפ"ז
שהפי' בכתבו כי דוקא, זה (חשוב) בדבר בחר למה

מ" (וטעם)yxcnהוא ענין כאן שיש מרמז אגדה"
כנ"ל].44אגדתי  ,

.Ë:רש"י שבפירוש תורה של מיינה
ישן: יין לו ששלח הפי' על קשה לכאורה
ולענגו, לכבדו ע"מ לחבירו מתנה שולח כשאדם

לחבירו  לו שאין דבר לשלוח הדבר 45משתדל שאז ,
מנין  בעניננו, אולם עונג, לו ויגרום חבירו אצל יקר

(ישן) יין כנען בארץ ליעקב שאין  יוסף ?46ידע

שהוא  פול", של "גריסין לו שלח אם בשלמא
lk`nשבזמן יוסף ידע חביב arxחשוב, יהא
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(35.7 הערה 80 ע' לעיל גם ראה
ו.36) מט, ויחי מפרש"י וכ"מ כו. מה, פרשתנו אוה"ח ראה

ראה  אבל - אחיו ע"י שנמכר ליעקב נודע שלבסוף טז. נ, ט.
שאחיו  ימיו כל ליעקב הוגד שלא כז) (מה, פרשתנו רמב"ן
פן  יראו כי חטאתם לו להגיד רצו לא אחיו כי ליוסף, מכרוהו
בשדה  תועה הי' יוסף כי חשב שיעקב וכתב עליהם. יקצוף
לאמירת  מתאים - מצרים אל אותו ומכרו לקחוהו אותו והמוצאים
- שהיו במקום היינו מצאנו" "זאת להכתונת, בנוגע השבטים

ט  שלא שנתברר (אלא וכיו"ב).רועים הכהו שהמוצאים כ"א ורף
ט.37) מה, פרשתנו
כו'.38) להם מסר סימן כז): (מה, פרשתנו פרש"י וע"ד
לעיל 39) ג"כ הובא - ב. פצ"ד, (ב"ר מהמדרש ג"כ ולהעיר

על שהוא פול של גריס זה :(15 ytpבהערה zwir שישנה -
ובתו"ש  שם. מ"כ וראה הצער. להפיג בגריסין טבעית סגולה

.33 שבהערה
לא 40) שיעקב החשש את ג"כ יוסף בטל שעי"ז להוסיף ויש

.35 הערה ראה מכרוהו, שהם לו כשיודע אחיו את יקלל
שאין  (33 הערה 134 ע לעיל (הובא האורה מלבוש ג"כ ולהעיר
כל  ח"ו יקלל לבדו יוסף מחמת רוגזו שמתוך יעקב את לחשוד

עיי"ש. מכולם עצמו וישכל בניו

שבורים 41) פולין הם פול של גריסין ולשון כאן: בגו"א
ב  יג, מו"ק רש"י ג"כ וראה גו'. בחצץ ויגרס כדכתיב לחלקים

א. סב, נדה וגרוסות). (ד"ה
ה.42) מה, פרשתנו
יוסף 43) השתדל לא למה הא' פי' על עפ"ז להקשות ואין

שמני  ליעקב בשמו שיאמרו אמר הרי א) כי: דיעקב, צערו למעט
כנ"ל. - גו' אלקים
י"ל הא' לפי' גם (ועפ"ז oefndayב) פול של גריסין גם הי' ששלח

ב' שבין והחילוק במציאות), הפי' ב' פליגי דלא יומתק הרי
מצרים". "טוב מהו רק הוא הפירושים

הוא44) הראשון בפי' טעם שהזכיר מה להדגיש xwiraוגם
ס"ו. כבפנים המתנה, של כוונתה שהוא עונג) (של כזה דבר שזהו

(נתן 45) "ומגדנות נג) (כד, ח"ש רש"י מ"ש ג"כ מבואר עפ"ז
היו  שהמגדנות מנ"ל דלכאורה א"י", של פירות . ולאמה). לאחי'

רק `"iשל שנתנה מתנה (אפי' מתנה כי כבפנים, הוא והביאור ,
לשמה  ראוי' היא ,(9 הערה 65 ע' לעיל ראה - ולאמה* לאחי'
מא"י. היו שהפירות פי' ולכן אצלם, מצוי שאינו דבר כשזה דוקא

לבניו 46) אמר שיעקב יג) (מא, מקץ בפ' שממש"כ ובפרט
ושקדים" בטנים גו' מנחה לאיש והורידו הארץ מזמרת "קחו
הרעב  בזמן וגם הצומח, מין לכל בנוגע הי' לא שהרעב משמע
שלכן  - במצרים אפי' נמצאו שלא דברים כמה כנען בארץ היו

כ  יעקב אותם וכבפנים.dpznשלח ליוסף,

l` dpzn zgwl eipal xn` awriy dne dgpnהשליט *) mixvnc
x`ean ixd zexit epiid - (`i ,bn uwn) "micwye mipha 'eb ixv" ly

eidy (my) aezka מזמרתepxetq d`xe) i"` zexit mzq `l - ux`d
.mixvn ux`a mbe ,ux`d lka arx f` 'idy hxtae ;(my

ybie zyxt - zegiy ihewl

ידע  מנין ישן" "יין לו ששלח להפי' אבל אצלם,
מתורץ  אמנם כו'? עליו חביב יהא דוקא שזה יוסף

עה"פ  לעיל שפרש"י מה עפ"י "(וישתו)47זה
ולא  יין שתו לא שמכרוהו ומיום - עמו וישכרו
כ"ב  במשך היינו - שתו" היום ואותו יין שתה הוא
זה  זמן כל יין שתו לא אחיו שבאם ומובן - שנים
בתור  זה שאין מובן (שמזה שתה לא יוסף וגם
עלֿאחתֿכמהֿוכמה  הצער), מפני כ"א תשובה,
- שנה כ"ב יין שתה לא גו' שהתאבל שיעקב

- ליעקב שיהי' דעתו" ה"נוחה sqeiykומובנת
עוד  י"ל ועפ"ז ישן". "יין ושולח לשתות מציע
"שדעת  מה (מלבד תורה של יינה ע"פ נוסף טעם

" יוסף בחר למה הימנו") נוחה oyiזקנים oii כי ,"
אבד  לא במצרים בהיותו שאף ליעקב, רמז בזה
שלא  (אף ולכן אביו. עם יתראה שעוד בה' בטחונו
עד  - רב זמן משך אצלו משומר יין יין) שתה

יין הזמן.oyiשנעשה בבוא המוכן מן שיהי' בכדי -

כאו"א: בעבודת הוראה ומזה

של  וגבולים שהמצרים במצב נמצא כשאדם גם
מפריעים  ודסביבתו, הגשמיות טרדותיו - העולם
אלא  כו', להתייאש לו אסור ה', מעבודת אותו

שבודאי  בה', גמור בבטחון להתחזק עליו - אדרבה
על  יסתירו שלא באופן הגשמיים בעניניו יצליחו

שלו. התומ"צ עניני

שלא  לאביו יוסף מתנת ע"ד - בזה הוראה ועוד
מדעת  אלא מצרים, מלך פרעה ציווי עפ"י היתה
רשות  שישאל מצינו ולא ס"ד), (כדלעיל עצמו

ע"ז  -48מפרעה מצוה של לענין דכשבא היינו, ,
פרעה, עם כלל יוסף התחשב לא אב, כיבוד מצות

וכו'. גדול בהידור המצוה וקיים

של  ענין לידו בא כאשר כאו"א בעבודת הוא כן
וההגבלות  המצרים עם להתחשב אין תומ"צ

בהידור. המצוות את ויקיים דעוה"ז,

שיצליח  בלבד זו לא הרי זו, הנהגה וע"י
עניניו  כל שגם אלא ומצוות, בתורה בעבודתו

לו. מצליחים הגשמיים

(a"lyz ,ybie t"y zgiyn)
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לד.47) נג, מקץ

אמר 48) - צוויתה ואתה יט): מה, (פרשתנו הארוך טור ראה
יד  שולח הי' שלא ביוסף מכיר הי' שפרעה לפי צוואה, בלשון
ש(אף  היינו - כו'. לאביו דבר לשלוח ירצה לא . . כלל בממונו

מ"מ) כרצונו, לעשות ובידו ושליט המושל הי' היתה llkaשיוסף
כלום. מעצמו שולח הי' שלא הנהגתו

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נמסר לי בקשת ברכה בעדו באשר בריאותו צריכה להיות איתנה יותר מאשר היא עתה.

התורה נתנה רשות לרופא לרפאות שבזה נכלל גם  ובטח שומר הוא הוראת הרופא. כי הרי 

אופן הרפואה, והוא האופן העיקרי לא אשים עליך כי אני ה' רופאך.

ובחדש הגאולה והנסים הזה, הנה יחזור לאיתנו ויוסיף אומץ בהנהגת תורת החסידות אילנא 

דחיי והדרכותי' נוסף על לימוד תורתה מתוך בריאות הנכונה ברוחניות ובגשמיות גם יחד. ומה זאב 

טורף מלפניו ומאחריו )מכילתא יתרו( הנה יצליחו השי"ת גם בעבודה, וכמבואר בלקו"ת תורת שמואל 

ספר תרכ"ו בתחלתו.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשורות טובות.



כד

פרשת בראשית

בראשית ו, ג – ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעלם 
בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה

נז

רמז למ"ש בזוהר "בשגם הוא בשר" רומז על הנחש 
הקדמוני, - "בשר" בגי' "נחש קדם"

בשגם  לעלם  באדם  רוחי  ידון  לא  יהו"ה  ויאמר1 
ברא  כד  חזי  תא  אלעזר,  רבי  אמר  וגומר.  בשר  הוא 
קדשא בריך הוא עלמא, עבד להאי עלמא לאשתמשא 
דאזלי  זכאין  אנון  עלמא  בני  וכד  דלעילא,  כגוונא 
דחיי  רוחא  אתער  הוא  בריך  קדשא  מישר,  בארח 

דלעילא וכו'.
השתא2 דחבו בני נשא אסתלק כלא, בגין דלא ימטי 
מניה תתאי  עולם לאתהנאה  להאי  דחיי  רוחא  ההוא 
יתרק  דלא  בגין  בשר,  הוא  בשגם  ביה,  ולאתקיימא 
לאסגאה  דלא  טעמא,  מאי  עולם,  להאי  רוחא  האי 
ובעינן(  ל"ג  )ד"א  ביה  דיתתקף  דדרגין,  נחש תתאה 
רוחא דקדשא דלא יתערב רוחא מסאבא, בשגם הוא 
בשר,  הוא  כך  בגין  דיתברך,  קדמאה  נחש  דא  בשר, 
כמה דאת אמר )בראשית ו, יג( קץ כל בשר בא לפני, 

ואמר רבי שמעון דא מלאך המות וכו'.
ספר הזהר חלק א' דף נח עמוד א

בשר3, מספרו נח"ש, קד"ם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד כא

1( ]תרגום ללה"ק[ ויאמר יהו"ה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא 
אלעזר, בא וראה כשברא הקב"ה את העולם,  רבי  אמר  וגומר,  בשר 
עשה את העולם הזה שישמש בדוגמה של מעלה, וכאשר בני העולם 
הם צדיקים והולכים בדרך הישר, הקב"ה מעורר ומשפיע רוח חיים 

של מעלה.
2( ]תרגום ללה"ק[ אבל עתה כשחטאו בני אדם נסתלקו כל הברכות, 
ממנו  יהנו  שלא  הזה,  לעולם  החיים  רוח  אותו  יגיע  שלא  כדי 
התחתונים שיתקיימו בו, ומה שכתוב בשגם הוא בשר היינו שלא יהי' 
נשפע ונמשך זה הרוח החיים להאי עולם, מאי טעמא, הטעם הוא כדי 
שלא להרבות כח הנחש שהוא התחתון של מדרגות הקליפות, רצה 
לומר שלא יתחזק רוח הקדושה, כדי שלא יתערב רוח הקדושה ברוח 
רומז על הנחש הקדמוני  בשר הוא  הוא  בשגם  כי  ומפרש  הטומאה, 
הנקרא בשר כדי שלא יתברך באותו רוח הקדושה, לכן נקרא הנחש 
רבי שמעון דא  ואמר  לפני,  כל בשר בא  קץ  כמה דאת אמר  בשר, 
מלאך המות שהוא הנחש הקדמוני העושה קץ לכל בשר )והוא נהנה 

רק מהבשר ולא מהנשמה(.
3( בשר בגי' 502, וכן נחש )358( + קדם )144( = 502.

פרשת נח

בראשית ו, ט – אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים 
היה בדרתיו את האלהים התהלך נח

נח

ביאור הזוהר "אלה תולדות נח" רבי חייא פתח )ישעי' 
ס, כא( ועמך כולם צדיקים וגו' – נח הוא איש צדיק בחי' 

"יסוד" ע"ד יוסף הצדיק – ובנ"י ירשו ארץ ע"י מילה 
ותורה וכו'

כא(  ס,  )ישעי'  פתח,  חייא  רבי  נח4,  תולדות  אלה 
מטעי  נצר  ארץ  יירשו  לעולם  צדיקים  כלם  ועמך 
דמשתדלי  ישראל  אינון  זכאין  להתפאר,  ידי  מעשה 
יזכון  דבגינה  דאורייתא,  ארחין  וידעי  באורייתא, 

לעלמא דאתי.
תא5 חזי כל ישראל אית לון חולקא לעלמא דאתי, 
מאי טעמא, בגין דנטרין ברית דעלמא אתקיים עלי', 
יומם  בריתי  לא  אם  כה(  לג,  )ירמי'  אמר  דאת  כמה 
ועל דא ישראל  וארץ לא שמתי,  ולילה חקות שמים 
בעלמא  חולקא  לון  אית  לי'  וקבילו  ברית  דנטרין 

דאתי, ולא עוד אלא בגין כך אקרון צדיקים.
מכאן6 אוליפנא כל מאן7 דנטיר האי ברית דעלמא 
אתקיים עלי', אקרי צדיק, מנא לן מיוסף, בגין דנטר 
לי' לברית עלמא זכה דאקרי צדיק, ועל כך ועמך כלם 

צדיקים לעולם יירשו ארץ.
ספר הזהר חלק א דף נט, ב

4( ]תרגום ללה"ק[ אלה תולדות נח, ר' חייא פתח מה שכתוב ועמך 
להתפאר.  ידי  מעשה  מטעי  נצר  ארץ  יירשו  לעולם  צדיקים  כלם 
שבשבילה  התורה  דרכי  ויודעים  בתורה  שעוסקים  ישראל  אשריכם 

יזכו לעולם הבא.
5( ]תרגום ללה"ק[ תא חזי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מאי 
טעמא, לפי שנמולים ושומרים לאות ברית, שהעולם עומד עליו, כד"א 
אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי )הרי שחקות 
והנהגות שמים וארץ עומדים על הברית(, ועל כן ישראל ששומרים 
בריתם, לפי שקבלו מצות מילה עליהם, יש להם חלק לעולם הבא, 

ולא עוד אלא בשביל ששומרים בריתם נקראים צדיקים.
הברית  את  ששומר  מי  שכל  למדנו  מכאן  ואמר  ללה"ק[  ]תרגום   )6
נקרא צדיק,  לן ששומר ברית  מנא  נקרא צדיק,  שהעולם עומד עליו 
וניצול  אדוניו  אשת  של  בנסיון  שעמד  לפי  מיוסף  זאת  לומדים  אנו 
ועמך  כך  ועל  ממנה ושמר את ברית העולם לכן זכה שנקרא צדיק, 
כלם צדיקים ולכן ועמך, אם הם כולם צדיקים, דהיינו שהם נמולים 
ושומרים בריתם, לעולם יירשו ארץ בזכות זה יירשו את ארץ החיים 

שהיא עולם הבא.
]עיין גם בכל זה בספר המאמרים ה'תשל"ז עמוד 48 ואילך. ביאורי 

הזהר לה'צמח צדק' פרשת נח עמוד יב ואילך[.
7( ראה בזה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י ד"ה בכ"ה כסלו 

עמוד פז.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כה

צוארי  על  ויפול   – יד-טו  מה,  בראשית 
צואריו על  בכה  ובנימן  ויבך  אחיו   בנימין 
דברו  כן  ואחרי  ויבך עלהם  לכל אחיו  וינשק 

אחיו אתו

יוד,  "עלהם" חסר אות  קיא. מבאר לשון הזוהר עה"פ, 
לרמז על גלות יו"ד שבטים וכו', – לא שרתה רוח הקדש 

על השבטים דנענשו על מכירת יוסף – מדה כנגד מדה
ויפול1 על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, 
רבי יצחק אמר, הא אוקמוה דבכה על מקדש ראשון ועל 

מקדש שני.
והא2 אוקמוה, דכתיב )איכה ה, ה( על צוארינו נרדפנו, 
נרדפנו,  עלמא  דכל  ושפירו  צואר  דאיהו  מקדשא  בי  על 
יגענו למבני לי' תרין זמנין, ולא הונח לנו, דהא לא שבקוה 
לן ואתחרב ולא אתבני לבתר. מה צואר כיון דאשתצי, כל 
גופא אשתצי עמי', הכי נמי בי מקדשא כיון דאיהו אשתצי 
ואתחשך, כל עלמא הכי נמי אתחשך, ולא נהיר שמשא ולא 

שמיא וארעא וככביא.
בכה  דא,  על  דבכה  ולבתר  דא,  על  יוסף  בכה  כך  בגין3 
בי מקדשא כלהו שבטין  על שבטין דאתגלו, כד אתחריב 
אתגלו מיד, ואתבדרו ביני עממיא, הה"ד וינשק לכל אחיו 
מקדשא  בי  על  בכה,  כלם  על  ודאי,  עליהם  עליהם,  ויבך 
ועל אחוי עשרת השבטים דאתגלו  זמנין,  דאתחריב תרין 
בגלותא ואתבדרון ביני עממיא, ואחרי כן דברו אחיו אתו, 
ולא כתיב ויבכו, דהא איהו בכה דנצנצה בי' רוחא קדישא, 

ואינון לא בכו דלא שרא עלייהו רוח קודשא.
זוהר ח"א דף רט ע"ב

לכאורה גם בנימין גלה, וא"כ הם י"א שבטים.
על  שבכה  בהבכי'  נכלל  בנימין  גלות  על  הבכי'  כי  י"ל 
צוארי בנימין, א"כ הבכי' דויבך עליהם הוא רק על י' שבטים 

1( ]תרגום ללה"ק[ ויפול על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, רבי יצחק 

אמר הא אוקמוה, הרי כבר פירשו חז"ל על מה שנאמר צוארי בלשון רבים, שבכה 

יוסף לפי שראה ברוח הקודש ששני המקדשים העתידים ליבנות בחלקו של בנימין 

עתידים ליחרב.

פירושו  נרדפנו  צוארינו  על  דכתיב  מה  חז"ל  פירשוה  וכבר  ללה"ק[  ]תרגום   )2

שנרדפנו על בית המקדש שהוא צואר ויופי של כל העולם, יגענו לבנותו שתי פעמים, 

ולא הניחו אותו לנו, כי נחרבו ולא נבנו אחר כך. ועוד דמיון בית המקדש לצואר כמו 

שצואר כיון שנכרת, כל הגוף נכרת עמו, כמו כן בית המקדש כיון שהוא נכרת ונחרב, 

כל העולם גם כן נחשך אורו, והשמש לא האיר והשמים והארץ והכוכבים לא השפיעו 

את כחם.

3( ]תרגום ללה"ק[ ובשביל זה בכה יוסף על ב' החורבנות, ואחר שבכה על זה בכה על 

השבטים שגלו, כי כאשר נחרב בית המקדש כל השבטים גלו ונתפזרו בין העמים. 

הה"ד וינשק לכל אחיו ויבך עליהם, עליהם ודאי פירוש על הכל בכה, על בית המקדש 

כן  ואחרי  בין העמים.  ונתפזרו  ועל אחיו עשרת השבטים שגלו  ב' פעמים,  שנחרב 

דברו אחיו אתו, ולא כתיב ויבכו כי הוא בכה לפי שנצנצה בו רוח הקודש, והם לא בכו 

כי לא שרתה עליהם רוח הקודש.

)והיינו מה שעלהם כתוב חסר י' לרמז על גלות י' שבטים(.
הי"ב  ובמנין  השבטים,  במנין  נחשב  אינו  לוי  י"ל  או 
ולא  יוסף  בני  הם  ואפרים  ומנשה,  אפרים  נכנסו  שבטים 

אחיו, א"כ מה שבכה על אחיו שבטים הוא רק על י'.
לא  ואינון  קדישא  רוחא  בי'  דנצנצה  בכה  דאיהו  ואמר 
שבכה  בנימין  א"כ  קודשא,  רוח  עלייהו  שרא  דלא  בכו 
בנימין  שבכיית  בחומש4  )ובפרש"י  רוה"ק  ג"כ  בו  נצנצה 
הי' על משכן שילה שבחלקו של יוסף שעתיד ליפול, והוא 
מגמרא דמגילה פ"ק5(. אך ביוסף הי' ב' בכיות, א' על חורבן 
על  בכי'  רק  הי'  ובבנימין  ישראל,  גלות  על  ב'  בהמ"ק,  ב' 
חורבן משכן שילה, ולא על גלות ישראל, כי בחורבן משכן 

שילה לא גלו ישראל וכו'6.
ואמר נצנצה בי', בי' דוקא היינו שהי' זה בבחי' פנימיות 
)היינו הי' אחים( לא בכו דלא שרא עלייהו רוח  ואינון  בי', 
דגבורה7, שזה  הרוח קודשא דעטרה  היינו אפילו  קודשא, 
הי' בבנימין שלכן בכה הוא, הנה הי' אחים הם למטה מבחי' 

זו, לכן גם בחי' זו דרוח קודשא לא שרא עלייהו.
ונקט שרא עלייהו, ולא נצנצה בהם, היינו שאפילו בבחי' 

מקיף לא הי' עליהם, וביוסף הי' אפילו בבחי' פנימי ג"כ.
וי"ל עוד מה שנקט שרא עלייהו, הוא כי הם היו עשרה, 
גבול  בלי  שבבחי'  השכינה  אור  שורה  הרי  עשרה  ועל 
בגזירת  בד"ה  פכ"ג  באגה"ק  וכמ"ש  מקיף  בבחי'  ותכלית 

עירין כו'8 ע"ש.
הנה לא שרא עלייהו, והוא מפני שחטאו במכירת יוסף, 
ותחי רוח  וגרמו שנסתלקה שכינה מיעקב אביהם כמ"ש9 
ועיין  יוסף.  את  כשמכרו  ממנו  שנסתלקה  אביהם  יעקב 

בתרגום יונתן10 ובפרש"י שם11.
לכן מדה כנגד מדה לא שרא עלייהו רוח קודשא אפילו 

כשנתועדו מיוסף.
מה  הלשון  שינוי  הנה  היא,  מדוייקת  גירסתינו  ואם 

שביוסף נקט רוחא קדישא, ובהם נקט רוח קודשא.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר בראשית, פ' ויגש ע' 

קצה

ויגש )א( עמוד 146. ]מובא גם  י' פ'  4( עי' בביאור על פרש"י בלקוטי שיחות חלק 

בילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' ויגש סי' פה עמוד 301[

5( טז:

6( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור הענין עפ"י קבלה.

7( עיין בזה בלקוטי לוי יצחק כאן.

8( וז"ל עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרוי'..., ההשראה היא הארה עצומה 

מאור ה' המאיר בה בלי גבול ותכלית, ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית כ"א מקיף 

עלי' מלמעלה מראשה ועד רגלה, כמו שאמרו חז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא 

כלומר עליהם מלמעלה.

9( בראשית מה, כז.

ינּו ַית יֹוֵסף ְוָתַבת ֲעלוֹי ַיֲעקב  ִעַדן ְדַזבִּ ְלַקת ִמיֵנּה בְּ ַרת רּוַח ְנבּוָאה ְדִאיְסתַּ 10( וז"ל: ּושְׁ

ֲאבּוהֹון.

11( וז"ל: שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש



ybieכו zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k oey`x meil inei xeriy

ß elqk g"k oey`x mei ß

ãî(çé)àð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
ék Ecáòa Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecáò©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬

:äòøôk EBîë̈−§©§«Ÿ
i"yx£È„‡ ÈÊ‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ּבאזני ּדברי ‡Et.(ב"ר)יּכנסּו ¯ÁÈŒÏ‡Â∑ ׁשּדּבר למד אּתה מּכאן «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְְְִֶַָָָ¿«ƒ««¿ִִֵֵֶַָָָ

Ú¯Ùk‰.קׁשֹות אליו  EBÓÎ Èk∑ ּבצרעת עליו ללקֹות סֹופ ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ,ּכמל ּבעיני אּתה חׁשּוב ֵָָƒ»¿«¿…ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפרעה  ׁשּלקה ׁשעּכבּהּכמֹו אחת לילה על ׂשרה זקנּתי ידי מקּים,(ב"ר)על ואינֹו ּגֹוזר ּפרעה מה אחר: ּדבר . ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

כמֹו "ּכי אחר: ּדבר עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו וכי ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמבטיח
אדֹוני ואת אֹות אהרג ּתקניטני, אם .(ב"ר)ּכפרעה", ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 212 cenr ,k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

KEPg lr xAcOWM zFpFAWg zFUrl oi ¥̀©£¤§§¤§ª¨©¦

ּבּבּבּבעבעבעבעבּדּדּדּד אאאאּפּפּפּפ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַואלואלואלואל־־־־יחריחריחריחר
קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֵֶַָָָָָ

קׁשֹות? לדּבר אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל יכֹול היה הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש
ּובּדרכים  חׁשּבֹונֹות עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכל־ּכ נֹוגע ׁשאינֹו חיצֹוני ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻא

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה "ונפׁשֹו מּמׁש, ּבנפׁשֹות הּנֹוגע ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, ל)המקּבלים מד, חׁשּבֹונֹות,(פרשתנו עֹוׂשים אין , ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
לא  אם אף צֹועקים, ׁשּכׁשּכֹואב מען!", ׁשרייט – וויי טּוט עס "אז העֹולם ּוכמאמר הּתקף. ּכל עם לעבֹוד מּיד ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּומתחילים

ּבצעקתֹו. מאּומה ְְְֲֶַַָָיׁשּנה
לעבֹוד  מּיד להתחיל צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל הּילדים, ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּו"מּכאן

ׂשכלּיים. וׁשּקּולים חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את להּציל נפׁש ּבמסירּות ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם הּתקף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבכל

(èé)áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈
:çà-Bà¨«

i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר)היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָֹ
ּדבר מבּקׁשים, מּמ ּכחדנּו לא אדני", אל "וּנאמר כן: ּפי על ואף מבּקׁש? אּתה אחֹותנּו .אֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

¯ÈBaיח  eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט  ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).éðãà éðæàa øáã 'Bâå åéìà Lbiå©¦©¥¨§¨¨§¨§¥£Ÿ¦
,xnFlM,Lipf`A ixac EqpMirFnWl §©¦¨§§¨©§¨§¤¦§©

:mlAwlE mdl̈¤§©§¨
Età øçé ìàådcEdi KxvEdW KFYn . §©¦©©§¦¤§©§¨

,oM xnFle miCwdl,cnl dY` o`Mn §©§¦§©¥¦¨©¨¨¥
zFWw eil` xACW,dWw oFWlA - ¤¦¤¥¨¨§¨¨¨

lW FqrM z` xxFrl icM mdA dide§¨¨¨¤§¥§¥¤©§¤
:sqFi¥

.äòøôk EBîë ék,xnFlMaEWg ¦¨§©§Ÿ§©¨
cAkpeKlOM ipirA dY`FcFakA §¦§¨©¨§¥©©¤¤¦§

.FnvraEFhEWt Edf.`xwn lWEitl §©§¤§¤¦§¨§¦
FWxcn:KkA Fl fFnxl dcEdi oeEMzp ¦§¨¦§©¥§¨¦§§¨

z` aMrl siqFz m`,Lci zgY oinipA ¦¦§©¥¤¦§¨¦©©¨§
FnM ,zrxvA eilr zFwll LtFq§¦§¨¨§¨©©§

drxt dwNWlr WpFrM ,zrxv irbpA ¤¨¨©§Ÿ§¦§¥¨©©§¤©

,dnFC `hgdxU iYpwf iciÎlrFnM] ¥§¤©§¥§¤§¦¨¨§
xn`PW(fi ,ai lirl)drxR z` 'd rBpie' ¤¤¡©©§©©¤©§Ÿ

ixU xaC lr FziA z`e milcB mirbp§¨¦§Ÿ¦§¤¥©§©¨©
['mxa` zW`DaMrW zg` dlil lr ¥¤©§¨©©§¨©©¤¦§¨

(daxÎziy`xa)xg` xaC .zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤
,sqFi l` dcEdi ixaC z` Wxtl§¨¥¤¦§¥§¨¤¥
bdFp `EdW Fl fFnxl oeEMzdW¤¦§©¥¦§¤¥

:drxtMdrxR dnFzCinA `Ed rEci §©§Ÿ©©§Ÿ¨©§¦¨
`EdW ,FxEAicA cnFr Fpi`WxfFB ¤¥¥§¦¤¥

zFxifBmiIwn Fpi`e;mzF`- gihan §¥§¥§©¥¨©§¦©
dUFr Fpi`eEdFnM ,eizFghadMs` §¥¤§©§¨¨¨©

ok dY`;Ff dPEbn dCinA iEwlFf ike ©¨¥¨§¦¨§¨§¦
`idlW DzErnWn'oir zniU' ¦©§¨¨¤¦©©¦

eilr Lpir mEUl Yxn`WFnM] ¤¨©§¨¨¥§¨¨§
oNdl WxtOW(`k weqt)ipir dniU`e' ¤§¨¥§©¨§¨¦¨¥¦

`N` utg Lpi`W DrnWOW ['eilr̈¨¤©§¨¨¤¥§¨¥¤¨
dY` eiWkr ENi`e ,calA FzF`xl¦§¦§¨§¦©§¨©¨
Ff oi` `lde ?carl FYgwl WTan§©¥§©§§¤¤©£Ÿ¥
FMxcM ,zWxFtn dghad zxtd `N ¤̀¨£¨©©§¨¨§¤¤§©§

.drxR lWxg` xaCzxg` KxC - ¤©§Ÿ¨¨©¥¤¤©¤¤
:mixaCd z` WxtldrxtM LFnk iM §¨¥¤©§¨¦¦¨§©§Ÿ

W ,drxtl ipirA dY` deW -m` ¨¤©¨§¥©§©§Ÿ¤¦
iphipwYiM Lxidfn ippd ,(ipqirkY) ©§¦¥¦©§¦¥¦¦§¦©§¦§¦

z`e LzF` bFxd`drxRLpFc` ¤¡§§¤©§Ÿ£¤
(daxÎziy`xa)(y"dez):hi dxez

(hi).åéãáò úà ìàL éðãàorFh KM £Ÿ¦¨©¤£¨¨¨¥
:sqFi ipf`A dcEdixaM,dNgYn §¨§¨§¥¥§¨¦§¦¨

,lkF` WTal Lil` Ep`AWMdlilrA §¤¨¥¤§©¥¤©£¦¨
(zFOifnaE millrnA),Epilr z`A §©£¨¦¦§¦¨¨¨¥

ike .drx Epilr `iadlE EpliWkdl icM§¥§©§¦¥§¨¦¨¥¨¨§¦

ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k oey`x meil inei xeriy

(ë)ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑,מּפיו ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה הביאּוהּומּפני יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם אמר: ¿»ƒ≈ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
Bn‡Ï.אצלי' Bc·Ï∑ האם אח מאֹותּה עֹוד לֹו .אין ְִֶ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑ מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב .אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

e·¯כ  ‡·Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

did dOluEgplF`Wl LlEpzF`lM ¨¨¨¨¨§¦§¨¨
dN`ike ,EpYgRWn zFcF` zFl`Xd ¥¤©§¥¦§©§¥§¦

z` zgwle LOr KCYWdlLYAcg`l §¦§©¥¦§§¨©©¤¦§§¤¨
EpY`nF` ,miWTan Epiidz` `OW ¥¦¨¨¦§©§¦¤¨¤

WTan dY` EpzFg`Ll zgwl £¥©¨§©¥¨©©§
!?dX`lokÎiRÎlrÎs`es`Îlr - §¦¨§©©¦¥©©

z`f mr ,zFkxvp zFl`Xd Eid `NW¤Ÿ¨©§¥¦§¨¦Ÿ
'ipFc` l` xn`Pe'xWFiA EpaWd - ©Ÿ¤¤£¦¥©§§¤

;lMd lrLOn Epcgk `lEpnlrd `le ©©ŸŸ¦©§¦§§Ÿ¤¤©§
ENit`xaCcg`(daxÎziy`xa):k dxez £¦¨¨¤¨

(k).úî åéçàåsqFIW iRÎlrÎs` §¨¦¥©©¦¤¥
mr ,carl miIgA xMnp `N` zn `lŸ¥¤¨¦§©©©¦§¤¤¦

,z`fd`xId ipRndxFd ,sqFIn Ÿ¦§¥©¦§¨¦¥¨
e Fnvrl xYid dcEdid`ivFn di §¨¤¥§©§§¨¨¦

eiRn xwW xaciM .zn mdig`W §©¤¤¦¦¤£¥¤¥¦
xn`:FAlA dcEdiFl xnF` m` ¨©§¨§¦¦©
sqFil,miIw `EdW`OWxn`i §¥¤©¨¤¨Ÿ©

ilv` EdE`iadWTiAW KxcM , £¦¤§¦§¤¤¤¦¥
:oinipA z` E`iaIW¤¨¦¤¦§¨¦

.Bnàì BcáìxzFp ,zn eig`W xg` §©§¦©©¤¤¨¥©

oMW ,FO`l cigi oA oinipADzF`n ¦§¨¦¥¨¦§¦¤¥¥¨
:g` cFr Fl oi` m`d`k dxez ¨¥¥¨

(ak).úîå åéáà úà áæòåoi` §¨©¤¨¦¨¥¥
,eia` z` FafrA zEni i`CeAW dpeEMd©©¨¨¤§©©¨§¨§¤¨¦

:FWExiR KM `N`aFfri m`oinipAz` ¤¨¨¥¦©£¦§¨¦¤
,KxCA zEni `OW Ep` mib`FC ,eia`̈¦£¦¨¤¨¨©¤¤

FO` ixdW`id s` ,lgxdzn KxCA ¤£¥¦¨¥©¦©¤¤¥¨
xn`PW FnM](f ,gn oldl)i`aA ip`e' §¤¤¡©©£¦§Ÿ¦

orpM ux`A lgx ilr dzn oCRn¦©¨¥¨¨©¨¥§¤¤§©©
['ebe 'KxCA(m"`x):bk dxez ©¤¤



כז ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k oey`x meil inei xeriy

ß elqk g"k oey`x mei ß

ãî(çé)àð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
ék Ecáòa Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecáò©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬

:äòøôk EBîë̈−§©§«Ÿ
i"yx£È„‡ ÈÊ‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ּבאזני ּדברי ‡Et.(ב"ר)יּכנסּו ¯ÁÈŒÏ‡Â∑ ׁשּדּבר למד אּתה מּכאן «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְְְִֶַָָָ¿«ƒ««¿ִִֵֵֶַָָָ

Ú¯Ùk‰.קׁשֹות אליו  EBÓÎ Èk∑ ּבצרעת עליו ללקֹות סֹופ ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ,ּכמל ּבעיני אּתה חׁשּוב ֵָָƒ»¿«¿…ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפרעה  ׁשּלקה ׁשעּכבּהּכמֹו אחת לילה על ׂשרה זקנּתי ידי מקּים,(ב"ר)על ואינֹו ּגֹוזר ּפרעה מה אחר: ּדבר . ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

כמֹו "ּכי אחר: ּדבר עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו וכי ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמבטיח
אדֹוני ואת אֹות אהרג ּתקניטני, אם .(ב"ר)ּכפרעה", ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 212 cenr ,k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

KEPg lr xAcOWM zFpFAWg zFUrl oi ¥̀©£¤§§¤§ª¨©¦

ּבּבּבּבעבעבעבעבּדּדּדּד אאאאּפּפּפּפ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַואלואלואלואל־־־־יחריחריחריחר
קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֵֶַָָָָָ

קׁשֹות? לדּבר אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל יכֹול היה הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש
ּובּדרכים  חׁשּבֹונֹות עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכל־ּכ נֹוגע ׁשאינֹו חיצֹוני ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻא

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה "ונפׁשֹו מּמׁש, ּבנפׁשֹות הּנֹוגע ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, ל)המקּבלים מד, חׁשּבֹונֹות,(פרשתנו עֹוׂשים אין , ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
לא  אם אף צֹועקים, ׁשּכׁשּכֹואב מען!", ׁשרייט – וויי טּוט עס "אז העֹולם ּוכמאמר הּתקף. ּכל עם לעבֹוד מּיד ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּומתחילים

ּבצעקתֹו. מאּומה ְְְֲֶַַָָיׁשּנה
לעבֹוד  מּיד להתחיל צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל הּילדים, ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּו"מּכאן

ׂשכלּיים. וׁשּקּולים חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את להּציל נפׁש ּבמסירּות ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם הּתקף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבכל

(èé)áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈
:çà-Bà¨«

i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר)היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָֹ
ּדבר מבּקׁשים, מּמ ּכחדנּו לא אדני", אל "וּנאמר כן: ּפי על ואף מבּקׁש? אּתה אחֹותנּו .אֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

¯ÈBaיח  eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט  ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).éðãà éðæàa øáã 'Bâå åéìà Lbiå©¦©¥¨§¨¨§¨§¥£Ÿ¦
,xnFlM,Lipf`A ixac EqpMirFnWl §©¦¨§§¨©§¨§¤¦§©

:mlAwlE mdl̈¤§©§¨
Età øçé ìàådcEdi KxvEdW KFYn . §©¦©©§¦¤§©§¨

,oM xnFle miCwdl,cnl dY` o`Mn §©§¦§©¥¦¨©¨¨¥
zFWw eil` xACW,dWw oFWlA - ¤¦¤¥¨¨§¨¨¨

lW FqrM z` xxFrl icM mdA dide§¨¨¨¤§¥§¥¤©§¤
:sqFi¥

.äòøôk EBîë ék,xnFlMaEWg ¦¨§©§Ÿ§©¨
cAkpeKlOM ipirA dY`FcFakA §¦§¨©¨§¥©©¤¤¦§

.FnvraEFhEWt Edf.`xwn lWEitl §©§¤§¤¦§¨§¦
FWxcn:KkA Fl fFnxl dcEdi oeEMzp ¦§¨¦§©¥§¨¦§§¨

z` aMrl siqFz m`,Lci zgY oinipA ¦¦§©¥¤¦§¨¦©©¨§
FnM ,zrxvA eilr zFwll LtFq§¦§¨¨§¨©©§

drxt dwNWlr WpFrM ,zrxv irbpA ¤¨¨©§Ÿ§¦§¥¨©©§¤©

,dnFC `hgdxU iYpwf iciÎlrFnM] ¥§¤©§¥§¤§¦¨¨§
xn`PW(fi ,ai lirl)drxR z` 'd rBpie' ¤¤¡©©§©©¤©§Ÿ

ixU xaC lr FziA z`e milcB mirbp§¨¦§Ÿ¦§¤¥©§©¨©
['mxa` zW`DaMrW zg` dlil lr ¥¤©§¨©©§¨©©¤¦§¨

(daxÎziy`xa)xg` xaC .zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤
,sqFi l` dcEdi ixaC z` Wxtl§¨¥¤¦§¥§¨¤¥
bdFp `EdW Fl fFnxl oeEMzdW¤¦§©¥¦§¤¥

:drxtMdrxR dnFzCinA `Ed rEci §©§Ÿ©©§Ÿ¨©§¦¨
`EdW ,FxEAicA cnFr Fpi`WxfFB ¤¥¥§¦¤¥

zFxifBmiIwn Fpi`e;mzF`- gihan §¥§¥§©¥¨©§¦©
dUFr Fpi`eEdFnM ,eizFghadMs` §¥¤§©§¨¨¨©

ok dY`;Ff dPEbn dCinA iEwlFf ike ©¨¥¨§¦¨§¨§¦
`idlW DzErnWn'oir zniU' ¦©§¨¨¤¦©©¦

eilr Lpir mEUl Yxn`WFnM] ¤¨©§¨¨¥§¨¨§
oNdl WxtOW(`k weqt)ipir dniU`e' ¤§¨¥§©¨§¨¦¨¥¦

`N` utg Lpi`W DrnWOW ['eilr̈¨¤©§¨¨¤¥§¨¥¤¨
dY` eiWkr ENi`e ,calA FzF`xl¦§¦§¨§¦©§¨©¨
Ff oi` `lde ?carl FYgwl WTan§©¥§©§§¤¤©£Ÿ¥
FMxcM ,zWxFtn dghad zxtd `N ¤̀¨£¨©©§¨¨§¤¤§©§

.drxR lWxg` xaCzxg` KxC - ¤©§Ÿ¨¨©¥¤¤©¤¤
:mixaCd z` WxtldrxtM LFnk iM §¨¥¤©§¨¦¦¨§©§Ÿ

W ,drxtl ipirA dY` deW -m` ¨¤©¨§¥©§©§Ÿ¤¦
iphipwYiM Lxidfn ippd ,(ipqirkY) ©§¦¥¦©§¦¥¦¦§¦©§¦§¦

z`e LzF` bFxd`drxRLpFc` ¤¡§§¤©§Ÿ£¤
(daxÎziy`xa)(y"dez):hi dxez

(hi).åéãáò úà ìàL éðãàorFh KM £Ÿ¦¨©¤£¨¨¨¥
:sqFi ipf`A dcEdixaM,dNgYn §¨§¨§¥¥§¨¦§¦¨

,lkF` WTal Lil` Ep`AWMdlilrA §¤¨¥¤§©¥¤©£¦¨
(zFOifnaE millrnA),Epilr z`A §©£¨¦¦§¦¨¨¨¥

ike .drx Epilr `iadlE EpliWkdl icM§¥§©§¦¥§¨¦¨¥¨¨§¦

ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k oey`x meil inei xeriy

(ë)ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑,מּפיו ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה הביאּוהּומּפני יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם אמר: ¿»ƒ≈ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
Bn‡Ï.אצלי' Bc·Ï∑ האם אח מאֹותּה עֹוד לֹו .אין ְִֶ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑ מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב .אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

e·¯כ  ‡·Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

did dOluEgplF`Wl LlEpzF`lM ¨¨¨¨¨§¦§¨¨
dN`ike ,EpYgRWn zFcF` zFl`Xd ¥¤©§¥¦§©§¥§¦

z` zgwle LOr KCYWdlLYAcg`l §¦§©¥¦§§¨©©¤¦§§¤¨
EpY`nF` ,miWTan Epiidz` `OW ¥¦¨¨¦§©§¦¤¨¤

WTan dY` EpzFg`Ll zgwl £¥©¨§©¥¨©©§
!?dX`lokÎiRÎlrÎs`es`Îlr - §¦¨§©©¦¥©©
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ybieכח zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k ipy meil inei xeriy

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג B‚Â'.ׁשהּׂשטן È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑,אצלי ּכׁשהּוא עכׁשו, ¿»»»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְְִֶֶַָ
אחיו, ועל אּמֹו על ּבֹו מתנחם אחד אני ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות .ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d zegiy ihewl)

ההההּסּסּסּסּכּכּכּכנהנהנהנה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת מקטרגמקטרגמקטרגמקטרג כט)ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשטןטןטןטן מד, ׁשל(רש"י ּבדבריו לעיל,יעקב יעקב יעקב יעקב ּכאן, ואּלּו מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
"יהיהיהיהּוּוּוּודה דה דה דה ּבדברי ּכתב התרחׁשּוּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגיםאגיםאגיםאגים, יעקב ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשמא אנּו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

היא  הּדר ׁשעבּורֹו ּכן, אם ּומּובן ,ּבּדר נטרף ואחיו ּבּדר מתה אּמֹו :ּבּדר קׁשּורים ׁשהיּו ּבנימין ּבמׁשּפחת אסֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשני
לא. ותּו ּבעלמא חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ,ּבּדר נטרף לא ׁשּיֹוסף ידע יהּודה מה־ּׁשאין־ּכן סּכנה. ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמקֹום

(ì)eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
:BLôðá äøeL÷ BLôðå§©§−§¨¬§©§«

ß elqk h"k ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

(áì)øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
עֹולמֹות  ּבב' מנּדה להיֹות חזק ּבק ׁשר .נתקּׁשרּתי ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ

(âì)éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-íò ìòé øòpäå§©©−©©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁשלכל .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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:eia` l`bl dxez ¤¨¦
(bl).'Bâå Ecáò àð áLégTYW ahEn ¥¤¨©§§§¨¤¦©

oMW ,oinipA zgY carl izF`lkl ¦§¤¤©©¦§¨¦¤¥§¨
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ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k ipy meil inei xeriy

(ãì)éà-ékït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäa§¦§©©¬¥−¤¤¨«
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם  ּבהּודעֹו מתּבּיׁשין .ׁשאחיו ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr hi zegiy ihewl)

מתמתמתמתּבּבּבּבּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןמצרים מצרים מצרים מצרים ּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיהיהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאחיואחיואחיואחיו ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומעיןמעיןמעיןמעין עליועליועליועליו א)ננננּצּצּצּצביםביםביםבים מה, "נּצבים"(רש"י ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ּבדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רׁש"י ּפרּוׁש ּדר ועל מיחדת. עמידה על כז)מֹורה טז, ׁשל (קרח סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה "נּצבים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים ּכיצד ׁשֹומעים הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" אּלא עליו"ננננּצּצּצּצביםביםביםביםהּמצרים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
וירא) ּפרׁשת סתם.(ריׁש עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ּבמלאכים, מדּבר ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּכמֹוּביתֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", ."ּבית ְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מהּול  ׁשהּוא להם .(ב"ר)והראה ְְֶֶֶָָָ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

WOWlEdN` lkl .carM LzxWl - §©¥§¨¤§§¤¤§¨¥¤
oinipA ig` xW`n xzFi dNErn ip £̀¦§¤¥¥£¤¨¦¦§¨¦

(daxÎziy`xa):cl dxez
äî(`)÷tàúäì óñBé ìBëé àìå§Ÿ¨¥§¦§©¥

.íéávpä ìëì,xnFlMlFki did `l §Ÿ©¦¨¦§©Ÿ¨¨¨
eilr miaSp mixvn EidIW lFAql- ¦§¤¦§¦§¦¦¨¦¨¨

l` FzENBzd zrA FaiaQn micnFr§¦¦§¦§¥¦§©¤
,eig`eEidieig`W oirnFW ¤¨§¦§§¦¤¤¨

oiWiIAzneipRn:mdl FrceEdA ¦§©§¦¦¨¨§¦¨§¨¤
a dxez

(a).äòøt úéa òîLiå'drxR ziA' ©¦§©¥©§Ÿ¥©§Ÿ

iWp` :FWExiR o`M xEn`dlW FziA ¨¨¨¥©§¥¥¤
.Fzia ipaE eicar ,xnFlM .drxR©§Ÿ§©£¨¨§¥¥
,WOn 'ziA' oFWl df oi`e§¥¤§©¦©¨

ziAd dpan' zErnWnA,Fnvr '`N` §©§¨¦§¥©©¦©§¤¨
'dcEdi ziA' ,'l`xUi ziA' FnM§¥¦§¨¥¥§¨

(gi ,b dinxi)ipA ,l`xUi zgRWn ipA]§¥¦§©©¦§¨¥§¥
'drxR ziA' ,o`M s` [dcEdi zgRWn¦§©©§¨©¨¥©§Ÿ
.'FzEkln ziA iWp`' FWExiR¥©§¥¥©§

:f"rlA d"cpyinb dxez §©©
(b).åéðtî eìäáðd`Ad dldA ¦§£¦¨¨¤¨¨©¨¨

dWEAd ipRnipRn mdl dzidW ¦§¥©¨¤¨§¨¨¤¦§¥

:sqFic dxez ¥
(c).éìà àð eLbmzF` d`x §¨¥©¨¨¨

xFg`l mibFqpmdixFg`l mirqFR - §¦§¨§¦©£¥¤
KM KFYn .eiptl cFnrl milFki mpi`e§¥¨§¦©£§¨¨¦¨

xn`FAlA sqFiig` eiWkr' , ¨©¥§¦©§¨©©
,'minlkpoM lroFWlA mdl `xw ¦§¨¦©¥¨¨¨¤§¨

mipEpgze dMxzEnirpA '`p EWB' - ©¨§©£¦§¨¦§¦
`le eil` EWBIW ,dWTA oFWlaE¦§©¨¨¤¦§¥¨§Ÿ

,EWiIAzilEdn `EdW mdl d`xde, ¦§©§§¤§¨¨¤¤¨
mdig` ok` `EdW di`xlÎziy`xa) ¦§¨¨¤¨¥£¦¤

(dax:d dxez



כט ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k ipy meil inei xeriy

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג B‚Â'.ׁשהּׂשטן È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑,אצלי ּכׁשהּוא עכׁשו, ¿»»»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְְִֶֶַָ
אחיו, ועל אּמֹו על ּבֹו מתנחם אחד אני ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות .ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d zegiy ihewl)

ההההּסּסּסּסּכּכּכּכנהנהנהנה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת מקטרגמקטרגמקטרגמקטרג כט)ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשטןטןטןטן מד, ׁשל(רש"י ּבדבריו לעיל,יעקב יעקב יעקב יעקב ּכאן, ואּלּו מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
"יהיהיהיהּוּוּוּודה דה דה דה ּבדברי ּכתב התרחׁשּוּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגיםאגיםאגיםאגים, יעקב ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשמא אנּו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

היא  הּדר ׁשעבּורֹו ּכן, אם ּומּובן ,ּבּדר נטרף ואחיו ּבּדר מתה אּמֹו :ּבּדר קׁשּורים ׁשהיּו ּבנימין ּבמׁשּפחת אסֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשני
לא. ותּו ּבעלמא חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ,ּבּדר נטרף לא ׁשּיֹוסף ידע יהּודה מה־ּׁשאין־ּכן סּכנה. ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמקֹום

(ì)eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
:BLôðá äøeL÷ BLôðå§©§−§¨¬§©§«

ß elqk h"k ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

(áì)øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
עֹולמֹות  ּבב' מנּדה להיֹות חזק ּבק ׁשר .נתקּׁשרּתי ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ

(âì)éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-íò ìòé øòpäå§©©−©©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁשלכל .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk).ïBñà eäø÷åawri WWg §¨¨¨¨©©£Ÿ
itl ,oFq` EP`xwIWbxhwn ohVdW ¤¦§¨¤¨§¦¤©¨¨§©§¥

dpMQd zrWAdaFg cOln ohVd - ¦§©©©¨¨©¨¨§©¥¨
lW aSnA iExW `EdWM mc`d lr©¨¨¨§¤¨§©¨¤
zwfgA mikxCd lMW oeiMnE] dpMq©¨¨¦¥¨¤¨©§¨¦§¤§©

dpMq(c"d c"t zekxa inlyexi)ixd , ©¨¨£¥
[KxCA xzFiA dAxzn oFq`l WWgdW¤©£¨§¨¦§©¤§¥©¤¤

(daxÎziy`xa):
.'Bâå éúáéN úà ízãøBäådid KM §©§¤¤¥¨¦§¨¨¨

:xnF` awri`EdWM eiWkr`vnpe ig ©£Ÿ¥©§¨§¤©§¦§¨
FO` lr FA mgpzn ip` ,ilv`lgx ¤§¦£¦¦§©¥©¦¨¥

eig` lre;EzOW sqFieoklzEni m` §©¨¦¥¤¥§¨¥¦¨
mBdfxaCd didi ,ilr dnFC ©¤¦§¤©¨¨¤¨©

,cg` mFiA Ezn oYWlXWoMW ¤§¨§¨¥§¤¨¤¥
lr dngPd mB ca`Y oinipA zzinA§¦©¦§¨¦Ÿ©©©¤¨¨©

eig`e FO`(`"eb):l dxez ¦§¨¦
(`l),øòpä ïéà ék BúBàøk äéäå§¨¨¦§¦¥©©©
.úîåzEni ,xnFlMFzxSn eia`- ¨¥§©¨¨¦¦¨¨

:Fxrv lcFB KFYnal dxez ¦¤©£
(al).øòpä úà áøò Ecáò ékcFr ¦©§§¨©¤©©©

:sqFil dcEdi xnF`m`eDnzY ¥§¨§¥§¦¦§©
exBzl qpkp ip` dOl ,xn`z §Ÿ©¨¨£¦¦§¨§¦¨

LOr (daixnl);ig` x`Xn xzFi ¦§¦¨¦§¥¦§¨©©
iM ,`id Kkl daEWYdmNEM md ©§¨§¨¦¦¥¨

uEgAnmiaWgp mig`d lM - ¦©¨¨©¦¤§¨¦
FlxFB oi` ,xnFlM ,'uEgAn' micnFrM§§¦¦©§©¥¨

.ihxRd mpiiprl xEWw oinipA lWip`e ¤¦§¨¦¨§¦§¨¨©§¨¦©£¦
iM ,ig` x`Xn dfA dpFWiYxXwzp ¤¨¤¦§¨¤¨¦¦§©©§¦

wfg xWwAKkA ,FnFlWl on`p zFidl §¤¤¨¨¦§¤¡¨¦§§¨
invr lr iYlATWdCEpn zFidl ¤¦©§¦©©§¦¦§§¤

,zFnlFr ipWAode dGd mlFrA od ¦§¥¨¥¨¨©¤§¥
mFlWA EPaiW` `l m` ,`Ad mlFrÄ¨©¨¦Ÿ£¦¤§¨

:eia` l`bl dxez ¤¨¦
(bl).'Bâå Ecáò àð áLégTYW ahEn ¥¤¨©§§§¨¤¦©

oMW ,oinipA zgY carl izF`lkl ¦§¤¤©©¦§¨¦¤¥§¨
xaCzEcard iciwtzl WExCdip` ¨¨©¨§©§¦¥¨©§£¦

,EPOn dNErnoddxEablip` wfg - §¤¦¤¥¦§¨¨¨£¦
;EPOn xzFi igFkAdnglnlE- §¦¥¦¤§¦§¨¨

;KxFSd zrWA Lprnl mgNdl§¦¨¥§©©§¦§©©¤

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k ipy meil inei xeriy

(ãì)éà-ékït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäa§¦§©©¬¥−¤¤¨«
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם  ּבהּודעֹו מתּבּיׁשין .ׁשאחיו ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr hi zegiy ihewl)

מתמתמתמתּבּבּבּבּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןמצרים מצרים מצרים מצרים ּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיהיהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאחיואחיואחיואחיו ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומעיןמעיןמעיןמעין עליועליועליועליו א)ננננּצּצּצּצביםביםביםבים מה, "נּצבים"(רש"י ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ּבדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רׁש"י ּפרּוׁש ּדר ועל מיחדת. עמידה על כז)מֹורה טז, ׁשל (קרח סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה "נּצבים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים ּכיצד ׁשֹומעים הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" אּלא עליו"ננננּצּצּצּצביםביםביםביםהּמצרים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
וירא) ּפרׁשת סתם.(ריׁש עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ּבמלאכים, מדּבר ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּכמֹוּביתֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", ."ּבית ְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מהּול  ׁשהּוא להם .(ב"ר)והראה ְְֶֶֶָָָ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

WOWlEdN` lkl .carM LzxWl - §©¥§¨¤§§¤¤§¨¥¤
oinipA ig` xW`n xzFi dNErn ip £̀¦§¤¥¥£¤¨¦¦§¨¦

(daxÎziy`xa):cl dxez
äî(`)÷tàúäì óñBé ìBëé àìå§Ÿ¨¥§¦§©¥

.íéávpä ìëì,xnFlMlFki did `l §Ÿ©¦¨¦§©Ÿ¨¨¨
eilr miaSp mixvn EidIW lFAql- ¦§¤¦§¦§¦¦¨¦¨¨

l` FzENBzd zrA FaiaQn micnFr§¦¦§¦§¥¦§©¤
,eig`eEidieig`W oirnFW ¤¨§¦§§¦¤¤¨

oiWiIAzneipRn:mdl FrceEdA ¦§©§¦¦¨¨§¦¨§¨¤
a dxez

(a).äòøt úéa òîLiå'drxR ziA' ©¦§©¥©§Ÿ¥©§Ÿ

iWp` :FWExiR o`M xEn`dlW FziA ¨¨¨¥©§¥¥¤
.Fzia ipaE eicar ,xnFlM .drxR©§Ÿ§©£¨¨§¥¥
,WOn 'ziA' oFWl df oi`e§¥¤§©¦©¨

ziAd dpan' zErnWnA,Fnvr '`N` §©§¨¦§¥©©¦©§¤¨
'dcEdi ziA' ,'l`xUi ziA' FnM§¥¦§¨¥¥§¨

(gi ,b dinxi)ipA ,l`xUi zgRWn ipA]§¥¦§©©¦§¨¥§¥
'drxR ziA' ,o`M s` [dcEdi zgRWn¦§©©§¨©¨¥©§Ÿ
.'FzEkln ziA iWp`' FWExiR¥©§¥¥©§

:f"rlA d"cpyinb dxez §©©
(b).åéðtî eìäáðd`Ad dldA ¦§£¦¨¨¤¨¨©¨¨

dWEAd ipRnipRn mdl dzidW ¦§¥©¨¤¨§¨¨¤¦§¥

:sqFic dxez ¥
(c).éìà àð eLbmzF` d`x §¨¥©¨¨¨

xFg`l mibFqpmdixFg`l mirqFR - §¦§¨§¦©£¥¤
KM KFYn .eiptl cFnrl milFki mpi`e§¥¨§¦©£§¨¨¦¨

xn`FAlA sqFiig` eiWkr' , ¨©¥§¦©§¨©©
,'minlkpoM lroFWlA mdl `xw ¦§¨¦©¥¨¨¨¤§¨

mipEpgze dMxzEnirpA '`p EWB' - ©¨§©£¦§¨¦§¦
`le eil` EWBIW ,dWTA oFWlaE¦§©¨¨¤¦§¥¨§Ÿ

,EWiIAzilEdn `EdW mdl d`xde, ¦§©§§¤§¨¨¤¤¨
mdig` ok` `EdW di`xlÎziy`xa) ¦§¨¨¤¨¥£¦¤

(dax:d dxez



ybieל zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l iyily meil inei xeriy

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ß elqk 'l iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

(è)øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäî©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
ðaäãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

:ãîòz-ìà éìà¥©−©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåE §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
éðá éðáeðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑ ּומעׁשיר "מֹוריׁש לׁשֹון: תתמסּכן, ."ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô„kט  dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).äéçîì:FWExiRmkl zFidl §¦§¨¥¦§¨¤
dignlicM ,o`kl d"awd ipglW §¦§¨§¨©¦§¨§¥

mkpFfnl b`c`e ,qpxtl mkl did`W¤¤¡¤¨¤§©§¨§¤§©¦§§¤
:mkziignlEe dxez §¦§©§¤

(e).áòøä íéúðL äæ ék,xnFlM ¦¤§¨©¦¨¨¨§©
xaM mizpWn ExarraW KFYipX §¨©¦§¨¨§¦¤©§¥

arxd:ux`d lr `Fal zFxEn`d ¨¨¨¨£¨©¨¨¤
f dxez

(g).áàì,o`M xEn`d 'a`' x`FY §¨©¨¨¨¨
FzErnWn.oFxhtlE xagl,xnFlkE ©§¨§¨¥§©§§©

ikxv lr dPEnnE ,drxtl ip` xag̈¥£¦§©§Ÿ§¤©¨§¥
:Fziah dxez ¥

(h).éáà ìà eìòåoFWl aEzMd hwp ©£¤¨¦¨©©¨§
W mEXn ,ux`l 'dIlr'l`xUi ux` £¦¨¨¨¤¦¤¤¤¦§¨¥

,zFvx`d lMn DFaBdkildde ¨©¦¨¨£¨§©£¦¨
diExw l`xUiÎux`l ux`lÎdvEgn¦¨¨¨¤§¤¤¦§¨¥§¨

'dIlr' mlFrl(:hq oiyeciw):i dxez §¨£¦¨
(`i).Løez ïtFnEBxY`nlC' ¤¦¨¤©§¦§¨

'oMqnzzipr didze WWFxzY `OW - ¦§©§©¤¨¦§¥§¦§¤¨¦
`OW FrnWOW ,'iviYWY `nliC' `le]§Ÿ¦§¨¦§¥¦¤©§¨¤¨
'Wx' WxFXn `N` ,ux`d on ca`YŸ©¦¨¨¤¤¨¦¤¨

znbEcM ,['ipr' oFWl`EdWoFWlaEzMd ¤§¨¦§§©§©¨
xiWrnE WixFn(f ,a `Îl`eny)d"awd] ¦©£¦

:[xXrzi inEWWFxzi in xfFBai dxez ¥¦¦§¥¦¦§©¥

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l iyily meil inei xeriy

(áé)éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîä©«§©¥¬£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑ ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
·ÔÈÓÈ.(ב"ר)הּקדׁש ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז אחי (מגילה ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את הׁשוה ֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

עליכם  ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, היה לא .ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ מקּדׁשֹות ׁשני וסֹופן על ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑.ליחרב וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן ולענּיּות (על ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא ּבנימין ּכן ּׁשאין מה הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּדעּתי,

ּדרׁש ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה .)ּבכה", ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריואריואריואריו:::: ּבּבּבּבכהכהכהכה ּוּוּוּובנימןבנימןבנימןבנימן ווווּיּיּיּיבבבבּךּךּךּך בנימןבנימןבנימןבנימן־־־־אחיואחיואחיואחיו עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריאריאריארי יד)ווווּיּיּיּיּפּפּפּפלללל (מה, ִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ּובנימין וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאיתא
לחרב". ועתיד יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן  על ּבכה כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהיֹות 
לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ּובנימין ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

הּוא? ׁשּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבכּיה  ׁשל ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ׁשּכאׁשר ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹענין
וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו לֹו, ירווח ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לתּקן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָזֹו

אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ּובֹוכה, ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻולכן:
ּובבכּיה, ּבאנחה להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ּבית חרּבן את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ּבֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּתלּוי

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ׁשּיעבד על־ידי מחדׁש ולבנֹות לתּקן להׁשּתּדל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאּלא

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).úBàBø íëéðéò äpäå,xnFlM §¦¥¥¥¤§©
:mkipirA mi`Fx mY` lMd z ¤̀©Ÿ©¤¦§¥¥¤

mY` mi`Fxe ;icFakAmY` mi`Fx ok ¦©¤¦§¦§¥¦©¤
,mkig` ip`W`id Kkl dgkFdde ¤£¦£¦¤§©¨¨§¨¦

cFre ;mkM lEdn ip`W,mY` mi`Fx ¤£¦¨¨¤§¦©¤
mkil` xAcnd it iMmkpFWlA - ¦¦©§©¥£¥¤¦§§¤

,xAcn ip`WcFTd oFWlAÎziy`xa) £¦§©¥¦§©¤
(dax:

.ïéîéðá éçà éðéòåd`Fx oinipA s` §¥¥¨¦¦§¨¦©¦§¨¦¤

KkA .mi`Fx mkPd xW` lM z`deWd ¤¨£¤¦§¤¦§¨¦§¨
oi`W mWMW ,xnFl ,cgi mNEM z ¤̀¨©©©¤§¥¤¥

ilmEWixdW ,ig` oinipA lr d`pU ¦¦§¨©¦§¨¦¨¦¤£¥
did `lsYEWizxiknAdAiq oi`e Ÿ¨¨¨¦§¦¨¦§¥¦¨

,Ed`pU`WiAlA oi` KMmEWd`pU ¤¤§¨¥¨¥§¦¦¦§¨
,mkilr,izF` mYxkOW s`Îlre £¥¤§©©¤§©§¤¦

il oi`e ,oinipal ipirA mkPd mieeẄ¦¦§¤§¥©§¦§¨¦§¥¦
:mkilr znFrxYbi dxez ©§¤£¥¤

(ci)åéçà ïéîéðá éøàeö ìò ìtiå©¦Ÿ©©§¥¦§¨¦¨¦

.jáéådzid sqFi lW FziIkAipW lr ©¥§§§¦¨¤¥¨§¨©§¥
zFWCwnziAde oFW`xd ziAd] ¦§¨©©¦¨¦§©©¦

[ipXdlW FwlgA zFidl oicizrW ©¥¦¤£¦¦¦§§¤§¤
oinipAux`d zlgpAotFqe ,lW ¦§¨¦§©£©¨¨¤§¨¤
mdipW:axgil §¥¤¥¨¥

.åéøàeö ìò äëa ïéîéðáelW FziIkA ¦§¨¦¨¨©©¨¨§¦¨¤
dzid oinipAcizrW dliW oMWn lr ¦§¨¦¨§¨©¦§©¦Ÿ¤¨¦

sqFi lW FwlgA zFidlux`d zlgpA ¦§§¤§¤¥§©£©¨¨¤
.axgil FtFqeeh dxez §¥¨¥



לי ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l iyily meil inei xeriy

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ß elqk 'l iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

(è)øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäî©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
ðaäãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

:ãîòz-ìà éìà¥©−©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåE §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
éðá éðáeðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑ ּומעׁשיר "מֹוריׁש לׁשֹון: תתמסּכן, ."ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô„kט  dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).äéçîì:FWExiRmkl zFidl §¦§¨¥¦§¨¤
dignlicM ,o`kl d"awd ipglW §¦§¨§¨©¦§¨§¥

mkpFfnl b`c`e ,qpxtl mkl did`W¤¤¡¤¨¤§©§¨§¤§©¦§§¤
:mkziignlEe dxez §¦§©§¤

(e).áòøä íéúðL äæ ék,xnFlM ¦¤§¨©¦¨¨¨§©
xaM mizpWn ExarraW KFYipX §¨©¦§¨¨§¦¤©§¥

arxd:ux`d lr `Fal zFxEn`d ¨¨¨¨£¨©¨¨¤
f dxez

(g).áàì,o`M xEn`d 'a`' x`FY §¨©¨¨¨¨
FzErnWn.oFxhtlE xagl,xnFlkE ©§¨§¨¥§©§§©

ikxv lr dPEnnE ,drxtl ip` xag̈¥£¦§©§Ÿ§¤©¨§¥
:Fziah dxez ¥

(h).éáà ìà eìòåoFWl aEzMd hwp ©£¤¨¦¨©©¨§
W mEXn ,ux`l 'dIlr'l`xUi ux` £¦¨¨¨¤¦¤¤¤¦§¨¥

,zFvx`d lMn DFaBdkildde ¨©¦¨¨£¨§©£¦¨
diExw l`xUiÎux`l ux`lÎdvEgn¦¨¨¨¤§¤¤¦§¨¥§¨

'dIlr' mlFrl(:hq oiyeciw):i dxez §¨£¦¨
(`i).Løez ïtFnEBxY`nlC' ¤¦¨¤©§¦§¨

'oMqnzzipr didze WWFxzY `OW - ¦§©§©¤¨¦§¥§¦§¤¨¦
`OW FrnWOW ,'iviYWY `nliC' `le]§Ÿ¦§¨¦§¥¦¤©§¨¤¨
'Wx' WxFXn `N` ,ux`d on ca`YŸ©¦¨¨¤¤¨¦¤¨

znbEcM ,['ipr' oFWl`EdWoFWlaEzMd ¤§¨¦§§©§©¨
xiWrnE WixFn(f ,a `Îl`eny)d"awd] ¦©£¦

:[xXrzi inEWWFxzi in xfFBai dxez ¥¦¦§¥¦¦§©¥

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l iyily meil inei xeriy

(áé)éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîä©«§©¥¬£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑ ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
·ÔÈÓÈ.(ב"ר)הּקדׁש ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז אחי (מגילה ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את הׁשוה ֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

עליכם  ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, היה לא .ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ מקּדׁשֹות ׁשני וסֹופן על ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑.ליחרב וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן ולענּיּות (על ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא ּבנימין ּכן ּׁשאין מה הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּדעּתי,

ּדרׁש ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה .)ּבכה", ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריואריואריואריו:::: ּבּבּבּבכהכהכהכה ּוּוּוּובנימןבנימןבנימןבנימן ווווּיּיּיּיבבבבּךּךּךּך בנימןבנימןבנימןבנימן־־־־אחיואחיואחיואחיו עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריאריאריארי יד)ווווּיּיּיּיּפּפּפּפלללל (מה, ִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ּובנימין וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאיתא
לחרב". ועתיד יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן  על ּבכה כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהיֹות 
לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ּובנימין ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

הּוא? ׁשּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבכּיה  ׁשל ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ׁשּכאׁשר ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹענין
וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו לֹו, ירווח ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לתּקן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָזֹו

אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ּובֹוכה, ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻולכן:
ּובבכּיה, ּבאנחה להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ּבית חרּבן את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ּבֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּתלּוי

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ׁשּיעבד על־ידי מחדׁש ולבנֹות לתּקן להׁשּתּדל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאּלא

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).úBàBø íëéðéò äpäå,xnFlM §¦¥¥¥¤§©
:mkipirA mi`Fx mY` lMd z ¤̀©Ÿ©¤¦§¥¥¤

mY` mi`Fxe ;icFakAmY` mi`Fx ok ¦©¤¦§¦§¥¦©¤
,mkig` ip`W`id Kkl dgkFdde ¤£¦£¦¤§©¨¨§¨¦

cFre ;mkM lEdn ip`W,mY` mi`Fx ¤£¦¨¨¤§¦©¤
mkil` xAcnd it iMmkpFWlA - ¦¦©§©¥£¥¤¦§§¤

,xAcn ip`WcFTd oFWlAÎziy`xa) £¦§©¥¦§©¤
(dax:

.ïéîéðá éçà éðéòåd`Fx oinipA s` §¥¥¨¦¦§¨¦©¦§¨¦¤

KkA .mi`Fx mkPd xW` lM z`deWd ¤¨£¤¦§¤¦§¨¦§¨
oi`W mWMW ,xnFl ,cgi mNEM z ¤̀¨©©©¤§¥¤¥

ilmEWixdW ,ig` oinipA lr d`pU ¦¦§¨©¦§¨¦¨¦¤£¥
did `lsYEWizxiknAdAiq oi`e Ÿ¨¨¨¦§¦¨¦§¥¦¨

,Ed`pU`WiAlA oi` KMmEWd`pU ¤¤§¨¥¨¥§¦¦¦§¨
,mkilr,izF` mYxkOW s`Îlre £¥¤§©©¤§©§¤¦

il oi`e ,oinipal ipirA mkPd mieeẄ¦¦§¤§¥©§¦§¨¦§¥¦
:mkilr znFrxYbi dxez ©§¤£¥¤

(ci)åéçà ïéîéðá éøàeö ìò ìtiå©¦Ÿ©©§¥¦§¨¦¨¦

.jáéådzid sqFi lW FziIkAipW lr ©¥§§§¦¨¤¥¨§¨©§¥
zFWCwnziAde oFW`xd ziAd] ¦§¨©©¦¨¦§©©¦

[ipXdlW FwlgA zFidl oicizrW ©¥¦¤£¦¦¦§§¤§¤
oinipAux`d zlgpAotFqe ,lW ¦§¨¦§©£©¨¨¤§¨¤
mdipW:axgil §¥¤¥¨¥

.åéøàeö ìò äëa ïéîéðáelW FziIkA ¦§¨¦¨¨©©¨¨§¦¨¤
dzid oinipAcizrW dliW oMWn lr ¦§¨¦¨§¨©¦§©¦Ÿ¤¨¦

sqFi lW FwlgA zFidlux`d zlgpA ¦§§¤§¤¥§©£©¨¨¤
.axgil FtFqeeh dxez §¥¨¥
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(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà eðòè©«£Æ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà íëì̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ארץ ּבּה .ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı¯‡‰ ·ÏÁ∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון חלב, .ּכל ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáe¨¤«
i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ לֹומר eNÚ.להם מּפי, ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöî¦§©−¦¨¤¬«

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט  e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ  ·Ë È¯‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).ïë éøçàådkFa EdE`xW xg`n §©£¥¥¥©©¤¨¤
madF` `EdW EpiademlW FAle §¥¦¤£¨§¦¨¥

:mdOr¦¨¤
.Bzà åéçà eøacmilFki Eid zrM wx ¦§¤¨¦©¨¥¨§¦
itl ,FOr xAclmiWFa Eid dNgYOW §©¥¦§¦¤¦§¦¨¨¦

EPOndlrnl aEzMd WxtOW FnM , ¦¤§¤§¨¥©¨§©§¨
(b weqt):fh dxez
(fh).äòøt úéa òîLð ìBwäå§©¦§©¥©§Ÿ

FWExiR ,o`M xEn`d 'drxR ziA'¥©§Ÿ¨¨¨¥
e .'drxR ziaA' FnMdnFC Fpi` §§¥©§Ÿ§¥¤

dlrnl xEn`d 'drxR zia'ld`x) §¥©§Ÿ¨¨§©§¨
(a weqt lirl i"yx'Fzia iWp`' FWExiRW¤¥©§¥¥

`N` ,drxR lW'ziA' oFWl Edf ¤©§Ÿ¤¨¤§©¦
WOnlFTdW ,DhEWtM `id dpeEMde ©¨§©©¨¨¦¦§¨¤©

lW eixEbn ziA KFzA rnWp did̈¨¦§¨§¥§¨¤
:drxRfi dxez ©§Ÿ

(fi).íëøéòa úà eðòèz` Epirhd ©£¤§¦§¤©§¦¤
lW `VnA mkizFndAd`EaY:gi dxez §¥¥¤§©¨¤§¨

(gi).íéøöî õøà áeè úàwlgd ¤¤¤¦§©¦©¥¤
`EdW ,mixvn lW xzFiA gAEWnd©§¨§¥¤¦§©¦¤

.oWFB ux`,oM drxR xn`WkE ¤¤¤§¤¨©©§Ÿ¥
`AiP dn rcFi Fpi`e `Aipd`vi - ¦¨§¥¥©©¦¨¨§¨

W ,FzriciA `NW eiRn d`EapmtFq §¨¦¦¤Ÿ¦¦¨¤¨
ux` aEh' lkA EMfIW l`xUi lW¤¦§¨¥¤¦§§¨¤¤
mixvOn E`vIWM ,FhEWtM 'mixvn¦§©¦¦§§¤¥§¦¦§©¦
md micizr KkaE ,lFcB WEkxA¦§¨§¨£¦¦¥

DzFUrl,diqkp lMn ixnbl zipwix ©£¨¥¨¦§©§¦¦¨§¨¤¨
dlEvnMmiaFxTd miTEnrd miOd) ¦§¨©©¦¨£¦©§¦

(mId zirwxwlmibC DA oi`W §©§¨¦©¨¤¥¨¨¦
(:h zekxa):

.õøàä áìçlMxn`PW mFwn ¥¤¨¨¤¨¨¤¤¡©
`xwOA,'alg'`weeC FWExiR oi` ©¦§¨¥¤¥¥©§¨

`N` ,miIgÎilrA lW mtEBn 'alg'd©¥¤¦¨¤©£¥©¦¤¨
,`Ed ahin oFWlwlgd ,xnFlM §¥©§©©¥¤

:xzFiA gAEWndhi dxez ©§¨§¥
(hi).äúéeö äzàåxnF` drxR §©¨ª¥¨©§Ÿ¥

dEEvn LPd ,sqFilmdl xnFl - iRn §¥¦§§¤¦¦©¨¤
:oNdlC mixaCd z` ,Lig`l§©¤¤©§¨¦¦§©¨

.eNò úàæ,xnFlM,mdl xFn` KM Ÿ£§©¨¡¨¤
`Ed izEWxAWzEWxd ,xnFlM - ¤¦§¦§©¨§

cixFdlE mvx`l zFlrl mdl dpEzp§¨¨¤©£§©§¨§¦
:mixvnl mdizFgRWn z`k dxez ¤¦§§¥¤§¦§©¦

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l iyily meil inei xeriy

(àë)úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìò©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

(áë)ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ
ìL:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L §´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−

:Cøcì©¨«¤
i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑.'וגֹו חמֹורים עׂשרה החׁשּבֹון? ּומהּו הּזה, מֹורה (ּכחׁשּבֹון הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו »«¿…ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻ

חמֹורים  עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹעל

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ehÓ·.)ועׂשר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒ
ÌÈ¯ˆÓ∑'ּפּול ׁשל 'ּגריסין אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא a¯.מצינּו ƒ¿»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ»

ÌÁÏÂ∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑רא"ם (לפּתן ּגרסת ּכ(. »∆∆ְְַ»ְְִִֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lFR lW oiqixbA fnxd̈¤¤¦§¦¦¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ממממּטּטּטּטּוּוּוּובבבב .... .... ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָּוּוּוּולאביולאביולאביולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ליעקב יֹוסף ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹיׁש
על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו חי, עדין ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻיֹוסף

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה
לחלקים" ׁשבּורים ּפֹולים "הם ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח כאן)ולכן ׁשּפֹולים,(גור־אריה ׁשּכמֹו לֹו רמז ּובזה , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

"ולכן  ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ּביֹותר חׁשּוב היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאף
על־ידי־זה  ּדוקא כן ּכמֹו הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצ ֹות, ּבׁשאר ּכזה ּגריסין מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנקרא

לפניכם" אלקים ׁשלחני "למחיה טֹובה יצאה יֹוסף, את הּׁשבטים ה)ׁשּמכרּו מה, ׁשּמכרּו(פרשתנו זה על יצטער אל ולכן , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
יֹוסף. את ְִֵֶַָהּׁשבטים

(ãë)-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøz¦§§−©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑,הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ּפסיעה אל ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ׁשּלא «ƒ¿¿«»∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ÛÒBÈכא  ÔB‰Ï ·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á¯‡Ï¿»¿»

Le·Ïc‡כב  ÔeÏËˆ‡ ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ·Ïe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLe·Ïc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

ÔÈÈÚËכג  ÔÈ¯ÓÁ ‡¯ÒÚ ‡„k ÁÏL È‰e·‡ÏÂ¿«¬ƒ¿«¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒ
¯e·ÈÚ ÔÈÚË Ô˙‡ ¯ÒÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡·ehÓƒ»¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á¯‡Ï È‰e·‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

Ï‡כד  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á¯‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).úàæk çìL'z`fM' oFWl ¨©§Ÿ§§Ÿ
glXW ,xnFlkE ;'oOwlcM' FnM FWExiR¥§§¦§©¨§©¤¨©

zFpFxFC eia`l sqFioFAWgM ¥§¨¦©¤§
(xEriXM)dGdKWndA hxFtnd ©¦©¤©§¨§¤§¥
.aEzMddxUr - oFAWgd EdnE ©¨©©¤§£¨¨

'Fbe mixFng(miyxtn): £¦§
.íéøöî áehîdn aEzMd WxiR `l ¦¦§¨¦Ÿ¥©©¨©

mpn` ,'mixvn aEHn' Fl glXEpivn ¨©¦¦§©¦¨§¨¨¦
`xnBA(:fh dlibn)Fl glXWsqFi ©§¨¨¤¨©¥

eia`ldgFp mipwf zrCW oWi oii §¨¦©¦¨¨¤©©§¥¦¨
EPnidsiqFn oiId lW FnrHW - ¥¤¤©§¤©©¦¦

`Ede ,oXiizn `EdW lkM gAYWnE¦§©¥©§¨¤¦§©¥§
mipwGd lr aiag(:fh dlibn)E .aWxcn ¨¦©©§¥¦§¦§©

dcB`'mixvn aEh' iM ,l"fg Ex`iA ©¨¨¥£¦¦§©¦
`EdlER lW oiqixBmiWEzM milFR - §¦¦¤¦§¦

:[zFIphTd ipiOn aEWg lk`n]©£¨¨¦¦¥©¦§¦
.íçìå øaFWExiRFnEBxzM ¨¨¤¤¥§©§

d`EaY - 'mglE xEair' :qFlwpE`A§§§¦§¥§¨

:mgle§¤¤
.ïBæîe:o`M FzErnWnoYtlmixaC - ¨©§¨¨¦§¨§¨¦

:mrh ztqFzl ,mgNd mr milk`Pd©¤¡¨¦¦©¤¤§¤¤©©
ck dxez

(ck).Cøca eæbøz ìà,xnFlMl` ©¦§§©¨¤§©©
dkld xacA EwQrzYl` - ¦§©§¦§©£¨¨©

KldnA dxFY cEOilA EwOrzY¦§©§§¦¨§©£©
icM ,KxCdmkilr fBxz `NW ©¤¤§¥¤Ÿ¦§©£¥¤

.KxCdxzFiA micExh EidY m`W ©¨¤¤¦¦§§¦§¥



לג ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l iyily meil inei xeriy

(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà eðòè©«£Æ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà íëì̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ארץ ּבּה .ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı¯‡‰ ·ÏÁ∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון חלב, .ּכל ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáe¨¤«
i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ לֹומר eNÚ.להם מּפי, ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöî¦§©−¦¨¤¬«

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט  e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ  ·Ë È¯‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).ïë éøçàådkFa EdE`xW xg`n §©£¥¥¥©©¤¨¤
madF` `EdW EpiademlW FAle §¥¦¤£¨§¦¨¥

:mdOr¦¨¤
.Bzà åéçà eøacmilFki Eid zrM wx ¦§¤¨¦©¨¥¨§¦
itl ,FOr xAclmiWFa Eid dNgYOW §©¥¦§¦¤¦§¦¨¨¦

EPOndlrnl aEzMd WxtOW FnM , ¦¤§¤§¨¥©¨§©§¨
(b weqt):fh dxez
(fh).äòøt úéa òîLð ìBwäå§©¦§©¥©§Ÿ

FWExiR ,o`M xEn`d 'drxR ziA'¥©§Ÿ¨¨¨¥
e .'drxR ziaA' FnMdnFC Fpi` §§¥©§Ÿ§¥¤

dlrnl xEn`d 'drxR zia'ld`x) §¥©§Ÿ¨¨§©§¨
(a weqt lirl i"yx'Fzia iWp`' FWExiRW¤¥©§¥¥

`N` ,drxR lW'ziA' oFWl Edf ¤©§Ÿ¤¨¤§©¦
WOnlFTdW ,DhEWtM `id dpeEMde ©¨§©©¨¨¦¦§¨¤©

lW eixEbn ziA KFzA rnWp did̈¨¦§¨§¥§¨¤
:drxRfi dxez ©§Ÿ

(fi).íëøéòa úà eðòèz` Epirhd ©£¤§¦§¤©§¦¤
lW `VnA mkizFndAd`EaY:gi dxez §¥¥¤§©¨¤§¨

(gi).íéøöî õøà áeè úàwlgd ¤¤¤¦§©¦©¥¤
`EdW ,mixvn lW xzFiA gAEWnd©§¨§¥¤¦§©¦¤

.oWFB ux`,oM drxR xn`WkE ¤¤¤§¤¨©©§Ÿ¥
`AiP dn rcFi Fpi`e `Aipd`vi - ¦¨§¥¥©©¦¨¨§¨

W ,FzriciA `NW eiRn d`EapmtFq §¨¦¦¤Ÿ¦¦¨¤¨
ux` aEh' lkA EMfIW l`xUi lW¤¦§¨¥¤¦§§¨¤¤
mixvOn E`vIWM ,FhEWtM 'mixvn¦§©¦¦§§¤¥§¦¦§©¦
md micizr KkaE ,lFcB WEkxA¦§¨§¨£¦¦¥

DzFUrl,diqkp lMn ixnbl zipwix ©£¨¥¨¦§©§¦¦¨§¨¤¨
dlEvnMmiaFxTd miTEnrd miOd) ¦§¨©©¦¨£¦©§¦

(mId zirwxwlmibC DA oi`W §©§¨¦©¨¤¥¨¨¦
(:h zekxa):

.õøàä áìçlMxn`PW mFwn ¥¤¨¨¤¨¨¤¤¡©
`xwOA,'alg'`weeC FWExiR oi` ©¦§¨¥¤¥¥©§¨

`N` ,miIgÎilrA lW mtEBn 'alg'd©¥¤¦¨¤©£¥©¦¤¨
,`Ed ahin oFWlwlgd ,xnFlM §¥©§©©¥¤

:xzFiA gAEWndhi dxez ©§¨§¥
(hi).äúéeö äzàåxnF` drxR §©¨ª¥¨©§Ÿ¥

dEEvn LPd ,sqFilmdl xnFl - iRn §¥¦§§¤¦¦©¨¤
:oNdlC mixaCd z` ,Lig`l§©¤¤©§¨¦¦§©¨

.eNò úàæ,xnFlM,mdl xFn` KM Ÿ£§©¨¡¨¤
`Ed izEWxAWzEWxd ,xnFlM - ¤¦§¦§©¨§

cixFdlE mvx`l zFlrl mdl dpEzp§¨¨¤©£§©§¨§¦
:mixvnl mdizFgRWn z`k dxez ¤¦§§¥¤§¦§©¦

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l iyily meil inei xeriy

(àë)úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìò©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

(áë)ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ
ìL:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L §´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−

:Cøcì©¨«¤
i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑.'וגֹו חמֹורים עׂשרה החׁשּבֹון? ּומהּו הּזה, מֹורה (ּכחׁשּבֹון הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו »«¿…ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻ

חמֹורים  עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹעל

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ehÓ·.)ועׂשר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒ
ÌÈ¯ˆÓ∑'ּפּול ׁשל 'ּגריסין אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא a¯.מצינּו ƒ¿»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ»

ÌÁÏÂ∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑רא"ם (לפּתן ּגרסת ּכ(. »∆∆ְְַ»ְְִִֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lFR lW oiqixbA fnxd̈¤¤¦§¦¦¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ממממּטּטּטּטּוּוּוּובבבב .... .... ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָּוּוּוּולאביולאביולאביולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ליעקב יֹוסף ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹיׁש
על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו חי, עדין ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻיֹוסף

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה
לחלקים" ׁשבּורים ּפֹולים "הם ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח כאן)ולכן ׁשּפֹולים,(גור־אריה ׁשּכמֹו לֹו רמז ּובזה , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

"ולכן  ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ּביֹותר חׁשּוב היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאף
על־ידי־זה  ּדוקא כן ּכמֹו הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצ ֹות, ּבׁשאר ּכזה ּגריסין מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנקרא

לפניכם" אלקים ׁשלחני "למחיה טֹובה יצאה יֹוסף, את הּׁשבטים ה)ׁשּמכרּו מה, ׁשּמכרּו(פרשתנו זה על יצטער אל ולכן , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
יֹוסף. את ְִֵֶַָהּׁשבטים

(ãë)-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøz¦§§−©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑,הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ּפסיעה אל ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ׁשּלא «ƒ¿¿«»∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ÛÒBÈכא  ÔB‰Ï ·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á¯‡Ï¿»¿»

Le·Ïc‡כב  ÔeÏËˆ‡ ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ·Ïe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLe·Ïc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

ÔÈÈÚËכג  ÔÈ¯ÓÁ ‡¯ÒÚ ‡„k ÁÏL È‰e·‡ÏÂ¿«¬ƒ¿«¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒ
¯e·ÈÚ ÔÈÚË Ô˙‡ ¯ÒÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡·ehÓƒ»¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á¯‡Ï È‰e·‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

Ï‡כד  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á¯‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).úàæk çìL'z`fM' oFWl ¨©§Ÿ§§Ÿ
glXW ,xnFlkE ;'oOwlcM' FnM FWExiR¥§§¦§©¨§©¤¨©

zFpFxFC eia`l sqFioFAWgM ¥§¨¦©¤§
(xEriXM)dGdKWndA hxFtnd ©¦©¤©§¨§¤§¥
.aEzMddxUr - oFAWgd EdnE ©¨©©¤§£¨¨

'Fbe mixFng(miyxtn): £¦§
.íéøöî áehîdn aEzMd WxiR `l ¦¦§¨¦Ÿ¥©©¨©

mpn` ,'mixvn aEHn' Fl glXEpivn ¨©¦¦§©¦¨§¨¨¦
`xnBA(:fh dlibn)Fl glXWsqFi ©§¨¨¤¨©¥

eia`ldgFp mipwf zrCW oWi oii §¨¦©¦¨¨¤©©§¥¦¨
EPnidsiqFn oiId lW FnrHW - ¥¤¤©§¤©©¦¦

`Ede ,oXiizn `EdW lkM gAYWnE¦§©¥©§¨¤¦§©¥§
mipwGd lr aiag(:fh dlibn)E .aWxcn ¨¦©©§¥¦§¦§©

dcB`'mixvn aEh' iM ,l"fg Ex`iA ©¨¨¥£¦¦§©¦
`EdlER lW oiqixBmiWEzM milFR - §¦¦¤¦§¦

:[zFIphTd ipiOn aEWg lk`n]©£¨¨¦¦¥©¦§¦
.íçìå øaFWExiRFnEBxzM ¨¨¤¤¥§©§

d`EaY - 'mglE xEair' :qFlwpE`A§§§¦§¥§¨

:mgle§¤¤
.ïBæîe:o`M FzErnWnoYtlmixaC - ¨©§¨¨¦§¨§¨¦

:mrh ztqFzl ,mgNd mr milk`Pd©¤¡¨¦¦©¤¤§¤¤©©
ck dxez

(ck).Cøca eæbøz ìà,xnFlMl` ©¦§§©¨¤§©©
dkld xacA EwQrzYl` - ¦§©§¦§©£¨¨©

KldnA dxFY cEOilA EwOrzY¦§©§§¦¨§©£©
icM ,KxCdmkilr fBxz `NW ©¤¤§¥¤Ÿ¦§©£¥¤

.KxCdxzFiA micExh EidY m`W ©¨¤¤¦¦§§¦§¥



ybieלד zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l iyily meil inei xeriy
יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּגּסה,
לנּו וגרמּת עליו הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, יד על ולֹומר: זה עם זה להתוּכח מכירתֹו, ּדבר על  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבּדר

.לׂשנאתֹו ְִֹ

(äë)á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ
:íäéáà£¦¤«

(åë)ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑הּוא BaÏ.מֹוׁשל ואׁשר ‚ÙiÂ∑ אל ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּוכמֹו: מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן מפיגין לׁשֹון ג)הּדברים, הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין נמר",(ירמיה לא "וריחֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

ּפג' לא 'וריחיּה .מתרּגמינן: ְְְְִֵֵַָָָ

(æë)øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´
úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå íäìà£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´

:íäéáà á÷òé çeø éçzå BúàŸ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk וזהּו∑‡˙ ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק היה ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר נאמר: ולא יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ÚÈ˜·.ׁשּנאמר: Áe¯ ÈÁzÂ∑ ׁשרתה ְְְֱֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ«¿ƒ««¬…ְָָ
ׁשכינה, מּמּנּועליו .ׁשּפרׁשה ְְִִֶֶָָָָָ

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

giQdl mY` milElr ,dxFz ixacA§¦§¥¨£¦©¤§©¦©
.dpFkPd KxCd on zFrzle mkYrC©§§¤§¦§¦©¤¤©§¨
KxCd ENi`M ,`Ed dviln oFWlE§§¦¨§¦©¤¤
mdl DgiPn Dpi`e mdilr 'zfbFx'¤¤£¥¤§¥¨©¦¨¨¤

DA zkll(oexkfd).xg` xaCKxC - ¨¤¤¨¨¨©¥¤¤
`NW ,mixaCd z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤©§¨¦¤Ÿ
dkild] dCiOd lr xzi mMxcA Eftgi¥¨§§©§¨¨¥©©¦¨£¦¨
dkild diExw ,zExidnaE oFfRgA§¦¨¦§¦§¨£¦¨
xn` Kke .[dgEpn zxqge 'zfbFx'¤¤§©§©§¨§¨¨©

:mdlEriqtY l`KxCA mkYklA ¨¤©©§¦§¤§§¤©¤¤
dQb driqR`N` ,zFlFcB zFriqR - §¦¨©¨§¦§¤¨

,zFPhw zFriqtA zgpA EklecFr §§©©¦§¦§©§
zFptl EkxhvY xW`M ,mdl xn`̈©¨¤©£¤¦§¨§¦§

,dliNA oEll aEXi mFwnlEqpMd ¦§¦¨©©§¨¦¨§
xirl dOgaxirl EqpMd - §©¨¨¦¦¨§¨¦

EkiWnY l`e ,zgxFf oiicr dOgdWM§¤©©¨£©¦©©§©©§¦
.dOgd zriwW xg`l mkMxcAitlE §©§§¤§©©§¦©©©¨§¦

,xnFl Wi `xwn lW FhEWt§¤¦§¨¥©
Eidi eig`W did sqFi lW FWWgW¤£¨¤¥¨¨¤¤¨¦§

,KxCA mitrFfe mifBxpEidW itl ¦§¨¦§£¦©¤¤§¦¤¨
minlkplr sqFi ipRn miWFaE ¦§¨¦¦¦§¥¥©

okle ,carl EdExkOWb`Fc did ¤§¨§¤¤§¨¥¨¨¥

Eaixi `OWmdipiAxaC lr KxCa ¤¨¨¦¥¥¤©¤¤©§©
,Fzxiknmd milElrWdf gMezdl §¦¨¤£¦¥§¦§©©¤

df mrdf z` df miW`dlExnFle ¦¤§©£¦¤¤¤§©
:eig` l` Wi`'xMnp Lci lr'LaE , ¦¤¨¦©¨§¦§©§

F` ;dnW`d diElYYxRq dY`' §¨¨©§¨©¨¦©§¨
e eilr rxdÎoFWldf iciÎlrYnxb ¨¨¨¨¨§©§¥¤¨©§¨

'Fz`pUl EpldiElY dnW`d okle , ¨¦§Ÿ§¨¥¨©§¨§¨
:LAdk dxez §

(ek).ìLBî àeä éëå,o`M xEn`d 'iM' §¦¥¦¨¨¨
xn`p ENi`kE .'xW`' FWExiR:xW`e ¥£¤§¦¤¡©©£¤

.lWFn `Edawri ipA Exn`W ,xnFlkE ¥§©¤¨§§¥©£Ÿ
`EdWe ,ig EPcFr FpA sqFIW mdia`l©£¦¤¤¥§¤©§¤

:mixvn ux`A lWFn¥§¤¤¦§©¦
.Baì âôiå:FWExiRFAl slgp- ©¨¨¦¥¤¡©¦

FzpEn` dtNgzp ;eizFWbx EPYWp¦§©¦§¨¦§©§¨¡¨
,eipa ixacAeFAlKld(wiqtd) §¦§¥¨¨§¦¨©¦§¦

oin`dNn`lRd lcFB ipRn iM .mdl ¦§©£¦¨¤¦¦§¥¤©¤¤
dpFt FAl did `lrFnWle lAwll` Ÿ¨¨¦¤§©¥§¦§©¤

mixaCd.mipFkp mdW oin`d `NW ©§¨¦¤Ÿ¤¡¦¤¥§¦
,Ff zErnWnA 'btIe' zaizl `nbEckE§§¨§¥©©¨¨§©§¨

mB mi`vFn Ep`'onrh oibitn' oFWl ¨§¦©§§¦¦©§¨
oFWlAddpWn(.ci dvia)FzErnWOW , ¦§©¦§¨¤©§¨

,dPYWnE sNgzn lk`Od mrHWF` ¤©©©©£¨¦§©¥¦§©¤
.(bbFRzn) Fwfgn WlgPWFnkE ¤¤¡¨¥¨§¦§¥§

:`xwOA EpivOWzFbEtd oi`n,b dki`) ¤¨¦©¦§¨¥¥£
(hn.[xaFre slFg Fpi`W ,wqtd `lA]§Ÿ¤§¥¤¥¥§¥
:okexnp `l Fgixe(`i ,gn dinxi) §¥§¥Ÿ¨¨

,[dWlgp `l gixd zEtixg]£¦¨¥©Ÿ¤§§¨
eopinBxzn:'bt `l Digixe':fk dxez §©§§¦¨§¥¥¨¨

(fk).óñBé éøác ìk úàawrIW icM ¥¨¦§¥¥§¥¤©£Ÿ
`Ede ig sqFIW ,eipa ixacl oin`i©£¦§¦§¥¨¨¤¥©§

,eil` mzF` glW xW`xqn oniq £¤¨©¨¥¨¦¨¨©
mdldgkFdM WOWIW ,eig`l sqFi ¨¤¥§¤¨¤§©¥§¨¨

mdl ciBde ,awrilwqFr did dOA §©£Ÿ§¦¦¨¤©¤¨¨¥
drW DzF`A eia` mrEPOn WxiRWM, ¦¨¦§¨¨¨§¤¥©¦¤

.xzFi eia` Ed`x `l f`n xW`e©£¤¥¨Ÿ¨¨¨¦¥
FzF`A miwqFr EidW ,did oniQde§©¦¨¨¨¤¨§¦§

onGddtExr dlbr zWxtAxW`ke . ©§©§¨¨©¤§¨£¨§©£¤
rEci did `NW ,df oniq awri lAw¦¥©£Ÿ¦¨¤¤Ÿ¨¨¨©
oin`dl xfg aEW ,mdipWl `N ¤̀¨¦§¥¤¨©§©£¦

e .ig EPcFr sqFi iM eipa ixaclEdf §¦§¥¨¨¦¥¤©§¤
xaCd WExiRxn`PWwEqRd KWndA ¥©¨¨¤¤¡©§¤§¥©¨

'sqFi glW xW` zFlbrd z` `xIe', ©©§¤¨£¨£¤¨©¥
,zFlbrd z` glW sqFi `NW s`Îlr©©¤Ÿ¥¨©¤¨£¨

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iriax meil inei xeriy

ß zah '` iriax mei ß

(çë)äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàå§¤§¤−§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ÁˆÈ˜.ּכמֹו ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ¿≈»»«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ
זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד ּבאברהם אדם ולא ּביצחק ּתלה לפיכ. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
á÷òé|:éðpä øîàiå á÷òé ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה מצרימה מצרימה מצרימה  מרדהמרדהמרדהמרדה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא
לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה רש"י)לפי ובפירוש ג. (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

(ׁשלילת  ּתירא אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו להסיר היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת הּצער (ׁשלילת ּתצטער" "אל ולא העתיד), על ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּדאגה

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FnM] FciÎlr ozF` glW drxR `N ¤̀¨©§Ÿ¨©¨©¨§
xn`PW(`k weqt lirl)oYIe'sqFi mdl ¤¤¡©©¦¥¨¤¥

did df cSnE .'drxt iR lr zFlbr£¨©¦©§Ÿ¦©¤¨¨
mW z` odilr xiMfdl xzFi iE`ẍ¥§©§¦£¥¤¤¥

xn`PW KxcM ,drxR(d ,en oldl) ©§Ÿ§¤¤¤¤¡©
z`Ul drxR glW xW` zFlbrA'¨£¨£¤¨©©§Ÿ¨¥

aEzMd o`M dPiW ,z`f mr .['Fz``le Ÿ¦Ÿ¦¨¨©¨§Ÿ
'drxR glW xW`' xn`pxW`' `N` ¤¡©£¤¨©©§Ÿ¤¨£¤

`NW ,dfA fFnxl icM ,'sqFi glẄ©¥§¥¦§¨¤¤Ÿ
oFWl] 'zFlbr' `N` 'zFlbr' EP`xwY¦§¨¤£¨¤¨¤§§
awri d`x xW`MW ,['dlbr' lW miAx©¦¤¤§¨¤©£¤¨¨©£Ÿ
,Fl glXW dtExrd dlbrd oniq z ¤̀¦©¨¤§¨¨£¨¤¨©

mdixacl oin`d f` wx(a"a): ©¨¤¡¦§¦§¥¤
.á÷òé çeø éçzå`Ede eil` daW FgEx ©§¦©©£Ÿ¨¨¥¨§

aEWe .miIgl xfgdpikW eilr dzxW ¨©§©¦§¨§¨¨¨§¦¨
(d`Eap 'gEx')EPOn dWxiRWcrW - ©§¨¤¥§¨¦¤¤©

iniA oMW ,EPOn zwNEqn dzid dYr©¨¨§¨§¤¤¦¤¤¥¦¥
:d`Eap lAwl dkf `l Fla`gk dxez ¤§Ÿ¨¨§©¥§¨

(gk).ãBò áø:awri xn` KMil ax ©¨¨©©£Ÿ©¦
cFr`id d`lnE dAExn dM dPd -¦¥Ÿ§¨§¥¨¦
de dgnUddecg,dYrn il WIW ©¦§¨§©¤§¨¤¥¦¥©¨

:ig ipA sqFi cFre li`Fd` dxez ¦§¥§¦¨
åî(`).òáM äøàaFWExiRFnM §¥¨¨©¥§

.'raW x`al'ozFp minrtl oMW ¦§¥¨©¤¥¦§¨¦¥
zF` aEzMdmFwnA ,daiY sFqA `"d ©¨¥§¥¨¦§

c"nlzFidl dkixv dzidW ¨¤¤¨§¨§¦¨¦§
DzNgzA: ¦§¦¨¨

.÷çöé åéáà éäìàìz` aixwd ¥Ÿ¥¨¦¦§¨¦§¦¤

xn` `le ,'wgvi idl`' mWl eizFpAxẅ§§¨§¥¡Ÿ¥¦§¨§Ÿ¨©
W mEXn ,'mdxa` idl`' mBmc` aiIg ©¡Ÿ¥©§¨¨¦¤©¨¨¨

zFi eia` cFakAn xaiIg `EdW dO ¦§¨¦¥¦©¤©¨
dlY Kkitl ,Fpwf cFakAzxMfd ¦§§¥§¦¨¨¨©§¨©

mXdwgvia,eia`mdxa`a `le ©¥§¦§¨¨¦§Ÿ§©§¨¨
:Fpwfa dxez §¥
(a).á÷òé á÷òé'awri' mW z`ixw ©£Ÿ©£Ÿ§¦©¥©£Ÿ

,miinrRdAig oFWl:`idb dxez ©£©¦§¦¨¦
(b).äîéøöî äãøî àøéz ìàitl ©¦¨¥§¨¦§©§¨§¦

didWawrixvin(xrhvn)lr ¤¨¨©£Ÿ¥©¦§©¥©
z`vl wwfPWl`xUiÎux`nÎdvEgl ¤¦§©¨¥¥¤¤¦§¨¥§¨

ux`ll` ,Fl xnFl KxvEd Kkitl , ¨¨¤§¦¨§©©©
zcxl Kixv dY`W KMn `xiizY¦§¨¥¦¨¤©¨¨¦¨¤¤

:mixvnlc dxez §¦§©¦



לה ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l iyily meil inei xeriy
יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּגּסה,
לנּו וגרמּת עליו הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, יד על ולֹומר: זה עם זה להתוּכח מכירתֹו, ּדבר על  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבּדר

.לׂשנאתֹו ְִֹ

(äë)á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ
:íäéáà£¦¤«

(åë)ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑הּוא BaÏ.מֹוׁשל ואׁשר ‚ÙiÂ∑ אל ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּוכמֹו: מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן מפיגין לׁשֹון ג)הּדברים, הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין נמר",(ירמיה לא "וריחֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

ּפג' לא 'וריחיּה .מתרּגמינן: ְְְְִֵֵַָָָ

(æë)øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´
úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå íäìà£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´

:íäéáà á÷òé çeø éçzå BúàŸ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk וזהּו∑‡˙ ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק היה ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר נאמר: ולא יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ÚÈ˜·.ׁשּנאמר: Áe¯ ÈÁzÂ∑ ׁשרתה ְְְֱֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ«¿ƒ««¬…ְָָ
ׁשכינה, מּמּנּועליו .ׁשּפרׁשה ְְִִֶֶָָָָָ

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

giQdl mY` milElr ,dxFz ixacA§¦§¥¨£¦©¤§©¦©
.dpFkPd KxCd on zFrzle mkYrC©§§¤§¦§¦©¤¤©§¨
KxCd ENi`M ,`Ed dviln oFWlE§§¦¨§¦©¤¤
mdl DgiPn Dpi`e mdilr 'zfbFx'¤¤£¥¤§¥¨©¦¨¨¤

DA zkll(oexkfd).xg` xaCKxC - ¨¤¤¨¨¨©¥¤¤
`NW ,mixaCd z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤©§¨¦¤Ÿ
dkild] dCiOd lr xzi mMxcA Eftgi¥¨§§©§¨¨¥©©¦¨£¦¨
dkild diExw ,zExidnaE oFfRgA§¦¨¦§¦§¨£¦¨
xn` Kke .[dgEpn zxqge 'zfbFx'¤¤§©§©§¨§¨¨©

:mdlEriqtY l`KxCA mkYklA ¨¤©©§¦§¤§§¤©¤¤
dQb driqR`N` ,zFlFcB zFriqR - §¦¨©¨§¦§¤¨

,zFPhw zFriqtA zgpA EklecFr §§©©¦§¦§©§
zFptl EkxhvY xW`M ,mdl xn`̈©¨¤©£¤¦§¨§¦§

,dliNA oEll aEXi mFwnlEqpMd ¦§¦¨©©§¨¦¨§
xirl dOgaxirl EqpMd - §©¨¨¦¦¨§¨¦

EkiWnY l`e ,zgxFf oiicr dOgdWM§¤©©¨£©¦©©§©©§¦
.dOgd zriwW xg`l mkMxcAitlE §©§§¤§©©§¦©©©¨§¦

,xnFl Wi `xwn lW FhEWt§¤¦§¨¥©
Eidi eig`W did sqFi lW FWWgW¤£¨¤¥¨¨¤¤¨¦§

,KxCA mitrFfe mifBxpEidW itl ¦§¨¦§£¦©¤¤§¦¤¨
minlkplr sqFi ipRn miWFaE ¦§¨¦¦¦§¥¥©

okle ,carl EdExkOWb`Fc did ¤§¨§¤¤§¨¥¨¨¥

Eaixi `OWmdipiAxaC lr KxCa ¤¨¨¦¥¥¤©¤¤©§©
,Fzxiknmd milElrWdf gMezdl §¦¨¤£¦¥§¦§©©¤

df mrdf z` df miW`dlExnFle ¦¤§©£¦¤¤¤§©
:eig` l` Wi`'xMnp Lci lr'LaE , ¦¤¨¦©¨§¦§©§

F` ;dnW`d diElYYxRq dY`' §¨¨©§¨©¨¦©§¨
e eilr rxdÎoFWldf iciÎlrYnxb ¨¨¨¨¨§©§¥¤¨©§¨

'Fz`pUl EpldiElY dnW`d okle , ¨¦§Ÿ§¨¥¨©§¨§¨
:LAdk dxez §

(ek).ìLBî àeä éëå,o`M xEn`d 'iM' §¦¥¦¨¨¨
xn`p ENi`kE .'xW`' FWExiR:xW`e ¥£¤§¦¤¡©©£¤

.lWFn `Edawri ipA Exn`W ,xnFlkE ¥§©¤¨§§¥©£Ÿ
`EdWe ,ig EPcFr FpA sqFIW mdia`l©£¦¤¤¥§¤©§¤

:mixvn ux`A lWFn¥§¤¤¦§©¦
.Baì âôiå:FWExiRFAl slgp- ©¨¨¦¥¤¡©¦

FzpEn` dtNgzp ;eizFWbx EPYWp¦§©¦§¨¦§©§¨¡¨
,eipa ixacAeFAlKld(wiqtd) §¦§¥¨¨§¦¨©¦§¦

oin`dNn`lRd lcFB ipRn iM .mdl ¦§©£¦¨¤¦¦§¥¤©¤¤
dpFt FAl did `lrFnWle lAwll` Ÿ¨¨¦¤§©¥§¦§©¤

mixaCd.mipFkp mdW oin`d `NW ©§¨¦¤Ÿ¤¡¦¤¥§¦
,Ff zErnWnA 'btIe' zaizl `nbEckE§§¨§¥©©¨¨§©§¨

mB mi`vFn Ep`'onrh oibitn' oFWl ¨§¦©§§¦¦©§¨
oFWlAddpWn(.ci dvia)FzErnWOW , ¦§©¦§¨¤©§¨

,dPYWnE sNgzn lk`Od mrHWF` ¤©©©©£¨¦§©¥¦§©¤
.(bbFRzn) Fwfgn WlgPWFnkE ¤¤¡¨¥¨§¦§¥§

:`xwOA EpivOWzFbEtd oi`n,b dki`) ¤¨¦©¦§¨¥¥£
(hn.[xaFre slFg Fpi`W ,wqtd `lA]§Ÿ¤§¥¤¥¥§¥
:okexnp `l Fgixe(`i ,gn dinxi) §¥§¥Ÿ¨¨

,[dWlgp `l gixd zEtixg]£¦¨¥©Ÿ¤§§¨
eopinBxzn:'bt `l Digixe':fk dxez §©§§¦¨§¥¥¨¨

(fk).óñBé éøác ìk úàawrIW icM ¥¨¦§¥¥§¥¤©£Ÿ
`Ede ig sqFIW ,eipa ixacl oin`i©£¦§¦§¥¨¨¤¥©§

,eil` mzF` glW xW`xqn oniq £¤¨©¨¥¨¦¨¨©
mdldgkFdM WOWIW ,eig`l sqFi ¨¤¥§¤¨¤§©¥§¨¨

mdl ciBde ,awrilwqFr did dOA §©£Ÿ§¦¦¨¤©¤¨¨¥
drW DzF`A eia` mrEPOn WxiRWM, ¦¨¦§¨¨¨§¤¥©¦¤

.xzFi eia` Ed`x `l f`n xW`e©£¤¥¨Ÿ¨¨¨¦¥
FzF`A miwqFr EidW ,did oniQde§©¦¨¨¨¤¨§¦§

onGddtExr dlbr zWxtAxW`ke . ©§©§¨¨©¤§¨£¨§©£¤
rEci did `NW ,df oniq awri lAw¦¥©£Ÿ¦¨¤¤Ÿ¨¨¨©
oin`dl xfg aEW ,mdipWl `N ¤̀¨¦§¥¤¨©§©£¦

e .ig EPcFr sqFi iM eipa ixaclEdf §¦§¥¨¨¦¥¤©§¤
xaCd WExiRxn`PWwEqRd KWndA ¥©¨¨¤¤¡©§¤§¥©¨

'sqFi glW xW` zFlbrd z` `xIe', ©©§¤¨£¨£¤¨©¥
,zFlbrd z` glW sqFi `NW s`Îlr©©¤Ÿ¥¨©¤¨£¨

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iriax meil inei xeriy

ß zah '` iriax mei ß

(çë)äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàå§¤§¤−§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ÁˆÈ˜.ּכמֹו ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ¿≈»»«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ
זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד ּבאברהם אדם ולא ּביצחק ּתלה לפיכ. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
á÷òé|:éðpä øîàiå á÷òé ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה מצרימה מצרימה מצרימה  מרדהמרדהמרדהמרדה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא
לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה רש"י)לפי ובפירוש ג. (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

(ׁשלילת  ּתירא אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו להסיר היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת הּצער (ׁשלילת ּתצטער" "אל ולא העתיד), על ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּדאגה

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FnM] FciÎlr ozF` glW drxR `N ¤̀¨©§Ÿ¨©¨©¨§
xn`PW(`k weqt lirl)oYIe'sqFi mdl ¤¤¡©©¦¥¨¤¥

did df cSnE .'drxt iR lr zFlbr£¨©¦©§Ÿ¦©¤¨¨
mW z` odilr xiMfdl xzFi iE`ẍ¥§©§¦£¥¤¤¥

xn`PW KxcM ,drxR(d ,en oldl) ©§Ÿ§¤¤¤¤¡©
z`Ul drxR glW xW` zFlbrA'¨£¨£¤¨©©§Ÿ¨¥

aEzMd o`M dPiW ,z`f mr .['Fz``le Ÿ¦Ÿ¦¨¨©¨§Ÿ
'drxR glW xW`' xn`pxW`' `N` ¤¡©£¤¨©©§Ÿ¤¨£¤

`NW ,dfA fFnxl icM ,'sqFi glẄ©¥§¥¦§¨¤¤Ÿ
oFWl] 'zFlbr' `N` 'zFlbr' EP`xwY¦§¨¤£¨¤¨¤§§
awri d`x xW`MW ,['dlbr' lW miAx©¦¤¤§¨¤©£¤¨¨©£Ÿ
,Fl glXW dtExrd dlbrd oniq z ¤̀¦©¨¤§¨¨£¨¤¨©

mdixacl oin`d f` wx(a"a): ©¨¤¡¦§¦§¥¤
.á÷òé çeø éçzå`Ede eil` daW FgEx ©§¦©©£Ÿ¨¨¥¨§

aEWe .miIgl xfgdpikW eilr dzxW ¨©§©¦§¨§¨¨¨§¦¨
(d`Eap 'gEx')EPOn dWxiRWcrW - ©§¨¤¥§¨¦¤¤©

iniA oMW ,EPOn zwNEqn dzid dYr©¨¨§¨§¤¤¦¤¤¥¦¥
:d`Eap lAwl dkf `l Fla`gk dxez ¤§Ÿ¨¨§©¥§¨

(gk).ãBò áø:awri xn` KMil ax ©¨¨©©£Ÿ©¦
cFr`id d`lnE dAExn dM dPd -¦¥Ÿ§¨§¥¨¦
de dgnUddecg,dYrn il WIW ©¦§¨§©¤§¨¤¥¦¥©¨

:ig ipA sqFi cFre li`Fd` dxez ¦§¥§¦¨
åî(`).òáM äøàaFWExiRFnM §¥¨¨©¥§

.'raW x`al'ozFp minrtl oMW ¦§¥¨©¤¥¦§¨¦¥
zF` aEzMdmFwnA ,daiY sFqA `"d ©¨¥§¥¨¦§

c"nlzFidl dkixv dzidW ¨¤¤¨§¨§¦¨¦§
DzNgzA: ¦§¦¨¨

.÷çöé åéáà éäìàìz` aixwd ¥Ÿ¥¨¦¦§¨¦§¦¤

xn` `le ,'wgvi idl`' mWl eizFpAxẅ§§¨§¥¡Ÿ¥¦§¨§Ÿ¨©
W mEXn ,'mdxa` idl`' mBmc` aiIg ©¡Ÿ¥©§¨¨¦¤©¨¨¨

zFi eia` cFakAn xaiIg `EdW dO ¦§¨¦¥¦©¤©¨
dlY Kkitl ,Fpwf cFakAzxMfd ¦§§¥§¦¨¨¨©§¨©

mXdwgvia,eia`mdxa`a `le ©¥§¦§¨¨¦§Ÿ§©§¨¨
:Fpwfa dxez §¥
(a).á÷òé á÷òé'awri' mW z`ixw ©£Ÿ©£Ÿ§¦©¥©£Ÿ

,miinrRdAig oFWl:`idb dxez ©£©¦§¦¨¦
(b).äîéøöî äãøî àøéz ìàitl ©¦¨¥§¨¦§©§¨§¦

didWawrixvin(xrhvn)lr ¤¨¨©£Ÿ¥©¦§©¥©
z`vl wwfPWl`xUiÎux`nÎdvEgl ¤¦§©¨¥¥¤¤¦§¨¥§¨

ux`ll` ,Fl xnFl KxvEd Kkitl , ¨¨¤§¦¨§©©©
zcxl Kixv dY`W KMn `xiizY¦§¨¥¦¨¤©¨¨¦¨¤¤

:mixvnlc dxez §¦§©¦



ybieלו zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iriax meil inei xeriy
לֹו ואין הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על צער ׁשל ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׁש

מּלּבֹו. להסיר עליו ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהסירֹו
אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים להרּגיׁש צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד עמוד ּכלֹומר: סוף ג, (ברכות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

ּבּגלּות.א) הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש והעּכּובים , מהּמניעֹות ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו אסּור ,מאיד א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה לֹו נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹעל

ּבּגלּות, ׁשהּוא זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ל"אל מּגיע הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָואדרּבה:
אין  ּובמילא מהּגלּות, למעלה האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא  זֹו הׁשּתֹוקקּות הּנה יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומׁשּתֹוקק 

ׁשּבּגלּות. והעּכּובים מהּמניעֹות ּופחד יראה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ הבטיחֹו נקּבר .להיֹות ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

(ä)ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷òé-úà¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLà£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«

(å)eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk õøàa§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑.הּמכּפלה ּבמערת חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם ּבפּדן ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכסף  וׁשל זהב ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה 'נכסי ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאמר:

אּלּו' את 'טל לֹו: ואמר ּכרי, .ּכמין ְְִִֵֶֶַָֹ

(æ)Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®
:äîéøöî Bzà àéáä¥¦¬¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈa ˙B·e∑ לוי ּבת ויֹוכבד אׁשר ּבת .סרח ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז  ˙·e d˙a dnÚ È‰B· È·e È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).Eìòà éëðàåo`MFgihad §¨Ÿ¦©©§¨¦§¦
d"awd,ux`A xAwp zFidlEdElrIW ¦§¦§©¨¨¤¤©£

,l`xUi ux`A EdExAwie FzFn xg`l§©©§¦§§§¤¤¦§¨¥
mixvnA `le(bi ,p oldl):d dxez §Ÿ§¦§©¦

(e).ïòðk õøàa eLëø øLàwx £¤¨§§¤¤§©©©
lhp orpM ux`A xaSW WEkxd z ¤̀¨§¤¨©§¤¤§©©¨©

,FOr awriWkxX dn la`FzFidA ©£Ÿ¦£¨©¤¨©¦§
mx`ÎoCtA,FzEWxA did `l xaM §©©£¨§¨Ÿ¨¨¦§

W mEXnliaWA eUrl lMd ozp ¦¤¨©©Ÿ§¥¨¦§¦
z` zFpwlFwlg(eUr lW)zxrnA ¦§¤¤§¤¥¨¦§¨©
,dlRkOdDA xaTdl zEkGdW icM ©©§¥¨§¥¤©§§¦¨¥¨

awri ozp dOle .awril wx `dY§¥©§©£Ÿ§¨¨¨©©£Ÿ
mEXn ?WEkxd FzF` lM df xEarA©£¤¨¨§¦

Wopi` ux`lÎdvEg iqkp' ,xn` ¤¨©¦§¥¨¨¨¤¥¨
'il i`cM,mElM ipirA mieeW mpi` - §©¦¥¨¨¦§¥©§

.mdA utg ipi`eEdfeaEzMd WExiR §¥¦¨¥¨¤§¤¥©¨

''il izixM xW`(d ,p onwl),oFWl £¤¨¦¦¦§
awrIW KM lr fnFxd ,'ixM'cinrd §¦¨¥©¨¤©£Ÿ¤¡¦

FleUrloixEAv(zFnixr)adf lW §¥¨¦¦£¥¤¨¨
'ixM' oinM sqke,[d`EaY znixr=] ¨¤¤§¦§¦£¥©§¨

'EN` z` lFh' Fl xn`eLwlg cbpM §¨©¤¥§¤¤¤§§
:dlRkOd zxrnAf dxez ¦§¨©©©§¥¨

(f).åéða úBðáeodxW` zA gxq §¨¨¥¤©©¨¥
:iel zA cakFieg dxez §¤¤©¥¦

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy

ß zah 'a iying mei ß

(ç)á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ
:ïáeàø á÷òé øëa åéðáe¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ּבאּו אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", הּכתּוב: להם קֹורא הּׁשעה ׁשם .על «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ּדינה, ּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה ל  ׁשמעֹון .(ב"ר)ּה ְִִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבּבּבּבןןןן־־־־ההההּכּכּכּכנעניתנעניתנעניתנענית:::: ווווׁשׁשׁשׁשאאאאּוּוּוּולללל .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּֽֽֽֽֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ׁשכם. - לכנעני" "ׁשּנבעלה ּדינה היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
מהּפסּוק, 'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ּבכנענית ולא ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻואם־ּכן

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו ְֲֲִֵֵֵַַַַַַוהרי
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

האם, את מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה על לענֹות ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּתי
האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ְְִִֵַַָָָָּובׁשאר

האב; ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. אֹותם ליחס ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
ליעקב. אֹותֹו מייחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, מזּכרת ׁשאּול על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ יעקב. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻּבני

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – "ּבן " ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלכן

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå øò¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

ÌÈ¯ˆÓÏח  elÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

ÈÓ¯ÎÂ:ט  Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).äîéøöî íéàaäEidW ,xnFlM ©¨¦¦§©§¨§©¤¨
`xwOdW s`e ,dnixvn f` mi`Ä¦¨¦§©§¨§©¤©¦§¨

ixd ,xard lr xn`pdrXd mW lr ¤¡©©¤¨¨£¥©¥©¨¨
aEzMd mdl `xFw,ded oFWlA ¥¨¤©¨¦§Ÿ¤

'mi`A''mi`A' Eid onGd FzF`AW , ¨¦¤§©§©¨¨¦
.mixvnl`l xW` lr DFnzl oi`e §¦§©¦§¥¦§©©£¤Ÿ

,'E`A xW`' azkaEzMd KxC oMW ¨©£¤¨¤¥¤¤©¨

x`zl icM ded oFWl minrtl hFwpl¦§¦§¨¦§Ÿ¤§¥§¨¥
xarA dUrPW xaC(`"eb):h dxez ¨¨¤©£¨¤¨¨

(i).úéðòðkä ïalE`XW dpeEMd oi` ¤©§©£¦¥©©¨¨¤¨
dX` lW DpA did (oFrnW oA)¤¦§¨¨§¨¤¦¨

`N` ,ziprpMdpiC oAawri zA §©£¦¤¨¤¦¨©©£Ÿ
iprpkl dlraPWxFng oA mkW - ¤¦§£¨¦§©£¦§¤¤£

(cl wxt lirl)lW mpA did lE`We .§¨¨¨§¨¤

dpiC d`Vp rECnE .dpice oFrnW¦§§¦¨©©¦§¨¦¨
W mEXn ?oFrnWlEbxdWMoFrnW §¦§¦¤§¤¨§¦§

ielez`iaWFimkWzgiwl xaC lr §¥¦¤§¥§¤©§©§¦©
mzFg` dpiC(dk weqt my),dzid `l ¦¨£¨Ÿ¨§¨

z`vl dvFx dpicipRn mkXn ¦¨¨¨¥¦§¤¦§¥
dWEAdoFrnW Dl rAWPW cr , ©¨©¤¦§©¨¦§

dP`VIW(daxÎziy`xa):`i dxez ¤¦¨¤¨



לז ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iriax meil inei xeriy
לֹו ואין הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על צער ׁשל ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׁש

מּלּבֹו. להסיר עליו ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהסירֹו
אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים להרּגיׁש צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד עמוד ּכלֹומר: סוף ג, (ברכות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

ּבּגלּות.א) הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש והעּכּובים , מהּמניעֹות ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו אסּור ,מאיד א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה לֹו נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹעל

ּבּגלּות, ׁשהּוא זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ל"אל מּגיע הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָואדרּבה:
אין  ּובמילא מהּגלּות, למעלה האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא  זֹו הׁשּתֹוקקּות הּנה יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומׁשּתֹוקק 

ׁשּבּגלּות. והעּכּובים מהּמניעֹות ּופחד יראה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ הבטיחֹו נקּבר .להיֹות ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

(ä)ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷òé-úà¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLà£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«

(å)eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk õøàa§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑.הּמכּפלה ּבמערת חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם ּבפּדן ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכסף  וׁשל זהב ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה 'נכסי ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאמר:

אּלּו' את 'טל לֹו: ואמר ּכרי, .ּכמין ְְִִֵֶֶַָֹ

(æ)Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®
:äîéøöî Bzà àéáä¥¦¬¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈa ˙B·e∑ לוי ּבת ויֹוכבד אׁשר ּבת .סרח ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז  ˙·e d˙a dnÚ È‰B· È·e È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).Eìòà éëðàåo`MFgihad §¨Ÿ¦©©§¨¦§¦
d"awd,ux`A xAwp zFidlEdElrIW ¦§¦§©¨¨¤¤©£

,l`xUi ux`A EdExAwie FzFn xg`l§©©§¦§§§¤¤¦§¨¥
mixvnA `le(bi ,p oldl):d dxez §Ÿ§¦§©¦

(e).ïòðk õøàa eLëø øLàwx £¤¨§§¤¤§©©©
lhp orpM ux`A xaSW WEkxd z ¤̀¨§¤¨©§¤¤§©©¨©

,FOr awriWkxX dn la`FzFidA ©£Ÿ¦£¨©¤¨©¦§
mx`ÎoCtA,FzEWxA did `l xaM §©©£¨§¨Ÿ¨¨¦§

W mEXnliaWA eUrl lMd ozp ¦¤¨©©Ÿ§¥¨¦§¦
z` zFpwlFwlg(eUr lW)zxrnA ¦§¤¤§¤¥¨¦§¨©
,dlRkOdDA xaTdl zEkGdW icM ©©§¥¨§¥¤©§§¦¨¥¨

awri ozp dOle .awril wx `dY§¥©§©£Ÿ§¨¨¨©©£Ÿ
mEXn ?WEkxd FzF` lM df xEarA©£¤¨¨§¦

Wopi` ux`lÎdvEg iqkp' ,xn` ¤¨©¦§¥¨¨¨¤¥¨
'il i`cM,mElM ipirA mieeW mpi` - §©¦¥¨¨¦§¥©§

.mdA utg ipi`eEdfeaEzMd WExiR §¥¦¨¥¨¤§¤¥©¨

''il izixM xW`(d ,p onwl),oFWl £¤¨¦¦¦§
awrIW KM lr fnFxd ,'ixM'cinrd §¦¨¥©¨¤©£Ÿ¤¡¦

FleUrloixEAv(zFnixr)adf lW §¥¨¦¦£¥¤¨¨
'ixM' oinM sqke,[d`EaY znixr=] ¨¤¤§¦§¦£¥©§¨

'EN` z` lFh' Fl xn`eLwlg cbpM §¨©¤¥§¤¤¤§§
:dlRkOd zxrnAf dxez ¦§¨©©©§¥¨

(f).åéða úBðáeodxW` zA gxq §¨¨¥¤©©¨¥
:iel zA cakFieg dxez §¤¤©¥¦

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy

ß zah 'a iying mei ß

(ç)á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ
:ïáeàø á÷òé øëa åéðáe¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ּבאּו אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", הּכתּוב: להם קֹורא הּׁשעה ׁשם .על «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ּדינה, ּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה ל  ׁשמעֹון .(ב"ר)ּה ְִִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבּבּבּבןןןן־־־־ההההּכּכּכּכנעניתנעניתנעניתנענית:::: ווווׁשׁשׁשׁשאאאאּוּוּוּולללל .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּֽֽֽֽֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ׁשכם. - לכנעני" "ׁשּנבעלה ּדינה היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
מהּפסּוק, 'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ּבכנענית ולא ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻואם־ּכן

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו ְֲֲִֵֵֵַַַַַַוהרי
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

האם, את מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה על לענֹות ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּתי
האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ְְִִֵַַָָָָּובׁשאר

האב; ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. אֹותם ליחס ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
ליעקב. אֹותֹו מייחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, מזּכרת ׁשאּול על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ יעקב. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻּבני

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – "ּבן " ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלכן

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå øò¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

ÌÈ¯ˆÓÏח  elÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

ÈÓ¯ÎÂ:ט  Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).äîéøöî íéàaäEidW ,xnFlM ©¨¦¦§©§¨§©¤¨
`xwOdW s`e ,dnixvn f` mi`Ä¦¨¦§©§¨§©¤©¦§¨

ixd ,xard lr xn`pdrXd mW lr ¤¡©©¤¨¨£¥©¥©¨¨
aEzMd mdl `xFw,ded oFWlA ¥¨¤©¨¦§Ÿ¤

'mi`A''mi`A' Eid onGd FzF`AW , ¨¦¤§©§©¨¨¦
.mixvnl`l xW` lr DFnzl oi`e §¦§©¦§¥¦§©©£¤Ÿ

,'E`A xW`' azkaEzMd KxC oMW ¨©£¤¨¤¥¤¤©¨

x`zl icM ded oFWl minrtl hFwpl¦§¦§¨¦§Ÿ¤§¥§¨¥
xarA dUrPW xaC(`"eb):h dxez ¨¨¤©£¨¤¨¨

(i).úéðòðkä ïalE`XW dpeEMd oi` ¤©§©£¦¥©©¨¨¤¨
dX` lW DpA did (oFrnW oA)¤¦§¨¨§¨¤¦¨

`N` ,ziprpMdpiC oAawri zA §©£¦¤¨¤¦¨©©£Ÿ
iprpkl dlraPWxFng oA mkW - ¤¦§£¨¦§©£¦§¤¤£

(cl wxt lirl)lW mpA did lE`We .§¨¨¨§¨¤

dpiC d`Vp rECnE .dpice oFrnW¦§§¦¨©©¦§¨¦¨
W mEXn ?oFrnWlEbxdWMoFrnW §¦§¦¤§¤¨§¦§

ielez`iaWFimkWzgiwl xaC lr §¥¦¤§¥§¤©§©§¦©
mzFg` dpiC(dk weqt my),dzid `l ¦¨£¨Ÿ¨§¨

z`vl dvFx dpicipRn mkXn ¦¨¨¨¥¦§¤¦§¥
dWEAdoFrnW Dl rAWPW cr , ©¨©¤¦§©¨¦§

dP`VIW(daxÎziy`xa):`i dxez ¤¦¨¤¨



ybieלח zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy

(åè)älà|íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:L §¨«
i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ מזרעת 'אּׁשה :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ּתלה הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

נקבה' יֹולדת ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת LÏLÂ.ּתחּלה ÌÈLÏL∑?ל"ב אּלא מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ¿…ƒ¿»…ְִִֵֶַָָָָ
לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאּלא

ּבמצרים  הֹורתּה ואין .ּבמצרים, ְְְְְִִִִֵַַָָ

(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî Làøå̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).Bzá äðéc úàå .äàì éða älà¥¤§¥¥¨§¥¦¨¦
z`d`lA dlY mixkGdaEzMd - ¤©§¨¦¨¨§¥¨©¨

ipA' m`xFwe ,d`ll mipAd z` qgiin§©¥¤©¨¦§¥¨§§¨§¥
,'d`lez` ENi`dawPd(dpiC)dlY ¥¨§¦¤©§¥¨¦¨¨¨

awriA,awril aEzMd qgiin - §©£Ÿ§©¥©¨§©£Ÿ
mNEMW iRÎlrÎs` ,'FYA dpiC' d`xFwe§§¨¦¨¦©©¦¤¨
?deeW dCinA d`le awri i`v`v¤¡¨¥©£Ÿ§¥¨§¦¨¨¨

,LcOllm` ,clEd zxivi zrWAW §©¤§¤¦§©§¦©©¨¨¦
ddNigY zrxfn dX`KMÎxg`e ¨¦¨©§©©§¦¨§©©¨

,Wi`dzclFidX`d,xkf`vnp ¨¦¤¤¨¦¨¨¨¦§¨
d m` la` .m`d gMn `A xkGdWWi` ¤©¨¨¨¦Ÿ©¨¥£¨¦¨¦

zclFi ,dNigY rixfndX`d,dawp ©§¦©§¦¨¤¤¨¦¨§¥¨
a`d gMn d`A dawPdW `vnpdcp) ¦§¨¤©§¥¨¨¨¦Ÿ©¨¨

(:`lmipAd z` aEzMd qgiin Kkitl .§¦¨§©¥©¨¤©¨¦

:dia` awril zAd z`e ,mO` d`ll§¥¨¦¨§¤©©§©£Ÿ¨¦¨
ìLìLå íéL.LipA z` llFM aEzMd §Ÿ¦§¨Ÿ©¨¥¤§¥

,WlWe miWlW xRqnA d`lohxtaE ¥¨§¦§©§¦§¨¦§¨¨
mihxFtnd mdizFnW z` dpnPWM -§¤¦§¤¤§¥¤©§¨¦

cg`l cg`(ehÎh miweqt)`vFn dY` i` ¤¨§¤¨¦©¨¥
mipWE miWlW `N``id inE .calA ¤¨§Ÿ¦§©¦¦§¨¦¦

xMfEd `NW WlWe miWlXd WtPd©¤¤©§¦§¨¤Ÿ§©
?DnW,cakFi Ff `N``id s`W §¨¤¨¤¤¤©¦

dxMfEd `le ,d`l zgRWnA dlElM§¨§¦§©©¥¨§Ÿ§§¨
mEXnzFnFgd oiA dclFPWlW ¦¤§¨¥©¤
mixvn.xirl ozqipkAdclFPW oiPnE ¦§©¦¦§¦¨¨¨¦¦©¦¤§¨

?zFnFgd oiAxn`PW(hp ,ek xacna)xW` ¥©¤¤¡©£¤
,mixvnA iell DzF` dcliKFYnE ¨§¨¨§¥¦§¦§¨¦¦

Wi 'DzF` dcli xW`' aEzMd WiBcOW¤©§¦©¨£¤¨§¨¨¥

wx iM ,cFnllDzcildzid cakFi lW ¦§¦©¥¨¨¤¤¤¨§¨
DzxFd oi`e ,mixvnAztEwY la` - §¦§¨¦§¥¨¨£¨§©

,WOn DYcNEd onf cr ,DNEM DpFixd¤§¨¨©§©©§¨©¨
`NW dzid,mixvnAmcFw `N` ¨§¨¤Ÿ§¦§¨¦¤¨¤

EqpkPXOW ,o`Mn .mWl EriBdW¤¦¦§¨¦¨¤¦¤¦§§
:dclFp mixvn zFnFglfh dxez §¦§©¦§¨

(hi).á÷òé úLà ìçø éðaz` wx §¥¨¥¥¤©£Ÿ©¤
.'awri zW`' aEzMd dPkn lgẍ¥§©¤©¨¥¤©£Ÿ

oNEkaE,dRlfe ddlA d`l lv` -dOl §¨¥¤¥¨¦§¨§¦§¨¨¨
`N` ?'zW`' odA xn`p `lmEXn Ÿ¤¡©¨¤¥¤¤¨¦

WlgxziA lW FxTir dzidFYW` - ¤¨¥¨§¨¦¨¤¨¦¦§
miWPd x`W oiAn ,awri lW zixTird̈¦¨¦¤©£Ÿ¦¥§¨©¨¦
lv` FzcFar xTir lM ixdW] FziaAW¤§¥¤£¥¨¦©£¨¥¤

:[dxEarA did oalk dxez ¨¨¨¨©£¨

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥−̈ª¦«

(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

(åë)pä-ìkBëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð ãálî¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו הּבאה ואין למצרים, לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו: ב)הוה, ּבאל"ף,(אסתר למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ּוכמֹו ּבאה", היא "ּבערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מצרימה  הּבאה יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים אּלא היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלפי
יֹוסף  ׁשם ׁשּמצאּו ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה טעמֹו לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשבעים",

החֹומֹות. ּבין יֹוכבד להם ונּתֹוספה ּבניו ּברׁש"י (ּוׁשני צמאֹונ לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור האֹומר:)ועּין ּולדברי . ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לֹומר אנּו צריכים הּׁשבטים', עם נֹולדּו מצאתי 'ּתאֹומֹות ּכאן. נמנּו לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ׁשּמתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה: עֹובדין ּבוּיקרא ׁשהיּו לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אחד  לאל עֹובדים ׁשהיּו לפי "נפ ׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ׁשבעים יעקב, הרּבה. .לאלהּות ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(æë)íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì Lôpä-ìk̈©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).á÷òéì äàaä Lôpä ìklM ¨©¤¤©¨¨§©£Ÿ¨
(zgRWn) zial zFqgEind zFWtPd©§¨©§¨§¥¦§©©

awri`al orpM ux`n E`vIW ©£Ÿ¤¨§¥¤¤§©©¨Ÿ
mixvnl.mxRqnA Eid WWe miXW - §¦§¨¦¦¦¨¥¨§¦§¨¨

:i"yx siqenediEUr 'd`A' zaiY¥©¨¨£¨
`idW Wi :miptF` ipWA WxRzdl§¦§¨¥¦§¥¨¦¥¤¦
driBde d`A) xar oFWlA zWxRzn¦§¨¤¤¦§¨¨¨¨§¦¦¨
oFWlA zWxRzn `idW Wie ,(xaMn df¤¦§¨§¥¤¦¦§¨¤¤¦§

,(dYr driBnE d`A) deFdoi`e ¤¨¨©¦¨©¨§¥
Ff 'd`Ad'o`M dxEn`d,xar oFWl ©¨¨¨£¨¨§¨¨

df EriBde 'E`AW' DWExiR oi`W¤¥¥¨¤¨§¦¦¤
,xaMndeFd oFWl `N`DWExitE , ¦§¨¤¨§¤¥¨

,dYr miriBnE 'mi`Ad'axrA' FnM ©¨¦©¦¦©¨§¨¤¤
'd`a `id(ci ,a xzq`)`id axrA] ¦¨¨¨¤¤¦

;[ded oFWlA ,driBnlgx dPde' FnkE ©¦¨¦§Ÿ¤§§¦¥¨¥
'o`Sd mr d`A FYA(e ,hk lirl)lgx] ¦¨¨¦©Ÿ¨¥

itlE .[o`Sd mr driBnE dYr d`Ä¨©¨©¦¨¦©Ÿ§¦
oFWl `id o`M dxEn`d 'd`A' zaiYW¤¥©¨¨¨£¨¨¦§

,deFds"l`A dHnl Fnrh Kkitl- ¤§¦¨©§§©¨¨¨¤

lr ,daiYd sFqA `Ed `xwOd mrh©©©¦§¨§©¥¨©
did ,xar oFWl df did ENi`e ,s"l`d̈¨¤§¦¨¨¤§¨¨¨¨
gxkdde .z"iA zF`A dlrnl Fnrh©§§©§¨¨¥§©¤§¥©
KFYn `Ed deFd oFWl `EdW Wxtl§¨¥¤§¤¦

,oiprdE`vIWMW itleipaE awri ¨¦§¨§¦¤§¤¨§©£Ÿ¨¨
orpM ux`n `al,mixvnlEid `l ¨Ÿ¥¤¤§©©§¦§©¦Ÿ¨

,WWe miXW `N`xRqn ,xnFlM ¤¨¦¦¨¥§©¦§©
WtPd iAbl xEn`d 'WWe miXW'¦¦¨¥¨¨§©¥©¤¤
zrWA `Ed oFkp ,awril d`Ad©¨¨§©£Ÿ¨¦§©

;mixvnl mzqipMeaEzMd mlE`ipXd §¦¨¨§¦§©¦§¨©¨©¥¦
eixg` `Ad(fk weqt):zial WtPd lM ©¨©£¨¨©¤¤§¥

miraW dnixvn 'd`Ad' awri`Ed , ©£Ÿ©¨¨¦§©§¨¦§¦
xaM,xar oFWldpFn f`W mEXn §¨§¨¨¦¤¨¤

E`AW xg`l mxRqn z` aEzMd©¨¤¦§¨¨§©©¤¨
,xaM EriBdedlrnl Fnrh Kkitl §¦¦§¨§¦¨©§§©§¨

z"iAAzNigzA `Ed `xwOd mrh - ©¥©©©¦§¨¦§¦©
dlr cvike .z"iAd lr ,daiYd©¥¨©©¥§¥©¨¨

?miraWl WWe miXXn mxRqnitl ¦§¨¨¦¦¦¨¥§¦§¦§¦
,miraW Eid mW E`AXOWoeiM ¤¦¤¨¨¨¦§¦¥¨

mW E`vOWz`,eipa ipWE sqFi ¤¨§¨¤¥§¥¨¨
mdl dtqFYpemBcakFidclFPWoiA §¦§¨¨¤©¤¤¤§¨¥

,zFnFgdrAx` EtxhvdW oeike ©§¥¨¤¦§¨§©§©
llFMd mxRqn did ,zFWcg zFWtp§¨£¨¨¨¦§¨¨©¥

.Wtp miraWxnF`d ixaclEi"yx d`x) ¦§¦¤¤§¦§¥¨¥
(dl ,fl lirliMmr EclFp zFnF`Y ¦§§¦
,mihaXdmipAd on cg` lM cvlE ©§¨¦§©¨¤¨¦©¨¦

`l oMÎm` dOl ,dnF`Y zFg` dzid̈§¨¨§¨¨¨¦¥Ÿ
FYrc iRÎlrW `N` ?EN` ExMfEd§§¥¤¨¤©¦©§

W xnFl Ep` mikixvElNd zFpAdEzn §¦¦¨©¤©¨©¨¥
dncTW dtEwYAozcixi iptl ©§¨¤¨§¨¦§¥§¦¨¨

,o`k Epnp `l ixdW ,mixvnlENi`e §¦§©¦¤£¥Ÿ¦§¨§¦
rpnp aEzMd did `l ,miIgA Eid̈©©¦Ÿ¨¨©¨¦§¨

.ozFpnNn¦¦§¨
:i"yx siqeneA iz`vnWxcnÎ`xwIe ¨¨¦§¦§©©¦§¨

dAx(e ,c)- eUr ,wxEid zFWtp WW ©¨¥¨©¥§¨¨
'FziA zFWtp' ozF` `xFw aEzMde Fl§©¨¥¨©§¥

(e ,el lirl)EidW itl - miAx oFWl ,WW §©¦§¦¤¨¥
ElNd zFWtPdzEdl`l oicaFr ©§¨©¨§¦¤¡¨



לט ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy

(åè)älà|íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:L §¨«
i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ מזרעת 'אּׁשה :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ּתלה הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

נקבה' יֹולדת ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת LÏLÂ.ּתחּלה ÌÈLÏL∑?ל"ב אּלא מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ¿…ƒ¿»…ְִִֵֶַָָָָ
לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאּלא

ּבמצרים  הֹורתּה ואין .ּבמצרים, ְְְְְִִִִֵַַָָ

(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî Làøå̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).Bzá äðéc úàå .äàì éða älà¥¤§¥¥¨§¥¦¨¦
z`d`lA dlY mixkGdaEzMd - ¤©§¨¦¨¨§¥¨©¨

ipA' m`xFwe ,d`ll mipAd z` qgiin§©¥¤©¨¦§¥¨§§¨§¥
,'d`lez` ENi`dawPd(dpiC)dlY ¥¨§¦¤©§¥¨¦¨¨¨

awriA,awril aEzMd qgiin - §©£Ÿ§©¥©¨§©£Ÿ
mNEMW iRÎlrÎs` ,'FYA dpiC' d`xFwe§§¨¦¨¦©©¦¤¨
?deeW dCinA d`le awri i`v`v¤¡¨¥©£Ÿ§¥¨§¦¨¨¨

,LcOllm` ,clEd zxivi zrWAW §©¤§¤¦§©§¦©©¨¨¦
ddNigY zrxfn dX`KMÎxg`e ¨¦¨©§©©§¦¨§©©¨

,Wi`dzclFidX`d,xkf`vnp ¨¦¤¤¨¦¨¨¨¦§¨
d m` la` .m`d gMn `A xkGdWWi` ¤©¨¨¨¦Ÿ©¨¥£¨¦¨¦

zclFi ,dNigY rixfndX`d,dawp ©§¦©§¦¨¤¤¨¦¨§¥¨
a`d gMn d`A dawPdW `vnpdcp) ¦§¨¤©§¥¨¨¨¦Ÿ©¨¨

(:`lmipAd z` aEzMd qgiin Kkitl .§¦¨§©¥©¨¤©¨¦

:dia` awril zAd z`e ,mO` d`ll§¥¨¦¨§¤©©§©£Ÿ¨¦¨
ìLìLå íéL.LipA z` llFM aEzMd §Ÿ¦§¨Ÿ©¨¥¤§¥

,WlWe miWlW xRqnA d`lohxtaE ¥¨§¦§©§¦§¨¦§¨¨
mihxFtnd mdizFnW z` dpnPWM -§¤¦§¤¤§¥¤©§¨¦

cg`l cg`(ehÎh miweqt)`vFn dY` i` ¤¨§¤¨¦©¨¥
mipWE miWlW `N``id inE .calA ¤¨§Ÿ¦§©¦¦§¨¦¦

xMfEd `NW WlWe miWlXd WtPd©¤¤©§¦§¨¤Ÿ§©
?DnW,cakFi Ff `N``id s`W §¨¤¨¤¤¤©¦

dxMfEd `le ,d`l zgRWnA dlElM§¨§¦§©©¥¨§Ÿ§§¨
mEXnzFnFgd oiA dclFPWlW ¦¤§¨¥©¤
mixvn.xirl ozqipkAdclFPW oiPnE ¦§©¦¦§¦¨¨¨¦¦©¦¤§¨

?zFnFgd oiAxn`PW(hp ,ek xacna)xW` ¥©¤¤¡©£¤
,mixvnA iell DzF` dcliKFYnE ¨§¨¨§¥¦§¦§¨¦¦

Wi 'DzF` dcli xW`' aEzMd WiBcOW¤©§¦©¨£¤¨§¨¨¥

wx iM ,cFnllDzcildzid cakFi lW ¦§¦©¥¨¨¤¤¤¨§¨
DzxFd oi`e ,mixvnAztEwY la` - §¦§¨¦§¥¨¨£¨§©

,WOn DYcNEd onf cr ,DNEM DpFixd¤§¨¨©§©©§¨©¨
`NW dzid,mixvnAmcFw `N` ¨§¨¤Ÿ§¦§¨¦¤¨¤

EqpkPXOW ,o`Mn .mWl EriBdW¤¦¦§¨¦¨¤¦¤¦§§
:dclFp mixvn zFnFglfh dxez §¦§©¦§¨

(hi).á÷òé úLà ìçø éðaz` wx §¥¨¥¥¤©£Ÿ©¤
.'awri zW`' aEzMd dPkn lgẍ¥§©¤©¨¥¤©£Ÿ

oNEkaE,dRlfe ddlA d`l lv` -dOl §¨¥¤¥¨¦§¨§¦§¨¨¨
`N` ?'zW`' odA xn`p `lmEXn Ÿ¤¡©¨¤¥¤¤¨¦

WlgxziA lW FxTir dzidFYW` - ¤¨¥¨§¨¦¨¤¨¦¦§
miWPd x`W oiAn ,awri lW zixTird̈¦¨¦¤©£Ÿ¦¥§¨©¨¦
lv` FzcFar xTir lM ixdW] FziaAW¤§¥¤£¥¨¦©£¨¥¤

:[dxEarA did oalk dxez ¨¨¨¨©£¨

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iying meil inei xeriy

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥−̈ª¦«

(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

(åë)pä-ìkBëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð ãálî¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו הּבאה ואין למצרים, לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו: ב)הוה, ּבאל"ף,(אסתר למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ּוכמֹו ּבאה", היא "ּבערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מצרימה  הּבאה יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים אּלא היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלפי
יֹוסף  ׁשם ׁשּמצאּו ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה טעמֹו לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשבעים",

החֹומֹות. ּבין יֹוכבד להם ונּתֹוספה ּבניו ּברׁש"י (ּוׁשני צמאֹונ לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור האֹומר:)ועּין ּולדברי . ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לֹומר אנּו צריכים הּׁשבטים', עם נֹולדּו מצאתי 'ּתאֹומֹות ּכאן. נמנּו לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ׁשּמתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה: עֹובדין ּבוּיקרא ׁשהיּו לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אחד  לאל עֹובדים ׁשהיּו לפי "נפ ׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ׁשבעים יעקב, הרּבה. .לאלהּות ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(æë)íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì Lôpä-ìk̈©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).á÷òéì äàaä Lôpä ìklM ¨©¤¤©¨¨§©£Ÿ¨
(zgRWn) zial zFqgEind zFWtPd©§¨©§¨§¥¦§©©

awri`al orpM ux`n E`vIW ©£Ÿ¤¨§¥¤¤§©©¨Ÿ
mixvnl.mxRqnA Eid WWe miXW - §¦§¨¦¦¦¨¥¨§¦§¨¨

:i"yx siqenediEUr 'd`A' zaiY¥©¨¨£¨
`idW Wi :miptF` ipWA WxRzdl§¦§¨¥¦§¥¨¦¥¤¦
driBde d`A) xar oFWlA zWxRzn¦§¨¤¤¦§¨¨¨¨§¦¦¨
oFWlA zWxRzn `idW Wie ,(xaMn df¤¦§¨§¥¤¦¦§¨¤¤¦§

,(dYr driBnE d`A) deFdoi`e ¤¨¨©¦¨©¨§¥
Ff 'd`Ad'o`M dxEn`d,xar oFWl ©¨¨¨£¨¨§¨¨

df EriBde 'E`AW' DWExiR oi`W¤¥¥¨¤¨§¦¦¤
,xaMndeFd oFWl `N`DWExitE , ¦§¨¤¨§¤¥¨

,dYr miriBnE 'mi`Ad'axrA' FnM ©¨¦©¦¦©¨§¨¤¤
'd`a `id(ci ,a xzq`)`id axrA] ¦¨¨¨¤¤¦

;[ded oFWlA ,driBnlgx dPde' FnkE ©¦¨¦§Ÿ¤§§¦¥¨¥
'o`Sd mr d`A FYA(e ,hk lirl)lgx] ¦¨¨¦©Ÿ¨¥

itlE .[o`Sd mr driBnE dYr d`Ä¨©¨©¦¨¦©Ÿ§¦
oFWl `id o`M dxEn`d 'd`A' zaiYW¤¥©¨¨¨£¨¨¦§

,deFds"l`A dHnl Fnrh Kkitl- ¤§¦¨©§§©¨¨¨¤

lr ,daiYd sFqA `Ed `xwOd mrh©©©¦§¨§©¥¨©
did ,xar oFWl df did ENi`e ,s"l`d̈¨¤§¦¨¨¤§¨¨¨¨
gxkdde .z"iA zF`A dlrnl Fnrh©§§©§¨¨¥§©¤§¥©
KFYn `Ed deFd oFWl `EdW Wxtl§¨¥¤§¤¦

,oiprdE`vIWMW itleipaE awri ¨¦§¨§¦¤§¤¨§©£Ÿ¨¨
orpM ux`n `al,mixvnlEid `l ¨Ÿ¥¤¤§©©§¦§©¦Ÿ¨

,WWe miXW `N`xRqn ,xnFlM ¤¨¦¦¨¥§©¦§©
WtPd iAbl xEn`d 'WWe miXW'¦¦¨¥¨¨§©¥©¤¤
zrWA `Ed oFkp ,awril d`Ad©¨¨§©£Ÿ¨¦§©

;mixvnl mzqipMeaEzMd mlE`ipXd §¦¨¨§¦§©¦§¨©¨©¥¦
eixg` `Ad(fk weqt):zial WtPd lM ©¨©£¨¨©¤¤§¥

miraW dnixvn 'd`Ad' awri`Ed , ©£Ÿ©¨¨¦§©§¨¦§¦
xaM,xar oFWldpFn f`W mEXn §¨§¨¨¦¤¨¤

E`AW xg`l mxRqn z` aEzMd©¨¤¦§¨¨§©©¤¨
,xaM EriBdedlrnl Fnrh Kkitl §¦¦§¨§¦¨©§§©§¨

z"iAAzNigzA `Ed `xwOd mrh - ©¥©©©¦§¨¦§¦©
dlr cvike .z"iAd lr ,daiYd©¥¨©©¥§¥©¨¨

?miraWl WWe miXXn mxRqnitl ¦§¨¨¦¦¦¨¥§¦§¦§¦
,miraW Eid mW E`AXOWoeiM ¤¦¤¨¨¨¦§¦¥¨

mW E`vOWz`,eipa ipWE sqFi ¤¨§¨¤¥§¥¨¨
mdl dtqFYpemBcakFidclFPWoiA §¦§¨¨¤©¤¤¤§¨¥

,zFnFgdrAx` EtxhvdW oeike ©§¥¨¤¦§¨§©§©
llFMd mxRqn did ,zFWcg zFWtp§¨£¨¨¨¦§¨¨©¥

.Wtp miraWxnF`d ixaclEi"yx d`x) ¦§¦¤¤§¦§¥¨¥
(dl ,fl lirliMmr EclFp zFnF`Y ¦§§¦
,mihaXdmipAd on cg` lM cvlE ©§¨¦§©¨¤¨¦©¨¦

`l oMÎm` dOl ,dnF`Y zFg` dzid̈§¨¨§¨¨¨¦¥Ÿ
FYrc iRÎlrW `N` ?EN` ExMfEd§§¥¤¨¤©¦©§

W xnFl Ep` mikixvElNd zFpAdEzn §¦¦¨©¤©¨©¨¥
dncTW dtEwYAozcixi iptl ©§¨¤¨§¨¦§¥§¦¨¨

,o`k Epnp `l ixdW ,mixvnlENi`e §¦§©¦¤£¥Ÿ¦§¨§¦
rpnp aEzMd did `l ,miIgA Eid̈©©¦Ÿ¨¨©¨¦§¨

.ozFpnNn¦¦§¨
:i"yx siqeneA iz`vnWxcnÎ`xwIe ¨¨¦§¦§©©¦§¨

dAx(e ,c)- eUr ,wxEid zFWtp WW ©¨¥¨©¥§¨¨
'FziA zFWtp' ozF` `xFw aEzMde Fl§©¨¥¨©§¥

(e ,el lirl)EidW itl - miAx oFWl ,WW §©¦§¦¤¨¥
ElNd zFWtPdzEdl`l oicaFr ©§¨©¨§¦¤¡¨



ybieמ zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyiy meil inei xeriy

ß zah 'b iyiy mei ß

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ּבּה יתיּׁשב  האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּכתרּגּומֹו, ׁשּיּגיע קדם ¿…¿»»ְְְְְִֵֵַַַָָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ
הֹוראה  ּתצא ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: .ּומדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ אביו לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ּבעצמֹו ‡ÂÈÏ.הּוא ‡¯iÂ∑ «∆¿…≈∆¿«¿ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ«≈»≈»

אביו יֹוסף  אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑:וכן ּבכּיה, הרּבֹות לד)לׁשֹון עֹוד",(איוב יׂשים איׁש על לא "ּכי ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְְְְִִִִֵַַָָֹ
הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָלׁשֹון

ׁשמע  את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על נפל לא יעקב .אבל ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו ולעֹולם ּפׁשּוטֹו הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּבא,

אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dAxdcaFr did mdn cg` lM - ©§¥¨¤¨¥¤¨¨¥
md miaWgp okle ,xg` lil`l¤¡¦©¥§¨¥¤§¨¦¥
cg` lMW xg`n iM ,micxtp miWp`M©£¨¦¦§¨¦¦¥©©¤¨¤¨
,eiCgi mllFkl xWt` i` ,eig`n dpFW¤¥¨¦¦¤§¨§§¨©§¨

la`,Fl Eid zFWtp miraW - awri £¨©£Ÿ¦§¦§¨¨
'Wtp' ozF` `xFw aEzMdeoFWlA §©¨¥¨¤¤¦§

.zg` Wtp mNEM Eid ENi`M ,cigiitl ¨¦§¦¨¨¤¤©©§¦
EidWmNEM,cg` l`l micaFr ¤¨¨§¦§¥¤¨

dpEn` ilrA cg` Wi`M miaWgpe§¤§¨¦§¦¤¨©£¥¡¨
:zg`fk dxez ©©

(gk).åéðôì úBøBäìFWExiR §§¨¨¥
FnEBxzM;'idFncw d`Ptl' :qFlwpE`A §©§§§§§©¨¨¢¨¦
Fl zFPtl(awril)mFwnFA xxFBzdl, §©§©£Ÿ¨§¦§¥

DA aXiizi K`id zFxFdlEcviM - §¥©¦§©¥¨¥©
:ux`A FaWFn rAwi¦§©¨¨¨¤

.åéðôìmFwOd z` oikdl ,awri iptl §¨¨¦§¥©£Ÿ§¨¦¤©¨
dcB` WxcnE .mWl riBIW mcFw¤¤©¦©§¨¦§©©¨¨

,l"fg EWxCeiptl zFxFdlcOll' - ¨§§§¨¨§©¥
- 'eiptlcEnlYÎziA Fl oTzl §¨¨§©¥¥©§

,d`xFd `vY mXOWzFxFdlE cFnll ¤¦¨¥¥¨¨¦§§
:zFklde mipiC FAhk dxez ¦¦§¦§

(hk).Bzákøî óñBé øBñàiåKFYn ©¤§¥¤§©§¦
eizxWnl dEiv `l ,eia` cFaM zEaiag£¦§¨¦Ÿ¦¨¦§¨§¨

`N` ,daMxOd z` oikdlFnvr `Ed §¨¦¤©¤§¨¨¤¨©§
xq`(xWw)daMxOl miqEQd z` ¨©¨©¤©¦©¤§¨¨
icMfxCfdleiUrnA:eia` cFakl §¥§¦§¨¥§©£¨¦§¨¦

.åéìà àøiå;sqFi lr aQEn '`xIe' ©¥¨¥¨©¥¨¨©¥
eia` l` d`xp sqFi: ¥¦§¨¤¨¦

.ãBò åéøàeö ìò jáiåcFr ,xnFlM ©¥§§©©¨¨§©
`Ede .cFredIkA zFAxd oFWldIkA) §§§©§§¦¨§¦¨

(dAxoke ,:`xwOA `nbEC mi`vFn Ep` ©¨§¥¨§¦§¨©¦§¨
cFr miUi Wi` lr `l iM(bk ,cl aei`) ¦Ÿ©¦¨¦

'cFr' zaiY xW`M,`Ed iEAx oFWl ©£¤¥©§¦
d"awdW ,FzErnWnEeilr mU Fpi` ©§¨¤¥¨¨¨

zFtqFp zFlilrdAxn Fpi` - £¦¨¥©§¤
xzi mc`d lr miWprAlrzCin ¨¢¨¦©¨¨¨¨¥©¦©

o`M s` .ei`hgW FWExiRdAxd £¨¨©¨¥¤¦§¨
.libxd lr xzFi ikaA siqFdesiqene §¦¦§¦¥©¨¨¦

:i"yxlr ltp xW` `Ed ,sqFi wx©¥£¤¨©©
,FwWpE ikaA awri ix`Evawri la` ©§¥©£Ÿ¦§¦§¨£¨©£Ÿ

,FwWp `le sqFi ix`Ev lr ltp `lŸ¨©©©§¥¥§Ÿ§¨
exaCl mrhEpizFAx Exn`mEXn , §©©©¨¨¨§©¥¦

WdrW DzF`Adidawriz` `xFw ¤§¨¨¨¨¨©£Ÿ¥¤
(z`ixw)rnW:l dxez §¦©§©

(l).íòtä äúeîàFhEWR`xwn lW ¨¨©¨©§¤¦§¨
FnEBxzMzi`n `p` EN`' :qFlwpE`A §©§§§§¦£¨¨¦

m` ENit` ;'`p` mgpn `cd `pnf¦§¨¨¨§©¥£¨£¦¦
,zgpe oFvxÎraU ippd ,eiWkr zEn`̈©§¨¦§¦§©¨§©©
izikGW xg` izFn lr xrhv` `NW¤Ÿ¤§©¥©¦©©¤¨¦¦

ig LzF`xl(`"eb).EitlFWxcnEx`iA ¦§§©§¦¦§¨¥£
cr :xnFl dzid awri zpeEMW ,l"fg¤©¨©©£Ÿ¨§¨©©

,zn LPdW xEaq iziidW dYrxEaq ©¨¤¨¦¦¨¤¦§¥¨
iziidcizr ip`W,zFzin iYW zEnl ¨¦¦¤£¦¨¦¨§¥¦
zg`d,dGdÎmlFrA,ux`d lM KxcM ¨©©¨¨©¤§¤¤¨¨¨¤

ezipXd,`AdÎmlFrlizi`xW mEXn §©¥¦¨¨©¨¦¤¨¦¦
iziide ,dpikW iPOn dwNYqPW¤¦§©§¨¦¤¦§¦¨§¨¦¦
`EdÎKExAÎWFcTd iprAzIW xnF`¥¤¦§¨¥¦©¨¨

lrLzzinli`Fd ,ici lr dnxbPW , ©¦¨§¤¦§§¨©¨¦¦
la` ;mkWl LiYglW ip`eeiWkr ©£¦§©§¦¦§¤£¨©§¨

d`Fx ip`W,ig LcFrWW ixd`l ¤£¦¤¤§©£¥¤Ÿ
zg` mrR `N` zEn`iIgn wx , ¨¤¨©©¤¨©¥©¥

`Ad mlFrd iIgn `l K` ,dGd mlFrd̈¨©¤©Ÿ¥©¥¨¨©¨
(i"gp ,oexkfd):`l dxez

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyiy meil inei xeriy

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´
eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb äzò-ãòå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ

:ïàö äòø-ìk íéøöî úáòBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑ ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם אחרת, B‚Â'.ּבמלאכה ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ אלהּות להם ׁשהם .לפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

:ïLb õøàa§¤¬¤«¤

(á)éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬
:äòøô©§«Ÿ

i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑ יעׂשה ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ׁשאין לגבּורה, ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמֹותם  מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאֹותם
מרחיב  ּברּו אמר "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע וּיאמר, ליהּודה "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכׁשּברכם.
אּגדת  ׁשהיא רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ּדן", אמר "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּגד",

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l).'Bâå éçà åéìà äøîBàå§§¨¥¨©©§
xEn`d lr mB aQEn 'eil` dxnF`e'§§¨¥¨¨©©¨¨
:xnFlkE ,'o`v irFx miWp`de' eixg ©̀£¨§¨£¨¦¥Ÿ§©

miWp`de ,Fl xnF` cFreo`v irFx §©§¨£¨¦¥Ÿ
'Fbe:al dxez §

(cl).ïLb õøàa eáLz øeáòalM ©£¥§§¤¤Ÿ¤¨
mkaiWFIW icM ,drxtl xn`p z`fŸŸ©§©§Ÿ§¥¤¦§¤

.oWFB ux`Amkl dkixv `ide- §¤¤¤§¦§¦¨¨¤
,mkikxvl diE`xd `id z`Gd ux`d̈¨¤©Ÿ¦¨§¨§¨§¥¤

mEXndrxn ux` `idWzrtFXd ¦¤¦¤¤¦§¤©©©
ziIrxl diE`xE ,dndA lk`nl aUr¥¤§©£©§¥¨§¨¦§¦©

.mkp`vFl Exn`YWkE(drxtl) Ÿ§¤§¤Ÿ§§©§Ÿ
zxg` dk`lnA oi`iwA mY` oi`W¤¥©¤§¦¦¦§¨¨©¤¤

o`v ziIrx caNneilrn mkwigxi , ¦§©§¦©Ÿ©§¦§¤¥¨¨

:mW mkaiWFie§¦§¤¨
.'Bâå íéøöî úáòBú ékdOle ¦£©¦§©¦§§¨¨

o`Sd irFxW mEXn ?eilrn mkwigxi©§¦§¤¥¨¨¦¤¥©Ÿ
,mixvOd ipirA miiEfAW itlo`Sdmd §¦§¥¥©¦§¦§¦¤©Ÿ¥

zEdl` mdlziIrx dUrnE .(zElil`) ¨¤¡¨¡¦©£¥§¦©
mdipirA dPEbn o`Sd(l"v):` dxez ©Ÿ§¤§¥¥¤

æî(a).åéçà äö÷îe,mig`d sFQn ¦§¥¤¨¦¨©¦
,xnFlMdxEabl mdAW mizEgRd on §©¦©§¦¤¨¤¦§¨

e ,KM lM mixFAB mpi`W -mi`xp oi`W ¤¥¨¦¦¨¨§¤¥¦§¦
.mixFABmEXnmzF` d`xi m`W ¦¦¦¤¦¦§¤¨
M drxR,mixFABmgTIW WEgl Wi ©§Ÿ§¦¦¥¨¤¦¨¥

e ,F`avliWp` mzF` dUri ¦§¨§©£¤¨©§¥
md dN`e .FYngln`iadW mig`d ¦§©§§¥¤¥¨©¦¤¥¦

:drxt iptl sqFiiel oFrnW oaE`x ¥¦§¥©§Ÿ§¥¦§¥¦

.oinipaE xkyVimd in Epl oiPnE ¦¨¨¦§¨¦¦©¦¨¦¥
?mixFAB mpi`W md inE ,mixFABd©¦¦¦¥¤¥¨¦¦
micnl Ep` 'dkxAd z`fe' zWxRn¦¨¨©§Ÿ©§¨¨¨§¥¦

W ,z`fmzF`mihaXdltk `NW Ÿ¤¨©§¨¦¤Ÿ¨©
,mkxAWM mzFnW dWnxiMfd `N` Ÿ¤§¨§¤¥§¨¤¨¦§¦

md EN` ,calA zg` mrR mnW§¨©©©©¦§¨¥¥
.dxEabl mizEgRdzFnW la` ©§¦¦§¨£¨§

ltM mixFABdmkxAWM dWn ©¦¦¨©¤§¤¥§¨
xn`p oMW ,miinrR mxiMfde(f ,bl mixac) §¦§¦¨©£©¦¤¥¤¡©

lFw 'd rnW xn`Ie dcEdil z`fe§Ÿ¦¨©Ÿ©§©
,cB aigxn KExA xn` cblE ,dcEdi§¨§¨¨©¨©§¦¨
,oC xn` oclE ,ilYtp xn` ilYtplE§©§¨¦¨©©§¨¦§¨¨©¨

oElEafl okeolEaf gnU xn` olEafle'] §¥¦§§¦§ª¨©§©§ª
,['Lz`vAxW`l okexn` xW`lE'] §¥¤§¥§¨¥§¨¥¨©



מי ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyiy meil inei xeriy

ß zah 'b iyiy mei ß

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ּבּה יתיּׁשב  האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּכתרּגּומֹו, ׁשּיּגיע קדם ¿…¿»»ְְְְְִֵֵַַַָָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ
הֹוראה  ּתצא ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: .ּומדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ אביו לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ּבעצמֹו ‡ÂÈÏ.הּוא ‡¯iÂ∑ «∆¿…≈∆¿«¿ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ«≈»≈»

אביו יֹוסף  אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑:וכן ּבכּיה, הרּבֹות לד)לׁשֹון עֹוד",(איוב יׂשים איׁש על לא "ּכי ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְְְְִִִִֵַַָָֹ
הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָלׁשֹון

ׁשמע  את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על נפל לא יעקב .אבל ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו ולעֹולם ּפׁשּוטֹו הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּבא,

אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dAxdcaFr did mdn cg` lM - ©§¥¨¤¨¥¤¨¨¥
md miaWgp okle ,xg` lil`l¤¡¦©¥§¨¥¤§¨¦¥
cg` lMW xg`n iM ,micxtp miWp`M©£¨¦¦§¨¦¦¥©©¤¨¤¨
,eiCgi mllFkl xWt` i` ,eig`n dpFW¤¥¨¦¦¤§¨§§¨©§¨

la`,Fl Eid zFWtp miraW - awri £¨©£Ÿ¦§¦§¨¨
'Wtp' ozF` `xFw aEzMdeoFWlA §©¨¥¨¤¤¦§

.zg` Wtp mNEM Eid ENi`M ,cigiitl ¨¦§¦¨¨¤¤©©§¦
EidWmNEM,cg` l`l micaFr ¤¨¨§¦§¥¤¨

dpEn` ilrA cg` Wi`M miaWgpe§¤§¨¦§¦¤¨©£¥¡¨
:zg`fk dxez ©©

(gk).åéðôì úBøBäìFWExiR §§¨¨¥
FnEBxzM;'idFncw d`Ptl' :qFlwpE`A §©§§§§§©¨¨¢¨¦
Fl zFPtl(awril)mFwnFA xxFBzdl, §©§©£Ÿ¨§¦§¥

DA aXiizi K`id zFxFdlEcviM - §¥©¦§©¥¨¥©
:ux`A FaWFn rAwi¦§©¨¨¨¤

.åéðôìmFwOd z` oikdl ,awri iptl §¨¨¦§¥©£Ÿ§¨¦¤©¨
dcB` WxcnE .mWl riBIW mcFw¤¤©¦©§¨¦§©©¨¨

,l"fg EWxCeiptl zFxFdlcOll' - ¨§§§¨¨§©¥
- 'eiptlcEnlYÎziA Fl oTzl §¨¨§©¥¥©§

,d`xFd `vY mXOWzFxFdlE cFnll ¤¦¨¥¥¨¨¦§§
:zFklde mipiC FAhk dxez ¦¦§¦§

(hk).Bzákøî óñBé øBñàiåKFYn ©¤§¥¤§©§¦
eizxWnl dEiv `l ,eia` cFaM zEaiag£¦§¨¦Ÿ¦¨¦§¨§¨

`N` ,daMxOd z` oikdlFnvr `Ed §¨¦¤©¤§¨¨¤¨©§
xq`(xWw)daMxOl miqEQd z` ¨©¨©¤©¦©¤§¨¨
icMfxCfdleiUrnA:eia` cFakl §¥§¦§¨¥§©£¨¦§¨¦

.åéìà àøiå;sqFi lr aQEn '`xIe' ©¥¨¥¨©¥¨¨©¥
eia` l` d`xp sqFi: ¥¦§¨¤¨¦

.ãBò åéøàeö ìò jáiåcFr ,xnFlM ©¥§§©©¨¨§©
`Ede .cFredIkA zFAxd oFWldIkA) §§§©§§¦¨§¦¨

(dAxoke ,:`xwOA `nbEC mi`vFn Ep` ©¨§¥¨§¦§¨©¦§¨
cFr miUi Wi` lr `l iM(bk ,cl aei`) ¦Ÿ©¦¨¦

'cFr' zaiY xW`M,`Ed iEAx oFWl ©£¤¥©§¦
d"awdW ,FzErnWnEeilr mU Fpi` ©§¨¤¥¨¨¨

zFtqFp zFlilrdAxn Fpi` - £¦¨¥©§¤
xzi mc`d lr miWprAlrzCin ¨¢¨¦©¨¨¨¨¥©¦©

o`M s` .ei`hgW FWExiRdAxd £¨¨©¨¥¤¦§¨
.libxd lr xzFi ikaA siqFdesiqene §¦¦§¦¥©¨¨¦

:i"yxlr ltp xW` `Ed ,sqFi wx©¥£¤¨©©
,FwWpE ikaA awri ix`Evawri la` ©§¥©£Ÿ¦§¦§¨£¨©£Ÿ

,FwWp `le sqFi ix`Ev lr ltp `lŸ¨©©©§¥¥§Ÿ§¨
exaCl mrhEpizFAx Exn`mEXn , §©©©¨¨¨§©¥¦

WdrW DzF`Adidawriz` `xFw ¤§¨¨¨¨¨©£Ÿ¥¤
(z`ixw)rnW:l dxez §¦©§©

(l).íòtä äúeîàFhEWR`xwn lW ¨¨©¨©§¤¦§¨
FnEBxzMzi`n `p` EN`' :qFlwpE`A §©§§§§¦£¨¨¦

m` ENit` ;'`p` mgpn `cd `pnf¦§¨¨¨§©¥£¨£¦¦
,zgpe oFvxÎraU ippd ,eiWkr zEn`̈©§¨¦§¦§©¨§©©
izikGW xg` izFn lr xrhv` `NW¤Ÿ¤§©¥©¦©©¤¨¦¦

ig LzF`xl(`"eb).EitlFWxcnEx`iA ¦§§©§¦¦§¨¥£
cr :xnFl dzid awri zpeEMW ,l"fg¤©¨©©£Ÿ¨§¨©©

,zn LPdW xEaq iziidW dYrxEaq ©¨¤¨¦¦¨¤¦§¥¨
iziidcizr ip`W,zFzin iYW zEnl ¨¦¦¤£¦¨¦¨§¥¦
zg`d,dGdÎmlFrA,ux`d lM KxcM ¨©©¨¨©¤§¤¤¨¨¨¤

ezipXd,`AdÎmlFrlizi`xW mEXn §©¥¦¨¨©¨¦¤¨¦¦
iziide ,dpikW iPOn dwNYqPW¤¦§©§¨¦¤¦§¦¨§¨¦¦
`EdÎKExAÎWFcTd iprAzIW xnF`¥¤¦§¨¥¦©¨¨

lrLzzinli`Fd ,ici lr dnxbPW , ©¦¨§¤¦§§¨©¨¦¦
la` ;mkWl LiYglW ip`eeiWkr ©£¦§©§¦¦§¤£¨©§¨

d`Fx ip`W,ig LcFrWW ixd`l ¤£¦¤¤§©£¥¤Ÿ
zg` mrR `N` zEn`iIgn wx , ¨¤¨©©¤¨©¥©¥

`Ad mlFrd iIgn `l K` ,dGd mlFrd̈¨©¤©Ÿ¥©¥¨¨©¨
(i"gp ,oexkfd):`l dxez

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyiy meil inei xeriy

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´
eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb äzò-ãòå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ

:ïàö äòø-ìk íéøöî úáòBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑ ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם אחרת, B‚Â'.ּבמלאכה ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ אלהּות להם ׁשהם .לפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

:ïLb õøàa§¤¬¤«¤

(á)éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬
:äòøô©§«Ÿ

i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑ יעׂשה ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ׁשאין לגבּורה, ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמֹותם  מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאֹותם
מרחיב  ּברּו אמר "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע וּיאמר, ליהּודה "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכׁשּברכם.
אּגדת  ׁשהיא רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ּדן", אמר "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּגד",

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l).'Bâå éçà åéìà äøîBàå§§¨¥¨©©§
xEn`d lr mB aQEn 'eil` dxnF`e'§§¨¥¨¨©©¨¨
:xnFlkE ,'o`v irFx miWp`de' eixg ©̀£¨§¨£¨¦¥Ÿ§©

miWp`de ,Fl xnF` cFreo`v irFx §©§¨£¨¦¥Ÿ
'Fbe:al dxez §

(cl).ïLb õøàa eáLz øeáòalM ©£¥§§¤¤Ÿ¤¨
mkaiWFIW icM ,drxtl xn`p z`fŸŸ©§©§Ÿ§¥¤¦§¤

.oWFB ux`Amkl dkixv `ide- §¤¤¤§¦§¦¨¨¤
,mkikxvl diE`xd `id z`Gd ux`d̈¨¤©Ÿ¦¨§¨§¨§¥¤

mEXndrxn ux` `idWzrtFXd ¦¤¦¤¤¦§¤©©©
ziIrxl diE`xE ,dndA lk`nl aUr¥¤§©£©§¥¨§¨¦§¦©

.mkp`vFl Exn`YWkE(drxtl) Ÿ§¤§¤Ÿ§§©§Ÿ
zxg` dk`lnA oi`iwA mY` oi`W¤¥©¤§¦¦¦§¨¨©¤¤

o`v ziIrx caNneilrn mkwigxi , ¦§©§¦©Ÿ©§¦§¤¥¨¨

:mW mkaiWFie§¦§¤¨
.'Bâå íéøöî úáòBú ékdOle ¦£©¦§©¦§§¨¨

o`Sd irFxW mEXn ?eilrn mkwigxi©§¦§¤¥¨¨¦¤¥©Ÿ
,mixvOd ipirA miiEfAW itlo`Sdmd §¦§¥¥©¦§¦§¦¤©Ÿ¥

zEdl` mdlziIrx dUrnE .(zElil`) ¨¤¡¨¡¦©£¥§¦©
mdipirA dPEbn o`Sd(l"v):` dxez ©Ÿ§¤§¥¥¤

æî(a).åéçà äö÷îe,mig`d sFQn ¦§¥¤¨¦¨©¦
,xnFlMdxEabl mdAW mizEgRd on §©¦©§¦¤¨¤¦§¨

e ,KM lM mixFAB mpi`W -mi`xp oi`W ¤¥¨¦¦¨¨§¤¥¦§¦
.mixFABmEXnmzF` d`xi m`W ¦¦¦¤¦¦§¤¨
M drxR,mixFABmgTIW WEgl Wi ©§Ÿ§¦¦¥¨¤¦¨¥

e ,F`avliWp` mzF` dUri ¦§¨§©£¤¨©§¥
md dN`e .FYngln`iadW mig`d ¦§©§§¥¤¥¨©¦¤¥¦

:drxt iptl sqFiiel oFrnW oaE`x ¥¦§¥©§Ÿ§¥¦§¥¦

.oinipaE xkyVimd in Epl oiPnE ¦¨¨¦§¨¦¦©¦¨¦¥
?mixFAB mpi`W md inE ,mixFABd©¦¦¦¥¤¥¨¦¦
micnl Ep` 'dkxAd z`fe' zWxRn¦¨¨©§Ÿ©§¨¨¨§¥¦

W ,z`fmzF`mihaXdltk `NW Ÿ¤¨©§¨¦¤Ÿ¨©
,mkxAWM mzFnW dWnxiMfd `N` Ÿ¤§¨§¤¥§¨¤¨¦§¦

md EN` ,calA zg` mrR mnW§¨©©©©¦§¨¥¥
.dxEabl mizEgRdzFnW la` ©§¦¦§¨£¨§

ltM mixFABdmkxAWM dWn ©¦¦¨©¤§¤¥§¨
xn`p oMW ,miinrR mxiMfde(f ,bl mixac) §¦§¦¨©£©¦¤¥¤¡©

lFw 'd rnW xn`Ie dcEdil z`fe§Ÿ¦¨©Ÿ©§©
,cB aigxn KExA xn` cblE ,dcEdi§¨§¨¨©¨©§¦¨
,oC xn` oclE ,ilYtp xn` ilYtplE§©§¨¦¨©©§¨¦§¨¨©¨

oElEafl okeolEaf gnU xn` olEafle'] §¥¦§§¦§ª¨©§©§ª
,['Lz`vAxW`l okexn` xW`lE'] §¥¤§¥§¨¥§¨¥¨©



ybieמב zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyiy meil inei xeriy
ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. צב)ארץ ואֹותן (ב"ק החּלׁשים, הם ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם מצינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּב'בבא  ּכדאיתא ּבּדבר, יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ׁשמֹו, ׁשהכּפל ויהּודה ּפרעה. לפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻהביא
ּבּה ׁשנינּו ּדספרי ּובבריתא ׁשּלנּוקּמא'. ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלננננּוּוּוּו ּבּבּבּבבליתבליתבליתבלית ּבּבּבּבגמראגמראגמראגמרא אבלאבלאבלאבל ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ארץארץארץארץ אגאגאגאגּדּדּדּדתתתת ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא ררררּבּבּבּבהההה,,,, ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ב)זהזהזהזהּוּוּוּו מז, ּבארץ (רש"י הּלּמּוד סגנֹון ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש לכן ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, קצר הּוא ּכי ההההּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורים רים רים רים ּיׂשראל , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הכּפלּו ּומפרסמים ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא הּברכה, ּבלׁשֹון אריכּות אינֹו הּׁשמֹות ׁשהכּפלת נמצא זה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻלפי
ׁשּׁשמֹות מפרׁש יֹותר, אר ׁשּסגנֹונּה הּבבלית, הּגמרא ואּלּו הּברכה החהחהחהחּלּלּלּלׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםׁשמֹותם. ּבלׁשֹון הארי ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּלּו. ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ְְְְְִִֵֵֵַַָּכדי

(â)eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãáò ïàö äòø äòøt-ìà:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
éãáòì øLà ïàvì äòøîõøàa áòøä ãáë-ék E ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

éãáò àð-eáLé äzòå ïòðk:ïLb õøàa E §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
éìà:E ¥¤«

(å)éðôì íéøöî õøàáLBä õøàä áèéîa àåä E ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬
éáà-úàéçà-úàå Ezòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà ía-Léå§¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
i"yx£ÏÈÁŒÈL‡∑ צאן לרעֹות ּבאּמנּותן ׁשּלי ∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.ּבקיאין צאן .על «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ
:äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

ÈtL„a¯ו  ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז  dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

myl zxecdn - eheytk i"yx

['xW` mipAn KExAoFWl Edf . ¨¦¨¦¨¥¤§
Îux` zcB` `idW ,dAxÎziW`xA§¥¦©¨¤¦©¨©¤¤
zilaA `xnbA la` .l`xUi¦§¨¥£¨¦§¨¨©§¦

(ilaAÎcEnlY)Epivn EpNWdHiW ©§©§¦¤¨¨¦¦¨
zWxtA zFnXd ltM oiprA dkEtd£¨§¦§©¤¤©¥§¨¨©
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ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåíéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬
àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL úàîe§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ
:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«

i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒַָ

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑?ּברכֹו ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם מברכים ׂשרים: מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיעלה

הארץ את ּומׁשקה לקראתֹו עֹולה והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל .(תנחומא)יעקב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e wlg zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפרעה רעה רעה רעה  יעקביעקביעקביעקב ְְְְַַַַָָָָויברויברויברויברֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ּבנֹוגע ּפרעה את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (תנחומא לכאֹורה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
יג) פרשה לעבֹודה־זרה?וארא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מי  ׁשֹותה מצרים ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת. ׁשהיא לֹומר, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ּומׁשקה" עֹולה נילּוס אּלא שם)ּגׁשמים, פרשתנו ּפרנסתם.(רש"י להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יתּבר הּבֹורא מּכח ורק  עצמֹו, מּכח עֹולה  הּנילּוס ׁשאין ראּו נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹא
מצרים. ׁשל העבֹודה־זרה נחלׁשה יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא

ß zah 'c ycew zay ß

(àé)íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:äòøô äeö øLàk©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

CÈiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»
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ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈
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:‰Ú¯t«¿…
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מג ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyiy meil inei xeriy
ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. צב)ארץ ואֹותן (ב"ק החּלׁשים, הם ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם מצינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּב'בבא  ּכדאיתא ּבּדבר, יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ׁשמֹו, ׁשהכּפל ויהּודה ּפרעה. לפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻהביא
ּבּה ׁשנינּו ּדספרי ּובבריתא ׁשּלנּוקּמא'. ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלננננּוּוּוּו ּבּבּבּבבליתבליתבליתבלית ּבּבּבּבגמראגמראגמראגמרא אבלאבלאבלאבל ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ארץארץארץארץ אגאגאגאגּדּדּדּדתתתת ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא ררררּבּבּבּבהההה,,,, ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ב)זהזהזהזהּוּוּוּו מז, ּבארץ (רש"י הּלּמּוד סגנֹון ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש לכן ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, קצר הּוא ּכי ההההּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורים רים רים רים ּיׂשראל , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הכּפלּו ּומפרסמים ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא הּברכה, ּבלׁשֹון אריכּות אינֹו הּׁשמֹות ׁשהכּפלת נמצא זה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻלפי
ׁשּׁשמֹות מפרׁש יֹותר, אר ׁשּסגנֹונּה הּבבלית, הּגמרא ואּלּו הּברכה החהחהחהחּלּלּלּלׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםׁשמֹותם. ּבלׁשֹון הארי ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּלּו. ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ְְְְְִִֵֵֵַַָּכדי

(â)eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãáò ïàö äòø äòøt-ìà:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
éãáòì øLà ïàvì äòøîõøàa áòøä ãáë-ék E ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

éãáò àð-eáLé äzòå ïòðk:ïLb õøàa E §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
éìà:E ¥¤«

(å)éðôì íéøöî õøàáLBä õøàä áèéîa àåä E ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬
éáà-úàéçà-úàå Ezòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà ía-Léå§¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
i"yx£ÏÈÁŒÈL‡∑ צאן לרעֹות ּבאּמנּותן ׁשּלי ∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.ּבקיאין צאן .על «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ
:äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

ÈtL„a¯ו  ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז  dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

myl zxecdn - eheytk i"yx

['xW` mipAn KExAoFWl Edf . ¨¦¨¦¨¥¤§
Îux` zcB` `idW ,dAxÎziW`xA§¥¦©¨¤¦©¨©¤¤
zilaA `xnbA la` .l`xUi¦§¨¥£¨¦§¨¨©§¦

(ilaAÎcEnlY)Epivn EpNWdHiW ©§©§¦¤¨¨¦¦¨
zWxtA zFnXd ltM oiprA dkEtd£¨§¦§©¤¤©¥§¨¨©

'dkxAd z`fe'dWn ltMW mzF`W , §Ÿ©§¨¨¤¨¤¨©Ÿ¤
mzFnWcB ,ilYtp ,oC ,oElEaf] §¨§¨©§¨¦¨
[xW`emdEid xW`,miWNgd §¨¥¥£¤¨©©¨¦

`iad ozF`esqFi.drxt iptl §¨¥¦¥¦§¥©§Ÿ
emlE``l ,FnW lRkEdW dcEdi §¨§¨¤§©§Ÿ

zEWNg mEXn lRkEdxFAB ixdW , §©¦©¨¤£¥¦

didmrh `N` ,xg`,xaCA Wi ¨¨¤¨©©©¥¥©¨¨
`OwÎ`aaA `zi`cM(.av sc).siqene ¦§¦¨§¨¨©¨

ilaad zhiyl jnq i"yx:`ziixaaE§¨©§¨
ixtqc(`yp zyxt)A Da EpipWzWxt §¦§¥¨¦¨§¨¨©

,dkxAd z`felRkEdW mzF`W §Ÿ©§¨¨¤¨¤§©
,miWNgd Eid mnW`xnbA FnM §¨¨©©¨¦§¦§¨¨

EpNW:b dxez ¤¨
(e).ìéç éLðàilrA xnFl dpeEMd oi` ©§¥©¦¥©©¨¨©©£¥

`N` ,dxEabE gkozEpOE`A oi`iwA Ÿ©§¨¤¨§¦¦§¨¨
o`v zFrxlilrA ,mignEn miWp` - ¦§Ÿ£¨¦§¦©£¥

FnM] dIrxd zk`lnA dricie dnkg̈§¨¦¦¨¦§¤¤¨§¦¨§

`vni in 'lig' zW`(i ,`l ilyn)[(ipewfg): ¥¤©¦¦¦§¨
.éì øLà ìòmiPEnn zFidlo`v lr ©£¤¦¦§§¦©Ÿ

:iNWe dxez ¤¦
(f).á÷òé Cøáéå,WOn dkxA Ff oi` ©§¨¤©£Ÿ¥§¨¨©¨
`N`mFlW zli`W `idipRn d`Ad ¤¨¦§¦©¨©¨¨¦§¥

,cFaMde qEOiPdKxcMmibdFPWlM ©¦§©¨§¤¤¤£¦¨
miwxtl miklOd iptl mi`xPd- ©¦§¦¦§¥©§¨¦¦§¨¦

miYrl KlOd lv` `Ad lM̈©¨¥¤©¤¤§¦¦
gzFR ,rawÎKxcA `NW ,zFpOCfn¦§©§¤Ÿ§¤¤¤©¥©

KlOd lW FnFlW zWixcAx"icely . ¦§¦©§¤©¤¤
:f"rlAg dxez §©©

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåíéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬
àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL úàîe§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ
:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«

i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒַָ

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑?ּברכֹו ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם מברכים ׂשרים: מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיעלה

הארץ את ּומׁשקה לקראתֹו עֹולה והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל .(תנחומא)יעקב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e wlg zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפרעה רעה רעה רעה  יעקביעקביעקביעקב ְְְְַַַַָָָָויברויברויברויברֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ּבנֹוגע ּפרעה את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (תנחומא לכאֹורה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
יג) פרשה לעבֹודה־זרה?וארא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מי  ׁשֹותה מצרים ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת. ׁשהיא לֹומר, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ּומׁשקה" עֹולה נילּוס אּלא שם)ּגׁשמים, פרשתנו ּפרנסתם.(רש"י להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יתּבר הּבֹורא מּכח ורק  עצמֹו, מּכח עֹולה  הּנילּוס ׁשאין ראּו נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹא
מצרים. ׁשל העבֹודה־זרה נחלׁשה יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא

ß zah 'c ycew zay ß

(àé)íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:äòøô äeö øLàk©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

CÈiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e·˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

Èe‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).éøeâî éðL,xnFlMizExb ini- §¥§©§©§¥¥¦
aWFId=] 'xB' mdA iziidW minId©¨¦¤¨¦¦¨¤¥©¥
zpeEke .[FnFwnA `NW ,dIxkp ux`A§¤¤¨§¦¨¤Ÿ¦§§©¨©

:xnFl dzid awriiziid ini lMdnFC ©£Ÿ¨§¨©¨¨©¨¦¦¤
l,ux`A xBlnr iIg iziigW xg`n §¥¨¨¤¥©©¤¨¦¦©¥¨¨

:xrvë©©
ä àìåV.eâédaFhAoeEMzd `l - §Ÿ¦¦§¨Ÿ¦§©¥

lXn mihrEn Eid eiIgW xnFl awri©£Ÿ©¤©¨¨¨¦¦¤
`N` ,[zn `l oiicr ixdW] eizFa £̀¨¤£¥£©¦Ÿ¥¤¨
eizFa`W itM miaFh miIg biVd `NW¤Ÿ¦¦©¦¦§¦¤£¨

EbiVd(oexkfd):i dxez ¦¦

(i).á÷òé CøáéåWOn dkxA `id Ff ©§¨¤©£Ÿ¦§¨¨©¨
dlrnl dxEn`d 'dkxa'M `le],f weqt) §Ÿ¦§¨¨¨£¨§©§¨

(my i"yxae,[KxcMmibdFPWlM §¤¤¤£¦¨
mixhtPd(mi`vFId)mixU iptNn ©¦§¨¦©§¦¦¦§¥¨¦

W ,(micAkp miWp`)mzF` mikxan £¨¦¦§¨¦¤§¨§¦¨
zEWx milhFpemOrn cxRdldnE . §§¦§§¦¨¥¥¦¨©

Fkxa dkxA?drxR z` awri §¨¨¥£©£Ÿ¤©§Ÿ
eilbxl qElip dlrIWiniOW - ¤©£¤¦§©§¨¤¥¥

lW DaiH dnE .Fz`xwl Elri qEliPd©¦©£¦§¨©¦¨¤
?Ff dkxAdzFW mixvn oi`W itl §¨¨§¦¤¥¦§©¦¨

minWb inminWB DA micxFi oi` - ¥§¨¦¥§¦¨§¨¦

min wRqlE dizFcU z` zFwWdl§©§¤§¤¨§©¥©¦
,diaWFil`N`d xdpdlFr qEliplr §§¤¨¤¨§©©¦¤©

,mrtl mrRn eizFcBDwWnEKke , §¨¦©©§©©©§¨§¨
minWB `lA zniIwzn `idi"yx d`x) ¦¦§©¤¤§Ÿ§¨¦

(` ,`n lirl.awri lW FzkxAnE¦¦§¨¤©£Ÿ
Kli`e,qElip l` `a drxt did §¥¨¨¨©§Ÿ¨¤¦

dvxIW zr lkA`Ede ,did (qEliPd) §¨¥¤¦§¤§©¦¨¨
ux`d z` dwWnE Fz`xwl dlFr¤¦§¨©§¤¤¨¨¤

(`negpz):`i dxez
(`i).ññîòøxir:`id oWFB ux`n ©§§¥¦¥¤¤¤¦

ai dxez



ybieמד zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(áé)úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
:óhä éôì íçì åéáà̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

(âé)dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî õøà¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הראׁשֹון לענין הרעב חֹוזר ׁשני עיפּות,∑dÏzÂ.לתחּלת לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ¿∆∆≈¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ
לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, זּקים (משלי הּירה .""ּכמתלהלּה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹ

(ãé)-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

:äòøô äúéa óñkä-úà óñBé¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑את לֹו .הּכסף נֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' .ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).óhä éôìdid ,xnFlM §¦©¨§©¨¨
eig`e eia` zFgRWn z` qpxtnitl §©§¥¤¦§§¨¦§¤¨§¦

KixSdzwRqOd dCiOA -ipA lkl ©¨¦©¦¨©©§¤¤§¨§¥
:mziabi dxez ¥¨

(bi).õøàä ìëa ïéà íçìåaEzMd §¤¤¥§¨¨¨¤©¨
e ,eig`e sqFi lr FxERiqA wiqtnxfFg ©§¦§¦©¥§¤¨§¥

arxd ipW zNgzl ,oFW`xd oiprl- ¨¦§¨¨¦¦§¦©§¥¨¨¨
mixvnA rxi` xW` lr xRql§©¥©£¤¥©§¦§©¦
E`A mxhA ,arxd zFpW ElgdWM§¤¥¥§¨¨¨§¤¤¨

:mWl eipaE awri©£Ÿ¨¨§¨

.dìzåFWExiRoFWl ,'d`lYe' FnM ©¥©¥§©¦§¤§
FnEBxzM ,zEtir:qFlwpE`A £¥§©§§§§

.'idlYW`e'Fl dnFce:`xwOA §¦§©§¥§¤©¦§¨
miTf dxFId DldlznM(gi ,ek ilyn) §¦§©§¥©©¤¦¦

:[W` lW miTf zFxil rBiiznM]§¦§©¥©¦¦¦¤¥
ci dxez

(ci).íéøáBL íä øLà øáMa©¤¤£¤¥§¦
'mipFw' FWExiR ,o`M xEn`d 'mixaFW'§¦¨¨¨¥¦

(ep ,`n lirl i"yx d`x)crA ,xnFlM .§©§©
,sqFIn mipFw ux`d iaWFIW d`EaYd©§¨¤§¥¨¨¤¦¦¥

md ixd:sqMd z` Fl oipzFpeh dxez £¥¥§¦¤©¨¤
(eh).ñôàFWExiR'milW' ,FnEBxzM ¨¥¥§©§§¦

:sqMd xnbpe mY -fh dxez ¨§¦§©©¤¤
(fi).íìäðéåFWExiR'mbdpie' FnM- ©§©£¥¥§©§©£¥

.mdiIg z` ldipe mbidpdFl dnFce ¦§¦¨§¦¥¤©¥¤§¤
:`xwOADl ldpn oi`(gi ,`p diryi)oi`] ©¦§¨¥§©¥¨¥

:oke ,[DzF` bidpn Wi`zFgEpn in lr ¦©§¦¨§¥©¥§
ipldpi(a ,bk mildz)mihwW min ipR lr] §©£¥¦©§¥©¦§¥¦

miIg lr ,lWn KxC ,ipbidpi©§¦¥¦¤¤¨¨©©¦
:[zgpe delWA mibdpzOdgi dxez ©¦§©£¦§©§¨¨©©

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני B‚Â'.ׁשנית ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk∑ הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ««∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ

אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑'ּגוּיתנּו לא 'אם .ּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְְִִֵָֹ

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑,האדמה מּכיון לזרע וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

הרעב, וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ּדסֹוטה ׁשּבא ּבּתֹוספּתא ׁשנינּו Ï‡.וכן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ…
ÌL˙∑חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא ׁשממה, ּתהא .לא ≈»ְְְְֵֵֵֵֶָָָֹֹֹ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(àë)-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
:eäö÷-ãòå íéøöî¦§©−¦§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר לה יֹוסף ׁשאין זֹולזּכרֹון עיר ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ¿∆»»∆¡ƒְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).úéðMä äðMalzNigzipW ©¨¨©¥¦¦§¦©§¥
:arxd̈¨¨

.'Bâå óñkä íz íà ék,xnFlMiM ¦¦©©¤¤§§©¦
xg`ndpwOde sqMd mY xW`zpWA ¥©©£¤©©¤¤§©¦§¤¦§©

,dpFW`xd arxdci l` lMd `aE ¨¨¨¨¦¨¨©Ÿ¤©
ipFc`lkF`d xEarA (sqFi icil) £¦¦¥¥©£¨¤

oi`e lkÎixqg Eppd dYrn ixd ,EpipTW¤¨¦£¥¥©¨¦§©§¥Ÿ§¥
:dnE`n EpiciA§¨¥§¨

.eðúiåb íà ézìax`Wp EptEB wx ¦§¦¦§¦¨¥©¥¦§©
iYlA' oFWlE .Epl xW` lMn EpzEWxA¦§¥¦¨£¤¨§¦§¦

FWExiR 'EpzIeB m``l m`' FnM ¦§¦¨¥¥§¦Ÿ
.'EpzIeBmixnF` Ep`X dn ,xnFlM §¦¨¥§©©¤¨§¦

EptEB caNn `Ed ,mElk `lA EpxzFPW¤©§§Ÿ§¦§©¥
`Ed EpNW oiicrW:hi dxez ¤£©¦¤¨

(hi).òøæ ïúåd`EaY Epl oYrFxfl §¤¤©¥¨§¨¦§©

z`sqFi xn`W iRÎlrÎs`e .dnc`d ¤¨£¨¨§©©¦¤¨©¥
eig`loi` xW` mipW Wng cFre' §¤¨§¨¥¨¦£¤¥

'xivwe Wixg(e ,dn lirl),cviM oMÎm`e ¨¦§¨¦§¦¥¥©
`N` ?dnc`d z` mixvOd Erxfi¦§§©¦§¦¤¨£¨¨¤¨
d`A ,mixvnl awri `AW oeiMn¦¥¨¤¨©£Ÿ§¦§©¦¨¨

eilbxl dkxAeizFawrA dkxA driBd §¨¨§©§¨¦¦¨§¨¨§¦§¨
arxd dlke ,rFxfl Eligzde§¦§¦¦§©§¨¨¨¨¨

mixvOn`YtqFzA EpipW oke . ¦¦§©¦§¥¨¦§¤§¨
dhFqc(i wxt): §¨

.íLú àì`dz `lux`ddnnW Ÿ¥¨Ÿ§¥¨¨¤§¨¨
mBxzOW FnkE .(daEfre dwix)¥¨©£¨§¤§©§¥

:qFlwpE`dcU' oFWl ,'xEaz `l' §§¨§§§¥
'xEadcU FWExiRW ,dpWOd oFWlA¦§©¦§¨¤¥¨¤

WExg Fpi`Wdwix zcnFrd rwxw - ¤¥¨©§©¨¤¤¥¨
:daEfrek dxez ©£¨

(k).äòøôì õøàä éäzåFl diEpw- ©§¦¨¨¤§©§Ÿ§¨
:ihxRd FWEkxM ,Fl zkiIW`k dxez ©¤¤¦§©§¨¦

(`k)øéáòä íòä úàåxirn sqFi §¤¨¨¤¡¦¥¥¦
- xirlz` ux`d iaWFi lkl silgd §¦¤¡¦§¨§¥¨¨¤¤

mixrl mxiarde ,mdixEbn mFwn§§¥¤§¤¡¦¨§¨¦
.ux`d KFzA zFxg`oFxMflicM - £¥§¨¨¤§¦¨§¥

ExMfIWwlg cFr mdl oi`Wdlgpe ¤¦§§¤¥¨¤¥¤§©£¨
mdNXn,ux`AxMnp lMdW xg` ¦¤¨¤¨¨¤©©¤©Ÿ¦§©
drxtle ,oklaiWFddiWp` z`lW §©§Ÿ§¨¥¦¤£¨¤¨¤

DYxagA Ff xirxird iaWFi z` - ¦©£¤§¨¤§¥¨¦
iaWFi z`e ,zxg` xirl xiard z`Gd©Ÿ¤¡¦§¦©¤¤§¤§¥

,z`Gd xirl zxg`d xird`le ¨¦¨©¤¤¨¦©Ÿ§Ÿ
`N` ,z`f aFYkl aEzMd KxvEd§©©¨¦§Ÿ¤¨

W ,sqFi lW FgaW LricFdldUrnA §¦£¦§¤¥¤§©£¤
dfoiEMzPxTirAlrn dRxg xiqdl ¤¦§©¥§¦¨§¨¦¤§¨¥©



מה ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(áé)úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
:óhä éôì íçì åéáà̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

(âé)dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî õøà¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הראׁשֹון לענין הרעב חֹוזר ׁשני עיפּות,∑dÏzÂ.לתחּלת לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ¿∆∆≈¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ
לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, זּקים (משלי הּירה .""ּכמתלהלּה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹ

(ãé)-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

:äòøô äúéa óñkä-úà óñBé¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑את לֹו .הּכסף נֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' .ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).óhä éôìdid ,xnFlM §¦©¨§©¨¨
eig`e eia` zFgRWn z` qpxtnitl §©§¥¤¦§§¨¦§¤¨§¦

KixSdzwRqOd dCiOA -ipA lkl ©¨¦©¦¨©©§¤¤§¨§¥
:mziabi dxez ¥¨

(bi).õøàä ìëa ïéà íçìåaEzMd §¤¤¥§¨¨¨¤©¨
e ,eig`e sqFi lr FxERiqA wiqtnxfFg ©§¦§¦©¥§¤¨§¥

arxd ipW zNgzl ,oFW`xd oiprl- ¨¦§¨¨¦¦§¦©§¥¨¨¨
mixvnA rxi` xW` lr xRql§©¥©£¤¥©§¦§©¦
E`A mxhA ,arxd zFpW ElgdWM§¤¥¥§¨¨¨§¤¤¨

:mWl eipaE awri©£Ÿ¨¨§¨

.dìzåFWExiRoFWl ,'d`lYe' FnM ©¥©¥§©¦§¤§
FnEBxzM ,zEtir:qFlwpE`A £¥§©§§§§

.'idlYW`e'Fl dnFce:`xwOA §¦§©§¥§¤©¦§¨
miTf dxFId DldlznM(gi ,ek ilyn) §¦§©§¥©©¤¦¦

:[W` lW miTf zFxil rBiiznM]§¦§©¥©¦¦¦¤¥
ci dxez

(ci).íéøáBL íä øLà øáMa©¤¤£¤¥§¦
'mipFw' FWExiR ,o`M xEn`d 'mixaFW'§¦¨¨¨¥¦

(ep ,`n lirl i"yx d`x)crA ,xnFlM .§©§©
,sqFIn mipFw ux`d iaWFIW d`EaYd©§¨¤§¥¨¨¤¦¦¥

md ixd:sqMd z` Fl oipzFpeh dxez £¥¥§¦¤©¨¤
(eh).ñôàFWExiR'milW' ,FnEBxzM ¨¥¥§©§§¦

:sqMd xnbpe mY -fh dxez ¨§¦§©©¤¤
(fi).íìäðéåFWExiR'mbdpie' FnM- ©§©£¥¥§©§©£¥

.mdiIg z` ldipe mbidpdFl dnFce ¦§¦¨§¦¥¤©¥¤§¤
:`xwOADl ldpn oi`(gi ,`p diryi)oi`] ©¦§¨¥§©¥¨¥

:oke ,[DzF` bidpn Wi`zFgEpn in lr ¦©§¦¨§¥©¥§
ipldpi(a ,bk mildz)mihwW min ipR lr] §©£¥¦©§¥©¦§¥¦

miIg lr ,lWn KxC ,ipbidpi©§¦¥¦¤¤¨¨©©¦
:[zgpe delWA mibdpzOdgi dxez ©¦§©£¦§©§¨¨©©

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני B‚Â'.ׁשנית ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk∑ הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ««∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ

אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑'ּגוּיתנּו לא 'אם .ּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְְִִֵָֹ

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑,האדמה מּכיון לזרע וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

הרעב, וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ּדסֹוטה ׁשּבא ּבּתֹוספּתא ׁשנינּו Ï‡.וכן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ…
ÌL˙∑חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא ׁשממה, ּתהא .לא ≈»ְְְְֵֵֵֵֶָָָֹֹֹ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(àë)-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
:eäö÷-ãòå íéøöî¦§©−¦§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר לה יֹוסף ׁשאין זֹולזּכרֹון עיר ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ¿∆»»∆¡ƒְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).úéðMä äðMalzNigzipW ©¨¨©¥¦¦§¦©§¥
:arxd̈¨¨

.'Bâå óñkä íz íà ék,xnFlMiM ¦¦©©¤¤§§©¦
xg`ndpwOde sqMd mY xW`zpWA ¥©©£¤©©¤¤§©¦§¤¦§©

,dpFW`xd arxdci l` lMd `aE ¨¨¨¨¦¨¨©Ÿ¤©
ipFc`lkF`d xEarA (sqFi icil) £¦¦¥¥©£¨¤

oi`e lkÎixqg Eppd dYrn ixd ,EpipTW¤¨¦£¥¥©¨¦§©§¥Ÿ§¥
:dnE`n EpiciA§¨¥§¨

.eðúiåb íà ézìax`Wp EptEB wx ¦§¦¦§¦¨¥©¥¦§©
iYlA' oFWlE .Epl xW` lMn EpzEWxA¦§¥¦¨£¤¨§¦§¦

FWExiR 'EpzIeB m``l m`' FnM ¦§¦¨¥¥§¦Ÿ
.'EpzIeBmixnF` Ep`X dn ,xnFlM §¦¨¥§©©¤¨§¦

EptEB caNn `Ed ,mElk `lA EpxzFPW¤©§§Ÿ§¦§©¥
`Ed EpNW oiicrW:hi dxez ¤£©¦¤¨

(hi).òøæ ïúåd`EaY Epl oYrFxfl §¤¤©¥¨§¨¦§©

z`sqFi xn`W iRÎlrÎs`e .dnc`d ¤¨£¨¨§©©¦¤¨©¥
eig`loi` xW` mipW Wng cFre' §¤¨§¨¥¨¦£¤¥

'xivwe Wixg(e ,dn lirl),cviM oMÎm`e ¨¦§¨¦§¦¥¥©
`N` ?dnc`d z` mixvOd Erxfi¦§§©¦§¦¤¨£¨¨¤¨
d`A ,mixvnl awri `AW oeiMn¦¥¨¤¨©£Ÿ§¦§©¦¨¨

eilbxl dkxAeizFawrA dkxA driBd §¨¨§©§¨¦¦¨§¨¨§¦§¨
arxd dlke ,rFxfl Eligzde§¦§¦¦§©§¨¨¨¨¨

mixvOn`YtqFzA EpipW oke . ¦¦§©¦§¥¨¦§¤§¨
dhFqc(i wxt): §¨

.íLú àì`dz `lux`ddnnW Ÿ¥¨Ÿ§¥¨¨¤§¨¨
mBxzOW FnkE .(daEfre dwix)¥¨©£¨§¤§©§¥

:qFlwpE`dcU' oFWl ,'xEaz `l' §§¨§§§¥
'xEadcU FWExiRW ,dpWOd oFWlA¦§©¦§¨¤¥¨¤

WExg Fpi`Wdwix zcnFrd rwxw - ¤¥¨©§©¨¤¤¥¨
:daEfrek dxez ©£¨

(k).äòøôì õøàä éäzåFl diEpw- ©§¦¨¨¤§©§Ÿ§¨
:ihxRd FWEkxM ,Fl zkiIW`k dxez ©¤¤¦§©§¨¦

(`k)øéáòä íòä úàåxirn sqFi §¤¨¨¤¡¦¥¥¦
- xirlz` ux`d iaWFi lkl silgd §¦¤¡¦§¨§¥¨¨¤¤

mixrl mxiarde ,mdixEbn mFwn§§¥¤§¤¡¦¨§¨¦
.ux`d KFzA zFxg`oFxMflicM - £¥§¨¨¤§¦¨§¥

ExMfIWwlg cFr mdl oi`Wdlgpe ¤¦§§¤¥¨¤¥¤§©£¨
mdNXn,ux`AxMnp lMdW xg` ¦¤¨¤¨¨¤©©¤©Ÿ¦§©
drxtle ,oklaiWFddiWp` z`lW §©§Ÿ§¨¥¦¤£¨¤¨¤

DYxagA Ff xirxird iaWFi z` - ¦©£¤§¨¤§¥¨¦
iaWFi z`e ,zxg` xirl xiard z`Gd©Ÿ¤¡¦§¦©¤¤§¤§¥

,z`Gd xirl zxg`d xird`le ¨¦¨©¤¤¨¦©Ÿ§Ÿ
`N` ,z`f aFYkl aEzMd KxvEd§©©¨¦§Ÿ¤¨

W ,sqFi lW FgaW LricFdldUrnA §¦£¦§¤¥¤§©£¤
dfoiEMzPxTirAlrn dRxg xiqdl ¤¦§©¥§¦¨§¨¦¤§¨¥©



ybieמו zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy
אחיו, מעל חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻּבחבר ּתּה.

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ס)ׁשּלא B‚Â'.(חולין ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ ּבמלכּות אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ְִִִֶָֹƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִֵֶֶַָָָָ
ּגבּולּה קצה ועד ּגבּולּה מקצה .מצרים, ְְְְְְִִִֵֵַַָָ

(áë)íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìò©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,ּכהן לׁשֹון ּכל "ּכהן הּכֹומרים, ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות מׁשרת «…¬ƒְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻ

אֹון" "ּכהן ÌÈ‰kÏ.מדין", ˜Á∑ ליֹום לחם וכ ּכ .חק ְִֵָֹ…«…¬ƒְְֶֶָָֹ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úà¤¨«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

(ãë)òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáa§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«
i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכם ולאכל ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆

קטּנים  .ּבנים ְִִַָ

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

Eidi `NW ,eig`mixvOdoixFw ¤¨¤Ÿ¦§©¦§¦¦
'milFB' mzF`mvx`n ElBW mEXn ¨¦¦¤¨¥©§¨

mixvOd s` dYrn iM .dIxkp ux`l§¤¤¨§¦¨¦¥©¨©©¦§¦
zFnFwnl mdiYAn mixEftE milFB¦§¦¦¨¥¤¦§

mdNW mpi`W(:q oileg): ¤¥¨¤¨¤
.'Bâå íéøöî ìeáâ äö÷îdUr oM ¦§¥§¦§©¦§¥¨¨

lkliaWFizEklnA xW` mixrd §¨§¥¤¨¦£¤§©§
dvw cre DlEab dvwn ,mixvn¦§©¦¦§¥§¨§©§¥

DlEabKFzA zF`vnPd mixrd lM - §¨¨¤¨¦©¦§¨§
mixrl odiaWFi ExGER ,mixvn zFlEaB§¦§©¦§§¥¤§¨¦

:zFxg`ak dxez £¥
(ak).íéðäkä,xnFlM.mixnFMddf ©Ÿ£¦§©©§¦¤
:llMdlMxn`PW mFwnl'odM' oFW, ©§¨¨¨¤¤¡©§Ÿ¥

,`Ed zEdl`l zxWnFzErnWnE §¨¥¤¡¨©§¨
,oFilr l`l odM] DFl`l caFr `EdW¤¥¤¡©Ÿ¥§¥¤§
,[milil` zcFarl odM ,liCadl F`§©§¦Ÿ¥©£©¡¦¦

ozF`n uEgon mi`vFId zFnFwOd ¥¨©§©§¦¦
llMdW,mdA Exn`PW 'odM' iiEPiM ©§¨¤¦¥Ÿ¥¤¤¤§¨¤

,zEdFl`l dcFare zExiW oFWl mpi ¥̀¨§¥©£¨¤¡
`N`FnM ,dNEcB oFWl mdEpivOW ¤¨¥§§¨§¤¨¦

`xwPW Fxzi lv`'oicn odM',a zeny) ¥¤¦§¤¦§¨Ÿ¥¦§¨
(fh,oke ,oicnÎux` `iUp didW mW lr©¥¤¨¨§¦¤¤¦§¨§¥

`xwPW xtihFR'oF` odM'(p ,`n lirl), ¦©¤¦§¨Ÿ¥
`le .oF` xird `iUp didW mW lr©¥¤¨¨§¦¨¦§Ÿ
mzExiW mW lr mipdM E`xwp¦§§Ÿ£¦©¥¥¨
mzNEcB mW lr `N` ,zEdl`l¤¡Ÿ¤¨©¥§¨¨

:mcnrn zEaiWge©£¦©£¨¨
.íéðäkì ÷çdCin ,xnFlM ,wg Ÿ©Ÿ£¦Ÿ§©¦¨

;W`xn drEawE daEvwmgl Kke KM §¨§¨¥Ÿ¨§¨¤¤
odM lkl EpYimFIl:bk dxez ¦§§¨Ÿ¥©

(bk).àäFWExiR,'dPd' FnMENi`kE ¥¥§¦¥§¦
.'rxf mkl dPd' xn`pFnM`nbEC ¤¡©¦¥¨¤¤©§§¨

:`xwOA EpivOWKMxC `d ip` mbe ¤¨¦©¦§¨§©£¦¥©§¥
iYzp W`xA(bn ,fh l`wfgi),FWExiRW §Ÿ¨©¦¤¥

:'dPd'ck dxez ¦¥
(ck).äãOä òøæìWIW ,df wFg §¤©©¨¤¤¤¥

rAx`e drxtl ziWing Wixtdl§©§¦£¦¦§©§Ÿ§©§©
Fpi` ,dlik`le drixfl EWOWi zFcId©¨§©§¦§¦¨§©£¦¨¥
DAW] DCal Ff dpW z`Eazl oEEkn§¨¦§©¨¨§©¨¤¨
wFg `N` ,[mirxGd z` sqFi mdl ozp̈©¨¤¥¤©§¨¦¤¨

zF`EaYd lr `Ed rEawdpW lkAW ¨©©©§¤§¨¨¨
dpWeal ,oexkfd)(ye: §¨¨

.íëézáa øLàìålFk`lelk`nl - §©£¤§¨¥¤§¤¡§©£¨
zFAxl ,mkiYaA midFXd xEarA©£©¦§¨¥¤§©

:mkiYaA xW` zFgtXde micard̈£¨¦§©§¨£¤§¨¥¤
.íëtèìxEarA lk`nlmiPhw mipA §©§¤§©£¨©£¨¦§©¦
mkiYaAW:dk dxez ¤§¨¥¤

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(äë)eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:äòøôì íéãáò£¨¦−§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ׁשאמרּת ּכמ ֹו זאת לנּו Ú¯ÙÏ‰.לעׂשֹות ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָָָ
יעבר לחק .ׁשּלא ְֲֶַֹֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:äòøôì äúéä àì¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

(æë)eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´
:ãàî eaøiå eøôiå dá̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 407 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dWExiA dpYp oWB ux ¤̀¤Ÿ¤¦§¨¦¨

בבבבּהּהּהּה ווווּיּיּיּיאחזאחזאחזאחזּוּוּוּו ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן ּבּבּבּבארץארץארץארץ מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אחּוזה לׁשֹון – בּה רש"י)וּיאחזּו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
ּגמּורה. ּכאחּזה יׂשראל לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּלׁשֹון

לּמצרים? ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני הּקּב"ה ּדנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא ׁשהיא (ּפרק ּגׁשן ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ את לׂשרה העניק ׁשּפרעה ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ארץ  את ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ּכנען, מארץ יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויתירה
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכנען,

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰e ÈBaƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו  ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d· eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»

æî÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùâéå úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk).ïç àöîð`p dMfp ,dWTA oFWl ¦§¨¥§©¨¨¦§¤¨
,LiptNn cqge og z`iUplEpl zFUrl ¦§¦©¥¨¤¤¦§¨¤©£¨

:Yxn`W FnM z`fŸ§¤¨©§¨
.äòøôì íéãáò eðééäåEpilr lAwpE §¨¦£¨¦§©§Ÿ§©¥¨¥

,dGd wFgd z`Fl zFlrdl,drxtl ¤©©¤§©£§©§Ÿ

z`dpW lkA dGd qOd,`NW calaE ¤©©©¤§¨¨¨¦§©¤Ÿ
arxn zEnp:ek dxez ¨¥¨¨

(ek).÷çìhlgEnE rEaw xcq`NW §Ÿ¥¤¨©§¨¤Ÿ
xFari:(dPYWi `NW)fk dxez ©£¤Ÿ¦§©¤
(fk).íéøöî õøàa ìàøNé áLiå©¥¤¦§¨¥§¤¤¦§©¦

?okideaEzMd Wxtn,'oWFB ux`A' §¥¨§¨¥©¨§¤¤¤
`idWwlg:'mixvn ux`'n ¤¦¥¤¥¤¤¦§¨¦

.dá eæçàiådGEg` oFWlÎzwlg - ©¥¨£¨§£¨¤§©
rwxw zFGEg` DA EpTW ,zihxR dnc £̀¨¨§¨¦¤¨¨£©§©

DA EaWiizde ,miYaE: ¨¦§¦§©§¨



מז ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy
אחיו, מעל חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻּבחבר ּתּה.

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ס)ׁשּלא B‚Â'.(חולין ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ ּבמלכּות אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ְִִִֶָֹƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִֵֶֶַָָָָ
ּגבּולּה קצה ועד ּגבּולּה מקצה .מצרים, ְְְְְְִִִֵֵַַָָ

(áë)íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìò©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,ּכהן לׁשֹון ּכל "ּכהן הּכֹומרים, ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות מׁשרת «…¬ƒְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻ

אֹון" "ּכהן ÌÈ‰kÏ.מדין", ˜Á∑ ליֹום לחם וכ ּכ .חק ְִֵָֹ…«…¬ƒְְֶֶָָֹ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úà¤¨«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

(ãë)òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáa§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«
i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכם ולאכל ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆

קטּנים  .ּבנים ְִִַָ

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

Eidi `NW ,eig`mixvOdoixFw ¤¨¤Ÿ¦§©¦§¦¦
'milFB' mzF`mvx`n ElBW mEXn ¨¦¦¤¨¥©§¨

mixvOd s` dYrn iM .dIxkp ux`l§¤¤¨§¦¨¦¥©¨©©¦§¦
zFnFwnl mdiYAn mixEftE milFB¦§¦¦¨¥¤¦§

mdNW mpi`W(:q oileg): ¤¥¨¤¨¤
.'Bâå íéøöî ìeáâ äö÷îdUr oM ¦§¥§¦§©¦§¥¨¨

lkliaWFizEklnA xW` mixrd §¨§¥¤¨¦£¤§©§
dvw cre DlEab dvwn ,mixvn¦§©¦¦§¥§¨§©§¥

DlEabKFzA zF`vnPd mixrd lM - §¨¨¤¨¦©¦§¨§
mixrl odiaWFi ExGER ,mixvn zFlEaB§¦§©¦§§¥¤§¨¦

:zFxg`ak dxez £¥
(ak).íéðäkä,xnFlM.mixnFMddf ©Ÿ£¦§©©§¦¤
:llMdlMxn`PW mFwnl'odM' oFW, ©§¨¨¨¤¤¡©§Ÿ¥

,`Ed zEdl`l zxWnFzErnWnE §¨¥¤¡¨©§¨
,oFilr l`l odM] DFl`l caFr `EdW¤¥¤¡©Ÿ¥§¥¤§
,[milil` zcFarl odM ,liCadl F`§©§¦Ÿ¥©£©¡¦¦

ozF`n uEgon mi`vFId zFnFwOd ¥¨©§©§¦¦
llMdW,mdA Exn`PW 'odM' iiEPiM ©§¨¤¦¥Ÿ¥¤¤¤§¨¤

,zEdFl`l dcFare zExiW oFWl mpi ¥̀¨§¥©£¨¤¡
`N`FnM ,dNEcB oFWl mdEpivOW ¤¨¥§§¨§¤¨¦

`xwPW Fxzi lv`'oicn odM',a zeny) ¥¤¦§¤¦§¨Ÿ¥¦§¨
(fh,oke ,oicnÎux` `iUp didW mW lr©¥¤¨¨§¦¤¤¦§¨§¥

`xwPW xtihFR'oF` odM'(p ,`n lirl), ¦©¤¦§¨Ÿ¥
`le .oF` xird `iUp didW mW lr©¥¤¨¨§¦¨¦§Ÿ
mzExiW mW lr mipdM E`xwp¦§§Ÿ£¦©¥¥¨
mzNEcB mW lr `N` ,zEdl`l¤¡Ÿ¤¨©¥§¨¨

:mcnrn zEaiWge©£¦©£¨¨
.íéðäkì ÷çdCin ,xnFlM ,wg Ÿ©Ÿ£¦Ÿ§©¦¨

;W`xn drEawE daEvwmgl Kke KM §¨§¨¥Ÿ¨§¨¤¤
odM lkl EpYimFIl:bk dxez ¦§§¨Ÿ¥©

(bk).àäFWExiR,'dPd' FnMENi`kE ¥¥§¦¥§¦
.'rxf mkl dPd' xn`pFnM`nbEC ¤¡©¦¥¨¤¤©§§¨

:`xwOA EpivOWKMxC `d ip` mbe ¤¨¦©¦§¨§©£¦¥©§¥
iYzp W`xA(bn ,fh l`wfgi),FWExiRW §Ÿ¨©¦¤¥

:'dPd'ck dxez ¦¥
(ck).äãOä òøæìWIW ,df wFg §¤©©¨¤¤¤¥

rAx`e drxtl ziWing Wixtdl§©§¦£¦¦§©§Ÿ§©§©
Fpi` ,dlik`le drixfl EWOWi zFcId©¨§©§¦§¦¨§©£¦¨¥
DAW] DCal Ff dpW z`Eazl oEEkn§¨¦§©¨¨§©¨¤¨
wFg `N` ,[mirxGd z` sqFi mdl ozp̈©¨¤¥¤©§¨¦¤¨

zF`EaYd lr `Ed rEawdpW lkAW ¨©©©§¤§¨¨¨
dpWeal ,oexkfd)(ye: §¨¨

.íëézáa øLàìålFk`lelk`nl - §©£¤§¨¥¤§¤¡§©£¨
zFAxl ,mkiYaA midFXd xEarA©£©¦§¨¥¤§©

:mkiYaA xW` zFgtXde micard̈£¨¦§©§¨£¤§¨¥¤
.íëtèìxEarA lk`nlmiPhw mipA §©§¤§©£¨©£¨¦§©¦
mkiYaAW:dk dxez ¤§¨¥¤

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c ycew zayl inei xeriy

(äë)eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:äòøôì íéãáò£¨¦−§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ׁשאמרּת ּכמ ֹו זאת לנּו Ú¯ÙÏ‰.לעׂשֹות ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָָָ
יעבר לחק .ׁשּלא ְֲֶַֹֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:äòøôì äúéä àì¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

(æë)eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´
:ãàî eaøiå eøôiå dá̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 407 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dWExiA dpYp oWB ux ¤̀¤Ÿ¤¦§¨¦¨

בבבבּהּהּהּה ווווּיּיּיּיאחזאחזאחזאחזּוּוּוּו ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן ּבּבּבּבארץארץארץארץ מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אחּוזה לׁשֹון – בּה רש"י)וּיאחזּו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
ּגמּורה. ּכאחּזה יׂשראל לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּלׁשֹון

לּמצרים? ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני הּקּב"ה ּדנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא ׁשהיא (ּפרק ּגׁשן ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ את לׂשרה העניק ׁשּפרעה ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ארץ  את ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ּכנען, מארץ יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויתירה
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכנען,

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת
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... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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.àeädad` zeppeazdd zxxern xaecnd dxwnay ,xnelk -

,d"awdl dwfg,Lôpä úBìk àéäågwlzdl dieyr ef dad` - §¦§©¤¤
ytpd dzid zn`ae ,dad` aexn dlkz ytpdy ,efk dxeva
ezad` oqxne envr lr hlzyn did `l mc`d eli` ixnbl dlk
zelk ly df jildz wiqtdl ,zinvr dcear zervn`a dlecbd
,d"awd ly ezpeek rval ick ,seba dnypk x`yidle ,ytpd

áéúëãk5áéúëe ,"'Bâå éLôð äúìk íâå äôñëð" :6äàîö" : §¦§¦¦§§¨§©¨§¨©§¦§§¦¨§¨

áéúëe ,"'Bâå íéäìàì éLôð7."'Bâå éLôð Eì äàîö" : ©§¦¥Ÿ¦§§¦¨§¨§©§¦§
eáúkL Bîëe ,úéäìàä LôpaL Làä ãBñéî àeä ïBànväå§©¦¨¦¨¥¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨§
,ála àeä Làä ãBñiL ,'íéiç õò'a àeä ïëå ,íéiòáhä©¦§¦¦§¥§¥©¦¤§¨¥©¥
øòL íéiç-õòa áeúkL Bîëe ,çnäî úBçéläå íénä øB÷îe§©©¦§©¥¥©Ÿ©§¤¨§¥©¦©©
,äîëç úðéça àéäL ,ð¤¦§¦©¨§¨
LôpaL íéî àø÷pL¤¦§¨©¦¤©¤¤

.úéäìàä`edy ald - ¨¡Ÿ¦
mg `ed ,zeybxd mewn

"y`d ceqi",gend eli`e ,
oeznd lkyd ly enewn
enk .xw `ed - ayegnde
lcadd ,ygena mi`exy
al lra `edy in oiay
.gen lra `edy in oial
oigend iabl mb jk
ytpd ly zecnde
megd :ziwl`d
dad`d ly zeadlzdde
,ala iehia icil mi`a
leki ,ald ly ezpigane
icil cr ribdl mc`d
gend eli`e .ytpd zelk
dze`e .ayeine xw `ed
zayegne dpezn dpad
`id d"awd ly ezpeeky
z` zppvn - zeevne dxez miiwl ick ,seba dnyp `wec didzy
o`k cr .ytpd zelkl ribdl mc`l dyxn dpi`e ,alay y`d
."dpia"e "dnkg"n zeclep dad`e d`xi zecnd izy cvik xaec
,ïäéúBãìBúå äáäàäå äàøiä éôðò ïä ïlk úBcnä øàLe§¨©¦ª¨¥©§¥©¦§¨§¨©£¨§§¥¤

.øçà íB÷îa áeúkL Bîëx`y zeclep ji` mb oaen `linn - §¤¨§¨©¥
recn epl xiaqn lirl xen`d ."dpia"e "dnkg"n zecnd yng
zeppeazddn :zecnd ly "m`"e "a`" ze`xwp "dpia"e "dnkg"
myk :"a`" z`xwp dnkg .zecnd zeclep "dpia"e "dnkg" ly
`l` ,celid ly mixa`d ihxt lk xak mpyi a`d gen ztihay
,"dnkg"d zcewpa mb jk - zxzqene dpicr dxeva md myy
.opeazn `ed ea lkyd ihxt lk ,zxzqen dxeva ,xak dpyi
ielib icil celid ly eixa` ihxt z` d`ian "m`"dy myke
ly eihxt lk dlbne cixtn "dpia"d gek jk - zenybzde
dn epl xaqed `l oiicr j` ."m`" - dpia z`xwp okle ,lkyd
zrc mb ,xen`k ,oky .zecnd zcleda zrcd gek ly eciwtz

:xiaqn `ed jk lre ,zecnl xewne "m`" `idàeä ,úòcäå§©©©
lî"äeç úà òãé íãàäå" ïBL2ì àeäå ,úeøM÷úä ïBL ¦§§¨¨¨¨©¤©¨§§¦§©§

ò÷úéå ,ãàî ÷æçå õénà øL÷a Bzòc øM÷nL ,úeøaçúäå§¦§©§¤§©¥©§§¤¤©¦§¨¨§Ÿ§¦§©
çéñî Bðéàå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ÷æça BzáLçî©£©§§Ÿ¤¦§ª©¥¨§¥¥¦©

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

íéøîà éèå÷éì
ùôðáù ìëùä éë
êéà 'ä úìåãâá ãàî ÷éîòîå ïðåáúîùë úìëùîä
äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî àåä
åçåîá úåîîåøä úàøé úãî äøøåòúðå äãìåð áéùç àìë
äì ïéàù 'úé åúìåãâî ùùåáúäìå àøéì åúáùçîå
äáäàá åáì áäìúé áåùå åáìá 'ä ãçôå úéìëúå óåñ
ä÷÷åù ùôðå ä÷åùúå äöéôçå ä÷éùçá ùà éôùøë äæò
äôñëð áéúëãë ùôðä úåìë àéäå ä"á óåñ ïéà úìåãâì
'åâå íéäìàì éùôð äàîö áéúëå 'åâå éùôð äúìë íâå
ùàä ãåñéî àåä ïåàîöäå 'åâå éùôð êì äàîö áéúëå
ãåñéù ç"òá ä"ëå íééòáèä ù"îëå úéäìàä ùôðáù
ù"îëå çåîäî úåçéìäå íéîä øå÷îå áìá àåä ùàä
ùôðáù íéî àø÷ðù äîëç 'éçá àéäù 'ð øòù ç"òá
äáäàäå äàøéä éôðò ïä ïìåë úåãîä øàùå úéäìàä
ïåùìî àåä úòãäå .øçà íå÷îá ù"îë ïäéúåãìåúå
úåøáçúäå úåøù÷úä ïåùì àåäå äåç úà òãé íãàäå
åúáùçî ò÷úéå ãåàî ÷æçå õéîà øù÷á åúòã øù÷îù
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ג.5. פד, ג.6.תהלים מב, ב.7.שם, סג, שם,



elqkנ h"k ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ט שני יום
פרק ד  ,g 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåòå ã ÷øô,g 'nr cr.äøåúä úåöî

.Bzòcdn lka ,ely "zrc"d z` dwfg dxeva xywn `ed - ©§
.epnn ezrc giqn epi`e oipr eze`a ezaygn z` fkxne ,oiady
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïBáðå íëç àeäL éî óà ék¦©¦¤¨¨§¨¦§ª©¥¨
,d"awd zlecba "dpia"d z`e "dnkg"d z` lirtd m` mb -

øM÷é àì íà äpä¦¥¦Ÿ§©¥
BzáLçî ò÷úéå Bzòc©§§¦§©©£©§
àì ¯ äãîúäáe ÷æça§Ÿ¤§©§¨¨Ÿ
äàøé BLôða ãéìBé¦§©§¦§¨
íà ék ,úézîà äáäàå§©£¨£¦¦¦¦

.àåL úBðBéîcwx - ¦§¨§
el yiy el dncp didi
.zeizin` dad`e d`xi
,xac ly ezin`l ,mxa
gek ly ezlrtd ila
,el` zecn el oi` ,zrcdúBcnä íei÷ àeä úòcä ïk ìòå§©¥©©©¦©¦

äéôðòå äáäà Leøt ,äøeáâe ãñç ììBk àeäå ,ïúeiçå§©¨§¥¤¤§¨¥©£¨©£¨¤¨
:äéôðòå äàøéåxewne "m`" `id "zrc" mby ,o`kn - §¦§¨©£¨¤¨

zeig zecn zeclep "zrc"d gek zervn`a ,oky .zecnl
.zeizin`e

,yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd iciqg ipwfn cg`
"zrc"d gek z` mrt xiaqd - l`lva l`eny iax - u"ayxd
xacdy itk .eipa z` cnily ,"cnln" ezeega wifgd xki` :jk
ezlkia did `l mby ,heyt icedi xki`d did ,cinz hrnk dxw

z` `exwl mb did "cnln"d ly eiciwtzn cg`e ,azkn `exwl
ea xki`l azkn ribd zg` mrt .xki`d l` miribnd miazknd
did leki `l ixd xki`d .enlerl xhtp eia`y el miricen
.epkez z` el `ixwiy "cnln"l eze` xqne ,azknd z` `exwl
- azknd okez z` ernya
.slrzde xki`d ltp
xki`d :dl`yd zl`yp
okez z` rny wx ixd
ly eitn azknd
cnlnd eli`e ."cnln"d
iciÎlr okezd z` rci
d`x envr `ed ,"di`x"
- azknd z` `xwe
,xki`d slrzd dyrnle

`a`l xywa xaecn ixd ,xki`d iabl ,`l` ?"cnln"d `le,ely
ina mb jk ."cnln"d xy`n zxg` xaca yibxde yg `ed okl
md "lky"de `edy ,xacd ixyt` ixd ,lky xac ahid oiany
"`a`"d df oi` ,eilr rityn epi` "lky"de ,micxtp mixac ipy
xywzn `ed eci lr ,"zrc"d geka miynzynyk ,eli`e .ely
z` oian `edy wx `ly - "lky"d mr cg` xac dyrpe
,eilr "lky"d f` rityn - ea yge yibxn mb `ed `l` ,"lky"d
,"lky"d okezl m`zda ,d`xia e` dad`a xxerzn `edy cr

"`a`"d dyrp dfely.

.ã ÷øtda yi ziwl` ytp lky ,owfd epax xiaqd iyilyd wxta ¤¤
"lky" :miillk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyr

."zecn"e

ilk dyly ,"miyeal" dyly mb ziwl`d ytply xaqei iriaxd wxta

xeaic ,daygn :reviae zxy

zyalzn mda ,dyrne

`idy drya ziwl`d ytpd

zwqer e` zxacn ,zayeg

.zeevne dxez ipipra

Lôð ìëì Lé ãBòå§¥§¨¤¤
ìL úéäìà,íéLeáì äL ¡Ÿ¦§Ÿ¨§¦

zxy ilk dyly -
z` miynynd reviae
,cba ,"yeal" enk ytpd
xyt`e eyall xyt`y

dl` zegek dyly zervn`a zlret ytpdyk :eze` heytl
`id - mda zynzyn `id oi`yke ,mda zyaeln `id -
mihilan ,mc`d yeal mda micbady myke .mdn zhyten
zynzyn ytpdyk mb ok - mc`d ly ezeaiyge eitei z`
iehia icil jkÎiciÎlr mi`a - mixen`d "miyeal"Îzegeka

,ytpd zeybx e` lkydìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤
ìk äNòîa íi÷î íãàäLkL ;äøBzä úBöî â"éøz©§©¦§©¨¤§¤¨¨¨§©¥§©£¤¨

,úBiNòî úBöîzevn miiwn e` oilitz gipn `edy drya - ¦§©£¦
,dnecke zivivúBöî â"éøz ìk Leøôa ÷ñBò àeä øeaãáe§¦¥§¥¨©§©¦§

,ïäéúBëìäåly oyexit `idy ,dxezd cenila rewy exeaic - §¦§¥¤
ipice zevn zece` xaecn da ,zekxa zkqn :lynle ,zeevnd
da - zay zkqn ;zekxa
ipice zevn zece` xaecn

,'eke ,zayäáLçîáe§©£¨¨
äî ìk âéOî àeä©¦¨©
âéOäì Bì øLôàM¤¤§¨§©¦

äøBzä ñ"cøôa,f` - §©§¥©¨
éøáà â"éøz úeììk éøä£¥§¨©§©¥§¥
â"éøúa íéLaìî BLôð©§§ª¨¦§©§©

;äøBzä úBöî,oky - ¦§©¨
ze`n yy opyiy myk
(b"ixz) dxyr ylye
dpenye mirax` miz`n :mibeq ipyl zewlgpd ,dxeza zeevn
,dyrzÎ`lÎzeevn ynge miyy ze`n ylye ,dyrÎzeevn -
,mixa` dpenye mirax` miz`n ,mc`d seba ,mpyi ocbpke
- (613) b"ixz cgia mdy ,micib dynge miyy ze`n ylye
xyr dylye ze`n yy da yi ,ziwl`d ytpd mb jk

ipgex "mixa`".zniieqn devn cbpk xa` lk ,miiznypÎmi
xeaic ,daygn) diyeal zyly zervn`a ,dtiwn ytpdyke
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éî óà éë åúòã çéñî åðéàå ä"á óåñ ïéà úìåãâá ÷æåçá
øù÷é àì íà äðä ä"á ñ"à úìåãâá ïåáðå íëç àåäù
åùôðá ãéìåé àì äãîúäáå ÷æåçá åúáùçî ò÷úéå åúòã
úòãä ïë ìòå àåù úåðåéîã íà éë úéúéîà äáäàå äàøé
äáäà 'éô äøåáâå ãñç ììåë àåäå ïúåéçå úåãîä íåé÷ àåä

:äéôðòå äàøéå äéôðòå

ãåòå ã ÷øôíéùåáì äùìù úéäìà ùôð ìëì ùé
ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
ìë äùòîá íéé÷î íãàäùëù äøåúä úåöî â"éøú
â"éøú ìë ùåøéôá ÷ñåò àåä øåáãáå úåéùòî úåöî
øùôàù äî ìë âéùî àåä äáùçîáå ïäéúåëìäå úåöî
åùôð éøáà â"éøú úåììë éøä äøåúä ñ"ãøôá âéùäì åì

äøåúä úåöî â"éøúá íéùáåìî
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elqk 'l iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ל' שלישי יום
,g 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçá úåèøôáå,g 'nr cr.äùòú àì

(dyrnelkb"ixz lk f` miyaeln ixd ,zeevnd b"ixz
a ytpd ixa`lkdnypd ly xa` lk - zeevnd b"ixz

wiicn jk meyn) zinipt zekiiy dil` el yiy devna
" :"lk" dlnd z` owfd epax yibcnelk,"zeiyrn zevn

yexita"lk" ,"dxezd zevn b"ixzlkel xyt`y dn
z` mitiwn mpi` miyeald dyly m` ,oky - "biydllk

wlg f` x`yp ,miwqer md oi` zg` devna ,zeevnd b"ixz
xen`d lk .(ely yeald ila ,devnd ila dnypa miieqn
xeaic ,dyrna ,zeevnd lk meiw iciÎlry ,illk ote`a `ed

ytpd dyeal ,daygnedlekalk- dxezd zeevn b"ixz
wlgd lre cxtpa yeal lk lr hxetn xaqd `eai o`k

:ea yalznd ytpa

,úeèøôáedfi` ,daygna yalzn ytpa cgein wlg dfi` - ¦§¨
:'eke xeaicaBLôðaL úòc-äðéa-äîëç úðéçazeednd - §¦©¨§¨¦¨©©¤§©§

,dpadde lkyd gek z` illk ote`a cgiúâOäa úBLaìî§ª¨§©¨©
ñ"cøôa âéOî àeäL äøBzä,ceq ,yexc ,fnx ,hyt -éôk ©¨¤©¦§©§¥§¦

BúâOä úìëécg` lk - §Ÿ¤©¨¨
cg` ,ezbyd gek itl
,zegt cg`e xzei biyn

;äìòîì BLôð LøLå- §Ÿ¤©§§©§¨
yi ,oky ,oiadl dn
,el yi cg` xy` minrtl
,eznyp yxey cvn
"hyt"d wlgl zekiiy
,okl ,lbeqne ,dxezay
yiy dxeza mipipr oiadl
yie ,"hyt"l zekiiy mdl
eznyp yxey cvn xy`
oiadl xzei lbeqn `ed
,"fnx"d wlg z`
"ceq"d e` "yexc"d
mc`yk ixd .dxezay
dnk cr dxeza oian
,biydl leki elkyy
c"agd f` zeyaeln

.dxez ly dbyde "daygn"a eytpayäàøé ïäL ,úBcnäå§©¦¤¥¦§¨
úBönä íei÷a úBLaìî ¯ ïäéúBãìBúå ïäéôðòå äáäàå§©£¨§©§¥¤§§¥¤§ª¨§¦©¦§

ïlk ãâðkL äøBz ãeîìz àeäL ,øeaãáe äNòîa1.dn - §©£¤§¦¤©§¨¤§¤¤ª¨
,ytpay lkyd wlg yalzn dxezd zpaday ,mcew xn`py
lkydy ,eil`n oaen xacd ,oky .xe`ia yxec epi` - daygna
dn ,mxa .`wec daygnd yeal zervn`a dxezd z` biyn
iciÎlr ,zeevnd meiwa zeyalzn zecndy ,o`k xn`py
oia yi xyw dfi` :xe`ia yxec - dxez ly xeaic e` dyrn
ly onewn ?"xeaic"le "dyrn"l ,ybx ody ,d`xie dad` zecn
zecnd zeyalzn ,`eti` ,cvik - ala ixd `ed zecnd
e` ,(cia oilitz zgpd enk) lynl cia rvaznd "dyrn"a
`ed jk lr ?(xeaicd geka dxezd cenil zrya) dta ,"xeaic"a

y xiaqnzenilydpyriz zeevndy ,xnelk ,zeevnd meiw
nypÎzeig ly inipt ybx jezn zenilya`wec `a df - ziz

:dad`e d`xinç"îø ìk LøL àéä äáäàä ék,(248) - ¦¨©£¨¦Ÿ¤¨§¨

íei÷ ïäì ïéà dãòìáe ,úBëLîð ïä äpnîe ,äNò úBöî¦§£¥¦¤¨¥¦§¨¦§¨¨¥¨¤¦
,ézîàly izin`d oneiwa mb f` xqg ,dad`d dxqg m`a - £¦¦

,zeevndõôçå 'ä íL úà áäBàä àeä úîàa ïîi÷nä ék¦©§©§¨¤¡¤¨¥¤¥§¨¥
íà ék ,úîàa Ba ä÷áãì øLôà éàå ,úîàa Ba ä÷áãì§¨§¨¤¡¤§¦¤§¨§¨§¨¤¡¤¦¦

,ïéãe÷t ç"îø íei÷a- §¦§¨§¦
,dyrdÎzeevn 248íäL¤¥

àkìîc ïéøáà ç"îø- §¨¥¨¦§©§¨
,jlnd ixa`,ìBëéák¦§¨

íB÷îa áeúkL Bîk§¤¨§¨
;øçà,lynl ,enk - ©¥

ynyn ,mc` ly eixa`a
gekl cgein ilk xa` lk
ytpd ly miieqn
:xa` eze`a yalznd
gekl ilk od mipird
gekl - mipf`d ,di`xd
lk mb jk - 'eke ,drinyd
hxtl ilk zynyn devn
ly epevxa miieqn
,oeilrd oevxd ,d"awd
.devn dze`a yalznd
z` zbviin devn lk ik
d"awd ly epevx
,zeevnd meiw iciÎlry oaen `linn - dzeyrl ji`e dzeyrl
,d"awd mr micg`zn ,d"awd oevxl milkde "mixa`"d ody
meiwa zyalzn ,d"awdl dad`d zcny ,ixd .oevxd lra
zeigd geke yxeyd `id ,zeevnd ly "ozeinipt" `ide zeevnd
,oky .d`lnd ozenilya dyrdÎzeevn g"nx ly oneiwl
epevxne d"awdl ezad`n d`vezk zeevnd z` miiwn `edyk
- bperae zeiga zeevnd meiw f` dyrp ,eil` wacidl
df ixd ,eil` ezad` jezn ecicil xac dyery ink ;zenilya

.bperae zeiga dyrpì LøL àéä äàøiäå,äNòú àì ä"ñL §©¦§¨¦Ÿ¤¦§¨Ÿ©£¤
é ék,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîa ãøîì àø- ¦¨¥¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

d`xi beqa o`k xaecn - dxiar dze` zeyrl `ly deeivy
.dxiar dze` xearl `ly evd zxnegn cgt `edyäàøé Bà¦§¨

BãBák éðéò úBøîì ,Búlãbî LLBaúnL ,Bfî úéîéðt§¦¦¦¤¦§¥¦§ª¨©§¥¥§
íä ,àðN øLà 'ä úáòBz ìk ,åéðéòa òøä úBNòìå§©£¨©§¥¨¨£©£¤¨¥¥
,ïBzçzä íãàäî íú÷éðé øLà ,àøçà àøèñå úBtìwä©§¦§¦§¨¨¢¨£¤§¦¨¨¥¨¨¨©©§
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ã"áç 'éçá úåèøôáå
ñ"ãøôá âéùî àåäù äøåúä úâùäá úåùáåìî åùôðáù
ïäù úåãîäå .äìòîì åùôð ùøùå åúâùä úìåëé éôë
íåé÷á úåùáåìî ïäéúåãìåúå ïäéôðòå äáäàå äàøé
éë ïìåë ãâðëù ú"ú àåäù øåáãáå äùòîá úåöîä
úåëùîð ïä äðîîå ò"î ç"îø ìë ùøù àéä äáäàä
àåä úîàá ïîéé÷îä éë éúéîà íåé÷ ïäì ïéà äãòìáå
øùôà éàå úîàá åá ä÷áãì õôçå 'ä íù úà áäåàä
íäù ïéãå÷ô ç"îø íåé÷á íà éë úîàá åá ä÷áãì
äàøéäå øçà íå÷îá ù"îë ìåëéáë àëìîã ïéøáà ç"îø
êìîá ãåøîì àøé éë äùòú àì ä"ñùì ùøù àéä
ùùåáúîù åæî úéîéðô äàøé åà .ä"á÷ä íéëìîä éëìî
ìë åéðéòá òøä úåùòìå åãåáë éðéò úåøîì åúìåãâî
øùà àøçà àøèñå úåôéì÷ä íä àðù øùà 'ä úáòåú
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א.1. משנה א. פרק פאה



ני elqk h"k ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ט שני יום
פרק ד  ,g 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåòå ã ÷øô,g 'nr cr.äøåúä úåöî

.Bzòcdn lka ,ely "zrc"d z` dwfg dxeva xywn `ed - ©§
.epnn ezrc giqn epi`e oipr eze`a ezaygn z` fkxne ,oiady
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïBáðå íëç àeäL éî óà ék¦©¦¤¨¨§¨¦§ª©¥¨
,d"awd zlecba "dpia"d z`e "dnkg"d z` lirtd m` mb -

øM÷é àì íà äpä¦¥¦Ÿ§©¥
BzáLçî ò÷úéå Bzòc©§§¦§©©£©§
àì ¯ äãîúäáe ÷æça§Ÿ¤§©§¨¨Ÿ
äàøé BLôða ãéìBé¦§©§¦§¨
íà ék ,úézîà äáäàå§©£¨£¦¦¦¦

.àåL úBðBéîcwx - ¦§¨§
el yiy el dncp didi
.zeizin` dad`e d`xi
,xac ly ezin`l ,mxa
gek ly ezlrtd ila
,el` zecn el oi` ,zrcdúBcnä íei÷ àeä úòcä ïk ìòå§©¥©©©¦©¦

äéôðòå äáäà Leøt ,äøeáâe ãñç ììBk àeäå ,ïúeiçå§©¨§¥¤¤§¨¥©£¨©£¨¤¨
:äéôðòå äàøéåxewne "m`" `id "zrc" mby ,o`kn - §¦§¨©£¨¤¨

zeig zecn zeclep "zrc"d gek zervn`a ,oky .zecnl
.zeizin`e

,yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd iciqg ipwfn cg`
"zrc"d gek z` mrt xiaqd - l`lva l`eny iax - u"ayxd
xacdy itk .eipa z` cnily ,"cnln" ezeega wifgd xki` :jk
ezlkia did `l mby ,heyt icedi xki`d did ,cinz hrnk dxw

z` `exwl mb did "cnln"d ly eiciwtzn cg`e ,azkn `exwl
ea xki`l azkn ribd zg` mrt .xki`d l` miribnd miazknd
did leki `l ixd xki`d .enlerl xhtp eia`y el miricen
.epkez z` el `ixwiy "cnln"l eze` xqne ,azknd z` `exwl
- azknd okez z` ernya
.slrzde xki`d ltp
xki`d :dl`yd zl`yp
okez z` rny wx ixd
ly eitn azknd
cnlnd eli`e ."cnln"d
iciÎlr okezd z` rci
d`x envr `ed ,"di`x"
- azknd z` `xwe
,xki`d slrzd dyrnle

`a`l xywa xaecn ixd ,xki`d iabl ,`l` ?"cnln"d `le,ely
ina mb jk ."cnln"d xy`n zxg` xaca yibxde yg `ed okl
md "lky"de `edy ,xacd ixyt` ixd ,lky xac ahid oiany
"`a`"d df oi` ,eilr rityn epi` "lky"de ,micxtp mixac ipy
xywzn `ed eci lr ,"zrc"d geka miynzynyk ,eli`e .ely
z` oian `edy wx `ly - "lky"d mr cg` xac dyrpe
,eilr "lky"d f` rityn - ea yge yibxn mb `ed `l` ,"lky"d
,"lky"d okezl m`zda ,d`xia e` dad`a xxerzn `edy cr

"`a`"d dyrp dfely.

.ã ÷øtda yi ziwl` ytp lky ,owfd epax xiaqd iyilyd wxta ¤¤
"lky" :miillk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyr

."zecn"e

ilk dyly ,"miyeal" dyly mb ziwl`d ytply xaqei iriaxd wxta

xeaic ,daygn :reviae zxy

zyalzn mda ,dyrne

`idy drya ziwl`d ytpd

zwqer e` zxacn ,zayeg

.zeevne dxez ipipra

Lôð ìëì Lé ãBòå§¥§¨¤¤
ìL úéäìà,íéLeáì äL ¡Ÿ¦§Ÿ¨§¦

zxy ilk dyly -
z` miynynd reviae
,cba ,"yeal" enk ytpd
xyt`e eyall xyt`y

dl` zegek dyly zervn`a zlret ytpdyk :eze` heytl
`id - mda zynzyn `id oi`yke ,mda zyaeln `id -
mihilan ,mc`d yeal mda micbady myke .mdn zhyten
zynzyn ytpdyk mb ok - mc`d ly ezeaiyge eitei z`
iehia icil jkÎiciÎlr mi`a - mixen`d "miyeal"Îzegeka

,ytpd zeybx e` lkydìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤
ìk äNòîa íi÷î íãàäLkL ;äøBzä úBöî â"éøz©§©¦§©¨¤§¤¨¨¨§©¥§©£¤¨

,úBiNòî úBöîzevn miiwn e` oilitz gipn `edy drya - ¦§©£¦
,dnecke zivivúBöî â"éøz ìk Leøôa ÷ñBò àeä øeaãáe§¦¥§¥¨©§©¦§

,ïäéúBëìäåly oyexit `idy ,dxezd cenila rewy exeaic - §¦§¥¤
ipice zevn zece` xaecn da ,zekxa zkqn :lynle ,zeevnd
da - zay zkqn ;zekxa
ipice zevn zece` xaecn

,'eke ,zayäáLçîáe§©£¨¨
äî ìk âéOî àeä©¦¨©
âéOäì Bì øLôàM¤¤§¨§©¦

äøBzä ñ"cøôa,f` - §©§¥©¨
éøáà â"éøz úeììk éøä£¥§¨©§©¥§¥
â"éøúa íéLaìî BLôð©§§ª¨¦§©§©

;äøBzä úBöî,oky - ¦§©¨
ze`n yy opyiy myk
(b"ixz) dxyr ylye
dpenye mirax` miz`n :mibeq ipyl zewlgpd ,dxeza zeevn
,dyrzÎ`lÎzeevn ynge miyy ze`n ylye ,dyrÎzeevn -
,mixa` dpenye mirax` miz`n ,mc`d seba ,mpyi ocbpke
- (613) b"ixz cgia mdy ,micib dynge miyy ze`n ylye
xyr dylye ze`n yy da yi ,ziwl`d ytpd mb jk

ipgex "mixa`".zniieqn devn cbpk xa` lk ,miiznypÎmi
xeaic ,daygn) diyeal zyly zervn`a ,dtiwn ytpdyke
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éî óà éë åúòã çéñî åðéàå ä"á óåñ ïéà úìåãâá ÷æåçá
øù÷é àì íà äðä ä"á ñ"à úìåãâá ïåáðå íëç àåäù
åùôðá ãéìåé àì äãîúäáå ÷æåçá åúáùçî ò÷úéå åúòã
úòãä ïë ìòå àåù úåðåéîã íà éë úéúéîà äáäàå äàøé
äáäà 'éô äøåáâå ãñç ììåë àåäå ïúåéçå úåãîä íåé÷ àåä

:äéôðòå äàøéå äéôðòå

ãåòå ã ÷øôíéùåáì äùìù úéäìà ùôð ìëì ùé
ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
ìë äùòîá íéé÷î íãàäùëù äøåúä úåöî â"éøú
â"éøú ìë ùåøéôá ÷ñåò àåä øåáãáå úåéùòî úåöî
øùôàù äî ìë âéùî àåä äáùçîáå ïäéúåëìäå úåöî
åùôð éøáà â"éøú úåììë éøä äøåúä ñ"ãøôá âéùäì åì

äøåúä úåöî â"éøúá íéùáåìî
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elqk 'l iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ל' שלישי יום
,g 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçá úåèøôáå,g 'nr cr.äùòú àì

(dyrnelkb"ixz lk f` miyaeln ixd ,zeevnd b"ixz
a ytpd ixa`lkdnypd ly xa` lk - zeevnd b"ixz

wiicn jk meyn) zinipt zekiiy dil` el yiy devna
" :"lk" dlnd z` owfd epax yibcnelk,"zeiyrn zevn

yexita"lk" ,"dxezd zevn b"ixzlkel xyt`y dn
z` mitiwn mpi` miyeald dyly m` ,oky - "biydllk

wlg f` x`yp ,miwqer md oi` zg` devna ,zeevnd b"ixz
xen`d lk .(ely yeald ila ,devnd ila dnypa miieqn
xeaic ,dyrna ,zeevnd lk meiw iciÎlry ,illk ote`a `ed

ytpd dyeal ,daygnedlekalk- dxezd zeevn b"ixz
wlgd lre cxtpa yeal lk lr hxetn xaqd `eai o`k

:ea yalznd ytpa

,úeèøôáedfi` ,daygna yalzn ytpa cgein wlg dfi` - ¦§¨
:'eke xeaicaBLôðaL úòc-äðéa-äîëç úðéçazeednd - §¦©¨§¨¦¨©©¤§©§

,dpadde lkyd gek z` illk ote`a cgiúâOäa úBLaìî§ª¨§©¨©
ñ"cøôa âéOî àeäL äøBzä,ceq ,yexc ,fnx ,hyt -éôk ©¨¤©¦§©§¥§¦

BúâOä úìëécg` lk - §Ÿ¤©¨¨
cg` ,ezbyd gek itl
,zegt cg`e xzei biyn

;äìòîì BLôð LøLå- §Ÿ¤©§§©§¨
yi ,oky ,oiadl dn
,el yi cg` xy` minrtl
,eznyp yxey cvn
"hyt"d wlgl zekiiy
,okl ,lbeqne ,dxezay
yiy dxeza mipipr oiadl
yie ,"hyt"l zekiiy mdl
eznyp yxey cvn xy`
oiadl xzei lbeqn `ed
,"fnx"d wlg z`
"ceq"d e` "yexc"d
mc`yk ixd .dxezay
dnk cr dxeza oian
,biydl leki elkyy
c"agd f` zeyaeln

.dxez ly dbyde "daygn"a eytpayäàøé ïäL ,úBcnäå§©¦¤¥¦§¨
úBönä íei÷a úBLaìî ¯ ïäéúBãìBúå ïäéôðòå äáäàå§©£¨§©§¥¤§§¥¤§ª¨§¦©¦§

ïlk ãâðkL äøBz ãeîìz àeäL ,øeaãáe äNòîa1.dn - §©£¤§¦¤©§¨¤§¤¤ª¨
,ytpay lkyd wlg yalzn dxezd zpaday ,mcew xn`py
lkydy ,eil`n oaen xacd ,oky .xe`ia yxec epi` - daygna
dn ,mxa .`wec daygnd yeal zervn`a dxezd z` biyn
iciÎlr ,zeevnd meiwa zeyalzn zecndy ,o`k xn`py
oia yi xyw dfi` :xe`ia yxec - dxez ly xeaic e` dyrn
ly onewn ?"xeaic"le "dyrn"l ,ybx ody ,d`xie dad` zecn
zecnd zeyalzn ,`eti` ,cvik - ala ixd `ed zecnd
e` ,(cia oilitz zgpd enk) lynl cia rvaznd "dyrn"a
`ed jk lr ?(xeaicd geka dxezd cenil zrya) dta ,"xeaic"a

y xiaqnzenilydpyriz zeevndy ,xnelk ,zeevnd meiw
nypÎzeig ly inipt ybx jezn zenilya`wec `a df - ziz

:dad`e d`xinç"îø ìk LøL àéä äáäàä ék,(248) - ¦¨©£¨¦Ÿ¤¨§¨

íei÷ ïäì ïéà dãòìáe ,úBëLîð ïä äpnîe ,äNò úBöî¦§£¥¦¤¨¥¦§¨¦§¨¨¥¨¤¦
,ézîàly izin`d oneiwa mb f` xqg ,dad`d dxqg m`a - £¦¦

,zeevndõôçå 'ä íL úà áäBàä àeä úîàa ïîi÷nä ék¦©§©§¨¤¡¤¨¥¤¥§¨¥
íà ék ,úîàa Ba ä÷áãì øLôà éàå ,úîàa Ba ä÷áãì§¨§¨¤¡¤§¦¤§¨§¨§¨¤¡¤¦¦

,ïéãe÷t ç"îø íei÷a- §¦§¨§¦
,dyrdÎzeevn 248íäL¤¥

àkìîc ïéøáà ç"îø- §¨¥¨¦§©§¨
,jlnd ixa`,ìBëéák¦§¨

íB÷îa áeúkL Bîk§¤¨§¨
;øçà,lynl ,enk - ©¥

ynyn ,mc` ly eixa`a
gekl cgein ilk xa` lk
ytpd ly miieqn
:xa` eze`a yalznd
gekl ilk od mipird
gekl - mipf`d ,di`xd
lk mb jk - 'eke ,drinyd
hxtl ilk zynyn devn
ly epevxa miieqn
,oeilrd oevxd ,d"awd
.devn dze`a yalznd
z` zbviin devn lk ik
d"awd ly epevx
,zeevnd meiw iciÎlry oaen `linn - dzeyrl ji`e dzeyrl
,d"awd mr micg`zn ,d"awd oevxl milkde "mixa`"d ody
meiwa zyalzn ,d"awdl dad`d zcny ,ixd .oevxd lra
zeigd geke yxeyd `id ,zeevnd ly "ozeinipt" `ide zeevnd
,oky .d`lnd ozenilya dyrdÎzeevn g"nx ly oneiwl
epevxne d"awdl ezad`n d`vezk zeevnd z` miiwn `edyk
- bperae zeiga zeevnd meiw f` dyrp ,eil` wacidl
df ixd ,eil` ezad` jezn ecicil xac dyery ink ;zenilya

.bperae zeiga dyrpì LøL àéä äàøiäå,äNòú àì ä"ñL §©¦§¨¦Ÿ¤¦§¨Ÿ©£¤
é ék,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîa ãøîì àø- ¦¨¥¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

d`xi beqa o`k xaecn - dxiar dze` zeyrl `ly deeivy
.dxiar dze` xearl `ly evd zxnegn cgt `edyäàøé Bà¦§¨

BãBák éðéò úBøîì ,Búlãbî LLBaúnL ,Bfî úéîéðt§¦¦¦¤¦§¥¦§ª¨©§¥¥§
íä ,àðN øLà 'ä úáòBz ìk ,åéðéòa òøä úBNòìå§©£¨©§¥¨¨£©£¤¨¥¥
,ïBzçzä íãàäî íú÷éðé øLà ,àøçà àøèñå úBtìwä©§¦§¦§¨¨¢¨£¤§¦¨¨¥¨¨¨©©§
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ñ"ãøôá âéùî àåäù äøåúä úâùäá úåùáåìî åùôðáù
ïäù úåãîäå .äìòîì åùôð ùøùå åúâùä úìåëé éôë
íåé÷á úåùáåìî ïäéúåãìåúå ïäéôðòå äáäàå äàøé
éë ïìåë ãâðëù ú"ú àåäù øåáãáå äùòîá úåöîä
úåëùîð ïä äðîîå ò"î ç"îø ìë ùøù àéä äáäàä
àåä úîàá ïîéé÷îä éë éúéîà íåé÷ ïäì ïéà äãòìáå
øùôà éàå úîàá åá ä÷áãì õôçå 'ä íù úà áäåàä
íäù ïéãå÷ô ç"îø íåé÷á íà éë úîàá åá ä÷áãì
äàøéäå øçà íå÷îá ù"îë ìåëéáë àëìîã ïéøáà ç"îø
êìîá ãåøîì àøé éë äùòú àì ä"ñùì ùøù àéä
ùùåáúîù åæî úéîéðô äàøé åà .ä"á÷ä íéëìîä éëìî
ìë åéðéòá òøä úåùòìå åãåáë éðéò úåøîì åúìåãâî
øùà àøçà àøèñå úåôéì÷ä íä àðù øùà 'ä úáòåú
úåöî ä"ñùá àåä åá íúæéçàå ïåúçúä íãàäî íú÷éðé
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א.1. משנה א. פרק פאה



zahנב '` iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  א' רביעי יום
,g 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéùåáì äùìù äðäå,16 'nr cr.åìà íéùåáì äùìùá

.äNòú àì úBöî ä"ñLa àeä Ba íúæéçàåmc`yk - ©£¦¨¨¦§¨¦§Ÿ©£¤
jkn zelawn ,dxiar dlilg xaere "dyrzÎ`l" lr xaer
ly ,cbepnd ,xg`d cvd - "`xg` `xhq"e "zetilw"d
`xg` `xhqe zetilwdy iptne .zeige dwipi - dyecwd
xdfp - oze` `pey d"awde dyecw lre zewl` lr zeqkn
oze` wfgl `ly ick ,dxiar xearln yiiazne icedid

meiwa zyalzn "d`xi"y ,ixd .zeig odl zzl `lye
iniptd gekd deedn d"awdn cgtd :"dyrzÎ`l" zeevn
zpaen xen`d lkn .zexiara lykidln icedid z` rpeny
zecnd ji`e ;zeevnd meiwl dad`e d`xi ly ozekiiy
e` dyrna zeevnd meiwa zeyalznd zeige yxey zeedn

.xeaica

miyeal dyly - ziwl` ytp lkly ,owfd epax xiaqd o`k cr
.zeevne dxez ly dyrne xeaic ,daygn :zyalzn `id mda
,dyrne xeaic ,daygn ik m`y xiaqdl owfd epax ligzn o`k
zegp yeald libxke ,ziwl`d ytpl cala "miyeal" mi`xwp

`edy xacd on dlrna
ixd - yeal el ynyn

miyeall qgiadl`
(dyrne xeaic ,daygn)
mideab mde xacd dpey
ytpd on mzbixcna

dnvrytpdyke ;
dl` miyeala zyalzn
zxacne zayeg `id -
- zeevn zniiwne dxeza
dbixcnl ytpd zilrzn
dxez ,oky .xzei dlrp
mr cg` xac od zeevne
iciÎlr okle ,d"awd
dxez ly dl` miyeal

z` "`ipz"d xiaqn jke .d"awa icedi cg`zn - zeevne
:mixacd

ìL ,äpäåóà ,äéúBöîe äøBzäî elà íéLeáì äL §¦¥§Ÿ¨§¦¥¥©¨¦§¤¨©
,äîLðe çeø Lôðì íéLeáì íéàø÷pL,`ed yealde - ¤¦§¨¦§¦§¤¤©§¨¨

,yeald z` yaeld mc`dn dbixcna dhnl ,libxk,äæ ìk íò¦¨¤
íúìòî äìãâå ääáb,zeevnde dxezd iyeal ly -õ÷ ïéàì ¨§¨§¨§¨©£¨¨§¥¥

øäfa áeúkL Bîk ,ïîöò äîLðe çeø Lôð úìòî ìò óBñå2 §©©£©¤¤©§¨¨©§¨§¤¨©Ÿ©
éøa-àLã÷å àúéøBàc,ãç àlk àeä-C"xdef"a aezky enk - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awde dxezdyàéä ,àúéøBàc :Leøt¥§©§¨¦
àeä-Ceøa-LBãwäå ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL BðBöøe Búîëç̈§¨§¤©¨¨§©¨¨

,ãç àlk ¯ Bîöòáe BãBáëaxac `id dxezd cvik ,xnelk - ¦§§©§ª¨©
ly epevxe eznkg `idy ,dxezy iptn - ?d"awd mr cg`
.d"awd ly elkye eznkg z` zbviin dxezay dpadd) d"awd
,xedh e` `nh ,leqt e` xyk ,oicd didi ji` ,dkldd wqte
xac md - envrae eceaka d"awde ,d"awd ly epevx z` bviin

.cg`ìéòì øàaúpL Bîk ,'eëå òcnä àeäå òãBiä àeä ék3 ¦©¥©§©©¨§§¤¦§¨¥§¥
.í"aîøä íLadpadd ly mipeyd mihwtq`d lk - §¥¨©§©

lkd df - cigie cg` "`ed" eze` d"awd iabl md ,ziyep`d

`id d"awd ly ezpad `idy dxezdy ,o`kn .envr d"awd
mr cg`zne oian icediyke ,envr d"awd mr cg` (mvr) xac

d ,d"awd ly ezpade eznkgd"awd mr cg`zn `linn `e
meiwae dxeza xeaicde daygnd iyealy ,ixd ,oaen .envr
mdy oeik ,zeevnd
ixd ,d"awd mr micge`n
dbixcna dlrnl md
,mxa .dnvr ytpdn
cvik :dl`yd zl`yp
iciÎlry mixne` ep`
"migwel" dxezd zpad
ly epevxe eznkg z`
eznkgy drya - d"awd
d"awdy enk) d"awd ly
Îoi`a dlrnl `id (envr
zlabend ezpadn jexr
xiaqn jke - ?mc`d ly
?mixacd z` "`ipz"d
àeä-Ceøa-LBãwäc óàå§©§©¨¨

"óBñ ïéà" àø÷ð4àñéôz äáLçî úéìå ,ø÷ç ïéà Búlãâìå , ¦§¨¥§¦§ª¨¥¥¤§¥©£¨¨§¦¨
ììk déa5,z` (biydl) "qetzl" zlbeqn dpi` daygn mey - ¥§¨

,d"awd,Búîëçå BðBöøa ïëåzlbeqn dpi` daygn mey - §¥¦§§¨§¨
,d"awd ly eznkge epevx z` mb "qetzl"ïéà" :áéúëãk§¦§¦¥

"Búðeáúì ø÷ç6,ezpadl ribdl dxiwg mey zlekia oi`e - ¥¤¦§¨
,d"awd ly"àöîz dBìà ø÷çä" :áéúëe7àì ék" :áéúëe , §¦£¥¤¡©¦§¨§¦¦Ÿ

"íëéúBáLçî éúBáLçî8zeaygn zlekia oi` `linn - ©§§©©§§¥¤
cvik - d"awd ly eizeaygn z` biydl miiyep` zepeirxe
eznkg z` mipian dxezd zpad iciÎlry ,o`k mixne` ,`eti`
?iyep`d lkydn ixnbl dlrnl mdy ,d"awd ly epevxe
,md d"awd ly epevxe eznkg ik m`y ,oldl "`ipz"d xiaqn
z` d"awd mvnv la` ,ziyep`d dpaddn ixnbl dlrnl ,ok`
dxez ly miinyb mipipra myialde "mcixed" ,eznkge epevx
mbiydl jkÎiciÎlr lkei iyep`d lkydy ick z`fe - zeevne

.d"awd mr cg`zdleeøîà äæ ìò äpä9:mpexkf epinkg - ¦¥©¤¨§
,dkxal-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¤©¨¨

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeäezcixie "ezeeipr" iciÎlr - ¨©¨¥¦§§¨
xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d"awd ly
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íéøîà éèå÷éì
äéúåöîå äøåúäî åìà íéùåáì äùìù äðäå
äæ ìë íò äîùðå çåø ùôðì íéùåáì íéàø÷ðù óà
çåø ùôð úìòî ìò óåñå õ÷ ïéàì íúìòî äìãâå ääáâ
ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã øäæá ù"îë ïîöò äîùðå
ä"á÷äå ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç àéä àúééøåàã 'éô
òãîä àåäå òãåéä àåä éë ãç àìåë åîöòáå åãåáëá
àø÷ð ä"á÷äã óàå .í"áîøä íùá ìéòì ù"îë 'åëå
äéá àñéôú äáùçî úéìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå óåñ ïéà
åúðåáúì ø÷ç ïéà áéúëãë åúîëçå åðåöøá ïëå ììë
éúåáùçî àì éë áéúëå àöîú äåìà ø÷çä 'éúëå
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
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א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' שני.3.חלק ג.4.בפרק קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, יא,7.ישעי' איוב 
ח.8.ז. נה, א.9.ישעי' לא, מגילה

zah 'a iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ב' חמישי יום
,16 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äøåúä äìùîð ïëìå,h 'nr cr.äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä

,d"awd ly ezlecbaBðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöî â"éøúa Búîëçådevn lka - §¨§¨§©§©¦§©¨§¦§¥¤

ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d"awd ly epevx epyi
dkldd ly dpadd ,d"awd ly epevxe eznkg mpyi dxez

oicd wqte ,(eznkg)
,(epevx)úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦
,C"ðzzeize`ae milna - §©

epevx mpyi j"pzd
,okle .d"awd ly eznkge
milin xne` icediyk
`edyk ,j"pzd zeize`e
iweqt e` mildz xne`
z` oian epi`yk mb ,j"pz

xeaicd zevn miiwn `ed - zeize` oze`a melbd oeirxd
dyecw dnelb ,milinl otexivae onvr zeize`a ,oky .dxeza

,d"awd ly epevxe eznkg -éLøãîe úBãbàaL ïäéúBLøãe§¨¥¤¤§©¨¦§§¥
,ì"æ eðéîëçmvnv oleka ,j"pzd zeize`e milind lry - £¨¥©

,eznkge epevx z` d"awd yialdeBà äîLpä ìkL éãëa¦§¥¤¨©§¨¨
,dzòãa ïâéOäì ìëez íãàä óeâaL Lôðå çeølky ick - ©§¤¤¤§¨¨¨©§©¦¨§©§¨

zyly oia zilrpd `idy dnypd zbixcn `wec e`l ,dnyp
,mc`d sebay ytp e` gex mb `l` ,dnype gex ,ytp :zepigad
dzrca d"awd ly epevxe eznkg z` biydl dplkez

,dzpadaeøeac äNòîa ïäî íi÷ì øLôàM äî ìk ïîi÷ìe§©§¨¨©¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤¦
,äáLçîez` miiwle - ©£¨¨

ody zeevnde dxezd
,d"awd ly epevxe eznkg
xeaic ,dyrn iciÎlr

,daygneäæ éãé ìòå§©§¥¤
Nò ìëa Laìúzø ¦§©¥§¨¤¤

ìLa äéúBðéçaäL §¦¤¨¦§Ÿ¨
.elà íéLeáìiciÎlr - §¦¥

meiwe dxezd cenil
odizepiga xyr lka ,gexde ytpd ,dnypd yalzz zeevnd
zyelyy ,o`kn .dyrne xeaic ,daygn :odiyeal zyelye
md ,zeevne dxeza dyrne xeaic ,daygn :dnypd iyeal

dnypdn daxda dlrnldnvrzelrzdl mi`ian mde ,
ly epevxe eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn `idy jka dnypd

.envr d"awda jkÎiciÎlre ,d"awd

íéîì äøBzä äìLîð ïëìå10,ik -íB÷nî íéãøBé íén äî §¨¥¦§§¨©¨§©¦©©¦§¦¦¨
Ceîð íB÷îì dBábmdy mind rah -mnvrmewnn minxef ¨©§¨¨

xi`nd xe`dy ,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp mewnl deab
lkyd zrtyda `ed xacdy enk e` ,exewnn cala dx`d `ed

,ecinlzl rityn axdy
elkyn cala dx`d ixd
cinlzl zxqnp axd ly
enk lkyd mvr `le
eli`e .axd lv` `edy
mze`y ,mi`ex ep` ,mina
mewna eidy mnvr mind
micxei md md ,deab
df lynke ,jenp mewnl

,minl qgiaäøBzä Ck̈©¨
,dãBák íB÷nî äãøé- ¨§¨¦§§¨

,dzid my zilrp dbixcn dze`nàéäL,dnvr dxezd - ¤¦
éøa-àLã÷å àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå BðBöøàlk àeä-C §§¨§¨¦§¨¥§©§¨§ª§¨§¦ª¨

,ãç,cg` xac md d"awde dxezd -àñéôz äáLçî úéìå ©§¥©£¨¨§¦¨
.ììk déa.llk eze` "qetzl" dleki daygn mey oi` - ¥§¨

lkezy daygn oi` - efk dlrp dbixcna `id dxezd xy`ke
.dze` biydläâøãnî ,úBâøãnä øúña äãøéå äòñð íMîe¦¨¨§¨§¨§¨§¥¤©©§¥¦©§¥¨

ìzLäa ,äâøãîì,úBîìBòä úeìL,ipy wxta xaqedy itk - §©§¥¨§¦§©§§¨¨
cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn ly xcq zenlera yi

- xzeia oezgzd inybd mlerl cr ,zxyxya zeilegk ,ipya
lk jxc drqpe dxar dxezde,zenleray el`d zebixcndãò©

òå íéiîLb íéøáãa äLaìúpL,äfä íìBò éðéðmler `edy - ¤¦§©§¨¦§¨¦©§¦¦§¦§§¥¨©¤
,ixnege inyb,ïäéúBëìäå ílëk äøBzä úBöî áø ïäL- ¤¥Ÿ¦§©¨§ª¨§¦§¥¤

zeevn lk hrnk ,oky
mipipra zeyaeln ,dxezd
ziviv zevn enk ,miinyb
zevn ,inyb xnva -
,inyb slwa - oilitz
- mipin drax`e alel
mb jk ,'eke inyb gneva
mipicde zekldd aex
,"zeipgex"d zeevna
miwqer ,zehytend
enk ,miinyb mipipra
eaihdl jixvy `id dklddy ,jenk jrxl zad`e zevn"
zevn mvr ,xnelk - (epiax w"k oeyl) "'eke ezqpxta miqkpa
ziybx dcn `id dad` ,oky ,zipgex `id "jenk jrxl zad`e"
mipipra ze`hazn ef devn ly dizekld eli`e ,zhyten
dqpxta el xefrl .zeinyba heyt zlefd mr aihdl :miinyb
zexeyw odizekld ,zeipgexd zeevnd ly oaex mby ,ixd .'eke
- d"awd ly epevxe eznkg zeyaeln odae ,miinyb mipipra

,zeyeal ok mb od jkeìò Béãa úBiîLb úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦©§¦¦§©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá åúîëçå åðåöø ä"á÷ä
éùøãîå úåãâàáù ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå
óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä ìëù éãëá ì"æ åðéîëç
øùôàù äî ìë ïîéé÷ìå äúòãá ïâéùäì ìëåú íãàä
ùáìúú äæ é"òå äáùçîå øåáã äùòîá ïäî íéé÷ì

.åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá

ïëìå
äåáâ íå÷îî íéãøåé íéî äî íéîì äøåúä äìùîð
àéäù äãåáë íå÷îî äãøé äøåúä êë êåîð íå÷îì
àåä êéøá àùãå÷å àúééøåàå êøáúé åúîëçå åðåöø
äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
úåìùìúùäá äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øúñá äãøéå
íìåò éðééðòå íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò úåîìåòä

åëë äøåúä úåöî áåø ïäù äæäéôåøöáå ïäéúåëìäå íì
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א.10. יז, קמא בבא



נג zah '` iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  א' רביעי יום
,g 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéùåáì äùìù äðäå,16 'nr cr.åìà íéùåáì äùìùá

.äNòú àì úBöî ä"ñLa àeä Ba íúæéçàåmc`yk - ©£¦¨¨¦§¨¦§Ÿ©£¤
jkn zelawn ,dxiar dlilg xaere "dyrzÎ`l" lr xaer
ly ,cbepnd ,xg`d cvd - "`xg` `xhq"e "zetilw"d
`xg` `xhqe zetilwdy iptne .zeige dwipi - dyecwd
xdfp - oze` `pey d"awde dyecw lre zewl` lr zeqkn
oze` wfgl `ly ick ,dxiar xearln yiiazne icedid

meiwa zyalzn "d`xi"y ,ixd .zeig odl zzl `lye
iniptd gekd deedn d"awdn cgtd :"dyrzÎ`l" zeevn
zpaen xen`d lkn .zexiara lykidln icedid z` rpeny
zecnd ji`e ;zeevnd meiwl dad`e d`xi ly ozekiiy
e` dyrna zeevnd meiwa zeyalznd zeige yxey zeedn

.xeaica

miyeal dyly - ziwl` ytp lkly ,owfd epax xiaqd o`k cr
.zeevne dxez ly dyrne xeaic ,daygn :zyalzn `id mda
,dyrne xeaic ,daygn ik m`y xiaqdl owfd epax ligzn o`k
zegp yeald libxke ,ziwl`d ytpl cala "miyeal" mi`xwp

`edy xacd on dlrna
ixd - yeal el ynyn

miyeall qgiadl`
(dyrne xeaic ,daygn)
mideab mde xacd dpey
ytpd on mzbixcna

dnvrytpdyke ;
dl` miyeala zyalzn
zxacne zayeg `id -
- zeevn zniiwne dxeza
dbixcnl ytpd zilrzn
dxez ,oky .xzei dlrp
mr cg` xac od zeevne
iciÎlr okle ,d"awd
dxez ly dl` miyeal

z` "`ipz"d xiaqn jke .d"awa icedi cg`zn - zeevne
:mixacd

ìL ,äpäåóà ,äéúBöîe äøBzäî elà íéLeáì äL §¦¥§Ÿ¨§¦¥¥©¨¦§¤¨©
,äîLðe çeø Lôðì íéLeáì íéàø÷pL,`ed yealde - ¤¦§¨¦§¦§¤¤©§¨¨

,yeald z` yaeld mc`dn dbixcna dhnl ,libxk,äæ ìk íò¦¨¤
íúìòî äìãâå ääáb,zeevnde dxezd iyeal ly -õ÷ ïéàì ¨§¨§¨§¨©£¨¨§¥¥

øäfa áeúkL Bîk ,ïîöò äîLðe çeø Lôð úìòî ìò óBñå2 §©©£©¤¤©§¨¨©§¨§¤¨©Ÿ©
éøa-àLã÷å àúéøBàc,ãç àlk àeä-C"xdef"a aezky enk - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awde dxezdyàéä ,àúéøBàc :Leøt¥§©§¨¦
àeä-Ceøa-LBãwäå ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL BðBöøe Búîëç̈§¨§¤©¨¨§©¨¨

,ãç àlk ¯ Bîöòáe BãBáëaxac `id dxezd cvik ,xnelk - ¦§§©§ª¨©
ly epevxe eznkg `idy ,dxezy iptn - ?d"awd mr cg`
.d"awd ly elkye eznkg z` zbviin dxezay dpadd) d"awd
,xedh e` `nh ,leqt e` xyk ,oicd didi ji` ,dkldd wqte
xac md - envrae eceaka d"awde ,d"awd ly epevx z` bviin

.cg`ìéòì øàaúpL Bîk ,'eëå òcnä àeäå òãBiä àeä ék3 ¦©¥©§©©¨§§¤¦§¨¥§¥
.í"aîøä íLadpadd ly mipeyd mihwtq`d lk - §¥¨©§©

lkd df - cigie cg` "`ed" eze` d"awd iabl md ,ziyep`d

`id d"awd ly ezpad `idy dxezdy ,o`kn .envr d"awd
mr cg`zne oian icediyke ,envr d"awd mr cg` (mvr) xac

d ,d"awd ly ezpade eznkgd"awd mr cg`zn `linn `e
meiwae dxeza xeaicde daygnd iyealy ,ixd ,oaen .envr
mdy oeik ,zeevnd
ixd ,d"awd mr micge`n
dbixcna dlrnl md
,mxa .dnvr ytpdn
cvik :dl`yd zl`yp
iciÎlry mixne` ep`
"migwel" dxezd zpad
ly epevxe eznkg z`
eznkgy drya - d"awd
d"awdy enk) d"awd ly
Îoi`a dlrnl `id (envr
zlabend ezpadn jexr
xiaqn jke - ?mc`d ly
?mixacd z` "`ipz"d
àeä-Ceøa-LBãwäc óàå§©§©¨¨

"óBñ ïéà" àø÷ð4àñéôz äáLçî úéìå ,ø÷ç ïéà Búlãâìå , ¦§¨¥§¦§ª¨¥¥¤§¥©£¨¨§¦¨
ììk déa5,z` (biydl) "qetzl" zlbeqn dpi` daygn mey - ¥§¨

,d"awd,Búîëçå BðBöøa ïëåzlbeqn dpi` daygn mey - §¥¦§§¨§¨
,d"awd ly eznkge epevx z` mb "qetzl"ïéà" :áéúëãk§¦§¦¥

"Búðeáúì ø÷ç6,ezpadl ribdl dxiwg mey zlekia oi`e - ¥¤¦§¨
,d"awd ly"àöîz dBìà ø÷çä" :áéúëe7àì ék" :áéúëe , §¦£¥¤¡©¦§¨§¦¦Ÿ

"íëéúBáLçî éúBáLçî8zeaygn zlekia oi` `linn - ©§§©©§§¥¤
cvik - d"awd ly eizeaygn z` biydl miiyep` zepeirxe
eznkg z` mipian dxezd zpad iciÎlry ,o`k mixne` ,`eti`
?iyep`d lkydn ixnbl dlrnl mdy ,d"awd ly epevxe
,md d"awd ly epevxe eznkg ik m`y ,oldl "`ipz"d xiaqn
z` d"awd mvnv la` ,ziyep`d dpaddn ixnbl dlrnl ,ok`
dxez ly miinyb mipipra myialde "mcixed" ,eznkge epevx
mbiydl jkÎiciÎlr lkei iyep`d lkydy ick z`fe - zeevne

.d"awd mr cg`zdleeøîà äæ ìò äpä9:mpexkf epinkg - ¦¥©¤¨§
,dkxal-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¤©¨¨

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeäezcixie "ezeeipr" iciÎlr - ¨©¨¥¦§§¨
xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d"awd ly
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íéøîà éèå÷éì
äéúåöîå äøåúäî åìà íéùåáì äùìù äðäå
äæ ìë íò äîùðå çåø ùôðì íéùåáì íéàø÷ðù óà
çåø ùôð úìòî ìò óåñå õ÷ ïéàì íúìòî äìãâå ääáâ
ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã øäæá ù"îë ïîöò äîùðå
ä"á÷äå ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç àéä àúééøåàã 'éô
òãîä àåäå òãåéä àåä éë ãç àìåë åîöòáå åãåáëá
àø÷ð ä"á÷äã óàå .í"áîøä íùá ìéòì ù"îë 'åëå
äéá àñéôú äáùçî úéìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå óåñ ïéà
åúðåáúì ø÷ç ïéà áéúëãë åúîëçå åðåöøá ïëå ììë
éúåáùçî àì éë áéúëå àöîú äåìà ø÷çä 'éúëå
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
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א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' שני.3.חלק ג.4.בפרק קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, יא,7.ישעי' איוב 
ח.8.ז. נה, א.9.ישעי' לא, מגילה

zah 'a iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ב' חמישי יום
,16 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äøåúä äìùîð ïëìå,h 'nr cr.äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä

,d"awd ly ezlecbaBðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöî â"éøúa Búîëçådevn lka - §¨§¨§©§©¦§©¨§¦§¥¤

ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d"awd ly epevx epyi
dkldd ly dpadd ,d"awd ly epevxe eznkg mpyi dxez

oicd wqte ,(eznkg)
,(epevx)úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦
,C"ðzzeize`ae milna - §©

epevx mpyi j"pzd
,okle .d"awd ly eznkge
milin xne` icediyk
`edyk ,j"pzd zeize`e
iweqt e` mildz xne`
z` oian epi`yk mb ,j"pz

xeaicd zevn miiwn `ed - zeize` oze`a melbd oeirxd
dyecw dnelb ,milinl otexivae onvr zeize`a ,oky .dxeza

,d"awd ly epevxe eznkg -éLøãîe úBãbàaL ïäéúBLøãe§¨¥¤¤§©¨¦§§¥
,ì"æ eðéîëçmvnv oleka ,j"pzd zeize`e milind lry - £¨¥©

,eznkge epevx z` d"awd yialdeBà äîLpä ìkL éãëa¦§¥¤¨©§¨¨
,dzòãa ïâéOäì ìëez íãàä óeâaL Lôðå çeølky ick - ©§¤¤¤§¨¨¨©§©¦¨§©§¨

zyly oia zilrpd `idy dnypd zbixcn `wec e`l ,dnyp
,mc`d sebay ytp e` gex mb `l` ,dnype gex ,ytp :zepigad
dzrca d"awd ly epevxe eznkg z` biydl dplkez

,dzpadaeøeac äNòîa ïäî íi÷ì øLôàM äî ìk ïîi÷ìe§©§¨¨©¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤¦
,äáLçîez` miiwle - ©£¨¨

ody zeevnde dxezd
,d"awd ly epevxe eznkg
xeaic ,dyrn iciÎlr

,daygneäæ éãé ìòå§©§¥¤
Nò ìëa Laìúzø ¦§©¥§¨¤¤

ìLa äéúBðéçaäL §¦¤¨¦§Ÿ¨
.elà íéLeáìiciÎlr - §¦¥

meiwe dxezd cenil
odizepiga xyr lka ,gexde ytpd ,dnypd yalzz zeevnd
zyelyy ,o`kn .dyrne xeaic ,daygn :odiyeal zyelye
md ,zeevne dxeza dyrne xeaic ,daygn :dnypd iyeal

dnypdn daxda dlrnldnvrzelrzdl mi`ian mde ,
ly epevxe eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn `idy jka dnypd

.envr d"awda jkÎiciÎlre ,d"awd

íéîì äøBzä äìLîð ïëìå10,ik -íB÷nî íéãøBé íén äî §¨¥¦§§¨©¨§©¦©©¦§¦¦¨
Ceîð íB÷îì dBábmdy mind rah -mnvrmewnn minxef ¨©§¨¨

xi`nd xe`dy ,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp mewnl deab
lkyd zrtyda `ed xacdy enk e` ,exewnn cala dx`d `ed

,ecinlzl rityn axdy
elkyn cala dx`d ixd
cinlzl zxqnp axd ly
enk lkyd mvr `le
eli`e .axd lv` `edy
mze`y ,mi`ex ep` ,mina
mewna eidy mnvr mind
micxei md md ,deab
df lynke ,jenp mewnl

,minl qgiaäøBzä Ck̈©¨
,dãBák íB÷nî äãøé- ¨§¨¦§§¨

,dzid my zilrp dbixcn dze`nàéäL,dnvr dxezd - ¤¦
éøa-àLã÷å àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå BðBöøàlk àeä-C §§¨§¨¦§¨¥§©§¨§ª§¨§¦ª¨

,ãç,cg` xac md d"awde dxezd -àñéôz äáLçî úéìå ©§¥©£¨¨§¦¨
.ììk déa.llk eze` "qetzl" dleki daygn mey oi` - ¥§¨

lkezy daygn oi` - efk dlrp dbixcna `id dxezd xy`ke
.dze` biydläâøãnî ,úBâøãnä øúña äãøéå äòñð íMîe¦¨¨§¨§¨§¨§¥¤©©§¥¦©§¥¨

ìzLäa ,äâøãîì,úBîìBòä úeìL,ipy wxta xaqedy itk - §©§¥¨§¦§©§§¨¨
cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn ly xcq zenlera yi

- xzeia oezgzd inybd mlerl cr ,zxyxya zeilegk ,ipya
lk jxc drqpe dxar dxezde,zenleray el`d zebixcndãò©

òå íéiîLb íéøáãa äLaìúpL,äfä íìBò éðéðmler `edy - ¤¦§©§¨¦§¨¦©§¦¦§¦§§¥¨©¤
,ixnege inyb,ïäéúBëìäå ílëk äøBzä úBöî áø ïäL- ¤¥Ÿ¦§©¨§ª¨§¦§¥¤

zeevn lk hrnk ,oky
mipipra zeyaeln ,dxezd
ziviv zevn enk ,miinyb
zevn ,inyb xnva -
,inyb slwa - oilitz
- mipin drax`e alel
mb jk ,'eke inyb gneva
mipicde zekldd aex
,"zeipgex"d zeevna
miwqer ,zehytend
enk ,miinyb mipipra
eaihdl jixvy `id dklddy ,jenk jrxl zad`e zevn"
zevn mvr ,xnelk - (epiax w"k oeyl) "'eke ezqpxta miqkpa
ziybx dcn `id dad` ,oky ,zipgex `id "jenk jrxl zad`e"
mipipra ze`hazn ef devn ly dizekld eli`e ,zhyten
dqpxta el xefrl .zeinyba heyt zlefd mr aihdl :miinyb
zexeyw odizekld ,zeipgexd zeevnd ly oaex mby ,ixd .'eke
- d"awd ly epevxe eznkg zeyaeln odae ,miinyb mipipra

,zeyeal ok mb od jkeìò Béãa úBiîLb úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦©§¦¦§©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá åúîëçå åðåöø ä"á÷ä
éùøãîå úåãâàáù ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå
óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä ìëù éãëá ì"æ åðéîëç
øùôàù äî ìë ïîéé÷ìå äúòãá ïâéùäì ìëåú íãàä
ùáìúú äæ é"òå äáùçîå øåáã äùòîá ïäî íéé÷ì

.åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá

ïëìå
äåáâ íå÷îî íéãøåé íéî äî íéîì äøåúä äìùîð
àéäù äãåáë íå÷îî äãøé äøåúä êë êåîð íå÷îì
àåä êéøá àùãå÷å àúééøåàå êøáúé åúîëçå åðåöø
äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
úåìùìúùäá äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øúñá äãøéå
íìåò éðééðòå íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò úåîìåòä

åëë äøåúä úåöî áåø ïäù äæäéôåøöáå ïäéúåëìäå íì
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א.10. יז, קמא בבא



zahנד 'b iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ג' שישי יום
,h 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äôé åøîà ïëìå,h 'nr cr:íéîå ãñç

,íéáeúëe íéàéáð äøBúaL íéøôñ äòaøàå íéøNò ,øôqä©¥¤¤§¦§©§¨¨§¨¦¤§¨§¦¦§¦
,d"awd ly epevxe eznkg ,dyecw dpyi onvr eicdÎzeize`a -

,df lkeàäzL éãk,ïäa àñéôz äáLçî ìkick - §¥¤§¥¨©£¨¨§¦¨¨¤
z` "qetzl" jkÎiciÎlre) obiydl lkez ziyep`d daygndy

ly epevxe eznkg
,(d"awdúðéça elôàå©£¦§¦©

ähîlL ,äNòîe øeac¦©£¤¤§©¨
,äáLçî úâøãnî¦©§¥©©£¨¨
úLaìúîe ïäa àñéôz§¦¨¨¤¦§©¤¤

.ïäaik ,daygn wx `l - ¨¤
,dyrne xeaic mb m`
dbixcna dhnl mdy
mdl didz ,daygnn
yalzdl elkeie dfig`
ly epevxe eznkga
.zeevne dxezay d"awd
dxez cenil iciÎlr ,oky

,dyrne xeaic ,daygn :miyeald zyelyl yi ,zeevn meiwe
.zeevnay d"awd ly epevxae eznkga zeyalzde "dqitz"
úBðéça øNò ìk íéLéaìî äéúBöîe äøBzäL øçàîe¥©©¤©¨¦§¤¨©§¦¦¨¤¤§¦

pädìâø ãòå dLàøî äéøáà â"éøz ìëå Lôze`n yy lk - ©¤¤§¨©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨§©©§¨
ytpay xzeia milrpd zegekdn ,ytpd "ixa`" xyr dylye

,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl cräøeøö dlk éøä£¥ª¨§¨
'ä úà íéiçä øBøöa11dôéwî Lnî 'ä øBàå ,Lnî ¦§©©¦¤©¨§©¨©¦¨

ãòå dLàøî dLéaìîe©§¦¨¥Ÿ¨§©
:áeúkL Bîk ,dìâø©§¨§¤¨

"Ba äñçà éøeö"12,- ¦¤¡¤
ixd ,mc`d lr oibny xac
lkn eze` siwn `ed

,eiccväpvk" :áéúëe§¦©¦¨
"epøèòz ïBöø13àeäL , ¨©§§¤¤

Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥
BúøBúa íéLaìîä©§ª¨¦§¨

.äéúBöîe,ixd xaqed - ¦§¤¨
ly eznkge epevx ik m`y
ixnbl dlrnl md d"awd
md ,ziyep`d dpaddn
mipipra ze`hazn ody itk zeevne dxeza eyalzde "ecxi"
mr cg`zdle xywzdl mc`d lkei ociÎlry ick ,miinyb

.ynn d"awd

:eøîà ïëìå:l"f epinkg -äáeLúa úçà äòL äôé" §¨¥¨§¨¨¨¨©©¦§¨
"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe14,,oky - ©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨©¨

miyrne daeyza cg` rbxy xacd ixyt` cvik ,dxe`kl
?`adÎmlerd iig lk xy`n xzei dti didi ,dfdÎmlera miaeh

-àeä àaä íìBò ék¦¨©¨
äðéëMä åéfî ïéðäpL15, ¤¤¡¦¦¦©§¦¨

Îmlera zeayei zenyp -
,dpikyd eifn zepdpe `ad

,äâOää âeðòz àeäL- ¤©£©©¨¨
beprzd ,oky .ziwl`d
mipianyk `ed izin`d

,xacd z`øLôà éàå§¦¤§¨
ìelôà ,àøáð íeL §¦§¨£¦

,âéOäì ,íéðBéìòäî- ¥¨¤§¦§©¦
miipgexd mi`xapd mb
,mipeilrd zenleray
oi` ,zenype mik`lnk

,oiadl mzexyt`aékíà ¦¦
,'ä øBàî äøàä Bæéà,'d xe`n cala dx`d wx -àø÷ð ïëìå ¥¤¨¨¥§¨¥¦§¨
;"äðéëMä åéæ" íLa,dpikydn dx`d `l` ef oi` ik -ìáà §¥¦©§¦¨£¨

àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§§©§¥©£¨¨§¦¨
øLàk íà ék ,ììk déa,icedi ly eytp -àñéôz ¥§¨¦¦©£¤§¦¨

ïäa àñéôz àéä éæà ,äéúBöîe äøBza úLaìúîe¦§©¤¤©¨¦§¤¨£©¦§¦¨¨¤
-àLã÷å àúéøBàc ,Lnî àeä-Ceøa-LBãwäa úLaìúîe¦§©¤¤§©¨¨©¨§©§¨§ª§¨

éøa.ãç àlk àeä-C,zeevnae dxeza zyalzne "zqtez" - §¦ª¨©
d"awde dxez ,oky ,ynn d"awda zyalzne "zqtez" `id f`
dti ,okl .cg` xac md
daeyza zg` dry
Îmlera miaeh miyrne
Îmlerd iig lkn dfd
`adÎmlera ,oky .`ad
dnypd dpiane dbiyn
,cala ziwl` dx`d
daeyz iciÎlr eli`e
Îmlera miaeh miyrne
icedi xywzn ,dfd

.envr d"awaóàå§©
äLaìúð äøBzäL¤©¨¦§©§¨
íéðBzçz íéøáãa¦§¨¦©§¦

íéiîLb:dyw dxe`kl - ©§¦¦
mc`d ixd ,miinyb mixaca ,xen`k ,dyalzd dxezdy oeeik
,dxezd zyaeln mda miinybd mipiprd z` wx elkya biyn
jk lr daeyzd - ?d"awd ly epevxe eznkg mvr z` `le

:`idLøôä ïéàL ,ìLî-Cøc Cìnä úà ÷açîk äæ éøä£¥¤¦§©¥¤©¤¤¤¤¨¨¤¥¤§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
äèîìù äùòîå øåáã 'éçá 'éôàå ïäá àñéôú äáùçî
øçàîå ïäá úùáìúîå ïäá àñéôú äáùçî úâøãîî
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå
êøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå

.äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä

äòù äôé åøîà ïëìå
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå

(*úáéú àúéì é"ëáïäá
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כט.11. כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, יז.14.תהלים ד, ב.15.אבות טז, ברכות

zah 'c ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ד' קודש שבת יום
פרק ה  ,h 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå ä ÷øô,i 'nr cr:[ç"òøôá ù"îë

,lcad lk oi` -ïéa ,Cìna Búe÷áãe Búeáø÷úä úìòîa§©£©¦§¨§§¥©¤¤¥
àeäLk B÷açî,jlnd -àeäL ïéa ãçà Leáì Leáì §©§§¤¨§¤¨¥¤

;íëBúa Cìnä óebL øçàî ,íéLeáì änk Leáìjk - ¨©¨§¦¥©©¤©¤¤§¨
epevxy s` ,dxezd "lky" biyn mc` ly elkyyk mb

d"awd ly eznkge
miyeala o`k miyaeln
`ed ,miinyb mipipr ly
ÎiciÎlr ,lekiak "qtez"

z` ,dfjlndd"awd z` ,
oaen mb jk .envr
ztqep dlrn ,lyndn
ly elky :dxezd zpada
eznkgn f` swen mc`d

xezay jxazi epevxed
:oldl "`ipz"d xne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk)
CBz úLaìî àéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦§ª¤¤

,åéLeaìî:"ewagn jlnd" dxez iciÎlry ,jkl di`x `iane - ©§¨
Bðéîéå" :áeúkL Bîk,d"awd ly -"éð÷açú16àéäL , §¤¨¦¦§©§¥¦¤¦

,ïéîiî äðzpL äøBzä,d"awd ly "epini" z`xwp dxezd - ©¨¤¦§¨¦¨¦
,d"awd ly "zipnid eci"n dpzip `id ikãñç úðéça àéäL¤¦§¦©¤¤

:íéîelre cqg lr fnex "oini"y ,dlawd zxeza x`ean - ©¦
- "l`ny"e ,(minl dlynp dxezdy ,lirl xaqedy itk) min
.y` lre dxeab lr
ep` xen`d weqtdn
Îmb epyi dxezay ,mi`ex
dn - ipyd oiprd ok
jlnd ,"ewagn jlnd"y

siwneze`lkyy ,erexfa
epevx `edy dxezd
xace) d"awd ly eznkge
siwn - (d"awd mr cg`
.dxez cneld icedid z`
mc`d ly ezpad :dletk dlrn dpyi dxez cenilay jk

dtiwnztwenezcgein dlrn dpyi jkae ,dxezd lkya
enk ,zeevnd x`y iabl dxezd zbyde zpada ztqep

.iyingd wxta x`aziy

.ä ÷øt,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df ixd

ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe d"awd z`

zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd ,jlnd mb -

.dxez ecenil

- oiprd ly oey`xd wlgd

,oky .epl xaqene oaen

biyne dxez cnel icediyk

dxeza oiprd z` elkya

siwn `ed - cnel `edy

ly eznkge epevx z` elkya

ipyd wlgd eli`e ,d"awd

ecenil zrya icedid z` mitiwn d"awd ly eznkge epevxy - oipray

.xaqde xe`ia yxec - dxez

iyingd wxta"`qitz" iehiad z` ,dagxda owfd epax xiaqi ,epiptly

oi` - "ja `qitz daygn zil"y xn`p ea ,"edil` gzt" xn`nay

oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiy daygn meyqtez"

,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd ly eznkge epevxa

z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd lkyay ,iyingd wxta

elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian `ed eze` oiprd) "lkyen"d

ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a ,xac ly exwira .cneld ly

:zeevn iabl dxez

y oiprd wx miiw zeevnaepevxz` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e ,devnd

z` mc`d ly elky siwn ,zeevneznkge epevx`edy drya d"awd ly

.dxeza oipr oian

øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥
áèéäxzia xiaqdl - ¥¥

,dagxdì"àñéôz" ïBL §§¦¨
:eäiìà øîàLiehiad - ¤¨©¥¦¨

edil` xn`y "`qitz"
gzt" mqxetnd exn`na)

:("edil`äáLçî úéì"¥©£¨¨
"'eë Ca àñéôzoi` - §¦¨¨

oi`y oiivl dvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn
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daygn s`y ,"`qitz" iehiad ahiddpi`"qetzl" dleki
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,ilky oipr -,BìëNa Bôéwîe ìkNnä úà ñôBz ìëOä éøä£¥©¥¤¥¤©ª§¨©¦§¦§
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נה zah 'b iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ג' שישי יום
,h 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äôé åøîà ïëìå,h 'nr cr:íéîå ãñç

,íéáeúëe íéàéáð äøBúaL íéøôñ äòaøàå íéøNò ,øôqä©¥¤¤§¦§©§¨¨§¨¦¤§¨§¦¦§¦
,d"awd ly epevxe eznkg ,dyecw dpyi onvr eicdÎzeize`a -

,df lkeàäzL éãk,ïäa àñéôz äáLçî ìkick - §¥¤§¥¨©£¨¨§¦¨¨¤
z` "qetzl" jkÎiciÎlre) obiydl lkez ziyep`d daygndy

ly epevxe eznkg
,(d"awdúðéça elôàå©£¦§¦©

ähîlL ,äNòîe øeac¦©£¤¤§©¨
,äáLçî úâøãnî¦©§¥©©£¨¨
úLaìúîe ïäa àñéôz§¦¨¨¤¦§©¤¤

.ïäaik ,daygn wx `l - ¨¤
,dyrne xeaic mb m`
dbixcna dhnl mdy
mdl didz ,daygnn
yalzdl elkeie dfig`
ly epevxe eznkga
.zeevne dxezay d"awd
dxez cenil iciÎlr ,oky

,dyrne xeaic ,daygn :miyeald zyelyl yi ,zeevn meiwe
.zeevnay d"awd ly epevxae eznkga zeyalzde "dqitz"
úBðéça øNò ìk íéLéaìî äéúBöîe äøBzäL øçàîe¥©©¤©¨¦§¤¨©§¦¦¨¤¤§¦
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ytpay xzeia milrpd zegekdn ,ytpd "ixa`" xyr dylye
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ãòå dLàøî dLéaìîe©§¦¨¥Ÿ¨§©
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lkn eze` siwn `ed
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Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥
BúøBúa íéLaìîä©§ª¨¦§¨

.äéúBöîe,ixd xaqed - ¦§¤¨
ly eznkge epevx ik m`y
ixnbl dlrnl md d"awd
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mipipra ze`hazn ody itk zeevne dxeza eyalzde "ecxi"
mr cg`zdle xywzdl mc`d lkei ociÎlry ick ,miinyb

.ynn d"awd

:eøîà ïëìå:l"f epinkg -äáeLúa úçà äòL äôé" §¨¥¨§¨¨¨¨©©¦§¨
"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe14,,oky - ©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨©¨

miyrne daeyza cg` rbxy xacd ixyt` cvik ,dxe`kl
?`adÎmlerd iig lk xy`n xzei dti didi ,dfdÎmlera miaeh

-àeä àaä íìBò ék¦¨©¨
äðéëMä åéfî ïéðäpL15, ¤¤¡¦¦¦©§¦¨

Îmlera zeayei zenyp -
,dpikyd eifn zepdpe `ad

,äâOää âeðòz àeäL- ¤©£©©¨¨
beprzd ,oky .ziwl`d
mipianyk `ed izin`d

,xacd z`øLôà éàå§¦¤§¨
ìelôà ,àøáð íeL §¦§¨£¦

,âéOäì ,íéðBéìòäî- ¥¨¤§¦§©¦
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;"äðéëMä åéæ" íLa,dpikydn dx`d `l` ef oi` ik -ìáà §¥¦©§¦¨£¨

àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§§©§¥©£¨¨§¦¨
øLàk íà ék ,ììk déa,icedi ly eytp -àñéôz ¥§¨¦¦©£¤§¦¨

ïäa àñéôz àéä éæà ,äéúBöîe äøBza úLaìúîe¦§©¤¤©¨¦§¤¨£©¦§¦¨¨¤
-àLã÷å àúéøBàc ,Lnî àeä-Ceøa-LBãwäa úLaìúîe¦§©¤¤§©¨¨©¨§©§¨§ª§¨

éøa.ãç àlk àeä-C,zeevnae dxeza zyalzne "zqtez" - §¦ª¨©
d"awde dxez ,oky ,ynn d"awda zyalzne "zqtez" `id f`
dti ,okl .cg` xac md
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Îmlerd iig lkn dfd
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íéiîLb:dyw dxe`kl - ©§¦¦
mc`d ixd ,miinyb mixaca ,xen`k ,dyalzd dxezdy oeeik
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jk lr daeyzd - ?d"awd ly epevxe eznkg mvr z` `le
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äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
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.äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä

äòù äôé åøîà ïëìå
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
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zah 'c ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ד' קודש שבת יום
פרק ה  ,h 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå ä ÷øô,i 'nr cr:[ç"òøôá ù"îë

,lcad lk oi` -ïéa ,Cìna Búe÷áãe Búeáø÷úä úìòîa§©£©¦§¨§§¥©¤¤¥
àeäLk B÷açî,jlnd -àeäL ïéa ãçà Leáì Leáì §©§§¤¨§¤¨¥¤

;íëBúa Cìnä óebL øçàî ,íéLeáì änk Leáìjk - ¨©¨§¦¥©©¤©¤¤§¨
epevxy s` ,dxezd "lky" biyn mc` ly elkyyk mb

d"awd ly eznkge
miyeala o`k miyaeln
`ed ,miinyb mipipr ly
ÎiciÎlr ,lekiak "qtez"

z` ,dfjlndd"awd z` ,
oaen mb jk .envr
ztqep dlrn ,lyndn
ly elky :dxezd zpada
eznkgn f` swen mc`d

xezay jxazi epevxed
:oldl "`ipz"d xne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk)
CBz úLaìî àéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦§ª¤¤

,åéLeaìî:"ewagn jlnd" dxez iciÎlry ,jkl di`x `iane - ©§¨
Bðéîéå" :áeúkL Bîk,d"awd ly -"éð÷açú16àéäL , §¤¨¦¦§©§¥¦¤¦

,ïéîiî äðzpL äøBzä,d"awd ly "epini" z`xwp dxezd - ©¨¤¦§¨¦¨¦
,d"awd ly "zipnid eci"n dpzip `id ikãñç úðéça àéäL¤¦§¦©¤¤

:íéîelre cqg lr fnex "oini"y ,dlawd zxeza x`ean - ©¦
- "l`ny"e ,(minl dlynp dxezdy ,lirl xaqedy itk) min
.y` lre dxeab lr
ep` xen`d weqtdn
Îmb epyi dxezay ,mi`ex
dn - ipyd oiprd ok
jlnd ,"ewagn jlnd"y

siwneze`lkyy ,erexfa
epevx `edy dxezd
xace) d"awd ly eznkge
siwn - (d"awd mr cg`
.dxez cneld icedid z`
mc`d ly ezpad :dletk dlrn dpyi dxez cenilay jk

dtiwnztwenezcgein dlrn dpyi jkae ,dxezd lkya
enk ,zeevnd x`y iabl dxezd zbyde zpada ztqep

.iyingd wxta x`aziy

.ä ÷øt,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df ixd

ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe d"awd z`

zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd ,jlnd mb -

.dxez ecenil

- oiprd ly oey`xd wlgd

,oky .epl xaqene oaen

biyne dxez cnel icediyk

dxeza oiprd z` elkya

siwn `ed - cnel `edy

ly eznkge epevx z` elkya

ipyd wlgd eli`e ,d"awd

ecenil zrya icedid z` mitiwn d"awd ly eznkge epevxy - oipray

.xaqde xe`ia yxec - dxez

iyingd wxta"`qitz" iehiad z` ,dagxda owfd epax xiaqi ,epiptly

oi` - "ja `qitz daygn zil"y xn`p ea ,"edil` gzt" xn`nay

oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiy daygn meyqtez"

,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd ly eznkge epevxa

z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd lkyay ,iyingd wxta

elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian `ed eze` oiprd) "lkyen"d

ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a ,xac ly exwira .cneld ly

:zeevn iabl dxez

y oiprd wx miiw zeevnaepevxz` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e ,devnd

z` mc`d ly elky siwn ,zeevneznkge epevx`edy drya d"awd ly

.dxeza oipr oian

øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥
áèéäxzia xiaqdl - ¥¥

,dagxdì"àñéôz" ïBL §§¦¨
:eäiìà øîàLiehiad - ¤¨©¥¦¨

edil` xn`y "`qitz"
gzt" mqxetnd exn`na)

:("edil`äáLçî úéì"¥©£¨¨
"'eë Ca àñéôzoi` - §¦¨¨

oi`y oiivl dvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn
iehiaa ynzyn `ed ,d"awd z` oiadl dleki daygn mey
xywda .d"awa "qetzl" dleki daygn mey oi`y ,"`qitz"

z`f zexnly ,epxkfd xak jklxyt`iciÎlr d"awa qetzl
oiadl ,`eti` ,epilr .envr d"awd mr cg` xac `idy dxez

daygn s`y ,"`qitz" iehiad ahiddpi`"qetzl" dleki
dxez iciÎlr cvik mb oiap jkÎiciÎlre ,d"awaxyt`qetzl

.ea,ìkNî äæéà BìëNa âéOîe ìékNnLk ìëN ìk ,äpä¦¥¨¥¤§¤©§¦©¦§¦§¥¤ª§¨
,ilky oipr -,BìëNa Bôéwîe ìkNnä úà ñôBz ìëOä éøä£¥©¥¤¥¤©ª§¨©¦§¦§

jk .xacd z` dtiwn eci ixd ,miieqn xac ecia wifgny ink -
,elky jeza `vnp ,oian `edy xacd ,zilky dpadl qgia mb
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åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá
äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
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zahנו 'c ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xacd z` siwn elkyeìkNnäå,oian `edy xacd -ñtúð §©ª§¨¦§¨
,BìékNäå BâéOäL ìëOä CBúa Laìîe ówîeo`k cr - ª¨§ª¨§©¥¤¤¦¦§¦§¦

`edy "lkyen"a "qtez" iyep`d lkydy ,owfd epax xiaqd
z` ahid oian `edy ixg` wx zeidl leki df xac - oian

:"`ipz"d oeylk ,xacd
o`kn ."elikyde ebiydy"
sqep oipr xiaqi jli`e

:zilkyd dpadaíâå§©
ìkNna Laìî ìëOä- ©¥¤§ª¨©ª§¨

,oian `edy xacd ,xnelk
`edy lkyd z` siwn

,z`fe ,cneläòLa§¨¨
BñôBzå BâéOnL¤©¦§§

;BìëNarewy `edyk - §¦§
,eihxt lkl epiadl oipra
epian `edy iptl cer
xacd f`y ,exey`l
dlrnl `ed cnel `edy
siwn `ede ,ezpadn oiicr
qgiay ixd .elky z`
mpyi ilky byen zpadl
siwn lkyd :mipipr ipy
,"lkyen"d z`
z` yialn "lkyen"d

,lkyd:ìLî-Cøc¤¤¨¨
âéOîe ïéáî íãàLk§¤¨¨¥¦©¦
Bà äðLîa äëìä Bæéà¥£¨¨§¦§¨
ìò døeLàì àøîâa¦§¨¨©£¨©

déøea`edyk ,xnelk - §¨
,dkld dze`a elky z` ahid riwynñôBz BìëN éøä£¥¦§¥

éwîe,dúBà ó,dkldd z` -dúBàa da Laìî BìëN íâå ©¦¨§©¦§§ª¨¨§¨
.äòLdkldd z` oiadl rbiizn `edyk -1ynzydy lynd . ¨¨

:envr lynpd ,ok` ,`ed ,eaBúîëç àéä ,Bæ äëìä ,äpäå§¦¥£¨¨¦¨§¨
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL BðBöøe,iriaxd wxta epxkfdy enk - §¤©¨¨

,d"awd ly eznkg `ed dkldd lkyywqteepevx - dkldd
:oicd didiy d"awd dvx jk ,d"awd ly,BðBöøa äìòL¤¨¨¦§

-Cøc Cëå Ck ïáeàø ïòèiLkL¯ Cëå Ck ïBòîLå ,ìLî ¤§¤¦§Ÿ§¥¨§¨¤¤¨¨§¦§¨§¨
íà óàå .Cëå Ck íäéðéa ÷ñtä äéäéik ,xacd okziy s` - ¦§¤©§©¥¥¤¨§¨§©¦

ìò ètLîì àáì ,íìBòì äfä øácä äéäé àìå äéä àìŸ¨¨§Ÿ¦§¤©¨¨©¤§¨¨Ÿ§¦§¨©
,elà úBòéáúe úBðòèwx `ed dxezd oipr lk m` ,ixd - §¨§¦¥

z` miiwl cvik zrcl ick ,"oeyri xy` dyrnd z` rcil"
oecipae - zeevndocicdfk xacyk oicd z` weqtl ji` zrcl :

xywa dkldd zricia ,dxe`kl ,zlrez lk oi` ,ok m` - rx`i
,`l` ,jk `l `id zn`d ,j` .didi `lye did `ly dxezÎoicl

zpada ,oky .envrlyk zilkz `ed dkld zpade zrici mvr
`ed jke - d"awd ly eznkge epevx z` oian `ed dkldd

:xne`ìL Búîëçå BðBöøa äìò CkL øçàî ,íB÷î ìkî¦¨¨¥©©¤¨¨¨¦§§¨§¨¤
÷ñtä äéäé ,Ck äæå Ck äæ ïòèé íàL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¦¦§Ÿ¤¨§¤¨¦§¤©§©
òãBé íãàLk éøä ,Ck̈£¥§¤¨¨¥©
äæ ÷ñt BìëNa âéOîe©¦§¦§§©¤
äðLna äëeøòä äëìäk©£¨¨¨£¨©¦§¨

íé÷ñBt Bà àøîb Bà- §¨¨§¦
rcei `edyk xacd dpey
miwegn oicd wqt z`
,dxezd on `ly ,mixg`
mby xacd ixyt`y s`
mixg` miweg mze`a
eze` ,dxwn eze`a ,wqtp
,`edy enk oic wqt
,df oi` - dxeza ,licadl
ly eznkge epevx ,la`
drici `l` ,d"awd
eli`e .ziyep` dpade
z` a`ey `edyk

:dxezd on eizericiéøä£¥
éwîe ñôBzå âéOî äæó ¤©¦§¥©¦

Búîëçå BðBöø BìëNa§¦§§§¨§¨
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
àñéôz äáLçî úéìc§¥©£¨¨§¦¨
BðBöøa àìå déa¥§Ÿ¦§

,Búîëçå,dxez ila - §¨§¨
lkezy daygn oi`
`le d"awa "qetzl"

,eznkge epevxaíúeLaìúäa íà ékly eznkge epevx ly - ¦¦§¦§©§¨
,d"awd,eðéðôì úBëeøòä úBëìäaly oey`xd ewlg edf - ©£¨¨£§¨¥

epevx z` elkya siwn `ed ,dkld oian `edyky ,oiprd
:o`k miiw sqep oipr .d"awd ly eznkgeLaìî BìëN íâå§©¦§§ª¨

.íäa,xnelk ,d"awd ly eznkgae epevxa yaeln elky - ¨¤
.elky z` mitiwn d"awd ly eznkge epevxàìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨

,úeiîLâa ììk àöîð Bkøòk àìå ,eäBîk ãeçé ïéàL- ¤¥¦¨§Ÿ§¤§¦§¨§¨§©§¦
,dfk cegi`a ecgiizi ,mdipia jexr oi`y mixac ipyyúBéäì¦§

.äpôe ãö ìkî Lnî íéãçéîe íéãçàìzpada xacdy enk - ©£¨¦§ª¨¦©¨¦¨©¦¨
`edy - dxezd lky mr mc`d ly elky cg`zn da ,dxez
z` siwn mc`d lkyy ,eiccv lkl - d"awd ly eznkge epevx

.mc`d lky z` siwn dxezd lkye ,dxezd lkyäìòî úàæå§Ÿ©£¨
äøBzä úòéãé úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb äøúé§¥¨§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©§¦©©¨

,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäåzriciay dlrnd - §©¨¨¨©¨©¦§©£¦
,diyr iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbyde
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íéøîà éèå÷éì
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå

âå åìéëùäå åâéùäù ìëùäùáåìî ìëùä í
î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë

é÷îå ñôåú åìëù éøä äéøåá ìò äøåùàìíâå äúåà ó
àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù
ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç
÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
òãåé íãàùë éøä êë ÷ñôä äéäé êë äæå êë äæ ïåòèé
åà äðùîá äëåøòä äëìäë äæ ÷ñô åìëùá âéùîå

é÷îå ñôåúå âéùî äæ éøä íé÷ñåô åà àøîâåìëùá ó
äéá àñéôú äáùçî úéìã ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöø
úåëìäá íúåùáìúäá íà éë åúîëçå åðåöøá àìå
ãåçé àåäå íäá ùáåìî åìëù íâå åðéðôì úåëåøòä
úåéîùâá ììë àöîð åëøòë àìå åäåîë ãåçé ïéàù àìôð

.äðôå ãö ìëî ùîî íéãçåéîå íéãçàì úåéäìúàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו"ט ע"י הכלל מקיף ‚Ó¯לפרט השכל אז והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר המושכל. את

zah 'c ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ãeîìz úåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§§¦©£¦©¦§©©§
.øeaãaL äøBz,mcewd wxta xkfpy enk -dxez cenilay ¨¤§¦

xeaicd zevn :dxeza xeaicd zevne dxezd zpad zevn zniiw
`l m` mb j"pzd iweqt mixne`yk miniiwn ,dta ,dxeza

milnd yexit mipian
dlrnd eli`e .obyene
zpad zevnay dlecbd
meya zniiw dpi` ,dxezd
ly efa mb ,zxg` devn

,dxeza xeaicéãé ìò ék¦©§¥
øeaãaL úBönä ìk̈©¦§¤§¦

äNòîe-,miiwn icediy ©£¤
,diyre xeaic iciÎlr

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Lôpä úà Léaìî- ©§¦¤©¤¤

,iwl` yealadôéwîe©¦¨
ãòå dLàøî 'ä øBà¥Ÿ¨§©

,dìâødpigadn - ©§¨
dpigal cr dpeilrd
.ytpay dpezgzd

äøBzä úòéãéáe- ¦¦©©¨
,dxez oian icediyk
Laìî ìëOäL ãálî¦§©¤©¥¤§ª¨

,'ä úîëçaly eznkg - §¨§©
sqep ,eze` dtiwn d"awd

,jk lrúîëç íb äpä¦¥©¨§©
,Baø÷a 'ämc`d ly - §¦§

elkyy ,dxez oiand
ed znkg siwnoeylae ,'i

:"`ipz"dìëOäM äî©¤©¥¤
éwîe ñôBzå âéOîó ©¦§¥©¦

Bì øLôàM äî BìëNa§¦§©¤¤§¨
çëå BìëN éôk Léà ,äøBzä úòéãéî âéOäìe ñtúì¦§Ÿ§©¦¦¦©©¨¦§¦¦§§Ÿ©

.ñ"cøôa BúâOäå Búòéãé,hyt :dxezd iwlg drax`a - §¦¨§©¨¨§©§¥
sqepa ,zniiw ,dxez zpade zriciay ,ixd .ceq ,yexc ,fnx
,ytpd z` siwn 'ied xe`y ,zeevnd x`ya zniiwy dlrnl
iciÎlr ,'ied xe` z` dtiwn ytpdy dn `ide ,ztqep dlrn
.d"awd ly epevxe eznkg `idy dxez ly lky siwn elkyy

,äøBzä úòéãéaL éôìe,dzpade -Lôða úLaìî äøBzä §¦¤¦¦©©¨©¨§ª¤¤§¤¤
,íëBúa úôwîe BìëNå íãàä,mc`d ly elkyae eytpa - ¨¨¨§¦§ª¤¤§¨

úàø÷ð ïëì,dxezd -Bîk ék .'Lôpä ïBæî'e 'íçì' íLa ¨¥¦§¥§¥¤¤§©¤¤¦§
Baø÷å BëBúa BñéðënLk óebä úà ïæ éîLbä íçläL¤©¤¤©©§¦¨¤©§¤©§¦§§¦§
äéçé éæàå ,BøNák øNáe íc úBéäì íL Ctäðå ,Lnî©¨§¤§©¨¦§¨¨¨¦§¨©£©¦§¤
íãàä Lôða dúâOäå äøBzä úòéãéa Ck ,íi÷úéå§¦§©¥¨¦¦©©¨§©¨¨¨§¤¤¨¨¨
BìëNa úñtúpL ãò BìëN ïeiòa áèéä dãîBlL¤§¨¥¥§¦¦§©¤¦§¤¤§¦§

íéãçàì eéäå Bnò úãçàúîexacl zeyrp dxezde ytpd - ¦§©¤¤¦§¨©£¨¦

:f`e ,cg`äNòð,dxezd -éiçî ,daø÷a íéiçå Lôpì ïBæî ©£¨¨©¤¤§©¦§¦§¨¥©¥
Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä,yaeln seqÎoi`d - ©©¦¥¨©§ª¨

.daø÷aL BúøBúå Búîëçaoiane cneld icedid ytpa - §¨§¨§¨¤§¦§¨
,dxezáeúkL eäæå2,"éòî CBúa EúøBúå" :dxezd ,xnelk - §¤¤¨§¨§§¥¨

dpefn ziidply iniptd
,ytpdáeúkL Bîëe§¤¨

ãî øòL "íéiç õò"a§¥©¦©©
éLeálL ,â ÷øt¤¤¤§¥
ïä ïãò-ïâa úBîLpä©§¨§©¥¤¥

,úBönädnypdy ick - ©¦§
lkez ,zlaben `idy
dpikyd eif z` "lawl"
iwl` xe` `edy ,ocrÎoba
gxkdd on ,laben izla
ciihvz dnypdy
:mdy ,"miyeal"a
miiwn mc`y zeevnd

Îmlera oze`df,xen`ke .
ztwen ,devn iciÎlry
enk iwl` xe`a ytpd
;sebd z` siwnd yeal
Îoba dnypl yeal df ixd

.ocrïBænä àéä äøBzäå§©¨¦©¨
íìBòa e÷ñòL úBîLpì©§¨¤¨§¨¨

ì äøBúa äfä,dîL ©¤§¨¦§¨
øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©

ì"å ;éø óc ìä÷iå,"dîL ©©§¥©§¦§¨
eðéä3éãkly ezpeek - ©§§¥

,`id cneldBLôð øM÷ì§©¥©§
úâOä éãé ìò 'äì©©§¥©¨©
,BìëN éôk Léà ,äøBzä©¨¦§¦¦§
xywzn `ed jkÎiciÎlr -

,d"awd mr."íéiç õò éøô"a áeúkL Bîk`iad "`ipz"d - §¤¨¦§¦¥©¦
- zeevnde ,ytpl oefn `id dxezdy ,"miigd ur" xtqn o`k
dzlrn dxezly ixd - jk m` :dl`yd zl`yp ,mxa .miyeal

`idozlrn - zeevnle ,ytpl oefn `idy ,odmiyeal ody ,
dlrnl zeidl mileki zeipgexa miyealy ,epcnl xake ;ytpl
zniiw ,`eti` ,dna .miyialn md eze` xacdn dbixcna
`a `ed z`f - ?zeevn iabl dxez ly zcgeind dzlrn
oefn ly mzernyn dn exiaqda ,d`ad d"dbda xidadl
izy opyi dxezay xaqen jkae ,ipgexd mpaena yeale
zcneld zlkynd ytpl yeal mbe oefn mb `id :zelrnd

:xne` `ed jke ,dxez,éîéðt øBà úðéça àéä ïBænäå]- §©¨¦§¦©§¦¦
,dnypl.íéôéwî úðéça íéLeáläå,ytpd z` siwny xe` - §©§¦§¦©©¦¦

ì"æø eøîà ïëìå4,úBönä ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤¨©¦§
íâå ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦§©§©¨¦¨§©
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íéøîà éèå÷éì
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì
ïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
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ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כי ˆ„„È"שולל כנ"ל, ולא דלשמה,
כו'". היינו ולשמה א.4.אדרבא משנה א', פרק פאה



נז zah 'c ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xacd z` siwn elkyeìkNnäå,oian `edy xacd -ñtúð §©ª§¨¦§¨
,BìékNäå BâéOäL ìëOä CBúa Laìîe ówîeo`k cr - ª¨§ª¨§©¥¤¤¦¦§¦§¦

`edy "lkyen"a "qtez" iyep`d lkydy ,owfd epax xiaqd
z` ahid oian `edy ixg` wx zeidl leki df xac - oian

:"`ipz"d oeylk ,xacd
o`kn ."elikyde ebiydy"
sqep oipr xiaqi jli`e

:zilkyd dpadaíâå§©
ìkNna Laìî ìëOä- ©¥¤§ª¨©ª§¨

,oian `edy xacd ,xnelk
`edy lkyd z` siwn

,z`fe ,cneläòLa§¨¨
BñôBzå BâéOnL¤©¦§§

;BìëNarewy `edyk - §¦§
,eihxt lkl epiadl oipra
epian `edy iptl cer
xacd f`y ,exey`l
dlrnl `ed cnel `edy
siwn `ede ,ezpadn oiicr
qgiay ixd .elky z`
mpyi ilky byen zpadl
siwn lkyd :mipipr ipy
,"lkyen"d z`
z` yialn "lkyen"d

,lkyd:ìLî-Cøc¤¤¨¨
âéOîe ïéáî íãàLk§¤¨¨¥¦©¦
Bà äðLîa äëìä Bæéà¥£¨¨§¦§¨
ìò døeLàì àøîâa¦§¨¨©£¨©

déøea`edyk ,xnelk - §¨
,dkld dze`a elky z` ahid riwynñôBz BìëN éøä£¥¦§¥

éwîe,dúBà ó,dkldd z` -dúBàa da Laìî BìëN íâå ©¦¨§©¦§§ª¨¨§¨
.äòLdkldd z` oiadl rbiizn `edyk -1ynzydy lynd . ¨¨

:envr lynpd ,ok` ,`ed ,eaBúîëç àéä ,Bæ äëìä ,äpäå§¦¥£¨¨¦¨§¨
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL BðBöøe,iriaxd wxta epxkfdy enk - §¤©¨¨

,d"awd ly eznkg `ed dkldd lkyywqteepevx - dkldd
:oicd didiy d"awd dvx jk ,d"awd ly,BðBöøa äìòL¤¨¨¦§

-Cøc Cëå Ck ïáeàø ïòèiLkL¯ Cëå Ck ïBòîLå ,ìLî ¤§¤¦§Ÿ§¥¨§¨¤¤¨¨§¦§¨§¨
íà óàå .Cëå Ck íäéðéa ÷ñtä äéäéik ,xacd okziy s` - ¦§¤©§©¥¥¤¨§¨§©¦

ìò ètLîì àáì ,íìBòì äfä øácä äéäé àìå äéä àìŸ¨¨§Ÿ¦§¤©¨¨©¤§¨¨Ÿ§¦§¨©
,elà úBòéáúe úBðòèwx `ed dxezd oipr lk m` ,ixd - §¨§¦¥

z` miiwl cvik zrcl ick ,"oeyri xy` dyrnd z` rcil"
oecipae - zeevndocicdfk xacyk oicd z` weqtl ji` zrcl :

xywa dkldd zricia ,dxe`kl ,zlrez lk oi` ,ok m` - rx`i
,`l` ,jk `l `id zn`d ,j` .didi `lye did `ly dxezÎoicl

zpada ,oky .envrlyk zilkz `ed dkld zpade zrici mvr
`ed jke - d"awd ly eznkge epevx z` oian `ed dkldd

:xne`ìL Búîëçå BðBöøa äìò CkL øçàî ,íB÷î ìkî¦¨¨¥©©¤¨¨¨¦§§¨§¨¤
÷ñtä äéäé ,Ck äæå Ck äæ ïòèé íàL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¦¦§Ÿ¤¨§¤¨¦§¤©§©
òãBé íãàLk éøä ,Ck̈£¥§¤¨¨¥©
äæ ÷ñt BìëNa âéOîe©¦§¦§§©¤
äðLna äëeøòä äëìäk©£¨¨¨£¨©¦§¨

íé÷ñBt Bà àøîb Bà- §¨¨§¦
rcei `edyk xacd dpey
miwegn oicd wqt z`
,dxezd on `ly ,mixg`
mby xacd ixyt`y s`
mixg` miweg mze`a
eze` ,dxwn eze`a ,wqtp
,`edy enk oic wqt
,df oi` - dxeza ,licadl
ly eznkge epevx ,la`
drici `l` ,d"awd
eli`e .ziyep` dpade
z` a`ey `edyk

:dxezd on eizericiéøä£¥
éwîe ñôBzå âéOî äæó ¤©¦§¥©¦

Búîëçå BðBöø BìëNa§¦§§§¨§¨
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
àñéôz äáLçî úéìc§¥©£¨¨§¦¨
BðBöøa àìå déa¥§Ÿ¦§

,Búîëçå,dxez ila - §¨§¨
lkezy daygn oi`
`le d"awa "qetzl"

,eznkge epevxaíúeLaìúäa íà ékly eznkge epevx ly - ¦¦§¦§©§¨
,d"awd,eðéðôì úBëeøòä úBëìäaly oey`xd ewlg edf - ©£¨¨£§¨¥

epevx z` elkya siwn `ed ,dkld oian `edyky ,oiprd
:o`k miiw sqep oipr .d"awd ly eznkgeLaìî BìëN íâå§©¦§§ª¨

.íäa,xnelk ,d"awd ly eznkgae epevxa yaeln elky - ¨¤
.elky z` mitiwn d"awd ly eznkge epevxàìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨

,úeiîLâa ììk àöîð Bkøòk àìå ,eäBîk ãeçé ïéàL- ¤¥¦¨§Ÿ§¤§¦§¨§¨§©§¦
,dfk cegi`a ecgiizi ,mdipia jexr oi`y mixac ipyyúBéäì¦§

.äpôe ãö ìkî Lnî íéãçéîe íéãçàìzpada xacdy enk - ©£¨¦§ª¨¦©¨¦¨©¦¨
`edy - dxezd lky mr mc`d ly elky cg`zn da ,dxez
z` siwn mc`d lkyy ,eiccv lkl - d"awd ly eznkge epevx

.mc`d lky z` siwn dxezd lkye ,dxezd lkyäìòî úàæå§Ÿ©£¨
äøBzä úòéãé úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb äøúé§¥¨§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©§¦©©¨

,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäåzriciay dlrnd - §©¨¨¨©¨©¦§©£¦
,diyr iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbyde
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íéøîà éèå÷éì
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå

âå åìéëùäå åâéùäù ìëùäùáåìî ìëùä í
î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë

é÷îå ñôåú åìëù éøä äéøåá ìò äøåùàìíâå äúåà ó
àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù
ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç
÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
òãåé íãàùë éøä êë ÷ñôä äéäé êë äæå êë äæ ïåòèé
åà äðùîá äëåøòä äëìäë äæ ÷ñô åìëùá âéùîå

é÷îå ñôåúå âéùî äæ éøä íé÷ñåô åà àøîâåìëùá ó
äéá àñéôú äáùçî úéìã ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöø
úåëìäá íúåùáìúäá íà éë åúîëçå åðåöøá àìå
ãåçé àåäå íäá ùáåìî åìëù íâå åðéðôì úåëåøòä
úåéîùâá ììë àöîð åëøòë àìå åäåîë ãåçé ïéàù àìôð

.äðôå ãö ìëî ùîî íéãçåéîå íéãçàì úåéäìúàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו"ט ע"י הכלל מקיף ‚Ó¯לפרט השכל אז והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר המושכל. את

zah 'c ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ãeîìz úåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§§¦©£¦©¦§©©§
.øeaãaL äøBz,mcewd wxta xkfpy enk -dxez cenilay ¨¤§¦

xeaicd zevn :dxeza xeaicd zevne dxezd zpad zevn zniiw
`l m` mb j"pzd iweqt mixne`yk miniiwn ,dta ,dxeza

milnd yexit mipian
dlrnd eli`e .obyene
zpad zevnay dlecbd
meya zniiw dpi` ,dxezd
ly efa mb ,zxg` devn

,dxeza xeaicéãé ìò ék¦©§¥
øeaãaL úBönä ìk̈©¦§¤§¦

äNòîe-,miiwn icediy ©£¤
,diyre xeaic iciÎlr

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Lôpä úà Léaìî- ©§¦¤©¤¤

,iwl` yealadôéwîe©¦¨
ãòå dLàøî 'ä øBà¥Ÿ¨§©

,dìâødpigadn - ©§¨
dpigal cr dpeilrd
.ytpay dpezgzd

äøBzä úòéãéáe- ¦¦©©¨
,dxez oian icediyk
Laìî ìëOäL ãálî¦§©¤©¥¤§ª¨

,'ä úîëçaly eznkg - §¨§©
sqep ,eze` dtiwn d"awd

,jk lrúîëç íb äpä¦¥©¨§©
,Baø÷a 'ämc`d ly - §¦§

elkyy ,dxez oiand
ed znkg siwnoeylae ,'i

:"`ipz"dìëOäM äî©¤©¥¤
éwîe ñôBzå âéOîó ©¦§¥©¦

Bì øLôàM äî BìëNa§¦§©¤¤§¨
çëå BìëN éôk Léà ,äøBzä úòéãéî âéOäìe ñtúì¦§Ÿ§©¦¦¦©©¨¦§¦¦§§Ÿ©

.ñ"cøôa BúâOäå Búòéãé,hyt :dxezd iwlg drax`a - §¦¨§©¨¨§©§¥
sqepa ,zniiw ,dxez zpade zriciay ,ixd .ceq ,yexc ,fnx
,ytpd z` siwn 'ied xe`y ,zeevnd x`ya zniiwy dlrnl
iciÎlr ,'ied xe` z` dtiwn ytpdy dn `ide ,ztqep dlrn
.d"awd ly epevxe eznkg `idy dxez ly lky siwn elkyy

,äøBzä úòéãéaL éôìe,dzpade -Lôða úLaìî äøBzä §¦¤¦¦©©¨©¨§ª¤¤§¤¤
,íëBúa úôwîe BìëNå íãàä,mc`d ly elkyae eytpa - ¨¨¨§¦§ª¤¤§¨

úàø÷ð ïëì,dxezd -Bîk ék .'Lôpä ïBæî'e 'íçì' íLa ¨¥¦§¥§¥¤¤§©¤¤¦§
Baø÷å BëBúa BñéðënLk óebä úà ïæ éîLbä íçläL¤©¤¤©©§¦¨¤©§¤©§¦§§¦§
äéçé éæàå ,BøNák øNáe íc úBéäì íL Ctäðå ,Lnî©¨§¤§©¨¦§¨¨¨¦§¨©£©¦§¤
íãàä Lôða dúâOäå äøBzä úòéãéa Ck ,íi÷úéå§¦§©¥¨¦¦©©¨§©¨¨¨§¤¤¨¨¨
BìëNa úñtúpL ãò BìëN ïeiòa áèéä dãîBlL¤§¨¥¥§¦¦§©¤¦§¤¤§¦§

íéãçàì eéäå Bnò úãçàúîexacl zeyrp dxezde ytpd - ¦§©¤¤¦§¨©£¨¦

:f`e ,cg`äNòð,dxezd -éiçî ,daø÷a íéiçå Lôpì ïBæî ©£¨¨©¤¤§©¦§¦§¨¥©¥
Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä,yaeln seqÎoi`d - ©©¦¥¨©§ª¨

.daø÷aL BúøBúå Búîëçaoiane cneld icedid ytpa - §¨§¨§¨¤§¦§¨
,dxezáeúkL eäæå2,"éòî CBúa EúøBúå" :dxezd ,xnelk - §¤¤¨§¨§§¥¨

dpefn ziidply iniptd
,ytpdáeúkL Bîëe§¤¨

ãî øòL "íéiç õò"a§¥©¦©©
éLeálL ,â ÷øt¤¤¤§¥
ïä ïãò-ïâa úBîLpä©§¨§©¥¤¥

,úBönädnypdy ick - ©¦§
lkez ,zlaben `idy
dpikyd eif z` "lawl"
iwl` xe` `edy ,ocrÎoba
gxkdd on ,laben izla
ciihvz dnypdy
:mdy ,"miyeal"a
miiwn mc`y zeevnd

Îmlera oze`df,xen`ke .
ztwen ,devn iciÎlry
enk iwl` xe`a ytpd
;sebd z` siwnd yeal
Îoba dnypl yeal df ixd

.ocrïBænä àéä äøBzäå§©¨¦©¨
íìBòa e÷ñòL úBîLpì©§¨¤¨§¨¨

ì äøBúa äfä,dîL ©¤§¨¦§¨
øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©

ì"å ;éø óc ìä÷iå,"dîL ©©§¥©§¦§¨
eðéä3éãkly ezpeek - ©§§¥

,`id cneldBLôð øM÷ì§©¥©§
úâOä éãé ìò 'äì©©§¥©¨©
,BìëN éôk Léà ,äøBzä©¨¦§¦¦§
xywzn `ed jkÎiciÎlr -

,d"awd mr."íéiç õò éøô"a áeúkL Bîk`iad "`ipz"d - §¤¨¦§¦¥©¦
- zeevnde ,ytpl oefn `id dxezdy ,"miigd ur" xtqn o`k
dzlrn dxezly ixd - jk m` :dl`yd zl`yp ,mxa .miyeal

`idozlrn - zeevnle ,ytpl oefn `idy ,odmiyeal ody ,
dlrnl zeidl mileki zeipgexa miyealy ,epcnl xake ;ytpl
zniiw ,`eti` ,dna .miyialn md eze` xacdn dbixcna
`a `ed z`f - ?zeevn iabl dxez ly zcgeind dzlrn
oefn ly mzernyn dn exiaqda ,d`ad d"dbda xidadl
izy opyi dxezay xaqen jkae ,ipgexd mpaena yeale
zcneld zlkynd ytpl yeal mbe oefn mb `id :zelrnd

:xne` `ed jke ,dxez,éîéðt øBà úðéça àéä ïBænäå]- §©¨¦§¦©§¦¦
,dnypl.íéôéwî úðéça íéLeáläå,ytpd z` siwny xe` - §©§¦§¦©©¦¦

ì"æø eøîà ïëìå4,úBönä ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤¨©¦§
íâå ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦§©§©¨¦¨§©
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íéøîà éèå÷éì
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì
ïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
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ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כי ˆ„„È"שולל כנ"ל, ולא דלשמה,
כו'". היינו ולשמה א.4.אדרבא משנה א', פרק פאה



zahנח 'c ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

pì Leáì,úìkNnä Lô,dxeza zwqerd -da LaìúnL- §©¤¤©©§¤¤¤¦§©¥¨
,dxeza yalzn mc`d

,dãenìå dðeiòa- §¦¨§¦¨
cenila zwqer ytpdyk

,dxeza oeiraeïkL-ìëå§¨¤¥
àéöBnLkdn z` - §¤¦

,dxeza oian `edyåéôa§¦
,øeaãa,xeaica mb -øeacä ìáäL,dtdn `veid -äNòð §¦¤¤¤©¦©£¤

éwî øBà úðéça,ó,ytpl -:['íéiç õò éøô'a áeúkL Bîk §¦©©¦§¤¨¦§¦¥©¦
,`vei ,xen`l m`zda -
izy opyi dxezay
oefnd zlrn :zelrnd
`linn ,yeald zlrne
lkn dlrnl `id dxezd
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אגרות קודש

 ב"ה,  ימי חנוכה, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעל שם טוב ז"ל

שלום וברכה!

... ת"ח על הבשו"ט מהטבת מצב בריאות זוג' הרבנית תי'. וכיון דהפס"ד הוא אשתו גופו הוי 

)כתובות סו, א(.

הש"ס  לקוטי  ג"כ  וראה  ב.  צא,  )זח"א  דתורה  בנסתר  דנתגלתה  בדא"פ,  י"ל   - בכ"מ  )וכמו 

להאריז"ל לברכות( טעם הדין בנגלה דתורה(.

בטח גם בכת"ר כן הוא ונעקרה ההתעלפות מעיקרא.

במש"כ בענין דשנה עליו הכתוב לעכב דיל"פ שהוא ל"ד בקדשים - הרי הכל בהשגח"פ, ונתקבל 

יד  סע"א.  לח,  מנחות  לתוס'  המ"מ  לציין  ובקשתי  בהמאור.  זו  שיחה  שמדפיסים  כשנודעתי  המכ' 

מלאכי, לקח טוב כלל ה'. וראה ג"כ אתוון דאורייתא כלל יב.

ובמה שהוקשה הל' )בתוס' פסחים יא, רע"א( "כגון קדשים" - וגם בלק"ט עמד ע"ז - מובן 

ע"פ תוס' מנחות הנ"ל.

והוא  כשרות"  לענין  נינהו  בעלמא  "דלמצוה  הל'  שתח"י  בדפוס   - א(  )ה,  זבחים  בשטמ"ק 

)ומקביל לו גדר  מתאים לההמשך "לענין ריצוי" היינו שהמצוה היא גדר בענין הכשרות או הריצוי 

העיכוב( ולא ענין שלישי נוסף על עניני כשרות וריצוי.

במש"כ בדברי הרמב"ן עה"כ ויהי אור שלא נאמר ויהי כן - ]ובתו"ש ציין לזה"ק וס' הבהיר 

שהקשו כן וכנראה לזה כיוון הרמב"ן בכתבו מדה"נ. וראה ג"כ כתר ש"ט בסופו ואור תורה להה"מ 

בהנ"ל[ - בהנוגע לאור דידן ראה חגיגה יב, א.

שיטת  מבאר  זה  בדרוש   - בביהמ"ק  הדה"נ  בענין  בכסלו  בכ"ה  ד"ה  התו"א  בדברי  במש"כ 

ולהיטיב  )שו"ת הרשב"א. הרמב"ן. תוד"ה  ומערב מונחין  ומזרח  הפוסקים דאין הדה"נ אלא בערב 

יומא, עא, א. וראה תויו"ט פ"ז דיומא ופ"ג דתמיד( ומבאר הסדר בבוקר: הטבת נר ז', הטבת נר ו', 

הדלקת נר ו', הדלקת נר ז'. והדברים ארוכים. ואכ"מ. 
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ה'תש"גכח כסלו, ד חנוכהיום שני

חומש: מקץ, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי השכל . . . ויראה וענפי'.

ֵרייְנגֶען ]=ִהְתַוֲעדּות[  ֵעין פַאְרּבְ ים ּכְ ה ָהיּו עֹוׂשִ יֵלי ֲחֻנּכָ ֶאָחד ִמּלֵ י ּבְ ַמח ֶצֶדק", ּכִ הּוג ֵאֶצל ַה"ּצֶ ַהּנָ
ֵאֶצל  ָהָיה  ְוֵכן  ְלִביבֹות[.  ָאווֶעְנט" ]=ֶעֶרב  ְוִנְקָרא "לַאְטקֶעס  ּלֹוָתיו,  ּכַ ם  ּגַ ִאים  ּבָ ְוָהיּו  ִית,  ַהּבַ ֵני  ּבְ ִעם 
זֹו,  ְסעּוָדה  ּבִ ִרים  ְמַסּפְ ]=ָהַאְדמֹוִרי"ם[  ִיים  ָהֶרּבֵ ָהיּו  ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּסִ ין  ּבֵ ָהֶאְמָצִעי.  ְוַאְדמֹו"ר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ

ָנה ָהָעְבָרה. ׁשָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ה ָהיּו ְמׂשֹוֲחִחים אֹודֹוָתם, ַאף ׁשֶ ָכל ֲחֻנּכָ ר ּבְ ָהיּו ִסּפּוִרים ֲאׁשֶ

י. ֵליל ֵנר ָהְרִביִעי אֹו ַהֲחִמיׁשִ ה ּבְ ֵמי ֲחֻנּכָ "ּב[ ָהָיה נֹוֵתן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן 
זיך מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט 
היטען די אידישע טהרה. די שטרָאף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית 
המקדש, הריגה און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען 

די גרויסע ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.

ת  ּבָ ְרּבּוָתם, ִחּלּול ׁשַ ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
ל  ׁשֶ ָהרּוָחִני  נֹו  ֻחְרּבָ ָהָיה  ָהֹעֶנׁש  הּוִדית.  ַהּיְ ֳהָרה  ַהּטָ ִמיַרת  ׁשְ ְוִאי  ְטֵרפֹות  ֲאִכיַלת  ּומֹוֵעד, 
ֶלא  ָאה ְיׁשּוַעת ַהּפֶ ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ָהֱאֹלִקית ַהּגְ

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ַהַהּלֵ ֶהם ֶאת  ּבָ ּגֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ ל –  ַהּלֵ ּבְ ְמָבֵרְך –  ִחיד  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ נֹוֲהִגים 
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ִ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר )ב"ר 
פט"ז( כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל 
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היום יום . . . ס
מען לערנען תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר 
שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון 

ג-טליכקייט.

ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ּוְכַמֲאַמר  ְרצֹוֶנָך",  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ ָהְיָתה "ְלַהׁשְ ָוִנים  ַהּיְ ִמְלֶחֶמת 
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאלֹקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ֵ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאלֹקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, לֹא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית א"א"  הּוא ּפְ ה ָנבֹוא": "ׁשֶ ְתִחיל "ְוַעּתָ ְמִחי", ָסִעיף ַהּמַ י ְוׂשִ ְתִחיל "ָרּנִ אּור ְלִדּבּור ַהּמַ ם, ּבֵ ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור 
ליום ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר 
זיין די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען 
מעביר זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען 
געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( 

שבת.

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה ִעם  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ִ ּשׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
ָהיּו  ַהְפטֹורֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָחלּו  ׁשֶ ּכְ ִביִעי.  ְ ִמּשׁ ׁשּוב  ְלַהֲעִביר  ָנֲהגּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַהַהְפטֹוָרה; 
ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר ֹחֶדׁש  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  א  ּבָ ֲחלֹום,  ּבַ ּמֹוִדיִעים  ׁשֶ תֹוָרה  ִעְנְיֵני  ּבְ ַהּטֹוִבים  ַהֲחלֹומֹות 
ֲעצּוָמה,  יִגיָעה  ּבִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ עֹוֵסק  אֹו  דֹוָלה,  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ּיֹום.  ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ
ָהֶעְליֹוִנים[  ים  ]=ֵמַחּיִ א  ְלֵעּלָ ּדִ י  ֵמַחּיֵ ים  ַחּיִ ָלּה  ְוׁשֹוֶאֶבת  ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ָמתֹו  ִנׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש  ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ִפי ׁשְ ּכְ

יום 
שישי

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  כסלו כ"ח ראשון יום שעבוד' מידי מפקיע 'הקדש

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰åéñëð Léc÷nä©©§¦§¨¨
òé÷ôî Lc÷ääL ,Lc÷ää ïî óøèì ìBëé áBç ìòa ïéà Z¥©©¨¦§Ÿ¦©¤§¥¤©¤§¥©§¦©
íãà änk ïéãîBà ,Lc÷ää ãiî ò÷øwä ïéãBtLëe .ãeaòMä©¦§§¤¦©©§©¦©©¤§¥§¦©¨¨¨
Z ç÷Blä ãéa ïélçì àöúå äãtzLëì ...Bæ äãOa ïzì äöBø¤¦¥§¨¤¦§¤¦¨¤§¥¥©ª¦§©©¥©

.dúBà óøèéå áBç ìòa àBáé̈©©§¦§Ÿ¨
בקדושת  רק הקדוש אפילו הקדש, כל הרמב"ם לדעת
להקדש  ודמיו אותו פודים אלא להקרבה ראוי ואינו דמים
יכול  חוב בעל "אין ולכן שעבוד, מידי מפקיע קרקע), (כגון

ההקדש" מן משנה)לטרוף .(מגיד
ד"ה  ב. נט, כתובות (רש"י ראשונים כמה לדעת אבל
שקדוש  בדבר רק שעבוד מידי מפקיע הקדש ועוד), הקדש.
המזבח, על להקרבה שהוקדשה בהמה היינו הגוף, בקדושת
מידי  מפקיע אינו דמים, בקדושת רק הקדוש הקדש אבל

שעבוד.
הראב"ד הי"ד)וגם ז פרק וחרמין ערכין על (הל' והשיג כן סובר

הגמרא ממשמעות ב):הרמב"ם כג, (ערכין

אשה  כתובת עליו והיתה נכסיו "המקדיש נאמר: במשנה
ההקדש  מן כתובתה לגבות יכולה האשה אין - חוב ובעל
ליתן  מנת על פודה הפודה אלא חובו את חוב בעל ולא
הגמרא: ושואלת חובו". את חוב ולבעל בכתובתה לאשה
נכסים  והרי ההקדש, מן אלו נכסים לפדות צריך מדוע
המקדיש, בבעלות אינם החוב לבעל או לאשה המשועבדים
יכול  לא ההקדש שלו, שאינו דבר מקדיש אדם שאין וכיון

עליהם שם)?לחול רש"י תורה (ראה מדין הגמרא: ומתרצת

גזרו  אך אותם, לפדות צורך ואין לחוב משועבדים הנכסים
ההקדש  מן נכסים להוציא שאפשר לומר יטעו שמא חכמים
בסכום  אלו נכסים גם לפדות הצריכו ולכן פדיון, ללא

מועט.
ההקדש  אין דמים שבקדושת הראשונים לפי והנה,
בכלל  למה הגמרא שאלת מובנת שעבוד, מידי מפקיע
שגם  הרמב"ם לשיטת אך אלו, נכסים לפדות צריכים
ובודאי  הקדש נכסי הם הרי השעבוד, נפקע דמים בקדושת

לפדותם? צריך
משנה' ה'לחם שם)ומבאר ערכין :(הל'

הנכס  מן חובם את לגבות יכולים אינם החוב בעלי אמנם
לשלם  יצטרך אותו שיפדה אחר אדם אבל הקדש, שבידי
הקדש  מרשות יוצא כשהנכס כי חובם, את החוב לבעלי

מועט בסכום היא הפדיה ולכן השעבוד, כמה חוזר ("אומדין

חובו") את חוב לבעל שיתן מנת על זו בשדה ליתן רוצה .אדם
המשנה מלשון היא: הגמרא מנת ושאלת על פודה ("הפודה

בכתובתה...") לאשה את ליתן לפדות יכול אחר אדם שרק משמע
הנכס  את בעצמם החוב בעלי יפדו לא ומדוע מהקדש, הנכס
בלא  יוצא הקדש יאמרו "שלא הוא: והתירוץ מועט? בסכום
שהנכס  הרואים יחשבו יפדו, עצמם החוב בעלי אם - פדיון"
משועבד  היה הנכס בעבר (כי פדיון כל בלא מהקדש יצא
כדי  ממנו הבעלֿחוב ויקח אחר "שיפדה תקנו ולכן להם),

הבעלֿחוב". לקח וממנו שפדאוהו הכל שיראו

ה'תשע"ד  כסלו כ"ט שני יום זוכה? - הקודם כל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úBáBç Bì LiL éî¦¤¥
.älçz äáBb BáBç íãwL ìk Z äaøä©§¥Ÿ¤¨©¤§¦¨

מלוה  בין הבדל אין זה שלענין משנה' ה'מגיד וכתב
במלוה  גם קודם, חובו שתאריך וכל פה, על למלוה בשטר
דעת  וכן בשטר. הוא אם גם המאוחר, למלוה קודם פה, על

הרשב"א. כתב וכן גאון האי רב
הרבה  דעות הביא סק"ב) ק"ד סי' (חו"מ הש"ך אך
מאוחר, מתאריך הוא אם אפילו בשטר, שמלוה ראשונים

קודם. מתאריך פה על למלוה קודם
שם  (אורים ותומים' ה'אורים מבאר השיטות, ובטעמי

סק"ל):
ת  גובה חובו שקדם ש"כל הסוברים אם טעם אף חילה"

ש'שעבודא  כיוון הוא, בשטר וחברו בעלֿפה הלווה הוא
נכסי  בעלֿפה במלווה ובין בשטר במלווה ובין מדאורייתא'
ב), קעה, בתרא (בבא התורה מן למלווה משתעבדים הלווה
שבמלווה  ואף הראשון. ללווה כבר השתעבדו הנכסים ולכן
שקנו  הלקוחות לגבי השעבוד את חכמים הפקיעו פה על
שקנו  ללקוחות הפסד לגרום לא (כדי מכן לאחר הנכס את

אין  פה על מלווה כי והשעבוד, ההלוואה על לדעת מבלי
שהיתה  (אף שנייה הלוואה לגבי ה"ד), פ"א לעיל - קול לה

נפקע. לא הקודם למלווה הנכס שעבוד בשטר)
קודם  מאוחר, אפילו בשטר, שמלווה הסוברים וטעם
במלווה  השעבוד את הפקיעו חכמים כי הוא פה על למלווה
דלת  לנעול שלא כדי אחריו, בשטר מלווה לגבי גם פה על
מחשש  בשטר גם להם להלוות ירצו לא שמא לווים, בפני

פה. בעל קודמת הלוואה שקיימת
החייב  של המשועבד שהנכס טוען הנושים אחד ואם
הוא  ולכן עבורו, שילם וטרם לו שמכר הנכס למעשה הוא
זה  לפני ואפילו הנושים, שאר לפני חובו לגבות קודם
צו  סי' (חו"מ הב"ח כתב – יותר מוקדם מתאריך שחובו
אם  חובו, בעלי לכל לשלם לו שאין "לווה סקכ"ג):
חלק  לאחרים אין בעין... הוא בהקפה שלקח הסחורה
עד  למוכר משועבדת בהקפה שלקח הסחורה כלומר, בהם".
(ועיין  החוב בעלי לשאר קודם והמוכר תמורתה, שישלם
על  החולקים דעות שהביא עד, סי' ח"ב שאל חיים שו"ת

זה).



סי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  כסלו כ"ח ראשון יום שעבוד' מידי מפקיע 'הקדש

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰åéñëð Léc÷nä©©§¦§¨¨
òé÷ôî Lc÷ääL ,Lc÷ää ïî óøèì ìBëé áBç ìòa ïéà Z¥©©¨¦§Ÿ¦©¤§¥¤©¤§¥©§¦©
íãà änk ïéãîBà ,Lc÷ää ãiî ò÷øwä ïéãBtLëe .ãeaòMä©¦§§¤¦©©§©¦©©¤§¥§¦©¨¨¨
Z ç÷Blä ãéa ïélçì àöúå äãtzLëì ...Bæ äãOa ïzì äöBø¤¦¥§¨¤¦§¤¦¨¤§¥¥©ª¦§©©¥©

.dúBà óøèéå áBç ìòa àBáé̈©©§¦§Ÿ¨
בקדושת  רק הקדוש אפילו הקדש, כל הרמב"ם לדעת
להקדש  ודמיו אותו פודים אלא להקרבה ראוי ואינו דמים
יכול  חוב בעל "אין ולכן שעבוד, מידי מפקיע קרקע), (כגון

ההקדש" מן משנה)לטרוף .(מגיד
ד"ה  ב. נט, כתובות (רש"י ראשונים כמה לדעת אבל
שקדוש  בדבר רק שעבוד מידי מפקיע הקדש ועוד), הקדש.
המזבח, על להקרבה שהוקדשה בהמה היינו הגוף, בקדושת
מידי  מפקיע אינו דמים, בקדושת רק הקדוש הקדש אבל

שעבוד.
הראב"ד הי"ד)וגם ז פרק וחרמין ערכין על (הל' והשיג כן סובר

הגמרא ממשמעות ב):הרמב"ם כג, (ערכין

אשה  כתובת עליו והיתה נכסיו "המקדיש נאמר: במשנה
ההקדש  מן כתובתה לגבות יכולה האשה אין - חוב ובעל
ליתן  מנת על פודה הפודה אלא חובו את חוב בעל ולא
הגמרא: ושואלת חובו". את חוב ולבעל בכתובתה לאשה
נכסים  והרי ההקדש, מן אלו נכסים לפדות צריך מדוע
המקדיש, בבעלות אינם החוב לבעל או לאשה המשועבדים
יכול  לא ההקדש שלו, שאינו דבר מקדיש אדם שאין וכיון

עליהם שם)?לחול רש"י תורה (ראה מדין הגמרא: ומתרצת

גזרו  אך אותם, לפדות צורך ואין לחוב משועבדים הנכסים
ההקדש  מן נכסים להוציא שאפשר לומר יטעו שמא חכמים
בסכום  אלו נכסים גם לפדות הצריכו ולכן פדיון, ללא

מועט.
ההקדש  אין דמים שבקדושת הראשונים לפי והנה,
בכלל  למה הגמרא שאלת מובנת שעבוד, מידי מפקיע
שגם  הרמב"ם לשיטת אך אלו, נכסים לפדות צריכים
ובודאי  הקדש נכסי הם הרי השעבוד, נפקע דמים בקדושת

לפדותם? צריך
משנה' ה'לחם שם)ומבאר ערכין :(הל'

הנכס  מן חובם את לגבות יכולים אינם החוב בעלי אמנם
לשלם  יצטרך אותו שיפדה אחר אדם אבל הקדש, שבידי
הקדש  מרשות יוצא כשהנכס כי חובם, את החוב לבעלי

מועט בסכום היא הפדיה ולכן השעבוד, כמה חוזר ("אומדין

חובו") את חוב לבעל שיתן מנת על זו בשדה ליתן רוצה .אדם
המשנה מלשון היא: הגמרא מנת ושאלת על פודה ("הפודה

בכתובתה...") לאשה את ליתן לפדות יכול אחר אדם שרק משמע
הנכס  את בעצמם החוב בעלי יפדו לא ומדוע מהקדש, הנכס
בלא  יוצא הקדש יאמרו "שלא הוא: והתירוץ מועט? בסכום
שהנכס  הרואים יחשבו יפדו, עצמם החוב בעלי אם - פדיון"
משועבד  היה הנכס בעבר (כי פדיון כל בלא מהקדש יצא
כדי  ממנו הבעלֿחוב ויקח אחר "שיפדה תקנו ולכן להם),

הבעלֿחוב". לקח וממנו שפדאוהו הכל שיראו

ה'תשע"ד  כסלו כ"ט שני יום זוכה? - הקודם כל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úBáBç Bì LiL éî¦¤¥
.älçz äáBb BáBç íãwL ìk Z äaøä©§¥Ÿ¤¨©¤§¦¨

מלוה  בין הבדל אין זה שלענין משנה' ה'מגיד וכתב
במלוה  גם קודם, חובו שתאריך וכל פה, על למלוה בשטר
דעת  וכן בשטר. הוא אם גם המאוחר, למלוה קודם פה, על

הרשב"א. כתב וכן גאון האי רב
הרבה  דעות הביא סק"ב) ק"ד סי' (חו"מ הש"ך אך
מאוחר, מתאריך הוא אם אפילו בשטר, שמלוה ראשונים

קודם. מתאריך פה על למלוה קודם
שם  (אורים ותומים' ה'אורים מבאר השיטות, ובטעמי

סק"ל):
ת  גובה חובו שקדם ש"כל הסוברים אם טעם אף חילה"

ש'שעבודא  כיוון הוא, בשטר וחברו בעלֿפה הלווה הוא
נכסי  בעלֿפה במלווה ובין בשטר במלווה ובין מדאורייתא'
ב), קעה, בתרא (בבא התורה מן למלווה משתעבדים הלווה
שבמלווה  ואף הראשון. ללווה כבר השתעבדו הנכסים ולכן
שקנו  הלקוחות לגבי השעבוד את חכמים הפקיעו פה על
שקנו  ללקוחות הפסד לגרום לא (כדי מכן לאחר הנכס את

אין  פה על מלווה כי והשעבוד, ההלוואה על לדעת מבלי
שהיתה  (אף שנייה הלוואה לגבי ה"ד), פ"א לעיל - קול לה

נפקע. לא הקודם למלווה הנכס שעבוד בשטר)
קודם  מאוחר, אפילו בשטר, שמלווה הסוברים וטעם
במלווה  השעבוד את הפקיעו חכמים כי הוא פה על למלווה
דלת  לנעול שלא כדי אחריו, בשטר מלווה לגבי גם פה על
מחשש  בשטר גם להם להלוות ירצו לא שמא לווים, בפני

פה. בעל קודמת הלוואה שקיימת
החייב  של המשועבד שהנכס טוען הנושים אחד ואם
הוא  ולכן עבורו, שילם וטרם לו שמכר הנכס למעשה הוא
זה  לפני ואפילו הנושים, שאר לפני חובו לגבות קודם
צו  סי' (חו"מ הב"ח כתב – יותר מוקדם מתאריך שחובו
אם  חובו, בעלי לכל לשלם לו שאין "לווה סקכ"ג):
חלק  לאחרים אין בעין... הוא בהקפה שלקח הסחורה
עד  למוכר משועבדת בהקפה שלקח הסחורה כלומר, בהם".
(ועיין  החוב בעלי לשאר קודם והמוכר תמורתה, שישלם
על  החולקים דעות שהביא עד, סי' ח"ב שאל חיים שו"ת

זה).



v"ndqeסב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  כסלו ל' שלישי יום שלוחים  או דיינים

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eîML ïéc úéa¥¦¤¨
éøäL ;ìèa ïøëî Z àeäL ìëa eòèå ,ç÷Bì éñëða óøBèì§¥§¦§¥¥©§¨§¨¤¦§¨¨¥¤£¥
,úeòì àì ìáà ïwúì úeLø ïäì Léå ,ç÷Blìå óøBhì çéìLk ïä¥§¨¦©©¥§©¥©§¥¨¤§§©¥£¨Ÿ§©¥

.çéìLk§¨¦©
הי"א)לעיל י"ב חוב (פרק הגובים שביתֿדין הרמב"ם כתב 

בפחות  טעו אם החפץ, ערך בשומת וטעו יתומים מנכסי
כאן  ואילו בטל. מכרן מכך ביותר ורק קיים, המכר מששית

בטעות שאפילו הרמב"ם edy`כותב lka וצריך בטל. המכר
ההלכות? שתי בין להבדל טעם מהו ביאור,

משנה': ה'מגיד ומבאר
אביהם, חוב את לשלם שעליהם ביתומים מדובר שם
מנכסיהם  לגבות נזקקים וביתֿדין כן עושים אינם וכאשר
להוציא  פועלים הם אלא כשלוחיהם נחשבים הדיינים אין
את  שקנה מלוקח בגבייה מדובר כאן ואילו לפועל. הדין את
מוטלת  לא החוב לפריעת שהאחריות המשועבדת, הקרקע
שלוחים  בתור פועלים והדיינים שלו חוב זה אין שהרי עליו
בטלה  שהוא בכל אפילו טעו אם ולכן הצדדים, שני של

שליחותם.
הרמב"ם, בשיטת כן פירש שלא מוכח הטור מדברי אך
שקנה  מלוקח חוב לפריעת בהקשר זה דין הביא לא שכן

גבייה לגבי אלא משועבדת envrקרקע deeldn לפי והרי ,
כשלוחים  פועלים ביתֿדין אין כזה במקרה משנה' ה'מגיד

מששית! בפחות חוזרת טעותם ואין
בין הוא שהחילוק לומר בהכרח הטור mineziולדעת

וטעם  אחר. לאדם בעצמו החייב בין ולא אדם כל לשאר
בעצמו  הלווה הוא אם בין מגדול, גובים כאשר החילוק:
שמחזיק  הקרקע את לתת עליו הרי הלוקח, הוא אם ובין
זאת  עושים בעצמו, כן עושה אינו וכאשר לבעליה, בה
כשליח  דינם ולכן מרצונו) שלא (אף שלו כשלוחים ביתֿדין
הם  יתומים אך בטלה. שליחותם שהוא בכל אפילו טעו ואם
הדיינים  כן ואם הדין, את לקיים חיוב עליהם ואין קטנים
הדין  ואין עצמם מכוח פועלים אלא שלהם שלוחים אינם

מועט. בשיעור טעו כאשר בטל
(lf`d oa`)

ה'תשע"ד  טבת א' רביעי יום תנאי  בכל ערבות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
òaúé àì Z äåìnì ãaòzLî áøòäL ét ìò óà ,áøò éãé ìò©§¥¨¥©©¦¤¤¨¥¦§©§¥©©§¤Ÿ¦§©

.älçz äålä úà òáBz àlà ,älçz áøòä úà¤¤¨¥§¦¨¤¨¥©¤©Ÿ¤§¦¨
כאן)הרשב"א במשל"מ הובא וחמישים, אלף סי' בשאלה (שו"ת, דן

הבאה:
יחזירנו  לא שאם התחייב והשואל לחברו חפץ המשאיל
ערב  לו והעמיד גדול, כסף סכום לו יתן פלוני זמן עד לו
השואל  הזמן ובהגיע השואל, ישלמנו לא אם זה לתשלום
זו  כי לשלם צריך לא שהשואל וכיון החפץ, את החזיר לא
להחזיר  שיוכל ההתחייבות בעת בלבו (שסמך 'אסמכתא'
אינה  ו'אסמכתא' להקנות, בלבו גמר ולא בזמן) החפץ את

ה"ב)קונה פי"א מכירה חייב (הל' יהא הערב האם לעיין: יש
לו? שערב הסכום את לשלם

לטעון: יכול הוא כי הערב את לחייב אין לכאורה
ש  במקרה רק היתה עצמי על שקיבלתי cvnההתחייבות

oicd אבל יכול, אינו שהיא כל ומסיבה לשלם, חייב השואל
oicdאם cvn'אסמכתא' (כי ממנו זאת לתבוע אפשר אי

לתבוע. אפשר אי ממני גם הרי קונה), אינה
בשעה  כי לשלם, חייב כן שהערב מחדש הרשב"א אבל
ולחייב  לתבוע יהיה אפשר שאי ידע ערב, להיות שהתחייב
תנאי. בכל הערבות את עצמו על קיבל כן ואם השואל, את

המדרש דברי גם יבוארו ד)ובכך פ"א, :(שהש"ר
להם  אמר התורה, את לקבל ישראל שעמדו בשעה
ערבים  בנינו לו: אמרו טובים... ערבים לי הביאו הקב"ה:

אותנו.
אין  הרי הבנים, בערבות והתוקף התועלת מה ולכאורה,
וכאן  לשלם, יכול אינו הלווה אם אלא הערב את תובעים

עצמם? מהחוטאים להיפרע יכול הקב"ה
יכול  שהקב"ה ידעו הערבות את שקיבלו שבשעה אלא
כדי  הערבות את קיבלו זאת ובכל האבות, מן להיפרע
תוקף  יש ולכן הערב, את תחילה לתבוע אפשרות שתהיה

הבנים. לערבות
(jlnl dpyn)

ה'תשע"ד  טבת ב' חמישי יום 'גלגול' סוגי שני

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰áiçúpL éî¦¤¦§©¥
íéøçà íéøác åéìò ìbìâì òáBzä ìéçúäå ,úqä elôà ,äòeáL§¨£¦¤¥§¦§¦©¥©§©§¥¨¨§¨¦£¥¦
,òáMäì äöBø éðéà :øîàå Ck òaúpä äàøå ,íúBà ïòè àlL¤Ÿ¨©¨§¨¨©¦§¨¨§¨©¥¦¤§¦¨©
àlà ;Bì ïéòîBL ïéà ...äðBLàøä äðòhä ílLî éðéøä àlà¤¨£¥¦§©¥©©£¨¨¦¨¥§¦¤¨

éìò ìbìbM äî ìk Bì ïz Bà :òaúpì íéøîBàúBðòhî E §¦©¦§¨¥¨©¤¦§¥¨¤¦§¨
.øètäå òáMä Bà úBiàceä©©¨¦¦¨©§¦¨¥

כאשר  שדווקא הרמב"ם מדברי מדייק משנה' ה'מגיד

אין  ודאית, טענה היא שבועה המחייבת הראשונה הטענה
ידי  על התביעות שאר מתשלום להיפטר יכול הנתבע
חלה  הראשונה השבועה אם אך הראשונה, התביעה תשלום
נוספות, שבועות לגלגל בכוחה שגם אף הרי ספק, מטענת

הראשונה. התביעה תשלום ידי על מהן להיפטר יוכל
הדבר: וטעם

כשם  הרי ודאית, טענה היא הראשונה הטענה כאשר
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לחזק  בכוחה כך הטענה, עצם על שבועה לחייב שבכוחה
שבועה. לחייב תוקף להם אין עצמן שמצד נוספות טענות
במקצת, מודה הנתבע אחת טענה על כאשר ולדוגמה,
על  שבועה הנתבע את ומחייבת התובע טענת בכך מתחזקת
אין  עצמן שמצד אף טענותיו יתר בכך מתחזקות וכן השאר,

שבועה. לחייב בהן
ספק, טענת היא הראשונה הטענה כאשר מהֿשאיןֿכן
אינה  עצמה היא אף שהרי הטענות יתר את לחזק בכוחה אין
אלא  הטענה מצד לא הוא כאן 'גלגול' ודין חשובה, טענה
באותה  אותו משביעים שבועה, התחייב שלמעשה כיון

הטענות. שאר על גם הזדמנות

כאשר  זה בדין האופנים שני בין ההבדל נובע ומכאן
מדובר  כאשר הראשונה: הטענה על לשלם רוצה הנתבע
הטענות, משאר לפוטרו התשלום יועיל לא ודאית, בטענה
לגבי  גם התובע דברי את חיזקה כבר הטענה עצם שהרי
כאשר  אך שבועה, חיוב עליהן ו'גלגלה' הטענות שטר
אלא  הטענות יתר את מחזקת שאיננה ספק בטענת מדובר
כאשר  הרי נוספים, שבועה חיובי הגוררת היא השבועה
אין  עליה נשבע ואינו הראשונה התביעה דמי את משלם

נוספות. שבועות עמה שתגרור שבועה ובהל'כאן כאן, האזל (אבן

ד) ג, ופקדון שאלה

ה'תשע"ד  טבת ג' שישי יום הע  אין שראו?מתי מה זוכרים דים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äðî éì ïz¥¦¨¤
éúéåìäLézòøt :ïòèpä øîàå ,íéãòä éøäå EéðBìt éðôa E ¤¦§¦¦©£¥¨¥¦§¨©©¦§¨§©§¦¦§¥§¦

úqä òáMé ...eàa àì .øètäå íàéáä :äålì ïéøîBà Z éðBìôe§¦§¦©Ÿ¤£¦¥§¦¨¥Ÿ¨¦¨©¤¥
.BòøtL¤§¨

לא  אם דווקא הרמב"ם שלשיטת ביאר, משנה' ה'מגיד
בשבועת  די הים) למדינת הלכו או מתו (כי העדים באו
לשלם. חייב והכחישוהו העדים באו אם אבל שפרע, היסת

הקודמת להלכה סתירה זו העדים (ה"ד)ואין באו אם שגם
הוחזק  ולא פטור, ההלואה את שפרע הלוה טענת והכחישו
כי  בו", עדים שהם דבר אלא זוכרים העדים "אין כי כפרן

הקודמת ההלוואה `oiבהלכה כאן ואילו להלוואה עדים
בעדים. היא

והכחישוהו  העדים באו אם שגם מבאר משנה' וה'כסף
וכך  וייפטר. היסת שבועת ישבע אלא כפרן, מוחזק אינו
בעדים  שהצורך הרמב"ם מלשון גם משנה' ה'לחם מדייק
כדברי  ואם משבועה". אף ולהפטר דבריו "לברר כדי הוא
אם  לשלם לחייבו כדי גם נחוצים העדים הרי משנה' ה'מגיד

שפרע! טענתו את יכחישו
אינו  שהלווה הרמב"ם, לדעת משנה': ה'כסף ומוסיף
משום  זהו הלוה, את מכחישים העדים אם גם כפרן מוחזק

(היינו  בו" עדים שהם דבר אלא זוכרין העדים ש"אין
שאם  כן, אם ויוצא לדבר). עדים להיות אותם שהזמינו
פרע  לא שהלוה ויטענו להלוואה עדים להיות אותם ייחדו

הרמב"ם וכלשון לשלם, ויצטרך כפרן יוחזק (בה"ד)בפניהם,

שדבר  היינו בו", עדים שהם דבר אלא זוכרים העדים "שאין
זוכרים. הם הרי בו עדים שהם

סופר' מ')וה'כתב סי' ה'מגיד (אה"ע דברי בהסברת מוסיף
משנה':

שלפנינו, מתקבלת eidyבהלכה לא להלוואה, עדים
אותו, מכחישים הם כאשר עדים בפני שפרע הלוה טענת
מוכנים  היו שלא כיון זוכרים אינם שהעדים לומר ואין
הלוה  היה עדים בפני הייתה שהלוואה היות כי לעדות,
עדים. להיות ההלוואה בהחזרת הנוכחים את להכין משתדל
אותו, מכחישים והם העדים בפני שפרע טוען כאשר ולכן,

הקודמת בהלכה אבל כפרן. להלוואה ly`הוחזק עדים היו
העדים  אם אף עדים' בפני 'פרעתיך הלוה טענת מתקבלת
הוזמנו  אם רק זוכרים שהעדים כיון אותו, מכחישים שמביא
והמלווה  עדים בפני נעשתה לא שההלוואה וכשם לעדות,
המלווה  נאמנות על סמך הלוה גם כך נאמנותו, על סמך

לעדות. להכינם טרח ולא

ה'תשע"ד  טבת ד' קודש שבת מטענתו  דין בעל חזרת

:Á ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰úéáa ïòBhì Lé¥©¥§¥
,äðBLàøä äðòhä Léçëäì úøçà äðòè ïòèìå øæçì ïéc¦©£Ÿ§¦§Ÿ©£¨©¤¤§©§¦©©£¨¨¦¨
íéãò eàBáiL øçàî ìáà ...äðBøçàä Búðòè ìò ïéëîBñå§§¦©©£¨¨©£¨£¨¥©©¤¨¥¦
BàéOäì ìBëé Bðéà Z äéìò CîqL äðBøçàä Búðòè eLéçëéå§©§¦©£¨¨©£¨¤¨©¨¤¨¥¨§©¦

.úøçà äðòèì§©£¨©¤¤
רוצה  אם רק כי כאן הרמב"ם מלשון מדייק יוסף' ה'בית
את  שסתרו העדים הופיעו שכבר לאחר טענתו את לשנות
אחרת  לטענה שינה אם אך נאמן, אינו הקודמת הטענה
האחרונה  בטענה נאמן הוא הרי העדים, שהגיעו קודם
עדים  יבואו כך אחר אם אפילו פוקעת אינה זו ונאמנות

הראשונה. הטענה את הסותרים
החושן' ה'קצות סק"ג)והקשה פ :(סי'

א)בגמרא כב, שנישאה (כתובות הטוענת שאשה מבואר
על  ורק מאחר כי כפנויה, ומוחזקת נאמנת והתגרשה לאיש
כי  שהתגרשה גם נאמנת שנישאה, יודעים אנו דבריה פי
עדים  באו כך אחר אם אבל שהתיר', הפה הוא שאסר 'הפה
נאמנת  אינה שוב התגרשה), אם יודעים (ואינם שנישאה
רק  ולא העדים מכוח שנישאה ידוע כעת שהרי שהתגרשה
הגירושין. טענת על הנאמנות את מאבדת היא ולכן מכוחה,

קשה  זה הנתבע ולפי של הנאמנות סיבת זו: בהלכה
בטענתו  להישאר יכול שהיה משום רק היא השנייה בטענה
הסותרים  עדים שהגיעו לאחר אך בה, נאמן והיה הראשונה
העדים, כנגד בה נאמן היה לא כבר הראשונה הטענה את

השנייה? בטענה הנאמנות את יאבד לא מדוע כן ואם
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ה'תשע"ד  כסלו ל' שלישי יום שלוחים  או דיינים

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eîML ïéc úéa¥¦¤¨
éøäL ;ìèa ïøëî Z àeäL ìëa eòèå ,ç÷Bì éñëða óøBèì§¥§¦§¥¥©§¨§¨¤¦§¨¨¥¤£¥
,úeòì àì ìáà ïwúì úeLø ïäì Léå ,ç÷Blìå óøBhì çéìLk ïä¥§¨¦©©¥§©¥©§¥¨¤§§©¥£¨Ÿ§©¥

.çéìLk§¨¦©
הי"א)לעיל י"ב חוב (פרק הגובים שביתֿדין הרמב"ם כתב 

בפחות  טעו אם החפץ, ערך בשומת וטעו יתומים מנכסי
כאן  ואילו בטל. מכרן מכך ביותר ורק קיים, המכר מששית

בטעות שאפילו הרמב"ם edy`כותב lka וצריך בטל. המכר
ההלכות? שתי בין להבדל טעם מהו ביאור,

משנה': ה'מגיד ומבאר
אביהם, חוב את לשלם שעליהם ביתומים מדובר שם
מנכסיהם  לגבות נזקקים וביתֿדין כן עושים אינם וכאשר
להוציא  פועלים הם אלא כשלוחיהם נחשבים הדיינים אין
את  שקנה מלוקח בגבייה מדובר כאן ואילו לפועל. הדין את
מוטלת  לא החוב לפריעת שהאחריות המשועבדת, הקרקע
שלוחים  בתור פועלים והדיינים שלו חוב זה אין שהרי עליו
בטלה  שהוא בכל אפילו טעו אם ולכן הצדדים, שני של

שליחותם.
הרמב"ם, בשיטת כן פירש שלא מוכח הטור מדברי אך
שקנה  מלוקח חוב לפריעת בהקשר זה דין הביא לא שכן

גבייה לגבי אלא משועבדת envrקרקע deeldn לפי והרי ,
כשלוחים  פועלים ביתֿדין אין כזה במקרה משנה' ה'מגיד

מששית! בפחות חוזרת טעותם ואין
בין הוא שהחילוק לומר בהכרח הטור mineziולדעת

וטעם  אחר. לאדם בעצמו החייב בין ולא אדם כל לשאר
בעצמו  הלווה הוא אם בין מגדול, גובים כאשר החילוק:
שמחזיק  הקרקע את לתת עליו הרי הלוקח, הוא אם ובין
זאת  עושים בעצמו, כן עושה אינו וכאשר לבעליה, בה
כשליח  דינם ולכן מרצונו) שלא (אף שלו כשלוחים ביתֿדין
הם  יתומים אך בטלה. שליחותם שהוא בכל אפילו טעו ואם
הדיינים  כן ואם הדין, את לקיים חיוב עליהם ואין קטנים
הדין  ואין עצמם מכוח פועלים אלא שלהם שלוחים אינם

מועט. בשיעור טעו כאשר בטל
(lf`d oa`)

ה'תשע"ד  טבת א' רביעי יום תנאי  בכל ערבות
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כאן)הרשב"א במשל"מ הובא וחמישים, אלף סי' בשאלה (שו"ת, דן

הבאה:
יחזירנו  לא שאם התחייב והשואל לחברו חפץ המשאיל
ערב  לו והעמיד גדול, כסף סכום לו יתן פלוני זמן עד לו
השואל  הזמן ובהגיע השואל, ישלמנו לא אם זה לתשלום
זו  כי לשלם צריך לא שהשואל וכיון החפץ, את החזיר לא
להחזיר  שיוכל ההתחייבות בעת בלבו (שסמך 'אסמכתא'
אינה  ו'אסמכתא' להקנות, בלבו גמר ולא בזמן) החפץ את

ה"ב)קונה פי"א מכירה חייב (הל' יהא הערב האם לעיין: יש
לו? שערב הסכום את לשלם

לטעון: יכול הוא כי הערב את לחייב אין לכאורה
ש  במקרה רק היתה עצמי על שקיבלתי cvnההתחייבות

oicd אבל יכול, אינו שהיא כל ומסיבה לשלם, חייב השואל
oicdאם cvn'אסמכתא' (כי ממנו זאת לתבוע אפשר אי

לתבוע. אפשר אי ממני גם הרי קונה), אינה
בשעה  כי לשלם, חייב כן שהערב מחדש הרשב"א אבל
ולחייב  לתבוע יהיה אפשר שאי ידע ערב, להיות שהתחייב
תנאי. בכל הערבות את עצמו על קיבל כן ואם השואל, את

המדרש דברי גם יבוארו ד)ובכך פ"א, :(שהש"ר
להם  אמר התורה, את לקבל ישראל שעמדו בשעה
ערבים  בנינו לו: אמרו טובים... ערבים לי הביאו הקב"ה:

אותנו.
אין  הרי הבנים, בערבות והתוקף התועלת מה ולכאורה,
וכאן  לשלם, יכול אינו הלווה אם אלא הערב את תובעים

עצמם? מהחוטאים להיפרע יכול הקב"ה
יכול  שהקב"ה ידעו הערבות את שקיבלו שבשעה אלא
כדי  הערבות את קיבלו זאת ובכל האבות, מן להיפרע
תוקף  יש ולכן הערב, את תחילה לתבוע אפשרות שתהיה

הבנים. לערבות
(jlnl dpyn)

ה'תשע"ד  טבת ב' חמישי יום 'גלגול' סוגי שני
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כאשר  שדווקא הרמב"ם מדברי מדייק משנה' ה'מגיד

אין  ודאית, טענה היא שבועה המחייבת הראשונה הטענה
ידי  על התביעות שאר מתשלום להיפטר יכול הנתבע
חלה  הראשונה השבועה אם אך הראשונה, התביעה תשלום
נוספות, שבועות לגלגל בכוחה שגם אף הרי ספק, מטענת

הראשונה. התביעה תשלום ידי על מהן להיפטר יוכל
הדבר: וטעם

כשם  הרי ודאית, טענה היא הראשונה הטענה כאשר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לחזק  בכוחה כך הטענה, עצם על שבועה לחייב שבכוחה
שבועה. לחייב תוקף להם אין עצמן שמצד נוספות טענות
במקצת, מודה הנתבע אחת טענה על כאשר ולדוגמה,
על  שבועה הנתבע את ומחייבת התובע טענת בכך מתחזקת
אין  עצמן שמצד אף טענותיו יתר בכך מתחזקות וכן השאר,

שבועה. לחייב בהן
ספק, טענת היא הראשונה הטענה כאשר מהֿשאיןֿכן
אינה  עצמה היא אף שהרי הטענות יתר את לחזק בכוחה אין
אלא  הטענה מצד לא הוא כאן 'גלגול' ודין חשובה, טענה
באותה  אותו משביעים שבועה, התחייב שלמעשה כיון

הטענות. שאר על גם הזדמנות

כאשר  זה בדין האופנים שני בין ההבדל נובע ומכאן
מדובר  כאשר הראשונה: הטענה על לשלם רוצה הנתבע
הטענות, משאר לפוטרו התשלום יועיל לא ודאית, בטענה
לגבי  גם התובע דברי את חיזקה כבר הטענה עצם שהרי
כאשר  אך שבועה, חיוב עליהן ו'גלגלה' הטענות שטר
אלא  הטענות יתר את מחזקת שאיננה ספק בטענת מדובר
כאשר  הרי נוספים, שבועה חיובי הגוררת היא השבועה
אין  עליה נשבע ואינו הראשונה התביעה דמי את משלם

נוספות. שבועות עמה שתגרור שבועה ובהל'כאן כאן, האזל (אבן

ד) ג, ופקדון שאלה

ה'תשע"ד  טבת ג' שישי יום הע  אין שראו?מתי מה זוכרים דים
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לא  אם דווקא הרמב"ם שלשיטת ביאר, משנה' ה'מגיד
בשבועת  די הים) למדינת הלכו או מתו (כי העדים באו
לשלם. חייב והכחישוהו העדים באו אם אבל שפרע, היסת

הקודמת להלכה סתירה זו העדים (ה"ד)ואין באו אם שגם
הוחזק  ולא פטור, ההלואה את שפרע הלוה טענת והכחישו
כי  בו", עדים שהם דבר אלא זוכרים העדים "אין כי כפרן

הקודמת ההלוואה `oiבהלכה כאן ואילו להלוואה עדים
בעדים. היא

והכחישוהו  העדים באו אם שגם מבאר משנה' וה'כסף
וכך  וייפטר. היסת שבועת ישבע אלא כפרן, מוחזק אינו
בעדים  שהצורך הרמב"ם מלשון גם משנה' ה'לחם מדייק
כדברי  ואם משבועה". אף ולהפטר דבריו "לברר כדי הוא
אם  לשלם לחייבו כדי גם נחוצים העדים הרי משנה' ה'מגיד

שפרע! טענתו את יכחישו
אינו  שהלווה הרמב"ם, לדעת משנה': ה'כסף ומוסיף
משום  זהו הלוה, את מכחישים העדים אם גם כפרן מוחזק

(היינו  בו" עדים שהם דבר אלא זוכרין העדים ש"אין
שאם  כן, אם ויוצא לדבר). עדים להיות אותם שהזמינו
פרע  לא שהלוה ויטענו להלוואה עדים להיות אותם ייחדו

הרמב"ם וכלשון לשלם, ויצטרך כפרן יוחזק (בה"ד)בפניהם,

שדבר  היינו בו", עדים שהם דבר אלא זוכרים העדים "שאין
זוכרים. הם הרי בו עדים שהם

סופר' מ')וה'כתב סי' ה'מגיד (אה"ע דברי בהסברת מוסיף
משנה':

שלפנינו, מתקבלת eidyבהלכה לא להלוואה, עדים
אותו, מכחישים הם כאשר עדים בפני שפרע הלוה טענת
מוכנים  היו שלא כיון זוכרים אינם שהעדים לומר ואין
הלוה  היה עדים בפני הייתה שהלוואה היות כי לעדות,
עדים. להיות ההלוואה בהחזרת הנוכחים את להכין משתדל
אותו, מכחישים והם העדים בפני שפרע טוען כאשר ולכן,

הקודמת בהלכה אבל כפרן. להלוואה ly`הוחזק עדים היו
העדים  אם אף עדים' בפני 'פרעתיך הלוה טענת מתקבלת
הוזמנו  אם רק זוכרים שהעדים כיון אותו, מכחישים שמביא
והמלווה  עדים בפני נעשתה לא שההלוואה וכשם לעדות,
המלווה  נאמנות על סמך הלוה גם כך נאמנותו, על סמך

לעדות. להכינם טרח ולא

ה'תשע"ד  טבת ד' קודש שבת מטענתו  דין בעל חזרת
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רוצה  אם רק כי כאן הרמב"ם מלשון מדייק יוסף' ה'בית
את  שסתרו העדים הופיעו שכבר לאחר טענתו את לשנות
אחרת  לטענה שינה אם אך נאמן, אינו הקודמת הטענה
האחרונה  בטענה נאמן הוא הרי העדים, שהגיעו קודם
עדים  יבואו כך אחר אם אפילו פוקעת אינה זו ונאמנות

הראשונה. הטענה את הסותרים
החושן' ה'קצות סק"ג)והקשה פ :(סי'

א)בגמרא כב, שנישאה (כתובות הטוענת שאשה מבואר
על  ורק מאחר כי כפנויה, ומוחזקת נאמנת והתגרשה לאיש
כי  שהתגרשה גם נאמנת שנישאה, יודעים אנו דבריה פי
עדים  באו כך אחר אם אבל שהתיר', הפה הוא שאסר 'הפה
נאמנת  אינה שוב התגרשה), אם יודעים (ואינם שנישאה
רק  ולא העדים מכוח שנישאה ידוע כעת שהרי שהתגרשה
הגירושין. טענת על הנאמנות את מאבדת היא ולכן מכוחה,

קשה  זה הנתבע ולפי של הנאמנות סיבת זו: בהלכה
בטענתו  להישאר יכול שהיה משום רק היא השנייה בטענה
הסותרים  עדים שהגיעו לאחר אך בה, נאמן והיה הראשונה
העדים, כנגד בה נאמן היה לא כבר הראשונה הטענה את

השנייה? בטענה הנאמנות את יאבד לא מדוע כן ואם

המשך בעמוד בכג
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טז  ¤¤ּפרק
אֹו‡. הּמלוה ליד ׁשּיפרעּנּו עד הּלוה, ּבאחריּות ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהחֹוב

ּוזרקֹו והּפטר', חֹובי לי 'זרק הּמלוה: לֹו אמר ׁשלּוחֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹליד
ּפטּור  - הּמלוה ליד ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו ואבד אמר לֹו . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבתֹורת חֹובי לי 'זרק הּמעֹות [כחוקי]לֹו: היּו - ּגּטין' ְְִִִִַַָָֹ
לּמלוה, קרֹוב היּו ּבאחריּותֹו; עדין הן הרי לּלוה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקרֹובין
נגנבּו, אֹו מּׁשם אבדּו אם - מחצה על מחצה הּלוה. ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנפטר

מחצה. הּלוה ְֱֵֶֶַַָֹמׁשּלם
.·הֹול' ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לחזר ּבא אם - לֹו' חּיב ׁשאני זה מנה [לקחת לׁשמעֹון ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
בחזרה] ׁשּיּגיע הכסף עד ּבאחריּותן, חּיב והּוא חֹוזר; אינֹו ,ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

לׁשמעֹון. ׁשניהם הּמנה - לראּובן הּמנה את לוי החזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָחּיבין

לראּובן:‚. ׁשמעֹון ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
עֹומדין  ׁשלׁשּתן והיּו ללוי', ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ'מנה

מעמד] וקּבל[באותו ואין [הסכים], עני, ראּובן ונמצא לוי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָ
ׁשמעֹון, על ּבחֹובֹו חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ּׁשּיגּבה מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַלֹו
עׁשיר  ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם הטעהּו. ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
טען  קּבל. ׁשהרי ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - והעני ׁשעה ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאֹותּה
היה, 'עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני, ראּובן ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָלוי
ּכ ואחר ראיה, להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי יראה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעני'

אּלא יהיה לא לוי; מחֹוב יש]יּפטר -[כאילו ּבידֹו ׁשֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ
ו  ,ׁשֹובר 'קּים לֹו: הּפטר'.אֹומרין ְְְִִֵֵַָָ

ּוממּכר „. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו היה ּכבר ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
והמחהּו מנה ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ׁשמעֹון אצל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו

לגבות] ׁשמעֹון[הפנהו ּפי [בהסכמתו]אצל על אף - ְִִֵֶַַ
ׁשּלא  ׁשמעֹון רצה ואם קנה. לא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהמחהּו
על  ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - נתן ואם יּתן; לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיּתן,
רֹוצה  'איני ולֹומר: ּבֹו, לחזר לוי רצה אם וכן נתן. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפיו
ּפי  על ואף מראּובן; חֹובֹו וגֹובה חֹוזר - מּׁשמעֹון' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלגּבֹות

מראּובן. הּׁשאר וגֹובה חֹוזר מּׁשמעֹון, מקצת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנפרע
מה ‰. ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחנוני

ּומּקיפֹו הלואה, ּבתֹורת בהקפה]ּׁשּירצה ׁשּיתקּבץ [נותן עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
מסויים]הּכל 'ּתן [סכום הּבית: ּבעל לֹו ואמר לֹו, ּופֹורע ְִֵֵַַַַַַַָֹ

ואני  אצלי, לֹו ׁשּיׁש מנה חֹובי 'לבעל אֹו סלע', ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפֹועלי
חֹוב  ּבעל אֹו והּפֹועל 'נתּתי', אֹומר החנוני והרי ,'ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּתן

נׁשּבע חֹוב ּבעל אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי' 'לא [שלא אֹומר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹ
נׁשּבע קיבלו] החנוני וכן חֹובֹו; הּבית מּבעל ונֹוטל ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּוא [שנתן] ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית מּבעל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונֹוטל

החנוני  וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע והּפֹועל לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר
ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל ּבמעמד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנׁשּבע

ּתּקנת [יתביישו] זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּזה. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין מּפני חפץ, ּבנקיטת היא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹחכמים
ּבׁשבּועה; ׁשּלא חֹוב ּבעל נֹוטל החנוני, מת אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלפיכ
ׁשּלא  החנוני נֹוטל חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מת אם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן
מׁשּלם  ואינֹו ּכלּום, מפסיד הּבית ּבעל אין ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבׁשבּועה;

אחד. ּתׁשלּום ְֶֶַָָאּלא
.Â לי 'צּוית אֹו לזה', לּתן אמרּת 'אּתה אֹומר: ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחנוני

'לא  אֹומר: הּבית ּובעל לֹו', ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
והחנוני  ונפטר, הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּתי
לבעל  החנוני אמר אם וכן לֹו. ׁשּנתן זה עם ּדין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוׂשה

הּמּקיפֹו בהקפה]הּבית לי [מוכר ׁשּיׁש ּבפנקסי 'ּכתּוב : ְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבעל  נׁשּבע - יֹודע' 'איני אֹומר: הּבית ּובעל מנה', ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאצל
חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ונפטר, יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית

חכמים. ּתּקנת ּבזה ואין ּדבר; ְְֲִֵֶַַָָָָָָלכל
.Ê וטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן

ּומסירה ּבכתיבה לֹו נתנֹו קנאו]ׁשּלוי ואבד [וממילא , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען אֹו ּבֹו, ׁשהקנהּו [אגב הּׁשטר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

הֹואיל הקניית] מּׁשמעֹון, אֹותֹו ּגֹובה זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַהּקרקע
'יּׁשבע  ואמר ללוי, ׁשּפרע ׁשמעֹון טען ידֹו. מּתחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצא
ׁשּפרע, לֹו הֹודה ראּובן. יגּבה ּכ ואחר לֹו, יּׁשבע - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי'
זה  ׁשטר נתן ולא מכר ׁשּלא לוי טען לראּובן. לוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹיׁשּלם

ונפטר. הּסת נׁשּבע -ְְְִִֵֶָָ
.Áׁשליׁש ּביד ׁשהיה שלישי]ׁשטר מּתחת [אדם והֹוציא ֹו , ְְְִִִֶַַַָָָָ

ּפי  על אף נאמן, - הּוא' 'ּפרּוע ואמר ּדין, ּבבית ְְֱִִֵֶַַַַָָָָידֹו
מקּים בבי"ד]ׁשהּׁשטר ׂשֹורפֹו[מאושר היה רצה, ׁשאּלּו ; ְְְִֶֶַָָָָָָֻ

מּתחת  יֹוצא ּכתב ונמצא הּׁשליׁש, מת אם וכן קֹורעֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפרּוע, זה הרי - ּפרּוע אצלֹו הּמּנח זה ׁשּׁשטר הּׁשליׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻידי
מּתחת  ׁשּיצא ּכתב אבל הּכתב. על עדים ׁשאין ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאף
ידי  ּבכתב היה אפּלּו - ּפרּוע ּפלֹוני ׁשּׁשטר הּמלוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָידי

ּכמׂשחק. אּלא אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַָהּמלוה,
.Ëהּכתב על עדים פרוע]היּו שהחוב המלווה, -[שאצל ְִֵַַָָ

מקּימין היּו בבי"ד]אם ואם [בדוקים ּפרּוע. הּׁשטר הרי , ְְְֲִִִֵַַָָָָֻ
הּׁשֹובר: זה על החֹותמין העדים יּׁשאלּו קּיּום, עליו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין
ידי  ּומּתחת הֹואיל - מצּויין העדים ׁשאין אֹו ידעּו, לא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאם

ּכלּום. הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי מּתחת אֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלוה
.È ואף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּועין ׁשטרֹות ּבין הּׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא

ּכתּוב  נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּבקצתֹו ואפּלּו מאחריו ּבין מּלפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבגּופֹו

עֹוׂשין [קצהו] - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע זה ׁשּׁשטר ,ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
וא  עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על אף הּכתב, ּפי על על ף ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

היה  לא נפרע, לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּפי
הּׁשטר. על ְֵַַָּכֹותב
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.‡Èׁשטר אחרים]הּמֹוצא ידּוע [של ואין ׁשטרֹותיו, ּבין ְְְֵֵֵַַָָָָ
ּטיבֹו פרוע]מה אלּיהּו.[אם ׁשּיבֹוא עד מּנח יהיה - ְִִִֵֶֶַַָָָֻ

.·È יֹודע ואיני ּפרּוע, ׁשטרֹותי ּבין 'ׁשטר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
לאחד נמצא ּפרּועין; ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא' [ללווה]איזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

לחברֹו: אמר ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע הּגדֹול ׁשנים, ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָׁשם
אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע' ּבידי ל יׁש ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ'ׁשטר
עליו, לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל – ּפרּוע' ּבידי ל 'חֹוב ְְְִֵֶַַָָָָָָָּפרּוע;

ּפרּועין. ְִָֻּכּלן

יז  ¤¤ּפרק
ּבׁשטר ‡. הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה

'איני  אֹומר: והּיֹורׁש ,'אבי את 'ּפרעּתי ואמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעליו,
לֹו' וׁשּלם 'עמד לֹו: אֹומרין - -יֹודע' לי' 'יּׁשבע אמר: . ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

ּפקדנּו 'ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע זה אּבא [הודיענו]הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  מצינּו וׁשּלא ּבפיו, אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר, ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

וגֹובה. ּפרּוע', זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָׁשטרֹותיו
מן ·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

לֹו ואֹומר ּבׁשבּועה; אּלא יּפרע לא - [ליורש]הּיֹורׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
אּבא, לנּו אמר וׁשּלא אּבא, ּפקדנּו ׁשּלא 'הּׁשבע ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתחּלה:
ואפּלּו ּפרּוע'. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
זה  הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה הּמּטל קטן הּיֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהיה
זה  ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה צּוה ואם ונֹוטל. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנׁשּבע
הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא הּיֹורׁש יּפרע - ּפרּוע ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹאינֹו

יֹורׁשי ‚. אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמת
הּלוה, ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי נֹוטלין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ׁשּבארנּו ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע הּמלוה ּוכבר נתחּיב ; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
להּׁשבע  יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמת,
יֹורׁשי  והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהן נפרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ׁשטר  ,לפיכ מּידן. מֹוציאין אין - חֹובן את וגבּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמלוה,
אביהן  ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים יתֹומים ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָחֹוב
ּגֹובין  אין ּבֹו: מגּבין ואין אֹותֹו, קֹורעין אין - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹהּלוה
ואין  ׁשּבארנּו; ּכמֹו לבניו ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו,

ּבֹו. ויֹוציא ּבֹו ׁשּידּון ּדּין יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְִִֶֶַָָָָקֹורעין
יּפרעּו„. לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הרי  הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן הּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיֹורׁשי
לוה  מּיֹורׁשי ונפרע חֹוזר .הערב ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹ

הּפֹוגם ‰. הרי אּלא לֹו; הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין
ׁשטרֹו חלקו]את שפרוע ׁשאינֹו[מודה ּפי על אף - ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

אּבא, ּפקדנּו 'ׁשּלא נׁשּבעין ּבניו הרי ּבׁשבּועה, אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּגֹובה
ׁשּכל  אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ולא אּבא, צּונּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
הּלוה  מן ּבין הּׁשטר, ׁשאר את וגֹובין ּפרּוע'; הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשטר

מּיֹורׁשיו. ְִֵָּבין
.Â אמר' לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ּגֹובין  הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלנּו
'לא  ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ׁשּכל ּבׁשבּועה; ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹׁשּלא

ואמרּו:ּפרעּתי' לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  ּגֹובהּו זה הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, לנּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ'אמר

'ּפרעּתי'; ׁשּיאמר זמן ּכל ּבּׁשטר האמינֹו ואפּלּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשבּועה,
ּפרעּתי'. 'לא ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּכל

.Ê נאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש
הּסת  נׁשּבע הּלוה הרי - 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
'והרי  לֹו ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו
היה. זה ּתנאי על הּׁשטר, ׁשעּקר יֹורׁשי'; על נאמן ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָֹאם

מלוה  ליֹורׁשי אפּלּו .נׁשּבע ְְְְֲִִֵֶַָ
.Á ׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

- אביו מיתת ּבֹואחר מגּבין ואין הּׁשטר, את קֹורעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לא  ּולפיכ הּוא, מזּיף ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻעד

האב  ּבחּיי הּלוה .הֹוציאֹו ְִֵֶַַָָֹ
.Ë,ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַָָָָהּמֹוציא

מגּבהּו יׂשראל, ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; מּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמגּבהּו
היה  לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה - יׂשראל ארץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּמעֹות
ּבבל; מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה - ּבבבל והֹוציאֹו מקֹום, ׁשם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבּׁשטר
ּבא  יׂשראל. ארץ מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה יׂשראל, ּבארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָהֹוציאֹו
הּלוה  וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשהֹוציא הּמקֹום מּמעֹות ּבֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלגּבֹות
הּמטּבע  מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף לֹו חּיב ׁשאני ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמעֹות
ּׁשּירצה  מה - סתם ּכסף ּבֹו היה ויּטל. הּמלוה יּׁשבע -ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר למד, אּתה מּכאן יגּבהּו. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלוה,
זמן  ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ּדבר. לכל ּכׁשר ּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנכּתב
יכֹול  אּתה אין זֹו ׁשעדּות ּפי על אף ּכׁשר, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,
ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ממֹונֹות ּבדיני מדקּדקין אין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָלהזּמּה.
ׁשטרי  ,ּולפיכ לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּיתּבאר,

המאחרין כתיבתם]חֹוב מיום מאוחר אף [תאריכם ּכׁשרין, ְְִִֵַַָֻ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו להזּמן, יכֹול ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעל

יח  ¤¤ּפרק
וערבאין הּמל ‡. אחראין נכסיו ּכל הרי סתם, חברֹו את וה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

את [משועבדים] ּתֹובע לגּבֹות, ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלחֹוב
ּבין  מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ּתחּלה: חֹובֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעל
הּלוה  נתן לא ואם הּלוה; ּברצֹון מהן ּגֹובה - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקעֹות
הּנמצא  ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית אֹותֹו מגּבין ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּדעּתֹו,
ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל ּגֹובה זה הרי - חֹובֹו ׁשטר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד
נתּונים  אֹו לאחרים מכּורין עּתה ׁשהן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ּבחֹוב  ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן אֹו הּלוה ּומכר הֹואיל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמּתנה;
הּמּתנֹות; ּבעלי מּיד אֹו הּלקֹוחֹות מּיד מֹוציא זה הרי ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזה,
ּבקרקעֹות  אמּורים? ּדברים ּבּמה 'טֹורף'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוזה
ׁשּלוה  לאחר לֹו הּבאין נכסים אבל ׁשּלוה. ּבעת לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיּו
עליו  התנה ואם טֹורף. ואינֹו חֹוב, לבעל נׁשּתעּבדּו לא -ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
אחר  וקנה מהן, להּפרע מׁשעּבדין יהיּו ׁשּיקנה נכסים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּכל

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל הרי - נתן אֹו ּומכר ֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלוה
אבל ·. ּבקרקע. אּלא אמּורין, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאין

לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות; עליהן אין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּטלטלין,
אֹותן  טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעתֹו ׁשּמכרן ׁשּלוה, .ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹו, ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל חֹובֹו לבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָהקנה
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טז  ¤¤ּפרק
אֹו‡. הּמלוה ליד ׁשּיפרעּנּו עד הּלוה, ּבאחריּות ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהחֹוב

ּוזרקֹו והּפטר', חֹובי לי 'זרק הּמלוה: לֹו אמר ׁשלּוחֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹליד
ּפטּור  - הּמלוה ליד ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו ואבד אמר לֹו . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבתֹורת חֹובי לי 'זרק הּמעֹות [כחוקי]לֹו: היּו - ּגּטין' ְְִִִִַַָָֹ
לּמלוה, קרֹוב היּו ּבאחריּותֹו; עדין הן הרי לּלוה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקרֹובין
נגנבּו, אֹו מּׁשם אבדּו אם - מחצה על מחצה הּלוה. ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנפטר

מחצה. הּלוה ְֱֵֶֶַַָֹמׁשּלם
.·הֹול' ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לחזר ּבא אם - לֹו' חּיב ׁשאני זה מנה [לקחת לׁשמעֹון ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
בחזרה] ׁשּיּגיע הכסף עד ּבאחריּותן, חּיב והּוא חֹוזר; אינֹו ,ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

לׁשמעֹון. ׁשניהם הּמנה - לראּובן הּמנה את לוי החזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָחּיבין

לראּובן:‚. ׁשמעֹון ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
עֹומדין  ׁשלׁשּתן והיּו ללוי', ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ'מנה

מעמד] וקּבל[באותו ואין [הסכים], עני, ראּובן ונמצא לוי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָ
ׁשמעֹון, על ּבחֹובֹו חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ּׁשּיגּבה מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַלֹו
עׁשיר  ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם הטעהּו. ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
טען  קּבל. ׁשהרי ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - והעני ׁשעה ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאֹותּה
היה, 'עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני, ראּובן ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָלוי
ּכ ואחר ראיה, להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי יראה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעני'

אּלא יהיה לא לוי; מחֹוב יש]יּפטר -[כאילו ּבידֹו ׁשֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ
ו  ,ׁשֹובר 'קּים לֹו: הּפטר'.אֹומרין ְְְִִֵֵַָָ

ּוממּכר „. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו היה ּכבר ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
והמחהּו מנה ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ׁשמעֹון אצל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו

לגבות] ׁשמעֹון[הפנהו ּפי [בהסכמתו]אצל על אף - ְִִֵֶַַ
ׁשּלא  ׁשמעֹון רצה ואם קנה. לא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהמחהּו
על  ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - נתן ואם יּתן; לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיּתן,
רֹוצה  'איני ולֹומר: ּבֹו, לחזר לוי רצה אם וכן נתן. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפיו
ּפי  על ואף מראּובן; חֹובֹו וגֹובה חֹוזר - מּׁשמעֹון' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלגּבֹות

מראּובן. הּׁשאר וגֹובה חֹוזר מּׁשמעֹון, מקצת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנפרע
מה ‰. ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחנוני

ּומּקיפֹו הלואה, ּבתֹורת בהקפה]ּׁשּירצה ׁשּיתקּבץ [נותן עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
מסויים]הּכל 'ּתן [סכום הּבית: ּבעל לֹו ואמר לֹו, ּופֹורע ְִֵֵַַַַַַַָֹ

ואני  אצלי, לֹו ׁשּיׁש מנה חֹובי 'לבעל אֹו סלע', ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפֹועלי
חֹוב  ּבעל אֹו והּפֹועל 'נתּתי', אֹומר החנוני והרי ,'ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּתן

נׁשּבע חֹוב ּבעל אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי' 'לא [שלא אֹומר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹ
נׁשּבע קיבלו] החנוני וכן חֹובֹו; הּבית מּבעל ונֹוטל ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּוא [שנתן] ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית מּבעל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונֹוטל

החנוני  וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע והּפֹועל לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר
ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל ּבמעמד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנׁשּבע

ּתּקנת [יתביישו] זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּזה. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין מּפני חפץ, ּבנקיטת היא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹחכמים
ּבׁשבּועה; ׁשּלא חֹוב ּבעל נֹוטל החנוני, מת אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלפיכ
ׁשּלא  החנוני נֹוטל חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מת אם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן
מׁשּלם  ואינֹו ּכלּום, מפסיד הּבית ּבעל אין ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבׁשבּועה;

אחד. ּתׁשלּום ְֶֶַָָאּלא
.Â לי 'צּוית אֹו לזה', לּתן אמרּת 'אּתה אֹומר: ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחנוני

'לא  אֹומר: הּבית ּובעל לֹו', ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
והחנוני  ונפטר, הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּתי
לבעל  החנוני אמר אם וכן לֹו. ׁשּנתן זה עם ּדין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוׂשה

הּמּקיפֹו בהקפה]הּבית לי [מוכר ׁשּיׁש ּבפנקסי 'ּכתּוב : ְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבעל  נׁשּבע - יֹודע' 'איני אֹומר: הּבית ּובעל מנה', ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאצל
חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ונפטר, יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית

חכמים. ּתּקנת ּבזה ואין ּדבר; ְְֲִֵֶַַָָָָָָלכל
.Ê וטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן

ּומסירה ּבכתיבה לֹו נתנֹו קנאו]ׁשּלוי ואבד [וממילא , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען אֹו ּבֹו, ׁשהקנהּו [אגב הּׁשטר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

הֹואיל הקניית] מּׁשמעֹון, אֹותֹו ּגֹובה זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַהּקרקע
'יּׁשבע  ואמר ללוי, ׁשּפרע ׁשמעֹון טען ידֹו. מּתחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצא
ׁשּפרע, לֹו הֹודה ראּובן. יגּבה ּכ ואחר לֹו, יּׁשבע - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי'
זה  ׁשטר נתן ולא מכר ׁשּלא לוי טען לראּובן. לוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹיׁשּלם

ונפטר. הּסת נׁשּבע -ְְְִִֵֶָָ
.Áׁשליׁש ּביד ׁשהיה שלישי]ׁשטר מּתחת [אדם והֹוציא ֹו , ְְְִִִֶַַַָָָָ

ּפי  על אף נאמן, - הּוא' 'ּפרּוע ואמר ּדין, ּבבית ְְֱִִֵֶַַַַָָָָידֹו
מקּים בבי"ד]ׁשהּׁשטר ׂשֹורפֹו[מאושר היה רצה, ׁשאּלּו ; ְְְִֶֶַָָָָָָֻ

מּתחת  יֹוצא ּכתב ונמצא הּׁשליׁש, מת אם וכן קֹורעֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפרּוע, זה הרי - ּפרּוע אצלֹו הּמּנח זה ׁשּׁשטר הּׁשליׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻידי
מּתחת  ׁשּיצא ּכתב אבל הּכתב. על עדים ׁשאין ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאף
ידי  ּבכתב היה אפּלּו - ּפרּוע ּפלֹוני ׁשּׁשטר הּמלוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָידי

ּכמׂשחק. אּלא אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַָהּמלוה,
.Ëהּכתב על עדים פרוע]היּו שהחוב המלווה, -[שאצל ְִֵַַָָ

מקּימין היּו בבי"ד]אם ואם [בדוקים ּפרּוע. הּׁשטר הרי , ְְְֲִִִֵַַָָָָֻ
הּׁשֹובר: זה על החֹותמין העדים יּׁשאלּו קּיּום, עליו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין
ידי  ּומּתחת הֹואיל - מצּויין העדים ׁשאין אֹו ידעּו, לא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאם

ּכלּום. הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי מּתחת אֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלוה
.È ואף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּועין ׁשטרֹות ּבין הּׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא

ּכתּוב  נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּבקצתֹו ואפּלּו מאחריו ּבין מּלפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבגּופֹו

עֹוׂשין [קצהו] - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע זה ׁשּׁשטר ,ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
וא  עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על אף הּכתב, ּפי על על ף ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

היה  לא נפרע, לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּפי
הּׁשטר. על ְֵַַָּכֹותב
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.‡Èׁשטר אחרים]הּמֹוצא ידּוע [של ואין ׁשטרֹותיו, ּבין ְְְֵֵֵַַָָָָ
ּטיבֹו פרוע]מה אלּיהּו.[אם ׁשּיבֹוא עד מּנח יהיה - ְִִִֵֶֶַַָָָֻ

.·È יֹודע ואיני ּפרּוע, ׁשטרֹותי ּבין 'ׁשטר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
לאחד נמצא ּפרּועין; ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא' [ללווה]איזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

לחברֹו: אמר ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע הּגדֹול ׁשנים, ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָׁשם
אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע' ּבידי ל יׁש ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ'ׁשטר
עליו, לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל – ּפרּוע' ּבידי ל 'חֹוב ְְְִֵֶַַָָָָָָָּפרּוע;

ּפרּועין. ְִָֻּכּלן
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ּבׁשטר ‡. הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה

'איני  אֹומר: והּיֹורׁש ,'אבי את 'ּפרעּתי ואמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעליו,
לֹו' וׁשּלם 'עמד לֹו: אֹומרין - -יֹודע' לי' 'יּׁשבע אמר: . ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

ּפקדנּו 'ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע זה אּבא [הודיענו]הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  מצינּו וׁשּלא ּבפיו, אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר, ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

וגֹובה. ּפרּוע', זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָׁשטרֹותיו
מן ·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

לֹו ואֹומר ּבׁשבּועה; אּלא יּפרע לא - [ליורש]הּיֹורׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
אּבא, לנּו אמר וׁשּלא אּבא, ּפקדנּו ׁשּלא 'הּׁשבע ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתחּלה:
ואפּלּו ּפרּוע'. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
זה  הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה הּמּטל קטן הּיֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהיה
זה  ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה צּוה ואם ונֹוטל. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנׁשּבע
הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא הּיֹורׁש יּפרע - ּפרּוע ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹאינֹו

יֹורׁשי ‚. אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמת
הּלוה, ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי נֹוטלין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ׁשּבארנּו ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע הּמלוה ּוכבר נתחּיב ; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
להּׁשבע  יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמת,
יֹורׁשי  והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהן נפרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ׁשטר  ,לפיכ מּידן. מֹוציאין אין - חֹובן את וגבּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמלוה,
אביהן  ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים יתֹומים ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָחֹוב
ּגֹובין  אין ּבֹו: מגּבין ואין אֹותֹו, קֹורעין אין - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹהּלוה
ואין  ׁשּבארנּו; ּכמֹו לבניו ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו,

ּבֹו. ויֹוציא ּבֹו ׁשּידּון ּדּין יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְִִֶֶַָָָָקֹורעין
יּפרעּו„. לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הרי  הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן הּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיֹורׁשי
לוה  מּיֹורׁשי ונפרע חֹוזר .הערב ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹ

הּפֹוגם ‰. הרי אּלא לֹו; הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין
ׁשטרֹו חלקו]את שפרוע ׁשאינֹו[מודה ּפי על אף - ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

אּבא, ּפקדנּו 'ׁשּלא נׁשּבעין ּבניו הרי ּבׁשבּועה, אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּגֹובה
ׁשּכל  אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ולא אּבא, צּונּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
הּלוה  מן ּבין הּׁשטר, ׁשאר את וגֹובין ּפרּוע'; הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשטר

מּיֹורׁשיו. ְִֵָּבין
.Â אמר' לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ּגֹובין  הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלנּו
'לא  ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ׁשּכל ּבׁשבּועה; ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹׁשּלא

ואמרּו:ּפרעּתי' לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  ּגֹובהּו זה הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, לנּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ'אמר

'ּפרעּתי'; ׁשּיאמר זמן ּכל ּבּׁשטר האמינֹו ואפּלּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשבּועה,
ּפרעּתי'. 'לא ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּכל

.Ê נאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש
הּסת  נׁשּבע הּלוה הרי - 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
'והרי  לֹו ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו
היה. זה ּתנאי על הּׁשטר, ׁשעּקר יֹורׁשי'; על נאמן ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָֹאם

מלוה  ליֹורׁשי אפּלּו .נׁשּבע ְְְְֲִִֵֶַָ
.Á ׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

- אביו מיתת ּבֹואחר מגּבין ואין הּׁשטר, את קֹורעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לא  ּולפיכ הּוא, מזּיף ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻעד

האב  ּבחּיי הּלוה .הֹוציאֹו ְִֵֶַַָָֹ
.Ë,ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַָָָָהּמֹוציא

מגּבהּו יׂשראל, ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; מּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמגּבהּו
היה  לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה - יׂשראל ארץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּמעֹות
ּבבל; מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה - ּבבבל והֹוציאֹו מקֹום, ׁשם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבּׁשטר
ּבא  יׂשראל. ארץ מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה יׂשראל, ּבארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָהֹוציאֹו
הּלוה  וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשהֹוציא הּמקֹום מּמעֹות ּבֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלגּבֹות
הּמטּבע  מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף לֹו חּיב ׁשאני ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמעֹות
ּׁשּירצה  מה - סתם ּכסף ּבֹו היה ויּטל. הּמלוה יּׁשבע -ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר למד, אּתה מּכאן יגּבהּו. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלוה,
זמן  ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ּדבר. לכל ּכׁשר ּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנכּתב
יכֹול  אּתה אין זֹו ׁשעדּות ּפי על אף ּכׁשר, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,
ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ממֹונֹות ּבדיני מדקּדקין אין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָלהזּמּה.
ׁשטרי  ,ּולפיכ לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּיתּבאר,

המאחרין כתיבתם]חֹוב מיום מאוחר אף [תאריכם ּכׁשרין, ְְִִֵַַָֻ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו להזּמן, יכֹול ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעל
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וערבאין הּמל ‡. אחראין נכסיו ּכל הרי סתם, חברֹו את וה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

את [משועבדים] ּתֹובע לגּבֹות, ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלחֹוב
ּבין  מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ּתחּלה: חֹובֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעל
הּלוה  נתן לא ואם הּלוה; ּברצֹון מהן ּגֹובה - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקעֹות
הּנמצא  ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית אֹותֹו מגּבין ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּדעּתֹו,
ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל ּגֹובה זה הרי - חֹובֹו ׁשטר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד
נתּונים  אֹו לאחרים מכּורין עּתה ׁשהן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ּבחֹוב  ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן אֹו הּלוה ּומכר הֹואיל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמּתנה;
הּמּתנֹות; ּבעלי מּיד אֹו הּלקֹוחֹות מּיד מֹוציא זה הרי ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזה,
ּבקרקעֹות  אמּורים? ּדברים ּבּמה 'טֹורף'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוזה
ׁשּלוה  לאחר לֹו הּבאין נכסים אבל ׁשּלוה. ּבעת לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיּו
עליו  התנה ואם טֹורף. ואינֹו חֹוב, לבעל נׁשּתעּבדּו לא -ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
אחר  וקנה מהן, להּפרע מׁשעּבדין יהיּו ׁשּיקנה נכסים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּכל

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל הרי - נתן אֹו ּומכר ֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלוה
אבל ·. ּבקרקע. אּלא אמּורין, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאין

לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות; עליהן אין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּטלטלין,
אֹותן  טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעתֹו ׁשּמכרן ׁשּלוה, .ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹו, ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל חֹובֹו לבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָהקנה
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הּמּטלטלין; מאֹותן טֹורף זה הרי - הּכל מן נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו
מּטלטלין  ל 'ׁשהקניתי חֹובֹו: ּבׁשטר לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹוהּוא

ל  ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על לי ּכאסמכּתאׁשּיׁש ׁשּלא [הבטחה י, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
שלם] בלב שאינה הּׁשטרֹות'מוגזמת ּכטפסי וׁשּלא ,ְְְְֵֶַָָֹ

עתיד [טיוטות] ׁשאני נכסים 'ׁשּכל לֹו: ּכתב אם וכן .ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
ל מׁשעּבדים הן הרי מּטלטלין, ּבין קרקעֹות ּבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻלקנֹות,
הּקרקעֹות  ּגב על ל קנּויין והּמּטלטלין מהן, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָלהּפרע
- הּׁשטרֹות' ּכטפסי וׁשּלא ּכאסמכּתא, ׁשּלא מהן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלהּפרע
ׁשּלוה; לאחר הּלוה ׁשּקנה הּמּטלטלין מן אף טֹורף זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ְְֶֶַַָָָׁשּכל
היּפֹותיקי‚. ׂשדהּו לאּׁשה [שיעבוד]עׂשה אֹו חֹובֹו, לבעל ְְִִֵֵֵַַָָָָ

- נהר ּוׁשטפּה ּתגּבּו', 'מּכאן להן: ׁשּיכּתב והּוא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה,
עּמֹו התנה ואם אֹותן; וטֹורף נכסים, מּׁשאר ּגֹובה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
נכסים. מּׁשאר ּגֹובה אינֹו מּזֹו, אּלא ּפרעֹון לֹו יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּופרׁש מּמּנּו, לוה אם אחריּות [בשטר]וכן עליו לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם. המׁשעּבדין מן ּגֹובה אינֹו זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻ

לאּׁשה „. אֹו חֹוב לבעל  היּפֹותיקי ׂשדהּו ְְִִֵֵֵֶַַָָָהעֹוׂשה
חֹוב  ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ּומכרּה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבכתּבתּה,

אֹותּה יטרף חֹורין, ּבני נכסים ימצא לא אם - ּבּמה לגּבֹות . ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹ
לׁשעתּה ּבׁשּמכרּה אמּורים? חוב]ּדברים בעל שיגבנה ;[עד ְְְְֲִִִֶָָָָָ

מכּורה. אינּה עֹולם, ממּכר מכרּה ְְְֲִֵַָָָָָָאבל
ּגֹובה ‰. חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו היּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָעׂשה

קֹול לֹו ׁשּיׁש מּפני השיעבוד]מּמּנּו, ׁשֹורֹו[מתפרסם עׂשה . ְִִֵֵֶֶָָ
ׁשאר  וכן מּמּנּו; ּגֹובה חֹוב ּבעל אין ּומכרֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהיּפֹותיקי

קֹול. להן ׁשאין מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַַָהּמּטלטלין,
.Â ּפי על אף - וׁשחררֹו היּפֹותיקי, רּבֹו ׁשעׂשהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבד

לֹו: לחרּות;ׁשּכתב יצא מּזה', אּלא ּפרעֹון ל יהיה 'לא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשהחמץ הקּדיׁשֹו; אם לגוי]וכן והּׁשחרּור [שמשועבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

חֹוזר  חֹוב ּבעל והרי הּׁשעּבּוד; מּיד מפקיעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַוההקּדׁש
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, מן חֹובֹו ּבחֹובֹו,[חדש]וגֹובה ְְְְִֵֶֶַָָָֹ

זה מּזמן של]וטֹורף חּיב [המעודכן הּוא ולּמה הּׁשטר. ְְְְִֵֶַַַָָָָ
להּזיק  הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון לאּבד ׁשּגרם מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלׁשּלם?
הּׁשני  רּבֹו את וכֹופין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מׁשּלם, -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ויאמר  ּבּׁשּוק, ימצאּנּו ׁשּלא העֹולם, ּתּקּון מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלׁשחררֹו,

אּתה'. 'עבּדי ְִַַָלֹו:
.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

מּיד  הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַׁשההקּדׁש
מנת  על זֹו, ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההקּדׁש,
לפי  ּכתּבתּה; ּולאּׁשה חֹובֹו, את חֹוב לבעל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּיּתן
חֹוב  ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד לחּלין ותצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּכׁשּתּפדה

ּבכתּבתּה האּׁשה אֹו אֹותּה, ּבערכין ויטרף ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
.Áלטרף ׁשּבא חֹוב הלווה]ּבעל שמכר יׁש[משדה אם - ְִִֵֶַַָֹ

טֹורף; ּׁשהּוא מה ּדמי לֹו ולּתן לסּלקֹו יכֹול לּלֹוקח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹות
היּפֹותיקי, אֹותּה עׂשה ואם לּמֹוכר. ותֹובע הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוחֹוזר

ּבדמים. לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵַָָאינֹו
.Ë ׁשּתי לֹו והיּו זּוז, מאתים לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

הּׁשנּיה  לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ּומכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹות,

הּׁשנּיה  לטרף וחזר ּבמנה, האחת וטרף ׁשמעֹון ּובא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמנה,
ּתרצה  'אם לֹו: ואמר מאתים לוי והביא לֹו, הּנׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמנה
,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיֹות
- והסּתּלק' חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם מּוטב; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
ׁשּקּבלּה ּפי על אף - ּבּה ועמד ׁשמעֹון, רצה לוי . עם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּדין

ּבמנה  אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין .ּבמאתים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.È ׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהם

עׂשּו מצוה - לֹו ׁשּנתנּו לפרע ׁשּמאה היתֹומים על ׁשּמצוה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׂשדה  ּדמי הּמאה 'אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחֹוב
ּבׁשאר  אחרת ּפעם אֹותּה ולטרף לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּטרפּת',

חֹובֹו.

ה'תשע"ד  כסלו כ"ט שני יום

יט  ¤¤ּפרק
יגּבּו‡. לא מהן, לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכׁשּיֹורדין

ׁשּבקרקעֹותיו  הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה,לבעל ודין . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתעמד, "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית, מן חֹוב ּבעל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיגּבה
ׁשל  ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא" בֹו נׁשה אּתה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוהאיׁש
ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ּפחּות להֹוציא? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָאדם
אמּורים? ּדברים ּבּמה לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹּכדי
מן  להּפרע הּבא אבל עצמֹו. הּלוה מן להּפרע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבבא
מן  אּלא יּפרע לא - ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּיֹורׁשין,

ִִַהּזּבּורית.
מׁשעּבדין·. מּנכסים נפרעים אחרי אין [שנמכרו ְְְְִִִִִֵָָָֻ

ּבני ההלוואה] היּו ואפּלּו חֹורין; ּבני נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
הלווה]חֹורין אֹו[ברשות ּבינֹונית והמׁשעּבדין זּבּורית, ְְְִִִִִֵַָֻ

נׁשּתּדפּו ׁשּנתנן. ּבין ׁשּמכרן ּבין חֹורין,[נשחתו]עּדית, ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אינן. ּכאּלּו ׁשּנׁשחתּו, ׁשּכיון המׁשעּבדין; מן טֹורף זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהרי

ּומכר ‚. ׁשמעֹון והל לׁשמעֹון, ׂשדֹותיו ּכל ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָראּובן
ׁשל  חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת -ׂשדה לטרף ראּובן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּגֹובה. מּזה רצה ּגֹובה, מּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָרצה
- זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ּבינֹונית. לוי ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשּלקח
טרחּתי  זה 'מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
לוי  לקח אם וכן מּמּנה'. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולקחּתי
ׁשּלקח  הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל והּניח ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבינֹונית,
מקֹום  ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי, טֹורף אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּמּנּו' .לגּבֹות ְִִֶ
ּבארנּו„. חֹוב ּכבר ּובעל ּבעּדית, להן ׁשמין ׁשהּנּזקין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- וזּבּורית עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְְִִִִִִִִֵַָָֻּבבינֹונית,
לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, ְְְִִִִִִִַַַָָָֻנּזקין
אּׁשה  ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ּובינֹונית ְְִִִִִִִִֵַַַָָֻעּדית
חֹוב  ּובעל נּזקין - ּבלבד וזּבּורית ּבינֹונית לֹו היּו ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָּבבינֹונית.

ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְִִִִֵַָֻּבבינֹונית,
ּתחת ‰. נכנסּו ּכּלן - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֻמכרן
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מן  טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָהּבעלים,
לזה  מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבינֹונית,
טֹורפין  הסּפיק, לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן זה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֻאחר
פניו  מּׁשּלפני הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא מּׁשּלפניו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּׁשאר
הּלֹוקח  ׁשהרי הּזּבּורית, ׁשּלקח הּוא האחרֹון היה אפּלּו -ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּמּנּו' לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לּטֹורף: אֹומר .הּקֹודם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
.Â ּתחת נכנס הּלֹוקח זה הרי זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכרן

ּבאחרֹונה. עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.
הּזּבּורית, מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה זּבּורית לקח ֲֲִִִִִִַַַָָָָָֻאבל
ׁשּלקח  הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא לּטֹורף אֹומר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
אינֹו ולּמה מּמּנּו'. לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי 'הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּתחּלה:
ותגּבה  ּבאחרֹונה, עּדית לקח אם ,ּכ הּטֹורף לֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹומר
ּתּקנה  ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ׁשּלקח העּדית מן חֹוב ּובעל ֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

לּלֹוקח ּבתּקנה [לטובתו]היא אפׁשי 'אי להן: אֹומר והרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹו'. הראּוי מן יגּבה מּכם אחד ּכל אּלא ְִִִֶֶֶֶָָָָָזֹו,

.Ê וחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן
ּכּלן  - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית, זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח

אֹותן  ּידחה ּבמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, מן מכר ּגֹובין . ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
העּדית  מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ּבינֹונית והּניח ְְְִִִִִִִִִִִִִֵַַָָעּדית,
מּבינֹונית  ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל הּׁשני, לֹוקח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻׁשּביד

לפניו. ׁשּׁשּיר ְְִִִֵֶָָוזּבּורית
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוכתב
מּידֹו כך]וקנּו על קנין מּלֹוקח [עשה לטרף יכֹול אינֹו - ְְִִִֵֵַָָָֹ

מּמּנ לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר ׁשהרי ּוראׁשֹון; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
ואּתה  אחרי, ׁשני לֹוקח ׁשּקנה הּנכסים והן ,חֹוב ּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאצל
הּדין  והּוא מהן'. עצמ סּלקּת ׁשהרי ,עצמ על ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהפסדּת
ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ּכתבה אם ּבכתּבתּה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻֻלאּׁשה
הּׁשני. מן טֹורפין לראׁשֹון, ּכתבּו אם אבל לטרף. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹיכֹולה

ללֹוקח, ׂשדה הּלוה ׁשנּיה {מכר ׂשדה אחריה }ּומכר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ראשון) לוקח ללֹוקח (ומכרה הּמלוה וכתב ׁשני, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָללֹוקח

חֹוב  ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָׁשני:
טֹורף  ראׁשֹון ולֹוקח ראׁשֹונה; ׂשדה ראׁשֹון מּלֹוקח ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָטֹורף
ׁשני  ולֹוקח אחריו; קנה ׁשהרי ׁשנּיה, ׂשדה ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּלֹוקח
ראׁשֹון  ולֹוקח לֹו; ּכתב ׁשהרי החֹוב, מּבעל אֹותּה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָטֹורף
ּפׁשרה  ׁשּיעׂשּו עד חלילה, וחֹוזרין מּׁשני; וטֹורף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָחֹוזר
ׁשּתי  ּכנגד החֹוב ׁשהיה והּוא ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּביניהן.

ַָהּׂשדֹות.

כ  ¤¤ּפרק
ּגֹובה ‡. חֹובֹו, ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי

קדם  ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו, הּלוה מן ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתחּלה,
זכה  חֹובֹו, ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - וגבה .האחרֹון ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּלוה. ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
- הרּבה חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה הּקרקעֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
לקנֹות  עתיד ּׁשאני 'מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאף

ׁשוה; ּכּלן יד אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - 'ל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻמׁשעּבד
אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, - וגבה ׁשּקדם ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָוכל

ואחר ·. ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלוה
מׁשעּבדת  הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ׂשדה, קנה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ
ּדין  אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָלראׁשֹון,
על  אף זכה, - מהן ׁשּגבה ּכל אּלא ּבמּטלטלין, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
מן  ותפׂש אדם, מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּפי
חֹובֹות  מּבעלי לאחד ּבהן לזּכֹות ּכדי זה, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמּטלטלין

זכה  לא עליו - ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל הּתֹופׂש ׁשּכל ; ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הלווה] חֹוב [על עליו אין אבל קנה. לא לאחרים, ֲֲִֵֵַָָָָָֹחֹוב

זה  ּבחפץ 'זכה הּלוה: לֹו אמר אם וכן לֹו. קנה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאחרים,
חֹובֹות  מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - זה' 'ּתן אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלפלֹוני',
אחר. ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיכֹולין

ּבמקֹום ‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמּנן ְְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשטרֹות
ּבין  קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל - ׁשעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹותבין

זכה  - .מּטלטלין ְְִִַָָ
אחד „. ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאּו

ׁשהרי  הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן קֹודם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמהן
הּלוה  ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ּבהן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ׁשּיגּבה  ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

ּביניהן  מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד חֹולקין?ּכל ּכיצד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מנינם על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק  מספרם]אם ,[לפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

חֹולקין  - מּמּנּו ּפחֹות אֹו חֹובֹו ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּות ְְִִִִֶֶֶַַַָָָיּגיע
חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהן לּפחּות יּגיע ואם ּבׁשוה. מנינם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
ׁשּבהן  לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ּביניהן הּממֹון מּכל חֹולקין -ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
וחֹולקין  חֹובֹות מּבעלי הּנׁשארים וחֹוזרין חֹובֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָּכׁשעּור
ׁשל  חֹובֹו - ׁשלׁשה היּו ּכיצד? הּזאת. ּכדר ּביניהם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּיתר
היה  אם - מאֹות ׁשבע זה וׁשל מאתים, זה וׁשל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אם  וכן מאה; מאה נֹוטלין מאֹות, ׁשלׁש ׁשם הּנמצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשם  נמצאּו ּבׁשוה. חֹולקין מאֹות, מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויסּתּלק  ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשל ׁש על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר
אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו חֹולקין הּממֹון ּוׁשאר הּמאה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָּבעל
חֹולקין  - ּפחֹות אֹו מאֹות חמׁש ׁשם נמצאּו ּכיצד? .ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּדר
וחֹולקין  וחֹוזרין האחד; ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
הּׁשני. ויסּתּלק הּׁשנים, ּבין ּבׁשוה הּפחֹות אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמאתים
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצאּו
הּׁשנים  ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה; ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארת  הּמאה ונֹותנין הּמאתים; ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבׁשוה,
ועל  ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשבע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הם אפּלּו חֹולקין, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָויׁש
לוי ‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ראּובן -ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מֹורידין  - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
הּלֹוקח  ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן
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הּמּטלטלין; מאֹותן טֹורף זה הרי - הּכל מן נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו
מּטלטלין  ל 'ׁשהקניתי חֹובֹו: ּבׁשטר לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹוהּוא

ל  ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על לי ּכאסמכּתאׁשּיׁש ׁשּלא [הבטחה י, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
שלם] בלב שאינה הּׁשטרֹות'מוגזמת ּכטפסי וׁשּלא ,ְְְְֵֶַָָֹ

עתיד [טיוטות] ׁשאני נכסים 'ׁשּכל לֹו: ּכתב אם וכן .ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
ל מׁשעּבדים הן הרי מּטלטלין, ּבין קרקעֹות ּבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻלקנֹות,
הּקרקעֹות  ּגב על ל קנּויין והּמּטלטלין מהן, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָלהּפרע
- הּׁשטרֹות' ּכטפסי וׁשּלא ּכאסמכּתא, ׁשּלא מהן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלהּפרע
ׁשּלוה; לאחר הּלוה ׁשּקנה הּמּטלטלין מן אף טֹורף זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ְְֶֶַַָָָׁשּכל
היּפֹותיקי‚. ׂשדהּו לאּׁשה [שיעבוד]עׂשה אֹו חֹובֹו, לבעל ְְִִֵֵֵַַָָָָ

- נהר ּוׁשטפּה ּתגּבּו', 'מּכאן להן: ׁשּיכּתב והּוא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה,
עּמֹו התנה ואם אֹותן; וטֹורף נכסים, מּׁשאר ּגֹובה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
נכסים. מּׁשאר ּגֹובה אינֹו מּזֹו, אּלא ּפרעֹון לֹו יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּופרׁש מּמּנּו, לוה אם אחריּות [בשטר]וכן עליו לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם. המׁשעּבדין מן ּגֹובה אינֹו זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻ

לאּׁשה „. אֹו חֹוב לבעל  היּפֹותיקי ׂשדהּו ְְִִֵֵֵֶַַָָָהעֹוׂשה
חֹוב  ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ּומכרּה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבכתּבתּה,

אֹותּה יטרף חֹורין, ּבני נכסים ימצא לא אם - ּבּמה לגּבֹות . ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹ
לׁשעתּה ּבׁשּמכרּה אמּורים? חוב]ּדברים בעל שיגבנה ;[עד ְְְְֲִִִֶָָָָָ

מכּורה. אינּה עֹולם, ממּכר מכרּה ְְְֲִֵַָָָָָָאבל
ּגֹובה ‰. חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו היּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָעׂשה

קֹול לֹו ׁשּיׁש מּפני השיעבוד]מּמּנּו, ׁשֹורֹו[מתפרסם עׂשה . ְִִֵֵֶֶָָ
ׁשאר  וכן מּמּנּו; ּגֹובה חֹוב ּבעל אין ּומכרֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהיּפֹותיקי

קֹול. להן ׁשאין מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַַָהּמּטלטלין,
.Â ּפי על אף - וׁשחררֹו היּפֹותיקי, רּבֹו ׁשעׂשהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבד

לֹו: לחרּות;ׁשּכתב יצא מּזה', אּלא ּפרעֹון ל יהיה 'לא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשהחמץ הקּדיׁשֹו; אם לגוי]וכן והּׁשחרּור [שמשועבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

חֹוזר  חֹוב ּבעל והרי הּׁשעּבּוד; מּיד מפקיעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַוההקּדׁש
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, מן חֹובֹו ּבחֹובֹו,[חדש]וגֹובה ְְְְִֵֶֶַָָָֹ

זה מּזמן של]וטֹורף חּיב [המעודכן הּוא ולּמה הּׁשטר. ְְְְִֵֶַַַָָָָ
להּזיק  הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון לאּבד ׁשּגרם מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלׁשּלם?
הּׁשני  רּבֹו את וכֹופין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מׁשּלם, -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ויאמר  ּבּׁשּוק, ימצאּנּו ׁשּלא העֹולם, ּתּקּון מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלׁשחררֹו,

אּתה'. 'עבּדי ְִַַָלֹו:
.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

מּיד  הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַׁשההקּדׁש
מנת  על זֹו, ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההקּדׁש,
לפי  ּכתּבתּה; ּולאּׁשה חֹובֹו, את חֹוב לבעל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּיּתן
חֹוב  ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד לחּלין ותצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּכׁשּתּפדה

ּבכתּבתּה האּׁשה אֹו אֹותּה, ּבערכין ויטרף ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
.Áלטרף ׁשּבא חֹוב הלווה]ּבעל שמכר יׁש[משדה אם - ְִִֵֶַַָֹ

טֹורף; ּׁשהּוא מה ּדמי לֹו ולּתן לסּלקֹו יכֹול לּלֹוקח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹות
היּפֹותיקי, אֹותּה עׂשה ואם לּמֹוכר. ותֹובע הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוחֹוזר

ּבדמים. לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵַָָאינֹו
.Ë ׁשּתי לֹו והיּו זּוז, מאתים לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

הּׁשנּיה  לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ּומכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹות,

הּׁשנּיה  לטרף וחזר ּבמנה, האחת וטרף ׁשמעֹון ּובא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמנה,
ּתרצה  'אם לֹו: ואמר מאתים לוי והביא לֹו, הּנׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמנה
,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיֹות
- והסּתּלק' חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם מּוטב; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
ׁשּקּבלּה ּפי על אף - ּבּה ועמד ׁשמעֹון, רצה לוי . עם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּדין

ּבמנה  אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין .ּבמאתים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.È ׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהם

עׂשּו מצוה - לֹו ׁשּנתנּו לפרע ׁשּמאה היתֹומים על ׁשּמצוה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׂשדה  ּדמי הּמאה 'אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחֹוב
ּבׁשאר  אחרת ּפעם אֹותּה ולטרף לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּטרפּת',

חֹובֹו.

ה'תשע"ד  כסלו כ"ט שני יום

יט  ¤¤ּפרק
יגּבּו‡. לא מהן, לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכׁשּיֹורדין

ׁשּבקרקעֹותיו  הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה,לבעל ודין . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתעמד, "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית, מן חֹוב ּבעל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיגּבה
ׁשל  ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא" בֹו נׁשה אּתה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוהאיׁש
ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ּפחּות להֹוציא? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָאדם
אמּורים? ּדברים ּבּמה לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹּכדי
מן  להּפרע הּבא אבל עצמֹו. הּלוה מן להּפרע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבבא
מן  אּלא יּפרע לא - ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּיֹורׁשין,

ִִַהּזּבּורית.
מׁשעּבדין·. מּנכסים נפרעים אחרי אין [שנמכרו ְְְְִִִִִֵָָָֻ

ּבני ההלוואה] היּו ואפּלּו חֹורין; ּבני נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
הלווה]חֹורין אֹו[ברשות ּבינֹונית והמׁשעּבדין זּבּורית, ְְְִִִִִֵַָֻ

נׁשּתּדפּו ׁשּנתנן. ּבין ׁשּמכרן ּבין חֹורין,[נשחתו]עּדית, ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אינן. ּכאּלּו ׁשּנׁשחתּו, ׁשּכיון המׁשעּבדין; מן טֹורף זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהרי

ּומכר ‚. ׁשמעֹון והל לׁשמעֹון, ׂשדֹותיו ּכל ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָראּובן
ׁשל  חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת -ׂשדה לטרף ראּובן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּגֹובה. מּזה רצה ּגֹובה, מּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָרצה
- זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ּבינֹונית. לוי ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשּלקח
טרחּתי  זה 'מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
לוי  לקח אם וכן מּמּנה'. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולקחּתי
ׁשּלקח  הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל והּניח ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבינֹונית,
מקֹום  ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי, טֹורף אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּמּנּו' .לגּבֹות ְִִֶ
ּבארנּו„. חֹוב ּכבר ּובעל ּבעּדית, להן ׁשמין ׁשהּנּזקין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- וזּבּורית עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְְִִִִִִִִֵַָָֻּבבינֹונית,
לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, ְְְִִִִִִִַַַָָָֻנּזקין
אּׁשה  ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ּובינֹונית ְְִִִִִִִִֵַַַָָֻעּדית
חֹוב  ּובעל נּזקין - ּבלבד וזּבּורית ּבינֹונית לֹו היּו ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָּבבינֹונית.

ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְִִִִֵַָֻּבבינֹונית,
ּתחת ‰. נכנסּו ּכּלן - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֻמכרן
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מן  טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָהּבעלים,
לזה  מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבינֹונית,
טֹורפין  הסּפיק, לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן זה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֻאחר
פניו  מּׁשּלפני הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא מּׁשּלפניו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּׁשאר
הּלֹוקח  ׁשהרי הּזּבּורית, ׁשּלקח הּוא האחרֹון היה אפּלּו -ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּמּנּו' לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לּטֹורף: אֹומר .הּקֹודם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
.Â ּתחת נכנס הּלֹוקח זה הרי זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכרן

ּבאחרֹונה. עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.
הּזּבּורית, מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה זּבּורית לקח ֲֲִִִִִִַַַָָָָָֻאבל
ׁשּלקח  הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא לּטֹורף אֹומר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
אינֹו ולּמה מּמּנּו'. לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי 'הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּתחּלה:
ותגּבה  ּבאחרֹונה, עּדית לקח אם ,ּכ הּטֹורף לֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹומר
ּתּקנה  ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ׁשּלקח העּדית מן חֹוב ּובעל ֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

לּלֹוקח ּבתּקנה [לטובתו]היא אפׁשי 'אי להן: אֹומר והרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹו'. הראּוי מן יגּבה מּכם אחד ּכל אּלא ְִִִֶֶֶֶָָָָָזֹו,

.Ê וחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן
ּכּלן  - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית, זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח

אֹותן  ּידחה ּבמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, מן מכר ּגֹובין . ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
העּדית  מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ּבינֹונית והּניח ְְְִִִִִִִִִִִִִֵַַָָעּדית,
מּבינֹונית  ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל הּׁשני, לֹוקח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻׁשּביד

לפניו. ׁשּׁשּיר ְְִִִֵֶָָוזּבּורית
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוכתב
מּידֹו כך]וקנּו על קנין מּלֹוקח [עשה לטרף יכֹול אינֹו - ְְִִִֵֵַָָָֹ

מּמּנ לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר ׁשהרי ּוראׁשֹון; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
ואּתה  אחרי, ׁשני לֹוקח ׁשּקנה הּנכסים והן ,חֹוב ּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאצל
הּדין  והּוא מהן'. עצמ סּלקּת ׁשהרי ,עצמ על ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהפסדּת
ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ּכתבה אם ּבכתּבתּה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻֻלאּׁשה
הּׁשני. מן טֹורפין לראׁשֹון, ּכתבּו אם אבל לטרף. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹיכֹולה

ללֹוקח, ׂשדה הּלוה ׁשנּיה {מכר ׂשדה אחריה }ּומכר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ראשון) לוקח ללֹוקח (ומכרה הּמלוה וכתב ׁשני, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָללֹוקח

חֹוב  ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָׁשני:
טֹורף  ראׁשֹון ולֹוקח ראׁשֹונה; ׂשדה ראׁשֹון מּלֹוקח ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָטֹורף
ׁשני  ולֹוקח אחריו; קנה ׁשהרי ׁשנּיה, ׂשדה ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּלֹוקח
ראׁשֹון  ולֹוקח לֹו; ּכתב ׁשהרי החֹוב, מּבעל אֹותּה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָטֹורף
ּפׁשרה  ׁשּיעׂשּו עד חלילה, וחֹוזרין מּׁשני; וטֹורף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָחֹוזר
ׁשּתי  ּכנגד החֹוב ׁשהיה והּוא ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּביניהן.

ַָהּׂשדֹות.

כ  ¤¤ּפרק
ּגֹובה ‡. חֹובֹו, ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי

קדם  ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו, הּלוה מן ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתחּלה,
זכה  חֹובֹו, ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - וגבה .האחרֹון ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּלוה. ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
- הרּבה חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה הּקרקעֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
לקנֹות  עתיד ּׁשאני 'מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאף

ׁשוה; ּכּלן יד אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - 'ל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻמׁשעּבד
אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, - וגבה ׁשּקדם ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָוכל

ואחר ·. ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלוה
מׁשעּבדת  הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ׂשדה, קנה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ
ּדין  אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָלראׁשֹון,
על  אף זכה, - מהן ׁשּגבה ּכל אּלא ּבמּטלטלין, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
מן  ותפׂש אדם, מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּפי
חֹובֹות  מּבעלי לאחד ּבהן לזּכֹות ּכדי זה, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמּטלטלין

זכה  לא עליו - ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל הּתֹופׂש ׁשּכל ; ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הלווה] חֹוב [על עליו אין אבל קנה. לא לאחרים, ֲֲִֵֵַָָָָָֹחֹוב

זה  ּבחפץ 'זכה הּלוה: לֹו אמר אם וכן לֹו. קנה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאחרים,
חֹובֹות  מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - זה' 'ּתן אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלפלֹוני',
אחר. ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיכֹולין

ּבמקֹום ‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמּנן ְְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשטרֹות
ּבין  קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל - ׁשעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹותבין

זכה  - .מּטלטלין ְְִִַָָ
אחד „. ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאּו

ׁשהרי  הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן קֹודם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמהן
הּלוה  ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ּבהן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ׁשּיגּבה  ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

ּביניהן  מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד חֹולקין?ּכל ּכיצד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מנינם על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק  מספרם]אם ,[לפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

חֹולקין  - מּמּנּו ּפחֹות אֹו חֹובֹו ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּות ְְִִִִֶֶֶַַַָָָיּגיע
חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהן לּפחּות יּגיע ואם ּבׁשוה. מנינם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
ׁשּבהן  לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ּביניהן הּממֹון מּכל חֹולקין -ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
וחֹולקין  חֹובֹות מּבעלי הּנׁשארים וחֹוזרין חֹובֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָּכׁשעּור
ׁשל  חֹובֹו - ׁשלׁשה היּו ּכיצד? הּזאת. ּכדר ּביניהם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּיתר
היה  אם - מאֹות ׁשבע זה וׁשל מאתים, זה וׁשל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אם  וכן מאה; מאה נֹוטלין מאֹות, ׁשלׁש ׁשם הּנמצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשם  נמצאּו ּבׁשוה. חֹולקין מאֹות, מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויסּתּלק  ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשל ׁש על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר
אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו חֹולקין הּממֹון ּוׁשאר הּמאה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָּבעל
חֹולקין  - ּפחֹות אֹו מאֹות חמׁש ׁשם נמצאּו ּכיצד? .ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּדר
וחֹולקין  וחֹוזרין האחד; ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
הּׁשני. ויסּתּלק הּׁשנים, ּבין ּבׁשוה הּפחֹות אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמאתים
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצאּו
הּׁשנים  ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה; ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארת  הּמאה ונֹותנין הּמאתים; ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבׁשוה,
ועל  ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשבע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הם אפּלּו חֹולקין, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָויׁש
לוי ‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ראּובן -ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מֹורידין  - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
הּלֹוקח  ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן
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ׁש זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד 'ׁשּמא לֹו: והרי אֹומר ,ׁשטר ל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ראּובן  ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד חֹורין ּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׂשדה

מּמּני' לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ,זמּנ אחר אם ׁשהּוא ,לפיכ . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
הרׁשאה כח]ּכתבּו ואיל[יפוי מאּיר טֹורפין לזה, זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

צד שטר]מּכל ׁשּמכר [מכל וׁשמעֹון ּבראּובן הּדין והּוא . ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
ּבחמּׁשה  זה ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ׂשדה לוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ְְְְִִֶֶָָָָּבניסן,

כא  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. - הּלֹוקח ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל

הֹוצאה מחמת נכסים [השקעה]ׁשהׁשּביח ׁשּׁשבחּו ּבין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשבח; ּכל טֹורף מאליהן, הׁשּביחּו ׁשאם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליהם;
ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה הֹוצאה, מחמת הׁשּביחּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
ׁשמעֹון  ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶַַַָָָָראּובן
והׁשּביחה  הֹוצאֹות, לוי עליה והֹוציא ּבמנה, ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָללוי
לוי, את לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא - מאתים ׁשוה היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהרי
הּמּקח, ּדמי ׁשל מאה וחמּׁשים: ּבמאה מּמּנה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹורף
עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים
ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות ּבּה עלּו אֹו ּבדמים ׁשהּוקרה ְְְִִֶֶֶָָָָָָֻּכגֹון
רע  הּלֹוקח יהיה לא ואמרּו: וחכמים ּגדֹולים ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהֹורּו

לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה מּיֹורד [כמה ּכח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
השביח] וכמה ה הוציא על וידֹו הפחות ּתחּתֹונה, [מקבל ְְַַַָָ

חמּׁשים שבהם] והֹוציא ּבמאה הּלֹוקח הׁשּביח אם ,לפיכ .ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָ
ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ההֹוצאה, ּכל נֹוטל -ֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
טעם  ׁשל ּודברים חֹוב; ּבעל ׁשּטֹורף הּוא הּקרן עם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוהחצי
מּנכסי  הּקרן וגֹובה הּלֹוקח וחֹוזר לדּון. ראּוי וכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהם,
זמן  מאחר נתן אֹו ׁשּמכר המׁשעּבדין מן אף ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻׁשמעֹון,
ּבין  חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף הּׁשבח אבל ללוי. ּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמכר
חֹורין  ּבני מּנכסים אּלא ּגֹובהּו לוי אין - ּכּלֹו ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻחציֹו
ולא  הּׁשבח יגּבה ׁשּלא היא, עֹולם ׁשּתּקנת ׁשמעֹון; ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
מּנכסים  והּבנֹות האּׁשה מזֹון ולא הּגזלן ׁשאכל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפרֹות
ּכתּבה, ּומּקּלי קצּבה. להן ׁשאין דברים ׁשאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻֻֻמׁשעּבדין,
ּבעל  יטרף ולּמה ּכתּבתּה. הּׁשבח מן אּׁשה ּתטרף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
ׁשהּׁשבח  לפי הֹוצאה? מחמת הּבא ּבלבד, הּׁשבח חצי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחֹוב
ונמצא  ללוי, ׁשּמכר ּולאחר מראּובן ׁשּלוה לאחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבא
ּכנכסים  והּׁשבח לׁשמעֹון; חֹובֹות ּבעלי ּכׁשני ולוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָראּובן
ּכמֹו ּכאחד, חֹולקין ׁשהן מּׁשניהם, ׁשּלוה אחר לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאּו
לֹו: וכתב מנה, מּׁשמעֹון ׁשּלוה ראּובן ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו.
מאתים, מּלוי ולוה וחזר ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'ׁשאני
ּכ אחר וקנה ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻוכתב
יהּודה  והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָׂשדה,
ולוי  ׁשמעֹון טֹורף - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבהֹוצאתֹו,
חמּׁשה  זה ּביד ונמצא ּבׁשוה; אֹותֹו וחֹולקין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָהּקרן,
ולוי  ׁשמעֹון וחֹוזר וׁשבעים. חמּׁשה זה ּוביד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָוׁשבעים,
על  ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ׁשלׁשּתן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָויהּודה
זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ׁשּפרׁשנּו; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּדר

נֹוטל  ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים מאה טֹורף ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹולוי
אפּלּו חֹולקין, הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ׁשנים הּׁשבח ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמן

מאה. ֵֵָהן
נטרפין·. אינן הּלֹוקח, ׁשאכל הּפרֹות מּמּנּו.[נגבים]ּכל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

צריכין  ׁשאינן ּפי על אף - לּקרקע המחּברין הּפרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻאבל
ּגֹובה  חֹוב ּבעל הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ּכענבים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלּקרקע,

ה  מן ׁשּגֹובה ּכמֹו ּׁשבח.מהן, ְִֵֶֶֶֶַַ
ׁשּׁשבחה ‚. הֹוצאהמּתנה חֹוב [השקעה]מחמת ּבעל אין , ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשעת  ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום; מּׁשבחּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּגֹובה
את  ּגֹובה חֹוב ּבעל מאליה, ׁשבחה ואם וגֹובה. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה,
חֹוב  ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן קּבל ואם ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻּכּלּה.
ולּמה  הּלֹוקח. מן ׁשּגֹובה ּכדר הּׁשבח, את מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּגֹובה
מּמקּבל  יטרף ולא הּלֹוקח, מן הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַֹֹֹיטרף
מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ׁשהּמֹוכר מּפני ּכלּום? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּתנה
ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל, ּובעמל ּבּקרן, ל מחּיב ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ'ׁשאני
ׁשהרי  זה, ּדבר וקּבל הּלֹוקח ורצה הּכל', אחריּות ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹועלי
יחזר  הּׁשבח, מּמּנּו יּלקח ׁשאם זה, ּתנאי על ירד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּלֹוקח

ּכתב לא ואפּלּו הּמֹוכר; נֹודע[התנאי]על ּכבר [הונהג], ְֲִֵַַַַָָָֹ
ּתנאי  ׁשם ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר ּדין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּזה

ּגֹוב  אינֹו ּכלּום.זה, ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחה מּׁשבח ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּגֹובה „. חֹוב ּבעל אין הּנכסים, ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

ּגֹובה  מאליהם, נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. הּׁשבח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
ּכּלֹו הּׁשבח .את ֶֶַַֻ

מן ‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן

ּבית [תועלת]ּתעלה ּבׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון - לּלֹוקח ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ּובגּנה קּבין, ּבּה[ידורו]ּתׁשעת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו ּדבר לֹו נׁשאר לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשניהן;
ּדמיו את חֹוב ּבעל לֹו נֹותן - חלקו]עליו .[דמי ֵֶַַָָָָ

.Âהיּפֹותיקי הּׂשדה לחובו]היתה אותה ּבעל [שיעבד , ְִֵֵֶַַַָָָ
לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח חצי ורֹואין ּכּלּה. את נֹוטל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻחֹוב
נֹוטל  - ּכּלּה ההֹוצאה על יתר הּׁשבח חצי היה ֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻאם
היא  'ׂשדי חֹוב: ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי חֹוב, מּבעל ֲִִִֵֵֶַַַַַָָָההֹוצאה

הּׁשבח מן לֹו והּנׁשאר שהשביח]ׁשהׁשּביחה'; מה ,[דמי ְְְִִִִֶֶַַַָָ
מן  ּפחֹות הּׁשבח חצי היה אם וכן הּמֹוכר. מן אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָנֹוטל
וחֹוזר  הּׁשבח, חצי ּדמי אּלא חֹוב מּבעל לֹו אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָההֹוצאה

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח חצי הּמֹוכר מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַוגֹובה
.Ê:אֹומרים יתֹומים - היתֹומים מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָֹּבעל

הׁשּביח' אביכם 'ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל הׁשּבחנּו', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ'אנּו
הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא היתֹומים על -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּפחֹות  ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את להם ׁשמין -ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבדמים אֹותם ּומעלה ּדברים [משלם]ׁשּבׁשניהם, ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
עׂשה  לא אם אבל היּפֹותיקי. זֹו ׂשדה ּבׁשעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאמּורים?
ּבדמים, חֹוב ּבעל לסּלק היתֹומין רצּו אם - ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהיּפֹותיקי

הּקרקע מן נֹוטלין רצּו, ואם ׁשבח [עצמה]מסּלקין; ׁשעּור ְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ֶֶָׁשּלהן.
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ה'תשע"ד  כסלו ל' שלישי יום

כב  ¤¤ּפרק
לבית ‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר

ויתקּים בבי"ד]ּדין, ואין [יאושר 'ׁשּלם'. לּלוה: אֹומרין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹ
והֹוריד  הּדּין טעה ואם ׁשּיתּבעּנּו; עד ּתחּלה, לנכסיו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָיֹורדין
אמר  אֹותֹו. מסּלקין ׁשּיתּבעּנּו, קדם לוה לנכסי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלוה
אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו מׁשּלם, 'הריני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּלוה:

זמן [קרקעי]אמׁשּכן לֹו קֹובעין - הּמעֹות' ואביא אמּכר אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון, לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין יֹום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹׁשלׁשים
רצה  ואם מהן. ּגֹובין ּדין ּבית היּו מּיד מּטלטלין, ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשם

להחרים סתמי]הּמלוה אֹו[חרם מעֹות לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ואין  מחרים. זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָמּטלטלין,

את  הּׁשלׁשים מחּיבין ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אדרכּתא ּכֹותבין  ּדין ּבית - הביא ולא כח]יֹום, על [יפוי ְְְְִִִֵֵַַַָֹ

- מׁשּלם' 'איני ּכׁשּתבעֹו, ּבּתחּלה אמר אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנכסיו.
וכן  זמן. לֹו קֹובעין ואין מּיד, נכסיו על אדרכּתא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכֹותבין
ּכֹותבין  - ׁשהֹודה אֹו ּפה, על מלוה אּלא ׁשטר ׁשם אין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאם

חֹורין ּבני נכסים על נמכרו]אדרכּתא לֹו.[שלא ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ואני ·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה 'ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטען

ּפלֹוני  והם ּפלֹוני, ּבמקֹום ועדי ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאביא
לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופלֹוני'
ּבעלילֹות  אּלא ּבא ׁשאינֹו להן נראה ואם עדיו. להביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזמן
ּכ ואחר 'ׁשּלם, לֹו: אֹומרין - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
וׁשּמא  אּלם, הּמלוה היה ואם יחזיר'; ראיה, ל יׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להחזיר יכֹול .אינֹו ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
הּׁשטר‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ,[כטענתו]קבעּו ְְְְְְִֵַַַָָָָָ

לא  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא הּזמן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹוהּגיע
ּפיתחא עליו ּכֹותבין - ּומׁשּמתין[נידוי]ּבא אֹותֹו,[מנדין], ְְְְִִִַָָָָ

ראׁשֹונים, ׁשלׁשים יֹום. ּתׁשעים ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ְְְְְִִִִִִִִַֹּוממּתינין
טֹורח  הּוא ׁשּמא אמצעּיים, מעֹות; ללוֹות טֹורח הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמא
מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ׁשּמא אחרֹונים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמּכר;
אדרכּתא  ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ולא יֹום, הּתׁשעים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹׁשלמּו

נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין נכסיו, ְִִִַַָָעל
ּומֹודיעין „. ׁשּׁשֹולחין עד נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאין

אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלֹו;
ּדברים  ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין זה, על יתר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפחֹות;
'עּתה  ואֹומר: נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ּבׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמּורים?
'איני  אמר: אם אבל הּׁשטר'. ואבּטל ראיה ואביא ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָאבֹוא
על  ּבין נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין מּיד - ּדין' לבית ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבא
על  הּׁשטר היה אם וכן הּמּטלטלין. על ּבין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּקרקעֹות
ּכֹותבין  אּלא יֹום, ּתׁשעים לֹו ממּתינין אין - ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּפּקדֹון

מּיד  נכסיו על .אדרכּתא ְְְִַַַָָָָ
ּכֹותבין ‰. הּתׁשעים, ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה

- הּמּטלטלין אבל הּקרקעֹות. על - נכסיו על ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָאדרכּתא
אביא  'עּתה אֹומר ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ּתׁשעים אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאפּלּו

לּמּטלטלין; הּמלוה מֹורידין אין - הּׁשטר' ואבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָראיה
ימצא  ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא אֹותם, יאכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמא

ּתכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה היה ואפּלּו ּיּטל; [תכחש]מה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ
ּתׁשּתּדף עזה]אֹו .[ברוח ְִֵַ

.Â חֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש אֹומרים: ְְְְִִִִִִִִֵַַָהֹורידּוהּו,
ׂשדה  על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ

ׁשּלֹו' ׁשלׁשהּפלֹונית לֹו ׁשמין ּכ ואחר מאֹותּה[בקיאים]. ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
עליה ּומכריזין חֹובֹו, ּכנגד מה[למכירה]הּׂשדה [זמן]ּכפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין הּמֹוסיפין. ׁשּיפסקּו עד ְְְְִִִִִִֶֶַַּׁשּיראּו,
ׁשם  היה אם החֹוב, ׁשטר וקֹורעין אֹותֹו; ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָלחלק
האדרכּתא  ּכֹותבין חֹורין, ּבני נכסים לֹו היּו לא ואם ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹׁשטר.
ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר ּכ לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש :ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּכ
ּוכבר  חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ולא חֹובֹו, לֹו נתן ְְְְְִִֵַָָָָָֹֹולא
לדרׁש לפלֹוני רׁשּות ונתּנּו עליו, לֹו ׁשהיה לּׁשטר ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹקרענּוהּו
וכל  לֹו, ׁשּיּמצאּו נכסים ּכל על נטּויה ידֹו ולהיֹות ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹולחקר,
ולגּבֹות  להּפרע לֹו יׁש והלאה, ּפלֹוני מּזמן ׁשּמכר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָקרקעֹות

הּכל'. מן ִַֹחֹובֹו
.Ê אם ּומחּפׂש: הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסים  לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין חֹורין, ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
ׁשטר  וקֹורעין מהן. טֹורף ׁשטרֹו, זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא  ׁשטר לֹו וכֹותבין גביה]האדרכּתא, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ
.Á לטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ּפלֹונית  מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו חּיב ׁשּפלֹוני ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּבחֹוב
קרענּו ּוכבר ּפלֹוני; מּזמן וכ ּבכ ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשּלקחּה
'וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו ּבידֹו, ׁשהיתה .האדרכּתא ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

.Ë ּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לּטֹורף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר
מה  ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין הּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָלאֹותּה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן, מן לֹו ּומכריזין ּׁשראּוי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעליה

.È ּבתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר
את  ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּגאֹונים,
ולא  מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּטֹורף
הּלֹוקח, לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ואחר לאחר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמכרֹו

לֹו וכֹותבין ׁשּלֹו. .[לקרקע]הֹורדה[שטר]ּבּׁשּומא ְְִֶַָָָ
.‡È ׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו 'אחר ּכֹותבין? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכיצד

הּטֹורף, זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבידֹו,
מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לׂשדה הֹורדנּוהּו - חֹובֹו ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

ּבקנינֹו'. אדם ּכל ׁשּמׁשּתּמׁש ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבּה,
.·È ימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי

.ההכרזה  ְַַָָ
.‚È לׁשטר 'קרענּוהּו ּבּה ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָּכל

ּבּה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא; אינּה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָההלואה',
לא  ּכתּוב 'קרענּוה ׁשאין ׁשּומא וכל טרּפא; אינּה דרכּתא', ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּומא  אינּה לּטרּפא', 'קרענּוה .ּבּה ְְְִֵַַָָָָָ
.„È ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד - לׁשּום ׁשּירדּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה

אֹומרים  ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ּבמאתים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹומרים
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ׁש זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד 'ׁשּמא לֹו: והרי אֹומר ,ׁשטר ל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ראּובן  ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד חֹורין ּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׂשדה

מּמּני' לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ,זמּנ אחר אם ׁשהּוא ,לפיכ . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
הרׁשאה כח]ּכתבּו ואיל[יפוי מאּיר טֹורפין לזה, זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

צד שטר]מּכל ׁשּמכר [מכל וׁשמעֹון ּבראּובן הּדין והּוא . ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
ּבחמּׁשה  זה ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ׂשדה לוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ְְְְִִֶֶָָָָּבניסן,

כא  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. - הּלֹוקח ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל

הֹוצאה מחמת נכסים [השקעה]ׁשהׁשּביח ׁשּׁשבחּו ּבין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשבח; ּכל טֹורף מאליהן, הׁשּביחּו ׁשאם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליהם;
ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה הֹוצאה, מחמת הׁשּביחּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
ׁשמעֹון  ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶַַַָָָָראּובן
והׁשּביחה  הֹוצאֹות, לוי עליה והֹוציא ּבמנה, ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָללוי
לוי, את לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא - מאתים ׁשוה היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהרי
הּמּקח, ּדמי ׁשל מאה וחמּׁשים: ּבמאה מּמּנה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹורף
עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים
ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות ּבּה עלּו אֹו ּבדמים ׁשהּוקרה ְְְִִֶֶֶָָָָָָֻּכגֹון
רע  הּלֹוקח יהיה לא ואמרּו: וחכמים ּגדֹולים ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהֹורּו

לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה מּיֹורד [כמה ּכח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
השביח] וכמה ה הוציא על וידֹו הפחות ּתחּתֹונה, [מקבל ְְַַַָָ

חמּׁשים שבהם] והֹוציא ּבמאה הּלֹוקח הׁשּביח אם ,לפיכ .ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָ
ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ההֹוצאה, ּכל נֹוטל -ֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
טעם  ׁשל ּודברים חֹוב; ּבעל ׁשּטֹורף הּוא הּקרן עם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוהחצי
מּנכסי  הּקרן וגֹובה הּלֹוקח וחֹוזר לדּון. ראּוי וכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהם,
זמן  מאחר נתן אֹו ׁשּמכר המׁשעּבדין מן אף ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻׁשמעֹון,
ּבין  חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף הּׁשבח אבל ללוי. ּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמכר
חֹורין  ּבני מּנכסים אּלא ּגֹובהּו לוי אין - ּכּלֹו ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻחציֹו
ולא  הּׁשבח יגּבה ׁשּלא היא, עֹולם ׁשּתּקנת ׁשמעֹון; ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
מּנכסים  והּבנֹות האּׁשה מזֹון ולא הּגזלן ׁשאכל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפרֹות
ּכתּבה, ּומּקּלי קצּבה. להן ׁשאין דברים ׁשאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻֻֻמׁשעּבדין,
ּבעל  יטרף ולּמה ּכתּבתּה. הּׁשבח מן אּׁשה ּתטרף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
ׁשהּׁשבח  לפי הֹוצאה? מחמת הּבא ּבלבד, הּׁשבח חצי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחֹוב
ונמצא  ללוי, ׁשּמכר ּולאחר מראּובן ׁשּלוה לאחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבא
ּכנכסים  והּׁשבח לׁשמעֹון; חֹובֹות ּבעלי ּכׁשני ולוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָראּובן
ּכמֹו ּכאחד, חֹולקין ׁשהן מּׁשניהם, ׁשּלוה אחר לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאּו
לֹו: וכתב מנה, מּׁשמעֹון ׁשּלוה ראּובן ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו.
מאתים, מּלוי ולוה וחזר ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'ׁשאני
ּכ אחר וקנה ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻוכתב
יהּודה  והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָׂשדה,
ולוי  ׁשמעֹון טֹורף - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבהֹוצאתֹו,
חמּׁשה  זה ּביד ונמצא ּבׁשוה; אֹותֹו וחֹולקין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָהּקרן,
ולוי  ׁשמעֹון וחֹוזר וׁשבעים. חמּׁשה זה ּוביד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָוׁשבעים,
על  ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ׁשלׁשּתן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָויהּודה
זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ׁשּפרׁשנּו; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּדר

נֹוטל  ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים מאה טֹורף ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹולוי
אפּלּו חֹולקין, הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ׁשנים הּׁשבח ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמן

מאה. ֵֵָהן
נטרפין·. אינן הּלֹוקח, ׁשאכל הּפרֹות מּמּנּו.[נגבים]ּכל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

צריכין  ׁשאינן ּפי על אף - לּקרקע המחּברין הּפרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻאבל
ּגֹובה  חֹוב ּבעל הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ּכענבים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלּקרקע,

ה  מן ׁשּגֹובה ּכמֹו ּׁשבח.מהן, ְִֵֶֶֶֶַַ
ׁשּׁשבחה ‚. הֹוצאהמּתנה חֹוב [השקעה]מחמת ּבעל אין , ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשעת  ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום; מּׁשבחּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּגֹובה
את  ּגֹובה חֹוב ּבעל מאליה, ׁשבחה ואם וגֹובה. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה,
חֹוב  ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן קּבל ואם ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻּכּלּה.
ולּמה  הּלֹוקח. מן ׁשּגֹובה ּכדר הּׁשבח, את מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּגֹובה
מּמקּבל  יטרף ולא הּלֹוקח, מן הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַֹֹֹיטרף
מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ׁשהּמֹוכר מּפני ּכלּום? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּתנה
ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל, ּובעמל ּבּקרן, ל מחּיב ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ'ׁשאני
ׁשהרי  זה, ּדבר וקּבל הּלֹוקח ורצה הּכל', אחריּות ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹועלי
יחזר  הּׁשבח, מּמּנּו יּלקח ׁשאם זה, ּתנאי על ירד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּלֹוקח

ּכתב לא ואפּלּו הּמֹוכר; נֹודע[התנאי]על ּכבר [הונהג], ְֲִֵַַַַָָָֹ
ּתנאי  ׁשם ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר ּדין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּזה

ּגֹוב  אינֹו ּכלּום.זה, ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחה מּׁשבח ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּגֹובה „. חֹוב ּבעל אין הּנכסים, ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

ּגֹובה  מאליהם, נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. הּׁשבח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
ּכּלֹו הּׁשבח .את ֶֶַַֻ

מן ‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן

ּבית [תועלת]ּתעלה ּבׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון - לּלֹוקח ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ּובגּנה קּבין, ּבּה[ידורו]ּתׁשעת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו ּדבר לֹו נׁשאר לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשניהן;
ּדמיו את חֹוב ּבעל לֹו נֹותן - חלקו]עליו .[דמי ֵֶַַָָָָ

.Âהיּפֹותיקי הּׂשדה לחובו]היתה אותה ּבעל [שיעבד , ְִֵֵֶַַַָָָ
לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח חצי ורֹואין ּכּלּה. את נֹוטל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻחֹוב
נֹוטל  - ּכּלּה ההֹוצאה על יתר הּׁשבח חצי היה ֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻאם
היא  'ׂשדי חֹוב: ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי חֹוב, מּבעל ֲִִִֵֵֶַַַַַָָָההֹוצאה

הּׁשבח מן לֹו והּנׁשאר שהשביח]ׁשהׁשּביחה'; מה ,[דמי ְְְִִִִֶֶַַַָָ
מן  ּפחֹות הּׁשבח חצי היה אם וכן הּמֹוכר. מן אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָנֹוטל
וחֹוזר  הּׁשבח, חצי ּדמי אּלא חֹוב מּבעל לֹו אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָההֹוצאה

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח חצי הּמֹוכר מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַוגֹובה
.Ê:אֹומרים יתֹומים - היתֹומים מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָֹּבעל

הׁשּביח' אביכם 'ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל הׁשּבחנּו', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ'אנּו
הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא היתֹומים על -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּפחֹות  ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את להם ׁשמין -ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבדמים אֹותם ּומעלה ּדברים [משלם]ׁשּבׁשניהם, ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
עׂשה  לא אם אבל היּפֹותיקי. זֹו ׂשדה ּבׁשעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאמּורים?
ּבדמים, חֹוב ּבעל לסּלק היתֹומין רצּו אם - ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהיּפֹותיקי

הּקרקע מן נֹוטלין רצּו, ואם ׁשבח [עצמה]מסּלקין; ׁשעּור ְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ֶֶָׁשּלהן.
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ה'תשע"ד  כסלו ל' שלישי יום

כב  ¤¤ּפרק
לבית ‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר

ויתקּים בבי"ד]ּדין, ואין [יאושר 'ׁשּלם'. לּלוה: אֹומרין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹ
והֹוריד  הּדּין טעה ואם ׁשּיתּבעּנּו; עד ּתחּלה, לנכסיו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָיֹורדין
אמר  אֹותֹו. מסּלקין ׁשּיתּבעּנּו, קדם לוה לנכסי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלוה
אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו מׁשּלם, 'הריני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּלוה:

זמן [קרקעי]אמׁשּכן לֹו קֹובעין - הּמעֹות' ואביא אמּכר אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון, לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין יֹום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹׁשלׁשים
רצה  ואם מהן. ּגֹובין ּדין ּבית היּו מּיד מּטלטלין, ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשם

להחרים סתמי]הּמלוה אֹו[חרם מעֹות לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ואין  מחרים. זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָמּטלטלין,

את  הּׁשלׁשים מחּיבין ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אדרכּתא ּכֹותבין  ּדין ּבית - הביא ולא כח]יֹום, על [יפוי ְְְְִִִֵֵַַַָֹ

- מׁשּלם' 'איני ּכׁשּתבעֹו, ּבּתחּלה אמר אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנכסיו.
וכן  זמן. לֹו קֹובעין ואין מּיד, נכסיו על אדרכּתא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכֹותבין
ּכֹותבין  - ׁשהֹודה אֹו ּפה, על מלוה אּלא ׁשטר ׁשם אין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאם

חֹורין ּבני נכסים על נמכרו]אדרכּתא לֹו.[שלא ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ואני ·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה 'ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטען

ּפלֹוני  והם ּפלֹוני, ּבמקֹום ועדי ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאביא
לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופלֹוני'
ּבעלילֹות  אּלא ּבא ׁשאינֹו להן נראה ואם עדיו. להביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזמן
ּכ ואחר 'ׁשּלם, לֹו: אֹומרין - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
וׁשּמא  אּלם, הּמלוה היה ואם יחזיר'; ראיה, ל יׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להחזיר יכֹול .אינֹו ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
הּׁשטר‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ,[כטענתו]קבעּו ְְְְְְִֵַַַָָָָָ

לא  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא הּזמן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹוהּגיע
ּפיתחא עליו ּכֹותבין - ּומׁשּמתין[נידוי]ּבא אֹותֹו,[מנדין], ְְְְִִִַָָָָ

ראׁשֹונים, ׁשלׁשים יֹום. ּתׁשעים ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ְְְְְִִִִִִִִַֹּוממּתינין
טֹורח  הּוא ׁשּמא אמצעּיים, מעֹות; ללוֹות טֹורח הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמא
מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ׁשּמא אחרֹונים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמּכר;
אדרכּתא  ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ולא יֹום, הּתׁשעים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹׁשלמּו

נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין נכסיו, ְִִִַַָָעל
ּומֹודיעין „. ׁשּׁשֹולחין עד נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאין

אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלֹו;
ּדברים  ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין זה, על יתר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפחֹות;
'עּתה  ואֹומר: נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ּבׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמּורים?
'איני  אמר: אם אבל הּׁשטר'. ואבּטל ראיה ואביא ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָאבֹוא
על  ּבין נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין מּיד - ּדין' לבית ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבא
על  הּׁשטר היה אם וכן הּמּטלטלין. על ּבין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּקרקעֹות
ּכֹותבין  אּלא יֹום, ּתׁשעים לֹו ממּתינין אין - ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּפּקדֹון

מּיד  נכסיו על .אדרכּתא ְְְִַַַָָָָ
ּכֹותבין ‰. הּתׁשעים, ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה

- הּמּטלטלין אבל הּקרקעֹות. על - נכסיו על ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָאדרכּתא
אביא  'עּתה אֹומר ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ּתׁשעים אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאפּלּו

לּמּטלטלין; הּמלוה מֹורידין אין - הּׁשטר' ואבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָראיה
ימצא  ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא אֹותם, יאכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמא

ּתכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה היה ואפּלּו ּיּטל; [תכחש]מה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ
ּתׁשּתּדף עזה]אֹו .[ברוח ְִֵַ

.Â חֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש אֹומרים: ְְְְִִִִִִִִֵַַָהֹורידּוהּו,
ׂשדה  על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ

ׁשּלֹו' ׁשלׁשהּפלֹונית לֹו ׁשמין ּכ ואחר מאֹותּה[בקיאים]. ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
עליה ּומכריזין חֹובֹו, ּכנגד מה[למכירה]הּׂשדה [זמן]ּכפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין הּמֹוסיפין. ׁשּיפסקּו עד ְְְְִִִִִִֶֶַַּׁשּיראּו,
ׁשם  היה אם החֹוב, ׁשטר וקֹורעין אֹותֹו; ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָלחלק
האדרכּתא  ּכֹותבין חֹורין, ּבני נכסים לֹו היּו לא ואם ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹׁשטר.
ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר ּכ לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש :ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּכ
ּוכבר  חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ולא חֹובֹו, לֹו נתן ְְְְְִִֵַָָָָָֹֹולא
לדרׁש לפלֹוני רׁשּות ונתּנּו עליו, לֹו ׁשהיה לּׁשטר ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹקרענּוהּו
וכל  לֹו, ׁשּיּמצאּו נכסים ּכל על נטּויה ידֹו ולהיֹות ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹולחקר,
ולגּבֹות  להּפרע לֹו יׁש והלאה, ּפלֹוני מּזמן ׁשּמכר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָקרקעֹות

הּכל'. מן ִַֹחֹובֹו
.Ê אם ּומחּפׂש: הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסים  לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין חֹורין, ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
ׁשטר  וקֹורעין מהן. טֹורף ׁשטרֹו, זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא  ׁשטר לֹו וכֹותבין גביה]האדרכּתא, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ
.Á לטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ּפלֹונית  מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו חּיב ׁשּפלֹוני ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּבחֹוב
קרענּו ּוכבר ּפלֹוני; מּזמן וכ ּבכ ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשּלקחּה
'וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו ּבידֹו, ׁשהיתה .האדרכּתא ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

.Ë ּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לּטֹורף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר
מה  ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין הּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָלאֹותּה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן, מן לֹו ּומכריזין ּׁשראּוי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעליה

.È ּבתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר
את  ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּגאֹונים,
ולא  מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּטֹורף
הּלֹוקח, לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ואחר לאחר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמכרֹו

לֹו וכֹותבין ׁשּלֹו. .[לקרקע]הֹורדה[שטר]ּבּׁשּומא ְְִֶַָָָ
.‡È ׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו 'אחר ּכֹותבין? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכיצד

הּטֹורף, זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבידֹו,
מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לׂשדה הֹורדנּוהּו - חֹובֹו ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

ּבקנינֹו'. אדם ּכל ׁשּמׁשּתּמׁש ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבּה,
.·È ימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי

.ההכרזה  ְַַָָ
.‚È לׁשטר 'קרענּוהּו ּבּה ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָּכל

ּבּה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא; אינּה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָההלואה',
לא  ּכתּוב 'קרענּוה ׁשאין ׁשּומא וכל טרּפא; אינּה דרכּתא', ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּומא  אינּה לּטרּפא', 'קרענּוה .ּבּה ְְְִֵַַָָָָָ
.„È ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד - לׁשּום ׁשּירדּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה

אֹומרים  ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ּבמאתים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹומרים
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אֹומר  ואחד ּבמנה אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ּבטל  - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבמנה
אחד  ּבמאה; נּדֹון ועׂשרים, ּבמאה אֹומר ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבׁשמֹונים
מאה  אֹומר ואחד ּבתׁשעים אֹומר ואחד ּבמאה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר
ּביניהן  ׁשמין זֹו ּדר ועל ועׂשרה. ּבמאה נּדֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשלׁשים,

.לעֹולם  ְָ
.ÂË ׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית

להן  ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לעּות לא אבל לתּקן הּמֹורים,[לקלקל]רׁשּות וכל ּכׁשליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

הֹורּו. ֶָּכזה
.ÊË ּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית

לוה, ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
מעֹותיו  את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהם, אֹו נטרף, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לּבעלים  חֹוזרת ׁשהּׁשּומא הּקרקע; מאֹותּה אֹותֹו מסּלקין -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

והּטֹוב".לעֹולם  הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום , ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָ
.ÊÈ ּבית ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָקרקע

לּבעלים חֹוזרת זֹו הרי - הּמלוה זה ׁשל חֹוב לבעל [אם ּדין ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
מכרּהישלם] הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח ּגדֹול ּכחֹו יהיה לא ;ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

מּדעּתֹו, חֹובֹו לבעל ׁשּׁשמּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו חֹוב ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּבעל
לאּׁשה  קרקע ׁשמּו חֹוזרת. אינּה - והֹוריׁשּה ׁשּמת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ונּׂשאת מּמּנה ׁשּׁשמּו א ֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָונּׂשאת,

מחזיר ולא הּוא, לֹו[ללווה]ּכלֹוקח מחזירין גבו ולא [אם ְְְְֲִִִֵַַַֹֹ
.מהאשה]

כג  ¤¤ּפרק
הּמקּדמין‡. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מוקדם -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

,ּולפיכ ּכּדין; ׁשּלא לקֹוחֹות ּבהן טֹורף ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפסּולין,
מּבני  אּלא מקּדם ּבׁשטר יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֻקנסּו

ׁשהקּדימֹו. ראׁשֹון מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹחֹורין
המאחרין·. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מאוחר -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

טֹורף  ׁשאינֹו הּׁשטר, ּבעל ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשרין,
ׁשהּוא  ּבֹו ּכתבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר; מּזמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּכׁשר. זה הרי ְֲֵֵֶָָֻמאחר,
לֹו‚. הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּכתבּוהּו [אחריו]ׁשטר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ

ּבענין  עסּוקים היּו ואם מקּדם; ׁשהּוא מּפני ּפסּול, -ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
ׁשּקנּו[ההלוואה] ּפי על אף - וחתמּוהּו הּלילה, ׁשּנכנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד

ּכׁשר. ּבּלילה, ְִֵֶַַָָמּמּנּו
ּבתׁשרי„. ּבעׂשרה אֹו ּבׁשּבת, ּכתּוב ׁשּזמּנֹו [יום ׁשטר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמא הכיפורים] חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא, מאחר ׁשטר -ְְְְְִֵֵֶָָָָֻ
נכּתב, ּבתׁשרי עׂשר ּבאחד אֹו ּבּׁשּבת ּובאחד הּוא, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמקּדם

חזקתֹו על הּׁשטר את מעמידין ׁשהּדבר [כשרותו]אּלא ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחרּוהּו. ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין הּוא, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָידּוע

ואין ‰. עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה, ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין
עּמֹו הּלוה ׁשּיהיה עד למלוה, ּדברים ּכֹותבין ּבּמה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּיׁש ּבׁשטר ׁשּקנּו[כתוב]אמּורים? מּׁשעה ׁשהרי קנין; ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אין  - קנין ּבֹו ׁשאין ׁשטר אבל נכסיו. נׁשּתעּבדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמּידֹו,
הּׁשטר  ויּתן עּמֹו, הּמלוה ׁשּיהיה עד לּלוה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכֹותבין

ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה יכּתב ׁשּמא ּבפנינּו; הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביד
זה  ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ונמצא ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּתׁשרי. עד לידֹו הּגיע לא ׁשהרי ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמּניסן
.Âׁשּקנּו קנין]עדים וכּיֹוצא [עשו הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

יֹום  ידעּו אם - מרּבה זמן הּׁשטר ּכתיבת ונתאחרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻּבהן,
ּפי  על ואף הּקנין, זמן ּבּׁשטר ּכֹותבין - ּבֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּקנּו
ּכתיבת  'ונתאחרה לֹומר: צריכין ואין חתימתן, זמן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו
ּכֹותבין  - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ואם ּפלֹוני'. יֹום עד ְְְְִִִֵֶַָָָֹידינּו
להן  ׁשּנמסרה מי וכן הּכתיבה. מּׁשעת ׁשטר ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָזמּנֹו
אין  - אחרת ּבמדינה הּׁשטר וכתבּו ּבּמדינה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעדּות
מקֹום  אּלא העדּות, ּבֹו ׁשּנמסרה מקֹום ׁשם ּבּׁשטר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמזּכירין

ידן. חתימת ּבֹו ְֲִֶַָָָׁשּכתבּו
.Êאפּלּו - ּבזמּנן נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מּקח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹׁשטרי

ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ּפסּולין; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהמאחרין,
קדם  הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ׁשחזר ּכגֹון ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכיצד?
המאחר, הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, הּׁשטר זמן ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻֻׁשּיּגיע
טֹורף  ונמצא ;'מּמ ׁשנּיה ּפעם ּולקחּתיה 'חזרּתי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹויאמר:
ׁשּמא  המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש לא ולּמה ּכּדין. ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא

ׁשֹובר ויכּתב זמּנֹו ׁשּיּגיע קדם פרעון]יפרעּנּו ויחזר [שטר , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּכל  לפי ּכּדין? ׁשּלא ּבֹו ויטרף המאחר, הּׁשטר ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻויֹוציא

סתם הּׁשֹובר ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו מאחר, ׁשטר [ללא הּכֹותב ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם זמן] הּׁשֹובר. זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר, ׁשּיצא זמן ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

על  הפסיד הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר וכתב כן, עׂשה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹלא
ְַנפׁשֹו.

.Áּומסר ּבאנס ׂשדהּו ׁשּמכר [שהוא מֹודעא[לעדים]מי ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
נתןאנוס] אֹו ּומכר ׁשּקדם אֹו ׁשּימּכר [מתנה], קדם לאחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר אצל אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאּנס
ׁשטר  ּדין ׁשאין מּפני ּכלּום; ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו

ו  ׁשּיּכתב, ּכּיֹוצא זה ּכל וכן האנס. מּפני אּלא נכּתב לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ֶָּבזה.

.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר
- מאביו ּגזּולה הארץ ׁשּזאת עדים לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיצד?
אם  וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים לה ֹוציאּה לֹו יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָהרי
וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ׁשּנגמר לֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהעידּו
טֹורף  הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת ּפלֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמּזמן

זֹו .ּבעדּות ְֵ
.È- אחת ׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ

קנּוניא הּלֹוקח יעׂשה ויטרף [מזימה]ׁשּמא חֹוב, ּבעל עם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ׂשדה ויטרף זה יבֹוא ּכיצד? ּכּדין. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ויחזר אביו, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ׁשּבידֹו; הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ׁשּלקחּו הּלקֹוחֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמן
הּוא  ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ויעמד ּבקנּוניא ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹויחזר
עדיו, ּבעדּות ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ויטרף ּבעצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּטרפּה
אחרים  לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני, הּמכר ׁשטר הּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹויֹוציא
קּימין  ועדיו הּמכר, ׁשטר לֹו ׁשאבד מי ּכן אם ּכּדין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
זה  'ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ׁשטר לֹו יכּתבּו יעׂשה? ּכיצד -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
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ּבני  מּנכסים ולא מׁשעּבדים מּנכסים לא ּבֹו ּגֹובין ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹֹֻאין
ּפלֹוני  ּביד זֹו ׂשדה להעמיד אּלא ּכתבנּוהּו ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹחֹורין,

יֹורׁשיו'. ולא הּמֹוכר מּידֹו יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּלֹוקח,
.‡È,קּימין ׁשעדיו ּפי על אף ּכן: אינֹו החֹובֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבׁשטרי

עּתה  לי ׁשּכתבּתם 'ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר מּידֹו, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָוקנּו
אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - נׂשרף' אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאבד

לזמן החֹוב היה ואפּלּו פרעון]מחלֹו; זמן ואינֹו[נקוב . ְְְֲִִֵַַַָָָ
היּו 'לא הּלוה אמר אם אּלא ּכלּום, אּלּו ּבעדים ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגֹובה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבעדּותם, ּכפרן יחזק ׁשּזה מעֹולם', ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻדברים

.·È- להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו, ׁשטר ׁשּבלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמי
עדים עליו והן [שיקראוהו]מעמיד ּדין, ּבית לפני ּובא , ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ

קּיּום לֹו אין [אישור]עֹוׂשין - עצמן הּׁשטר עדי אבל . ְְֲִִֵֵֵַַָָָ
אבל  ּבפניהם; ׁשּנמחק ּפי על אף אחר, ׁשטר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכֹותבין

קּיּום. לֹו עֹוׂשין ּדין ּובית ּדין, לבית ְִִִִִֵֵָּבאין
.‚È:ואֹומרים אחר, ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

ּפלֹוני  ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָ'אנּו
עדיו'. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, מחּוק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָׁשטר
מכּונת' ונמצאת עדים, ׁשל לעדּותם 'והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם

קּיּום [אמיתית] צרי ואינֹו לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ּגֹובה -ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
העדים  על ראיה להביא צרי - ּכן ּכתבּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאחר;

עדּותן. ׁשּתתקּים עד ְִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹונים,
.„È אם - נּטׁשטׁש אֹו נמחק  ּכׁשר; ׁשּנתקרע, חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

איזה  ּפסּול. זה הרי ּדין, ּבית קרע נקרע ּכׁשר. נּכר, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב  ׁשתי ּדין? ּבית קרע .הּוא ְִִֵֵֶֶַָ

.ÂË וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע ְְְְִִִִִֶַַָָָָמי
לא  אבל ראׁשֹון; מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹלֹו

הּׁשטר  ׁשֹוברעדי יכּתב  רצה, ואם פרעון]. .[שטר ְְְִִֵֵֵַָָָֹ
.ÊË'הּׁשטר לי 'אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, ּכל לפרע ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבא

לּלוה  ויׁש חֹובֹו; ּכל ויּפרע ׁשֹובר, לֹו יכּתב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
סתם סתמי]להחרים וטֹוען [חרם הּׁשטר, ׁשּכֹובׁש מי על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

אצלֹו, 'הּׁשטר ואמר: וּדאי טענת הּלוה טען ואם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשאבד.
הּסת  הּמלוה ׁשּיּׁשבע רּבֹותי הֹורּו - ּבכיסֹו' הּניחֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועּתה

ׁשֹובר. ויכּתב חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשאבד
.ÊÈמּמּנּו לי 'עׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָמי

לּלוה  ׁשּזכּות לֹו; עֹוׂשין אין - חמּׁשים' ּבחמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַֹׁשנים
ׁשטרֹו נמצא מקצת, יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר הּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלהיֹות

פרוע]ּפגּום ּבחמּׁשים [שחלקו ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַָָ
עֹוׂשין  אין - ּבמאה' אחד אֹותם לי 'עׂשּו ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָחמּׁשים,
היא  ׁשּזכּות ואחד; אחד לכל קּיּום לֹו עֹוׂשין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶָָָָלֹו,
אחת  ּבפעם ּבּדין אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹותן ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹלּלוה

הּכל. ְִַֹלגּבֹות
.ÁÈ לי וכתבּו 'קרעּוהּו, ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְִִִִֵַַָָהֹוציא

הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים' אחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשטר
קּיּום  ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה, ׁשל ׁשטר על ׁשֹובר  לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכתב
'זה  לֹו: יאמר הּׁשֹובר, הּלוה ויֹוציא חמּׁשים, ׁשטר ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא' אחר .ׁשטר ְֵַָ

כד  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. אֹותֹוּכבר ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשטר  ּכֹותבין וכן עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ׁשֹובר  ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלּמֹוכר,
על  אף לאּׁשה, וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּמלוה,
אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש, וגט עּמּה, ּבעלּה ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי
וׁשטרי  ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין אין אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָעּמֹו.

הּדּינין ּברירת ּוׁשטר וקּבלנּות, אחד אריסּות לו בורר [זה ְְְְֲִִִַַַַַָָ
ּדין,וזבל"א] ּבית מעׂשה וכל ּדינין, ּבעלי טענֹות ׁשטרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאֹו

להּזהר  צריכין האּלּו, הּׁשטרֹות וכל ׁשניהן. מּדעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְְִִַָָָּבתּקּונן

נֹותן ·. הּלוה הלואה, ּבׁשטרי הּסֹופר? ׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי
ׂשכר  נֹותן הּלֹוקח ּוממּכר, מּקח ּובׁשטרי והאּׁשה ׂשכר; . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

אֹונֹותנ  הארּוסין ׁשטר ׂשכר נֹותן והחתן הּגט, ׂשכר ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׂשכר  נֹותן הּׂשֹוכר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּנּׂשּואין.
- ּדינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין, ּברירת ׁשטר אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָהּׁשטר.

ׂשכר. נֹותנין ְְִֵֶָָׁשניהם
ואחד ‚. חברֹו, ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהם  ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
ּכּלן  - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
הּוא  ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין ׁשּיהיּו העדים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצריכין
יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני הּוא וזה ּפלֹוני, ּבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָּפלֹוני
ויֹודּו אחרים ּכׁשמֹות ׁשמֹותיהן ויׁשּנּו קנּוניא, ויעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָׁשנים

לזה  .זה ֶֶָ
חֹוׁשׁשין „. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻּכל

ולעׂשֹות  לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי  ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי  'ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
אין  - ּדינרין' וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק  אֹו ׁשמֹו, ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד לֹו, .ּכֹותבין ְְְְִִֶֶֶַַָָָֻ
איני ‰. 'אני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל

והֹודה  ּכׁשמי ׁשמֹו העלה רּמאי אחד ׁשּמא ּכלּום, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָחּיב
רּמאי  וזה לאחר, אּלא חּיב אני לזה 'לא ׁשאמר: אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלזה',
החזק  ׁשּלא מאחר - חֹובי' ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו והעלה ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּוא
ׁשחזקה  לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשם
הן  ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא,

ּבֹו הּנזּכרים אּלּו חֹותמין מּכירין העדים ׁשאין חזקה, וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על  ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי להם נֹודע אם אּלא הּׁשטר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשטר, על חֹותמין העדים ואין ּדעת. ּובני ּגדֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָעצמן

ולחּתם. לקרֹות יֹודעין ּכן אם ְְְְִִִֵֶַָֹאּלא
.Âוקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאינן ניר [סירטטו]עדים להם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

הרׁשם על מרּדּות,[הסירטוט]וחתמּו מּכת אֹותם מּכין - ְְְִֶַַַַַָָָֹ
ּפסּול. ְְַָָוהּׁשטר

.Ê הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹראׁש
ואימתֹו אֹותֹו, מאמין והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו הּסֹופר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלפניו
קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר, על חֹותם זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליו
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אֹומר  ואחד ּבמנה אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ּבטל  - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבמנה
אחד  ּבמאה; נּדֹון ועׂשרים, ּבמאה אֹומר ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבׁשמֹונים
מאה  אֹומר ואחד ּבתׁשעים אֹומר ואחד ּבמאה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר
ּביניהן  ׁשמין זֹו ּדר ועל ועׂשרה. ּבמאה נּדֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשלׁשים,

.לעֹולם  ְָ
.ÂË ׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית

להן  ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לעּות לא אבל לתּקן הּמֹורים,[לקלקל]רׁשּות וכל ּכׁשליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

הֹורּו. ֶָּכזה
.ÊË ּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית

לוה, ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
מעֹותיו  את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהם, אֹו נטרף, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לּבעלים  חֹוזרת ׁשהּׁשּומא הּקרקע; מאֹותּה אֹותֹו מסּלקין -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

והּטֹוב".לעֹולם  הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום , ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָ
.ÊÈ ּבית ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָקרקע

לּבעלים חֹוזרת זֹו הרי - הּמלוה זה ׁשל חֹוב לבעל [אם ּדין ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
מכרּהישלם] הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח ּגדֹול ּכחֹו יהיה לא ;ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

מּדעּתֹו, חֹובֹו לבעל ׁשּׁשמּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו חֹוב ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּבעל
לאּׁשה  קרקע ׁשמּו חֹוזרת. אינּה - והֹוריׁשּה ׁשּמת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ונּׂשאת מּמּנה ׁשּׁשמּו א ֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָונּׂשאת,

מחזיר ולא הּוא, לֹו[ללווה]ּכלֹוקח מחזירין גבו ולא [אם ְְְְֲִִִֵַַַֹֹ
.מהאשה]

כג  ¤¤ּפרק
הּמקּדמין‡. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מוקדם -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

,ּולפיכ ּכּדין; ׁשּלא לקֹוחֹות ּבהן טֹורף ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפסּולין,
מּבני  אּלא מקּדם ּבׁשטר יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֻקנסּו

ׁשהקּדימֹו. ראׁשֹון מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹחֹורין
המאחרין·. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מאוחר -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

טֹורף  ׁשאינֹו הּׁשטר, ּבעל ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשרין,
ׁשהּוא  ּבֹו ּכתבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר; מּזמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּכׁשר. זה הרי ְֲֵֵֶָָֻמאחר,
לֹו‚. הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּכתבּוהּו [אחריו]ׁשטר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ

ּבענין  עסּוקים היּו ואם מקּדם; ׁשהּוא מּפני ּפסּול, -ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
ׁשּקנּו[ההלוואה] ּפי על אף - וחתמּוהּו הּלילה, ׁשּנכנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד

ּכׁשר. ּבּלילה, ְִֵֶַַָָמּמּנּו
ּבתׁשרי„. ּבעׂשרה אֹו ּבׁשּבת, ּכתּוב ׁשּזמּנֹו [יום ׁשטר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמא הכיפורים] חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא, מאחר ׁשטר -ְְְְְִֵֵֶָָָָֻ
נכּתב, ּבתׁשרי עׂשר ּבאחד אֹו ּבּׁשּבת ּובאחד הּוא, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמקּדם

חזקתֹו על הּׁשטר את מעמידין ׁשהּדבר [כשרותו]אּלא ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחרּוהּו. ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין הּוא, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָידּוע

ואין ‰. עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה, ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין
עּמֹו הּלוה ׁשּיהיה עד למלוה, ּדברים ּכֹותבין ּבּמה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּיׁש ּבׁשטר ׁשּקנּו[כתוב]אמּורים? מּׁשעה ׁשהרי קנין; ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אין  - קנין ּבֹו ׁשאין ׁשטר אבל נכסיו. נׁשּתעּבדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמּידֹו,
הּׁשטר  ויּתן עּמֹו, הּמלוה ׁשּיהיה עד לּלוה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכֹותבין

ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה יכּתב ׁשּמא ּבפנינּו; הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביד
זה  ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ונמצא ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּתׁשרי. עד לידֹו הּגיע לא ׁשהרי ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמּניסן
.Âׁשּקנּו קנין]עדים וכּיֹוצא [עשו הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

יֹום  ידעּו אם - מרּבה זמן הּׁשטר ּכתיבת ונתאחרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻּבהן,
ּפי  על ואף הּקנין, זמן ּבּׁשטר ּכֹותבין - ּבֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּקנּו
ּכתיבת  'ונתאחרה לֹומר: צריכין ואין חתימתן, זמן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו
ּכֹותבין  - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ואם ּפלֹוני'. יֹום עד ְְְְִִִֵֶַָָָֹידינּו
להן  ׁשּנמסרה מי וכן הּכתיבה. מּׁשעת ׁשטר ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָזמּנֹו
אין  - אחרת ּבמדינה הּׁשטר וכתבּו ּבּמדינה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעדּות
מקֹום  אּלא העדּות, ּבֹו ׁשּנמסרה מקֹום ׁשם ּבּׁשטר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמזּכירין

ידן. חתימת ּבֹו ְֲִֶַָָָׁשּכתבּו
.Êאפּלּו - ּבזמּנן נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מּקח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹׁשטרי

ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ּפסּולין; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהמאחרין,
קדם  הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ׁשחזר ּכגֹון ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכיצד?
המאחר, הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, הּׁשטר זמן ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻֻׁשּיּגיע
טֹורף  ונמצא ;'מּמ ׁשנּיה ּפעם ּולקחּתיה 'חזרּתי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹויאמר:
ׁשּמא  המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש לא ולּמה ּכּדין. ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא

ׁשֹובר ויכּתב זמּנֹו ׁשּיּגיע קדם פרעון]יפרעּנּו ויחזר [שטר , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּכל  לפי ּכּדין? ׁשּלא ּבֹו ויטרף המאחר, הּׁשטר ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻויֹוציא

סתם הּׁשֹובר ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו מאחר, ׁשטר [ללא הּכֹותב ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם זמן] הּׁשֹובר. זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר, ׁשּיצא זמן ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

על  הפסיד הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר וכתב כן, עׂשה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹלא
ְַנפׁשֹו.

.Áּומסר ּבאנס ׂשדהּו ׁשּמכר [שהוא מֹודעא[לעדים]מי ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
נתןאנוס] אֹו ּומכר ׁשּקדם אֹו ׁשּימּכר [מתנה], קדם לאחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר אצל אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאּנס
ׁשטר  ּדין ׁשאין מּפני ּכלּום; ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו

ו  ׁשּיּכתב, ּכּיֹוצא זה ּכל וכן האנס. מּפני אּלא נכּתב לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ֶָּבזה.

.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר
- מאביו ּגזּולה הארץ ׁשּזאת עדים לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיצד?
אם  וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים לה ֹוציאּה לֹו יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָהרי
וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ׁשּנגמר לֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהעידּו
טֹורף  הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת ּפלֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמּזמן

זֹו .ּבעדּות ְֵ
.È- אחת ׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ

קנּוניא הּלֹוקח יעׂשה ויטרף [מזימה]ׁשּמא חֹוב, ּבעל עם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ׂשדה ויטרף זה יבֹוא ּכיצד? ּכּדין. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ויחזר אביו, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ׁשּבידֹו; הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ׁשּלקחּו הּלקֹוחֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמן
הּוא  ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ויעמד ּבקנּוניא ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹויחזר
עדיו, ּבעדּות ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ויטרף ּבעצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּטרפּה
אחרים  לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני, הּמכר ׁשטר הּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹויֹוציא
קּימין  ועדיו הּמכר, ׁשטר לֹו ׁשאבד מי ּכן אם ּכּדין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
זה  'ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ׁשטר לֹו יכּתבּו יעׂשה? ּכיצד -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
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ּבני  מּנכסים ולא מׁשעּבדים מּנכסים לא ּבֹו ּגֹובין ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹֹֻאין
ּפלֹוני  ּביד זֹו ׂשדה להעמיד אּלא ּכתבנּוהּו ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹחֹורין,

יֹורׁשיו'. ולא הּמֹוכר מּידֹו יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּלֹוקח,
.‡È,קּימין ׁשעדיו ּפי על אף ּכן: אינֹו החֹובֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבׁשטרי

עּתה  לי ׁשּכתבּתם 'ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר מּידֹו, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָוקנּו
אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - נׂשרף' אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאבד

לזמן החֹוב היה ואפּלּו פרעון]מחלֹו; זמן ואינֹו[נקוב . ְְְֲִִֵַַַָָָ
היּו 'לא הּלוה אמר אם אּלא ּכלּום, אּלּו ּבעדים ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגֹובה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבעדּותם, ּכפרן יחזק ׁשּזה מעֹולם', ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻדברים

.·È- להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו, ׁשטר ׁשּבלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמי
עדים עליו והן [שיקראוהו]מעמיד ּדין, ּבית לפני ּובא , ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ

קּיּום לֹו אין [אישור]עֹוׂשין - עצמן הּׁשטר עדי אבל . ְְֲִִֵֵֵַַָָָ
אבל  ּבפניהם; ׁשּנמחק ּפי על אף אחר, ׁשטר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכֹותבין

קּיּום. לֹו עֹוׂשין ּדין ּובית ּדין, לבית ְִִִִִֵֵָּבאין
.‚È:ואֹומרים אחר, ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

ּפלֹוני  ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָ'אנּו
עדיו'. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, מחּוק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָׁשטר
מכּונת' ונמצאת עדים, ׁשל לעדּותם 'והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם

קּיּום [אמיתית] צרי ואינֹו לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ּגֹובה -ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
העדים  על ראיה להביא צרי - ּכן ּכתבּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאחר;

עדּותן. ׁשּתתקּים עד ְִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹונים,
.„È אם - נּטׁשטׁש אֹו נמחק  ּכׁשר; ׁשּנתקרע, חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

איזה  ּפסּול. זה הרי ּדין, ּבית קרע נקרע ּכׁשר. נּכר, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב  ׁשתי ּדין? ּבית קרע .הּוא ְִִֵֵֶֶַָ

.ÂË וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע ְְְְִִִִִֶַַָָָָמי
לא  אבל ראׁשֹון; מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹלֹו

הּׁשטר  ׁשֹוברעדי יכּתב  רצה, ואם פרעון]. .[שטר ְְְִִֵֵֵַָָָֹ
.ÊË'הּׁשטר לי 'אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, ּכל לפרע ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבא

לּלוה  ויׁש חֹובֹו; ּכל ויּפרע ׁשֹובר, לֹו יכּתב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
סתם סתמי]להחרים וטֹוען [חרם הּׁשטר, ׁשּכֹובׁש מי על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

אצלֹו, 'הּׁשטר ואמר: וּדאי טענת הּלוה טען ואם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשאבד.
הּסת  הּמלוה ׁשּיּׁשבע רּבֹותי הֹורּו - ּבכיסֹו' הּניחֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועּתה

ׁשֹובר. ויכּתב חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשאבד
.ÊÈמּמּנּו לי 'עׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָמי

לּלוה  ׁשּזכּות לֹו; עֹוׂשין אין - חמּׁשים' ּבחמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַֹׁשנים
ׁשטרֹו נמצא מקצת, יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר הּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלהיֹות

פרוע]ּפגּום ּבחמּׁשים [שחלקו ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַָָ
עֹוׂשין  אין - ּבמאה' אחד אֹותם לי 'עׂשּו ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָחמּׁשים,
היא  ׁשּזכּות ואחד; אחד לכל קּיּום לֹו עֹוׂשין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶָָָָלֹו,
אחת  ּבפעם ּבּדין אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹותן ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹלּלוה

הּכל. ְִַֹלגּבֹות
.ÁÈ לי וכתבּו 'קרעּוהּו, ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְִִִִֵַַָָהֹוציא

הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים' אחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשטר
קּיּום  ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה, ׁשל ׁשטר על ׁשֹובר  לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכתב
'זה  לֹו: יאמר הּׁשֹובר, הּלוה ויֹוציא חמּׁשים, ׁשטר ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא' אחר .ׁשטר ְֵַָ

כד  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. אֹותֹוּכבר ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשטר  ּכֹותבין וכן עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ׁשֹובר  ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלּמֹוכר,
על  אף לאּׁשה, וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּמלוה,
אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש, וגט עּמּה, ּבעלּה ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי
וׁשטרי  ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין אין אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָעּמֹו.

הּדּינין ּברירת ּוׁשטר וקּבלנּות, אחד אריסּות לו בורר [זה ְְְְֲִִִַַַַַָָ
ּדין,וזבל"א] ּבית מעׂשה וכל ּדינין, ּבעלי טענֹות ׁשטרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאֹו

להּזהר  צריכין האּלּו, הּׁשטרֹות וכל ׁשניהן. מּדעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְְִִַָָָּבתּקּונן

נֹותן ·. הּלוה הלואה, ּבׁשטרי הּסֹופר? ׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי
ׂשכר  נֹותן הּלֹוקח ּוממּכר, מּקח ּובׁשטרי והאּׁשה ׂשכר; . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

אֹונֹותנ  הארּוסין ׁשטר ׂשכר נֹותן והחתן הּגט, ׂשכר ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׂשכר  נֹותן הּׂשֹוכר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּנּׂשּואין.
- ּדינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין, ּברירת ׁשטר אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָהּׁשטר.

ׂשכר. נֹותנין ְְִֵֶָָׁשניהם
ואחד ‚. חברֹו, ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהם  ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
ּכּלן  - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
הּוא  ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין ׁשּיהיּו העדים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצריכין
יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני הּוא וזה ּפלֹוני, ּבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָּפלֹוני
ויֹודּו אחרים ּכׁשמֹות ׁשמֹותיהן ויׁשּנּו קנּוניא, ויעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָׁשנים

לזה  .זה ֶֶָ
חֹוׁשׁשין „. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻּכל

ולעׂשֹות  לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי  ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי  'ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
אין  - ּדינרין' וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק  אֹו ׁשמֹו, ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד לֹו, .ּכֹותבין ְְְְִִֶֶֶַַָָָֻ
איני ‰. 'אני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל

והֹודה  ּכׁשמי ׁשמֹו העלה רּמאי אחד ׁשּמא ּכלּום, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָחּיב
רּמאי  וזה לאחר, אּלא חּיב אני לזה 'לא ׁשאמר: אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלזה',
החזק  ׁשּלא מאחר - חֹובי' ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו והעלה ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּוא
ׁשחזקה  לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשם
הן  ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא,

ּבֹו הּנזּכרים אּלּו חֹותמין מּכירין העדים ׁשאין חזקה, וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על  ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי להם נֹודע אם אּלא הּׁשטר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשטר, על חֹותמין העדים ואין ּדעת. ּובני ּגדֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָעצמן

ולחּתם. לקרֹות יֹודעין ּכן אם ְְְְִִִֵֶַָֹאּלא
.Âוקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאינן ניר [סירטטו]עדים להם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

הרׁשם על מרּדּות,[הסירטוט]וחתמּו מּכת אֹותם מּכין - ְְְִֶַַַַַָָָֹ
ּפסּול. ְְַָָוהּׁשטר

.Ê הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹראׁש
ואימתֹו אֹותֹו, מאמין והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו הּסֹופר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלפניו
קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר, על חֹותם זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליו
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ׁשּיקרא  עד ּכן, לעׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ואין ּבעצמֹו. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא
מּלה  מּלה הּׁשטר .העד ְִִֵַָָָָ

.Á'ׁשמעֹון ּבן 'יֹוסף מהם אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים
יכֹול  אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין אינן -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשטר  עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
ׁשהעדנּו הּוא וזה עליו, ׁשהעדנּו הּוא 'זה ואמרּו: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמן,
ּבפני  זה אּלא נׁשֹותיהן, מגרׁשין אין וכן זֹו'. ּבהלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשל  ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.
ּפרּועין  ׁשעליו ׁשניהם ׁשטרֹות ּפרּוע, ׁשמעֹון ּבן .יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן אּלּו יעׂשּו ׁשוין?וכיצד אבֹותיהן ּוׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הסבא]יׁשּלׁשּו ׁשוין,[יוסיפו אבֹותיהן אבֹות ׁשמֹות היּו . ְְֲֲִֵֵֶַָָ

יחּוסן  יכּתבּו ּבצּורתן, לזה זה ּדֹומין היּו סימניהן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיכּתבּו
לוי] יכּתבּו[כהן, לוּיים, אֹו ּכהנים ׁשניהם היּו [שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ

ּדֹורֹות.
.Ë ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִֶֶָָָָהֹוציא

מנה' מּמ ּכל לויתי - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּיצא יכֹול [נמצא]מי ואינֹו ּבֹו; ּגֹובה ידֹו, מּתחת זה ׁשטר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבן  יֹוסף ׁשני וכן ונפל'. הּוא, אחר 'ׁשל ולֹומר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלדחֹותֹו
חֹוב  ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא אחת, ּבעיר הּדרין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשמעֹון
לֹו, ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - העיר מּבני אחד ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל
אּלא  הּׁשטר'; נפל ּומּמּנּו חּיב, אני ּכׁשמ ׁשּׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ'לפלֹוני
לנפילה. חֹוׁשׁשין ואין ּגֹובהּו, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהן אחד ּכל ׁשהֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לראׁשֹון, לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵַַַָָָָָאין
ּגֹובה  וזה חֹובֹו, ּגֹובה זה אּלא מּמּני'; לוה אּתה ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהיא

ולזה חֹובֹו עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה זה היה .ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ולזה  זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ּבינֹונית לזה אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָעּדית,
היה  ּבׁשּלֹו. עֹומד אחד ּכל אּלא להם, נזקקין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָזּבּורית
הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ּובינֹונית עּדית ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלזה

הּזּבּורית. מן ּגֹובה ְִִִֶֶַוזה
.‡È ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵַַַַָָהּמֹוציא

הּלֹוקח  ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם - הּׂשדה את לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמכר
ׁשטר  הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ּכֹותב ּכ ואחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעֹות,
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לֹו: אֹומר ׁשהרי ּבטל, זה ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחֹובֹו

'חֹוב לפרע ל שנתתי]היה ּבמקֹום [בכסף אבל . ְְְְֲִַָָָָֹ
ׁשהרי  קּים, החֹוב ׁשטר הרי - נֹותנין ּכ ואחר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכֹותבין,
נכסים  ל ׁשּיהיה ּכדי הּׂשדה, את ל 'מכרּתי לֹו: אֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה

ׁשּלי'. החֹוב מהן ׁשאגּבה ְְִִֵֶֶֶֶֶַידּועים,

ה'תשע"ד  טבת א' רביעי יום

כה  ¤¤ּפרק
'אני ‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

'הּניחהּו, אחד: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק אֹותֹו חֹונק ׁשהיה אֹו ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני
'אני  אמר ואפּלּו ּכלּום; חּיב הערב אין - ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'הּנח,

מּידֹו קנּו אם אבל ּדין. ּבית ּבפני קנין]ערב' ׁשהּוא [עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבין  ּדין, ּבית ּבפני ּבין - הּפנים אּלּו ּבכל זה, ממֹון ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערב
נׁשּתעּבד. - הּמלוה לבין ְְְְִֵֵֵֶַַַּבינֹו

.·- ערב' ואני 'הלוהּו, מעֹות: מּתן ּבׁשעת לֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר
עׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנׁשּתעּבד
ּכגֹון  מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי על אף נׁשּתעּבד, - ערב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

רֹוצין ּדין ּבית להם:ׁשהיּו ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הנאה  לֹו ויׁש הֹואיל - לכם' ערב ואני ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ'הּניחּוהּו,

עצמֹו ׁשעּבד הניה ּבאֹותּה ּדין, ּבית .ׁשהאמינּוהּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשהערב ‚. ּפי על אף - ערב ידי על חברֹו את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּתֹובע  אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשעּבד
ונפרע  הערב, אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה. הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
אבל  לּלוה; נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו.
מן  אּלא ּכלל, הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם
מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם, הּלוה היה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּלוה.
ואחר  ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
מּידֹו, להֹוציא יכֹול אם הּלוה. עם ּדין הערב יעׂשה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

יׁשּמתּו אֹו לֹו.[נידוי]יֹוציא; ׁשּיּתן עד ּדין, ּבית אֹותֹו ְְִִִֵֵֶַַ
ׁשאּפרע „. מנת 'על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה

הערב. מן יּפרע לא לּלוה, נכסים יׁש אם - ׁשארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמי
ׁשהיה  אֹו ּתחּלה', ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את [כדלהלן]קּבלן אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לּלוה. נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקּבלן

ה ‰. ואיזה ערב, הּוא לֹו,איזה 'ּתן לֹו: אמר קּבלן? ּוא ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן הּוא זה - 'ל נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואני
ׁשאּפרע  מנת 'על אמר ולא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּתחּלה,

ׁשארצה' ערב',מּמי ואני 'הלוהּו, לֹו: אמר אם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואני  'הלוהּו, נֹותן', ואני 'הלוהּו, ּפֹורע', ואני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַ'הלוהּו,
לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני 'הלוהּו, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָחּיב',
ּכּלן  - ערב' ואני לֹו, 'ּתן חּיב', ואני לֹו, 'ּתן ּפֹורע', ֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻואני
מּמּנּו נפרע ולא ּתחּלה; ּתֹובעֹו ואינֹו הן, ערבנּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹלׁשֹון
'מּמי  ויאמר: ׁשּיפרׁש עד לּלוה, נכסים ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמקֹום

אּפרע'. ְֶֶֶֶַָׁשארצה
.Â;מּלׁשּלם ּפטּור מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ּכתּבה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻערב

חּסרּה ולא עׂשה, מצוה נישואין]ׁשהרי בשעת [נחסר ְְְֲִִֵֶָָָָֹ
חּיב.ממֹון. - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, לכתּבת ערב האב היה ואם ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻ

חּיב. ּכתּבה, ׁשל ְְְֶַַָָָֻוקּבלן
.Êאחריּותּה וקּבל לוי ּובא ׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

שמעון]עליו היא [כלפי אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
האחריות] בליבו גמר ערב [לא ׁשהּוא מּידֹו קנּו ואם .ְִִֵֶָָָ

זה  הרי - ׁשמעֹון ׁשּיתּבעּנּו עת ּבכל זה מכר ּדמי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָלׁשּלם
רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְֶַַַָָחּיב.

.Á על אף - ּתנאי על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא  ׁשהיא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ׁשּקנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּפי

התנאי] יתקיים שלא 'ּתן [מאמין לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ;ְֵֵֶַַָ
ׁשּכל  יהיה'; לא אם אֹו ,וכ ּכ יהיה אם אּתן, ואני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלֹו
- יהיה לא ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּתֹולה

נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם; קנין הקנה ולא ּגמר, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֹלא
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.Ë וכן אחד, מּקח ׁשּלקחּו אֹו אחד, ּבׁשטר ׁשּלוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים
הן הּׁשּתפין  הרי - לׁשּתפּות לקח אֹו מהן, אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאין
.È,הערב מן להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - אחד ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

החֹוב, ּכדי לאחד היה לא ואם ׁשּירצה; מהן מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּפרע
החֹוב  ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע .חֹוזר ְְִִֵֵֵַַַָ

.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע - ׁשנים ׁשערב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָואחד
עליו.[המלווה] ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, הּוא מּׁשניהם איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוב

.·È הרי - 'ל ערב ואני לפלֹוני, זה 'ערב לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהאֹומר
ׁשּנׁשּתעּבד  ּוכׁשם ערב'; ואני 'הלוהּו, לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
ודין  ראׁשֹון. לערב ׁשני ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהערב
אחד  ּדין - הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ּכדין הּמלוה, עם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהערב

.הּוא 
.‚Èהּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ׁשאמר [סכום]מי ּכגֹון ׁשערב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואני  לֹו, 'מכר אֹו ערב', ואני לֹו ּתן לֹו, ּׁשּתּתן מה 'ּכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלֹו:
ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - ערב' ואני 'הלוהּו, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָערב',
אלף, מאה הלוהּו אֹו אלפים ּבעׂשרת לֹו מכר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפּלּו
ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין לי, ויראה ּבּכל. הערב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנׁשּתעּבד
סמכה  לא - ּבֹו עצמֹו ׁשּׁשעּבד הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכיון
לּמבין. אּלּו, הן טעם ׁשל ּודברים עצמֹו; ׁשעּבד ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּדעּתֹו,

.„È לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני 'הלוהּו, לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
ׁשּתרצה  זמן ּכל אּלא ממֹון, ׁשל לעצמֹו ערב לא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה;
'הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר וכן ,'ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאביאּנּו
- זה על מּידֹו וקנּו ,'ל אביאּנּו אֹותֹו, ׁשּתתּבע זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוכל
חּיב  ׁשהּוא ׁשהֹורה הּגאֹונים מן יׁש הּלוה, זה יביא לא ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאם
'אם  ואמר: עליו, התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלׁשּלם.
הרי  - לׁשּלם' חּיב אהי ׁשּברח, אֹו ׁשּמת, אֹו אביאּנּו, ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

נֹוטה. ּדעּתי ולזה נׁשּתעּבד; ולא אסמכּתא, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹזֹו

כו  ¤¤ּפרק
ּבּׁשטר,‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

ונׁשּתעּבד  מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - הּלוה את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּנכסי לׁשּלם להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מּנכסים  טֹורף אינֹו הּזה, הערב]מׁשעּבדיםהערב .[שמכר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אם  - העדים חתימת קדם ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו הערב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיה

מערב אינֹו ׁשהרי ערב', 'ּפלֹוני בשטר]ּכתבּו עם [משולב ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
המׁשעּבדין. מן מּמּנּו ּגֹובה אינֹו זה הרי - ּבּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּלוה
ּופלֹוני  ,וכ ּכ מּפלֹוני לוה 'ּפלֹוני ּבּׁשטר ּכתּוב אם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָאבל
ׁשל  מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, הערב עם לוה ערבּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹערב',
מּנכסי  נפרע זה הרי - ּבּׁשטר העדים חתמּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָערב,

המׁשעּבדין. ְְִֵַָָֻערב
לדחֹותֹו·. יכֹול אינֹו - הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ּתחּלה'; אֹותֹו לתּבע ל יׁש ׁשהרי הּקּבלן, אצל ל' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹולֹומר,
הּמעֹות  הּקּבלן נׂשא ואם ּתחּלה. ׁשּירצה מי ּכל ּתֹובע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּכלּום  הּלוה על לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנן הּמלוה, .מּיד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

אינֹו‚. - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה, את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמלוה
ׁשּנתחּיב  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב, מן להּפרע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול

ּכזה  עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה, ּכח יהיה לא לׁשּלם; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהערב
הּתנאי  לפי הּכל עּמֹו, התנה ואם הּמֹורים. הּלוה הֹורּו היה . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

אֹו לֹו, ליל ולא להֹודיעֹו יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבמדינה
לנכסיהן  נזקקין ּדין ּבית ׁשאין קטּנים והּניח הּלוה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמת
מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, הערב את ּתֹובע זה הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יכֹול „. אינֹו - ׁשהעני ּומצאֹו הּלוה, את ׁשּתבע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמלוה
ׁשאין  אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ערב.[רמאות]לֹו ׁשל נכסיו על ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
הּמלוה ‰. ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
.'ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ראיה 'הבא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהערב:

.Â חֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב
ׁשהיתה  ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
וׁשּלם'. 'ערבני ערב: לֹו ׁשּנעׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשאמר
קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעׂשה עצמֹו, ּברׁשּות זה עמד אם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הרׁשהּו ולא 'ערבני', הּלוה: לֹו ׁשאמר אמר]אֹו ׁשּיּתן,[לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפֹורע  וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּופרע
על  החֹוב היה אפּלּו - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
והרי  ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום; חּיב הּלוה אין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
את  מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּבד
החֹוב  ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ּומֹוחל ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה,
הּלוה  ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם - הּיֹורׁשים את ׁשּיֹודיע ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם

ׁשּנּדּוהּו אֹו ּבֹו, ׁשהֹודה ּכגֹון ׁשּימּות, קדם חֹובֹו [על ׁשטר ְְִֶֶֶֶַָָֹ
פרעון] להּגבֹות אי הּמלוה זמן הּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומת

ּׁשּפרע  מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הרי היה - . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נתן  אביהן ׁשּמא לׁשּלם; חּיבין הּיֹורׁשין אין - ּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמלוה
את  ּתֹובע ׁשהּגֹוי מּפני עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל הערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלזה

ּתחּלה הלווה]הערב קדם [לפני מּדעּתֹו זה ּפרע ּולפיכ , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אֹותֹו, ּתֹובע ׁשהּגֹוי הֹודיען אם אבל היתֹומים. את ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיֹודיע

לׁשּלם. חּיבין - נֹותן הּוא ְֲִֵֵֵַַַָוהרי
.Ê להּפרע ׁשּבא ּבין - ּׁשּפרע מה לּטל ׁשּבא ערב ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

להביא  צרי זה הרי - עצמֹו הּלוה מן ּבין לוה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּיֹורׁשי
מציאת ואין ׁשּפרע; ׁשעליו [הימצאות]ראיה החֹוב ׁשטר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ולא  הּמלוה, מּיד הּׁשטר נפל ׁשּמא - ראיה הערב, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּביד
ּכלּום. זה ְֶַָּפרע

.Á;'ערבּתי 'לא אֹומר: והּוא לי', 'ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
ולּתן', אֹות לערב הרׁשיתני 'אּתה לּלוה: הערב ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו
ּכלל'; ערבּת 'לא אֹו ערבּת', מּדעּת 'לא, לֹו: אֹומר ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹוהּוא
אֹומר: והּלוה ,'ּבפני לּמלוה 'ּפרעּתי הערב: ׁשאמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
מה  ל ונתּתי ּפרעּת, 'ּכן, לֹו: ׁשאמר אֹו ּפרעּת', ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹ'לא
והּוא  מאתים', לי 'ערבּת הּמלוה: ׁשאמר אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשּפרעּת',
וכּיֹוצא  הּטענֹות אּלּו ּבכל - מנה' אּלא ערבּתי 'לא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:
הּנתּבע  יּׁשבע אֹו הראיה, עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהן

הּסת  ּכׁשאר ׁשבּועת ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הּממֹון. ֲַַָטענֹות

.Ë,אחרים את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו איׁש אׁשת אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד
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ׁשּיקרא  עד ּכן, לעׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ואין ּבעצמֹו. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא
מּלה  מּלה הּׁשטר .העד ְִִֵַָָָָ

.Á'ׁשמעֹון ּבן 'יֹוסף מהם אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים
יכֹול  אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין אינן -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשטר  עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
ׁשהעדנּו הּוא וזה עליו, ׁשהעדנּו הּוא 'זה ואמרּו: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמן,
ּבפני  זה אּלא נׁשֹותיהן, מגרׁשין אין וכן זֹו'. ּבהלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשל  ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.
ּפרּועין  ׁשעליו ׁשניהם ׁשטרֹות ּפרּוע, ׁשמעֹון ּבן .יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן אּלּו יעׂשּו ׁשוין?וכיצד אבֹותיהן ּוׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הסבא]יׁשּלׁשּו ׁשוין,[יוסיפו אבֹותיהן אבֹות ׁשמֹות היּו . ְְֲֲִֵֵֶַָָ

יחּוסן  יכּתבּו ּבצּורתן, לזה זה ּדֹומין היּו סימניהן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיכּתבּו
לוי] יכּתבּו[כהן, לוּיים, אֹו ּכהנים ׁשניהם היּו [שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ

ּדֹורֹות.
.Ë ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִֶֶָָָָהֹוציא

מנה' מּמ ּכל לויתי - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּיצא יכֹול [נמצא]מי ואינֹו ּבֹו; ּגֹובה ידֹו, מּתחת זה ׁשטר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבן  יֹוסף ׁשני וכן ונפל'. הּוא, אחר 'ׁשל ולֹומר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלדחֹותֹו
חֹוב  ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא אחת, ּבעיר הּדרין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשמעֹון
לֹו, ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - העיר מּבני אחד ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל
אּלא  הּׁשטר'; נפל ּומּמּנּו חּיב, אני ּכׁשמ ׁשּׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ'לפלֹוני
לנפילה. חֹוׁשׁשין ואין ּגֹובהּו, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהן אחד ּכל ׁשהֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לראׁשֹון, לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵַַַָָָָָאין
ּגֹובה  וזה חֹובֹו, ּגֹובה זה אּלא מּמּני'; לוה אּתה ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהיא

ולזה חֹובֹו עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה זה היה .ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ולזה  זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ּבינֹונית לזה אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָעּדית,
היה  ּבׁשּלֹו. עֹומד אחד ּכל אּלא להם, נזקקין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָזּבּורית
הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ּובינֹונית עּדית ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלזה

הּזּבּורית. מן ּגֹובה ְִִִֶֶַוזה
.‡È ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵַַַַָָהּמֹוציא

הּלֹוקח  ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם - הּׂשדה את לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמכר
ׁשטר  הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ּכֹותב ּכ ואחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעֹות,
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לֹו: אֹומר ׁשהרי ּבטל, זה ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחֹובֹו

'חֹוב לפרע ל שנתתי]היה ּבמקֹום [בכסף אבל . ְְְְֲִַָָָָֹ
ׁשהרי  קּים, החֹוב ׁשטר הרי - נֹותנין ּכ ואחר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכֹותבין,
נכסים  ל ׁשּיהיה ּכדי הּׂשדה, את ל 'מכרּתי לֹו: אֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה

ׁשּלי'. החֹוב מהן ׁשאגּבה ְְִִֵֶֶֶֶֶַידּועים,

ה'תשע"ד  טבת א' רביעי יום

כה  ¤¤ּפרק
'אני ‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

'הּניחהּו, אחד: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק אֹותֹו חֹונק ׁשהיה אֹו ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני
'אני  אמר ואפּלּו ּכלּום; חּיב הערב אין - ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'הּנח,

מּידֹו קנּו אם אבל ּדין. ּבית ּבפני קנין]ערב' ׁשהּוא [עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבין  ּדין, ּבית ּבפני ּבין - הּפנים אּלּו ּבכל זה, ממֹון ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערב
נׁשּתעּבד. - הּמלוה לבין ְְְְִֵֵֵֶַַַּבינֹו

.·- ערב' ואני 'הלוהּו, מעֹות: מּתן ּבׁשעת לֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר
עׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנׁשּתעּבד
ּכגֹון  מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי על אף נׁשּתעּבד, - ערב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

רֹוצין ּדין ּבית להם:ׁשהיּו ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הנאה  לֹו ויׁש הֹואיל - לכם' ערב ואני ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ'הּניחּוהּו,

עצמֹו ׁשעּבד הניה ּבאֹותּה ּדין, ּבית .ׁשהאמינּוהּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשהערב ‚. ּפי על אף - ערב ידי על חברֹו את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּתֹובע  אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשעּבד
ונפרע  הערב, אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה. הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
אבל  לּלוה; נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו.
מן  אּלא ּכלל, הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם
מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם, הּלוה היה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּלוה.
ואחר  ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
מּידֹו, להֹוציא יכֹול אם הּלוה. עם ּדין הערב יעׂשה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

יׁשּמתּו אֹו לֹו.[נידוי]יֹוציא; ׁשּיּתן עד ּדין, ּבית אֹותֹו ְְִִִֵֵֶַַ
ׁשאּפרע „. מנת 'על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה

הערב. מן יּפרע לא לּלוה, נכסים יׁש אם - ׁשארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמי
ׁשהיה  אֹו ּתחּלה', ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את [כדלהלן]קּבלן אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לּלוה. נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקּבלן

ה ‰. ואיזה ערב, הּוא לֹו,איזה 'ּתן לֹו: אמר קּבלן? ּוא ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן הּוא זה - 'ל נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואני
ׁשאּפרע  מנת 'על אמר ולא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּתחּלה,

ׁשארצה' ערב',מּמי ואני 'הלוהּו, לֹו: אמר אם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואני  'הלוהּו, נֹותן', ואני 'הלוהּו, ּפֹורע', ואני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַ'הלוהּו,
לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני 'הלוהּו, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָחּיב',
ּכּלן  - ערב' ואני לֹו, 'ּתן חּיב', ואני לֹו, 'ּתן ּפֹורע', ֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻואני
מּמּנּו נפרע ולא ּתחּלה; ּתֹובעֹו ואינֹו הן, ערבנּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹלׁשֹון
'מּמי  ויאמר: ׁשּיפרׁש עד לּלוה, נכסים ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמקֹום

אּפרע'. ְֶֶֶֶַָׁשארצה
.Â;מּלׁשּלם ּפטּור מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ּכתּבה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻערב

חּסרּה ולא עׂשה, מצוה נישואין]ׁשהרי בשעת [נחסר ְְְֲִִֵֶָָָָֹ
חּיב.ממֹון. - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, לכתּבת ערב האב היה ואם ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻ

חּיב. ּכתּבה, ׁשל ְְְֶַַָָָֻוקּבלן
.Êאחריּותּה וקּבל לוי ּובא ׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

שמעון]עליו היא [כלפי אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
האחריות] בליבו גמר ערב [לא ׁשהּוא מּידֹו קנּו ואם .ְִִֵֶָָָ

זה  הרי - ׁשמעֹון ׁשּיתּבעּנּו עת ּבכל זה מכר ּדמי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָלׁשּלם
רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְֶַַַָָחּיב.

.Á על אף - ּתנאי על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא  ׁשהיא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ׁשּקנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּפי

התנאי] יתקיים שלא 'ּתן [מאמין לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ;ְֵֵֶַַָ
ׁשּכל  יהיה'; לא אם אֹו ,וכ ּכ יהיה אם אּתן, ואני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלֹו
- יהיה לא ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּתֹולה

נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם; קנין הקנה ולא ּגמר, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֹלא
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.Ë וכן אחד, מּקח ׁשּלקחּו אֹו אחד, ּבׁשטר ׁשּלוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים
הן הּׁשּתפין  הרי - לׁשּתפּות לקח אֹו מהן, אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאין
.È,הערב מן להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - אחד ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

החֹוב, ּכדי לאחד היה לא ואם ׁשּירצה; מהן מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּפרע
החֹוב  ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע .חֹוזר ְְִִֵֵֵַַַָ

.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע - ׁשנים ׁשערב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָואחד
עליו.[המלווה] ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, הּוא מּׁשניהם איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוב

.·È הרי - 'ל ערב ואני לפלֹוני, זה 'ערב לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהאֹומר
ׁשּנׁשּתעּבד  ּוכׁשם ערב'; ואני 'הלוהּו, לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
ודין  ראׁשֹון. לערב ׁשני ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהערב
אחד  ּדין - הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ּכדין הּמלוה, עם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהערב

.הּוא 
.‚Èהּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ׁשאמר [סכום]מי ּכגֹון ׁשערב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואני  לֹו, 'מכר אֹו ערב', ואני לֹו ּתן לֹו, ּׁשּתּתן מה 'ּכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלֹו:
ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - ערב' ואני 'הלוהּו, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָערב',
אלף, מאה הלוהּו אֹו אלפים ּבעׂשרת לֹו מכר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפּלּו
ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין לי, ויראה ּבּכל. הערב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנׁשּתעּבד
סמכה  לא - ּבֹו עצמֹו ׁשּׁשעּבד הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכיון
לּמבין. אּלּו, הן טעם ׁשל ּודברים עצמֹו; ׁשעּבד ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּדעּתֹו,

.„È לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני 'הלוהּו, לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
ׁשּתרצה  זמן ּכל אּלא ממֹון, ׁשל לעצמֹו ערב לא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה;
'הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר וכן ,'ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאביאּנּו
- זה על מּידֹו וקנּו ,'ל אביאּנּו אֹותֹו, ׁשּתתּבע זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוכל
חּיב  ׁשהּוא ׁשהֹורה הּגאֹונים מן יׁש הּלוה, זה יביא לא ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאם
'אם  ואמר: עליו, התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלׁשּלם.
הרי  - לׁשּלם' חּיב אהי ׁשּברח, אֹו ׁשּמת, אֹו אביאּנּו, ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

נֹוטה. ּדעּתי ולזה נׁשּתעּבד; ולא אסמכּתא, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹזֹו

כו  ¤¤ּפרק
ּבּׁשטר,‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

ונׁשּתעּבד  מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - הּלוה את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּנכסי לׁשּלם להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מּנכסים  טֹורף אינֹו הּזה, הערב]מׁשעּבדיםהערב .[שמכר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אם  - העדים חתימת קדם ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו הערב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיה

מערב אינֹו ׁשהרי ערב', 'ּפלֹוני בשטר]ּכתבּו עם [משולב ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
המׁשעּבדין. מן מּמּנּו ּגֹובה אינֹו זה הרי - ּבּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּלוה
ּופלֹוני  ,וכ ּכ מּפלֹוני לוה 'ּפלֹוני ּבּׁשטר ּכתּוב אם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָאבל
ׁשל  מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, הערב עם לוה ערבּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹערב',
מּנכסי  נפרע זה הרי - ּבּׁשטר העדים חתמּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָערב,

המׁשעּבדין. ְְִֵַָָֻערב
לדחֹותֹו·. יכֹול אינֹו - הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ּתחּלה'; אֹותֹו לתּבע ל יׁש ׁשהרי הּקּבלן, אצל ל' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹולֹומר,
הּמעֹות  הּקּבלן נׂשא ואם ּתחּלה. ׁשּירצה מי ּכל ּתֹובע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּכלּום  הּלוה על לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנן הּמלוה, .מּיד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

אינֹו‚. - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה, את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמלוה
ׁשּנתחּיב  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב, מן להּפרע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול

ּכזה  עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה, ּכח יהיה לא לׁשּלם; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהערב
הּתנאי  לפי הּכל עּמֹו, התנה ואם הּמֹורים. הּלוה הֹורּו היה . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

אֹו לֹו, ליל ולא להֹודיעֹו יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבמדינה
לנכסיהן  נזקקין ּדין ּבית ׁשאין קטּנים והּניח הּלוה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמת
מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, הערב את ּתֹובע זה הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יכֹול „. אינֹו - ׁשהעני ּומצאֹו הּלוה, את ׁשּתבע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמלוה
ׁשאין  אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ערב.[רמאות]לֹו ׁשל נכסיו על ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
הּמלוה ‰. ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
.'ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ראיה 'הבא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהערב:

.Â חֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב
ׁשהיתה  ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
וׁשּלם'. 'ערבני ערב: לֹו ׁשּנעׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשאמר
קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעׂשה עצמֹו, ּברׁשּות זה עמד אם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הרׁשהּו ולא 'ערבני', הּלוה: לֹו ׁשאמר אמר]אֹו ׁשּיּתן,[לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפֹורע  וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּופרע
על  החֹוב היה אפּלּו - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
והרי  ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום; חּיב הּלוה אין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
את  מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּבד
החֹוב  ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ּומֹוחל ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה,
הּלוה  ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם - הּיֹורׁשים את ׁשּיֹודיע ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם

ׁשּנּדּוהּו אֹו ּבֹו, ׁשהֹודה ּכגֹון ׁשּימּות, קדם חֹובֹו [על ׁשטר ְְִֶֶֶֶַָָֹ
פרעון] להּגבֹות אי הּמלוה זמן הּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומת

ּׁשּפרע  מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הרי היה - . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נתן  אביהן ׁשּמא לׁשּלם; חּיבין הּיֹורׁשין אין - ּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמלוה
את  ּתֹובע ׁשהּגֹוי מּפני עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל הערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלזה

ּתחּלה הלווה]הערב קדם [לפני מּדעּתֹו זה ּפרע ּולפיכ , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אֹותֹו, ּתֹובע ׁשהּגֹוי הֹודיען אם אבל היתֹומים. את ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיֹודיע

לׁשּלם. חּיבין - נֹותן הּוא ְֲִֵֵֵַַַָוהרי
.Ê להּפרע ׁשּבא ּבין - ּׁשּפרע מה לּטל ׁשּבא ערב ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

להביא  צרי זה הרי - עצמֹו הּלוה מן ּבין לוה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּיֹורׁשי
מציאת ואין ׁשּפרע; ׁשעליו [הימצאות]ראיה החֹוב ׁשטר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ולא  הּמלוה, מּיד הּׁשטר נפל ׁשּמא - ראיה הערב, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּביד
ּכלּום. זה ְֶַָּפרע

.Á;'ערבּתי 'לא אֹומר: והּוא לי', 'ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
ולּתן', אֹות לערב הרׁשיתני 'אּתה לּלוה: הערב ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו
ּכלל'; ערבּת 'לא אֹו ערבּת', מּדעּת 'לא, לֹו: אֹומר ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹוהּוא
אֹומר: והּלוה ,'ּבפני לּמלוה 'ּפרעּתי הערב: ׁשאמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
מה  ל ונתּתי ּפרעּת, 'ּכן, לֹו: ׁשאמר אֹו ּפרעּת', ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹ'לא
והּוא  מאתים', לי 'ערבּת הּמלוה: ׁשאמר אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשּפרעּת',
וכּיֹוצא  הּטענֹות אּלּו ּבכל - מנה' אּלא ערבּתי 'לא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:
הּנתּבע  יּׁשבע אֹו הראיה, עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהן

הּסת  ּכׁשאר ׁשבּועת ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הּממֹון. ֲַַָטענֹות

.Ë,אחרים את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו איׁש אׁשת אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד
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אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - לׁשּלם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונתחּיבּו
יׁשּלמּו .ּתתאלמן, ְְְְִֵַַ

.È עליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב ׁשּלוה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן
מּידֹו;ׁשטר  ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
.‡È חּיב ׁשאינֹו ּגאֹונים הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָקטן

ּפי  על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד  ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו; את אּבד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,
ּכּיֹוצא  ּבכל ולא ּבערבנּות לא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן זה, הּוא אמת ודין ְְֱִֵֶֶֶָָָּבזה.
.·Èׁשערבה אֹו ּבׁשטר, ׁשּלותה ערב]האּׁשה [היתה ְְְִִֶֶָָָָָָָ

היתה  ואם ׁשּנּׂשאת. אחר לׁשּלם חּיבת - ונּׂשאת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשטר,
ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד מׁשּלמת אינּה - ּפה על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמלוה

הּוא לֹוקח ּכרׁשּות ּבעל פה ׁשרׁשּות על במלווה גובין [ואין ְְִֵֶַַַ
אֹותן מלקוחות] היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֶַַָָָ

לּמלוה. אֹותן יחזירּו קּימין, עצמן ההלואה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

כז  ¤¤ּפרק
עׂשּוי ‡. היה אם - ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר

להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יׂשראל, ׁשטרי להמחק]ּכתּקּון ולא [- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
לקרֹותֹו ויֹודעין יׂשראלּיים, עדיו והיּו לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלהֹוסיף

המׁשעּבדין מן ּבֹו וגֹובין ּכׁשר, זה הרי לווה - של נכסים -] ְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
אּלּושנמכרו] הרי - ּגֹויים ׁשחֹותמיהם הּׁשטרֹות ּכל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיּתן  והּוא חֹוב; וׁשטרי ּוממּכר מּקח מּׁשטרי חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָּפסּולין,
ּפלֹוני  מנה 'ּבפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּמעֹות
והּוא  החֹוב'. 'מעֹות אֹו הּמכר' ּדמי וכ ּכ' ְְְְְִִֵֶֶַַָָלפלֹוני',
קּבּוץ  ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עׂשּויין ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

שופטיהם]ּפליליהן התכנסות ׁשּלהם,[- הּׁשֹופט קּיּום ּבלא ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
אּלּו על ׁשּיעידּו יׂשראל עדי צריכין וכן ּכלּום. יֹועילּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹלא
ׁשּקּים  ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ועל ׁשטר, עדי ׁשהן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּגֹויים
ׁשטרי  חסרּו ואם ׁשחד. ּבקּבּול ידּועין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹעדּותן,
הֹודאֹות  ׁשטרי וכן ּכחרׂש. הן הרי אּלּו, מּכל ּדבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹויים
על  אף - ׁשּלהם ּבעדים ׁשהם ּומחילֹות, ּופׁשרֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּתנֹות
והֹורּו ּכחרׂש. הם הרי ׁשּמנינּו, הּדברים ּכל ּבהם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
ּבפניהם  הּמעֹות ׁשּנתנּו ׁשּלהם חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרּבֹותי,
ׁשּנתנּו ּוממּכר מּקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ
ּדּיני  ידעּו לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמעֹות
- ּגֹויים ׁשל ּבערּכאֹות ׁשּנעׂשה זה ׁשטר לקרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
ּכל  ׁשּנמצא לֹו, וקֹורין זה, ּבפני ׁשּלא זה ּגֹויים לׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹנֹותנֹו
אבל  חֹורין. מּבני ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו, לפי ּכמסיח מהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻאחד

קֹול לֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, טֹורפין לא [פרסום]אין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֹ
ּבּגֹויים. ּׁשּנעׂשה ּבמה הּלקֹוחֹות ְְֲִֶַַַַָָָידעּו

אֹו·. הּמלוה, ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּגֹויים ׁשעדיו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשטר
ּפי  על אף - מּיׂשראל עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח, ליד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר
ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבֹו ואין ׁשּלהן, ּבערּכאֹות עׂשּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
ׁשּמסרֹו העדים ׁשּיהיּו והּוא חֹורין; מּבני ּגֹובה זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכתּקּון  ויהיה ּכׁשּמסרֹו, ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָּבפניהם

להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יׂשראל, להֹוסיף [להמחק]ׁשטרי ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
מּפני  המׁשעּבדין? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻּבֹו

קֹול. לֹו ֵֶׁשאין
.‚צרי ּכּלן, הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

שניה]ׁשּיחזר -[פעם אחרֹונה ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
למדין ׁשאין העדים לפי היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

וכתב  המזּיף, זה ּובא ׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ׁשל מּגּופֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמרחקין
זֹו. ׁשיטה הרוח ְִֶַָָּבאֹותֹו

ּפחֹות „. ּפסּול; ׁשיטין, ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻעדים
ולא  עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין' 'ׁשּתי ּכׁשר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמּכאן,
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו המזּיף, ׁשּכל סֹופר; ידי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָּבכתב

אוירין ּוׁשני הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר [שבין אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
ּכגֹוןהשורות] ּכף[כגודל], ּגב על היּו[סופית]למד . ְֶַַָָָ

ּכל  והיה הּׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻהעדים
ק  אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין רֹובים הרוח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׂשריטֹות  מּלאהּו ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
חתמּו,[קווים] הּׂשריטֹות על העדים ׁשּמא ּפסּול, - ּדיֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשל

ּבׁשיטה  עדיו עם ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר. ׁשל ּגּופֹו על ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻלא
ּכׁשר. זה הרי ֲֵֵֶַַָאחת,

.‰- ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים אחת, ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהיה
הּכׁשר  הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ׁשּמא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּפסּול;
ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל וחת אחת, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָׁשיטה
היה  אם וכן עליה. חֹותמין העדים אּלּו ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּׁשיטה,
ּבׁשיטה  אחרים עדים ּוׁשני אחת, ּבׁשיטה עדים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּׁשטר

העדים' לרּבֹות נתּכּונּתי 'אני ואמר: נוספים]ׁשנּיה, [להביא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
אּלא  ׁשנּיה, ּבׁשיטה מּטה ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשל  העדים ּבין ׁשהיתה ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעדים

עדיו. ּוׁשני זה ׁשטר ּכתב ,ׁשחת הּׁשטר ּובין ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּטה
.Âע"י]קּיּום השטר סמּו[אישור ׁשּיהיה צרי - ּדין ּבית ְִִִִֵֶֶָָ

ּכנגד  מאחֹוריו אֹו הּׁשטר, לצד סמּו אֹו עדים, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב
- אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר הּקּיּום ּבין היה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכתב.
הּׁשיטה  ּבאֹותּה ויזּיף ׁשּנתקּים, הּׁשטר יחּת ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפסּול;

מזּיף. ׁשטר על הּקּיּום ונמצא עדיו, ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻׁשטר
.Ê ּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן ה ּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין  לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על  אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר  ׁשל .ּגּופֹו ְֶָ
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

'ׁשיטה  אֹו ּפלֹונית', 'מּלה אֹו ּפלֹונית', 'אֹות ְְְִִִִַָָֹויאמר:
היה  ואם קּים'. 'והּכל 'ּתלּויה', אֹו מחק' 'על ְְְְְִִַַַָָָָָֹּפלֹונית',
על  אף - וקּים' 'ׁשריר ּוכׁשעּור וקּים', 'ׁשריר ּבמקֹום ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהּמחק
וחזר  ׁשּיזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו ׁשּמא ּפסּול; וקּימֹו, ׁשחזר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפי

והעדים  הּכתב ׁשּבין ּברוח .וקּימֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹׁשטר

אחת, ּפעם ׁשּנמחק מי ּדֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק,
העדים  מקֹום מחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלנמחק
ּכל  וכֹותב ּומֹוחקֹו, חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר ּפעמים, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
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הּכל  ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה
חֹותמין  העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ּפעמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּתי

ּבפניהם  נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר .על ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
.È על מּלמּטה והּקּיּום מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשטר

מעדים  אּלא הּקּיּום, מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה  הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק  הּׁשטר ּגּוף וחת ּדיֹו; ׁשל ׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

מחק  על ועדיו הּׁשטר וכתב .הּׂשריטֹות, ְְְְְִֵַַַַָָָָ
.‡È ׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ואם  הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹימחק
על  והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכתבּו

יזּיף  ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר; - .הּניר' ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
.·Èואפּלּו ּפסּול, - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על  והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
וכֹותב  ׁשנּיה, ּפעם הּׁשטר ּכל מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמחק';
נּכר, אינֹו ּפעמים, ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה; מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכל
ׁשּתי  הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאּלּו
ּבווין  ּבּׁשטר להתּבֹונן הּׁשטרֹות, ּומּתּקּון נּכר. היה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָּפעמים,
זּיף  ׁשּמא הּתבֹות, ּבין ּדחּוקין יהיּו ׁשּלא ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוזינין
ּכגֹון  אחת, אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ולא וו. ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻוהֹוסיף
ּבזה, ּכּיֹוצא וכל וו. מקֹום האחת רגלּה והּניח חית, אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהא

ּכתב  ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבֹו .מדקּדקין ְְְְְְִַָָָָ
.‚È ׁשּמא ׁשיטה; ּבסֹוף ּכֹותבין אין - עׂשר ועד ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלׁש

נזּדּמן  ואם עׂשרים. והעׂשר ׁשלׁשים, הּׁשלׁש ויחזיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיזּיף,
הּדּבּור מחזיר - ׁשיטה ּבסֹוף האחרון]לֹו הקטע שוב [כותב ְְִִִַַָ

הּׁשיטה. ּבאמצע ׁשּיבֹוא עד רּבֹות, ּפעמים ׁשטר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבגּופֹו
.„È,מאתים ּומּלמּטה מנה מּלמעלה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשטר

הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה מאתים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה
ׁשאין  לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר הֹולכין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולּמה
מאתים  ׁשהן מנה ּבֹו ּכתּוב היה ׁשאם - ּבחברֹו ּתלּוי ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאחד
דברים  ׁשני אבל מנה; נֹוטל היה מנה, ׁשהן מאתים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו

הּתחּתֹון  אחר הּל ּבראׁשֹון, ּתלּוי האחרֹון ּבֹוׁשאין היה . ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחר  הֹול הּכל - לֹו קרֹוב ׁשם ּומּלמּטה ׁשם, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹמּלמעלה
ּתּמחק  ׁשאם העליֹון? את ּכֹותבין לּמה ּכן, אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּתחּתֹון.
ׁשהיה  ּכגֹון, העליֹון; מן ילמד הּתחּתֹון, מן אחת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹאֹות
ׁשהּוא  ּבידּוע - ענן אֹו חנן ּובּתחּתֹון ענני אֹו חנני  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּבעליֹון
ׁשּתי  העליֹון מן ּתחּתֹון ילמד לא אבל העליֹון. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשם

ִאֹותּיֹות.
.ÂËספל מּלמעלה ּבֹו סאה]ּכתּוב קפל [חצי ּומּלמּטה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

קב] מן [חצי ּפחּות ׁשהּקפל, הּתחּתֹון; אחר הֹול הּכל -ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
חֹוׁשׁשין  - ספל ּומּלמּטה קפל, מּלמעלה ּבֹו ּכתּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּספל.
אּלא  ּגֹובה ואינֹו ;סמ ונעׂשת הּקּוף, רגל הסיר זבּוב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא
הּׁשטר  ּבעל ׁשּיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקטּנה. קפל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבמּדת
מאֹות  'ׁשׁש ּבֹו ּכתּוב ׁשהיה ּבׁשטר מעׂשה הּתחּתֹונה. ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
אחד, וזּוז זּוז מאֹות ׁשׁש אם ספק, הּדבר והרי אחד', ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוזּוז

אסּתירא מאֹות ׁשׁש זוזים]אֹו חכמים:[חצאי אמרּו וזּוז; ְְְֲִִֵֵַָָָ
על  הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, אסּתירא מאֹות ׁשׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹיּטל

וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר לא לּמה ּכן, אם ְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹהּתחּתֹונה.
זּוזין הּסֹופר אֹותן ּכֹולל - ׁשהּפרּוטֹות מונה לפי [ולא ְְִִֵֵֶַַָ

זמן הפרוטות] ּבכל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכֹותבין. ּכ ואחר ,ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
עֹוׂשין. ּפיו על הּידּוע, ּדרּכם לפי מקֹום ְְְִִִַַַַָָָָּובכל

.ÊËּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי', מאה 'אסּתירא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשטר
ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא' מעי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מאה
על  לעֹולם הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אסּתירֹות; מאה אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
אּלא  מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונה,

ספק  ּבֹו ׁשאין ׁשּתי ּבדבר מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּפחּות  אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ׁשּמא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשֹונֹות,
אּלא  מּידֹו, מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשּתיהן;

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.ÊÈ זהב' זהב. מּדינר ּפחֹות אין זהב', 'מטּבע ּבֹו ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב

זהב. ׁשל ּדינרין מּׁשני ּפחֹות אין זהב', 'ּדינרין אֹו ְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּדינרין'
מן  ּכסף ׁשל ּדינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין ּבדינרין', ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ'זהב

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּזהב. ְֵֵֶַַָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  טבת ב' חמישי יום
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ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין - והיא היא, אחת עׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הרי ‡. - ּבמקצתן לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּטֹוען

הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּׁשהֹודה, מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ּבּכל, ּכפר אם וכן זה". הּוא ּכי יאמר "אׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
- ׁשהיּו מעיד אחד ועד מעֹולם', דברים היּו 'לא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואמר:

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן נׁשּבע זה ממשה הרי [מסורת ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
אחד רבינו] ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלמדּו,

"לכל  אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן ׁשבּועה; ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמחּיבֹו
לׁשבּועה. הּוא קם אבל קם, אינֹו חּטאת" ּולכל ְְֲִֵַָָָָָָָעֹון

מי ·. מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה, מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֹֻאין
והּׁשֹומר  אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּוכבר  ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת נאמר: ׁשהרי -ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אחד  וכל ׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָּבארנּו
הּנׁשּבעין  ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר נׁשּבע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָמּׁשלׁשּתן

ׂשכיר ּכגֹון תשלום]ונֹוטלין, לאי [ניזק ונחּבל[הטוען ְְְְְִִֶָָ
תשלום] לאי וטוען ׁשטרֹומחבירו ּופֹוגם [מודה ונגזל ְְְִֵָָ

פרוע] ספק,שחלקו ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל וכן ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוכּיֹוצא
והאריסין הּׁשּתפין מהמגיעם]ּכגֹון יותר נטלו ּכּלן [שלא - ְְֲִִִַָָָֻֻ

ּפי  על אף - הּׁשבּועֹות אּלּו וכל חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָנׁשּבעין
סֹופרים מּדברי ּבנקיטת ׁשהן ּתֹורה, ׁשל ּכעין הן הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.[קדוש]חפץ ֵֶ
היּו‚. 'לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען
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אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - לׁשּלם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונתחּיבּו
יׁשּלמּו .ּתתאלמן, ְְְְִֵַַ

.È עליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב ׁשּלוה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן
מּידֹו;ׁשטר  ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
.‡È חּיב ׁשאינֹו ּגאֹונים הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָקטן

ּפי  על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד  ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו; את אּבד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,
ּכּיֹוצא  ּבכל ולא ּבערבנּות לא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן זה, הּוא אמת ודין ְְֱִֵֶֶֶָָָּבזה.
.·Èׁשערבה אֹו ּבׁשטר, ׁשּלותה ערב]האּׁשה [היתה ְְְִִֶֶָָָָָָָ

היתה  ואם ׁשּנּׂשאת. אחר לׁשּלם חּיבת - ונּׂשאת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשטר,
ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד מׁשּלמת אינּה - ּפה על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמלוה

הּוא לֹוקח ּכרׁשּות ּבעל פה ׁשרׁשּות על במלווה גובין [ואין ְְִֵֶַַַ
אֹותן מלקוחות] היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֶַַָָָ

לּמלוה. אֹותן יחזירּו קּימין, עצמן ההלואה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

כז  ¤¤ּפרק
עׂשּוי ‡. היה אם - ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר

להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יׂשראל, ׁשטרי להמחק]ּכתּקּון ולא [- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
לקרֹותֹו ויֹודעין יׂשראלּיים, עדיו והיּו לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלהֹוסיף

המׁשעּבדין מן ּבֹו וגֹובין ּכׁשר, זה הרי לווה - של נכסים -] ְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
אּלּושנמכרו] הרי - ּגֹויים ׁשחֹותמיהם הּׁשטרֹות ּכל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיּתן  והּוא חֹוב; וׁשטרי ּוממּכר מּקח מּׁשטרי חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָּפסּולין,
ּפלֹוני  מנה 'ּבפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּמעֹות
והּוא  החֹוב'. 'מעֹות אֹו הּמכר' ּדמי וכ ּכ' ְְְְְִִֵֶֶַַָָלפלֹוני',
קּבּוץ  ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עׂשּויין ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

שופטיהם]ּפליליהן התכנסות ׁשּלהם,[- הּׁשֹופט קּיּום ּבלא ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
אּלּו על ׁשּיעידּו יׂשראל עדי צריכין וכן ּכלּום. יֹועילּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹלא
ׁשּקּים  ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ועל ׁשטר, עדי ׁשהן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּגֹויים
ׁשטרי  חסרּו ואם ׁשחד. ּבקּבּול ידּועין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹעדּותן,
הֹודאֹות  ׁשטרי וכן ּכחרׂש. הן הרי אּלּו, מּכל ּדבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹויים
על  אף - ׁשּלהם ּבעדים ׁשהם ּומחילֹות, ּופׁשרֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּתנֹות
והֹורּו ּכחרׂש. הם הרי ׁשּמנינּו, הּדברים ּכל ּבהם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
ּבפניהם  הּמעֹות ׁשּנתנּו ׁשּלהם חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרּבֹותי,
ׁשּנתנּו ּוממּכר מּקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ
ּדּיני  ידעּו לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמעֹות
- ּגֹויים ׁשל ּבערּכאֹות ׁשּנעׂשה זה ׁשטר לקרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
ּכל  ׁשּנמצא לֹו, וקֹורין זה, ּבפני ׁשּלא זה ּגֹויים לׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹנֹותנֹו
אבל  חֹורין. מּבני ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו, לפי ּכמסיח מהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻאחד

קֹול לֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, טֹורפין לא [פרסום]אין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֹ
ּבּגֹויים. ּׁשּנעׂשה ּבמה הּלקֹוחֹות ְְֲִֶַַַַָָָידעּו

אֹו·. הּמלוה, ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּגֹויים ׁשעדיו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשטר
ּפי  על אף - מּיׂשראל עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח, ליד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר
ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבֹו ואין ׁשּלהן, ּבערּכאֹות עׂשּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
ׁשּמסרֹו העדים ׁשּיהיּו והּוא חֹורין; מּבני ּגֹובה זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכתּקּון  ויהיה ּכׁשּמסרֹו, ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָּבפניהם

להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יׂשראל, להֹוסיף [להמחק]ׁשטרי ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
מּפני  המׁשעּבדין? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻּבֹו

קֹול. לֹו ֵֶׁשאין
.‚צרי ּכּלן, הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

שניה]ׁשּיחזר -[פעם אחרֹונה ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
למדין ׁשאין העדים לפי היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

וכתב  המזּיף, זה ּובא ׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ׁשל מּגּופֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמרחקין
זֹו. ׁשיטה הרוח ְִֶַָָּבאֹותֹו

ּפחֹות „. ּפסּול; ׁשיטין, ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻעדים
ולא  עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין' 'ׁשּתי ּכׁשר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמּכאן,
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו המזּיף, ׁשּכל סֹופר; ידי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָּבכתב

אוירין ּוׁשני הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר [שבין אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
ּכגֹוןהשורות] ּכף[כגודל], ּגב על היּו[סופית]למד . ְֶַַָָָ

ּכל  והיה הּׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻהעדים
ק  אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין רֹובים הרוח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׂשריטֹות  מּלאהּו ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
חתמּו,[קווים] הּׂשריטֹות על העדים ׁשּמא ּפסּול, - ּדיֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשל

ּבׁשיטה  עדיו עם ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר. ׁשל ּגּופֹו על ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻלא
ּכׁשר. זה הרי ֲֵֵֶַַָאחת,

.‰- ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים אחת, ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהיה
הּכׁשר  הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ׁשּמא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּפסּול;
ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל וחת אחת, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָׁשיטה
היה  אם וכן עליה. חֹותמין העדים אּלּו ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּׁשיטה,
ּבׁשיטה  אחרים עדים ּוׁשני אחת, ּבׁשיטה עדים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּׁשטר

העדים' לרּבֹות נתּכּונּתי 'אני ואמר: נוספים]ׁשנּיה, [להביא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
אּלא  ׁשנּיה, ּבׁשיטה מּטה ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשל  העדים ּבין ׁשהיתה ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעדים

עדיו. ּוׁשני זה ׁשטר ּכתב ,ׁשחת הּׁשטר ּובין ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּטה
.Âע"י]קּיּום השטר סמּו[אישור ׁשּיהיה צרי - ּדין ּבית ְִִִִֵֶֶָָ

ּכנגד  מאחֹוריו אֹו הּׁשטר, לצד סמּו אֹו עדים, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב
- אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר הּקּיּום ּבין היה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכתב.
הּׁשיטה  ּבאֹותּה ויזּיף ׁשּנתקּים, הּׁשטר יחּת ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפסּול;

מזּיף. ׁשטר על הּקּיּום ונמצא עדיו, ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻׁשטר
.Ê ּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן ה ּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין  לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על  אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר  ׁשל .ּגּופֹו ְֶָ
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

'ׁשיטה  אֹו ּפלֹונית', 'מּלה אֹו ּפלֹונית', 'אֹות ְְְִִִִַָָֹויאמר:
היה  ואם קּים'. 'והּכל 'ּתלּויה', אֹו מחק' 'על ְְְְְִִַַַָָָָָֹּפלֹונית',
על  אף - וקּים' 'ׁשריר ּוכׁשעּור וקּים', 'ׁשריר ּבמקֹום ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהּמחק
וחזר  ׁשּיזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו ׁשּמא ּפסּול; וקּימֹו, ׁשחזר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפי

והעדים  הּכתב ׁשּבין ּברוח .וקּימֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹׁשטר

אחת, ּפעם ׁשּנמחק מי ּדֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק,
העדים  מקֹום מחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלנמחק
ּכל  וכֹותב ּומֹוחקֹו, חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר ּפעמים, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
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הּכל  ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה
חֹותמין  העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ּפעמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּתי

ּבפניהם  נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר .על ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
.È על מּלמּטה והּקּיּום מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשטר

מעדים  אּלא הּקּיּום, מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה  הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק  הּׁשטר ּגּוף וחת ּדיֹו; ׁשל ׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

מחק  על ועדיו הּׁשטר וכתב .הּׂשריטֹות, ְְְְְִֵַַַַָָָָ
.‡È ׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ואם  הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹימחק
על  והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכתבּו

יזּיף  ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר; - .הּניר' ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
.·Èואפּלּו ּפסּול, - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על  והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
וכֹותב  ׁשנּיה, ּפעם הּׁשטר ּכל מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמחק';
נּכר, אינֹו ּפעמים, ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה; מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכל
ׁשּתי  הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאּלּו
ּבווין  ּבּׁשטר להתּבֹונן הּׁשטרֹות, ּומּתּקּון נּכר. היה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָּפעמים,
זּיף  ׁשּמא הּתבֹות, ּבין ּדחּוקין יהיּו ׁשּלא ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוזינין
ּכגֹון  אחת, אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ולא וו. ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻוהֹוסיף
ּבזה, ּכּיֹוצא וכל וו. מקֹום האחת רגלּה והּניח חית, אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהא

ּכתב  ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבֹו .מדקּדקין ְְְְְְִַָָָָ
.‚È ׁשּמא ׁשיטה; ּבסֹוף ּכֹותבין אין - עׂשר ועד ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלׁש

נזּדּמן  ואם עׂשרים. והעׂשר ׁשלׁשים, הּׁשלׁש ויחזיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיזּיף,
הּדּבּור מחזיר - ׁשיטה ּבסֹוף האחרון]לֹו הקטע שוב [כותב ְְִִִַַָ

הּׁשיטה. ּבאמצע ׁשּיבֹוא עד רּבֹות, ּפעמים ׁשטר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבגּופֹו
.„È,מאתים ּומּלמּטה מנה מּלמעלה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשטר

הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה מאתים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה
ׁשאין  לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר הֹולכין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולּמה
מאתים  ׁשהן מנה ּבֹו ּכתּוב היה ׁשאם - ּבחברֹו ּתלּוי ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאחד
דברים  ׁשני אבל מנה; נֹוטל היה מנה, ׁשהן מאתים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו

הּתחּתֹון  אחר הּל ּבראׁשֹון, ּתלּוי האחרֹון ּבֹוׁשאין היה . ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחר  הֹול הּכל - לֹו קרֹוב ׁשם ּומּלמּטה ׁשם, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹמּלמעלה
ּתּמחק  ׁשאם העליֹון? את ּכֹותבין לּמה ּכן, אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּתחּתֹון.
ׁשהיה  ּכגֹון, העליֹון; מן ילמד הּתחּתֹון, מן אחת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹאֹות
ׁשהּוא  ּבידּוע - ענן אֹו חנן ּובּתחּתֹון ענני אֹו חנני  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּבעליֹון
ׁשּתי  העליֹון מן ּתחּתֹון ילמד לא אבל העליֹון. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשם

ִאֹותּיֹות.
.ÂËספל מּלמעלה ּבֹו סאה]ּכתּוב קפל [חצי ּומּלמּטה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

קב] מן [חצי ּפחּות ׁשהּקפל, הּתחּתֹון; אחר הֹול הּכל -ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
חֹוׁשׁשין  - ספל ּומּלמּטה קפל, מּלמעלה ּבֹו ּכתּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּספל.
אּלא  ּגֹובה ואינֹו ;סמ ונעׂשת הּקּוף, רגל הסיר זבּוב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא
הּׁשטר  ּבעל ׁשּיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקטּנה. קפל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבמּדת
מאֹות  'ׁשׁש ּבֹו ּכתּוב ׁשהיה ּבׁשטר מעׂשה הּתחּתֹונה. ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
אחד, וזּוז זּוז מאֹות ׁשׁש אם ספק, הּדבר והרי אחד', ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוזּוז

אסּתירא מאֹות ׁשׁש זוזים]אֹו חכמים:[חצאי אמרּו וזּוז; ְְְֲִִֵֵַָָָ
על  הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, אסּתירא מאֹות ׁשׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹיּטל

וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר לא לּמה ּכן, אם ְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹהּתחּתֹונה.
זּוזין הּסֹופר אֹותן ּכֹולל - ׁשהּפרּוטֹות מונה לפי [ולא ְְִִֵֵֶַַָ

זמן הפרוטות] ּבכל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכֹותבין. ּכ ואחר ,ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
עֹוׂשין. ּפיו על הּידּוע, ּדרּכם לפי מקֹום ְְְִִִַַַַָָָָּובכל

.ÊËּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי', מאה 'אסּתירא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשטר
ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא' מעי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מאה
על  לעֹולם הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אסּתירֹות; מאה אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
אּלא  מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונה,

ספק  ּבֹו ׁשאין ׁשּתי ּבדבר מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּפחּות  אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ׁשּמא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשֹונֹות,
אּלא  מּידֹו, מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשּתיהן;

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.ÊÈ זהב' זהב. מּדינר ּפחֹות אין זהב', 'מטּבע ּבֹו ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב

זהב. ׁשל ּדינרין מּׁשני ּפחֹות אין זהב', 'ּדינרין אֹו ְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּדינרין'
מן  ּכסף ׁשל ּדינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין ּבדינרין', ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ'זהב

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּזהב. ְֵֵֶַַָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  טבת ב' חמישי יום
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ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין - והיא היא, אחת עׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הרי ‡. - ּבמקצתן לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּטֹוען

הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּׁשהֹודה, מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ּבּכל, ּכפר אם וכן זה". הּוא ּכי יאמר "אׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
- ׁשהיּו מעיד אחד ועד מעֹולם', דברים היּו 'לא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואמר:

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן נׁשּבע זה ממשה הרי [מסורת ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
אחד רבינו] ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלמדּו,

"לכל  אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן ׁשבּועה; ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמחּיבֹו
לׁשבּועה. הּוא קם אבל קם, אינֹו חּטאת" ּולכל ְְֲִֵַָָָָָָָעֹון

מי ·. מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה, מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֹֻאין
והּׁשֹומר  אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּוכבר  ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת נאמר: ׁשהרי -ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אחד  וכל ׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָּבארנּו
הּנׁשּבעין  ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר נׁשּבע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָמּׁשלׁשּתן

ׂשכיר ּכגֹון תשלום]ונֹוטלין, לאי [ניזק ונחּבל[הטוען ְְְְְִִֶָָ
תשלום] לאי וטוען ׁשטרֹומחבירו ּופֹוגם [מודה ונגזל ְְְִֵָָ

פרוע] ספק,שחלקו ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל וכן ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוכּיֹוצא
והאריסין הּׁשּתפין מהמגיעם]ּכגֹון יותר נטלו ּכּלן [שלא - ְְֲִִִַָָָֻֻ

ּפי  על אף - הּׁשבּועֹות אּלּו וכל חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָנׁשּבעין
סֹופרים מּדברי ּבנקיטת ׁשהן ּתֹורה, ׁשל ּכעין הן הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.[קדוש]חפץ ֵֶ
היּו‚. 'לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען
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'אין  ואמר: מּיד, ּונתנֹו ּבמקצת ׁשהֹודה אֹו מעֹולם', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
ל ׁשהיה 'אמת ׁשאמר: אֹו ,'ל והא זה, אּלא ּבידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל
אֹו לי', 'מכרּת אֹו לי', 'נתּת אֹו לי', מחלּת אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
ּבכל  - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, ׁשּטענֹו אֹו ,'ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזרּתי
ּתּקנּו, ּתלמּוד חכמי אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָאּלּו,

הּסת ׁשבּועת אּלּו ּבכל הּנתּבע 'הסיתו'ׁשּיּׁשבע [שחכמים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקיטת לכך] ּבּה ׁשאין לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשבּועת  ודר ּתֹורה ׁשל הּׁשבּועה ּדר ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפץ.
ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות ְְְִֵֶהּסת

נׁשּבע „. זה הרי הּתֹורה, מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
מהן  וגֹובין לנכסיו, יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
'איני  לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ּׁשּטען מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

לֹו ויׁש לי'. ּתן אֹו הּׁשבע, אֹו - ּתֹורה מּדין [לנתבע זז ְִִִִֵֵַָָָ
סתם]להחריםזכות] חרם ּדבר [להטיל עלי ׁשּטֹוען מי על ְְִִֵֶַַַָָָ

אם  - מּדבריהם ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי אבל ונֹותן. ּכן, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו
הּׁשבּועה להפ יכֹול אינֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן [על היה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ

ויפטר] ּכמֹוהנתבע וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ;ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
והֹורּו לֹו. יל להּׁשבע, רצה לא ואם חכמים'. ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתּקנּו
ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּתֹובע: אמר ׁשאם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבֹותי,
מׁשּביע  זה הרי - הּתֹובעים' ּכׁשאר הריני אּלא חכמים, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלי

רצה ואם הּסת. הּנתּבע -[הנתבע]את הּתֹובע על להפכּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לֹו. יל אֹו ויּטל, הּסת להּׁשבע הּתֹובע את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמחּיבין

ונפטרין,‰. הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה המחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה
ספק  טענת על הּנׁשּבעין ולא ּכגֹון הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מׁשּמתין - להּׁשבע אם [מנדים]רצה יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו ְְְְִִִִַַָָָֹ
ּתבע ולא ּבא, מּכת [להתיר]לא אֹותֹו מלקין - נּדּויֹו ְְִִַַַַָָֹֹ

ׁשּמּכין  יֹום, ׁשלׁשים ׁשמּתא עליו ׁשחלה מי ּככל ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹמרּדּות,
לפי  לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. לֹו מּתירין ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָאֹותֹו,

הּתֹורה. מן ׁשבּועה מחּיב ְְִֵֶַָָָֻׁשאינֹו
.Â על הּׁשבּועה להפ רצה אם - הּסת ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל

ונֹוטל  הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי מי הּתֹובע, ל ואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עליו  ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּנׁשּבע
הּסת  ׁשבּועת אּלא ,ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין הּסת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבּועת
ּכעין  ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה, ׁשל ׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד;

ׁשבּועתן. הֹופכין אין - ּתֹורה ְְִֵֶָָָׁשל
.Ê אבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת, ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

אצל לי ׁשּיׁש לי 'ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. הּספק, טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻעל
ׁשּלא  לי ּכמדּמה ,ׁשהלויתי 'מנה ׁשאמר: אֹו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמנה',
'ׁשּצּוה  אֹו מנה', אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרעּתני',
נגנב  ּפלֹוני 'ּדבר מנה', אצל לי ׁשּיׁש עדים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלי
ׁשאּתה  ּבעיני קרֹוב אּתה, אּלא ׁשם היה ולא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּביתי,
הטעיתני  אּתה ׁשּמא חסר, ּומצאתי מעֹותי 'חּׁשבּתי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּגנבּתֹו',
זה  הרי - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: והּנתּבע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבחׁשּבֹון',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. מּׁשבּועת אף ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפטּור
.Á',יֹודע 'איני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמנה

ׁשבּועת  נׁשּבע הּנתּבע הרי - 'ל אין ׁשּמא ל יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא
וכן  ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי ונפטר; י ֹודע, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּסת

והּנתּבע  ּבוּדאי', ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
זה  הרי - ׂשעֹורים' אם הּוא חּטים אם יֹודע 'איני ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַאֹומר:
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשעֹורין. ּומׁשּלם יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹנׁשּבע

ֶָּבזה.
.Ëל היה 'ּכן, אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'מנה

החזרּתי  לא עדין אם ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת  אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם. חּיב - 'ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

ׁשהּוא מּפני והרי [התובע]הּסת; חּיב; ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לא  אם נפטר אם לֹו ונסּתּפק וּדאי, טענת אֹותֹו טֹוען ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹזה
אּלא  ּתֹובע, לֹו אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנפטר.
אבי' מנה', 'הלויתני אֹו ,'ּגזלּתי' ואמר: מעצמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהֹודה
לא  אֹו החזרּתיו אם יֹודע 'ואיני מנה', אצלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהפקיד
ׁשמים, ידי לצאת ּבא ואם לׁשּלם; חּיב אינ ֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחזרּתיו'

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
.È,'ול הּסת 'הּׁשבע ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה

רֹוצה  'איני הּתֹובע: ואמר וטל', הּסת אּתה ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'הּׁשבע
ּתל אֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלהּׁשבע'

להחרים לֹו ויׁש אחר. הּפּו ׁשם ואין ּכלּום'; [להטיל ּבלא ְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
לי.חרם] יּתן ולא לי, חּיב ׁשהּוא מי על ְְִִִִֵֶַַָָֹסתם

.‡È ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹורּו
לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל ּבין [יכול]ּתֹורה, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ

ּדבר  עליו ׁשּיטען מי ּכל על ׁשּיּׁשבע, קדם סתם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהחרים
הּמׁשּביע  ויענה ּבחּנם; אֹותֹו ׁשּיׁשּביע ּכדי ּבֹו, חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאינֹו
ּדינין, לבעלי היא טֹובה ותּקנה זה. יּׁשבע ּכ ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אמן',
ׁשמים  ׁשם להֹוציא יגרמּו ולא הּׁשקר, מּטענֹות ׁשּיּמנעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

ׁשוא ׁשמע יּׂשאּו ולא שקר]לבּטלה, .[יטענו ְְְְִֵַַָָָֹ
.·È ׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

- הּמׁשּביעֹוּדבריהם עליו בשבועתו]מגלּגל ּכל [שיכלול ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ועד  ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ׁשאם מּדברים ּׁשּירצה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה
ׁשּלא  זֹו, ׁשבּועה 'ּובכלל לֹו: ׁשּיאמר עד הּגלּגּול? ּכח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהיכן
ּבארנּו, ּוכבר אּתה'. עבּדי ועדין עברי, ּכעבד לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנמּכרּת

הּׂשכיר. על מגלּגלין ְְְִִֵֶַַַָׁשאין
.‚È הּסת אפּלּו ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב והתחיל [מדרבנן]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

ּתחּלה  אֹותם טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו לגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתֹובע
אּלא  להּׁשבע, רֹוצה 'איני ואמר: ,ּכ הּנתּבע זה ראה -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי הראׁשֹונה הּטענה מׁשּלם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
ּתן  'אֹו לּנתּבע: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשבּועה'

הּוּדיֹות מּטענֹות עלי ּׁשּגלּגל מה ּכל אֹו[הודאיות]לֹו , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
והּפטר'. ְִִֵַָָהּׁשבע

.„Èאֹותֹו מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּטֹוען
הּכל  על אחת ׁשבּועה אּלא וטענה, טענה ּכל נתחּיב על . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וחמּורה קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מדרבנן ׁשּתי [כגון ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמּורהומדאורייתא] אֹותֹו מׁשּביעין ,[דאורייתא]- ְֲִִַַָ

הּדברים. ׁשאר ּבּה ְְְְְִִַַָָָּומגלּגלין
.ÂË חּיב אינֹו ּבּה, הֹודה ׁשאם טענה, חברֹו את הּטֹוען ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

לא  אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף - ממֹון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלׁשּלם
הּסת, עליו]ולאׁשבּועת 'אמרּת[מטיל ּכיצד? סתם. חרם ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
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מׁשּביעין  אין - מעֹולם' דברים היּו 'לא מנה', לי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּתן
היה  לא זה, ּבדבר הֹודה ׁשאּלּו סתם; חרם ולא הּסת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
רע', ׁשם עלי הֹוצאת 'אּתה אֹותי', קּללּת 'אּתה ּכלּום. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָחּיב

זה  על מחרימין אין - מעֹולם' דברים היּו ּכל 'לא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלּו. ּבדברים ְִִֵֵַָּכּיֹוצא

.ÊË זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ּבי', חבלּת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'אּתה
הּסת  עצמֹו,נׁשּבע ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשבת בטלה]מׁשּלם 'לא [דמי ּבּיׁשּתני', 'אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין ּבמקֹום היּו אם - מעֹולם' דברים ְְְִִִֵֶָָָָָָהיּו

הּבׁשת. מׁשּלם היה הֹודה, ׁשאּלּו הּסת; נׁשּבע זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
.ÊÈ ּבׁשהֹודה ּפטּור? ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אבל  ּבזה'. 'חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדבר
עלי והביא ּבזה, 'ׁשחבלּתי הֹודה ּבבית [הניזק]אם עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבנזקֹו' וכ ּכ לּתן וחּיבּוני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדין,
לי  לׁשּלם אֹות חּיבּו ּדין 'ׁשּבית הּטֹוען: טען אם ,ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ
היּו 'לא אֹומר: והּוא ּבי', ׁשחבלּת מּׁשּום ּדינרין ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמאה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹדברים

ב  ¤¤ּפרק
הּׁשבּועה‡. על חׁשּוד לשקר]ּכל מׁשּביעין [שישבע אין - ְְִִֵַַַָָָ

ולא  ׁשּמּדבריהן, ׁשבּועה ולא הּתֹורה, ׁשבּועת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותֹו
לֹו. ׁשֹומעין אין הּתֹובע, רצה ואפּלּו הּסת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבּועת

לּׁשקר ·. הּנׁשּבע ּבּטּויאחד ולא ׁשבּועת עשיתי [כגון: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העדּותעשה] ׁשבּועת אֹו וראה], עדות ראה אֹו[שלא , ְֵַָ

ה ּפּקדֹון בידו]ׁשבּועת והוא בידו, ׁשוא [שאינו ׁשבּועת אֹו , ְְְִַַַָָ
לילה] שהוא יום על הּׁשבּועה.[כגון: על חׁשּוד הּוא הרי -ְֲֵַַָָ

ׁשל  ּפסלנּות ּבין - עברה מּׁשּום לעדּות הּפסּול ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
ּפסלנּות  ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ּבעלי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּתֹורה,
הרי  - יֹונים ּומפריחי ּבקּבּיא מׂשחק ּכגֹון ּדבריהם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻׁשל

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין הּׁשבּועה, על חׁשּוד ְְְִִֵַַַָָהּוא
ׁשהּוא ‚. עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד, נעׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשהּוא  עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה. ׁשּנפסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
ׁשחֹוׁשׁשין  ּפי על אף - ּבּה ׁשּנפסל עברה וׁשעבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחׁשּוד,

ׁשבּועה,לֹו נתחּיב אם - לכּתחּלה עד לעׂשֹותֹו ראּוי ואין ,ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
אּתה  אמת 'אם לֹו: אֹומרין אנּו ׁשהרי אֹותֹו; ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמׁשּביעין
להּׁשבע  ל אסּור עברה ׁשעברּת מּפני ולא הּׁשבע, - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹומר
אבל  .'ּדינ לבעל הֹודה - טֹוען אּתה ׁשקר ואם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבאמת;

ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים אנּו אין - ּבעדים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנחׁשד
על „. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא, חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת

מּדבריהם  נׁשּבע הּתֹובע הרי חׁשּוד, היה אם - וּדאי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת
ּׁשּטען  מה ׁשבּועה ונֹוטל חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו . ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לּה יכֹול [המקורי]למחּיב ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע; ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הּפּקדֹון  ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה מׁשּלם. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלהּׁשבע,
אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול ׁשּכנגּדֹו אין - נגנב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו

ׁשאכלֹו וּדאי הּפּקדֹון [שגזלו]טֹוענֹו ּבעל טען אם ,לפיכ . ְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָ
יד ׁשלח 'ּבפני ּבֹו'[השתמש]ואמר: 'ּפׁשע אֹו ּבפקדֹוני', ְְְְִִַַַַָָָָָ

ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע הּתֹובע הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָ

מן ‰. היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה החׁשּוד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתחּיב
ונֹוטלין  הּנתּבע הּנׁשּבעין אּלא ולּטל; להּׁשבע יכֹול אינֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת, יּׁשבע שחלקו ׁשּכנגּדֹו [מודה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשּפרעֹו,פרוע] הּלוה וטען חׁשּוד, ׁשהיה ּבֹו ּכּיֹוצא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל

מן  אף ויּפטר הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - לי' 'יּׁשבע ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָואמר
ְַָהּׁשטר.

.Âספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן חׁשּוד אֹותֹו שותף היה [כגון ְְֲִִִֵַַַָָָָָ
מחלקו] יותר לקח שלא ׁשהּוא שנשבע לפי נׁשּבע, אינֹו -ְְִִֵֶָ

ׁשּלא לפי נׁשּבע, ׁשּכנגּדֹו ואין ׁשבּועה חׁשּוד; זה נתחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּכדי  וּדאי, טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ּולפי הּתֹורה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָמן

טענתֹו. על ֲִֶַַַָָׁשּיּׁשבע
.Ê;ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין הּסת, ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב

ּתּקנה  לּה עׂשּו ולא היא, ּתּקנה - עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ּבלא  נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ׁשּיּׁשבע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת

.ׁשבּועה  ְָ
.Á אין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

עליו להפ יכֹול התובע]הּנתּבע אין [על ׁשהרי הּׁשבּועה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשֹומעין  אין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם, אּלא להּׁשבע; יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר; ׁשאי ּבדבר לתלֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
הּסת, יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין הּקטן, על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשבּועתֹו

יׁשּלם. ְֵַאֹו
.Ë,מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי

עדים  עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע
ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ויׁש[נחשבת]ׁשהּוא ּכלּום; ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו להֹוציא ּדינֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל
מּמּנּו. ְִִֶֹויּטל

.Èּכזה ּדין [כאמור]לעֹולם ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתׁשּובה, ויעׂשה - ידם על ׁשּילקה עדים עליו היּו אם -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל  לׁשבּועה.ויחזר ּבין לעדּות ּבין כׁשרּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹ
.‡Èׁשּטען ּבין [טענה]מי ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

עדים  ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּועת
והחזק  מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ׁשעל עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻוהעידּו
הּנׁשּבע  ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר הּׁשבּועה. על ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחׁשּוד

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועׂשה חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹעל
.·È ּכן' ואמר: וקנין, ּבעדים חֹוב אצלֹו לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָטענֹו

ונׁשּבע  ּכלּום', ל חּיב 'איני ׁשאמר: אֹו ,'ּופרעּתי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהיה,
ונתקּים  הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּסת,

בבי"ד] לא [אושר ׁשהרי חׁשּוד; ואינֹו מׁשּלם, זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּדברים  היּו 'לא הּנתּבע אמר ולא ּפרעֹו, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹהעידּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָָֹמעֹולם'.

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּיֹודה ‡. עד הּתֹורה, מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

יתר  אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר, אֹו וכּמה ּבפרּוטה . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הם  וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ׂשעֹורה חצי מׁשקל ּפרּוטה? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא
מזּקק. ּכסף ׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל מעין? ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּתי

והּוא ·. הּקדׁש, ׁשקל הּוא - ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
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'אין  ואמר: מּיד, ּונתנֹו ּבמקצת ׁשהֹודה אֹו מעֹולם', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
ל ׁשהיה 'אמת ׁשאמר: אֹו ,'ל והא זה, אּלא ּבידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל
אֹו לי', 'מכרּת אֹו לי', 'נתּת אֹו לי', מחלּת אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
ּבכל  - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, ׁשּטענֹו אֹו ,'ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזרּתי
ּתּקנּו, ּתלמּוד חכמי אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָאּלּו,

הּסת ׁשבּועת אּלּו ּבכל הּנתּבע 'הסיתו'ׁשּיּׁשבע [שחכמים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקיטת לכך] ּבּה ׁשאין לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשבּועת  ודר ּתֹורה ׁשל הּׁשבּועה ּדר ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפץ.
ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות ְְְִֵֶהּסת

נׁשּבע „. זה הרי הּתֹורה, מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
מהן  וגֹובין לנכסיו, יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
'איני  לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ּׁשּטען מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

לֹו ויׁש לי'. ּתן אֹו הּׁשבע, אֹו - ּתֹורה מּדין [לנתבע זז ְִִִִֵֵַָָָ
סתם]להחריםזכות] חרם ּדבר [להטיל עלי ׁשּטֹוען מי על ְְִִֵֶַַַָָָ

אם  - מּדבריהם ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי אבל ונֹותן. ּכן, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו
הּׁשבּועה להפ יכֹול אינֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן [על היה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ

ויפטר] ּכמֹוהנתבע וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ;ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
והֹורּו לֹו. יל להּׁשבע, רצה לא ואם חכמים'. ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתּקנּו
ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּתֹובע: אמר ׁשאם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבֹותי,
מׁשּביע  זה הרי - הּתֹובעים' ּכׁשאר הריני אּלא חכמים, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלי

רצה ואם הּסת. הּנתּבע -[הנתבע]את הּתֹובע על להפכּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לֹו. יל אֹו ויּטל, הּסת להּׁשבע הּתֹובע את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמחּיבין

ונפטרין,‰. הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה המחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה
ספק  טענת על הּנׁשּבעין ולא ּכגֹון הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מׁשּמתין - להּׁשבע אם [מנדים]רצה יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו ְְְְִִִִַַָָָֹ
ּתבע ולא ּבא, מּכת [להתיר]לא אֹותֹו מלקין - נּדּויֹו ְְִִַַַַָָֹֹ

ׁשּמּכין  יֹום, ׁשלׁשים ׁשמּתא עליו ׁשחלה מי ּככל ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹמרּדּות,
לפי  לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. לֹו מּתירין ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָאֹותֹו,

הּתֹורה. מן ׁשבּועה מחּיב ְְִֵֶַָָָֻׁשאינֹו
.Â על הּׁשבּועה להפ רצה אם - הּסת ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל

ונֹוטל  הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי מי הּתֹובע, ל ואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עליו  ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּנׁשּבע
הּסת  ׁשבּועת אּלא ,ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין הּסת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבּועת
ּכעין  ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה, ׁשל ׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד;

ׁשבּועתן. הֹופכין אין - ּתֹורה ְְִֵֶָָָׁשל
.Ê אבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת, ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

אצל לי ׁשּיׁש לי 'ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. הּספק, טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻעל
ׁשּלא  לי ּכמדּמה ,ׁשהלויתי 'מנה ׁשאמר: אֹו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמנה',
'ׁשּצּוה  אֹו מנה', אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרעּתני',
נגנב  ּפלֹוני 'ּדבר מנה', אצל לי ׁשּיׁש עדים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלי
ׁשאּתה  ּבעיני קרֹוב אּתה, אּלא ׁשם היה ולא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּביתי,
הטעיתני  אּתה ׁשּמא חסר, ּומצאתי מעֹותי 'חּׁשבּתי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּגנבּתֹו',
זה  הרי - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: והּנתּבע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבחׁשּבֹון',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. מּׁשבּועת אף ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפטּור
.Á',יֹודע 'איני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמנה

ׁשבּועת  נׁשּבע הּנתּבע הרי - 'ל אין ׁשּמא ל יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא
וכן  ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי ונפטר; י ֹודע, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּסת

והּנתּבע  ּבוּדאי', ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
זה  הרי - ׂשעֹורים' אם הּוא חּטים אם יֹודע 'איני ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַאֹומר:
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשעֹורין. ּומׁשּלם יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹנׁשּבע

ֶָּבזה.
.Ëל היה 'ּכן, אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'מנה

החזרּתי  לא עדין אם ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת  אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם. חּיב - 'ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

ׁשהּוא מּפני והרי [התובע]הּסת; חּיב; ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לא  אם נפטר אם לֹו ונסּתּפק וּדאי, טענת אֹותֹו טֹוען ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹזה
אּלא  ּתֹובע, לֹו אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנפטר.
אבי' מנה', 'הלויתני אֹו ,'ּגזלּתי' ואמר: מעצמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהֹודה
לא  אֹו החזרּתיו אם יֹודע 'ואיני מנה', אצלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהפקיד
ׁשמים, ידי לצאת ּבא ואם לׁשּלם; חּיב אינ ֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחזרּתיו'

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
.È,'ול הּסת 'הּׁשבע ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה

רֹוצה  'איני הּתֹובע: ואמר וטל', הּסת אּתה ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'הּׁשבע
ּתל אֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלהּׁשבע'

להחרים לֹו ויׁש אחר. הּפּו ׁשם ואין ּכלּום'; [להטיל ּבלא ְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
לי.חרם] יּתן ולא לי, חּיב ׁשהּוא מי על ְְִִִִֵֶַַָָֹסתם

.‡È ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹורּו
לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל ּבין [יכול]ּתֹורה, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ

ּדבר  עליו ׁשּיטען מי ּכל על ׁשּיּׁשבע, קדם סתם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהחרים
הּמׁשּביע  ויענה ּבחּנם; אֹותֹו ׁשּיׁשּביע ּכדי ּבֹו, חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאינֹו
ּדינין, לבעלי היא טֹובה ותּקנה זה. יּׁשבע ּכ ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אמן',
ׁשמים  ׁשם להֹוציא יגרמּו ולא הּׁשקר, מּטענֹות ׁשּיּמנעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

ׁשוא ׁשמע יּׂשאּו ולא שקר]לבּטלה, .[יטענו ְְְְִֵַַָָָֹ
.·È ׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

- הּמׁשּביעֹוּדבריהם עליו בשבועתו]מגלּגל ּכל [שיכלול ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ועד  ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ׁשאם מּדברים ּׁשּירצה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה
ׁשּלא  זֹו, ׁשבּועה 'ּובכלל לֹו: ׁשּיאמר עד הּגלּגּול? ּכח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהיכן
ּבארנּו, ּוכבר אּתה'. עבּדי ועדין עברי, ּכעבד לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנמּכרּת

הּׂשכיר. על מגלּגלין ְְְִִֵֶַַַָׁשאין
.‚È הּסת אפּלּו ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב והתחיל [מדרבנן]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

ּתחּלה  אֹותם טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו לגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתֹובע
אּלא  להּׁשבע, רֹוצה 'איני ואמר: ,ּכ הּנתּבע זה ראה -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי הראׁשֹונה הּטענה מׁשּלם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
ּתן  'אֹו לּנתּבע: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשבּועה'

הּוּדיֹות מּטענֹות עלי ּׁשּגלּגל מה ּכל אֹו[הודאיות]לֹו , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
והּפטר'. ְִִֵַָָהּׁשבע

.„Èאֹותֹו מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּטֹוען
הּכל  על אחת ׁשבּועה אּלא וטענה, טענה ּכל נתחּיב על . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וחמּורה קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מדרבנן ׁשּתי [כגון ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמּורהומדאורייתא] אֹותֹו מׁשּביעין ,[דאורייתא]- ְֲִִַַָ

הּדברים. ׁשאר ּבּה ְְְְְִִַַָָָּומגלּגלין
.ÂË חּיב אינֹו ּבּה, הֹודה ׁשאם טענה, חברֹו את הּטֹוען ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

לא  אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף - ממֹון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלׁשּלם
הּסת, עליו]ולאׁשבּועת 'אמרּת[מטיל ּכיצד? סתם. חרם ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
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מׁשּביעין  אין - מעֹולם' דברים היּו 'לא מנה', לי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּתן
היה  לא זה, ּבדבר הֹודה ׁשאּלּו סתם; חרם ולא הּסת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
רע', ׁשם עלי הֹוצאת 'אּתה אֹותי', קּללּת 'אּתה ּכלּום. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָחּיב

זה  על מחרימין אין - מעֹולם' דברים היּו ּכל 'לא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלּו. ּבדברים ְִִֵֵַָּכּיֹוצא

.ÊË זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ּבי', חבלּת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'אּתה
הּסת  עצמֹו,נׁשּבע ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשבת בטלה]מׁשּלם 'לא [דמי ּבּיׁשּתני', 'אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין ּבמקֹום היּו אם - מעֹולם' דברים ְְְִִִֵֶָָָָָָהיּו

הּבׁשת. מׁשּלם היה הֹודה, ׁשאּלּו הּסת; נׁשּבע זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
.ÊÈ ּבׁשהֹודה ּפטּור? ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אבל  ּבזה'. 'חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדבר
עלי והביא ּבזה, 'ׁשחבלּתי הֹודה ּבבית [הניזק]אם עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבנזקֹו' וכ ּכ לּתן וחּיבּוני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדין,
לי  לׁשּלם אֹות חּיבּו ּדין 'ׁשּבית הּטֹוען: טען אם ,ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ
היּו 'לא אֹומר: והּוא ּבי', ׁשחבלּת מּׁשּום ּדינרין ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמאה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹדברים

ב  ¤¤ּפרק
הּׁשבּועה‡. על חׁשּוד לשקר]ּכל מׁשּביעין [שישבע אין - ְְִִֵַַַָָָ

ולא  ׁשּמּדבריהן, ׁשבּועה ולא הּתֹורה, ׁשבּועת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותֹו
לֹו. ׁשֹומעין אין הּתֹובע, רצה ואפּלּו הּסת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבּועת

לּׁשקר ·. הּנׁשּבע ּבּטּויאחד ולא ׁשבּועת עשיתי [כגון: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העדּותעשה] ׁשבּועת אֹו וראה], עדות ראה אֹו[שלא , ְֵַָ

ה ּפּקדֹון בידו]ׁשבּועת והוא בידו, ׁשוא [שאינו ׁשבּועת אֹו , ְְְִַַַָָ
לילה] שהוא יום על הּׁשבּועה.[כגון: על חׁשּוד הּוא הרי -ְֲֵַַָָ

ׁשל  ּפסלנּות ּבין - עברה מּׁשּום לעדּות הּפסּול ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
ּפסלנּות  ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ּבעלי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּתֹורה,
הרי  - יֹונים ּומפריחי ּבקּבּיא מׂשחק ּכגֹון ּדבריהם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻׁשל

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין הּׁשבּועה, על חׁשּוד ְְְִִֵַַַָָהּוא
ׁשהּוא ‚. עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד, נעׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשהּוא  עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה. ׁשּנפסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
ׁשחֹוׁשׁשין  ּפי על אף - ּבּה ׁשּנפסל עברה וׁשעבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחׁשּוד,

ׁשבּועה,לֹו נתחּיב אם - לכּתחּלה עד לעׂשֹותֹו ראּוי ואין ,ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
אּתה  אמת 'אם לֹו: אֹומרין אנּו ׁשהרי אֹותֹו; ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמׁשּביעין
להּׁשבע  ל אסּור עברה ׁשעברּת מּפני ולא הּׁשבע, - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹומר
אבל  .'ּדינ לבעל הֹודה - טֹוען אּתה ׁשקר ואם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבאמת;

ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים אנּו אין - ּבעדים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנחׁשד
על „. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא, חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת

מּדבריהם  נׁשּבע הּתֹובע הרי חׁשּוד, היה אם - וּדאי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת
ּׁשּטען  מה ׁשבּועה ונֹוטל חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו . ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לּה יכֹול [המקורי]למחּיב ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע; ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הּפּקדֹון  ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה מׁשּלם. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלהּׁשבע,
אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול ׁשּכנגּדֹו אין - נגנב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו

ׁשאכלֹו וּדאי הּפּקדֹון [שגזלו]טֹוענֹו ּבעל טען אם ,לפיכ . ְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָ
יד ׁשלח 'ּבפני ּבֹו'[השתמש]ואמר: 'ּפׁשע אֹו ּבפקדֹוני', ְְְְִִַַַַָָָָָ

ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע הּתֹובע הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָ

מן ‰. היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה החׁשּוד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתחּיב
ונֹוטלין  הּנתּבע הּנׁשּבעין אּלא ולּטל; להּׁשבע יכֹול אינֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת, יּׁשבע שחלקו ׁשּכנגּדֹו [מודה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשּפרעֹו,פרוע] הּלוה וטען חׁשּוד, ׁשהיה ּבֹו ּכּיֹוצא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל

מן  אף ויּפטר הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - לי' 'יּׁשבע ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָואמר
ְַָהּׁשטר.

.Âספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן חׁשּוד אֹותֹו שותף היה [כגון ְְֲִִִֵַַַָָָָָ
מחלקו] יותר לקח שלא ׁשהּוא שנשבע לפי נׁשּבע, אינֹו -ְְִִֵֶָ

ׁשּלא לפי נׁשּבע, ׁשּכנגּדֹו ואין ׁשבּועה חׁשּוד; זה נתחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּכדי  וּדאי, טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ּולפי הּתֹורה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָמן

טענתֹו. על ֲִֶַַַָָׁשּיּׁשבע
.Ê;ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין הּסת, ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב

ּתּקנה  לּה עׂשּו ולא היא, ּתּקנה - עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ּבלא  נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ׁשּיּׁשבע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת

.ׁשבּועה  ְָ
.Á אין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

עליו להפ יכֹול התובע]הּנתּבע אין [על ׁשהרי הּׁשבּועה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשֹומעין  אין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם, אּלא להּׁשבע; יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר; ׁשאי ּבדבר לתלֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
הּסת, יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין הּקטן, על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשבּועתֹו

יׁשּלם. ְֵַאֹו
.Ë,מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי

עדים  עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע
ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ויׁש[נחשבת]ׁשהּוא ּכלּום; ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו להֹוציא ּדינֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל
מּמּנּו. ְִִֶֹויּטל

.Èּכזה ּדין [כאמור]לעֹולם ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתׁשּובה, ויעׂשה - ידם על ׁשּילקה עדים עליו היּו אם -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל  לׁשבּועה.ויחזר ּבין לעדּות ּבין כׁשרּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹ
.‡Èׁשּטען ּבין [טענה]מי ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

עדים  ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּועת
והחזק  מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ׁשעל עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻוהעידּו
הּנׁשּבע  ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר הּׁשבּועה. על ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחׁשּוד

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועׂשה חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹעל
.·È ּכן' ואמר: וקנין, ּבעדים חֹוב אצלֹו לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָטענֹו

ונׁשּבע  ּכלּום', ל חּיב 'איני ׁשאמר: אֹו ,'ּופרעּתי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהיה,
ונתקּים  הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּסת,

בבי"ד] לא [אושר ׁשהרי חׁשּוד; ואינֹו מׁשּלם, זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּדברים  היּו 'לא הּנתּבע אמר ולא ּפרעֹו, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹהעידּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָָֹמעֹולם'.

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּיֹודה ‡. עד הּתֹורה, מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

יתר  אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר, אֹו וכּמה ּבפרּוטה . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הם  וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ׂשעֹורה חצי מׁשקל ּפרּוטה? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא
מזּקק. ּכסף ׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל מעין? ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּתי

והּוא ·. הּקדׁש, ׁשקל הּוא - ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
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ּדבריהם ׁשל ּכסף וכל מעה. חכמים]עׂשרים הּוא [בלשון - ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ
ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהם הּסלע ׁשהיה ירּוׁשלים, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּמטּבע
היתה  היא - הּמעה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו נחׁשת, והּׁשאר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכסף
ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף היתה והיא ּבירּוׁשלים, אפּלּו נקי ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּכסף
הּוא  ּכסף, ׁשּתי הּטענה ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ׁשּזה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּולפי
ׁשּתי  ׁשהן ירּוׁשלים, ׁשל ּכסף ּכמֹו אֹותּה עׂשּו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּדבריהם
הּוא  זה הּקדׁש. ּבׁשקל ׁשקלים ׁשני אֹותּה עׂשּו ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעין;
הֹורּו ורּבֹותי הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור לי הּנראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּדבר
וחצי  ׂשעֹורֹות עׂשרה ּתׁשע מׁשקל הּוא הּטענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּכפירת
הּדר אֹותּה לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף . מן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׂשעֹורה
ׁשהּוא  לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתפסּו

ָטעּות.
אּלא ‚. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'ׁשּתי

ּפטּור, - ּפרּוטֹות' ׁשּתי אּלא ּבידי ל 'אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה'
ל 'אין ,'ּביד לי 'מנה מעין. מּׁשּתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני
ּבפחֹות  הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה' חצי אּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבידי

ּבכלּום  הֹודה לא ּכאּלּו .מּפרּוטה, ְְְִִִָָֹ
אּלא „. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּתמרים ּתׁשעים''מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מעין, ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם רֹואין: -ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי  יׁש אגֹוזים וׁשּׁשים 'חמּׁשה ּפטּור. לאו, ואם ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנׁשּבע;
האחד  ׁשוה אם - אחד' אגֹוז אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּביד

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. לאו, ואם נׁשּבע; .ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּופרֹות ‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ּדמיהן  את מׁשערין אין הּכלים, אבל ּבהן; אפּלּווכּיֹוצא . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הֹודה  - מחטין ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָהיּו
ּכל  כלים", אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: חּיב, ּבאחת, וכפר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבאחת
- ּבּכסף וכפר ּבּכלי והֹודה ּוכלי, ּכסף טענֹו ּככסף. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
הֹודה  ּפטּור. לאו, ואם חּיב; מעין, ׁשּתי ּבּכפירה יׁש ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאם
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּיב. ּבפרּוטה, הֹודה אם - ּבּכלי וכפר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּכסף

ֶָּבזה.
.Â,ּבפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו - אחד עד עליו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד

ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל נׁשּבע; זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
יׁש ּפרּוטה ׁשוה אֹו 'ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. מחּיבֹו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאחד
- לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלי

נׁשּבע  זה אצלֹוהרי הפקיד אפּלּו - הּׁשֹומרין ּבׁשבּועת וכן . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּפחֹות  וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ּפרּוטה, ׁשוה אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָּפרּוטה
ּכל  וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ממֹון, אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמּפרּוטה

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין נׁשּבעין ונֹוטלין, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּנׁשּבעין
.Ê טענת צריכין אינן ונֹוטלין, ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָהֹורּו

ּכסף  מעין,ׁשּתי ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר, ואני . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכל  ׁשהרי ויּטל; חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּכפירת  ספק ּביניהן ׁשּיהיה צרי - ספק ּבטענת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשּבעין

מּספק. יּׁשבע ּכ ואחר ּכסף, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
.Á הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּכיצד? הּטענה. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמּמין
לת אּלא כור]ּבידי לֹו:[חצי אמר אם אבל חּיב. - חּטים' ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהּמין  ּפטּור; - ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ'אין

טענֹו. לא ּבֹו, לֹו ׁשהֹודה והּמין ּבֹו; לֹו הֹודה לא ְְְִֶֶַָָָָֹֹׁשּטענֹו,
אצלי  הפקדּת 'לא ,'אצל ּפּקדֹון ּביד לי יׁש זהב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ'ּדינר
הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ּכסף 'מעה ּכסף', ּדינר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

עין ׁשּטענֹו מּפני ּפטּור; - ּפרּוטה' א ּלא ּדבר,[מין]אצלי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדינרין  'עׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחרת. ּבעין לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהֹודה
עׂשרה  אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות'
.Ë מנֹורה אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנֹורה

עׂשר  ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה'
הרי [זהב]ליטרין - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

על  ּולהעמידּה לגרדּה ׁשּיכֹול מּפני ּבמקצת, מֹודה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה
אזֹור טענֹו אם וכן ל[חגור]חמׁש. 'אין לֹו: ואמר ּגדֹול, ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ

ּבת  יריעה טענֹו אם אבל ּפטּור. - קטן' אזֹור אּלא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבידי
זה  הרי - אּמֹות עׂשר ּבת ּביריעה לֹו והֹודה אּמה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעׂשרים
ּכל  וכן עׂשר. על ּולהעמידּה לחתכּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנׁשּבע,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים ְְְְִִִִֵֵֶָָָ'ּכֹור

ׂשעֹורים  מּדמי אף ּפטּור - אֹומר ׂשעֹורים' הּתֹובע ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ׁשאמר  למי ּדֹומה זה ונמצא ׂשעֹורים'; ּביד לי 'אין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלֹו:
האחר, לֹו ואֹומר ּבידי', ל יׁש 'מנה ּדין, ּבבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלחברֹו
ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין ּדין ּבית ׁשאין - 'ּביד לי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ'אין

מּידֹו. מֹוציאין אין הּׂשעֹורים, ּדמי הּתֹובע ּתפׂש ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָואם
.‡È הרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

ונׁשּבע  הּטענה, מּמין וכֹור ההֹודיה חּטין 'ּכֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
חּיב. - חּטין' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׂשעֹורין
וקדם  ,'ּביד לי יׁש חּטין 'ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל
לֹו אמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורים 'ּכֹור ויאמר ּדבריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיׁשלים
לּדּינין  נראה אם - ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנטען:

הערים משבועה]ׁשהּנטען להפטר ׁשבּועה;[התחכם חּיב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
ּפטּור. ּתּמֹו, לפי ְְִִָֻואם

.·È וכֹור' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי יׁש חּטין ְְְִִִֵֵַָָ'ּכֹור
ּפטּור; זה הרי - ׂשעֹורין' ּבידי ל 'אין לֹו: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָׂשעֹורים',
'ּכֹור  אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ּבמקצת, מֹודה זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹואין
'אין  הּנטען: לֹו ויאמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורין וכֹור ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹחּטים

ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ּבזה.ל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
.‚È'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עׂשר אּלא 'מלא ּבידי ל 'אין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

והֹודה  ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן' ּבלא ּכּדין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדי 'עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחרסים.
הּכּדין  טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין' ּכּדין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. והֹודה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשמן,
.„È,מעֹולם ּדברים היּו 'לא הלואה', אצל לי יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה

ּבידי  ל יׁש ּדינר חמּׁשים אבל מעֹולם, מּמ לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא
נזק' 'מּׁשּום אֹו -[שהזקתיך]ּפּקדֹון', ּבֹו וכּיֹוצא הֹורּו, ְִִֵֶֶַָ

חּיב  ׁשהּוא טענֹו ׁשהרי ויּׁשבע; ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרּבֹותי
לֹו נתחּיב ּלי ּומה חמּׁשים; לֹו חּיב ׁשהּוא והֹודה מאה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ּדעּתי  ולזה נזק. מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון, מּׁשּום אֹו הלואה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ָנֹוטה.
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.ÂË,הּכלי אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ'מנה
ּפטּור  זה הרי - 'ל הּסתוהא ונׁשּבע לֹו[מדרבנן], ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ

ּכֹולל  - ּכליי' זה 'אין הּכלי: ּבעל אמר זה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצלֹו
ונתחּלף  ּכליֹו, זה ׁשאין הּנטען הֹודה ּכליֹו; ׁשּזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשבּועתֹו

ׁשבּועה חּיב זה הרי - ּבאחר במקצת]לֹו הודה ּכל [שהרי . ְְֲֵֵֶַַָָָ
מּׁשבּועת  ּפטּור זה הרי - 'ּפטּור' זה ּבענין ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹום
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,

ה'תשע"ד  טבת ג' שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבדבר ‡. ׁשּיטענּנּו עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשּבמּדה  ּבדבר לֹו ויֹודה ׁשּבמנין, אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבמּדה
ׁשּבמנין  אֹו ׁשּבמׁשקל לי אֹו יׁש ּדינרין 'עׂשרה ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

חמּׁשה' אּלא ּבידי ל 'אין ,'לי ּביד יׁש חּטים ׁשל 'ּכֹור ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
רֹוטלין 'ׁשני סאתים'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'[ליטרים]ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

זה  הרי - רֹוטל' אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש מׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
מלא  'ּכיס לֹו: אמר אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב.
'מאה  חמּׁשים'; אּלא לי מסרּת 'לא ,'ל מסרּתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּדינרין, ׁשל צרֹור אּלא לי מסרּת לא ,'ל מסרּתי ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה מה יֹודע ואיני ּבפני, אֹותֹו מנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי - נֹוטל' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאּתה
מסרּת·. 'לא אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'ּבית

'איני  ,'ל מסרּתי ּכֹורין 'עׂשרת ּכֹורין'; עׂשרת אּלא ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלי
ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּת לא ׁשהרי הם, ּכּמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיֹודע

ּפטּור  - נֹוטל' .אּתה ֵַָָ
'עד ‚. אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי הּזיז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּבית

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .החּלֹון' ְֵֵֶַַַַָָֹ
ּבדבר „. ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ּבֹו לכּפר לֹו 'מאה ׁשאפׁשר ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדינרין
מֹודה  זה אין - ׁשּבּׁשטר' חמּׁשים אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר',
נכסיו  ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;
לפיכ לׁשּלם; חּיב היה ּבֹו, ּכפר ואפּלּו ּבֹו, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמׁשעּבדין

החמּׁשים. על הּסת ְֲִִִֵֶַַָנׁשּבע
מלוה ‰. מנין, הזּכיר ולא 'סלעים', ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשטר

ּבֹו', הּכתּובים הם ,ּביד לי ׁשּיׁש סלעים 'חמׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָאֹומר:
הּכתּובים והּל והן ׁשלׁש, אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר: וה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

אּלא  זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּׁשטר'
"סלעים"]ׁשּתים של ׁשאפׁשר [מינימום ּבסלע הֹודה והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

אבדה  ּכמׁשיב ׁשהּוא מּפני ּפטּור; זה הרי - ּבּה לכּפר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹלֹו
שתיים] לטעון ׁשּיׁשיב [יכל ׁשּכל היא, חכמים ותּקנת ,ְֲִִִֶֶַַָָָֹ

האֹומר  וכן ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׁשבע, לא - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאבדה
לי  'צּוה אֹו מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלחברֹו:
אּלא  ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּלה מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּבא

אבדה מׁשיב זה הרי - הכל]חמּׁשים' לכפור ּופטּור [יכל , ֲֲֲִִִֵֵֵֶָָ

מעצמֹו הֹודה אם לֹומר, צרי ואין הּסת. מּׁשבּועת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָאף
ונׁשאר  חמּׁשים, לֹו ונתּתי ּבידי, לאבי היה 'מנה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָואמר:
יֹורׁש אבל הּסת. מּׁשבּועת אף ּפטּור ׁשּזה - חמּׁשים' ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָלֹו
ּביד  אֹו ּביד לאבי ׁשּיׁש ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּטען
אֹו חמּׁשים', אּלא ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּוא מנה', ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָאבי
ּבמקצת, מֹודה זה הרי - חמּׁשים' אּלא אבי ּביד לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ'אין

ְִַָויּׁשבע.
.Â אּלא עליו ּבידי ל 'אין זה', מׁשּכֹון על ּביד לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה

ׁשוה  הּמׁשּכֹון אין ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמּׁשים'
החמּׁשים  ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
הֹואיל  - יתר אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה ּבהן. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהֹודה

לטעןוה  יכֹול לו]ּמלוה הּמלוה [שחייב הרי ּדמיו, ּכדי עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נׁשּבע  - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ונֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשּבע
הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבּכל  ּכפר ּבהן. ׁשּכפר העׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונׁשּבע
- ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר,

העׂשרים. על הּסת ְְִִֵֶֶַָָנׁשּבע
.Êל יׁש וּדאי 'חמּׁשים אֹומר: והּלה ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'מנה

לאו' אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים אבל ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבידי,
יכֹול  ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
לפיכ יֹודע; אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר הּמקצת על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהּׁשבע
לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבּועה. ּבלא הּמנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמׁשּלם

חרם]להחרים יֹודע [להטיל ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי 'על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבֹו'. חּיב ׁשאני ְֲִֶַַַָּבוּדאי

.Á והּנטען עליו, מעיד אחד עד והרי ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי  - מנה' אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא , 'ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם  להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב מה זה ּומּפני . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּבֹו ּׁשּמעיד ּבמה מֹודה הּוא ׁשהרי להּׁשבע? יכ ֹול ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו
ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע, אחד עד ּבהעדת הּנׁשּבע ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעד,
ׁשטר  ,לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו, ויכּפר העד ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאת

ּכפרן וכן ׁשּפרעֹו, וטען אחד, עד ּבֹו ׁשּבא [שקרן]ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הרי  - הּפּקדֹון ׁשהחזרּתי אֹו ׁשּפרע וטען אחד, עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליו

מעׂשה זה ּומׁשּלם. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
'ּכן, ואמר: אחד, עד ּבפני מחברֹו ּכסף לׁשֹון ׁשחטף ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד
מחּיב  זה 'הרי חכמים: ואמרּו חטפּתי'. וׁשּלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻחטפּתי,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם'. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשבּועה,

.Ë עד הביא מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ,'הלויתי ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ'מנה
היה  ׁשנים, היּו ואּלּו הֹואיל - ּבפניו מּמּנּו ׁשּלוה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּפי  על נׁשּבע זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומׁשּלם, ּכפרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמחזק
אחד  ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל אחד; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעד
ׁשבּועה, ּבלא מׁשּלם - 'ּפרעּתי' ואמר חזר ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹמחּיבֹו

ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֵֶַ
.È עליו מעידין ועדים ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ'מנה

חמּׁשים  אצלֹו לֹו יׁש הלכה,ׁשעדין הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּפיו  הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

שבועה] עדים.[המחייבתו מהעדת ְֲִֵֵַַָּגדֹולה
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ּדבריהם ׁשל ּכסף וכל מעה. חכמים]עׂשרים הּוא [בלשון - ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ
ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהם הּסלע ׁשהיה ירּוׁשלים, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּמטּבע
היתה  היא - הּמעה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו נחׁשת, והּׁשאר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכסף
ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף היתה והיא ּבירּוׁשלים, אפּלּו נקי ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּכסף
הּוא  ּכסף, ׁשּתי הּטענה ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ׁשּזה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּולפי
ׁשּתי  ׁשהן ירּוׁשלים, ׁשל ּכסף ּכמֹו אֹותּה עׂשּו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּדבריהם
הּוא  זה הּקדׁש. ּבׁשקל ׁשקלים ׁשני אֹותּה עׂשּו ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעין;
הֹורּו ורּבֹותי הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור לי הּנראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּדבר
וחצי  ׂשעֹורֹות עׂשרה ּתׁשע מׁשקל הּוא הּטענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּכפירת
הּדר אֹותּה לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף . מן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׂשעֹורה
ׁשהּוא  לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתפסּו

ָטעּות.
אּלא ‚. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'ׁשּתי

ּפטּור, - ּפרּוטֹות' ׁשּתי אּלא ּבידי ל 'אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה'
ל 'אין ,'ּביד לי 'מנה מעין. מּׁשּתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני
ּבפחֹות  הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה' חצי אּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבידי

ּבכלּום  הֹודה לא ּכאּלּו .מּפרּוטה, ְְְִִִָָֹ
אּלא „. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּתמרים ּתׁשעים''מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מעין, ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם רֹואין: -ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי  יׁש אגֹוזים וׁשּׁשים 'חמּׁשה ּפטּור. לאו, ואם ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנׁשּבע;
האחד  ׁשוה אם - אחד' אגֹוז אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּביד

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. לאו, ואם נׁשּבע; .ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּופרֹות ‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ּדמיהן  את מׁשערין אין הּכלים, אבל ּבהן; אפּלּווכּיֹוצא . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הֹודה  - מחטין ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָהיּו
ּכל  כלים", אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: חּיב, ּבאחת, וכפר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבאחת
- ּבּכסף וכפר ּבּכלי והֹודה ּוכלי, ּכסף טענֹו ּככסף. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
הֹודה  ּפטּור. לאו, ואם חּיב; מעין, ׁשּתי ּבּכפירה יׁש ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאם
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּיב. ּבפרּוטה, הֹודה אם - ּבּכלי וכפר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּכסף

ֶָּבזה.
.Â,ּבפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו - אחד עד עליו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד

ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל נׁשּבע; זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
יׁש ּפרּוטה ׁשוה אֹו 'ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. מחּיבֹו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאחד
- לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלי

נׁשּבע  זה אצלֹוהרי הפקיד אפּלּו - הּׁשֹומרין ּבׁשבּועת וכן . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּפחֹות  וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ּפרּוטה, ׁשוה אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָּפרּוטה
ּכל  וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ממֹון, אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמּפרּוטה

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין נׁשּבעין ונֹוטלין, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּנׁשּבעין
.Ê טענת צריכין אינן ונֹוטלין, ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָהֹורּו

ּכסף  מעין,ׁשּתי ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר, ואני . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכל  ׁשהרי ויּטל; חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּכפירת  ספק ּביניהן ׁשּיהיה צרי - ספק ּבטענת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשּבעין

מּספק. יּׁשבע ּכ ואחר ּכסף, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
.Á הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּכיצד? הּטענה. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמּמין
לת אּלא כור]ּבידי לֹו:[חצי אמר אם אבל חּיב. - חּטים' ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהּמין  ּפטּור; - ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ'אין

טענֹו. לא ּבֹו, לֹו ׁשהֹודה והּמין ּבֹו; לֹו הֹודה לא ְְְִֶֶַָָָָֹֹׁשּטענֹו,
אצלי  הפקדּת 'לא ,'אצל ּפּקדֹון ּביד לי יׁש זהב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ'ּדינר
הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ּכסף 'מעה ּכסף', ּדינר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

עין ׁשּטענֹו מּפני ּפטּור; - ּפרּוטה' א ּלא ּדבר,[מין]אצלי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדינרין  'עׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחרת. ּבעין לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהֹודה
עׂשרה  אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות'
.Ë מנֹורה אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנֹורה

עׂשר  ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה'
הרי [זהב]ליטרין - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

על  ּולהעמידּה לגרדּה ׁשּיכֹול מּפני ּבמקצת, מֹודה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה
אזֹור טענֹו אם וכן ל[חגור]חמׁש. 'אין לֹו: ואמר ּגדֹול, ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ

ּבת  יריעה טענֹו אם אבל ּפטּור. - קטן' אזֹור אּלא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבידי
זה  הרי - אּמֹות עׂשר ּבת ּביריעה לֹו והֹודה אּמה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעׂשרים
ּכל  וכן עׂשר. על ּולהעמידּה לחתכּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנׁשּבע,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים ְְְְִִִִֵֵֶָָָ'ּכֹור

ׂשעֹורים  מּדמי אף ּפטּור - אֹומר ׂשעֹורים' הּתֹובע ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ׁשאמר  למי ּדֹומה זה ונמצא ׂשעֹורים'; ּביד לי 'אין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלֹו:
האחר, לֹו ואֹומר ּבידי', ל יׁש 'מנה ּדין, ּבבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלחברֹו
ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין ּדין ּבית ׁשאין - 'ּביד לי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ'אין

מּידֹו. מֹוציאין אין הּׂשעֹורים, ּדמי הּתֹובע ּתפׂש ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָואם
.‡È הרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

ונׁשּבע  הּטענה, מּמין וכֹור ההֹודיה חּטין 'ּכֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
חּיב. - חּטין' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׂשעֹורין
וקדם  ,'ּביד לי יׁש חּטין 'ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל
לֹו אמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורים 'ּכֹור ויאמר ּדבריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיׁשלים
לּדּינין  נראה אם - ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנטען:

הערים משבועה]ׁשהּנטען להפטר ׁשבּועה;[התחכם חּיב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
ּפטּור. ּתּמֹו, לפי ְְִִָֻואם

.·È וכֹור' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי יׁש חּטין ְְְִִִֵֵַָָ'ּכֹור
ּפטּור; זה הרי - ׂשעֹורין' ּבידי ל 'אין לֹו: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָׂשעֹורים',
'ּכֹור  אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ּבמקצת, מֹודה זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹואין
'אין  הּנטען: לֹו ויאמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורין וכֹור ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹחּטים

ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ּבזה.ל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
.‚È'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עׂשר אּלא 'מלא ּבידי ל 'אין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

והֹודה  ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן' ּבלא ּכּדין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדי 'עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחרסים.
הּכּדין  טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין' ּכּדין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. והֹודה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשמן,
.„È,מעֹולם ּדברים היּו 'לא הלואה', אצל לי יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה

ּבידי  ל יׁש ּדינר חמּׁשים אבל מעֹולם, מּמ לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא
נזק' 'מּׁשּום אֹו -[שהזקתיך]ּפּקדֹון', ּבֹו וכּיֹוצא הֹורּו, ְִִֵֶֶַָ

חּיב  ׁשהּוא טענֹו ׁשהרי ויּׁשבע; ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרּבֹותי
לֹו נתחּיב ּלי ּומה חמּׁשים; לֹו חּיב ׁשהּוא והֹודה מאה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ּדעּתי  ולזה נזק. מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון, מּׁשּום אֹו הלואה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ָנֹוטה.
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.ÂË,הּכלי אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ'מנה
ּפטּור  זה הרי - 'ל הּסתוהא ונׁשּבע לֹו[מדרבנן], ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ

ּכֹולל  - ּכליי' זה 'אין הּכלי: ּבעל אמר זה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצלֹו
ונתחּלף  ּכליֹו, זה ׁשאין הּנטען הֹודה ּכליֹו; ׁשּזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשבּועתֹו

ׁשבּועה חּיב זה הרי - ּבאחר במקצת]לֹו הודה ּכל [שהרי . ְְֲֵֵֶַַָָָ
מּׁשבּועת  ּפטּור זה הרי - 'ּפטּור' זה ּבענין ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹום
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,

ה'תשע"ד  טבת ג' שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבדבר ‡. ׁשּיטענּנּו עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשּבמּדה  ּבדבר לֹו ויֹודה ׁשּבמנין, אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבמּדה
ׁשּבמנין  אֹו ׁשּבמׁשקל לי אֹו יׁש ּדינרין 'עׂשרה ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

חמּׁשה' אּלא ּבידי ל 'אין ,'לי ּביד יׁש חּטים ׁשל 'ּכֹור ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
רֹוטלין 'ׁשני סאתים'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'[ליטרים]ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

זה  הרי - רֹוטל' אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש מׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
מלא  'ּכיס לֹו: אמר אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב.
'מאה  חמּׁשים'; אּלא לי מסרּת 'לא ,'ל מסרּתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּדינרין, ׁשל צרֹור אּלא לי מסרּת לא ,'ל מסרּתי ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה מה יֹודע ואיני ּבפני, אֹותֹו מנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי - נֹוטל' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאּתה
מסרּת·. 'לא אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'ּבית

'איני  ,'ל מסרּתי ּכֹורין 'עׂשרת ּכֹורין'; עׂשרת אּלא ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלי
ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּת לא ׁשהרי הם, ּכּמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיֹודע

ּפטּור  - נֹוטל' .אּתה ֵַָָ
'עד ‚. אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי הּזיז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּבית

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .החּלֹון' ְֵֵֶַַַַָָֹ
ּבדבר „. ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ּבֹו לכּפר לֹו 'מאה ׁשאפׁשר ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדינרין
מֹודה  זה אין - ׁשּבּׁשטר' חמּׁשים אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר',
נכסיו  ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;
לפיכ לׁשּלם; חּיב היה ּבֹו, ּכפר ואפּלּו ּבֹו, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמׁשעּבדין

החמּׁשים. על הּסת ְֲִִִֵֶַַָנׁשּבע
מלוה ‰. מנין, הזּכיר ולא 'סלעים', ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשטר

ּבֹו', הּכתּובים הם ,ּביד לי ׁשּיׁש סלעים 'חמׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָאֹומר:
הּכתּובים והּל והן ׁשלׁש, אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר: וה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

אּלא  זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּׁשטר'
"סלעים"]ׁשּתים של ׁשאפׁשר [מינימום ּבסלע הֹודה והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

אבדה  ּכמׁשיב ׁשהּוא מּפני ּפטּור; זה הרי - ּבּה לכּפר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹלֹו
שתיים] לטעון ׁשּיׁשיב [יכל ׁשּכל היא, חכמים ותּקנת ,ְֲִִִֶֶַַָָָֹ

האֹומר  וכן ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׁשבע, לא - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאבדה
לי  'צּוה אֹו מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלחברֹו:
אּלא  ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּלה מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּבא

אבדה מׁשיב זה הרי - הכל]חמּׁשים' לכפור ּופטּור [יכל , ֲֲֲִִִֵֵֵֶָָ

מעצמֹו הֹודה אם לֹומר, צרי ואין הּסת. מּׁשבּועת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָאף
ונׁשאר  חמּׁשים, לֹו ונתּתי ּבידי, לאבי היה 'מנה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָואמר:
יֹורׁש אבל הּסת. מּׁשבּועת אף ּפטּור ׁשּזה - חמּׁשים' ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָלֹו
ּביד  אֹו ּביד לאבי ׁשּיׁש ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּטען
אֹו חמּׁשים', אּלא ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּוא מנה', ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָאבי
ּבמקצת, מֹודה זה הרי - חמּׁשים' אּלא אבי ּביד לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ'אין

ְִַָויּׁשבע.
.Â אּלא עליו ּבידי ל 'אין זה', מׁשּכֹון על ּביד לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה

ׁשוה  הּמׁשּכֹון אין ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמּׁשים'
החמּׁשים  ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
הֹואיל  - יתר אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה ּבהן. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהֹודה

לטעןוה  יכֹול לו]ּמלוה הּמלוה [שחייב הרי ּדמיו, ּכדי עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נׁשּבע  - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ונֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשּבע
הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבּכל  ּכפר ּבהן. ׁשּכפר העׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונׁשּבע
- ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר,

העׂשרים. על הּסת ְְִִֵֶֶַָָנׁשּבע
.Êל יׁש וּדאי 'חמּׁשים אֹומר: והּלה ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'מנה

לאו' אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים אבל ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבידי,
יכֹול  ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
לפיכ יֹודע; אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר הּמקצת על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהּׁשבע
לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבּועה. ּבלא הּמנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמׁשּלם

חרם]להחרים יֹודע [להטיל ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי 'על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבֹו'. חּיב ׁשאני ְֲִֶַַַָּבוּדאי

.Á והּנטען עליו, מעיד אחד עד והרי ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי  - מנה' אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא , 'ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם  להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב מה זה ּומּפני . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּבֹו ּׁשּמעיד ּבמה מֹודה הּוא ׁשהרי להּׁשבע? יכ ֹול ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו
ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע, אחד עד ּבהעדת הּנׁשּבע ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעד,
ׁשטר  ,לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו, ויכּפר העד ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאת

ּכפרן וכן ׁשּפרעֹו, וטען אחד, עד ּבֹו ׁשּבא [שקרן]ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הרי  - הּפּקדֹון ׁשהחזרּתי אֹו ׁשּפרע וטען אחד, עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליו

מעׂשה זה ּומׁשּלם. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
'ּכן, ואמר: אחד, עד ּבפני מחברֹו ּכסף לׁשֹון ׁשחטף ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד
מחּיב  זה 'הרי חכמים: ואמרּו חטפּתי'. וׁשּלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻחטפּתי,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם'. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשבּועה,

.Ë עד הביא מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ,'הלויתי ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ'מנה
היה  ׁשנים, היּו ואּלּו הֹואיל - ּבפניו מּמּנּו ׁשּלוה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּפי  על נׁשּבע זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומׁשּלם, ּכפרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמחזק
אחד  ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל אחד; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעד
ׁשבּועה, ּבלא מׁשּלם - 'ּפרעּתי' ואמר חזר ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹמחּיבֹו

ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֵֶַ
.È עליו מעידין ועדים ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ'מנה

חמּׁשים  אצלֹו לֹו יׁש הלכה,ׁשעדין הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּפיו  הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

שבועה] עדים.[המחייבתו מהעדת ְֲִֵֵַַָּגדֹולה
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ה  ¤¤ּפרק
הּקרקעֹות,‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשהֹודה  ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהעבדים,
טענת  וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקצת,

ּפטּור  זה הרי - רעהּו",הּׁשֹומרין אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ולעבדים  לקרקעֹות ּפרט כלים", אֹו "ּכסף להקּדׁש; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרט

ּגּופן ׁשאין - הּׁשטרֹות יצאּו וכן לקרקעֹות. [הם ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבהןעצמם] לראיה אּלא ואינן ּוככלים, ּככסף [על ממ ֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּסתהלוואה] ׁשבּועת נׁשּבעין ּכּלן ועל אם [מדרבנן]. , ְְְִִִֵֶַַָָֻ
ּפי  על ׁשאף ההקּדׁשֹות; מן חּוץ - וּדאי טענת ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהיתה
ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהן חּיב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

ּתֹורה ׁשל ּכעין קדוש]עליהן חפץ ׁשּלא [בנקיטת ּכדי , ְְֲֵֵֵֶֶֶָֹ
ּבהקּדׁשֹות. ְְְְֵֶַַיזלזלּו

'ׁשני ·. אחת'; אּלא ל מכרּתי 'לא לי', מכרּת ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשּתי
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשטרֹות 'ׁשני אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָעבדים'

הּסת  נׁשּבע זה הרי - אחד' 'עבד אֹו אחד' אם ׁשטר וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
,ּביד ׁשּיׁש זה 'ׁשטר אֹו זה' 'עבד אֹו זֹו' 'חצר ואמר: ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטען
ּדברים  היּו 'לא אֹומר: והּנטען לי', מכרּתֹו ואּתה הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי
- הביא ׁשּלא ּבין אחד, עד הּטֹוען ׁשהביא ּבין - ִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם'
ּבֹורֹות  חברֹו ּבׂשדה החֹופר וכן ונפטר. הּסת, נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי

והפסידּה ּומערֹות -[הזיקה]ׁשיחין לׁשּלם חּיב הּוא והרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
אחת', אּלא חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא מערֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחפר
חפרּתי  'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, אחד  עד ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָֹּכלּום'
וכפר ‚. הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין - וקרקעֹות ּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָטענֹו

ּבכל  וכפר הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין הּקרקעֹות, ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָּבכל
עם  ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ׁשהֹודה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלים,
ּבמקצת  הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ּבכל - הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכל
חּיב  ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ּבמקצתן וכפר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּכלים,
על  אף נׁשּבע ּבהם, ׁשּכפר הּכלים מקצת על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבּועה
הּדין  וכן היא. אחת טענה ׁשהּכל עּמהם; ׁשּטענֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקרקעֹות
אחד  ּדין הּכל - ּוׁשטרֹות ּכלים אֹו ועבדים, ּכלים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבטֹוענֹו

.הּוא 
ענבים „. העֹומדת טענֹו יבׁשה ּותבּואה להּבצר, העֹומדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

נׁשּבע  זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין, ּכׁשאר [עוד]עליהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לענין  ּכבצּור הּוא הרי להּבצר, העֹומד ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּקרקע;
הן  הרי - לּקרקע צריכין היּו אם אבל והֹודיה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכפירה

הּסת. אּלא עליהן נׁשּבעין ואין ּדבר, לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכקרקע
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים 'ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי  'לא אֹומר: והּוא חדׁשים', ׁשני ׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ׂשכר  היה ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - אחד' חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף  הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשּתי ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחדׁש

מּטלטלין  ׁשהּוא ּבׂשכרּה, אּלא .הּקרקע ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
.Â'ראיה ּבֹו לי היה ּדינרין ועׂשרה ,ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'ׁשטר

לי] הפ[שחייבים הּסת. יּׁשבע - מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
התובע]עליו ּבֹו[שישבע ׁשהיתה הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ואם  ויּטל. הּׁשטר, ּבאבדת ואבדּו ּדינרים, לעׂשרה ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹראיה
אף  ּפטּור זה הרי - ואבד' לי, מסרּת 'אמת, הּנתּבע: ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
ּכמֹו ּפטּור, - ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמּׁשבּועת

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִֵֵֶַׁשּבארנּו
.Êיׁש זכּות ,ּביד ׁשּיׁש 'ׁשטר לחברֹו: לי [רשום]האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

יׁש אם יֹודע 'איני אֹו ׁשטרי', מֹוציא 'איני אֹומר: וזה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָּבֹו',
להֹוציאֹו אֹותֹו ּכֹופין - לא' אֹו ראיה ּבֹו [בבי"ד]ל. ְְְִִָָֹ

.Áסתם חרם לֹו מחרימין הּׁשטר, ׁשאבד [אם טען ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹומעלימו] לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא זה, טען .ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

וׁשאבד  אצלֹו, ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע זה הרי - הּוא אצלֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזכּות
רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְִֶֶַַָמּמּנּו.

.Ë הּקטן אחד - וקטן ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
אביו  ּבטענת אֹו עצמֹו, ּבטענת הּמקצת הּבא ׁשּזה לפי - ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ

אבדה ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן, ּבֹו .לכפור][יכלׁשהֹודה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד עד ּובא ּבּכל, ּכפר אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוכן
ּתביעה  אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ׁשם ואין אחד, עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזה
,'ּביד לי 'מנה לגדֹול ׁשאמר קטן אֹומר, נמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמּורה.
חמּׁשים', אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר והּלה ,'ּביד 'לאּבא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
זה  הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָאֹו
ׁשאבד  וטען לקטן, ׁשמר אם אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָּפטּור
מחמת  נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מחייבתו]טענה לקטן,[התורה ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם וכן . ְְֲִֵֶַָָָָָָָֻ
לּקטן, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית יעמידּו - עליו אּפיטרֹוּפֹוס ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאֹו

ׁשּמא ּבטענת ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשּתף יותר ויּׁשבע נטל [שלא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻ
.מהמגיעו]

.È ׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין; הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,

טענתֹו;[ממולח]חריף על הּסת נׁשּבעין ּומּתן, מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹו ויל קטן, ּכׁשהּוא זה ׁשל ממֹונֹו נֹוטל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
למד, נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּנם.
ׁשּכפר  ּבין ּבמקצת, ׁשהֹודה ּבין - הּגדֹול על ׁשּטען ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּקטן
יכֹול  ואינֹו הּסת; נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם ׁשהיה ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבּכל,

הּקטן על שישבע]להפ את [לתובעו מׁשּביעין ׁשאין , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
יֹודע  ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו סתם חרם ואפּלּו ּכלל. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקטן

הּׁשבּועה. ְֶַָֹענׁש
.‡È הּגדֹול ׁשּטענֹו הניה קטן ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם - ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

נפרעין [רווח] - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסקי ּכגֹון ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָלּקטן,
ואם  ויׁשּלם. לֹו, ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּנכסיו;
טענֹו ואם ויּׁשבע. ׁשּיגּדיל, עד לֹו ממּתינין - הּקטן ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכפר
על  אף - וחּבלֹות נזקין ּכגֹון הניה, ּבֹו לּקטן ׁשאין ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדבר
ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשּמֹודה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּפי
ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע היה ואם ׁשהגּדיל. ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָלאחר

הּׂשכיר שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ּבֹו[הטוען ׁשּיׁש ּבֹו, וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַַָ
מן  ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׂשכיר לֹו ׁשּיׂשּתּכר לּקטן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהניה

ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני אבל לתת הּקטן. [שציויתני ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ
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ּבזה לפועליך] לּקטן ׁשאין הּקטן, מן ונֹוטל נׁשּבע אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מּמּנּו; ונֹוטלין ונׁשּבעין לפֹועליו, לּתן חּיב ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהניה;
וכן  קטן. ּפי על ממֹונֹו ׁשּנתן נפׁשֹו, על הפסיד החנוני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·Èנזקקיןהחרׁש אין לכל [מתייחסים]והּׁשֹוטה, להן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים, על לטענתן לא - ְְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטענה
אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין קּלה, לׁשבּועה ְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
ּבענינים  ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - הּסּומה אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּתׁשלּומין.

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ּכל ונׁשּבע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאּלּו,

ו  ¤¤ּפרק
'מנה ‡. ואמר: האחד טען - ּדין לבית ׁשּבאּו ּדינין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי

אֹו אצלֹו', 'ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיהּו', זה אצל לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיׁש
ּבׂשכרי' אצלֹו לי 'ׁשּיׁש אֹו מּמּני', אצלו]'ׁשּגזל ,[שעבדתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ל חּיב 'איני ואמר: הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
אין  - טֹוען' הּוא 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶָּכלּום',

נכֹונה ּתׁשּובה לּנטען:[מקובלת]זֹו ּדין ּבית אֹומרין אּלא ; ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה, ּופרׁש טענתֹו על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'הׁשב
לא  אֹו אצל 'הפקיד לוית', לא אֹו מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
לא  אֹו אֹותֹו 'ׂשכרּת ּגזלּתֹו', לא אֹו 'ּגזלּתֹו ְְְְְְִִַַַָָֹֹהפקיד',
מּמּנּו מקּבלין אין מה ּומּפני הּטענֹות. ּבׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשכרּת'.
על  להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא טֹועה ׁשּמא זֹו? ְְְְְִֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
את  זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ׁשהלוהּו אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשקר;
החֹוב, ּכנגד מּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהחֹוב
היא' לֹו: אֹומרין לפיכ החֹוב. מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָוידּמה
לׁשּלם  הּדין מן מתחּיב אּתה ׁשּמא ּכלּום? חּיב איני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּתאמר
והם  הּדברים, ּפרּוׁש לּדּינין הֹודיע אּלא יֹודע! אּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואין
חכם  היה ואפּלּו חּיב'. אּתה אין אֹו חּיב אּתה אם ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָיֹודיעּו
טענתֹו על ׁשּתׁשיב הפסד ל 'אין לֹו: אֹומרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּגדֹול,

ּכיצד היּו[מדוע]ותֹודיענּו ׁשּלא מּפני לֹו; חּיב אּתה אין ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּדנין  אנּו ׁשהרי - לֹו והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדברים
הּטֹוען  טען אם וכן מקֹום'. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבמּתֹו
אֹומרין  - זה' אצל לי יׁש 'מנה אֹו מנה', לי חּיב 'זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואמר:
אֹו אצלֹו? הפקדּת אֹו אֹותֹו? הלוית ּפנים? 'מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלֹו:
ׁשּיּדמה  אפׁשר ׁשהרי !'ל נתחּיב היא אמר ?ממֹונ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּזיק
אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון - חּיב אינֹו והּוא לֹו, חּיב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

הרי [הבטיח]ׁשאמר ּבזה. וכּיֹוצא מּתנה', ל 'ׁשאּתן לֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
היּו 'לא ואמר: זה והׁשיב מנה, ׁשהלוהּו עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּטען
ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ואחר מעֹולם', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדברים
- ּופרעּתי' לויתי היה, 'ּכן ואמר: הּנטען וחזר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבפניהם,
אם  אבל ּומׁשּלם. ּכפרן החזק אּלא מּמּנּו; מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאין
אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני ְְְְְִִִֵֵֵַָָהׁשיב:
הּתֹובע  והל ּבזה, ּכּיֹוצא וכל עלי', טֹוען אּתה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'ׁשקר
היה, 'ּכן הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהביא
החזק  לא - חֹובֹו' 'ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו', לֹו החזרּתי ְְְְְְֲִִִֶַַַָֹֻאבל

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶַָָָּכפרן,
ּתבעֹו·. - הן מה ידעּו ולא מעֹות, לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

מעֹו לי 'ּתן ואמר: ּדין לֹו:ּבבית ואמר ,'ׁשהלויתי ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - היּו' 'ּפרעֹון אֹו לי', נתּתם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מּתנה
ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: ונפטר. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסת

ּכפרן  החזק - ּבפניהם לֹו ׁשּמנה אדם העדים אין ּולעֹולם . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
עדים  ׁשני ויבֹואּו ּדין, ּבבית ׁשּיכּפר עד ּכפרן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻיחזק

ּׁשּכפר. ּבמה ְְְִֶַַַָויכחיׁשּוהּו
ּדברים ‚. היּו 'לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,'הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה

והּמלוה  ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם',
האֹומר  ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ּפרעּתי'; 'לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו לויתי', ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ'לא
- ׁשּפרע מעידים והעדים ּפרעּתי', 'לא אֹומר הּלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹונמצא

עדים  ּכמאה ּדין, ּבעל ׁשבּועה והֹודאת חּיב הּמלוה ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ידֹו ּכתב עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. החזק ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכלל,
אינֹו וזה מעֹולם, ּדברים היּו 'לא ואמר: לֹו, חּיב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

החזק אם - ידי' ׁשּבאּו[אומת]ּכתב אֹו ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם. ּכפרן, החזק זה הרי - ידֹו ּכתב ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻעדים

'והלא „. הּנטען: לֹו אמר ,'ּביד לי והּוא ,הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ'מנה
ואמרּו: ּופלֹוני ּפלֹוני ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָּפרעּתי

ּדבר  היּו ּכפרן 'לא החזק לא - מעֹולם' העדים ים ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו עדים ׁשהם ּדבר אּלא אותם]זֹוכרין לפיכ,[כשמינו . ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מנה  לי 'ּתן ּבֹו, ּכּיֹוצא ויּפטר. הּסת, הּלוה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּׁשבע
'לא  הּנטען: ואמר ּפלֹוני', עּמּוד ּבצד ואּתה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹׁשהלויתי
לא  - ׁשעמד עדים ּובאּו מעֹולם', זה עּמּוד ּבצד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעמדּתי
ּבהם  ׁשאין לדברים ּדעּתֹו מׂשים אדם ׁשאין ּכפרן; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזק

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹמּמׁש.
הּנטען:‰. ואמר העדים', והרי ,ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּתן

אֹותם  'הבא לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי'ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
אחרת  למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו, אֹו ּבאּו, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר'.
אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו; הּסת יּׁשבע - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביאם
ׁשהּמלוה  מּׁשבּועה, אף ּולהּפטר ּדבריו לברר אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביאן

ּבעדים  לפרעֹו צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ׁשּבארנּו.את ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
.Â,'הן' לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאמר

'מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ּתבעֹו [משחק]למחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
היּו 'לא אמר: אפּלּו - ּכלּום' ּבידי לֹו ואין ּבֹו, ְְְֲִִִִֵַָָָָֹהייתי
ּכלּום; ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - מעֹולם' ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּדברים
אין  עדּות, ׁשאינֹו ודבר עדי', 'אּתם להם אמר לא ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי

המלוה]אדם - היּו[ובענייננו 'לא אמר אם ,ּולפיכ זֹוכרֹו; ְְִִַָָָָָֹ
ּכפרן. החזק לא מעֹולם', ְְְִֵַַָָָֹֻּדברים

.Ê,הּגדר אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹולא
ׁשּיעיד  רצֹונ' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה לֹו: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָואמר
למחר, ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא 'לאו, לֹו: אמר ּופלֹוני'? ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּפלֹוני
- העדים ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,'ל אּתן מה לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואין
היּו 'לא ׁשאמר ּבין ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר ׁשּטען ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
ּכאן  ׁשאין ונפטר; הּסת נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדברים
ּבפני  הּמלוה יאמר אֹו עדי', 'אּתם הּלוה ׁשּיאמר עד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹעדּות,
ּכפרן  החזק לא ּכזֹו, ּבעדּות אבל הּלוה. ויׁשּתק .הּלוה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ

רׁשּו' 'קב לֹו קֹורין ׁשהיּו ּבאחד חובות]מעׂשה ,[הרבה ְְֲִֶֶֶַַָָ
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ה  ¤¤ּפרק
הּקרקעֹות,‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשהֹודה  ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהעבדים,
טענת  וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקצת,

ּפטּור  זה הרי - רעהּו",הּׁשֹומרין אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ולעבדים  לקרקעֹות ּפרט כלים", אֹו "ּכסף להקּדׁש; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרט

ּגּופן ׁשאין - הּׁשטרֹות יצאּו וכן לקרקעֹות. [הם ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבהןעצמם] לראיה אּלא ואינן ּוככלים, ּככסף [על ממ ֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּסתהלוואה] ׁשבּועת נׁשּבעין ּכּלן ועל אם [מדרבנן]. , ְְְִִִֵֶַַָָֻ
ּפי  על ׁשאף ההקּדׁשֹות; מן חּוץ - וּדאי טענת ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהיתה
ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהן חּיב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

ּתֹורה ׁשל ּכעין קדוש]עליהן חפץ ׁשּלא [בנקיטת ּכדי , ְְֲֵֵֵֶֶֶָֹ
ּבהקּדׁשֹות. ְְְְֵֶַַיזלזלּו

'ׁשני ·. אחת'; אּלא ל מכרּתי 'לא לי', מכרּת ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשּתי
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשטרֹות 'ׁשני אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָעבדים'

הּסת  נׁשּבע זה הרי - אחד' 'עבד אֹו אחד' אם ׁשטר וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
,ּביד ׁשּיׁש זה 'ׁשטר אֹו זה' 'עבד אֹו זֹו' 'חצר ואמר: ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטען
ּדברים  היּו 'לא אֹומר: והּנטען לי', מכרּתֹו ואּתה הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי
- הביא ׁשּלא ּבין אחד, עד הּטֹוען ׁשהביא ּבין - ִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם'
ּבֹורֹות  חברֹו ּבׂשדה החֹופר וכן ונפטר. הּסת, נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי

והפסידּה ּומערֹות -[הזיקה]ׁשיחין לׁשּלם חּיב הּוא והרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
אחת', אּלא חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא מערֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחפר
חפרּתי  'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, אחד  עד ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָֹּכלּום'
וכפר ‚. הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין - וקרקעֹות ּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָטענֹו

ּבכל  וכפר הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין הּקרקעֹות, ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָּבכל
עם  ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ׁשהֹודה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלים,
ּבמקצת  הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ּבכל - הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכל
חּיב  ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ּבמקצתן וכפר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּכלים,
על  אף נׁשּבע ּבהם, ׁשּכפר הּכלים מקצת על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבּועה
הּדין  וכן היא. אחת טענה ׁשהּכל עּמהם; ׁשּטענֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקרקעֹות
אחד  ּדין הּכל - ּוׁשטרֹות ּכלים אֹו ועבדים, ּכלים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבטֹוענֹו

.הּוא 
ענבים „. העֹומדת טענֹו יבׁשה ּותבּואה להּבצר, העֹומדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

נׁשּבע  זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין, ּכׁשאר [עוד]עליהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לענין  ּכבצּור הּוא הרי להּבצר, העֹומד ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּקרקע;
הן  הרי - לּקרקע צריכין היּו אם אבל והֹודיה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכפירה

הּסת. אּלא עליהן נׁשּבעין ואין ּדבר, לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכקרקע
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים 'ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי  'לא אֹומר: והּוא חדׁשים', ׁשני ׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ׂשכר  היה ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - אחד' חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף  הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשּתי ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחדׁש

מּטלטלין  ׁשהּוא ּבׂשכרּה, אּלא .הּקרקע ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
.Â'ראיה ּבֹו לי היה ּדינרין ועׂשרה ,ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'ׁשטר

לי] הפ[שחייבים הּסת. יּׁשבע - מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
התובע]עליו ּבֹו[שישבע ׁשהיתה הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ואם  ויּטל. הּׁשטר, ּבאבדת ואבדּו ּדינרים, לעׂשרה ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹראיה
אף  ּפטּור זה הרי - ואבד' לי, מסרּת 'אמת, הּנתּבע: ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
ּכמֹו ּפטּור, - ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמּׁשבּועת

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִֵֵֶַׁשּבארנּו
.Êיׁש זכּות ,ּביד ׁשּיׁש 'ׁשטר לחברֹו: לי [רשום]האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

יׁש אם יֹודע 'איני אֹו ׁשטרי', מֹוציא 'איני אֹומר: וזה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָּבֹו',
להֹוציאֹו אֹותֹו ּכֹופין - לא' אֹו ראיה ּבֹו [בבי"ד]ל. ְְְִִָָֹ

.Áסתם חרם לֹו מחרימין הּׁשטר, ׁשאבד [אם טען ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹומעלימו] לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא זה, טען .ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

וׁשאבד  אצלֹו, ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע זה הרי - הּוא אצלֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזכּות
רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְִֶֶַַָמּמּנּו.

.Ë הּקטן אחד - וקטן ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
אביו  ּבטענת אֹו עצמֹו, ּבטענת הּמקצת הּבא ׁשּזה לפי - ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ

אבדה ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן, ּבֹו .לכפור][יכלׁשהֹודה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד עד ּובא ּבּכל, ּכפר אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוכן
ּתביעה  אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ׁשם ואין אחד, עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזה
,'ּביד לי 'מנה לגדֹול ׁשאמר קטן אֹומר, נמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמּורה.
חמּׁשים', אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר והּלה ,'ּביד 'לאּבא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
זה  הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָאֹו
ׁשאבד  וטען לקטן, ׁשמר אם אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָּפטּור
מחמת  נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מחייבתו]טענה לקטן,[התורה ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם וכן . ְְֲִֵֶַָָָָָָָֻ
לּקטן, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית יעמידּו - עליו אּפיטרֹוּפֹוס ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאֹו

ׁשּמא ּבטענת ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשּתף יותר ויּׁשבע נטל [שלא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻ
.מהמגיעו]

.È ׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין; הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,

טענתֹו;[ממולח]חריף על הּסת נׁשּבעין ּומּתן, מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹו ויל קטן, ּכׁשהּוא זה ׁשל ממֹונֹו נֹוטל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
למד, נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּנם.
ׁשּכפר  ּבין ּבמקצת, ׁשהֹודה ּבין - הּגדֹול על ׁשּטען ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּקטן
יכֹול  ואינֹו הּסת; נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם ׁשהיה ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבּכל,

הּקטן על שישבע]להפ את [לתובעו מׁשּביעין ׁשאין , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
יֹודע  ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו סתם חרם ואפּלּו ּכלל. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקטן

הּׁשבּועה. ְֶַָֹענׁש
.‡È הּגדֹול ׁשּטענֹו הניה קטן ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם - ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

נפרעין [רווח] - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסקי ּכגֹון ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָלּקטן,
ואם  ויׁשּלם. לֹו, ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּנכסיו;
טענֹו ואם ויּׁשבע. ׁשּיגּדיל, עד לֹו ממּתינין - הּקטן ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכפר
על  אף - וחּבלֹות נזקין ּכגֹון הניה, ּבֹו לּקטן ׁשאין ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדבר
ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשּמֹודה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּפי
ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע היה ואם ׁשהגּדיל. ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָלאחר

הּׂשכיר שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ּבֹו[הטוען ׁשּיׁש ּבֹו, וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַַָ
מן  ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׂשכיר לֹו ׁשּיׂשּתּכר לּקטן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהניה

ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני אבל לתת הּקטן. [שציויתני ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ
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ּבזה לפועליך] לּקטן ׁשאין הּקטן, מן ונֹוטל נׁשּבע אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מּמּנּו; ונֹוטלין ונׁשּבעין לפֹועליו, לּתן חּיב ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהניה;
וכן  קטן. ּפי על ממֹונֹו ׁשּנתן נפׁשֹו, על הפסיד החנוני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·Èנזקקיןהחרׁש אין לכל [מתייחסים]והּׁשֹוטה, להן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים, על לטענתן לא - ְְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטענה
אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין קּלה, לׁשבּועה ְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
ּבענינים  ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - הּסּומה אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּתׁשלּומין.

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ּכל ונׁשּבע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאּלּו,

ו  ¤¤ּפרק
'מנה ‡. ואמר: האחד טען - ּדין לבית ׁשּבאּו ּדינין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי

אֹו אצלֹו', 'ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיהּו', זה אצל לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיׁש
ּבׂשכרי' אצלֹו לי 'ׁשּיׁש אֹו מּמּני', אצלו]'ׁשּגזל ,[שעבדתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ל חּיב 'איני ואמר: הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
אין  - טֹוען' הּוא 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶָּכלּום',

נכֹונה ּתׁשּובה לּנטען:[מקובלת]זֹו ּדין ּבית אֹומרין אּלא ; ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה, ּופרׁש טענתֹו על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'הׁשב
לא  אֹו אצל 'הפקיד לוית', לא אֹו מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
לא  אֹו אֹותֹו 'ׂשכרּת ּגזלּתֹו', לא אֹו 'ּגזלּתֹו ְְְְְְִִַַַָָֹֹהפקיד',
מּמּנּו מקּבלין אין מה ּומּפני הּטענֹות. ּבׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשכרּת'.
על  להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא טֹועה ׁשּמא זֹו? ְְְְְִֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
את  זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ׁשהלוהּו אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשקר;
החֹוב, ּכנגד מּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהחֹוב
היא' לֹו: אֹומרין לפיכ החֹוב. מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָוידּמה
לׁשּלם  הּדין מן מתחּיב אּתה ׁשּמא ּכלּום? חּיב איני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּתאמר
והם  הּדברים, ּפרּוׁש לּדּינין הֹודיע אּלא יֹודע! אּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואין
חכם  היה ואפּלּו חּיב'. אּתה אין אֹו חּיב אּתה אם ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָיֹודיעּו
טענתֹו על ׁשּתׁשיב הפסד ל 'אין לֹו: אֹומרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּגדֹול,

ּכיצד היּו[מדוע]ותֹודיענּו ׁשּלא מּפני לֹו; חּיב אּתה אין ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּדנין  אנּו ׁשהרי - לֹו והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדברים
הּטֹוען  טען אם וכן מקֹום'. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבמּתֹו
אֹומרין  - זה' אצל לי יׁש 'מנה אֹו מנה', לי חּיב 'זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואמר:
אֹו אצלֹו? הפקדּת אֹו אֹותֹו? הלוית ּפנים? 'מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלֹו:
ׁשּיּדמה  אפׁשר ׁשהרי !'ל נתחּיב היא אמר ?ממֹונ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּזיק
אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון - חּיב אינֹו והּוא לֹו, חּיב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

הרי [הבטיח]ׁשאמר ּבזה. וכּיֹוצא מּתנה', ל 'ׁשאּתן לֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
היּו 'לא ואמר: זה והׁשיב מנה, ׁשהלוהּו עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּטען
ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ואחר מעֹולם', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדברים
- ּופרעּתי' לויתי היה, 'ּכן ואמר: הּנטען וחזר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבפניהם,
אם  אבל ּומׁשּלם. ּכפרן החזק אּלא מּמּנּו; מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאין
אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני ְְְְְִִִֵֵֵַָָהׁשיב:
הּתֹובע  והל ּבזה, ּכּיֹוצא וכל עלי', טֹוען אּתה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'ׁשקר
היה, 'ּכן הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהביא
החזק  לא - חֹובֹו' 'ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו', לֹו החזרּתי ְְְְְְֲִִִֶַַַָֹֻאבל

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶַָָָּכפרן,
ּתבעֹו·. - הן מה ידעּו ולא מעֹות, לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

מעֹו לי 'ּתן ואמר: ּדין לֹו:ּבבית ואמר ,'ׁשהלויתי ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - היּו' 'ּפרעֹון אֹו לי', נתּתם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מּתנה
ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: ונפטר. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסת

ּכפרן  החזק - ּבפניהם לֹו ׁשּמנה אדם העדים אין ּולעֹולם . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
עדים  ׁשני ויבֹואּו ּדין, ּבבית ׁשּיכּפר עד ּכפרן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻיחזק

ּׁשּכפר. ּבמה ְְְִֶַַַָויכחיׁשּוהּו
ּדברים ‚. היּו 'לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,'הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה

והּמלוה  ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם',
האֹומר  ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ּפרעּתי'; 'לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו לויתי', ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ'לא
- ׁשּפרע מעידים והעדים ּפרעּתי', 'לא אֹומר הּלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹונמצא

עדים  ּכמאה ּדין, ּבעל ׁשבּועה והֹודאת חּיב הּמלוה ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ידֹו ּכתב עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. החזק ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכלל,
אינֹו וזה מעֹולם, ּדברים היּו 'לא ואמר: לֹו, חּיב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

החזק אם - ידי' ׁשּבאּו[אומת]ּכתב אֹו ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם. ּכפרן, החזק זה הרי - ידֹו ּכתב ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻעדים

'והלא „. הּנטען: לֹו אמר ,'ּביד לי והּוא ,הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ'מנה
ואמרּו: ּופלֹוני ּפלֹוני ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָּפרעּתי

ּדבר  היּו ּכפרן 'לא החזק לא - מעֹולם' העדים ים ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו עדים ׁשהם ּדבר אּלא אותם]זֹוכרין לפיכ,[כשמינו . ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מנה  לי 'ּתן ּבֹו, ּכּיֹוצא ויּפטר. הּסת, הּלוה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּׁשבע
'לא  הּנטען: ואמר ּפלֹוני', עּמּוד ּבצד ואּתה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹׁשהלויתי
לא  - ׁשעמד עדים ּובאּו מעֹולם', זה עּמּוד ּבצד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעמדּתי
ּבהם  ׁשאין לדברים ּדעּתֹו מׂשים אדם ׁשאין ּכפרן; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזק

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹמּמׁש.
הּנטען:‰. ואמר העדים', והרי ,ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּתן

אֹותם  'הבא לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי'ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
אחרת  למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו, אֹו ּבאּו, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר'.
אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו; הּסת יּׁשבע - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביאם
ׁשהּמלוה  מּׁשבּועה, אף ּולהּפטר ּדבריו לברר אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביאן

ּבעדים  לפרעֹו צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ׁשּבארנּו.את ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
.Â,'הן' לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאמר

'מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ּתבעֹו [משחק]למחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
היּו 'לא אמר: אפּלּו - ּכלּום' ּבידי לֹו ואין ּבֹו, ְְְֲִִִִֵַָָָָֹהייתי
ּכלּום; ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - מעֹולם' ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּדברים
אין  עדּות, ׁשאינֹו ודבר עדי', 'אּתם להם אמר לא ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי

המלוה]אדם - היּו[ובענייננו 'לא אמר אם ,ּולפיכ זֹוכרֹו; ְְִִַָָָָָֹ
ּכפרן. החזק לא מעֹולם', ְְְִֵַַָָָֹֻּדברים

.Ê,הּגדר אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹולא
ׁשּיעיד  רצֹונ' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה לֹו: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָואמר
למחר, ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא 'לאו, לֹו: אמר ּופלֹוני'? ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּפלֹוני
- העדים ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,'ל אּתן מה לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואין
היּו 'לא ׁשאמר ּבין ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר ׁשּטען ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
ּכאן  ׁשאין ונפטר; הּסת נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדברים
ּבפני  הּמלוה יאמר אֹו עדי', 'אּתם הּלוה ׁשּיאמר עד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹעדּות,
ּכפרן  החזק לא ּכזֹו, ּבעדּות אבל הּלוה. ויׁשּתק .הּלוה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ

רׁשּו' 'קב לֹו קֹורין ׁשהיּו ּבאחד חובות]מעׂשה ,[הרבה ְְֲִֶֶֶַַָָ
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ׁשאני  הּוא 'מי אמר: - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר
הּוא: ואמר ּותבעֹו, ּפלֹוני ּובא ּופלֹוני', ּפלֹוני אּלא לֹו, ְְְְְִִִֶַַָָָָָחּיב
ויּפטר. הּסת יּׁשבע חכמים, ואמרּו ּכלּום'. לֹו חּיב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ'איני
- הרּבה ממֹון ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
ּפֹורעֹו הייתי הלא ממֹון, לי היה 'אּלּו אמר: מיתתֹו ְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹּבׁשעת
ּופלֹוני  ּפלֹוני אֹותֹו ּבאּו מיתתֹו ואחר ּופלֹוני'; ְְְְְִִִִִִַַָָלפלֹוני
עׂשּוי  ׁשאדם ּכלּום; להם 'אין חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹלתּבע.
ּבעלי  ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ׁשאינֹו עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהראֹות

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֵַָָֹממֹון'.
.Áׁשהּמטמין ּפי על וכן [מחביא]אף עדּות, אינּה עדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים מעצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹודה
אּלּו ּכל - 'הן' לֹו: ואמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבפני

לב  ּכׁשּיבֹואּו ּבהם, וכּיֹוצא לּנתּבע:הּדברים אֹומרין ּדין, ית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹו 'אין אמר: ?'אצל לֹו ּׁשּיׁש מה לזה ּתּתן לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'לּמה
ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה 'והלא לֹו: אֹומרים ּכלּום', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאצלי
הרי  וׁשּלם, עמד אם .'מעצמ הֹודית 'אּתה אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ

טען לא ואם עצמו]מּוטב; לֹו[לפטור טֹוענין אין , ְֲִִֵַָָֹ
'לא [במקומו] אֹו ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר: טען אם אבל .ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

נתּכּונּתי' עצמי את להׂשּביע 'ׁשּלא אֹו מעֹולם', ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת ונׁשּבע ּפטּור, -ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ה'תשע"ד  טבת ד' קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
להם ‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה

'אּתם  אמר ׁשּלא ּפי על אף - ׂשיחה ּדר לא הֹודיה, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבדר
עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹועדי', עדּות. זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אין  מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: אם - למחר ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּבּדין
נׁשּבע, - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ּומׁשּלם לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשֹומעין
ואמר: אּלּו, ּבעדים ּכׁשּתבעֹו טען הֹודיה. ּדר ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהֹואיל
הּסת. ונׁשּבע נאמן, - הֹודיתי' עצמי את להׁשּביע ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ׁשּלא
לטען  יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ּבפניהם ּכׁשהֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
טען  אם אבל הֹודיתי'; עׁשיר ׁשאיני להראֹות 'ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָולֹומר,

הּסת  ונׁשּבע נאמן .ׁשּנתן, ְְֱִֵֶֶֶַָָָ
'מׁשּטה ·. ולֹומר לחזר יכֹול אינֹו ׁשנים, ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשלׁשה; ּבפני הֹודה אם לֹומר, צרי ואין ּבֹו', אבל הייתי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ
ּבדר[אלא] האֹומר ׁשּכל ּפיו; ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמחּיבין

אּלא  ּכֹותבין, אין אבל עדי'. 'אּתם ּכאֹומר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהֹודיה,
להּמל ּוצריכין לֹו'; ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להם: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָאם

למוסרו]ּבֹו אם ּבבית [בלווה הֹודה אם וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְִֵֵֵֶַָ
לֹו ׁשּׁשלחּו אחר אּלּו[שליח]ּדין הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּלא  ּכדי ׁשניהם, את מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹּכֹותבין;
אחר. איׁש לחּיב ׁשניהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַיערימּו

ּבּמקֹום ‚. מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבית
וקבל הּתֹובע ּובא להם, וׁשלחּו[טען]הּקבּוע לפניהם, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא הּנתּבע, אצל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשליח
ולא  קבּועין, היּו לא אם אבל ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִַַָָֹֹּכֹותבין,

והֹודה  הּׁשלׁשה, והֹוׁשיב אֹותם קּבץ אפּלּו - לֹו ְְְְֲִִִֵַָָָָֹׁשלחּו
הּתֹובע, ּכ אחר ּובא ּדּינין', עלי 'היּו ואמר: ְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבפניהם
לֹו נתן ׁשּמא ּכֹותבין; אין - הֹודיתֹו' לי  'ּכתבּו ְְְִִִֵֶַַָָָָָואמר:

ּדברים [פרעו] ּבּמה ּבּׁשטר. אֹותֹו ּתֹובע זה ונמצא ,ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבמּטלטל  ּבקרקעֹותאמּורים? הֹודה אם אבל [קרקע ין. ְְְְְֲֲִִִִַַָָָ

מּידֹו,מסויימת] קנּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשנים ּבפני אפּלּו ,ְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ
ונֹותנין; ּכֹותבין אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו 'ּכתבּו להם אמר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹולא
ׁשנּיה. ּפעם ּתֹובעֹו ונמצא לֹו, יּתן ׁשּמא לחש ּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ּכתבּו„. לנּו 'אמר ּבֹו ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר
לא  ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; הּוא הרי - לֹו' ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמּו

ּכֹותבין  היּו לא לֹו', ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להן היה אמר . ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ
אין  אם - ּדין' ּבבית לפנינּו ּפלֹוני 'הֹודה ּבּׁשטר: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּכתּוב
ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין ּדברים אֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו ּבֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּכתּוב
ׁשהֹודיה  ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
ּדין  ּבֹו ּדנין אין ,ּולפיכ היא; ּדין ּבבית הֹודיה ְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּבׁשנים

ּכׁשר. ְֵָָׁשטר
ּבארנּו‰. ּדין,ּכבר ּבבית העדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשההֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לבעל  ונֹותנין ּכֹותבין ,ּולפיכ ּבׁשטר; הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָּכמלוה
עד  הּדין, את עליו קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדינֹו.
לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו והביאּוהּו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלחּו
לֹו ואמר ,'ּביד לי 'מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
אּתה  'חּיב הּדּינין ׁשאמרּו ּבין - ּבידי' ל יׁש 'הן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

'ּפרעּתי' ואמר ויצא לֹו', 'ּתן לֹו ׁשאמרּו ּבין לֹו', [אחר לּתן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר שחייבוני] אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע נאמן, -ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּדּינ  לֹו,הּתֹובע ּכֹותבין אין - הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: ים, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ואמר  ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
עדים  היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נׁשּבעּתי'
ׁשבּועה; לאֹותּה ּכפרן החזק נׁשּבע, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻמעידין
ּבעל  לֹו ׁשּיֹודה עד 'נׁשּבעּתיה', לֹומר לעֹולם נאמן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָואינֹו

ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים יביא אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַָּדינֹו,
.Â צא' לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים

אֹותֹו מעידים ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתן
'חּיב  לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
מעידין  ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', לּתן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָאּתה

נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ׁשּלא [מתחמק]אֹותֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
וטען  אחרת, ּפעם חזר אם ,לפיכ ּדינֹו. ׁשּיחקרּו עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמהם,
עדים  ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּפרע
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
הּלוה  ּכׁשּיֹודה ּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאֹו
ּבפני  אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים, עליו ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ'היּו

ִֵעדים'.
.Ê,'מנה הּתֹובע לזה חּיב 'ׁשאני ּדין ּבבית ׁשהֹודה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי 'נזּכרּתי אמר : ּכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
העדים' ּפיהם;והרי על ועֹוׂשין מֹועלת, עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מעֹולם'. לויתי 'לא ּכאֹומר ואינֹו עדיו, הכחיׁש לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹׁשהרי
.Á,אחרת טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש
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האחרֹונה, טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, הּטענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחיׁש
אמתלא נתן ׁשּלא ּפי על הראׁשֹונה;[סיבה]ואף לּטענה ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ולטען  לחזר לֹו יׁש וחזר, ּדין מּבית ׁשּיצא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹואף
מאחר  אבל העדים. ׁשּיבֹואּו עד ׁשּירצה, טענה ּכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּולהּפ
- עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ויכחיׁשּו העדים, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיבֹואּו

להּׂשיאּה יכֹול ּכן [להפנותה]אינֹו אם אּלא אחרת, לטענת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש עליה, ׁשּסמ לּטענה אמתלא ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנתן

האחרת הּטענה ּבזאת משותפת]ׁשהּׂשיא והּוא,[משמעותן . ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
יכֹול  אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשּלא
לּמדּוהּו רעים אנׁשים ׁשּמא עדים, ׁשּבאּו אחר ולטען ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלחזר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. ׁשל ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹטענֹות

ח  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהם זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

לֹו ידּועין האּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהביא
שלו] שהם ׁשּביד'[מפורסם זה 'ּכלי אֹו זה' 'ּבגד ּכיצד? .ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

אֹו ,'אצל הפקדּתיו ואני הּוא, ׁשּלי ,ּבית ׁשּבתֹו' ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַאֹו
יֹודעין ׁשהן העדים והרי ,ל אֹותֹו[מכירים]'הׁשאלּתיהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

מכרּתֹו אּתה אּלא כי, 'לא אֹומר: והּנתּבע ּברׁשּותי', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמּקדם
הּנת  הרי - ּבמּתנה' לי 'נתּתֹו אֹו הּסת לי' נׁשּבע ּבע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ונפטר.[מדרבנן] ,ְְִָ
ּכדי [המחזיק]טען·. עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַונֹוטל,

עׂשּויין‚. ׁשאין ּבדברים אמּורים? ּדברים [מיוצרים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ
ּוכלי מתחילתם] ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלהׁשאיל

אבל  ּבהן. וכּיֹוצא סחֹורה ׁשל ּודברים הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּתׁשמיׁש
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּדברים
ׂשכרֹו ולא זה ּכלי לֹו הׁשאיל ׁשּלא ּפי על ואף זה, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹידֹו
ׁשהיה  ראּובן ּכיצד? ּבעליהם. ּבחזקת הם הרי - ּבעדים ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
ׁשהּוא  עדים לֹו ויׁש ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּוי ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָלֹו
טֹוען  ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ּתחת הּכלי אֹותֹו והרי לֹו, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָידּוע
לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: וׁשמעֹון ׂשכּור, אֹו ׁשאּול ְְְְִִֵֶַַָָָׁשהּוא
נאמן; אינֹו - ּבידי' 'מׁשּכנּתֹו אֹו ּבמּתנה', לי נתּתֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָ'אּתה
ׁשמעֹון. טענת על הּסת ונׁשּבע ּכליֹו, נֹוטל ראּובן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאּלא
הּגאֹונים  והֹורּו ּכליֹו. נֹוטל ראּובן הרי ׁשמעֹון, מת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַואפּלּו

ליֹורׁש ׁשּטֹוענין לפי הּסת, .[בשבילו]ׁשּיּׁשבע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ
ּביד „. ועֹומד נראה זה ּכלי ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּפלֹוני  'ּכלי לׁשמעֹון: ואמר ראּובן, טען אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָׁשמעֹון.
עדים  לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וׂשכּור אצל לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָיׁש
'אּתה  לי', מכרּתֹו 'אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי', ידּוע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ונפטר; הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ּבמּתנה' לי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָנתּתֹו
ּכלי  ּבידי ואין מעֹולם, ּדברים היּו 'לא לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּתֹו

לי'. מכרּתֹו ואּתה אצלי, 'יׁשנֹו לֹומר נאמן - ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָזה'
הּכלי ‰. ּבעל ּכׁשהיה אּלא אמּורים, הּדברים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאין

אם  אבל .'ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו 'אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָטֹוען:
והביא  'נגזל', אֹו 'אבד' אֹו ונגנב' ׁשּלי היה זה 'ׁשּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטען

'איני  אֹומר: ידֹו ּתחת ׁשהּוא וזה לֹו, ידּוע ׁשהּוא ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעדים
- ּבמּתנה' לי 'נתנּוהּו אֹו לי' מכרּוהּו אחרים אבל ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָיֹודע,
ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּויין מּדברים ׁשהּוא ּפי על ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָאף
ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו; ׁשהּוא זה ּביד הּכלי את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמעמידין

טֹוען לֹו אין .[תובע]ׁשהרי ֲֵֵֵֶ
.Â יּׁשבע - ּכליהן ׁשּנגנבּו חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
הֹוציא[הנתבע]זה ּכּמה חפץ ויּטל,[שילם]ּבנקיטת , ְְִִִִֵֶֶַַָֹ

ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּכלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָויחזיר
ּבמּת לי 'נתּתֹו אֹו לי', מכרּתֹו 'אּתה טען: אף ּגנבה. - נה' ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ

העׂשּויין  מּדברים היה לא אם - ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעל
ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, נׁשּבע זה הרי ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהׁשאיל
על  ואף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי לכל למד, אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּכאן
- ויּפטר הּסת ויּׁשבע ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפי
יּׁשבע  - 'וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל הן, ׁשּל' אמר: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר חפץ ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבנקיטת

.Ê אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי
ּפלֹוני  אבל ,ׁשּל ׁשהיּו אני 'יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעל
מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה' לי 'נתנם אֹו לי', ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם
למּכר  עׂשּוי ׁשאדם לֹו; ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו

ּכליו. ֵֶָאת
.Áאֹו ,'ל הׂשּכרּתים 'אני ואמר: עליו זה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָטען

מּדברים  היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - 'ל ְְְְְִִִִִִִִַָָָָ'הׁשאלּתים
הּסת  נׁשּבע זה הרי - ּולהׂשּכיר להׁשאיל עׂשּויין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ויעמיד  לקח; מּפלֹוני אּלא הׂשּכיר, ולא לֹו הׁשאיל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבידֹו. ְֵָָּכליו
.Ëהעׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ּולהׂשּכיר,אל להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

רּבים  ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
ל  ודרּכן להׁשאיל, ראּויין הּדברים ׁשּכל הׁשאיל;ּוגדֹולים. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

להׁשאיל. ראּויין - ּומּטתֹו ּומּצעֹו, אדם, ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפּלּו
הּכלים  הם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאבל
ּכדי  עׂשּיתן, מּתחּלת אֹותם עֹוׂשין הּמדינה אֹותּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבני
ּכמֹו לבעליהן, הן והרי ׂשכרן, ולּטל ּולהׂשּכירן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלהׁשאילן
עּקר  הּכלים, אּלּו ּכ קּים. והּגּוף ּפרֹותיה ׁשאֹוכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע

הּיֹורֹות ּכגֹון - ּבׂשכרן להנֹות ּכדי [קערות]עׂשּיתן ְְְֲִִֵֵַָָָָָ
הּמׁשּתאֹות, ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין נחׁשת ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּגדֹולֹות

הּטּוח הּנחׁשת חלי אֹותֹו[מצופה]ּוכגֹון ׁשּׂשֹוכרין ּבזהב ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ
אינן  הּכלים אּלּו עׂשּית ׁשעּקר ּבֹו; להתקּׁשט ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלּכּלה
ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן להׁשּתּמׁש ולא עצמן, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלמכירת
להׂשּכירן  אֹו ּכנגּדן, להנֹות ּכדי לאחרים להׁשאילן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
ויׁש הּכלים, מּׁשאר ּכלי לאדם היה אם וכן ׂשכרן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹולּטל
ׁשהּוא  לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ּתמיד מׂשּכירֹו ׁשהּוא עדים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּככלים הּוא הרי - ּולהׂשּכיר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָלהׁשאיל

ְְִַּולהׂשּכיר.
.È עליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי

עׂשּוי  ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - אֹותֹו יׁשאילּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה; ׁשל סּכין ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלהׁשאיל
ּבהם  מבּטלין אין - זה הׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו עדים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבאּו

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



פג orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - zah 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשאני  הּוא 'מי אמר: - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר
הּוא: ואמר ּותבעֹו, ּפלֹוני ּובא ּופלֹוני', ּפלֹוני אּלא לֹו, ְְְְְִִִֶַַָָָָָחּיב
ויּפטר. הּסת יּׁשבע חכמים, ואמרּו ּכלּום'. לֹו חּיב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ'איני
- הרּבה ממֹון ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
ּפֹורעֹו הייתי הלא ממֹון, לי היה 'אּלּו אמר: מיתתֹו ְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹּבׁשעת
ּופלֹוני  ּפלֹוני אֹותֹו ּבאּו מיתתֹו ואחר ּופלֹוני'; ְְְְְִִִִִִַַָָלפלֹוני
עׂשּוי  ׁשאדם ּכלּום; להם 'אין חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹלתּבע.
ּבעלי  ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ׁשאינֹו עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהראֹות

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֵַָָֹממֹון'.
.Áׁשהּמטמין ּפי על וכן [מחביא]אף עדּות, אינּה עדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים מעצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹודה
אּלּו ּכל - 'הן' לֹו: ואמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבפני

לב  ּכׁשּיבֹואּו ּבהם, וכּיֹוצא לּנתּבע:הּדברים אֹומרין ּדין, ית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹו 'אין אמר: ?'אצל לֹו ּׁשּיׁש מה לזה ּתּתן לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'לּמה
ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה 'והלא לֹו: אֹומרים ּכלּום', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאצלי
הרי  וׁשּלם, עמד אם .'מעצמ הֹודית 'אּתה אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ

טען לא ואם עצמו]מּוטב; לֹו[לפטור טֹוענין אין , ְֲִִֵַָָֹ
'לא [במקומו] אֹו ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר: טען אם אבל .ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

נתּכּונּתי' עצמי את להׂשּביע 'ׁשּלא אֹו מעֹולם', ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת ונׁשּבע ּפטּור, -ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ה'תשע"ד  טבת ד' קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
להם ‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה

'אּתם  אמר ׁשּלא ּפי על אף - ׂשיחה ּדר לא הֹודיה, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבדר
עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹועדי', עדּות. זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אין  מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: אם - למחר ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּבּדין
נׁשּבע, - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ּומׁשּלם לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשֹומעין
ואמר: אּלּו, ּבעדים ּכׁשּתבעֹו טען הֹודיה. ּדר ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהֹואיל
הּסת. ונׁשּבע נאמן, - הֹודיתי' עצמי את להׁשּביע ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ׁשּלא
לטען  יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ּבפניהם ּכׁשהֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
טען  אם אבל הֹודיתי'; עׁשיר ׁשאיני להראֹות 'ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָולֹומר,

הּסת  ונׁשּבע נאמן .ׁשּנתן, ְְֱִֵֶֶֶַָָָ
'מׁשּטה ·. ולֹומר לחזר יכֹול אינֹו ׁשנים, ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשלׁשה; ּבפני הֹודה אם לֹומר, צרי ואין ּבֹו', אבל הייתי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ
ּבדר[אלא] האֹומר ׁשּכל ּפיו; ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמחּיבין

אּלא  ּכֹותבין, אין אבל עדי'. 'אּתם ּכאֹומר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהֹודיה,
להּמל ּוצריכין לֹו'; ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להם: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָאם

למוסרו]ּבֹו אם ּבבית [בלווה הֹודה אם וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְִֵֵֵֶַָ
לֹו ׁשּׁשלחּו אחר אּלּו[שליח]ּדין הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּלא  ּכדי ׁשניהם, את מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹּכֹותבין;
אחר. איׁש לחּיב ׁשניהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַיערימּו

ּבּמקֹום ‚. מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבית
וקבל הּתֹובע ּובא להם, וׁשלחּו[טען]הּקבּוע לפניהם, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא הּנתּבע, אצל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשליח
ולא  קבּועין, היּו לא אם אבל ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִַַָָֹֹּכֹותבין,

והֹודה  הּׁשלׁשה, והֹוׁשיב אֹותם קּבץ אפּלּו - לֹו ְְְְֲִִִֵַָָָָֹׁשלחּו
הּתֹובע, ּכ אחר ּובא ּדּינין', עלי 'היּו ואמר: ְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבפניהם
לֹו נתן ׁשּמא ּכֹותבין; אין - הֹודיתֹו' לי  'ּכתבּו ְְְִִִֵֶַַָָָָָואמר:

ּדברים [פרעו] ּבּמה ּבּׁשטר. אֹותֹו ּתֹובע זה ונמצא ,ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבמּטלטל  ּבקרקעֹותאמּורים? הֹודה אם אבל [קרקע ין. ְְְְְֲֲִִִִַַָָָ

מּידֹו,מסויימת] קנּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשנים ּבפני אפּלּו ,ְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ
ונֹותנין; ּכֹותבין אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו 'ּכתבּו להם אמר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹולא
ׁשנּיה. ּפעם ּתֹובעֹו ונמצא לֹו, יּתן ׁשּמא לחש ּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ּכתבּו„. לנּו 'אמר ּבֹו ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר
לא  ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; הּוא הרי - לֹו' ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמּו

ּכֹותבין  היּו לא לֹו', ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להן היה אמר . ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ
אין  אם - ּדין' ּבבית לפנינּו ּפלֹוני 'הֹודה ּבּׁשטר: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּכתּוב
ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין ּדברים אֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו ּבֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּכתּוב
ׁשהֹודיה  ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
ּדין  ּבֹו ּדנין אין ,ּולפיכ היא; ּדין ּבבית הֹודיה ְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּבׁשנים

ּכׁשר. ְֵָָׁשטר
ּבארנּו‰. ּדין,ּכבר ּבבית העדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשההֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לבעל  ונֹותנין ּכֹותבין ,ּולפיכ ּבׁשטר; הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָּכמלוה
עד  הּדין, את עליו קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדינֹו.
לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו והביאּוהּו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלחּו
לֹו ואמר ,'ּביד לי 'מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
אּתה  'חּיב הּדּינין ׁשאמרּו ּבין - ּבידי' ל יׁש 'הן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

'ּפרעּתי' ואמר ויצא לֹו', 'ּתן לֹו ׁשאמרּו ּבין לֹו', [אחר לּתן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר שחייבוני] אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע נאמן, -ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּדּינ  לֹו,הּתֹובע ּכֹותבין אין - הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: ים, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ואמר  ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
עדים  היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נׁשּבעּתי'
ׁשבּועה; לאֹותּה ּכפרן החזק נׁשּבע, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻמעידין
ּבעל  לֹו ׁשּיֹודה עד 'נׁשּבעּתיה', לֹומר לעֹולם נאמן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָואינֹו

ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים יביא אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַָּדינֹו,
.Â צא' לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים

אֹותֹו מעידים ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתן
'חּיב  לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
מעידין  ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', לּתן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָאּתה

נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ׁשּלא [מתחמק]אֹותֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
וטען  אחרת, ּפעם חזר אם ,לפיכ ּדינֹו. ׁשּיחקרּו עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמהם,
עדים  ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּפרע
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
הּלוה  ּכׁשּיֹודה ּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאֹו
ּבפני  אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים, עליו ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ'היּו

ִֵעדים'.
.Ê,'מנה הּתֹובע לזה חּיב 'ׁשאני ּדין ּבבית ׁשהֹודה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי 'נזּכרּתי אמר : ּכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
העדים' ּפיהם;והרי על ועֹוׂשין מֹועלת, עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מעֹולם'. לויתי 'לא ּכאֹומר ואינֹו עדיו, הכחיׁש לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹׁשהרי
.Á,אחרת טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש
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האחרֹונה, טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, הּטענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחיׁש
אמתלא נתן ׁשּלא ּפי על הראׁשֹונה;[סיבה]ואף לּטענה ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ולטען  לחזר לֹו יׁש וחזר, ּדין מּבית ׁשּיצא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹואף
מאחר  אבל העדים. ׁשּיבֹואּו עד ׁשּירצה, טענה ּכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּולהּפ
- עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ויכחיׁשּו העדים, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיבֹואּו

להּׂשיאּה יכֹול ּכן [להפנותה]אינֹו אם אּלא אחרת, לטענת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש עליה, ׁשּסמ לּטענה אמתלא ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנתן

האחרת הּטענה ּבזאת משותפת]ׁשהּׂשיא והּוא,[משמעותן . ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
יכֹול  אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשּלא
לּמדּוהּו רעים אנׁשים ׁשּמא עדים, ׁשּבאּו אחר ולטען ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלחזר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. ׁשל ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹטענֹות

ח  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהם זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

לֹו ידּועין האּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהביא
שלו] שהם ׁשּביד'[מפורסם זה 'ּכלי אֹו זה' 'ּבגד ּכיצד? .ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

אֹו ,'אצל הפקדּתיו ואני הּוא, ׁשּלי ,ּבית ׁשּבתֹו' ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַאֹו
יֹודעין ׁשהן העדים והרי ,ל אֹותֹו[מכירים]'הׁשאלּתיהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

מכרּתֹו אּתה אּלא כי, 'לא אֹומר: והּנתּבע ּברׁשּותי', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמּקדם
הּנת  הרי - ּבמּתנה' לי 'נתּתֹו אֹו הּסת לי' נׁשּבע ּבע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ונפטר.[מדרבנן] ,ְְִָ
ּכדי [המחזיק]טען·. עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַונֹוטל,

עׂשּויין‚. ׁשאין ּבדברים אמּורים? ּדברים [מיוצרים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ
ּוכלי מתחילתם] ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלהׁשאיל

אבל  ּבהן. וכּיֹוצא סחֹורה ׁשל ּודברים הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּתׁשמיׁש
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּדברים
ׂשכרֹו ולא זה ּכלי לֹו הׁשאיל ׁשּלא ּפי על ואף זה, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹידֹו
ׁשהיה  ראּובן ּכיצד? ּבעליהם. ּבחזקת הם הרי - ּבעדים ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
ׁשהּוא  עדים לֹו ויׁש ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּוי ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָלֹו
טֹוען  ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ּתחת הּכלי אֹותֹו והרי לֹו, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָידּוע
לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: וׁשמעֹון ׂשכּור, אֹו ׁשאּול ְְְְִִֵֶַַָָָׁשהּוא
נאמן; אינֹו - ּבידי' 'מׁשּכנּתֹו אֹו ּבמּתנה', לי נתּתֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָ'אּתה
ׁשמעֹון. טענת על הּסת ונׁשּבע ּכליֹו, נֹוטל ראּובן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאּלא
הּגאֹונים  והֹורּו ּכליֹו. נֹוטל ראּובן הרי ׁשמעֹון, מת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַואפּלּו

ליֹורׁש ׁשּטֹוענין לפי הּסת, .[בשבילו]ׁשּיּׁשבע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ
ּביד „. ועֹומד נראה זה ּכלי ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּפלֹוני  'ּכלי לׁשמעֹון: ואמר ראּובן, טען אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָׁשמעֹון.
עדים  לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וׂשכּור אצל לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָיׁש
'אּתה  לי', מכרּתֹו 'אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי', ידּוע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ונפטר; הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ּבמּתנה' לי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָנתּתֹו
ּכלי  ּבידי ואין מעֹולם, ּדברים היּו 'לא לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּתֹו

לי'. מכרּתֹו ואּתה אצלי, 'יׁשנֹו לֹומר נאמן - ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָזה'
הּכלי ‰. ּבעל ּכׁשהיה אּלא אמּורים, הּדברים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאין

אם  אבל .'ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו 'אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָטֹוען:
והביא  'נגזל', אֹו 'אבד' אֹו ונגנב' ׁשּלי היה זה 'ׁשּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטען

'איני  אֹומר: ידֹו ּתחת ׁשהּוא וזה לֹו, ידּוע ׁשהּוא ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעדים
- ּבמּתנה' לי 'נתנּוהּו אֹו לי' מכרּוהּו אחרים אבל ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָיֹודע,
ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּויין מּדברים ׁשהּוא ּפי על ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָאף
ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו; ׁשהּוא זה ּביד הּכלי את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמעמידין

טֹוען לֹו אין .[תובע]ׁשהרי ֲֵֵֵֶ
.Â יּׁשבע - ּכליהן ׁשּנגנבּו חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
הֹוציא[הנתבע]זה ּכּמה חפץ ויּטל,[שילם]ּבנקיטת , ְְִִִִֵֶֶַַָֹ

ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּכלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָויחזיר
ּבמּת לי 'נתּתֹו אֹו לי', מכרּתֹו 'אּתה טען: אף ּגנבה. - נה' ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ

העׂשּויין  מּדברים היה לא אם - ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעל
ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, נׁשּבע זה הרי ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהׁשאיל
על  ואף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי לכל למד, אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּכאן
- ויּפטר הּסת ויּׁשבע ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפי
יּׁשבע  - 'וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל הן, ׁשּל' אמר: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר חפץ ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבנקיטת

.Ê אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי
ּפלֹוני  אבל ,ׁשּל ׁשהיּו אני 'יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעל
מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה' לי 'נתנם אֹו לי', ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם
למּכר  עׂשּוי ׁשאדם לֹו; ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו

ּכליו. ֵֶָאת
.Áאֹו ,'ל הׂשּכרּתים 'אני ואמר: עליו זה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָטען

מּדברים  היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - 'ל ְְְְְִִִִִִִִַָָָָ'הׁשאלּתים
הּסת  נׁשּבע זה הרי - ּולהׂשּכיר להׁשאיל עׂשּויין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ויעמיד  לקח; מּפלֹוני אּלא הׂשּכיר, ולא לֹו הׁשאיל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבידֹו. ְֵָָּכליו
.Ëהעׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ּולהׂשּכיר,אל להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

רּבים  ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
ל  ודרּכן להׁשאיל, ראּויין הּדברים ׁשּכל הׁשאיל;ּוגדֹולים. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

להׁשאיל. ראּויין - ּומּטתֹו ּומּצעֹו, אדם, ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפּלּו
הּכלים  הם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאבל
ּכדי  עׂשּיתן, מּתחּלת אֹותם עֹוׂשין הּמדינה אֹותּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבני
ּכמֹו לבעליהן, הן והרי ׂשכרן, ולּטל ּולהׂשּכירן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלהׁשאילן
עּקר  הּכלים, אּלּו ּכ קּים. והּגּוף ּפרֹותיה ׁשאֹוכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע

הּיֹורֹות ּכגֹון - ּבׂשכרן להנֹות ּכדי [קערות]עׂשּיתן ְְְֲִִֵֵַָָָָָ
הּמׁשּתאֹות, ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין נחׁשת ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּגדֹולֹות

הּטּוח הּנחׁשת חלי אֹותֹו[מצופה]ּוכגֹון ׁשּׂשֹוכרין ּבזהב ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ
אינן  הּכלים אּלּו עׂשּית ׁשעּקר ּבֹו; להתקּׁשט ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלּכּלה
ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן להׁשּתּמׁש ולא עצמן, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלמכירת
להׂשּכירן  אֹו ּכנגּדן, להנֹות ּכדי לאחרים להׁשאילן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
ויׁש הּכלים, מּׁשאר ּכלי לאדם היה אם וכן ׂשכרן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹולּטל
ׁשהּוא  לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ּתמיד מׂשּכירֹו ׁשהּוא עדים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּככלים הּוא הרי - ּולהׂשּכיר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָלהׁשאיל

ְְִַּולהׂשּכיר.
.È עליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי

עׂשּוי  ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - אֹותֹו יׁשאילּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה; ׁשל סּכין ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלהׁשאיל
ּבהם  מבּטלין אין - זה הׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו עדים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבאּו
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ׁשהרי  לדברינּו, ראיה הּכלים. ּככל הּוא הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקתֹו,
הֹוציא ּבֹומיוחדות][מספרייםזֹוג[בדין]רבא ׁשעֹוׂשין ִִֶָָ

ּולהׂשּכיר; להׁשאיל העׂשּויין ּבדברים הּגדה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּסרּבל
להׁשאיל  העׂשּויים מּדברים ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָולּולי

היתֹומים  יד מּתחת הֹוציאן לא הּזֹוגֹות .ּולהׂשּכיר, ׁשאר הא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ
ראּויין  ׁשהן ּפי על אף זה, ּדין ּבכלל אינם - הּספרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשאר
ׁשל  ּדבר והּוא ּבּדין, ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהׂשּכיר. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלהׁשאיל
ּדעת, למֹוצאי הּוא ּוברּור ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹטעם

יּלֹוז. לא עיניו, לנגד אֹותֹו לׂשּום לּדּין ְְִֵֶֶַַָָָָֹוראּוי

ט  ¤¤ּפרק
ּכלים ‡. אחד ידֹו, ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן

ּכיצד? הּכלים. ׁשאר ואחד ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהעׂשּויין
ׁשהּכלי  יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻראה
והאּמן  ,'ל נתּתיו 'לתּקן ואֹומר: טֹוען והּוא ׁשּלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּזה
אֹו 'ּבמּתנה', אֹו ּבמכירה' אּלא לידי ּבא 'לא ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹאֹומר:
לידי  ׁשּבא אחר לי מכרּתֹו 'אּתה לי', נתּתֹו 'אּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּטען:
הּכלי  ּבעל - ּבעדים ׁשּלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹלתּקנֹו'
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע האּמן; מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻנאמן,

ׁשּלא [דרבנן] ּפי על ׁשאף ׁשּדנּו, ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וראה  הֹואיל - ׁשּלֹו הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהביא
אין  - לֹו ּומכרֹו ׁשּלֹו, ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכליֹו,
וׁשּלי  מעֹולם, ּדברים היּו 'לא אמר: אם אבל נאמן; ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאּמן
ּבעל  הביא ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן, האּמן - זה' ּכלי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּוא

נאמן  האּמן אין לֹו, ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ודין הּבית . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶַזה,

ּפלֹוני ·. 'ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא
אֹו לי', ּומכרּתֹו 'חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן', ל ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻנתּתיו

ונפטר  הּסת נׁשּבע האּמן - לי' לֹומר 'נתּתֹו ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
- ּבעדים לתּקן לֹו מסרֹו ואפּלּו מעֹולם'. ּדברים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ'לא
;'ל 'החזרּתיו לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו נאמן, האּמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻהרי
לֹו להחזיר צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּמפקיד
מחּיבין  ואין ונפטר, הּסת האּמן נׁשּבע ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּבעדים.
הרי  - ונראה הֹואיל - הֹוציאֹו ואם הּכלי. להֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵַָאֹותֹו
ּפי  על אף ונֹוטלֹו, ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַּבעל
טען  אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמסרֹו

קצצּת 'ׁשּתים ואמר: ּובעל [סיכמת]האּמן ּבׂשכרי', לי ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֻ
הּכלי  היה אם - אחת' אּלא ל קצצּתי 'לא אֹומר: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּבית
יכֹול  ואינֹו חזקה, ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻנראה
ּבנקיטת  נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלטען
אין  ואם ונֹותן. ּבׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו הּקציצה על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָחפץ
'לקּוח  לֹומר נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם נראה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּכלי

ּדמיו ּכדי עד לטען יכֹול ּבידי', ונׁשּבע [שוויו]הּוא , ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
חפץ ונֹוטלין,[קדוש]ּבנקיטת הּנׁשּבעין ּכל ּכדר ונֹוטל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּירד‚. הן [הפסיק]אּמן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו ֲֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ

הּמּטלטלין  ּבכל חזקה להן ויׁש אדם, ּכל ּכמֹוּכׁשאר  ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ויצא „. הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונין בגדו]וכלים רֹואין [כנפי והעדים , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

לי  'החזר לֹו: ואמר הּבית ּבעל ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָאֹותֹו,
הן  'לקּוחין אֹומר: והּוא העדים', והרי ,ׁשהׁשאלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָּכלי
ׁשּלא  טענתֹו על הּסת הּבית ּבעל ונׁשּבע נאמן. אינֹו - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבידי'
ּדברים  ּבּמה לּבעלים. הּכלים ויחזרּו נתנן, ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמכרן
וזה  ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ּבבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
ואֹותן  להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו, ּתחת הּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהֹוציא
להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; אדם ּבני ּדר אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכלים,
העׂשּוי  הּבית ּבעל אבל ּבהן. לכּפר אּלא הצניען ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפי

זה ׁשאין ּפי על אף - ּכליו את קניתי]למּכר צנּוע,[הטוען ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
זה  הרי - הּכנפים ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן  ּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואין
מגּלין  ּבהן יצא אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻנׁשּבע
את  למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף - עדים ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבפני
נצרכּו ׁשּמא ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכליו
העׂשּויין  מּדברים יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר; מעֹות ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּדברים אבל ּולהׂשּכיר. ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָלהׁשאיל
ואף  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הם לעֹולם - ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּולהׂשּכיר
עׂשּוי  הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֻעל
העׂשּוי  הּכלי ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלמּכר

לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהׂשּכיר שלו]להׁשאיל ,[שהוא ְְְְְִִִַַַַָ
ראיה  ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְִִִִִֶֶַַַָָָָָמֹוציאין

ּכקרקעֹות לֹו נתנֹו אֹו לֹו, בעליהן]ׁשּמכרֹו בחזקת .[שהם ְְְְֶַָָָ
מּיד ‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
להׁשּביעֹו יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, הּיֹורׁשׁשהּוא טען ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - לֹו' 'מכרֹו אֹו לאבי' נתנֹו 'ּבפני ואמר: וּדאי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל
יחזיר  ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁש

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש; מּיד ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכליֹו
.Âקרּדם ׁשּלקח ּדקלֹו[גרזן]מי לגזר הֹול 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל את וכרת לי', ׁשּמכרֹו ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
מעז אדם ׁשּלֹו.[מחציף]ׁשאין ׁשאינֹו אילן וכֹורת ּפניו, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

הּסת  הּכֹורת זה נׁשּבע - מכרּוהּו ׁשּלא הּבעלים טענּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואם
ּכׁשאר  הּוא הרי ׁשּנכרת, ּכיון ונפטר; ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשנה  ּפרֹותיה ואכל חברֹו, לׂשדה הּיֹורד וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמּטלטלין.
וגזלן  ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
ּברׁשּות' אֹומר: והּיֹורד ׁשאכל, עדים והרי ואכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, האֹוכל זה הרי - ּפרֹותיה' לאכל ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹירדּתי
ּפרֹות  ואֹוכל ּפניו מעז אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ ְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָעל

ׁשּלֹו. אין ׁשאינן ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׂשדהּו ּפרֹות מֹוכר אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּפרֹות
צרי ואין .'ׁשטר 'הבא ׁשאכל, לזה ׁשּנאמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשטר,
לֹומר  ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו - רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל אם ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר,
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ויּׁשבע  ירדּתי', 'לפרֹות לֹומר נאמן ּבידי', היא ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ'לקּוחה
ֵֶהּסת.

.Ê ּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ערמה  ּבצד יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,

ּבסמטא הּמּנחת חּטים הרבים]ׁשל רשות ּבחצר [בצד אֹו ְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ׁשּלי' 'הּכל אֹומר וזה ׁשּלי', 'הּכל אֹומר זה - ׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשל
הּדבר  ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מהן אחד ּכל -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
היא, חכמים ּתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. מחציֹו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּפחֹות
ונֹוטל  חברֹו, ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופׂש אחד  ּכל יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

ׁשבּועה. ְְָֹּבלא
.Á האֹומר - ׁשּלי' 'חציּה אֹומר וזה ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה

חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ'ּכּלּה
וזה  מרביע; ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' 'חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל  למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוטל
- חמּורה ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
על  אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על נׁשּבע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

יֹותר  ׁשּטֹוען .ּפי ִֵֵֶ
.Ë וזה ׁשּלי' 'ּכּלּה אֹומר זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו

וזה  מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי' 'ּכּלּה ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר
אחר  ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָנֹוטל

חברֹו על לגלּגל אחד לכל ויׁש [להכליל ׁשּנׁשּבעין. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נטל.בשבועה] ּכּדין ּׁשּנטל מה ׁשּכל ,ִֶֶַַַַָָָ

.È ּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
ׁשּנׁשּבעין  אחר ּבׁשוה, ּכּלּה חֹולקין - האחרת .ׁשּבּׂשפה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

לדמים - ּכאן האמּורה חלּקה ׁשּיפסידּו[בכסף]וכל לא , ְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹֻ
הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית, ׁשל אֹו ּכלי ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעצמֹו

.‡È ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את אֹוחז האחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהיה
ּכּלּה את האֹוחז  ּבחזקת זֹו הרי - .ּבּה ְְֲֵֵֶֶַָָָֻ

.·Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבאּו
מֹוציאין  אין וצוח, ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשני וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר  לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח  ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - הראׁשֹון מן ּותקפּה ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

חֹולקין  סֹוף, ועד .מּתחּלה ְְְִִִַָ
.‚Èוחּלקּו 'צאּו להם: ואמרנּו ּבטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאּו

מהם, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו, יצאּו - ּדמיה' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
'ׂשכרּתיה  טֹוען: וזה מּמּנה', ונסּתּלק לי 'הֹודה טֹוען: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
עליו  מחברֹו, הּמֹוציא - וחטפּה' עלי 'נתּגּבר אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלֹו',

ּבידֹוהראי  ּכּלּה ׁשהיא זה יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ה. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ויּפטר  ׁשּלֹו, ׁשהיא ּבזה.הּסת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
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ג  ¤¤ּפרק
ׁשל ּבֹועל ‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּובמּׂשא,ּתֹורה  ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ; ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומרּכבה;אין ·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מאבֹות  אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב
ּככלים  טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּטמאֹות,
אּלא  ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת  מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין

נּדה  ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני עליו,מׁשּכבּה? נּדתּה "ּותהי : ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יׁשּכב  אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
איני  עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו,
הּמׁשּכב  "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ׁשהּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיֹודע

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו יׁשּכב רבינו]אׁשר [ממשה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ
אדם  מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ׁשהּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלמדּו,
ולא  ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ּותלאֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוכלים,

ולדֹות  ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא וכלים אדם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיטּמא
ְַֻהּטמאֹות.

יֹום אחד ‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יֹום  יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ

הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבין
ויֹום  ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפחֹות  אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנבעלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד,
ּבנּדה  נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום נטמא אינֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן,

א  ואינֹו ולד ׁשהּוא ּכנֹוגע ּבלבד, הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן ב. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ואחד ְְִִֵֶַַַַַָָָָּבֹו;

יֹום הּנּדה,„. ּכנגד יֹום וׁשֹומרת על והּזבה, אף והּיֹולדת , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

לפקידה האחרונה]מּפקידה מהבדיקה נקרא [- הּוא וזה ; ְְְְִִִִִֶָָָ
לּה ואין טהֹורה, ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת' ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מעת

קביעות]וסת טהֹור,[- ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
הּטהרֹות  ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָּובחצי

ּפקידה מּׁשעת בדיקה]ׁשעׂשת ּפקידה [- ׁשעת עד ראׁשֹונה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ּומצאה  הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,
- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּולאחר ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹטהֹור,
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ׁשהרי  לדברינּו, ראיה הּכלים. ּככל הּוא הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקתֹו,
הֹוציא ּבֹומיוחדות][מספרייםזֹוג[בדין]רבא ׁשעֹוׂשין ִִֶָָ

ּולהׂשּכיר; להׁשאיל העׂשּויין ּבדברים הּגדה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּסרּבל
להׁשאיל  העׂשּויים מּדברים ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָולּולי

היתֹומים  יד מּתחת הֹוציאן לא הּזֹוגֹות .ּולהׂשּכיר, ׁשאר הא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ
ראּויין  ׁשהן ּפי על אף זה, ּדין ּבכלל אינם - הּספרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשאר
ׁשל  ּדבר והּוא ּבּדין, ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהׂשּכיר. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלהׁשאיל
ּדעת, למֹוצאי הּוא ּוברּור ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹטעם

יּלֹוז. לא עיניו, לנגד אֹותֹו לׂשּום לּדּין ְְִֵֶֶַַָָָָֹוראּוי

ט  ¤¤ּפרק
ּכלים ‡. אחד ידֹו, ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן

ּכיצד? הּכלים. ׁשאר ואחד ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהעׂשּויין
ׁשהּכלי  יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻראה
והאּמן  ,'ל נתּתיו 'לתּקן ואֹומר: טֹוען והּוא ׁשּלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּזה
אֹו 'ּבמּתנה', אֹו ּבמכירה' אּלא לידי ּבא 'לא ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹאֹומר:
לידי  ׁשּבא אחר לי מכרּתֹו 'אּתה לי', נתּתֹו 'אּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּטען:
הּכלי  ּבעל - ּבעדים ׁשּלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹלתּקנֹו'
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע האּמן; מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻנאמן,

ׁשּלא [דרבנן] ּפי על ׁשאף ׁשּדנּו, ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וראה  הֹואיל - ׁשּלֹו הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהביא
אין  - לֹו ּומכרֹו ׁשּלֹו, ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכליֹו,
וׁשּלי  מעֹולם, ּדברים היּו 'לא אמר: אם אבל נאמן; ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאּמן
ּבעל  הביא ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן, האּמן - זה' ּכלי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּוא

נאמן  האּמן אין לֹו, ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ודין הּבית . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶַזה,

ּפלֹוני ·. 'ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא
אֹו לי', ּומכרּתֹו 'חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן', ל ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻנתּתיו

ונפטר  הּסת נׁשּבע האּמן - לי' לֹומר 'נתּתֹו ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
- ּבעדים לתּקן לֹו מסרֹו ואפּלּו מעֹולם'. ּדברים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ'לא
;'ל 'החזרּתיו לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו נאמן, האּמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻהרי
לֹו להחזיר צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּמפקיד
מחּיבין  ואין ונפטר, הּסת האּמן נׁשּבע ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּבעדים.
הרי  - ונראה הֹואיל - הֹוציאֹו ואם הּכלי. להֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵַָאֹותֹו
ּפי  על אף ונֹוטלֹו, ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַּבעל
טען  אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמסרֹו

קצצּת 'ׁשּתים ואמר: ּובעל [סיכמת]האּמן ּבׂשכרי', לי ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֻ
הּכלי  היה אם - אחת' אּלא ל קצצּתי 'לא אֹומר: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּבית
יכֹול  ואינֹו חזקה, ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻנראה
ּבנקיטת  נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלטען
אין  ואם ונֹותן. ּבׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו הּקציצה על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָחפץ
'לקּוח  לֹומר נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם נראה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּכלי

ּדמיו ּכדי עד לטען יכֹול ּבידי', ונׁשּבע [שוויו]הּוא , ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
חפץ ונֹוטלין,[קדוש]ּבנקיטת הּנׁשּבעין ּכל ּכדר ונֹוטל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּירד‚. הן [הפסיק]אּמן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו ֲֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ

הּמּטלטלין  ּבכל חזקה להן ויׁש אדם, ּכל ּכמֹוּכׁשאר  ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ויצא „. הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונין בגדו]וכלים רֹואין [כנפי והעדים , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

לי  'החזר לֹו: ואמר הּבית ּבעל ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָאֹותֹו,
הן  'לקּוחין אֹומר: והּוא העדים', והרי ,ׁשהׁשאלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָּכלי
ׁשּלא  טענתֹו על הּסת הּבית ּבעל ונׁשּבע נאמן. אינֹו - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבידי'
ּדברים  ּבּמה לּבעלים. הּכלים ויחזרּו נתנן, ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמכרן
וזה  ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ּבבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
ואֹותן  להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו, ּתחת הּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהֹוציא
להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; אדם ּבני ּדר אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכלים,
העׂשּוי  הּבית ּבעל אבל ּבהן. לכּפר אּלא הצניען ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפי

זה ׁשאין ּפי על אף - ּכליו את קניתי]למּכר צנּוע,[הטוען ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
זה  הרי - הּכנפים ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן  ּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואין
מגּלין  ּבהן יצא אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻנׁשּבע
את  למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף - עדים ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבפני
נצרכּו ׁשּמא ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכליו
העׂשּויין  מּדברים יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר; מעֹות ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּדברים אבל ּולהׂשּכיר. ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָלהׁשאיל
ואף  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הם לעֹולם - ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּולהׂשּכיר
עׂשּוי  הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֻעל
העׂשּוי  הּכלי ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלמּכר

לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהׂשּכיר שלו]להׁשאיל ,[שהוא ְְְְְִִִַַַַָ
ראיה  ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְִִִִִֶֶַַַָָָָָמֹוציאין

ּכקרקעֹות לֹו נתנֹו אֹו לֹו, בעליהן]ׁשּמכרֹו בחזקת .[שהם ְְְְֶַָָָ
מּיד ‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
להׁשּביעֹו יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, הּיֹורׁשׁשהּוא טען ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - לֹו' 'מכרֹו אֹו לאבי' נתנֹו 'ּבפני ואמר: וּדאי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל
יחזיר  ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁש

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש; מּיד ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכליֹו
.Âקרּדם ׁשּלקח ּדקלֹו[גרזן]מי לגזר הֹול 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל את וכרת לי', ׁשּמכרֹו ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
מעז אדם ׁשּלֹו.[מחציף]ׁשאין ׁשאינֹו אילן וכֹורת ּפניו, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

הּסת  הּכֹורת זה נׁשּבע - מכרּוהּו ׁשּלא הּבעלים טענּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואם
ּכׁשאר  הּוא הרי ׁשּנכרת, ּכיון ונפטר; ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשנה  ּפרֹותיה ואכל חברֹו, לׂשדה הּיֹורד וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמּטלטלין.
וגזלן  ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
ּברׁשּות' אֹומר: והּיֹורד ׁשאכל, עדים והרי ואכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, האֹוכל זה הרי - ּפרֹותיה' לאכל ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹירדּתי
ּפרֹות  ואֹוכל ּפניו מעז אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ ְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָעל

ׁשּלֹו. אין ׁשאינן ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׂשדהּו ּפרֹות מֹוכר אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּפרֹות
צרי ואין .'ׁשטר 'הבא ׁשאכל, לזה ׁשּנאמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשטר,
לֹומר  ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו - רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל אם ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר,
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ויּׁשבע  ירדּתי', 'לפרֹות לֹומר נאמן ּבידי', היא ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ'לקּוחה
ֵֶהּסת.

.Ê ּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ערמה  ּבצד יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,

ּבסמטא הּמּנחת חּטים הרבים]ׁשל רשות ּבחצר [בצד אֹו ְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ׁשּלי' 'הּכל אֹומר וזה ׁשּלי', 'הּכל אֹומר זה - ׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשל
הּדבר  ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מהן אחד ּכל -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
היא, חכמים ּתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. מחציֹו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּפחֹות
ונֹוטל  חברֹו, ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופׂש אחד  ּכל יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

ׁשבּועה. ְְָֹּבלא
.Á האֹומר - ׁשּלי' 'חציּה אֹומר וזה ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה

חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ'ּכּלּה
וזה  מרביע; ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' 'חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל  למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוטל
- חמּורה ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
על  אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על נׁשּבע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

יֹותר  ׁשּטֹוען .ּפי ִֵֵֶ
.Ë וזה ׁשּלי' 'ּכּלּה אֹומר זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו

וזה  מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי' 'ּכּלּה ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר
אחר  ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָנֹוטל

חברֹו על לגלּגל אחד לכל ויׁש [להכליל ׁשּנׁשּבעין. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נטל.בשבועה] ּכּדין ּׁשּנטל מה ׁשּכל ,ִֶֶַַַַָָָ

.È ּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
ׁשּנׁשּבעין  אחר ּבׁשוה, ּכּלּה חֹולקין - האחרת .ׁשּבּׂשפה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

לדמים - ּכאן האמּורה חלּקה ׁשּיפסידּו[בכסף]וכל לא , ְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹֻ
הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית, ׁשל אֹו ּכלי ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעצמֹו

.‡È ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את אֹוחז האחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהיה
ּכּלּה את האֹוחז  ּבחזקת זֹו הרי - .ּבּה ְְֲֵֵֶֶַָָָֻ

.·Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבאּו
מֹוציאין  אין וצוח, ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשני וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר  לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח  ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - הראׁשֹון מן ּותקפּה ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

חֹולקין  סֹוף, ועד .מּתחּלה ְְְִִִַָ
.‚Èוחּלקּו 'צאּו להם: ואמרנּו ּבטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאּו

מהם, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו, יצאּו - ּדמיה' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
'ׂשכרּתיה  טֹוען: וזה מּמּנה', ונסּתּלק לי 'הֹודה טֹוען: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
עליו  מחברֹו, הּמֹוציא - וחטפּה' עלי 'נתּגּבר אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלֹו',

ּבידֹוהראי  ּכּלּה ׁשהיא זה יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ה. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ויּפטר  ׁשּלֹו, ׁשהיא ּבזה.הּסת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
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ג  ¤¤ּפרק
ׁשל ּבֹועל ‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּובמּׂשא,ּתֹורה  ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ; ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומרּכבה;אין ·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מאבֹות  אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב
ּככלים  טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּטמאֹות,
אּלא  ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת  מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין

נּדה  ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני עליו,מׁשּכבּה? נּדתּה "ּותהי : ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יׁשּכב  אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
איני  עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו,
הּמׁשּכב  "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ׁשהּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיֹודע

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו יׁשּכב רבינו]אׁשר [ממשה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ
אדם  מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ׁשהּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלמדּו,
ולא  ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ּותלאֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוכלים,

ולדֹות  ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא וכלים אדם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיטּמא
ְַֻהּטמאֹות.

יֹום אחד ‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יֹום  יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ

הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבין
ויֹום  ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפחֹות  אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנבעלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד,
ּבנּדה  נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום נטמא אינֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן,

א  ואינֹו ולד ׁשהּוא ּכנֹוגע ּבלבד, הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן ב. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ואחד ְְִִֵֶַַַַַָָָָּבֹו;

יֹום הּנּדה,„. ּכנגד יֹום וׁשֹומרת על והּזבה, אף והּיֹולדת , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

לפקידה האחרונה]מּפקידה מהבדיקה נקרא [- הּוא וזה ; ְְְְִִִִִֶָָָ
לּה ואין טהֹורה, ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת' ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מעת

קביעות]וסת טהֹור,[- ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
הּטהרֹות  ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָּובחצי

ּפקידה מּׁשעת בדיקה]ׁשעׂשת ּפקידה [- ׁשעת עד ראׁשֹונה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ּומצאה  הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,
- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּולאחר ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹטהֹור,
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עׂשרים  עד ּדם ׁשּמצאה מעת ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי
ועד טמאֹות. למפרע ׁשעֹות הבדיקה]וארּבע בד ׁשּלאחר [- ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָ

אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּתׁשמיׁש,
יפה. ּבֹו ּבֹודקת ׁשאינּה מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּכפקידה,

וסּתּהאּׁשה ‰. ּבׁשעת ּדם וראת וסת, לּה ּדּיּהׁשּיׁש - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ואילך]ׁשעתּה מכאן טמאה למפרע [- טמאה ואינּה הּגיע , . ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ּומצאה  ּבדקה ימים ּולאחר עצמּה, ּבדקה ולא וסּתּה ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֹׁשעת
מּׁשעת  נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע, טמאה זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואם  מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות טמאת היא וזֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֻוסּתּה;
זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה טהֹורה עצמּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָמצאה

ְָטהֹורה.
.Â אֹוּכל מפהקת, ּבעצמּה ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חֹוׁשׁשת אֹו מעיה,[כואבת]מתעּטׁשת, וׁשּפּולי כרׂשּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
צמרּורית אֹוחזּתּה עליה,[צמרמורת]אֹו ּכבד ראׁשּה אֹו , ְְִֵֶַַָָָָָֹ

לראֹות  ׁשּדרּכּה אּׁשה יׁש ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּכבדין, אבריה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
אּׁשה  ויׁש ּבתחּלתֹו; מּיד מאּלּו, מקרה ּבּה ׁשּיתחיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעת
הּדם  ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים, אֹו ׁשעה זה ּבמקרה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתמּתין

למּודה היתה הּוסת. הּוסת,[רגילה]ּבסֹוף ּבתחּלת לראֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ
למּודה  היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל
הּוסת  ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל הּוסת, ּבסֹוף רֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהיֹות
עד  לראֹות, ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת, ואינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורֹות;

ּדם. ׁשּמצאה ְֵֶָָָעת
.Ê דם]ּכתםהרֹואה הּפקידה [של עת עד למפרע, טמאה - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

האחרונה] טמא [הבדיקה הּכתם, עליו ׁשּנמצא הּבגד וכן .ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
'ּבדקּתי  ׁשּתאמר: עד ּכּמה? עד ולא למפרע; הּזה, החלּוק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

טמא  - ּבדקה ולא אֹותֹו, ּכּבסה אפּלּו ּכתם'. עליו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹהיה
נמצא  ואפּלּו הּפקידה. ׁשעת עד למפרע, הּכּבּוס ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמּקדם
הּבדיקה; ׁשעת עד למפרע, מּטּמא זה הרי - לח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּכתם
ונעׂשה  מים עליו נפלּו ועּתה ׁשם, היה מּימים אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשאני

ַלח.
.Á ׁשעתןוכל ׁשּדּין ולהבא]הּנׁשים מכאן רק שטמאות -] ְְִֶַַָָָָָ

אּלּו ּכל למפרע. אֹותן מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מֹוצאה  ּבין ּדם רֹואה ּבין - למפרע הּמּטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּנׁשים
ּובגדים; אדם לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכתם,
חרׂש ּכלי ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן, ּומימי רּקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻוכן

ּפתיל צמיד מהודק]הּמּקף למפרע;[כיסוי אֹותֹו מטּמאֹות , ְְְְִִֵַַַַָָָֻ
נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבל
אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה וכל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם, ׁשּנמצא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאחר
.Ë טמאה מעּברת אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ

לעת  מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת מּפקידה לדה. אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ
וטמאת  וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה

אין ּכתמים  ,לפיכ ּבספק. וטמאתן סֹופרים, מּדברי הּכל - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻ
חּלין  וכן ּתֹולין; אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻׂשֹורפין
אבל  ּתֹולין. ּבאּלּו, ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשּו

לחּלה הּטבּולין  וחּלין הּתרּומה, טהרת על [שלא הּנעׂשים ְְְְֲֳִִִַַַַַַַָָָֻ
חלה] מהם ׁשהן הופרשה הּטמאֹות אּלּו ּבכל מּטּמאין אין -ְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

ּומׁשּכבן  הּנׁשים, מאּלּו אחת ׁשּכל למד, נמצאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּדבריהם.
מאחר  ּכתם רֹואה ּובֹועל רגליהן, ּומימי ורּקן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבן,
- וחזר האבר ׁשּיצא מאחר יֹולדת ּובֹועל הּכתם, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

סֹופרים. מּדברי טמאֹות אבֹות ְְְֲִִִֵָֻֻּכּלן

ה'תשע"ד  כסלו כ"ט שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשעתן‡. ּדּין ׁשהן נׁשים ולהבא]ארּבע מכאן רק [טמאות ְְִֵֶַַַָָָָ

ּומניקה, מעּברת, - הן ואּלּו למפרע; מּטּמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻואינן
עּברּה מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו ּוזקנה. ג'ּובתּולה, -] ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻ

הּפילה חודשים] ּכ ואחר ּדם, וראת מעּברת ּבחזקת היתה .ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ריקה]רּוח שלפוחית זֹו[- הרי - ולד ׁשאינֹו ּדבר אֹו ֲֵֵֶַָָָָ

- עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם, ראת ׁשעתּה; ודּיּה הרי ּבחזקתּה, ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
למפרע מּטּמאה לעת]זֹו מעת היא [- איזֹו הּנׁשים. ּככל , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

מת  אפּלּו הּלדה; מּיֹום חדׁש וארּבעה עׂשרים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמניקה?
ּדּיּה - למניקה נתנּתּו אֹו ׁשּגמלּתּו, אֹו זה, זמן ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבנּה
ׁשהיא  ּפי על אף חדׁש, וארּבעה עׂשרים אחר אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעתּה.
איזֹו הּנׁשים. ּככל למפרע, מּטּמאה זֹו הרי - והֹולכת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמניקה
אמרּו, ּדמים ּבתּולת מּימיה; ּדם ראת ׁשּלא ּכל ּבתּולה? ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹהיא

ּבתּולים ּבתּולת נבעלה]לא נּׂשאת [שלא אפּלּו ּכיצד? . ְְֲִִִֵַַָֹ
נּׂשּואין מחמת ּדם בעילה]וראת ּדם [- וראת ילדה אֹו , ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ

ׁשעתּה. ודּיּה טמאה, לענין ּבתּולה היא עדין - לדה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻמחמת
סמּו חדׁשים ׁשלׁשה עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא ְְְֳִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹאיזֹו
ּכל  לזקנּותּה? סמּו הּוא ואיזה ּדם. ראת ולא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹלזקנּותּה,
עברּו מקּפדת. ואינּה ּבפניה, 'זקנה' לּה קֹוראין ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחברֹותיה
עֹונֹות  ׁשלׁש עליה ועברּו וחזרה וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָֹֹעליה
הּנׁשים, ּככל היא הרי - וראת יתר אֹו ּפחֹות אֹו ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָאחרֹות

למפרע. ְְְִֵַַַָּומּטּמאה
ׁשֹופעת·. אפּלּו ּדם, ׁשראת דם]ּבתּולה ׁשבעה [שותתת ּכל ְְֲִִֶַַָָָָָָ

ּדֹולפת טיפין]אֹו ּדם [טיפין ראת אחת; ּפעם זה הרי - ֲֵֶֶֶַַַַָָָ
פעמים. ׁשּתי זֹו הרי - וראתה וחזרה ְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָּופסק,

לראֹות‚. זמּנּה הּגיע ׁשּלא י"ב]ּתינקת גיל ּדם [לפני וראת , ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשליׁשית, ּפעם ראת ׁשעתּה; ּדּיּה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָ

חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. ראיה]מּטּמאה ,[ללא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹ
חדׁשים  ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאחרים,

למפרע. מּטּמאה - וראתה אחרים, ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָחדׁשים
לראֹות„. זמּנּה ׁשהּגיע י"ב]ּתינקת ּפעם [מגיל - וראת , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

עליה  עברּו למפרע. מּטּמאה ׁשנּיה, ׁשעתּה; ּדּיּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה,
עליה  עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
למפרע. מּטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים, חדׁשים ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשראּו‰. לראֹות, ׁשהּגיעּו ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמעּברת
מּטּמאֹות  - ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנׁשים, ּככל הראׁשֹונה למפרע ראּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשעתן. ּדּין הּׁשנּיה, אף - ְְְִֶַַַָָָָֹּבאנס

.Â ׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻמעּברת
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ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ואחר ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹחדׁשים,
לראּיה  ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת אחרים, ְְְְֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים

למפרע  מּטּמאֹות - טהרראׁשֹונה ּדם אחר ּדם הרֹואה .-] ְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹ
לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום מ' עד יולדת עׂשרים דם ְְִֶּבתֹו

ׁשעתּה ּדּיּה ׁשעֹות, ּפי וארּבע על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל . ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָ
עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה למפרע, מּטּמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
הּנּדה  מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, הּמרּבה אּׁשה וכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻּתמיד;

ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹוׁשבת
.Ê עצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים

ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, יֹום בהן ּבכל שנגעו -] ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
אֹוכלת אתמול] וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ּובערבית, ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבֹודקת  אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ּבֹודקת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָּתרּומה,
ׁשעֹוברת הולכת]ּבׁשעה הּטהרֹות;[- מּפני מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבדיקה  צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה לא אם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכל - טהרה הּנׁשים לבעלּה ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש ְְְֲֳִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָלבעליהן,
.Á לפרקןחזקת הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, זמן ּבנֹות -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

אבל ראייתן] אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָ
אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - לפרקן ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָמּׁשהּגיעּו

.Ë,יׁשהחרׁשת אם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּפ אֹותןלהן מתּקנֹות אותן קחֹות ומכינות [הבודקות ְְְִֶַָָ

ּבתרּומה.לטבילה] אֹוכלֹות אּלּו הרי ,ְְֲִֵֵָ
.È;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין  אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
טהֹורין  מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות  ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן חּוץ מקום - -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

.‡È סממנין ּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צבע] הם אולי לא [לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת  עליו ׁשהעביר ּכיון - ו ּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,
.·È ׁשבעה ּבגד הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. בגד][סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ

.[בשמש]ּבחּמה ַַָ
.‚È ּגּביו ּבגד על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ולא  הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהרֹות,
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהטּבילֹו

מראהו] ׁשהרי [נחלש טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
אחרת  ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; הּכתם על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהקּפיד

ְֲַלטהרֹו.
.„È ואחר ּכתם עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

צאּבֹון עליו העביר סבון]ּכ הּטהרֹות [- הרי - ועבר , ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָ
מעביר  ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו על ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשּנעׂשּו
ּבחזקת  זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ולא הֹואיל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּצבע,
עליו  העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר אּלּו וׁשּמא ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכתם,
ועבר  ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא סממנים, ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשבעה
ראׁשֹונה  ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל טהֹורֹות; ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָלׁשנּיה,
מקּפיד  ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל טמאֹות; ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹּתכּבסת
ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו להֹוציא ורֹוצה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעליו,
ׁשבעה  ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָויטּבילֹו.
מעבירין  והיא הם, מה הּכתם על ׁשּמעבירין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּסממנין

ָאֹותם.
.ÂË ּכתם,האּׁשה מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

א  טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; הּדם ּכדם ׁשּיצא ּפי על ף ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
מטּמא  - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻמטּמא

ּכתם  מּׁשּום ּומטּמא .ּבאהל, ְְִֵֶֶֶַֹ

ה'תשע"ד  כסלו ל' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבטמאתן,הּזב,‡. הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הרי  - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ּבטמאתן. ְְֵָָֻהן
עׂשר יֹולדת ·. וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

טהר  ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה
לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ

אּלא  ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא
ּוטבילה. ְְִִָָּבימים

ּדם יֹולדת ‚. מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -] ְְִִִִֵַַָָָָ

על  ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מן  ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא ׁשעדין ְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפי

והּטבילה הּמקו  טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טה ֹורה, זֹו הרי - ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּדם  אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם לכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמֹועלת

ַֹטהר.
ׁשל יֹולדת „. עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

יֹולדת  היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין  ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
אֹותן  ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִֵֶַָָֹלא
אּלא  טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים.

הּימים הטוהר]ּבמׁשלם ימי כשימלאו ּכטבּול [- היא הרי - ְְְֲִִִִֵַַָ
ּכטבּול  ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ׁשהעריב ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָיֹום
היא  הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָיֹום?
ּבנּדה  ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין לטמאה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכראׁשֹון
ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא מת ּבטמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
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עׂשרים  עד ּדם ׁשּמצאה מעת ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי
ועד טמאֹות. למפרע ׁשעֹות הבדיקה]וארּבע בד ׁשּלאחר [- ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָ

אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּתׁשמיׁש,
יפה. ּבֹו ּבֹודקת ׁשאינּה מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּכפקידה,

וסּתּהאּׁשה ‰. ּבׁשעת ּדם וראת וסת, לּה ּדּיּהׁשּיׁש - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ואילך]ׁשעתּה מכאן טמאה למפרע [- טמאה ואינּה הּגיע , . ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ּומצאה  ּבדקה ימים ּולאחר עצמּה, ּבדקה ולא וסּתּה ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֹׁשעת
מּׁשעת  נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע, טמאה זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואם  מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות טמאת היא וזֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֻוסּתּה;
זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה טהֹורה עצמּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָמצאה

ְָטהֹורה.
.Â אֹוּכל מפהקת, ּבעצמּה ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חֹוׁשׁשת אֹו מעיה,[כואבת]מתעּטׁשת, וׁשּפּולי כרׂשּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
צמרּורית אֹוחזּתּה עליה,[צמרמורת]אֹו ּכבד ראׁשּה אֹו , ְְִֵֶַַָָָָָֹ

לראֹות  ׁשּדרּכּה אּׁשה יׁש ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּכבדין, אבריה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
אּׁשה  ויׁש ּבתחּלתֹו; מּיד מאּלּו, מקרה ּבּה ׁשּיתחיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעת
הּדם  ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים, אֹו ׁשעה זה ּבמקרה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתמּתין

למּודה היתה הּוסת. הּוסת,[רגילה]ּבסֹוף ּבתחּלת לראֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ
למּודה  היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל
הּוסת  ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל הּוסת, ּבסֹוף רֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהיֹות
עד  לראֹות, ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת, ואינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורֹות;

ּדם. ׁשּמצאה ְֵֶָָָעת
.Ê דם]ּכתםהרֹואה הּפקידה [של עת עד למפרע, טמאה - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

האחרונה] טמא [הבדיקה הּכתם, עליו ׁשּנמצא הּבגד וכן .ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
'ּבדקּתי  ׁשּתאמר: עד ּכּמה? עד ולא למפרע; הּזה, החלּוק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

טמא  - ּבדקה ולא אֹותֹו, ּכּבסה אפּלּו ּכתם'. עליו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹהיה
נמצא  ואפּלּו הּפקידה. ׁשעת עד למפרע, הּכּבּוס ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמּקדם
הּבדיקה; ׁשעת עד למפרע, מּטּמא זה הרי - לח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּכתם
ונעׂשה  מים עליו נפלּו ועּתה ׁשם, היה מּימים אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשאני

ַלח.
.Á ׁשעתןוכל ׁשּדּין ולהבא]הּנׁשים מכאן רק שטמאות -] ְְִֶַַָָָָָ

אּלּו ּכל למפרע. אֹותן מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מֹוצאה  ּבין ּדם רֹואה ּבין - למפרע הּמּטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּנׁשים
ּובגדים; אדם לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכתם,
חרׂש ּכלי ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן, ּומימי רּקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻוכן

ּפתיל צמיד מהודק]הּמּקף למפרע;[כיסוי אֹותֹו מטּמאֹות , ְְְְִִֵַַַַָָָֻ
נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבל
אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה וכל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם, ׁשּנמצא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאחר
.Ë טמאה מעּברת אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ

לעת  מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת מּפקידה לדה. אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ
וטמאת  וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה

אין ּכתמים  ,לפיכ ּבספק. וטמאתן סֹופרים, מּדברי הּכל - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻ
חּלין  וכן ּתֹולין; אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻׂשֹורפין
אבל  ּתֹולין. ּבאּלּו, ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשּו

לחּלה הּטבּולין  וחּלין הּתרּומה, טהרת על [שלא הּנעׂשים ְְְְֲֳִִִַַַַַַַָָָֻ
חלה] מהם ׁשהן הופרשה הּטמאֹות אּלּו ּבכל מּטּמאין אין -ְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

ּומׁשּכבן  הּנׁשים, מאּלּו אחת ׁשּכל למד, נמצאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּדבריהם.
מאחר  ּכתם רֹואה ּובֹועל רגליהן, ּומימי ורּקן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבן,
- וחזר האבר ׁשּיצא מאחר יֹולדת ּובֹועל הּכתם, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

סֹופרים. מּדברי טמאֹות אבֹות ְְְֲִִִֵָֻֻּכּלן

ה'תשע"ד  כסלו כ"ט שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשעתן‡. ּדּין ׁשהן נׁשים ולהבא]ארּבע מכאן רק [טמאות ְְִֵֶַַַָָָָ

ּומניקה, מעּברת, - הן ואּלּו למפרע; מּטּמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻואינן
עּברּה מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו ּוזקנה. ג'ּובתּולה, -] ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻ

הּפילה חודשים] ּכ ואחר ּדם, וראת מעּברת ּבחזקת היתה .ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ריקה]רּוח שלפוחית זֹו[- הרי - ולד ׁשאינֹו ּדבר אֹו ֲֵֵֶַָָָָ

- עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם, ראת ׁשעתּה; ודּיּה הרי ּבחזקתּה, ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
למפרע מּטּמאה לעת]זֹו מעת היא [- איזֹו הּנׁשים. ּככל , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

מת  אפּלּו הּלדה; מּיֹום חדׁש וארּבעה עׂשרים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמניקה?
ּדּיּה - למניקה נתנּתּו אֹו ׁשּגמלּתּו, אֹו זה, זמן ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבנּה
ׁשהיא  ּפי על אף חדׁש, וארּבעה עׂשרים אחר אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעתּה.
איזֹו הּנׁשים. ּככל למפרע, מּטּמאה זֹו הרי - והֹולכת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמניקה
אמרּו, ּדמים ּבתּולת מּימיה; ּדם ראת ׁשּלא ּכל ּבתּולה? ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹהיא

ּבתּולים ּבתּולת נבעלה]לא נּׂשאת [שלא אפּלּו ּכיצד? . ְְֲִִִֵַַָֹ
נּׂשּואין מחמת ּדם בעילה]וראת ּדם [- וראת ילדה אֹו , ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ

ׁשעתּה. ודּיּה טמאה, לענין ּבתּולה היא עדין - לדה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻמחמת
סמּו חדׁשים ׁשלׁשה עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא ְְְֳִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹאיזֹו
ּכל  לזקנּותּה? סמּו הּוא ואיזה ּדם. ראת ולא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹלזקנּותּה,
עברּו מקּפדת. ואינּה ּבפניה, 'זקנה' לּה קֹוראין ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחברֹותיה
עֹונֹות  ׁשלׁש עליה ועברּו וחזרה וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָֹֹעליה
הּנׁשים, ּככל היא הרי - וראת יתר אֹו ּפחֹות אֹו ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָאחרֹות

למפרע. ְְְִֵַַַָּומּטּמאה
ׁשֹופעת·. אפּלּו ּדם, ׁשראת דם]ּבתּולה ׁשבעה [שותתת ּכל ְְֲִִֶַַָָָָָָ

ּדֹולפת טיפין]אֹו ּדם [טיפין ראת אחת; ּפעם זה הרי - ֲֵֶֶֶַַַַָָָ
פעמים. ׁשּתי זֹו הרי - וראתה וחזרה ְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָּופסק,

לראֹות‚. זמּנּה הּגיע ׁשּלא י"ב]ּתינקת גיל ּדם [לפני וראת , ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשליׁשית, ּפעם ראת ׁשעתּה; ּדּיּה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָ

חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. ראיה]מּטּמאה ,[ללא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹ
חדׁשים  ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאחרים,

למפרע. מּטּמאה - וראתה אחרים, ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָחדׁשים
לראֹות„. זמּנּה ׁשהּגיע י"ב]ּתינקת ּפעם [מגיל - וראת , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

עליה  עברּו למפרע. מּטּמאה ׁשנּיה, ׁשעתּה; ּדּיּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה,
עליה  עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
למפרע. מּטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים, חדׁשים ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשראּו‰. לראֹות, ׁשהּגיעּו ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמעּברת
מּטּמאֹות  - ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנׁשים, ּככל הראׁשֹונה למפרע ראּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשעתן. ּדּין הּׁשנּיה, אף - ְְְִֶַַַָָָָֹּבאנס

.Â ׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻמעּברת
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ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ואחר ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹחדׁשים,
לראּיה  ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת אחרים, ְְְְֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים

למפרע  מּטּמאֹות - טהרראׁשֹונה ּדם אחר ּדם הרֹואה .-] ְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹ
לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום מ' עד יולדת עׂשרים דם ְְִֶּבתֹו

ׁשעתּה ּדּיּה ׁשעֹות, ּפי וארּבע על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל . ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָ
עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה למפרע, מּטּמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
הּנּדה  מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, הּמרּבה אּׁשה וכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻּתמיד;

ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹוׁשבת
.Ê עצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים

ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, יֹום בהן ּבכל שנגעו -] ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
אֹוכלת אתמול] וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ּובערבית, ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבֹודקת  אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ּבֹודקת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָּתרּומה,
ׁשעֹוברת הולכת]ּבׁשעה הּטהרֹות;[- מּפני מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבדיקה  צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה לא אם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכל - טהרה הּנׁשים לבעלּה ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש ְְְֲֳִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָלבעליהן,
.Á לפרקןחזקת הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, זמן ּבנֹות -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

אבל ראייתן] אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָ
אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - לפרקן ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָמּׁשהּגיעּו

.Ë,יׁשהחרׁשת אם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּפ אֹותןלהן מתּקנֹות אותן קחֹות ומכינות [הבודקות ְְְִֶַָָ

ּבתרּומה.לטבילה] אֹוכלֹות אּלּו הרי ,ְְֲִֵֵָ
.È;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין  אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
טהֹורין  מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות  ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן חּוץ מקום - -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

.‡È סממנין ּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צבע] הם אולי לא [לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת  עליו ׁשהעביר ּכיון - ו ּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,
.·È ׁשבעה ּבגד הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. בגד][סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ

.[בשמש]ּבחּמה ַַָ
.‚È ּגּביו ּבגד על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ולא  הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהרֹות,
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהטּבילֹו

מראהו] ׁשהרי [נחלש טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
אחרת  ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; הּכתם על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהקּפיד

ְֲַלטהרֹו.
.„È ואחר ּכתם עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

צאּבֹון עליו העביר סבון]ּכ הּטהרֹות [- הרי - ועבר , ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָ
מעביר  ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו על ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשּנעׂשּו
ּבחזקת  זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ולא הֹואיל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּצבע,
עליו  העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר אּלּו וׁשּמא ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכתם,
ועבר  ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא סממנים, ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשבעה
ראׁשֹונה  ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל טהֹורֹות; ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָלׁשנּיה,
מקּפיד  ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל טמאֹות; ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹּתכּבסת
ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו להֹוציא ורֹוצה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעליו,
ׁשבעה  ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָויטּבילֹו.
מעבירין  והיא הם, מה הּכתם על ׁשּמעבירין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּסממנין

ָאֹותם.
.ÂË ּכתם,האּׁשה מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

א  טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; הּדם ּכדם ׁשּיצא ּפי על ף ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
מטּמא  - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻמטּמא

ּכתם  מּׁשּום ּומטּמא .ּבאהל, ְְִֵֶֶֶַֹ

ה'תשע"ד  כסלו ל' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבטמאתן,הּזב,‡. הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הרי  - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ּבטמאתן. ְְֵָָֻהן
עׂשר יֹולדת ·. וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

טהר  ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה
לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ

אּלא  ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא
ּוטבילה. ְְִִָָּבימים

ּדם יֹולדת ‚. מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -] ְְִִִִֵַַָָָָ

על  ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מן  ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא ׁשעדין ְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפי

והּטבילה הּמקו  טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טה ֹורה, זֹו הרי - ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּדם  אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם לכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמֹועלת

ַֹטהר.
ׁשל יֹולדת „. עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

יֹולדת  היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין  ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
אֹותן  ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִֵֶַָָֹלא
אּלא  טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים.

הּימים הטוהר]ּבמׁשלם ימי כשימלאו ּכטבּול [- היא הרי - ְְְֲִִִִֵַַָ
ּכטבּול  ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ׁשהעריב ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָיֹום
היא  הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָיֹום?
ּבנּדה  ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין לטמאה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכראׁשֹון
ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא מת ּבטמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
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ּכטבּול  הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר אֹוכלת - טהר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹימי
ּכּכר  על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻיֹום,
טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי - ּתרּומה ְְְְֲֳֵֶֶֶַָָָָׁשל
עד  הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ׁשּיתּבאר; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
ׁשּמאחר  לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
טבילה  צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר

הּתרּומה. לאכילת ְֲִֶֶַַַַָאחרת
אֹויֹולדת ‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת, ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכרּקּה טמא, ׁשּלּה טהרה ּדם הרי - נקבה ׁשל עׂשר ְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻארּבעה
טמאין  ּכמׁשקין וכּלן רגליה, הּטמאין,ּוכמימי ׁשּכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מן  חּוץ - ּבהן נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין
מׁשקין  ׁשלׁשה ׁשהרי ּבֹו, וכּיֹוצא אבֹות הּזב מּמּנּו הּיֹוצאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַֻהּטמאֹות,
.Â יומיים]קטּנהזבה או יום זיבה שראתה ׁשּטבלה [אשה ְְֶַָָָָָ

ׁשּלּה הּׁשּמּור הראיה]ּביֹום אחרי החּמה,[יום הנץ אחר ְִֵֶַַַַַָָָ
ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו

בספק]ּתלּויין ּכל [עומדים - ראת ולא הּיֹום, נגמר אם : ְְְִִִַַָָָֹ
אחר  ּדם ראת ואם ּופטּור; טהֹור ּובֹועלּה טהֹור, ּבֹו ְְֲִֶַַָָָָָָָָָׁשּנגעה

ועֹוׂשה טמאֹות, ׁשעׂשת טהרֹות ּכל - [מטמאה]ׁשּטבלה ְְְְֵֶֶָָָָָָָ
הּׁשּמּור  ּבליל טבלה חּטאת. חּיב ּובֹועלּה ּומֹוׁשב, ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָמׁשּכב
ועדין  טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹקדם

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ְִָָָעֹוׂשה
.Êעׂשר אחד ּביֹום ּדם זיבתה]הרֹואה ימי וטבלה [של , ְְְַַָָָָָָָ

אף  ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי - עׂשר ׁשנים ליל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלערב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעל

נּדה. אּסּור ְְִִִַָּבענין
.Á ּפי על אף - החּמה הנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה

לׁשּמׁש טהֹור;}עד {ׁשאסּורה ּבֹועלּה ׁשּמׁשה, אם - לערב ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּביֹום  ּדם ׁשראת ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה

ּכ נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני - הּטבילה אחר עׂשר מֹוׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשר. אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
טֹובלת  אּלא עׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה אינּה ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ
ּביֹום  טֹובלת - ּבעׂשירי ּדם הרֹואה אבל ּבטהרֹות. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָועֹוסקת
אחר  ּדם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו; ּומׁשּמרת עׂשר, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
אף  ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעׂשת, טהרֹות ּכל נטמאּו - ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָטבילה

ּגדֹולה  זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ׁשם על ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ְִָּבנּדה.

.Ëּגדֹולה וזבה שראתה זב וזבה יומיים שראה [זב ְְָָָָ
לא שלושה] - ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהן ׁשביעי ּביֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּטבלּו

ויסּתרּו טמאה, יראּו ׁשּמא לערב; עד ּבטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻיתעּסקּו
טמאֹות  הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָׁשבעת
- למפרע ּומרּכב מׁשּכב עֹוׂשין ׁשהם ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלמפרע.
ּפי  על אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט חרׂש ּכלי מטּמאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין
ׁשהסיטּו חרׂש ּכלי וכל הּכל; וסתרּו טמאה וראּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשחזרּו

טהֹור. ראּו, ׁשּלא ֶַָָֹעד

ה'תשע"ד  טבת א' רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתֹורה  נאמר ולּמה הּוא; אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על  ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב, על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
'מׁשּכב' מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו; - ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּמֹוׁשב

ו  למֹוׁשב. הּדין והּוא הראּוי לבד, זה מרּכב? הּוא איזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
וטּפיטן החמֹור מרּדעת ּכגֹון שטיח]לרכיבה, הּסּוס.[- ְְְְֲִִֵַַַַַַַָ

הּטמאֹות ·. מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אדם  ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשל
אם  - ּבמׁשּכב ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמּׂשא.
ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע אדם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיה

ומרכב]מּמטּמאיו במשכב נוגע עדיין טּמאן,[- זה הרי - ְְְֲִִֵֶַָָ
מטּמא  אינֹו - ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻועׂשה
את  הּנֹוׂשא אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו כלים, ולא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבגדים
ּוׁשאר  ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכב
ּומּנין  מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכלים
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו, מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
- ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר "ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָׁשהרי
אׁשר  הּמרּכב "וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ּבגדיו", ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָיכּבס
תחּתיו  יהיה אׁשר ּבכל הּנגע וכל יטמא, - הּזב עליו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹירּכב
מלּמד, ּבגדיו'; 'יכּבס ּבֹו נאמר ולא הערב", עד יטמא -ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹותם  "והּנֹוׂשא ונאמר: מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
הּנֹוׂשא  אֹו הּמרּכב את הּנֹוׂשא אחד - ּבגדיו" יכּבס -ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהּזב  למד, נמצאת נׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּכב,
ודם  רגליהן, ּומימי ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזבה
ואדם  אב. מאּלּו אחד ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת, וזבה ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדה

נׂשא  אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ּוׁשאר ׁשּנגע ּבגדים מטּמא - ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לא  מטּמא ואינֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכלים
חרׂש; ּכלי מטּמא אדם, המטּמא ׁשּכל חרׂש; ּכלי ולא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם
למדּת, הּנה חרׂש. ּכלי מטּמא אינֹו אדם, מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
מטּמא  זה הרי - ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ועֹוׂשה  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהן ׁשּיּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבגדים
ּכבגדים, הּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו; לטמאה ראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻאֹותן
חרׂש, ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו - חרׂש מּכלי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹחּוץ
"יכּבס  ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאף
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש; ּכאחר ּפרׁש, ׁשּלא עד הּוא הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבגדיו"
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד; ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב, הּנֹוגע ,לפיכ חרׂש. ּכלי ולא אדם, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא  הּמרּכב, את והּנֹוׂשא מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
ׁשּיּנׂשאּו‚. הּכלים הּזב[ימצאו]ּכל מן [אע"פ למעלה ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

בו] נוגעין ּככלים שאינן ּכּלן והן 'מּדף'. הּנקראין הן ,ְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ
לא  מטּמאין ואינן לטמאה, ראׁשֹון ׁשהן - ּבהן נֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
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ּכׁשאר  ּומׁשקים, אכלין מטּמאין אבל כלים; ולא ְְְְְֲֳִִִִִֵַַָָָָָֹאדם
מּדבריהם מּדף, וטמאת הּטמאה. .[מדרבנן]ולדֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻ

הן „. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב
חּיין, ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן, אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמטּמאין

ׁשּיּמֹוק ּגזרה [ירקב]עד - מּדבריהם זֹו וטמאה הּבׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
מת. לא עדין והּוא ׁשּמת, וידּמּו מאּלּו, אחד יתעּלף ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמא
ּדברי  ׁשל טמאה אב מיתה, ׁשּלאחר ּומרּכבן מׁשּכבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנמצא
ׁשהרי  מׁשּכב; עֹוׂשה אינֹו ׁשּמת, נכרי אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָסֹופרים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא מטּמא אינֹו חי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכׁשהּוא
אינֹו‰. ּומרּכב', מׁשּכב 'טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

עליהם;[בידיו]ׁשּיּגע ׁשּיּנׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למׁשּכב  העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא
נטמא  - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למר ּכב, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאֹו
מׁשּכב  אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה הּמרּכב, אֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אחד  ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, למעלה זה מרּכב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

- האבן מן למעלה ּומרּכב מׁשּכב הּכל.מּמטּמאי נטמאּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבארץ, הּנֹוגע הּמׁשּכב [העליון]ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבֹו נגע אם באבן]- אב [- מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ּבׁשעת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ואבן  למּטה, מׁשּכב מּמטּמאי אחד היה אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה.
זה  האבן, ּגב על ואדם וכלים ּומׁשקין ואכלין ּגּביו, ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון טמאין, ּכּלן - מּזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻֻלמעלה
אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, הּנֹוגע אדם אֹו מׁשקה אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכל
הּכל  - ּגּביו ׁשעל האבן על למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשקה
מן  חּוץ כלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו הּטמאה; ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻולד
מטּמא  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - הּזב ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאדם

ׁשּבארנּו.ׁשאר ּכמֹו ּכלים, ְְְִֵֵֶַָ
.Â למׁשּכב האכלין לא עׂשּויין ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

למרּכב  עליהן ולא ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
האדם  היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ולא ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻלמעלה,
זה  הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה והּזב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא מּׁשּום ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָטמא
למעלה  ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּנֹוׂשא
למׁשּכב  העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין טמא; הּזב, ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין  אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל - ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקין
העׂשּוי  ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ טהֹור; - ּבֹו יּגע ְְִִִֶַָָָָָֹולא
ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב אֹו ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָלמׁשּכב
אב  - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב העׂשּויים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָוהּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָֻהּטמאה,

ה'תשע"ד  טבת ב' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבחמּׁשה הּזב ‡. והּמרּכב הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכלי  ּכיצד? ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים
ּתחת  היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעׂשּוי
יׁשב  אֹו האבן, על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד  אם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן

הֹואיל  - ּבּה נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְִִִֶֶַָָָָָָָָעליה,
וכל  אב. ונעׂשה נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונתנּׂשא

אּלּו, דרכים מחמּׁשה מקֹום אחד ּבכל 'מדרס' הּנקרא .הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבׁשבעה וכן ·. האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָדרכים
ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו מׁשּכב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע -ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשהיתה  ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו הּׁשֹוכב, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין מבּדלת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבן

יטמא".ׁשּנאמר  - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על "והּיׁשב : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי יֹוׁשב [ממשה ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְִִֵֶֶַַָָָָ

מטּמא  הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּומטּמא,
מן  מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ׁשּתחת ּומֹוׁשב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמרּכב
ׁשאין  ּפי על ואף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּכב
הּמדרס  מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּזב

מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים מטּמא נוגע - עדיין -] ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו.בהם] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

על אין ‚. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
על הּמׁשּכב  ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא אינֹו - הּזב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמדרס
זה  הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו נּׂשא אם אבל ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹעליו.

הּמׁשּכ על הּטמא מקצת ּכיצד? הּטהֹור טהֹור. ּומקצת ב, ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, הּמׁשּכב - מׁשּכב אֹותֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל
אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטמא טהֹור. ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻעליו
הּטהֹור  וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ּכּלֹו הּמׁשּכב נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמרּכב,
ׁשּלא  ּפי על ואף נטמא, - הּמדרס מקצת על רּבֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנּׂשא

הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא ְִִֶַַָָָָנּׂשא
לארּכן זב „. מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ

מּנחין  היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי טמאין, -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלרחּבן
נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - עליהם יׁשן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואם
כלים  ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ונמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻעליהם,
על  רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי למׁשּכב, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהעׂשּויים
מּׁשּום  טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, על וראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשנים,
עמד  עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ׁשּתחת זה אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכב
על  ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת רגלֹו מׁשּכבֹות, ׁשני ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

טמאין  ׁשניהם - .הּׁשני ְְִִֵֵֵֶַ
ּתחת היה ‰. מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

יכֹולה  ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע
ׁשלׁש. על ֲַַָֹֹלעמד

.Â ארּבע היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי  על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מּפני  טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻרגליה
מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד יכֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּבהמה
מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומסּיע
נׁשען  היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו יֹודעים אנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

החזקה לא הרי - מהן;[בוודאות]עליה ּבאחת טמאה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻ
טהֹורֹו ּכּלן מּנח לפיכ אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ ת. ְְְְִִִִֶָָָָָָָָֻֻ
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ּכטבּול  הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר אֹוכלת - טהר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹימי
ּכּכר  על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻיֹום,
טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי - ּתרּומה ְְְְֲֳֵֶֶֶַָָָָׁשל
עד  הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ׁשּיתּבאר; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
ׁשּמאחר  לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
טבילה  צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר

הּתרּומה. לאכילת ְֲִֶֶַַַַָאחרת
אֹויֹולדת ‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת, ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכרּקּה טמא, ׁשּלּה טהרה ּדם הרי - נקבה ׁשל עׂשר ְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻארּבעה
טמאין  ּכמׁשקין וכּלן רגליה, הּטמאין,ּוכמימי ׁשּכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מן  חּוץ - ּבהן נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין
מׁשקין  ׁשלׁשה ׁשהרי ּבֹו, וכּיֹוצא אבֹות הּזב מּמּנּו הּיֹוצאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַֻהּטמאֹות,
.Â יומיים]קטּנהזבה או יום זיבה שראתה ׁשּטבלה [אשה ְְֶַָָָָָ

ׁשּלּה הּׁשּמּור הראיה]ּביֹום אחרי החּמה,[יום הנץ אחר ְִֵֶַַַַַָָָ
ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו

בספק]ּתלּויין ּכל [עומדים - ראת ולא הּיֹום, נגמר אם : ְְְִִִַַָָָֹ
אחר  ּדם ראת ואם ּופטּור; טהֹור ּובֹועלּה טהֹור, ּבֹו ְְֲִֶַַָָָָָָָָָׁשּנגעה

ועֹוׂשה טמאֹות, ׁשעׂשת טהרֹות ּכל - [מטמאה]ׁשּטבלה ְְְְֵֶֶָָָָָָָ
הּׁשּמּור  ּבליל טבלה חּטאת. חּיב ּובֹועלּה ּומֹוׁשב, ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָמׁשּכב
ועדין  טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹקדם

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ְִָָָעֹוׂשה
.Êעׂשר אחד ּביֹום ּדם זיבתה]הרֹואה ימי וטבלה [של , ְְְַַָָָָָָָ

אף  ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי - עׂשר ׁשנים ליל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלערב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעל

נּדה. אּסּור ְְִִִַָּבענין
.Á ּפי על אף - החּמה הנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה

לׁשּמׁש טהֹור;}עד {ׁשאסּורה ּבֹועלּה ׁשּמׁשה, אם - לערב ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּביֹום  ּדם ׁשראת ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה

ּכ נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני - הּטבילה אחר עׂשר מֹוׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשר. אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
טֹובלת  אּלא עׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה אינּה ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ
ּביֹום  טֹובלת - ּבעׂשירי ּדם הרֹואה אבל ּבטהרֹות. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָועֹוסקת
אחר  ּדם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו; ּומׁשּמרת עׂשר, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
אף  ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעׂשת, טהרֹות ּכל נטמאּו - ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָטבילה

ּגדֹולה  זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ׁשם על ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ְִָּבנּדה.

.Ëּגדֹולה וזבה שראתה זב וזבה יומיים שראה [זב ְְָָָָ
לא שלושה] - ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהן ׁשביעי ּביֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּטבלּו

ויסּתרּו טמאה, יראּו ׁשּמא לערב; עד ּבטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻיתעּסקּו
טמאֹות  הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָׁשבעת
- למפרע ּומרּכב מׁשּכב עֹוׂשין ׁשהם ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלמפרע.
ּפי  על אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט חרׂש ּכלי מטּמאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין
ׁשהסיטּו חרׂש ּכלי וכל הּכל; וסתרּו טמאה וראּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשחזרּו

טהֹור. ראּו, ׁשּלא ֶַָָֹעד

ה'תשע"ד  טבת א' רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתֹורה  נאמר ולּמה הּוא; אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על  ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב, על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
'מׁשּכב' מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו; - ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּמֹוׁשב

ו  למֹוׁשב. הּדין והּוא הראּוי לבד, זה מרּכב? הּוא איזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
וטּפיטן החמֹור מרּדעת ּכגֹון שטיח]לרכיבה, הּסּוס.[- ְְְְֲִִֵַַַַַַַָ

הּטמאֹות ·. מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אדם  ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשל
אם  - ּבמׁשּכב ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמּׂשא.
ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע אדם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיה

ומרכב]מּמטּמאיו במשכב נוגע עדיין טּמאן,[- זה הרי - ְְְֲִִֵֶַָָ
מטּמא  אינֹו - ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻועׂשה
את  הּנֹוׂשא אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו כלים, ולא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבגדים
ּוׁשאר  ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכב
ּומּנין  מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכלים
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו, מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
- ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר "ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָׁשהרי
אׁשר  הּמרּכב "וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ּבגדיו", ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָיכּבס
תחּתיו  יהיה אׁשר ּבכל הּנגע וכל יטמא, - הּזב עליו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹירּכב
מלּמד, ּבגדיו'; 'יכּבס ּבֹו נאמר ולא הערב", עד יטמא -ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹותם  "והּנֹוׂשא ונאמר: מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
הּנֹוׂשא  אֹו הּמרּכב את הּנֹוׂשא אחד - ּבגדיו" יכּבס -ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהּזב  למד, נמצאת נׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּכב,
ודם  רגליהן, ּומימי ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזבה
ואדם  אב. מאּלּו אחד ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת, וזבה ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדה

נׂשא  אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ּוׁשאר ׁשּנגע ּבגדים מטּמא - ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לא  מטּמא ואינֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכלים
חרׂש; ּכלי מטּמא אדם, המטּמא ׁשּכל חרׂש; ּכלי ולא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם
למדּת, הּנה חרׂש. ּכלי מטּמא אינֹו אדם, מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
מטּמא  זה הרי - ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ועֹוׂשה  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהן ׁשּיּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבגדים
ּכבגדים, הּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו; לטמאה ראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻאֹותן
חרׂש, ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו - חרׂש מּכלי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹחּוץ
"יכּבס  ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאף
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש; ּכאחר ּפרׁש, ׁשּלא עד הּוא הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבגדיו"
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד; ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב, הּנֹוגע ,לפיכ חרׂש. ּכלי ולא אדם, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא  הּמרּכב, את והּנֹוׂשא מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
ׁשּיּנׂשאּו‚. הּכלים הּזב[ימצאו]ּכל מן [אע"פ למעלה ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

בו] נוגעין ּככלים שאינן ּכּלן והן 'מּדף'. הּנקראין הן ,ְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ
לא  מטּמאין ואינן לטמאה, ראׁשֹון ׁשהן - ּבהן נֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא

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

ayene akyn i`nhn zekld - dxdh xtq - zah 'a iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכׁשאר  ּומׁשקים, אכלין מטּמאין אבל כלים; ולא ְְְְְֲֳִִִִִֵַַָָָָָֹאדם
מּדבריהם מּדף, וטמאת הּטמאה. .[מדרבנן]ולדֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻ

הן „. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב
חּיין, ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן, אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמטּמאין

ׁשּיּמֹוק ּגזרה [ירקב]עד - מּדבריהם זֹו וטמאה הּבׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
מת. לא עדין והּוא ׁשּמת, וידּמּו מאּלּו, אחד יתעּלף ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמא
ּדברי  ׁשל טמאה אב מיתה, ׁשּלאחר ּומרּכבן מׁשּכבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנמצא
ׁשהרי  מׁשּכב; עֹוׂשה אינֹו ׁשּמת, נכרי אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָסֹופרים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא מטּמא אינֹו חי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכׁשהּוא
אינֹו‰. ּומרּכב', מׁשּכב 'טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

עליהם;[בידיו]ׁשּיּגע ׁשּיּנׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למׁשּכב  העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא
נטמא  - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למר ּכב, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאֹו
מׁשּכב  אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה הּמרּכב, אֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אחד  ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, למעלה זה מרּכב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

- האבן מן למעלה ּומרּכב מׁשּכב הּכל.מּמטּמאי נטמאּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבארץ, הּנֹוגע הּמׁשּכב [העליון]ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבֹו נגע אם באבן]- אב [- מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ּבׁשעת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ואבן  למּטה, מׁשּכב מּמטּמאי אחד היה אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה.
זה  האבן, ּגב על ואדם וכלים ּומׁשקין ואכלין ּגּביו, ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון טמאין, ּכּלן - מּזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻֻלמעלה
אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, הּנֹוגע אדם אֹו מׁשקה אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכל
הּכל  - ּגּביו ׁשעל האבן על למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשקה
מן  חּוץ כלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו הּטמאה; ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻולד
מטּמא  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - הּזב ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאדם

ׁשּבארנּו.ׁשאר ּכמֹו ּכלים, ְְְִֵֵֶַָ
.Â למׁשּכב האכלין לא עׂשּויין ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

למרּכב  עליהן ולא ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
האדם  היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ולא ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻלמעלה,
זה  הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה והּזב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא מּׁשּום ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָטמא
למעלה  ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּנֹוׂשא
למׁשּכב  העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין טמא; הּזב, ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין  אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל - ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקין
העׂשּוי  ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ טהֹור; - ּבֹו יּגע ְְִִִֶַָָָָָֹולא
ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב אֹו ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָלמׁשּכב
אב  - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב העׂשּויים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָוהּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָֻהּטמאה,

ה'תשע"ד  טבת ב' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבחמּׁשה הּזב ‡. והּמרּכב הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכלי  ּכיצד? ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים
ּתחת  היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעׂשּוי
יׁשב  אֹו האבן, על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד  אם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן

הֹואיל  - ּבּה נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְִִִֶֶַָָָָָָָָעליה,
וכל  אב. ונעׂשה נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונתנּׂשא

אּלּו, דרכים מחמּׁשה מקֹום אחד ּבכל 'מדרס' הּנקרא .הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבׁשבעה וכן ·. האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָדרכים
ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו מׁשּכב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע -ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשהיתה  ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו הּׁשֹוכב, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין מבּדלת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבן

יטמא".ׁשּנאמר  - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על "והּיׁשב : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי יֹוׁשב [ממשה ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְִִֵֶֶַַָָָָ

מטּמא  הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּומטּמא,
מן  מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ׁשּתחת ּומֹוׁשב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמרּכב
ׁשאין  ּפי על ואף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּכב
הּמדרס  מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּזב

מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים מטּמא נוגע - עדיין -] ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו.בהם] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

על אין ‚. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
על הּמׁשּכב  ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא אינֹו - הּזב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמדרס
זה  הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו נּׂשא אם אבל ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹעליו.

הּמׁשּכ על הּטמא מקצת ּכיצד? הּטהֹור טהֹור. ּומקצת ב, ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, הּמׁשּכב - מׁשּכב אֹותֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל
אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטמא טהֹור. ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻעליו
הּטהֹור  וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ּכּלֹו הּמׁשּכב נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמרּכב,
ׁשּלא  ּפי על ואף נטמא, - הּמדרס מקצת על רּבֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנּׂשא

הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא ְִִֶַַָָָָנּׂשא
לארּכן זב „. מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ

מּנחין  היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי טמאין, -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלרחּבן
נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - עליהם יׁשן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואם
כלים  ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ונמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻעליהם,
על  רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי למׁשּכב, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהעׂשּויים
מּׁשּום  טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, על וראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשנים,
עמד  עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ׁשּתחת זה אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכב
על  ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת רגלֹו מׁשּכבֹות, ׁשני ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

טמאין  ׁשניהם - .הּׁשני ְְִִֵֵֵֶַ
ּתחת היה ‰. מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

יכֹולה  ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע
ׁשלׁש. על ֲַַָֹֹלעמד

.Â ארּבע היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי  על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מּפני  טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻרגליה
מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד יכֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּבהמה
מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומסּיע
נׁשען  היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו יֹודעים אנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

החזקה לא הרי - מהן;[בוודאות]עליה ּבאחת טמאה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻ
טהֹורֹו ּכּלן מּנח לפיכ אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ ת. ְְְְִִִִֶָָָָָָָָֻֻ
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ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה, ידי ׁשּתי ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתחת
מׁשּכב  על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורגלּה

ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹזה,
.Ê ׁשּבעקליׁשב הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על [הסל הּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נסחטים] הזיתים ּתחת שבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,
מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל [- ְֲִֵֶַַַַָָָ

מּפני  טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,
רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, [של ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

להכניס מכבש] אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על לא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא בגדים]סּכין ּובין [- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,
.Á נעׂשהזב ׁשּלא ּכלי על נוצר]ׁשּדרס אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

- למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב
ּבֹו נגע ולא אֹומרים [בידיו]הֹואיל ׁשהרי טהֹור, זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ

עליו:]לֹו ליושב ּבכלי [כביכול, מלאכּתנּו ונעׂשה 'עמד :ְְְְֲֲִִֵֶַַֹ
לישיבה]זה' מיועד סאה[אינו ּכפה ּכיצד? כלי]. ויׁשב [- ְְֵֶַַָָָָ

על  אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו עליה, ויׁשב ערבה ּכפה ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹעליה,
מפרש]קלע וכ [- ספינה, טהֹורים,ׁשל אּלּו הרי - ּבהן ּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לא  ליׁשיבה, המיחד - עליו" יׁשב "אׁשר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
לא  זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו', ונעׂשה 'עמד לֹו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹׁשאֹומרים

עם ליׁשיבה, מׁשּמׁש הּכלי היה ליׁשיבה. בנוסף נעׂשה -] ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
ּכגֹון ל] ּבמדרס; מתטּמא זה הרי - לּה ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתֹו

גדול]הרדיד והּתרמל[צעיף והּטּלית, והחלּוק, ,[ילקוט], ְְְְְִִֶַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו נעׂשה לא מהם אחד ׁשּכל ּפי על ׁשאף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהחמת

הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי עם [לשכיבה]למׁשּכב, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ל] ּכלים [בנוסף ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹמלאכּתֹו;

מּטּמאין  ׁשאין וכלים ּבמדרס, הּמּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבאר
לׁשכיבה, ראּוי ואיזה ליׁשיבה, ראּוי ּכלי ואיזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבמדרס,

לרכיבה. ראּוי ְְִִֵֶָָואיזה

ה'תשע"ד  טבת ג' שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
זה ּכבר ‡. ספר ּבתחּלת הסיטּבארנּו ׁשאם האדם [הזיז], ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נֹוׂשא; מּׁשּום נטמא ּבמּׂשא, מטּמאה ׁשהיא הּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת
נטמא. לא האדם, את הּטמאה הסיטה אם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻאבל

את אין ·. ּתסיט ׁשאם טמאה ּכּלן, הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻ
הּטהֹו אּלא האדם - אֹותן ּותטּמא הּטהֹור, הּכלי את אֹו ר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּבּזב, היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד; חבריו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּזב
הּטהֹורין, את הסיט ׁשאם - הּתֹורה ּבכל ּכמֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמצינּו

ואדם טּמאן  הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה היתה ּכיצד? . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
את  הּזב והניד קצתּה, על חרׂש, ּכלי אפּלּו ּכלים, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטהֹור
ּכמי  זה הרי הּזב, מחמת ונתנדנדּו הֹואיל - הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּקצה
ואין  ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו וטּמאן, ּבהן; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנגע
הּכלים, את אֹו האדם את הּזב נׂשא ׁשאם לֹומר, ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצרי
הּדברים. אּלּו ּבכל ויֹולדת ונּדה זבה אֹו זב ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּטּמאן.
מּׁשּום  נטמא הּזב, את ׁשהסיט הּטהֹור ׁשאדם למדּת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנה

ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט והּזב זב; ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנֹוׂשא
ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשּנּדת מּפני טּמאן, - חרׂש ּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו

ּבהן. ֶַָָנגע
הּמּקף חמר ‚. חרׂש ּבכלי נגע ׁשאם - מּמּגעֹו הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טּמאהּו.[- הסיטֹו, ואם טהֹור; , ְְֱִִִִִָָָָ
נבּוב ׁשהּוא חרׂש ּכלי נעׂשה [חלול]וכן לא ועדין ּככּדּור, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפה אירנּיֹות[פתח]לֹו לּפסין ּכמֹו מחוברות'., ['מחבתות ְִִִִֶָָ
הייצור] בתהליך החרס נראה טּמאן;כך הּזב, הסיטן אם -ְֱִִִַָָָ

ּככלי  הם ׁשהרי הּמת, ּבאהל טהֹורֹות ׁשהם ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹואף
סתּום  ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד מּקף ׁשהיתה חרׂש מחט וכן . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

והסיט  הּלבנה, ּבתֹו הּבלּועה וטּבעת העץ, ּבתֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָּבלּועה
הּבלּועין  הּכלים נטמאּו - הּלבנה את אֹו העץ את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָָֹׁשּבתֹוכן;
ולא „. הֹואיל - חרׂש ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב

הּנּדה  ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע
לאברים  מטּמאין ּבּה בלבד]וכּיֹוצא באבריהם -]. ְְְְִִֵֵַַָָ

קמטֹוזב ‰. ּבתֹו אחּוז קנה בגופו]ׁשהיה קמט והסיט [- , ְְְִֵֶֶָָָָָֻ
ׁשּנאמר: טהֹורין, הם הרי - ּכלים אֹו אדם הּקנה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבקצה
מּפי  ּבּמים"; ׁשטף לא וידיו הּזב, ּבֹו יּגע אׁשר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ"וכל
והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ׁשהּכתּוב למדּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו ּנגיעה מה נגיעה; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּבלׁשֹון
ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף נגיעה, אצל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּגלּוי

הּסתרים ּבבית ׁשּיסיט בגוף]לא מוסתרים מקומות היה [- . ְְִִֵֶַָָָָֹ
נטמא; - הּזב את ּבֹו והסיט טהֹור, ׁשל ּבקמטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּקנה
ּבבית  ׁשהּנֹוׂשא ּוכׁשם אֹותּה; ּכנֹוׂשא הּטמאה את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהּמסיט
הּמסיט  ּכ - זה ספר ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסתרים

טמא. הּסתרים ְְִֵֵַָָּבבית
.Â אֹו[שנמצא]הּזב למׁשּכב העׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

ּכרע - ׁשנּיה ּבכף ּכנגּדֹו הם ריע][הכ למרּכב הרי - הּזב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - הם ּכרעּו הסיטן. ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּככלים
הּזב, נׂשאּו ׁשהרי אב; ונעׂשּו מׁשּכב, מּׁשּום ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָמטּמאין
אכלין  אֹו ּכלים, ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכאּלּו
ּכּלן  הּזב, ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין - אדם אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין,

לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון
.Ê הּנסרהּזב על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו עץ]והּטהֹור ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מחּגירין ׁשהן מתנדנדין]ּבזמן ׁשּכחֹו[- ּבאילן ׁשעלּו אֹו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
חלש]רע עּקרֹו[- ּבעבי ׁשאין האילן והּוא לחק [גזעו], ּכדי ְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֹ

[- של מדה ּבסֹוכה[לחקוק ׁשעלּו אֹו הּקב, ענף]רבע -] ְֶַַַָָֹ
בּה ׁשהּנחּבא והיא רע, ידו]ׁשּכחּה בכף ודֹוחק [כשאוחזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתזּוז[מקפל] מצרי[תתקפל]אֹותּה ּבסּלם ׁשעלּו אֹו [-ּבֹו, ְְִִֶָָָָֻ
הּכבׁשקטן] על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע גשר]ׁשאינֹו -] ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּדלת ועל הּקֹורה מוטין]ועל מחּברין [כשהן ׁשאינן ּבזמן , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ׁשהן מּפני טמא זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבטיט
ּבספינה  יׁשבּו אם אבל ׁשעּמֹו. הּטהֹור את הּזב ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהסיט

להמיט יכֹולה ׁשאינּה לנוד]ּגדֹולה הּנס [- על אֹו ר ּבאדם, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבאילן  ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינן ּבזמן הּספסל על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹו ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּובסֹוכה
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מּצד  עלּו אפּלּו - ּבטיט עׂשּויין ׁשהן ּובדלת ּובקֹורה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבכבׁש
טהֹור. זה הרי ֲֵֶֶָָאחד,

.Á מגיפיןזב ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו סוגרים]וטהֹור את [- ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
וזה  מגיף זה היה טהֹור; זה הרי - ּפֹותחין אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּדלת,
הּטמא  אם - הּבֹור מן זה את זה העלּו נטמא. - ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפֹותח
הּטהֹור  ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו, - הּטהֹור את ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעלה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, נטמא - הּטמא את ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעלה
.Ë מפׁשיליןזב ׁשהיּו מותחים]וטהֹור אם [- - ּבחבלים ְְֲִִִִֶַַָָָָ

אֹורגין, היּו נטמא. - היל מֹוׁש וזה ,היל מֹוׁש זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיה
מן  ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ּבין ּבעֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵּבין
טמא; זה הרי ּכבד, ׁשּמּׂשאן ּבזמן - טֹוענין אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחמֹור,

טהֹור. קל, מּׂשאֹוי היה ְִַַָָָואם
.È ׁשהּכה טהֹור וזב טהֹור. זה הרי הּזב, את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּטמא  הרי הּטהֹור, יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; הּטהֹור, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאת
עליו  נׁשען ּכאּלּו ונמצא הּטהֹור נֹופל, ּבגדי אף ּולפיכ , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ְִֵטמאין.
.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור, על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב

למעלה  ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
אף  - הּזב מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח טהֹור אֹו הּטהֹור, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמן

א  אבן ּביניהן ׁשּיׁש ּפי זה על הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה ֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּזב חּבּורי וכן לגופו]טמא. המחוברים ׁשּנּׂשאּו[דברים ְְִִֵֵֵֶַָָ

זה  הרי - הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי אֹו הּטהֹור, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
הם  ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ּכל נׂשא ּוכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא,
לי  ויראה ׁשּלהן; והּׂשער והּצּפרנים, הּׁשּנים, - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחּבּורים

מּדבריהם זֹו .[מדרבנן]ׁשּטמאה ְְִִֵֶֶָֻ

ה'תשע"ד  טבת ד' קודש שבת יום

ט  ¤¤ּפרק
אם ּדבר ‡. - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֻֻ

והּקיׁש וחזק, יפה ּכחֹו ׁשהּקיׁש[דפק]היה ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ּכלי ְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהניד
היה  אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם טהֹורין. אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהרי
הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו והּקיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹמתנדנד,
הסיטן  ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָּכלים

מּכח [הזיזם] ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אילן  על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, מּכח טמא; ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּסטֹו,

סֹוכה ענף]אֹו מצרי[- סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן -] ְִִֶַַָָָֹֻ
וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, קבּוע והם ׁשאינֹו גשר, -] ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מחּבר משופעים] הּנגר ׁשאינן על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
הּמׁשֹוט[יתד] ועל הּמנעּול ספינה]ועל ּובׁשעה [של , ְְְְַַַַַָָָ

ולא  הנידן, אפּלּו - ּכלים אֹו ּומׁשקין אכלין הּפיל ְְֱֲֳִִִִִִִִִֵֶַָָֹׁשהּקיׁש
על  אֹו אילן על הּקיׁש אם אבל טמאין. אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָנפלּו
קֹורה  אֹו ּכבׁש על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן ְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻסֹוכה

הּמריׁש על אֹו ּבטיט, המחּברין ּדלת עבה]אֹו אֹו[קורה , ְְִִִֶֶַַַָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָעל

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, אפּלּו -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹ
ונפל ּתּנּור ·. הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
זה  הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק הּתּנּור ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמן

.טמא  ֵָ
ּומׁשקין,אין ‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּומׁשקין  אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד ; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו - מהם למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
הרי  ּבהם, נגע ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

טהֹורין  את אּלּו אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, ְְְֲֳִִִֵֵַַָָהאכלין

להמיט „. היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהּזב
לנוד] ּבאסּדא[- אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם ׁשרכבּו[- אֹו , ְְְְֶֶַָָָָָ

ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ּגּבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל
הּטה  ּבגדי ׁשּמא הרי ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים ֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻ

- ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן עליהן. הּזב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדרס
מּכפח חּוץ מדרס, טמאין כיפה]ּבגדיה וכן [- ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

הּנס ׁשּבראׁש תורן]הּבגדים טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּברחים‰. הטחינה]הּנדחק מקום זב [- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ

אמרּו? רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכּיֹוצא
העֹומד  את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּברחים
זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ודֹוחפין ְְְְֲִִֶָָָָָֻּכאן

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא - ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבספק
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ה'תשע"ד  כסלו כ"ח ראשון יום
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― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה ּברּבית,האזהרה מּלהלות נּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֻ
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(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efkְְִַּובמרּבית

(aegd llka dzid `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy)
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ענינים ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר (`sיהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
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ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה, ידי ׁשּתי ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתחת
מׁשּכב  על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורגלּה

ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹזה,
.Ê ׁשּבעקליׁשב הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על [הסל הּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נסחטים] הזיתים ּתחת שבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,
מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל [- ְֲִֵֶַַַַָָָ

מּפני  טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,
רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, [של ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

להכניס מכבש] אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על לא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא בגדים]סּכין ּובין [- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,
.Á נעׂשהזב ׁשּלא ּכלי על נוצר]ׁשּדרס אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

- למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב
ּבֹו נגע ולא אֹומרים [בידיו]הֹואיל ׁשהרי טהֹור, זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ

עליו:]לֹו ליושב ּבכלי [כביכול, מלאכּתנּו ונעׂשה 'עמד :ְְְְֲֲִִֵֶַַֹ
לישיבה]זה' מיועד סאה[אינו ּכפה ּכיצד? כלי]. ויׁשב [- ְְֵֶַַָָָָ

על  אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו עליה, ויׁשב ערבה ּכפה ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹעליה,
מפרש]קלע וכ [- ספינה, טהֹורים,ׁשל אּלּו הרי - ּבהן ּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לא  ליׁשיבה, המיחד - עליו" יׁשב "אׁשר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
לא  זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו', ונעׂשה 'עמד לֹו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹׁשאֹומרים

עם ליׁשיבה, מׁשּמׁש הּכלי היה ליׁשיבה. בנוסף נעׂשה -] ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
ּכגֹון ל] ּבמדרס; מתטּמא זה הרי - לּה ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתֹו

גדול]הרדיד והּתרמל[צעיף והּטּלית, והחלּוק, ,[ילקוט], ְְְְְִִֶַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו נעׂשה לא מהם אחד ׁשּכל ּפי על ׁשאף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהחמת

הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי עם [לשכיבה]למׁשּכב, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ל] ּכלים [בנוסף ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹמלאכּתֹו;

מּטּמאין  ׁשאין וכלים ּבמדרס, הּמּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבאר
לׁשכיבה, ראּוי ואיזה ליׁשיבה, ראּוי ּכלי ואיזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבמדרס,

לרכיבה. ראּוי ְְִִֵֶָָואיזה

ה'תשע"ד  טבת ג' שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
זה ּכבר ‡. ספר ּבתחּלת הסיטּבארנּו ׁשאם האדם [הזיז], ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נֹוׂשא; מּׁשּום נטמא ּבמּׂשא, מטּמאה ׁשהיא הּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת
נטמא. לא האדם, את הּטמאה הסיטה אם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻאבל

את אין ·. ּתסיט ׁשאם טמאה ּכּלן, הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻ
הּטהֹו אּלא האדם - אֹותן ּותטּמא הּטהֹור, הּכלי את אֹו ר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּבּזב, היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד; חבריו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּזב
הּטהֹורין, את הסיט ׁשאם - הּתֹורה ּבכל ּכמֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמצינּו

ואדם טּמאן  הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה היתה ּכיצד? . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
את  הּזב והניד קצתּה, על חרׂש, ּכלי אפּלּו ּכלים, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטהֹור
ּכמי  זה הרי הּזב, מחמת ונתנדנדּו הֹואיל - הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּקצה
ואין  ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו וטּמאן, ּבהן; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנגע
הּכלים, את אֹו האדם את הּזב נׂשא ׁשאם לֹומר, ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצרי
הּדברים. אּלּו ּבכל ויֹולדת ונּדה זבה אֹו זב ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּטּמאן.
מּׁשּום  נטמא הּזב, את ׁשהסיט הּטהֹור ׁשאדם למדּת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנה

ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט והּזב זב; ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנֹוׂשא
ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשּנּדת מּפני טּמאן, - חרׂש ּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו

ּבהן. ֶַָָנגע
הּמּקף חמר ‚. חרׂש ּבכלי נגע ׁשאם - מּמּגעֹו הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טּמאהּו.[- הסיטֹו, ואם טהֹור; , ְְֱִִִִִָָָָ
נבּוב ׁשהּוא חרׂש ּכלי נעׂשה [חלול]וכן לא ועדין ּככּדּור, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפה אירנּיֹות[פתח]לֹו לּפסין ּכמֹו מחוברות'., ['מחבתות ְִִִִֶָָ
הייצור] בתהליך החרס נראה טּמאן;כך הּזב, הסיטן אם -ְֱִִִַָָָ

ּככלי  הם ׁשהרי הּמת, ּבאהל טהֹורֹות ׁשהם ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹואף
סתּום  ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד מּקף ׁשהיתה חרׂש מחט וכן . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

והסיט  הּלבנה, ּבתֹו הּבלּועה וטּבעת העץ, ּבתֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָּבלּועה
הּבלּועין  הּכלים נטמאּו - הּלבנה את אֹו העץ את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָָֹׁשּבתֹוכן;
ולא „. הֹואיל - חרׂש ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב

הּנּדה  ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע
לאברים  מטּמאין ּבּה בלבד]וכּיֹוצא באבריהם -]. ְְְְִִֵֵַַָָ

קמטֹוזב ‰. ּבתֹו אחּוז קנה בגופו]ׁשהיה קמט והסיט [- , ְְְִֵֶֶָָָָָֻ
ׁשּנאמר: טהֹורין, הם הרי - ּכלים אֹו אדם הּקנה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבקצה
מּפי  ּבּמים"; ׁשטף לא וידיו הּזב, ּבֹו יּגע אׁשר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ"וכל
והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ׁשהּכתּוב למדּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו ּנגיעה מה נגיעה; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּבלׁשֹון
ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף נגיעה, אצל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּגלּוי

הּסתרים ּבבית ׁשּיסיט בגוף]לא מוסתרים מקומות היה [- . ְְִִֵֶַָָָָֹ
נטמא; - הּזב את ּבֹו והסיט טהֹור, ׁשל ּבקמטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּקנה
ּבבית  ׁשהּנֹוׂשא ּוכׁשם אֹותּה; ּכנֹוׂשא הּטמאה את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהּמסיט
הּמסיט  ּכ - זה ספר ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסתרים

טמא. הּסתרים ְְִֵֵַָָּבבית
.Â אֹו[שנמצא]הּזב למׁשּכב העׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

ּכרע - ׁשנּיה ּבכף ּכנגּדֹו הם ריע][הכ למרּכב הרי - הּזב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - הם ּכרעּו הסיטן. ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּככלים
הּזב, נׂשאּו ׁשהרי אב; ונעׂשּו מׁשּכב, מּׁשּום ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָמטּמאין
אכלין  אֹו ּכלים, ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכאּלּו
ּכּלן  הּזב, ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין - אדם אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין,

לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון
.Ê הּנסרהּזב על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו עץ]והּטהֹור ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מחּגירין ׁשהן מתנדנדין]ּבזמן ׁשּכחֹו[- ּבאילן ׁשעלּו אֹו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
חלש]רע עּקרֹו[- ּבעבי ׁשאין האילן והּוא לחק [גזעו], ּכדי ְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֹ

[- של מדה ּבסֹוכה[לחקוק ׁשעלּו אֹו הּקב, ענף]רבע -] ְֶַַַָָֹ
בּה ׁשהּנחּבא והיא רע, ידו]ׁשּכחּה בכף ודֹוחק [כשאוחזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתזּוז[מקפל] מצרי[תתקפל]אֹותּה ּבסּלם ׁשעלּו אֹו [-ּבֹו, ְְִִֶָָָָֻ
הּכבׁשקטן] על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע גשר]ׁשאינֹו -] ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּדלת ועל הּקֹורה מוטין]ועל מחּברין [כשהן ׁשאינן ּבזמן , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ׁשהן מּפני טמא זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבטיט
ּבספינה  יׁשבּו אם אבל ׁשעּמֹו. הּטהֹור את הּזב ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהסיט

להמיט יכֹולה ׁשאינּה לנוד]ּגדֹולה הּנס [- על אֹו ר ּבאדם, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבאילן  ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינן ּבזמן הּספסל על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹו ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּובסֹוכה
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מּצד  עלּו אפּלּו - ּבטיט עׂשּויין ׁשהן ּובדלת ּובקֹורה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבכבׁש
טהֹור. זה הרי ֲֵֶֶָָאחד,

.Á מגיפיןזב ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו סוגרים]וטהֹור את [- ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
וזה  מגיף זה היה טהֹור; זה הרי - ּפֹותחין אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּדלת,
הּטמא  אם - הּבֹור מן זה את זה העלּו נטמא. - ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפֹותח
הּטהֹור  ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו, - הּטהֹור את ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעלה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, נטמא - הּטמא את ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעלה
.Ë מפׁשיליןזב ׁשהיּו מותחים]וטהֹור אם [- - ּבחבלים ְְֲִִִִֶַַָָָָ

אֹורגין, היּו נטמא. - היל מֹוׁש וזה ,היל מֹוׁש זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיה
מן  ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ּבין ּבעֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵּבין
טמא; זה הרי ּכבד, ׁשּמּׂשאן ּבזמן - טֹוענין אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחמֹור,

טהֹור. קל, מּׂשאֹוי היה ְִַַָָָואם
.È ׁשהּכה טהֹור וזב טהֹור. זה הרי הּזב, את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּטמא  הרי הּטהֹור, יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; הּטהֹור, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאת
עליו  נׁשען ּכאּלּו ונמצא הּטהֹור נֹופל, ּבגדי אף ּולפיכ , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ְִֵטמאין.
.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור, על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב

למעלה  ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
אף  - הּזב מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח טהֹור אֹו הּטהֹור, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמן

א  אבן ּביניהן ׁשּיׁש ּפי זה על הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה ֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּזב חּבּורי וכן לגופו]טמא. המחוברים ׁשּנּׂשאּו[דברים ְְִִֵֵֵֶַָָ

זה  הרי - הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי אֹו הּטהֹור, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
הם  ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ּכל נׂשא ּוכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא,
לי  ויראה ׁשּלהן; והּׂשער והּצּפרנים, הּׁשּנים, - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחּבּורים

מּדבריהם זֹו .[מדרבנן]ׁשּטמאה ְְִִֵֶֶָֻ

ה'תשע"ד  טבת ד' קודש שבת יום

ט  ¤¤ּפרק
אם ּדבר ‡. - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֻֻ

והּקיׁש וחזק, יפה ּכחֹו ׁשהּקיׁש[דפק]היה ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ּכלי ְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהניד
היה  אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם טהֹורין. אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהרי
הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו והּקיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹמתנדנד,
הסיטן  ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָּכלים

מּכח [הזיזם] ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אילן  על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, מּכח טמא; ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּסטֹו,

סֹוכה ענף]אֹו מצרי[- סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן -] ְִִֶַַָָָֹֻ
וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, קבּוע והם ׁשאינֹו גשר, -] ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מחּבר משופעים] הּנגר ׁשאינן על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
הּמׁשֹוט[יתד] ועל הּמנעּול ספינה]ועל ּובׁשעה [של , ְְְְַַַַַָָָ

ולא  הנידן, אפּלּו - ּכלים אֹו ּומׁשקין אכלין הּפיל ְְֱֲֳִִִִִִִִִֵֶַָָֹׁשהּקיׁש
על  אֹו אילן על הּקיׁש אם אבל טמאין. אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָנפלּו
קֹורה  אֹו ּכבׁש על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן ְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻסֹוכה

הּמריׁש על אֹו ּבטיט, המחּברין ּדלת עבה]אֹו אֹו[קורה , ְְִִִֶֶַַַָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָעל

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, אפּלּו -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹ
ונפל ּתּנּור ·. הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
זה  הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק הּתּנּור ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמן

.טמא  ֵָ
ּומׁשקין,אין ‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּומׁשקין  אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד ; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו - מהם למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
הרי  ּבהם, נגע ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

טהֹורין  את אּלּו אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, ְְְֲֳִִִֵֵַַָָהאכלין

להמיט „. היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהּזב
לנוד] ּבאסּדא[- אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם ׁשרכבּו[- אֹו , ְְְְֶֶַָָָָָ

ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ּגּבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל
הּטה  ּבגדי ׁשּמא הרי ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים ֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻ

- ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן עליהן. הּזב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדרס
מּכפח חּוץ מדרס, טמאין כיפה]ּבגדיה וכן [- ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

הּנס ׁשּבראׁש תורן]הּבגדים טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּברחים‰. הטחינה]הּנדחק מקום זב [- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ

אמרּו? רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכּיֹוצא
העֹומד  את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּברחים
זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ודֹוחפין ְְְְֲִִֶָָָָָֻּכאן

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא - ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבספק



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd zah 'c - elqk g"k -

ה'תשע"ד  כסלו כ"ח ראשון יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה ּברּבית,האזהרה מּלהלות נּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבנׁש לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ "את יתעּלה: אמרֹו (dxevaוהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efkְְִַּובמרּבית

(aegd llka dzid `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy)
"אכל ֿ תּתן fl)לא ,dk `xwie)ּבאּו אּלּו לאוין ּוׁשני . ְְִִֵֵֵֶָָָֹ

אחד swez)לחּזּוק(exn`pe)ּבענין xzil)ּברּבית ׁשהּמלוה , ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ
ענינים ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר (`sיהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ

oenn ziaix Ð 'jyp' :mipipr ipya xaecn miaezkd zehytay
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zahצב 'cÎelqk h"k ycew zayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'eהרּבית הּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִִִֶֶֶַָ
מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא (`sאמרּו:(q:)והרּבית ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

lke`ae "jyp" zlina oenn iabl ynzydl laewndy
(z`f lka "ziaxz"ולא ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְְִִֵֶֶַַָֹֹאי
נׁש ּבלא ibeqּתרּבית ipya mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְִֶֶַֹ

(ziaixd.לאוין ּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָ
ננהֹו מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו (xacוׁשם ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

(md cg`ּכסּפ ֿ את ּדכתיב, הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ."ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו ֿ תּתן "jypלא milind) ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ

(rxlne lirln mi`xwp "ziaxneלֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ את :ְְִֵֶַֹ
ויהיה ,"אכל ֿ תּתן לא ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּבנׁש
לאוין, ׁשני על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ֿ הּמלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל
לפי לחּזּוק, ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָנֹוסף
מאּתֹו ֿ ּתּקח "אל ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּכבר

ותרּבית" נׁש(el ,my)מציעא ּבבא ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
(.`q)ל ׁשּגם לאוי, ֿ אּלּו ׁשּכל אּלא הּוא, לּמלוה זה או ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבענין ׁשּכּלם לפי הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻיּתירי,
ּוכבר ּברּבית. מּלהלות הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻאחד

מציעא. מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו

ה'תשע"ד  כסלו כ"ט שני יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שבת קודש כ "ט כסלו ֿ ד 'טבת 

― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר
זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ k)"לא ,bk mixac), ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּום(dr:)ּבבא תּׁשי ֿ לא מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ci)ולפני ,hi `xwie)ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה hvx)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l). ְְְִִֶַָָ

ה'תשע"ד  כסלו ל' שלישי יום

.ÊÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ֿ תׂשימּון ck)"לא ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף ,"נׁש עליו ֿ תׂשימּון "לא ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
ֿ הּמלוה, את ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכסּפ ֿ את ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ֿ תהיה לא ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלא
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח אל ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
ֿ תּתן לא עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלא
הּמלוה, ֿ תעׂשה: ּבלא עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
ֿ תהיה לא ועל מּמּנּו, ֿ ּתּקח ּבל ועל ֿ ּתּתן, ּבל על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין
לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון לא ועל ּכנׁשה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻתּתן
מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹֹלוה
עליו ֿ תׂשימּון לא מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹערב

זה לאו על והעֹובר ."נׁש(ziaixa delnd)היא אם ― ְִִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה dxeriyרּבית z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn ziaix) ְִִָ

("ziaix wa`" znerl .y`xnמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים

ה'תשע"ד  טבת א' רביעי יום

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ח מןהּמצוה רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ

אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּגֹוי
ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנּזיקֹו,
"לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, עם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּלעׂשֹותֹו

"תּׁשי(`k ,bk mixac)המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי , ְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, vz`ׁשּזה ik zyxt) ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

(myתּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם ֿ תעׂשה". לא מצות זֹו ―ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(zelabd)ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).

ה'תשע"ד  טבת ב' חמישי יום

ה'תשע"ד  טבת ג' שישי יום

ה'תשע"ד  טבת ד' קודש שבת יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו ונטען,הּמצוה טֹוען ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

יאמר אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹוהּוא
זה" g)ּכי-הּוא ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַָ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות
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i"yx
(‡È).Â‰ÈÏ‡ È„È ÏÚ ÌÈÓ ˜ˆÈ הכרמל,‡˘¯ בהר

עד  מים, כמעיינות אצבעותיו נעשו וביציקתו
ידו  על נס לנו ליעשות הוא וראוי התעלה, שנתמלאה

ריד)במים רמז שמעוני Â‚Â'.(È‚):(ילקוט '‰ ‡¯˜ ÈÎ Ï‡
רחמין, עלנא בעי ההיא, רשעתא חובין תדכר לא בבעו

וכו': ה' זמין Ô‚Ó.(ÂË)ארי ÈÏ ÂÁ˜ הכעס מפני
ממנו: שכינה ‚·ÌÈ.(ÊË)נסתלקה ÌÈ·‚ מלאים בורות

Ê‡˙.(ÁÈ)מים: Ï˜Â בעיני ומועט נקל זה נס ועוד
מואב  את ונתן אחר, נס אתכם להפליא והוסיף ה',

˙ÂÏÈÙ.(ËÈ)בידכם: ·ÂË ıÚ ÏÎÂ שנאמר פי על אף

יט) כ שהיא (דברים לכם, התיר כאן עצה, את תשחית לא :
אומר הוא וכן לפניו, ונקלית בזויה ז)אומה כג לא (שם :

שבהם: הטובים האילנות אלו וטובתם, שלומם תדרוש
.‰·ÂË‰ ‰˜ÏÁ‰:בלע''ז קומצ''י זרועה, שדה

(Î).‰ÁÓ‰ ˙ÂÏÚÎ ¯˜·· È‰ÈÂ לירד התחילו המים
באין  המנחה וכעלות אדום, בארץ בבקר השמים מן
רוח  תראו לא שאמר לפי הנחל, לאותו ובאין שוטפין

תנחומא: רבי במדרש גשם, תראו ÏÚ(Î‡)ולא
.ÏÂ·‚‰:מרק''א שקורין הספר, על

cec zcevn
(‡È).‰Ù ÔÈ‡‰:פה אין  ÌÈÓ.האם  ˜ˆÈ לומר:‡˘¯ רוצה

עת: בכל  עמו והתבודד משרתו, ‰'.(È·)שהיה ¯·„ Â˙Â‡ ˘È
ה': מדבר  בא אם כי להלחם , המחנה  אל  בא לא בוודאי כי 

(‚È).ÍÏÂ ÈÏ ‰Óאשר והקורבה  האהבה  היא מה  לומר : רוצה 
כן אם ומדוע  לך , עשיתי  ומה לי, שעשית  הטובה מהי בינינו ,

בי: Â‚Â'.תשאל ÍÈ·‡ È‡È· Ï‡ ÍÏ: הבעל נביאי ‡Ïהם 
.'ÂÎÂאנו כי  האלה , כדברים עתה  תאמר  אל  לומר : רצה

החטאים: בהזכרת הדין תעורר ואל  ÂÈÙÏ.(È„)בסכנה, È˙„ÓÚ בתפלה:‡˘¯ לפניו לעמוד  רגיל ÂÎÂ'.שאני ÈÏÂÏ ÈÎרצה
יהושפט : פני  נושא שאני מה הזה, הדבר  היה  לא  אם  ÂÎÂ'.לומר: ËÈ·‡ Ì‡, יהושפט בזולת אליך  מביט הייתי אם לומר : רצה

השבועה : עונש עלי Ô‚Ó.(ÂË)יהיה  ÈÏ ÂÁ˜אין כי הנבואה, עליו חלה  לא יהורם , על שכעס  בעבור  כי בנגונו, לשמחני
העצבון: עם היא בא והכעס שמחה, מתוך  אלא  שורה Ô‚Î.הנבואה  ‰È‰Â:הנבואה רוח  עליו שרתה  לנגן, התחיל המנגן  כאשר

(ÊË).ÌÈ·‚ ÌÈ·‚: הבאים המים בהם ¯ÁÂ.(ÊÈ)להתאסף Â‡¯˙ ‡Ï הרוח ידי על  טבעי, בדרך  המים יבואו לא לומר : רצה 
נס: פי על  יבואו אם כי למאכלם :ÌÎÈ˜ÓÂ.והגשם שהביאו עליהם :ÌÎ˙Ó‰·Â.מה רוכבים  שהיו  Ê‡˙.(ÁÈ)מה Ï˜Â החסד

בידכם : מואב את בתת  מזה , גדול  חסד  יעשה עוד  כי  ה', בעיני נקל  הוא ונבחרה :ÂÁ·Ó¯.(ËÈ)הזה  תשחיתו˙Â·È‡Î.טובה
בהשחתה: הנכאבים  חיים, בעלי  מן מושאל  לשון והוא אבנים, בה  שתשליכו במה ‰ÁÓ‰.(Î)אותה , ˙ÂÏÚÎזמן בא  כאשר 

הבוקר: תמיד מנחת המה :˘ÂÚÓ.(Î‡)העלאת גם נאספו למלחמה, שעלו שמעו  ÂÁ‚¯.כאשד ÏÎÓ:החרב לחגור היודע מכל
.‰ÏÚÓÂ:נעדר לא איש לומר : ורצה מלחמה, אנשי הגבורים  הם מהם, והמעולים

oeiv zcevn
(‡È).˜ˆÈ: שפך(·È).Â˙Â‡:עמו(„È).ÈÏÂÏ:לא אם
(ÂË).Ô‚Ó:לנגן כמו‚·ÌÈ.העמק :‰ÏÁ.(ÊË)יודע בורות,

יד) ל מגבא:(ישעיהו מים ולחשוף :(ËÈ).‰˜ÏÁ‰כמו השדה,
ל) יד ב יואב :(שמואל חלקת ראו :(‡Î).Â˜ÚˆÈÂידי על  נאספו

המאסף: צעקת



צג zah 'cÎelqk h"k ycew zayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'eהרּבית הּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִִִֶֶֶַָ
מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא (`sאמרּו:(q:)והרּבית ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

lke`ae "jyp" zlina oenn iabl ynzydl laewndy
(z`f lka "ziaxz"ולא ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְְִִֵֶֶַַָֹֹאי
נׁש ּבלא ibeqּתרּבית ipya mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְִֶֶַֹ

(ziaixd.לאוין ּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָ
ננהֹו מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו (xacוׁשם ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

(md cg`ּכסּפ ֿ את ּדכתיב, הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ."ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו ֿ תּתן "jypלא milind) ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ

(rxlne lirln mi`xwp "ziaxneלֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ את :ְְִֵֶַֹ
ויהיה ,"אכל ֿ תּתן לא ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּבנׁש
לאוין, ׁשני על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ֿ הּמלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל
לפי לחּזּוק, ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָנֹוסף
מאּתֹו ֿ ּתּקח "אל ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּכבר

ותרּבית" נׁש(el ,my)מציעא ּבבא ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
(.`q)ל ׁשּגם לאוי, ֿ אּלּו ׁשּכל אּלא הּוא, לּמלוה זה או ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבענין ׁשּכּלם לפי הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻיּתירי,
ּוכבר ּברּבית. מּלהלות הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻאחד

מציעא. מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו

ה'תשע"ד  כסלו כ"ט שני יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שבת קודש כ "ט כסלו ֿ ד 'טבת 

― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר
זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ k)"לא ,bk mixac), ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּום(dr:)ּבבא תּׁשי ֿ לא מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ci)ולפני ,hi `xwie)ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה hvx)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l). ְְְִִֶַָָ

ה'תשע"ד  כסלו ל' שלישי יום

.ÊÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ֿ תׂשימּון ck)"לא ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף ,"נׁש עליו ֿ תׂשימּון "לא ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
ֿ הּמלוה, את ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכסּפ ֿ את ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ֿ תהיה לא ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלא
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח אל ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
ֿ תּתן לא עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלא
הּמלוה, ֿ תעׂשה: ּבלא עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
ֿ תהיה לא ועל מּמּנּו, ֿ ּתּקח ּבל ועל ֿ ּתּתן, ּבל על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין
לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון לא ועל ּכנׁשה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻתּתן
מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹֹלוה
עליו ֿ תׂשימּון לא מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹערב

זה לאו על והעֹובר ."נׁש(ziaixa delnd)היא אם ― ְִִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה dxeriyרּבית z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn ziaix) ְִִָ

("ziaix wa`" znerl .y`xnמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים

ה'תשע"ד  טבת א' רביעי יום

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ח מןהּמצוה רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ

אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּגֹוי
ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנּזיקֹו,
"לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, עם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּלעׂשֹותֹו

"תּׁשי(`k ,bk mixac)המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי , ְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, vz`ׁשּזה ik zyxt) ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

(myתּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם ֿ תעׂשה". לא מצות זֹו ―ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(zelabd)ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).

ה'תשע"ד  טבת ב' חמישי יום

ה'תשע"ד  טבת ג' שישי יום

ה'תשע"ד  טבת ד' קודש שבת יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו ונטען,הּמצוה טֹוען ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

יאמר אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹוהּוא
זה" g)ּכי-הּוא ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַָ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות
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:íéðáàa eáàëz äáBhä ä÷ìçä ìëå eîzñzëCøcî íéàa íéî-äpäå äçðnä úBìòk ø÷aá éäéå ¦§®Ÿ§¨Æ©¤§¨´©½̈©§¦−¨£¨¦«©§¦³©Ÿ Æ¤Æ©£´©¦§½̈§¦¥©¬¦¨¦−¦¤´¤

:íénä-úà õøàä àìnzå íBãààëëìnä eìò-ék eòîL áàBî-ìëåøâç ìkî e÷òviå ía íçläì íé ¡®©¦¨¥¬¨−̈¤¤©¨«¦§¨¨Æ¨«§½¦«¨¬©§¨¦−§¦¨´¤¨®©¦¨£À¦¸ŸŸ¥³
:ìeábä-ìò eãîòiå äìòîå äøâç£Ÿ̈Æ¨©½§¨©©©§−©«©§«

i"yx
(‡È).Â‰ÈÏ‡ È„È ÏÚ ÌÈÓ ˜ˆÈ הכרמל,‡˘¯ בהר

עד  מים, כמעיינות אצבעותיו נעשו וביציקתו
ידו  על נס לנו ליעשות הוא וראוי התעלה, שנתמלאה

ריד)במים רמז שמעוני Â‚Â'.(È‚):(ילקוט '‰ ‡¯˜ ÈÎ Ï‡
רחמין, עלנא בעי ההיא, רשעתא חובין תדכר לא בבעו

וכו': ה' זמין Ô‚Ó.(ÂË)ארי ÈÏ ÂÁ˜ הכעס מפני
ממנו: שכינה ‚·ÌÈ.(ÊË)נסתלקה ÌÈ·‚ מלאים בורות

Ê‡˙.(ÁÈ)מים: Ï˜Â בעיני ומועט נקל זה נס ועוד
מואב  את ונתן אחר, נס אתכם להפליא והוסיף ה',

˙ÂÏÈÙ.(ËÈ)בידכם: ·ÂË ıÚ ÏÎÂ שנאמר פי על אף

יט) כ שהיא (דברים לכם, התיר כאן עצה, את תשחית לא :
אומר הוא וכן לפניו, ונקלית בזויה ז)אומה כג לא (שם :

שבהם: הטובים האילנות אלו וטובתם, שלומם תדרוש
.‰·ÂË‰ ‰˜ÏÁ‰:בלע''ז קומצ''י זרועה, שדה

(Î).‰ÁÓ‰ ˙ÂÏÚÎ ¯˜·· È‰ÈÂ לירד התחילו המים
באין  המנחה וכעלות אדום, בארץ בבקר השמים מן
רוח  תראו לא שאמר לפי הנחל, לאותו ובאין שוטפין

תנחומא: רבי במדרש גשם, תראו ÏÚ(Î‡)ולא
.ÏÂ·‚‰:מרק''א שקורין הספר, על

cec zcevn
(‡È).‰Ù ÔÈ‡‰:פה אין  ÌÈÓ.האם  ˜ˆÈ לומר:‡˘¯ רוצה

עת: בכל  עמו והתבודד משרתו, ‰'.(È·)שהיה ¯·„ Â˙Â‡ ˘È
ה': מדבר  בא אם כי להלחם , המחנה  אל  בא לא בוודאי כי 

(‚È).ÍÏÂ ÈÏ ‰Óאשר והקורבה  האהבה  היא מה  לומר : רוצה 
כן אם ומדוע  לך , עשיתי  ומה לי, שעשית  הטובה מהי בינינו ,

בי: Â‚Â'.תשאל ÍÈ·‡ È‡È· Ï‡ ÍÏ: הבעל נביאי ‡Ïהם 
.'ÂÎÂאנו כי  האלה , כדברים עתה  תאמר  אל  לומר : רצה

החטאים: בהזכרת הדין תעורר ואל  ÂÈÙÏ.(È„)בסכנה, È˙„ÓÚ בתפלה:‡˘¯ לפניו לעמוד  רגיל ÂÎÂ'.שאני ÈÏÂÏ ÈÎרצה
יהושפט : פני  נושא שאני מה הזה, הדבר  היה  לא  אם  ÂÎÂ'.לומר: ËÈ·‡ Ì‡, יהושפט בזולת אליך  מביט הייתי אם לומר : רצה

השבועה : עונש עלי Ô‚Ó.(ÂË)יהיה  ÈÏ ÂÁ˜אין כי הנבואה, עליו חלה  לא יהורם , על שכעס  בעבור  כי בנגונו, לשמחני
העצבון: עם היא בא והכעס שמחה, מתוך  אלא  שורה Ô‚Î.הנבואה  ‰È‰Â:הנבואה רוח  עליו שרתה  לנגן, התחיל המנגן  כאשר

(ÊË).ÌÈ·‚ ÌÈ·‚: הבאים המים בהם ¯ÁÂ.(ÊÈ)להתאסף Â‡¯˙ ‡Ï הרוח ידי על  טבעי, בדרך  המים יבואו לא לומר : רצה 
נס: פי על  יבואו אם כי למאכלם :ÌÎÈ˜ÓÂ.והגשם שהביאו עליהם :ÌÎ˙Ó‰·Â.מה רוכבים  שהיו  Ê‡˙.(ÁÈ)מה Ï˜Â החסד

בידכם : מואב את בתת  מזה , גדול  חסד  יעשה עוד  כי  ה', בעיני נקל  הוא ונבחרה :ÂÁ·Ó¯.(ËÈ)הזה  תשחיתו˙Â·È‡Î.טובה
בהשחתה: הנכאבים  חיים, בעלי  מן מושאל  לשון והוא אבנים, בה  שתשליכו במה ‰ÁÓ‰.(Î)אותה , ˙ÂÏÚÎזמן בא  כאשר 

הבוקר: תמיד מנחת המה :˘ÂÚÓ.(Î‡)העלאת גם נאספו למלחמה, שעלו שמעו  ÂÁ‚¯.כאשד ÏÎÓ:החרב לחגור היודע מכל
.‰ÏÚÓÂ:נעדר לא איש לומר : ורצה מלחמה, אנשי הגבורים  הם מהם, והמעולים

oeiv zcevn
(‡È).˜ˆÈ: שפך(·È).Â˙Â‡:עמו(„È).ÈÏÂÏ:לא אם
(ÂË).Ô‚Ó:לנגן כמו‚·ÌÈ.העמק :‰ÏÁ.(ÊË)יודע בורות,

יד) ל מגבא:(ישעיהו מים ולחשוף :(ËÈ).‰˜ÏÁ‰כמו השדה,
ל) יד ב יואב :(שמואל חלקת ראו :(‡Î).Â˜ÚˆÈÂידי על  נאספו

המאסף: צעקת
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:äîãà éðt Lcçúe ïeàøaé Eçeøàì:åéNòîa ýåýé çîNé íìBòì ýåýé ãBáë éäéáìõøàì èéanä −«£¦¨«¥®¹§©¥À§¥´£¨¨«§¦³§´§Ÿ̈´§¨®¦§©−§Ÿ̈´§©«£¨«©©¦´−¨¨¤
:eðLòéå íéøäa òbé ãòøzåâì:éãBòa éäìàì äønæà éiça ýåýéì äøéLàãìéëðà éçéN åéìò áøòé ©¦§¨®¦©−¤«¨¦´§¤«¡¨«¨¦´¨©«Ÿ̈´§©¨®£©§−̈¥«Ÿ©´§¦«¤«¡©´¨¨´¦¦®¨« ¹Ÿ¦À

:ýåýéa çîNàäì:déeììä äåäé-úà éLôð éëøa íðéà ãBò | íéòLøe õøàä-ïî | íéàhç enzé ¤§©¬©«Ÿ̈«¦©³©¨¦̧¦¨¿̈¤§¨¦³³¥À̈¨«§¦´−©§¦¤§¹Ÿ̈À©«§¨«
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à:åéúBìéìò íénòá eòéãBä BîLá eàø÷ ýåýéì eãBäá:åéúBàìôð-ìëa eçéN Bì-eønæ Bì-eøéL ´−©«Ÿ̈¦§´¦§®¦¬¨« ¹©¦À£¦«¨«¦«−©§®¦¹À§¨¦§§¨«
â:ýåýé éL÷áî | áì çîNé BLã÷ íLa eììäúäã:ãéîz åéðô eLwa Bfòå ýåýé eLøcäåéúBàìôð eøëæ −¦§©«§§¥´¨§®¦¹§©À¥³§©§¥Ä§Ÿ̈«¦§´§Ÿ̈´§ª®©§−¨¨´¨¦«¦§À¦§§¨¬

:åéô-éètLîe åéúôî äNò-øLàå:åéøéça á÷òé éða Bcáò íäøáà òøææõøàä-ìëa eðéäìà ýåýé àeä £¤¨¨®«¹Ÿ§À̈¦§§¥¦«−¤©©§¨¨´©§®§¥−©«£´Ÿ§¦¨«−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¨¹̈À̈¤
:åéètLî¦§¨¨«

i"yx
(ÂÎ).Â· ˜Á˘Ï רבותינו אמרו כך ביום, שעות שלש

בו  התשחק איוב בספר מפורש וכך ע"א במסכת
¯ÌÁÂ.(ËÎ)כצפור: ÛÒÂ˙כמו כליון עג)לשון (לעיל

תמו: ¯ÍÁÂ.(Ï)ספו ÁÏ˘˙:המתים בתחיית
(·Ï).Â˘ÚÈÂ ÌÈ¯‰· Ú‚Èבסיני שמפורש (שמות כמו

כולו:י"ט) עשן סיני חי ·È„ÂÚ.(Ï‚)והר בעודני כמו
ל"א) ÌÈ‡ËÁ.(Ï‰):(דברים ÂÓ˙È:חוטאים

(‡).ÂÈ˙ÂÏÈÏÚ:מעלליו(‚).Â˘„˜ Ì˘· ÂÏÏ‰˙‰
כמוהו, פטרון לכם שיש קדשו שם במעוז התפארו

בלע"ז: וו"ש פורוונטי"ץ התהללו

cec zcevn
(ÂÎ).ÔÂÎÏ‰È ˙ÂÈ‡ Ì˘חכמה נתן אשר  ה' מנפלאות והוא

הנרצה: המקום אל  להשיטה הספינה  מנהיגי Ê‰.בלב  Ô˙ÈÂÏ
ומטייל  משחק  להיות  יצרת אותו  גדלו ברוב  הידוע הלויתן  זה 
למאכל : לו והמה הבריות  מכל יחת ולא ההוא בהים

(ÊÎ).ÌÏÂÎמאכלם לתת אליך  יקוו שבעולם הבריות  כל
לו: הצריך  בזמן אשר˙˙Ô.(ÁÎ)לכ "א מזונם להם תתן אתה 

פעמים ור "ל  טוב ישבעון והמה ידך  תפתח  ואתה  ילקטון
טוב: ישבעון  עד  בהרווחה ופעמים מעט  מעט  ילקטון  עד  ÍÈÙ.(ËÎ)בצמצום ¯È˙Ò˙ וכל מכל פניך  מהם תסתיר בעת אבל

ופחד : בהלה יאחזם  ממנ':˙ÛÒÂ.אז נבראו אשר לעפרם  וישובו יגועון  אז גניזתם  מקום אל  רוחם תאסף ˙˘ÁÏ.(Ï)כאשר 
האדמה  פני בהם ותחדש  כבתחילה יבראון אז התחי ' בזמן המתי' בפגרי  החיוני רוח תשלח החי וכאשר כל על יאמר בראשונה כי (ועם

הברואים) מבחר שהוא לבד האדם על ידבר ‰'.(Ï‡):עתה „Â·Î È‰È על והשגחתו ברואיו פלאי נראה  כי על עולם ימי כל  יתמיד  כבודו
·ÂÈ˘ÚÓ.כל: '‰ ÁÓ˘È:ב "ה בהמקום  כן  לא אבל  לרעתו תהיינה כאשר  ידיו במעשה  עצבון לפעמים יבוא לב"ו כי 

(·Ï).„Ú¯˙Â:ידיו ממעשה הוא  ירעד לפעמים אשר ב"ו העשן:Â˘ÚÈÂ.משא"כ ויעלו  שרופים אני·ÈÈÁ.(Ï‚)יהיו בעת 
במ"ש :·È„ÂÚ.חי : הדבר וכפל  בקיומי אני בישועתו:ÚÈ¯·.(Ï„)בעוד  אני ואשמח ברצון לקבלה תפלתי  עליו יומתק

(‰Ï).ÂÓ˙È:בעולם רשעים  עוד  יהיו  לא  וא "כ  חטאים יעשו  ולא  יצרם על  יתגברו אדם  שבני ר"ל  חטאים שיתמו  היא תפלתי
.ÈÎ¯·: זאת על  יה הללו כולכם אתם וגם ה' את נפשי תברך יהיה  כן גדולתו:·˘ÂÓ.(‡)כאשר  על המורה לבדו לו המיוחד

.ÂÚÈ„Â‰: מעשיו פלאי העמים  בין ÂÏ.(·)פרסמו Â¯È˘: בפה.ÂÏ Â¯ÓÊ: שיר נפלאותיו:˘ÂÁÈ.בכלי בכל  בתמידות  דברו
(‚).ÂÏÏ‰˙‰: יכלתו על יורה אשר  קדשו בשם להתפאר א "ע Ï·.שבחו ÁÓ˘Èבשמעו ה' ממבקשי כ "א לב  שישמח  למען

אלה: ויכלתו:ÂÊÂÚÂ.(„)כל עוזו לכם להראות ÂÈÙ.(‰)דרשו ÈËÙ˘ÓÂ:פיו במאמר שעשה ‡·¯‰Ì.(Â)המשפטים  Ú¯Ê
אברהם: של  מזרע לה' הנבחרים יעקב ובני  עבדו אברהם  זרע  Â‚Â'.(Ê)אתם  ‡Â‰הוא הארץ בכל שולטים שמשפטיו מי  ר"ל
אלהינו:

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÔÂ¯·˘È'ה על  שברו כמו תקוה  קמו)(לקמ ענין :ן
(ËÎ).ÛÒÂ˙ אל הרוח והכנסת  מיתה  ענין והוא תאסף כמו 

גניזתו: מיתה :ÔÂÚÂ‚È.מקום  רעד Ú¯˙Â„.(Ï·)ענין מלשון
מנחת ÚÈ¯·.(Ï„)ורתת : לה ' וערבה כמו מתיקות (מלאכי ענין

לארץ˘ÈÁÈ.:ג) שיח  כמו יב)דבורי מלשוןÂÓ˙È.(Ï‰):(איוב
והשלמה: להם:‡ÌÈ.תם אין

xe` ldi
יהי דקל"הלא ח"א זהר  במעשיו. ה' ישמח  לעולם ה' כבוד 

דף במה"נ  ועוד בזה. האריך  שם הרמ"ז ובפי' במה"נ. ע"א
ב'. נ"ז ח"ב א'. קפ"ב  סע "א. דקי"ט  ובזהר  א '. קי"ד ב' ק"ב

סע "א: די"ו ח "ג  א'. רנ"ט
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à:åéúBìéìò íénòá eòéãBä BîLá eàø÷ ýåýéì eãBäá:åéúBàìôð-ìëa eçéN Bì-eønæ Bì-eøéL ´−©«Ÿ̈¦§´¦§®¦¬¨« ¹©¦À£¦«¨«¦«−©§®¦¹À§¨¦§§¨«
â:ýåýé éL÷áî | áì çîNé BLã÷ íLa eììäúäã:ãéîz åéðô eLwa Bfòå ýåýé eLøcäåéúBàìôð eøëæ −¦§©«§§¥´¨§®¦¹§©À¥³§©§¥Ä§Ÿ̈«¦§´§Ÿ̈´§ª®©§−¨¨´¨¦«¦§À¦§§¨¬

:åéô-éètLîe åéúôî äNò-øLàå:åéøéça á÷òé éða Bcáò íäøáà òøææõøàä-ìëa eðéäìà ýåýé àeä £¤¨¨®«¹Ÿ§À̈¦§§¥¦«−¤©©§¨¨´©§®§¥−©«£´Ÿ§¦¨«−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¨¹̈À̈¤
:åéètLî¦§¨¨«

i"yx
(ÂÎ).Â· ˜Á˘Ï רבותינו אמרו כך ביום, שעות שלש

בו  התשחק איוב בספר מפורש וכך ע"א במסכת
¯ÌÁÂ.(ËÎ)כצפור: ÛÒÂ˙כמו כליון עג)לשון (לעיל

תמו: ¯ÍÁÂ.(Ï)ספו ÁÏ˘˙:המתים בתחיית
(·Ï).Â˘ÚÈÂ ÌÈ¯‰· Ú‚Èבסיני שמפורש (שמות כמו

כולו:י"ט) עשן סיני חי ·È„ÂÚ.(Ï‚)והר בעודני כמו
ל"א) ÌÈ‡ËÁ.(Ï‰):(דברים ÂÓ˙È:חוטאים

(‡).ÂÈ˙ÂÏÈÏÚ:מעלליו(‚).Â˘„˜ Ì˘· ÂÏÏ‰˙‰
כמוהו, פטרון לכם שיש קדשו שם במעוז התפארו

בלע"ז: וו"ש פורוונטי"ץ התהללו

cec zcevn
(ÂÎ).ÔÂÎÏ‰È ˙ÂÈ‡ Ì˘חכמה נתן אשר  ה' מנפלאות והוא

הנרצה: המקום אל  להשיטה הספינה  מנהיגי Ê‰.בלב  Ô˙ÈÂÏ
ומטייל  משחק  להיות  יצרת אותו  גדלו ברוב  הידוע הלויתן  זה 
למאכל : לו והמה הבריות  מכל יחת ולא ההוא בהים

(ÊÎ).ÌÏÂÎמאכלם לתת אליך  יקוו שבעולם הבריות  כל
לו: הצריך  בזמן אשר˙˙Ô.(ÁÎ)לכ "א מזונם להם תתן אתה 

פעמים ור "ל  טוב ישבעון והמה ידך  תפתח  ואתה  ילקטון
טוב: ישבעון  עד  בהרווחה ופעמים מעט  מעט  ילקטון  עד  ÍÈÙ.(ËÎ)בצמצום ¯È˙Ò˙ וכל מכל פניך  מהם תסתיר בעת אבל

ופחד : בהלה יאחזם  ממנ':˙ÛÒÂ.אז נבראו אשר לעפרם  וישובו יגועון  אז גניזתם  מקום אל  רוחם תאסף ˙˘ÁÏ.(Ï)כאשר 
האדמה  פני בהם ותחדש  כבתחילה יבראון אז התחי ' בזמן המתי' בפגרי  החיוני רוח תשלח החי וכאשר כל על יאמר בראשונה כי (ועם

הברואים) מבחר שהוא לבד האדם על ידבר ‰'.(Ï‡):עתה „Â·Î È‰È על והשגחתו ברואיו פלאי נראה  כי על עולם ימי כל  יתמיד  כבודו
·ÂÈ˘ÚÓ.כל: '‰ ÁÓ˘È:ב "ה בהמקום  כן  לא אבל  לרעתו תהיינה כאשר  ידיו במעשה  עצבון לפעמים יבוא לב"ו כי 

(·Ï).„Ú¯˙Â:ידיו ממעשה הוא  ירעד לפעמים אשר ב"ו העשן:Â˘ÚÈÂ.משא"כ ויעלו  שרופים אני·ÈÈÁ.(Ï‚)יהיו בעת 
במ"ש :·È„ÂÚ.חי : הדבר וכפל  בקיומי אני בישועתו:ÚÈ¯·.(Ï„)בעוד  אני ואשמח ברצון לקבלה תפלתי  עליו יומתק

(‰Ï).ÂÓ˙È:בעולם רשעים  עוד  יהיו  לא  וא "כ  חטאים יעשו  ולא  יצרם על  יתגברו אדם  שבני ר"ל  חטאים שיתמו  היא תפלתי
.ÈÎ¯·: זאת על  יה הללו כולכם אתם וגם ה' את נפשי תברך יהיה  כן גדולתו:·˘ÂÓ.(‡)כאשר  על המורה לבדו לו המיוחד

.ÂÚÈ„Â‰: מעשיו פלאי העמים  בין ÂÏ.(·)פרסמו Â¯È˘: בפה.ÂÏ Â¯ÓÊ: שיר נפלאותיו:˘ÂÁÈ.בכלי בכל  בתמידות  דברו
(‚).ÂÏÏ‰˙‰: יכלתו על יורה אשר  קדשו בשם להתפאר א "ע Ï·.שבחו ÁÓ˘Èבשמעו ה' ממבקשי כ "א לב  שישמח  למען

אלה: ויכלתו:ÂÊÂÚÂ.(„)כל עוזו לכם להראות ÂÈÙ.(‰)דרשו ÈËÙ˘ÓÂ:פיו במאמר שעשה ‡·¯‰Ì.(Â)המשפטים  Ú¯Ê
אברהם: של  מזרע לה' הנבחרים יעקב ובני  עבדו אברהם  זרע  Â‚Â'.(Ê)אתם  ‡Â‰הוא הארץ בכל שולטים שמשפטיו מי  ר"ל
אלהינו:

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÔÂ¯·˘È'ה על  שברו כמו תקוה  קמו)(לקמ ענין :ן
(ËÎ).ÛÒÂ˙ אל הרוח והכנסת  מיתה  ענין והוא תאסף כמו 

גניזתו: מיתה :ÔÂÚÂ‚È.מקום  רעד Ú¯˙Â„.(Ï·)ענין מלשון
מנחת ÚÈ¯·.(Ï„)ורתת : לה ' וערבה כמו מתיקות (מלאכי ענין

לארץ˘ÈÁÈ.:ג) שיח  כמו יב)דבורי מלשוןÂÓ˙È.(Ï‰):(איוב
והשלמה: להם:‡ÌÈ.תם אין

xe` ldi
יהי דקל"הלא ח"א זהר  במעשיו. ה' ישמח  לעולם ה' כבוד 

דף במה"נ  ועוד בזה. האריך  שם הרמ"ז ובפי' במה"נ. ע"א
ב'. נ"ז ח"ב א'. קפ"ב  סע "א. דקי"ט  ובזהר  א '. קי"ד ב' ק"ב

סע "א: די"ו ח "ג  א'. רנ"ט
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: דוחה ב: עמוד נח ìà÷æçé,דף øa éîøc eäì úéà àîìò éleëc ,àìŸ§¥¨§¨¦§§¨¦©§¤§¥

לימין, להקיף שצריך מודים הכל החיצון ובמזבח לימין, לפנות בעבודה àëäåשצריך §¨¨
הפנימי  המזבח øîעל ,éâìôéî à÷ àäaהגלילי יוסי רבי -ïðéôìé ,øáñ עבודה §¨¨¦§§¥©¨©¨§¦©

ב  עושים הפנימיíéðtשהיו במזבח -õeçî ולכ החיצון, במזבח מהעבודה במזבח - גם ן §¦¦
לימין, לפנות צריכים עקיבאøîeהפנימי רבי -,õeçî íéðt ïðéôìé àì ,øáñ ולכן ©¨©Ÿ¨§¦©§¦¦

לימין. לפנות צריך אינו הפנימי במזבח

הגמרא: éìéשואלת àìc éäð ,àáé÷ò éaøå,õeçî íéðt ó במזבח לפנות חיוב ואין §©¦£¦¨§¦§¨¨¦§¦¦
ד  לומר לו היה לשמאל, דווקא שפונה אמר מדוע לימין, ãéáòðהפנימי éëä éòa éà¦¨¥¨¦©£¦

כך, יעשה לימין, לפנות ברצונו שאם -ãéáòð éëä éòa éà לפנות ברצונו ואם - ¦¨¥¨¦©£¦
כך. יעשה לשמאל,

הגמרא: àáé÷ò,מתרצת éaø Cì øîà כיון לשמאל, לפנות דווקא חייב הוא כאן ¨©¨©¦£¦¨
הדין,àðécîש  מעיקר -àLéøa òâôc ïø÷ àeääa,הקדשים מקודש ביציאתו תיכף ¦¦¨§©¤¤§¨©§¥¨

מערבית, דרומית קרן àLéøaשהיא ãéáò àeääa כיון בתחילה, לתת לו היה עליה - §©¨¦§¥¨
úBönä ìò ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì Léø øîàc ולא מיד, יעשנה במצוה הפוגע - §¨©¥¨¦¥©£¦¦©©¦§

בה, שפוגע הראשונה הקרן על לדלג לו היה ולא עליה, ãéáòיעבור àì éànàå בקרן §©©Ÿ¨¦
הוא תחילה, בה שפגע çaænä'הראשונה ìà àöéå' áéúëc íeMî מכך שדורשים ¦¦§¦§¨¨¤©¦§¥©

נותן çaæîשאינו délekî ÷éôðc ãò של אורכו מכל ההיכל פתח כלפי שיצא - ©§¨¦¦¥¦§¥©
מ  הוא ולכן מזרח, לצד שפגע מזבח הראשונה הקרן שהיא מזרחית, דרומית בקרן תחיל

מזרח, ÷ïøבצד àeääa áéäéc ïåéëå,דרומית ÷ïøמזרחית àeääì éúà øãä- §¥¨§¨¦§©¤¤£©¨¥§©¤¤
מערבית דרומית קרן לאותו הוא àLéøaחוזר áúéîì áéiçéàc התחייב הוא שעליה - §¦©©§¥©§¥¨

מערבית. דרומית לקרן הוא חוזר שבכך לשמאל דווקא הוא פונה ולכך בתחילה, לתת

נוסף: תירוץ א. עמוד נט ïìדף àøéáñ éà ,àîéà úéòa éàå ולרבי עקיבא לרבי §¦¨¥¥¨¦§¦¨¨
ה  שאת הגלילי עושה äôwäיוסי הכהן היה עליו, להזות כדי הפנימי המזבח ìâøa,של ©¨¨¨¤¤

éâéìt àì àîìò éleëc שהקיף החיצון במזבח שמצינו כמו לימין לפנות שצריכים §¥¨§¨Ÿ§¦¥
ומשום øîברגליו, ,éâìôéî à÷ àäa àëäå ,õeçî íéðt ïðéôìéc עקיבא רבי - §¨§¦©§¦¦§¨¨§¨¨¦§§¥©

,ãia äôwä ,øáñ צריך לא היד ובהקפת בידו, המזבח את ומקיף עומד שבמקומו ¨©©¨¨©¨
ימין, לצד הגלילי øîeלהקיף יוסי רבי -,ìâøa äôwä ,øáñ פנים שלומדים וכיון ©¨©©¨¨¨¤¤

החיצון. במזבח כמו לימין לפנות צריך מחוץ,

øî ,éâìôéî à÷ àäa àëäå ,ãia äôwä àîìò éleëc ,àîéà úéòa éàå- §¦¨¥¥¨§¥¨§¨©¨¨©¨§¨¨§¨¨¦§§¥©
הגלילי יוסי ãéרבי ïðéôìé ,øáñהפנימי המזבח את מקיף הוא שבה ìâøîשבה ¨©¨§¦©©¥¤¤

ימין, דרך צריך ביד כשמקיף גם ימין, דרך מקיף שברגל וכמו החיצון, המזבח את מקיף

øîeעקיבא רבי -ïðéôìé àì ,øáñ.לימין לפנות צריך אינו ביד וכשמקיף מרגל, יד ©¨©Ÿ¨§¦©
הגמרא: àôéñכי åשואלת éðz÷cî àäå ,ãia äôwä éìéìbä éñBé éaø øáñ,במשנהøîBà øæòéìà éaø מקיף היה שלא §¨©©¦¥©§¦¦©¨¨©¨§¨¦§¨¨¥¥¨©¦¡¦¤¤¥

אלא déìברגל àøéáñ àì àn÷ àpúc ììkî ,àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa אלא לפנימי, החיצון מזבח בין הבדל שיש ¦§¨¨¥§©¥¦§¨§©¨©¨Ÿ§¦¨¥
צפונית. מזרחית בקרן שמתחיל הגלילי יוסי רבי בשיטת סובר זה ותנא ברגל, מקיף הוא בשניהם

הגמרא: בה àzøåeçîחוזרת àlà זו קושיא מחמת לומר - ויש כן, לתרץ שאין àøwéòîמתברר ïðépLãk שתירצנו כפי - ¤¨§©©§¨¦§©¦¨¥¦¨¨
ד  נחלקו, שבזאת עקיבאøîבתחילה, רבי -,ãia äôwä ,øáñ,ברגל מהקפה לומדים לא שכן לימין, לפנות צריך לא øîeולכן ©¨©©¨¨©¨©

הגלילי יוסי רבי -ìâøa äôwä ,øáñ.ימין דרך להקיף שצריך מחוץ, פנים ולומדים החיצון, àäá[e]כמזבח (àîéà úéòa éàå) ¨©©¨¨¨¤¤§¦¨¥¥¨§¨
éâìôéî à÷,מחלוקתם וטעם -øî הגלילי יוסי רבי -øáñבפסוק שכתוב יח)מה טז המזּבח(ויקרא קרנֹות על áéáñ''ונתן ¨¦§§¥©¨©ְְְִֵַַַַַָ¨¦

הדם נתינת לגבי éîéðt,שנאמר çaæîcנדרשkשכתוב ה)מו א הּמזּבח(ויקרא על הּדם את ïBöéçä,'וזרקּו çaæîc 'áéáñ §¦§¥©§¦¦§ְְְִֵֶַַַַָָ¨¦§¦§¥©©¦
לימין, לפנות וצריך ברגל, מקיף הוא בפנימי כך ביד, להקיף יכול היה שלא ברגל, מקיף הוא החיצון שבמזבח רבי øîeכשם - ©

délekעקיבא ,øáñשל מקומו כל -éîéðt çaæî,היה אמה על אמה ÷éàשהוא ïBöéç çaæîc ïø÷ àãç íB÷îa באותו - ¨©¥¦§¥©§¦¦¦§£¨¤¤§¦§¥©¦¨¥
וכמו  החיצון, מזבח כמו ברגלו להקיפו צריך היה לא ולכן אמה, על אמה בגודל היתה שגם החיצון מזבח של אחת קרן של גודל

מזבח  של אחת כקרן שהם הקרנות בכל הפנימי במזבח כך ונותן, במקומו עומד הוא מהקרנות אחד על שנותן החיצון שבמזבח

ברגלו. מקיף ואינו ונותן, במקומו עומד הוא החיצון
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... אינני זוכר ברור אם כבר כתבתי לו ע"ד הבא לקמן. ולכן אבוא עכ"פ בקיצור, והוא:

בודאי ידוע לו שמחפש הנני אחרי ספרים בתוכן שונה ואפי' בלשונות שונים ובלבד שיהי' להם 

שייכות ליהודים ויהדות )מובן שאין הכוונה בזה לספרים בלתי מצוים(, ובכלל הסדר הוא, ששולחים 

ספרי  באים  עי"ז  )ובמילא  קה"ת  ע"י  הנדפס  על  שמחליפים  או  ידי  שעל  להספרי'  תשורה  בתור  זה 

נמצאים ספרים  לפעמים תכופות  והנה  נמצאים שם(.  היו  לא  זאת  ובמקומות שלולי  לאלו  חסידות 

מסוג הנ"ל בבתי כנסיות שונים אשר הביאום לשם יו"ח אנשים בעלי תורה אשר בניהם אין להם ידיעה 

בזה ומונחים הספרים כאבן שאין לה הופכים, בה בשעה שחסרים להם חומשים תהלים וכיו"ב.

ובמילא כדאי שיודע עד"ז באופן דיפלומטי, ואם ימצא ספרים מסוג הנ"ל בטח בהתייעצות עם 

אנ"ש על אתר ימצא אופן המתאים להביא הנ"ל לידי פועל...

ובכל  זייען רוחניות'  בברכה להטבת בריאותו בקרוב ממש ולבשו"ט ב'קלייבען גשמיות און 

הנ"ל. 
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: דוחה ב: עמוד נח ìà÷æçé,דף øa éîøc eäì úéà àîìò éleëc ,àìŸ§¥¨§¨¦§§¨¦©§¤§¥

לימין, להקיף שצריך מודים הכל החיצון ובמזבח לימין, לפנות בעבודה àëäåשצריך §¨¨
הפנימי  המזבח øîעל ,éâìôéî à÷ àäaהגלילי יוסי רבי -ïðéôìé ,øáñ עבודה §¨¨¦§§¥©¨©¨§¦©

ב  עושים הפנימיíéðtשהיו במזבח -õeçî ולכ החיצון, במזבח מהעבודה במזבח - גם ן §¦¦
לימין, לפנות צריכים עקיבאøîeהפנימי רבי -,õeçî íéðt ïðéôìé àì ,øáñ ולכן ©¨©Ÿ¨§¦©§¦¦

לימין. לפנות צריך אינו הפנימי במזבח

הגמרא: éìéשואלת àìc éäð ,àáé÷ò éaøå,õeçî íéðt ó במזבח לפנות חיוב ואין §©¦£¦¨§¦§¨¨¦§¦¦
ד  לומר לו היה לשמאל, דווקא שפונה אמר מדוע לימין, ãéáòðהפנימי éëä éòa éà¦¨¥¨¦©£¦

כך, יעשה לימין, לפנות ברצונו שאם -ãéáòð éëä éòa éà לפנות ברצונו ואם - ¦¨¥¨¦©£¦
כך. יעשה לשמאל,

הגמרא: àáé÷ò,מתרצת éaø Cì øîà כיון לשמאל, לפנות דווקא חייב הוא כאן ¨©¨©¦£¦¨
הדין,àðécîש  מעיקר -àLéøa òâôc ïø÷ àeääa,הקדשים מקודש ביציאתו תיכף ¦¦¨§©¤¤§¨©§¥¨

מערבית, דרומית קרן àLéøaשהיא ãéáò àeääa כיון בתחילה, לתת לו היה עליה - §©¨¦§¥¨
úBönä ìò ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì Léø øîàc ולא מיד, יעשנה במצוה הפוגע - §¨©¥¨¦¥©£¦¦©©¦§

בה, שפוגע הראשונה הקרן על לדלג לו היה ולא עליה, ãéáòיעבור àì éànàå בקרן §©©Ÿ¨¦
הוא תחילה, בה שפגע çaænä'הראשונה ìà àöéå' áéúëc íeMî מכך שדורשים ¦¦§¦§¨¨¤©¦§¥©

נותן çaæîשאינו délekî ÷éôðc ãò של אורכו מכל ההיכל פתח כלפי שיצא - ©§¨¦¦¥¦§¥©
מ  הוא ולכן מזרח, לצד שפגע מזבח הראשונה הקרן שהיא מזרחית, דרומית בקרן תחיל

מזרח, ÷ïøבצד àeääa áéäéc ïåéëå,דרומית ÷ïøמזרחית àeääì éúà øãä- §¥¨§¨¦§©¤¤£©¨¥§©¤¤
מערבית דרומית קרן לאותו הוא àLéøaחוזר áúéîì áéiçéàc התחייב הוא שעליה - §¦©©§¥©§¥¨

מערבית. דרומית לקרן הוא חוזר שבכך לשמאל דווקא הוא פונה ולכך בתחילה, לתת

נוסף: תירוץ א. עמוד נט ïìדף àøéáñ éà ,àîéà úéòa éàå ולרבי עקיבא לרבי §¦¨¥¥¨¦§¦¨¨
ה  שאת הגלילי עושה äôwäיוסי הכהן היה עליו, להזות כדי הפנימי המזבח ìâøa,של ©¨¨¨¤¤

éâéìt àì àîìò éleëc שהקיף החיצון במזבח שמצינו כמו לימין לפנות שצריכים §¥¨§¨Ÿ§¦¥
ומשום øîברגליו, ,éâìôéî à÷ àäa àëäå ,õeçî íéðt ïðéôìéc עקיבא רבי - §¨§¦©§¦¦§¨¨§¨¨¦§§¥©

,ãia äôwä ,øáñ צריך לא היד ובהקפת בידו, המזבח את ומקיף עומד שבמקומו ¨©©¨¨©¨
ימין, לצד הגלילי øîeלהקיף יוסי רבי -,ìâøa äôwä ,øáñ פנים שלומדים וכיון ©¨©©¨¨¨¤¤

החיצון. במזבח כמו לימין לפנות צריך מחוץ,

øî ,éâìôéî à÷ àäa àëäå ,ãia äôwä àîìò éleëc ,àîéà úéòa éàå- §¦¨¥¥¨§¥¨§¨©¨¨©¨§¨¨§¨¨¦§§¥©
הגלילי יוסי ãéרבי ïðéôìé ,øáñהפנימי המזבח את מקיף הוא שבה ìâøîשבה ¨©¨§¦©©¥¤¤

ימין, דרך צריך ביד כשמקיף גם ימין, דרך מקיף שברגל וכמו החיצון, המזבח את מקיף

øîeעקיבא רבי -ïðéôìé àì ,øáñ.לימין לפנות צריך אינו ביד וכשמקיף מרגל, יד ©¨©Ÿ¨§¦©
הגמרא: àôéñכי åשואלת éðz÷cî àäå ,ãia äôwä éìéìbä éñBé éaø øáñ,במשנהøîBà øæòéìà éaø מקיף היה שלא §¨©©¦¥©§¦¦©¨¨©¨§¨¦§¨¨¥¥¨©¦¡¦¤¤¥

אלא déìברגל àøéáñ àì àn÷ àpúc ììkî ,àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa אלא לפנימי, החיצון מזבח בין הבדל שיש ¦§¨¨¥§©¥¦§¨§©¨©¨Ÿ§¦¨¥
צפונית. מזרחית בקרן שמתחיל הגלילי יוסי רבי בשיטת סובר זה ותנא ברגל, מקיף הוא בשניהם

הגמרא: בה àzøåeçîחוזרת àlà זו קושיא מחמת לומר - ויש כן, לתרץ שאין àøwéòîמתברר ïðépLãk שתירצנו כפי - ¤¨§©©§¨¦§©¦¨¥¦¨¨
ד  נחלקו, שבזאת עקיבאøîבתחילה, רבי -,ãia äôwä ,øáñ,ברגל מהקפה לומדים לא שכן לימין, לפנות צריך לא øîeולכן ©¨©©¨¨©¨©

הגלילי יוסי רבי -ìâøa äôwä ,øáñ.ימין דרך להקיף שצריך מחוץ, פנים ולומדים החיצון, àäá[e]כמזבח (àîéà úéòa éàå) ¨©©¨¨¨¤¤§¦¨¥¥¨§¨
éâìôéî à÷,מחלוקתם וטעם -øî הגלילי יוסי רבי -øáñבפסוק שכתוב יח)מה טז המזּבח(ויקרא קרנֹות על áéáñ''ונתן ¨¦§§¥©¨©ְְְִֵַַַַַָ¨¦

הדם נתינת לגבי éîéðt,שנאמר çaæîcנדרשkשכתוב ה)מו א הּמזּבח(ויקרא על הּדם את ïBöéçä,'וזרקּו çaæîc 'áéáñ §¦§¥©§¦¦§ְְְִֵֶַַַַָָ¨¦§¦§¥©©¦
לימין, לפנות וצריך ברגל, מקיף הוא בפנימי כך ביד, להקיף יכול היה שלא ברגל, מקיף הוא החיצון שבמזבח רבי øîeכשם - ©

délekעקיבא ,øáñשל מקומו כל -éîéðt çaæî,היה אמה על אמה ÷éàשהוא ïBöéç çaæîc ïø÷ àãç íB÷îa באותו - ¨©¥¦§¥©§¦¦¦§£¨¤¤§¦§¥©¦¨¥
וכמו  החיצון, מזבח כמו ברגלו להקיפו צריך היה לא ולכן אמה, על אמה בגודל היתה שגם החיצון מזבח של אחת קרן של גודל

מזבח  של אחת כקרן שהם הקרנות בכל הפנימי במזבח כך ונותן, במקומו עומד הוא מהקרנות אחד על שנותן החיצון שבמזבח

ברגלו. מקיף ואינו ונותן, במקומו עומד הוא החיצון
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xcde"קד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc `nei(oey`x meil)

å í÷Bð BðéàLepi`øèBðdai` eailaLçðk,ea rbty inlBðéà ¤¥¥§¥§¨¨¥
.íëç ãéîìz©§¦¨¨

:`xnbd dywnáéúkäå(gi hi `xwie).'øhú àìå íwú àì'zvxzn §©§¦Ÿ¦Ÿ§Ÿ¦Ÿ
:`xnbdàeää,df weqt -aipipr,áéúëc àeä ïBîî`l la` ©§¨¦§¦

.etebl mirbepd mixaca'äøéèð' àéä Bæéàå ,'äîé÷ð' àéä Bæéà ,àéðúc§©§¨¥¦§¦¨§¥¦§¦¨
,weqta exq`py'äîé÷ð'y oebk epiidBì øîàoernyl oae`x §¦¨¨©

Bì øîà ,Eìbî éðìéàLäoernyåàì,jli`y` `l -Bì øîà ,øçîì ©§¦¥¦©¨§¨©¨§¨¨¨©
àeäoae`xl oerny -Bì øîà ,Enecø÷ éðìéàLäoae`xéðéà ©§¦¥¦©§§¨©¥¦

øîà ,äøéèð àéä Bæéàå .äîé÷ð àéä Bæ ,éðzìàLä àlL Cøãk EìéàLî©§¦§§¤¤¤Ÿ¦§©§©¦¦§¦¨§¥¦§¦¨¨©
déìoernyl oae`xdéì øîà ,Enecø÷ éðìéàLäoernyøçîì ,àì ¥©§¦¥¦©§§¨©¥Ÿ§¨¨

déì øîàoae`xl oernyBì øîà ,E÷eìç éðìéàLäoae`xCìéägw - ¨©¥©§¦¥¦£§¨©¥¨
e ,jléðzìàLä àlL ,EúBîk éðéà,jli`yn ip`eäøéèð àéä Bæoeik ¥¦§§¤Ÿ¦§©§©¦¦§¦¨

iabl xn`py dne ,ezrcn egiqd `le eaila xacd z` xnyy
,xehile mewil xzen dfae ,sebd xrv oiprl `ed mkg cinlz

.ok zeyrl aiig mkg cinlze
:`xnbd dywnàì àôeâc àøòöåxn`p `l etebay xrv lr ike - §©£¨§¨Ÿ

,xehile mewpln rpnidl jixv mkg cinlzyïéáìòpä ,àéðz àäå§¨©§¨©¤¡¨¦
äáäàî ïéNBò ,ïéáéLî ïðéàå ïútøç ïéòîBL ,ïéáìBò ïðéàåmyl `le §¥¨§¦§¦¤§¨¨§¥¨§¦¦¦¥©£¨

,yperd z`xin `le zexiarn mixdfpe ,xky zlawïéçîNe§¥¦
øîBà áeúkä ïäéìò ,ïéøeqéa(`l d mihtey)LîMä úàök åéáäàå' §¦¦£¥¤©¨¥§Ÿ£¨§¥©¤¤

'Búøáâadribt lr mwep epi`y in s` zgayn `ziixady ixd ¦§ª¨
:`xnbd zvxzn .[eteba dribtk `idy] eceakaíìBòìcinlz §¨

,mwep epi` envr mkg`l`,déaéìa déì èé÷ðcceakl ,xnelk §¨¦¥§¦¥
z` mewpl xg` `ayke ,eaila xacd z` xenyl jixv ezxez

.z`f zeyrln eprpni `le wezyi eznwp
:dywne `xnbd dkiynnåéúBcî ìò øéáònä ìk ,àáø øîàäå- §¨¨©¨¨¨©©£¦©¦¨

,eze` mixrvnd lr citwne wcwcn epi`yìk ìò Bì ïéøéáòî©£¦¦©¨
,åéòLtoi`y ixd .eiryt lr zwcwcn dpi` oicd zcin s` ,xnelk §¨¨
l ie`xcnll e`a `l `ax ixac :`xnbd zvxzn .llk citwd

`l`ñéitîe déì eñéiôîcjixv dlign epnn miywanyky - ¦§©§¥¦©¥
oi`y ote`a exn`p wcvedi oa oerny iax ixac eli`e ,legnl

.ygpk xehple mewpl eilr f`y ,eze` miqiitn
`a dpennde ,lebira micner eid mipdkd ,jk jxrp did qiitd
lecb xzei oipn fixkne ,mipdkd cg` y`x lrn ztpvn lhpe
ine ,mipdkd zerav` z` xteqe my eidy mipdkd xtqnn

.dkefd `ed ea dlk oipndy
dpyna epipy.'eëå íézL Bà úçà ïéàéöBî ïä äîe:`xnbd zl`ey ©¥¦¦©©§©¦§

,àéòaî úçà ïéàéöBî íézL àzLäleki m`y heyt ixd ,xnelk ©§¨§©¦¦¦©©¦©§¨
ipy dpnie dpennd drhiy xyt`y s`] mizy `ivedl
:`xnbd daiyn .zg` rav` mb `ivedl lekiy i`cea ,[zerav`d

ïàk ,àéL÷ àì àcñç áø øîàepiid ,'zg`' `iveny epipyy dn - ¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨
aodk,àéøaeli`e ,zg`n xzei `ivei `lyïàkepipyy dn - §¨¦¨

epiid ,'mizy'aodk,äìBç`ivedl eizerav` yeakl leki epi`y §¤
:`xnbd dfl zriiqn .cal zg` rav`àéðúäåepipy jke - §¨©§¨

,`ziixaa,íéøeîà íéøác äna ,ïéàéöBî ïéà íézL ,ïéàéöBî úçà©©¦¦§©¦¥¦¦©¤§¨¦£¦
ïéãéçiäå ,ïéàéöBî íézL eléôà äìBça ìáà ,àéøáamilegd - §¨¦£¨§¤£¦§©¦¦¦§©§¦¦

å ,íézL ïéàéöBîmle`.úçà àlà ïäì ïéðBî ïéà ¦¦§©¦§¥¦¨¤¤¨©©
:`xnbd dywnåikBì ïéðBî ïéàmizy `ivend dlegl,úçà àlà §¥¦¤¨©©

ïéà ,àéðúäåmipdkdïéàéöBîrav`d mrLéìL àìrav` - §¨©§¨¥¦¦Ÿ¨¦
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¯ú÷Bìçî :øîà ïðçBé éaøå .äîøäa ú÷Bìçî Ck̈©£¤©£¨¨§©¦¨¨¨©©£¤

äîøäa ìáà ,äàöBäa¯.àéä äãBáò ìkä éøác §¨¨£¨©£¨¨¦§¥©Ÿ£¨¦
?Lé÷ì Léøc àîòè éàî¯à÷ìñ éà :Cì øîà ©©§¨§¥¨¦¨©¨¦¨§¨

éðLa äøéLkL äãBáò Eì Lé àéä äãBáò Cúòc©£¨£¨¦¥§£¨¤§¥¨¦§¥
?íéìk¯íéñðëîe úðBúëa àðîçø élb :ïðçBé éaøå¯ ¥¦§©¦¨¨©¥©£¨¨¦§¤¦§¨©¦

?éðä àðL éàîe .èðáàå úôðöîì ïécä àeäå¯Bcî" §©¦§¦§¤¤§©§¥©§¨¨¥¦
,"ãá""Bcî¯"ãá éñðëî" ,Búcîk¯ïépî :àéðúãëì ©¦§¦¨¦§§¥©§¦§©§¨¦©¦

íéñðënì íãB÷ øác àäé àlL¯éñðëîe" øîàðL ¤Ÿ§¥¨¨¤©¦§¨©¦¤¤¡©¦§§¥
."BøNa ìò Laìé ãá¯Búcîk "Bcî" :Lé÷ì Léøå¯ìa àðîçø dé÷tàcî."Bcî" ïBL ©¦§©©§¨§¥¨¦¦§¦¨¦§©§¥©£¨¨¦§¦

:éàpúk àîéð .à÷ôð "BøNa ìò"î íéñðënì íãB÷ øác àäé àlL"ãeîìz äî "BøNa ìò ¤Ÿ§¥¨¨¥©¦§¨©¦¥©§¨¨§¨¥¨§©¨¥©§¨©©§
"Laìé" øîBì¯úBaøì :øîBà àñBc éaø .äãeäé éaø éøác ,äîøäì èðáàå úôðöî àéáäì ©¦§©§¨¦¦§¤¤§©§¥©£¨¨¦§¥©¦§¨©¦¨¥§©

;øáca úBáeLú ézL :éaø øîà .èBéãä ïäëì ïéøéLkL ,íéøetkä íBéa ìBãb ïäë éãâa¦§¥Ÿ¥¨§©¦¦¤§¥¦§Ÿ¥¤§¨©©¦§¥§©¨¨
zLnzLðL íéãâa :ãBòå ,èBéãä ïäk ìL Bèðáà àeä äæ àì ìBãb ïäk ìL Bèðáàc :àãç£¨§©§¥¤Ÿ¥¨Ÿ¤©§¥¤Ÿ¥¤§§§¨¦¤¦§©©§¨
"Laìé" øîBì ãeîìz äî ,àlà ?äl÷ äMeã÷ ïäa LnzLz äøeîç äLeã÷ ïää¤§¨£¨¦§©¥¨¤§¨©¨¤¨©©§©¦§©
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יומא. פרק שני - בראשונה דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

yäôeøò äìâò äàéáî dðéà.dizeaiaqa llg `vnpykãBòåyi ¥¨§¦¨¤§¨£¨§
dtexr dlbr oiprl ixdy ,zeywdláéúk 'eäkä éî òãBð àì'mixac) Ÿ©¦¦¨§¦

(` `k`ed in reci `ly ote`a wx ef dyxt dxn`py epiide ,
,gvexdàäå`ld ,df dyrna eli`e -.eäkä éî òãBðdaiyn §¨©¦¦¨

wecv iax l`y `le ,dtexr dlbr oic o`k jiiy `l ok` :`xnbd
`iai inäiëáa úBaøäì éãk àlàlr zekal mrd z` xxerl - ¤¨§¥§©§¦§¦¨

.dyrnd
:`ziixaa epipy .df dyrna weqrl dkiynn `xnbdìL åéáà àa'¨¨¦¤

éða ïééãòå ,íëúøtk àeä éøä øîà ,øtøôî àeäLk Bàöîe ÷Bðéz¦§¨§¤§©§¥¨©£¥©¨©§¤©£©¦§¦
.'íéîc úeëéôMî øúBé íéìk úøäè íäéìò äLwL Eãnìì ,['eë] íéi÷©¨§©¤§¤¨¨£¥¤¨¢©¥¦¥¦§¦¨¦

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàoeer xneg m`dàeä íéîc úeëéôL ¦©§¨§§¦¨¦
ìæc,mdipira lw didp -ìáàly xnegàîéé÷ãk íéìk úøäè §¨£¨¨¢©¥¦¦§©§¨

àîéé÷oipr mdipira xeng did dligza xaky ,cner enewna - ©§¨
,milk zxdhàîéé÷ àîéé÷ãk íéîc úeëéôL ,àîìéc Bàx`yp - ¦§¨§¦¨¦¦§©§¨©§¨

,didy enkàøéîçc àéä íéìk úøäè ìáàoipry -ilk zxdh £¨¨¢©¥¦¦©£¦¨
:`xnbd zhyet .mdipira xeng dzr dyrpy `ed ycwndàz̈

àãeîìz dì áéñð à÷cî ,òîLreiql `ziixad d`iady jkn - §©¦§¨¨¦¨©§¨
weqtd z` xacl,'äMðî CôL é÷ð íc íâå'leflfd z` cnlnd §©¨¨¦¨©§©¤

,minc zekitya didyúøäèå ,ìæc àeä íéîc úeëéôL dpéî òîL§©¦¨§¦¨¦§¨§¨¢©
.àîéé÷ àîéé÷ãk íéìk¥¦¦§©§¨¨§¨

epizpyn.mei lka ziyrpd 'oycd znexz' zcear lr dyrpy qiita zwqer (.ak)

eid micba el`a ,xirl uegn l` 'oycd z`ved' oipra zwqerd `ziixa `xnbd d`ian

:z`f miyer,ïðaø eðzxn`p oycd z`ved iabl(c e `xwie)èLôe'z` ¨©¨¨¨©¤
eicbAïLcä úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìål` dpgOl uEgn l` §¨¨§¨©§¨¦£¥¦§¦¤©¤¤¤¦©©£¤¤

,'xFdh mFwnéðòîBL,oiadl iziid leki -Cøãka xen`díBé ¨¨§©¦§¤¤
íéøetkäoal icbal adf icban mtilgne eicba hyet odkdy ©¦¦

xn`p o`k mb ok enk ,adf icbal oal icbaneLz` `ivedl `ayk ¤
oycdèLBtz`éãâadLãB÷znxd zrya mda yeal didy ¥¦§¥¤

,oycdìBç éãâa LáBìåjkl .oycd z` `iven mdaeøîBì ãeîìz §¥¦§¥©§©
'íéøçà íéãâa Láìå åéãâa úà èLôe'lr aezkd xfgy jkay ¨©¤§¨¨§¨©§¨¦£¥¦

'eicba' xikfdy xg`l 'micba' dlindíéãâáì LáBlL íéãâa Léwî©¦§¨¦¤¥¦§¨¦
ïläl äî ,èLBtL,mhyete oycd znexza yaly micbad -éãâa ¤¥©§©¨¦§¥

LãB÷,mdóàmixen`d micbadïàk,oycd z`veda -LãB÷ éãâa ¤©¨¦§¥¤
:`ziixad dkiynn .mdïk íà`weec jixv oycd z`veda s`y ¦¥

,ycew icba'íéøçà' øîBì ãeîìz äîeidiy jixvy rnyny ©©§©£¥¦
:`ziixad daiyn .oycd znxda yaly el`n mipey micbad

micbad eidiy dpeekdïäî ïéúeçtyaly micbadn milef - §¦¥¤
.oycd znexzl

:sqep yexitìà éaø,'àéöBäå íéøçà' ,øîBà øæòéyexcl yi ,xnelk ©¦¡¦¤¤¥£¥¦§¦
eilry odkd lr `l` micbad lr dxen` dpi` 'mixg`' zaizy

e ,'oycd z` `ivede' weqtd jynda xn`péìòa íéðäkä ìò ãnéì¦¥©©Ÿ£¦©£¥
ïéîeîx`y cearln miwgexny meyn 'mixg`' miaygpy ¦

,zecearLmd mbàéöBäì ïéøLkz`,ïLcäx`yl mileqty s` ¤§¥¦§¦©¤¤
.zecear

:`nw `pz ixac z` zx`an `xnbdøî øîàyiy ,`ziixaa lirl ¨©©
zaizn cenll'íéøçà'z`vedl odkd yaely micbad eidiy £¥¦

oycd.ïäî ïéúeçt,xacd mrh z` `xnbd zx`anéaø éác àðúãk §¦¥¤¦§¨¨§¥©¦
,ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLéy `ed ux` jxcìMaL íéãâa ¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¦¤¦¥

,Baøì ñBk ïäa âBæîé àì ,Baøì äøã÷ ïäajlklzdl mkxcy ¨¤§¥¨§©Ÿ¦§¨¤§©
s`e ,mda yealyk eax z` ynyiy ceakdn df oi`e ,mileyiadn
micbaa eiptl ezxyiy miklnd ikln jln ly eceak df oi` o`k

.oycd z` mda mi`iveny
`nw `pz lr wlegy xfril` iax zrc dxkfed lirl `ziixaa
`xnbd .oycd z`vedl mixyk minen ilray weqtdn yxece

:df oipra zwelgn d`iank Lé÷ì Léø øîàyiy myú÷Bìçî ¨©¥¨¦§©£¤
äàöBäaminen ilraa dxiykn xfril` iaxy ,oycd z`veda - §¨¨

,lqet `nw `pzeäîøäa ú÷ìçî Ck`id m` ,oycd znexza - ¨©£Ÿ¤©£¨¨
.minen ilraa dxykìáà ,äàöBäa ú÷Bìçî ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©£¤§¨¨£¨

,àéä äãBáò ìkä éøác ,äîøäa.minen ilraa dleqte ©£¨¨¦§¥©Ÿ£¨¦
:`xnbd zxxan,Lé÷ì Léøc àîòè éàî:`xnbd daiynCì øîà ©©£¨§¥¨¦¨©¨

yiwl yixêzòc à÷ìñ éàoycd znxdy,àéä äãBáòike ,dywi ¦¨§¨©§¨£¨¦
äøéLkL äãBáò Eì Lézeyrdlíéìk éðLamicba ipy zyiala - ¥§£¨¤§¥¨¦§¥¥¦

oycd znexza ixdy ,zecear x`yk micba drax`a `le ,cala
xn`p(a e `xwie)FxUA lr WAli ca iqpknE ca FCn odMd Wale'§¨©©Ÿ¥¦©¦§§¥©¦§©©§¨

wx yael oycd z` mixnd odkdy rnyne 'oWCd z` mixde§¥¦¤©¤¤
dxiykdl yi jkle dcear ef oi`y gxkdae ,zpezke miqpkn

.minen ilraa
:`xnbd zx`anïðçBé éaøås`y ,yiwl yix zgkedl aiyi §©¦¨¨

,miqpkne zpezk wx dazk dxezdyíéñðëîe úðBzëa àðîçø élb©¥©§¨¨§ª¤¦§¨©¦
dfae ,leg icbaa dxiyk dpi`e ,oycd znxd zra myall yiy

,`id 'dcear'y dxezd dzlibåok m`ïécä àeädcear dkixvy §©¦
ef,èðáàå úôðöîì.minen ilraa dxiykdl oi` mbe §¦§¤¤§©§¥

:`xnbd zl`eyelk z` oycd znexza yeall jixvy opgei iaxl
ok m` ,micbadéðä àðL éàîdaiyn .exkfedy miqpkne zpezk - ©§¨¨¥

znexzl `weec oipr epi` 'ca iqpknE ca FCn' weqtd ok` :`xnbd¦©¦§§¥©
,dyxcl azkp `l` ,oycd'ãá Bcî'zpezkd `dzy cnll `a ¦©

'Bcî'epiideBúcîkzxxbpe dkex` `dz `le ,dyaeld odkd ly ¦§¦¨
.rwxwl dey `dz `l` ,ux`dn zwleqne dxvw `le ,ux`d lr

e'ãá éñðëî'azkpøác àäé àlL ïépî ,àéðúãëìmey yali `ly-] ¦§§¥©§¦§©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨
[cba,'BøNa ìò Laìé ãá éñðëîe' øîàpL ,íéñðënì íãB÷lr'e ¥§¦§¨©¦¤¤¡©¦§§¥©¦§©©§¨

mexr `edyk miqpknd z` yeall el yiy cnll xzein 'exya
.exya `l` eilr oi`e

:`xnbd zx`anLé÷ì Léøåmiqpkn exkfed `weecay xaeqd §¥¨¦
,oycd znexza yeall odkd jixv mze` wxy cnll ,zpezke
oicd ,aezkd oeyl iepiyn z`f yxec ,dyxcl mixzein mpi`e

yBúcîk Bcîcnli ,odkd zcink micbad eidiy -dé÷tàcî ¦§¦¨¦§©§¥
àðîçøzpezklìa,'Bcî' ïBLoicde .'zpezk' xn`p `leàäé àlL ©§¨¨¦§¦¤Ÿ§¥

à÷ôð 'BøNa ìò'î ,íéñðënì íãB÷ øácyiwl yixl mby ,yxcp - ¨¨¥©¦§¨©¦¥©§¨¨§¨
.ef dyxcl el` zeaiz mixzein

yixe opgei iax zwelgna mi`pz ewlgp m`d zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .dcear zaygp oycd znexz m` ,yiwlàîéð¥¨

,éàpúkoycd znexza xn`p ,`ziixaa epipyy(b e `xwie)Wale' §©¨¥§¨©
WAli ca iqpknE ca FCn odMd,'Laìé' øîBì ãeîìz äî ,'BøNa ìò ©Ÿ¥¦©¦§§¥©¦§©©§¨©©§©¦§©
igza azkpy dna ic did ixd`a `l` ,'odMd Wale' weqtd zl§¨©©Ÿ¥

àéáäìzyial [zeaxl-]äîøäì èðáàå úôðöî,oycd znexzl - §¨¦¦§¤¤§©§¥©£¨¨
øîBà àñBc éaø .äãeäé éaø éøác`a 'WAli'ìBãb ïäk éãâa úBaøì ¦§¥©¦§¨©¦¨¥¦§©§©¦§¥Ÿ¥¨

íéøetkä íBéameia lecbd odkd oda yniyy oal icba drax` - §©¦¦
mixetkdïéøéLkLmd.èBéãä ïäëì ¤§¥¦§Ÿ¥¤§

:`ziixad dkiynnúBáeLz ézL ,éaø øîàyi,øácaz` zegcl ¨©©¦§¥§©¨¨
,`qec iax ixacìL èðáà àeä äæ àì ìBãb ïäk ìL Bèðáàc ,àãç£¨§©§¥¤Ÿ¥¨Ÿ¤©§¥¤

,èBéãä ïäkieyrd hpa`a mixetkd meia yniy lecbd odkdy Ÿ¥¤§
xnv-] mi`lkn ieyr heicd odk ly hpa` eli`e ,ozytn
lecb odkd yaly miqpknde ztpvnd zpezkd wxe ,[mizyte

.heicd odk icbal miey mixetikd mei zcearaíéãâa ,ãBòå§§¨¦
ïäa zLnzLðLa xakäøeîç äMeã÷ycwa mixetikd mei zcear - ¤¦§©©§¨¨¤§¨£¨

y ie`x m`d ,miycwdäl÷ äMeã÷ ïäa LnzLzlk zcear - ¦§©¥¨¤§¨©¨
.dpyd

àlà,zxg` dyxc iax yxec'Laìé' øîBì ãeîìz äî ¤¨©©§©¦§©
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קז
ezny ina cenr bk sc ± iyily wxt`nei

äôåøò äìâò äàéáî äðéà'ebe dnc`a llg `vni ik" (`k wxt mixac) aizkc Ð

"dzyxl.mihayl dwlgzp `l xaqwc ,dyexi milyexi oi`e Ðàãåîìúikd .dii`x Ð

.micba eicba xnel cenlz ,mixetkd mei zevna leki "yale hyte" :mipdk zxeza opiqxb

yaele ycew icba hyet mixetkd mei jxck iprney :dpeyla dkix`d cenlzay `qxibe

hyte" :dyexit edfe .'ek xnel cenlz ,leg icba

l` getzay oycd z`veda xen`d "yale

hyte" oycd znexz xg` aezkd dpgnl uegn

eilr lihny leki 'ebe "micba yale eicba z`

`a m` d`vedl dnexz oia eicba zepyl daeg

,cin dnxdd xg` getzd lry oyc `ivedl

zecear ynga lecb odk lr daeg `idy jxck

zeceard lka eicba dpyny ,mixetkd meiay

,oal icbaa dipy ,adf icbaa dpey`x .efl ef oia

df s` Ð oal icbaa ziriax ,adf lya ziyily

adf icbal oal icban zepyl el oi`y dfe .dpyi

adf icbaa ynyn epi`e `ed heicd ixdy ÐÐ

xn`py enk ,oda mixdy ycew icbaa dpyi

icba yalie mze` heytie "ca ecn odkd yale"

.oycd `iveie ,ely legåéãâá :øîåì ãåîìúÐ

mixg` xnel cenlz dne ,micbaodn oizegt Ð

oi`e adven epi`y ozytn e` ,miwgy oebk Ð

ueg e`yepyk mklkln xt`dy .mixwi mdinc

lr oda ynyn `diy jlnl i`pb .dpgnl

.dlik` zceara gafndãîéì àéöåäå íéøçà
ïéîåî éìòá íéðäëä ìòodk` mixg` i`d Ð

miwgexn ,mixg` ody mipdk xnelk ,i`w

zecear x`yn.ef dcearl oixiyk Ðâåæîé ìà
åáøì ïäáleyiaa eklklzpe epyrzpy itl Ð

oycd z`ved oiprl ,o`k s` .dxicwoi` Ð

.xg` zexiy oda zxyl jlnd ceakú÷åìçîë
äàöåäáilra xiykn xfril` iaxy myk Ð

.dnxdl oxiykn jk ,d`vedl oinenäøéùëù
íéìë éðùá"ca iqpkne" "ca ecn" `kde Ð

.aizkc `edíéñðëîáå úðåúëá àðîçø éìâÐ

jil`ne ,ely leg icbaa dxiyk dpi`y jcnile

ztpvn s` dkixve ,dcear `idy cnl dz`

.hpa`eéðä àðù éàîoikixvy xg`n ,hwpc Ð

olkaizkcn `prci `p`e ,ediipn wezyl Ð

odk eda.`id dcear Ðåúãîë åãîo`k Ð

`l ,eznew zcnl mipdk zpezk `diy jcnil

migafa opixn` ikde zewleqn `le zexxbp

.(`,gi)åøùá ìò ùáìéyaely rnyn Ð

`l i`c .exya `l` eilr oi`y ,mexr ecera

?diazk i`nl "exya lr" ikd `nizéáøìå
ùé÷ì ïá ïåòîù,edpiazk `weec xn`c Ð

drax` dkixv dpi`c `xninledil `wtp Ð

dpiyy `xwnd oeyln zeyxc izxz jpd

ecn :`xninl ,"zpezk" aizk `ly ,epeyla

lr"n miqpknl xac micwi `lye ,ezcnk

.dil `wtp `xizi "exyaãåîìú äî åøùá ìò
øîåì"odkd yale" aizk oycd znxd iab Ð

,exya lr ca iqpkne azknl dil dede 'ebe

`xwc diyixc "yale"` inp xcdnedn Ð

miqpkna "yali" aey xnel cenlz.heicd zpedkn o`k mixqgd micba ipy daxne ,da `veik dyial cer zeaxl Ðøîåà àñåã éáøoda ynyy oal icba drax` `iadl Ð

"my mgipde" :`qec 'xl dil `xiaqc .dfipb oiperhy xnel ,eda aizk "my mgipde" `niz `lc .mzdn "yali" "yali" `iz`e dpyd lk heicdl oixyky mixetkd meia lecb odk

.(a,ai) `nw wxta opixn`ck ,xg` mixetkd meil oda ynzyi `ly Ðìåãâ ïäë ìù åèðáàuea ly `edy ,mixetkd meia Ðepi`y itl ,mlerl heicd odk ly ehpa` edf `l Ð

.mi`lk lya `l` ynyn
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ùédcear epi`y xac jl yi ,jl iywz `l `kti` la` Ð milk ipya dxyky dcear

dfa oi` ixdy ,xingdl `ed aezkd zxifbc ,dyw `l `dc Ð llk dpedk icba dperhe

(`,hq) "el `a" wxt yixa onwl opiwqnc ,dcear ocira `ly dpedk icba yael m` xeqi`

dnxd oia d`ved oiac ,opgei iaxl opixn` efn dlecbe .oda zepdil epzip dpedk icbac

,xfril` iaxl oia `nw `pzl oia ,milk drax`a

micbal yaely micba yiwnc ecen ediiexzc

oinen ilra xfril` iaxl ,ikd elit`e .hyety

ab lr s` ,`id dcear e`lc Ð d`vedl mixyk

,yiwl yixl :il dywe .milk drax` dperhc

`xw dkxv` `lcn ,`id dcear e`lc gkenc

xfril` iaxl `xw il dnl ok m` Ð milk drax`

`nw `pzc `nrh i`ne ?oinen ilra xiykdl
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xn`p mixetikd mei zcear xnba .`ziixaa(bk fh `xwie)z` hWtE'¨©¤
WcTd l` F`aA Wal xW` cAd icbA,'íL íçépäå`pz zrcl ¦§¥©¨£¤¨©§Ÿ¤©Ÿ¤§¦¦¨¨

weqtd `nwL ãnìîlecb odkd ly oald icba,äæéðb ïéðeòhxeq`e §©¥¤§¦§¦¨
.mda ynzydlàñBc éaøe wlegøîBàel` micbayïäëì ïä ïéeàø ©¦¨¥§¦¥§Ÿ¥

,'íL íçépäå' øîBì ãeîìz äîe .èBéãäcnllïäa LnzLé àlLodk ¤§©©§©§¦¦¨¨¤Ÿ¦§©¥¨¤
l lecb.øçà íéøetkä íBé©¦¦©¥

znexz oica mi`pz ewlgp m`d ,dzl`y z` `xnbd zniiqn
:oycdéâìôéî à÷ àäa åàì éàî,`qec iaxe dcedi iaxøîciaxy - ©¨§¨¨¦§§¥§©

jixv oycd z` mixnd odkdy 'yali' dlindn yxecy dcedi
icbad zrax` lk z` yeall,møáñoycd znexzy,àéä äãBáò ¨©£¨¦

.opgei iax zrckeøîe`l` ,ef dyxc yxec epi`y `qec iaxe - ©
,hpa`e miqpkn wx yael mixndy xaeqøáñc,àéä äãBáò åàì ¨©¨£¨¦

.yiwl yix zrcke
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àìoycd znexzy mixaeqäãBáò Ÿ§¥¨§¨£¨

,àéä,micba drax` dkixveøî ,éâìôéî à÷ àäa àëäåiax - ¦§¨¨§¨¨¦§§¥©
dcediééeaøì àø÷ àëéøö øáñztpvn mb zeaxl weqt jixv - ¨©§¦¨§¨§¦¥

dpi`y mixne` epiid ok ilele ,`id dceary cnlle ,hpa`e
.da miyxetnd micba ipya ice ,dcearøîe`qec iax -àì ,øáñ ©¨©Ÿ

,ééeaøì àø÷ àëéøömiqpkne zpezk dxezd dkixvdy jkny §¦¨§¨§¦¥
ok m`e ,hpa`e ztpvn mb dkixv `linne ,`id dceary gken

.mixetikd meia lecb odk yaly micbad zeaxl xzein weqtd
:`xnbd zwtzqn .oycd znexz ipic z` x`al day `xnbdéòä¥

änëa ïLcä úîeøz ,ïéáà éaømixdl jixvy xeriyd `ed dnk - ©¦¨¦§©©¤¤§©¨
,oycdndì ïðéôìé øNòî úîeøzî'dnxd' xeriy micnl m`d - ¦§©©£¥¨§¦©¨

da xn`py 'xyrn znexz'n(ek gi xacna),'EPOn mznxde'©£¥Ÿ¤¦¤
zixiyr mixdl jixv oycd znexza mbe ,zixiyr dxeriye

,oycdnBà`nyúîeøzîznglna `avd iyp`,dì ïðéôìé ïéãî ¦§©¦§¨¨§¦©¨
da xn`py(gk `l my),'zF`Od Wngn Wtp cg` 'ebe qkn znxde'©£¥Ÿ¨¤¤¤¨¤¤¥£¥©¥

.jk mexzl yi oycd znexza mbe
òîL àz,oycd znexz xeriyïàk øîàð ,àéiç éaø éðúc- ¨§©§¨¥©¦¦¨¤¡©¨

oycd znexza(b e `xwie)íéøäå','oWCd z`ïläì øîàðåiabl - §¥¦¤©¤¤§¤¡©§©¨
dgpnd zxhwd(g e my)íéøäå','FvnwA EPOnïläl äî,dgpna - §¥¦¦¤§ª§©§©¨

`ed odkd ly dnxdd xeriya`lnBöîe÷k lyod,ïàk óà- §§©¨
`ed xeriyd oycd znexzaa`lnBöîe÷.mxezd odkd ly §§

dxeza xn`p(f gi xacna)caerd xfy epiide ,'znEi axTd xGde'§©¨©¨¥¨
:ok xn`p zecear el`a dpc `xnbd .dzin aiig ycwnd ziaa

úBãBáò òaøà ,áø øîào`yr m`y ,odøæ`ed ixdïäéìò áéiç ¨©©©§©£¨©¨£¥¤

.äúéî,od el`eä÷éøælkiday ze`fd oke gafnd lr mcd zwixf - ¦¨§¦¨
,miycwd ycewaeäøè÷äå,gafnd lr zegpne mixeni` lyCeqéðå §©§¨¨§¦

íénä,zekeqd bga gafnd lrïéiä Ceqéðågafnd lr mikqpn eidy ©©¦§¦©©¦
.dpyd lkéåìåe siqedïLcä úîeøz óà ,øîàaiig xf d`yr m` §¥¦¨©©§©©¤¤

.dzindéúéðúîa éåì éðz ïëåely `ziixaa iel dpy oke -óà' §¥¨¥¥¦§©§¦¥©
.'ïLcä úîeøz§©©¤¤

:`xnbd zxxanáøc àîòè éàîxf m` elld zecear rax` wxy ©©£¨§©
.dzin aiig o`yráéúëc(f ,` gi xacna),'ebe oxd` l` 'd xn`Ie' ¦§¦©Ÿ¤¤©£Ÿ

éðáe äzàåúéaîìe çaænä øác ìëì íëúpäk úà eøîLz Ezà E §©¨¨¤¦§¦§§¤§ª©§¤§¨§©©¦§¥©§¦¥
,'úîeé áøwä øfäå ,íëúpäk úà ïzà äðzî úãáò ,ízãáòå úëøtì©¨Ÿ¤©£©§¤£Ÿ©©¨¨¤¥¤§ª©§¤§©¨©¨¥¨

.` ,miherin ipy weqtdn miyxeceúãBáò àìå 'äðzî úãBáò'£©©¨¨§Ÿ£©
÷eléñzeceard rax` epiide gafnd lr dpizpa dcear `weec - ¦

oebk ,gafndn dxqde weliq ly dcear `l j` ,lirl exkfedy
.a .oycd znexz'ízãáòå'`weecänz äãBáòepiide ,[dnily-] ©£©§¤£¨©¨

zeceard rax` mde ,oiprd z` dnilyne zniiqny dcear
,zexen`däãBáò äéøçà LiL äãBáò àìå,dhigy oebk ,ztqep §Ÿ£¨¤¥©£¤¨£¨

lr dwixf zcear mdixg` yi oiicry ,ezklede mcd zlawe
.gafnd

:iel zhiy z` zx`an `xnbdéåìås` ,oycd znexz mb siqend §¥¦
,xaeq ,'dpzn zcear' dpi`yàðîçø éaøs` dxezd dzaix - ©¥©§¨¨

dazky jka ,dnz `idy weliq zcear.'çaænä øác ìëì'§¨§©©¦§¥©
:iel yxcy weqtdn ax yxc dn zx`an `xnbdáøå,xaqàeää §©©

lkl' aezkd -'gAfOd xaCíéðôaL úBàfä òáL ééBúàì`a - §¨§©©¦§¥©§¨¥¤©©¨¤¦§¦
jeza mifn eidy ,zeiniptd ze`hg mc ly ze`fdd ray zeaxl

,zkextd lr lkiddåze`fd ray ok,òøöîaLbel `ian didy §¤¦§Ÿ̈
xn`p `ly 'lkl' zaizn mzeaxl jixve ,lkida epnn mifne ony
ok m`e gafnd lr d`fdd oi`y oeik 'gafnd xac' miaygp mpi`y

.mdilr aiig xf oi`
:`xnbd zx`andéì à÷ôð éåìådzin aiig el` zecear cary xfy §¥¦¨§¨¥
'øác ìë'å 'øác'î'xac'e 'mkzpedk z` exnyz' aezkl ic didy - ¦§©§¨§©

ze`fd zeaxl d`a 'lkl' zaize ,oycd znexz zeaxl `a
:`xnbd zniiqn .rxevn lye zeiniptdàì 'øác ìë'å 'øác' ,áøå§©§©§¨§©Ÿ

.Léøc̈¦
lkn dpzn zcear dxkfed weqtd seqay s` iel zrcly `vnp
s` miaxn weqtd zligza xkfedy 'gafnd xac lkl'n mewn

:`xnbd dywn .weliq zcear'çaænä øác ìëì' àîéàå`edììk- §¥¨§¨§©©¦§¥©§¨
,zeceard lk z` zllek ef oeyly'äðzî úãBáò'`edèøt £©©¨¨§¨

,dpzn zcear wx rnynya df weqt yexcl yi ok m`eèøôe ììk§¨§¨
e ,[mda zyxcp dxezdy zecindn zg` efy]äî àlà ììka ïéà¥©§¨¤¨©

,èøtaMcnlp o`k s`e ,daxzn epi` hxtl dnecd xac elit`e ¤©§¨
ïéà ,äðzî úãBáò,dilr xf aiig -.àì ,÷eléñ úãBáòzvxzn £©©¨¨¦£©¦Ÿ

:`xnbdàø÷ øîà̈©§¨
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ezny in` cenr ck sc ± iyily wxt`nei
íé÷çù úåáøìmigafa xn`w ikde oirxewn edi `ly calae ,dcear lkl oixiyky Ð

dinrhl `qec 'x `cf`e .(`,gi)`xxb ab` `zln dlek `dc ,xninl `kd jiiy `l Ð

.daqpåàì éàî`iadl "yali" yixcc dcedi 'xc ,ibilt `da `qec 'xe dcedi 'x Ð

hpa`e ztpvn,`id dcear e`l :xaq `qec 'xe ,hpa`e ztpvn irae ,`id dcear xaq Ð

.hpa`e ztpvn ira `leééåáøì àø÷ àëéøöÐ

.dcear e`lc `xninle ,`weec ipd `niz `lc

éàø÷î äì ééåáøì àëéøö àì øáñ øîåoeikc Ð

"ycw iqpkne ycw ca zpezk" da ilbc

`z` ike .edlek `irae `id dcearc opirny`

.`z` mixetkd mei icbal Ð iieaxl `xw

äì ïðéôìé øùòî úîåøúî"mixde" `dc Ð

(gi wxt xacna) "epnn mzenxde" oeyl ,aizk

.dkxrnd oyca dxyrn cg` ,cne`a `iedeåà
ïéãî úîåøúîqkn zenxde" (`l my) aizkc Ð

."ze`nd yngn ytp cg` 'ebe 'dlòîù àúÐ

cne`n zegti `l ,dl opitli unew znxdnc

`dc .siqei Ð siqedl dvx m`e .unewd `ln

xyt` `l `dc ,xn`w `weec xninl `kil

.uenwl eici zegzex milgb unxa heytlòáøà
'åë úåãåáò,xf odilr xdfen oleky it lr s` Ð

yxtnck ,el`d rax`a `l` dzin aeig oi`

.lif`e'åâå êúà êéðáå äúàå`xwc ditiq Ð

."znei axwd xfde"äðúî úãåáòozep dz`y Ð

xqe wlqn dz`y weliq zcear `le ,gafnd lr

.oycd znexz oebk ,gafnd lrnäîú äãåáòÐ

`le ,xacd z` znnzne zxneb `idy dcear

dlawe dhigy oebk .dcear dixg` yiy

dwixf la` .dwixf dixg` yiy dkledeÐ

dgpn unewa dxhwd oke ,mcay dpexg` dcear

oke ,dpyd lka oiid jeqip oke ,mixcte mixa`ae

.bga mindçáæîä øáã ìëìzcear zeaxl Ð

.oycd znexz oebk ,`id dnz dcear m` weliq

íéðôáù úåàæä òáùxtn zkextd lr dfny Ð

,mixetkd mei lye giyn xte xac mlrd

aizkck ,lkida ony beln dfny rxevnaye

'ebe "erav`a onyd on dfde" (ci wxt `xwie)

,`ed gafnd xac e`l `pin` jzrc `wlqc

.lkl iax ikdlåäì à÷ôð éåìådipin edlek Ð

diteb "gafnd xac" `dc Ð "xac lkl" "xac"n

,oycd znexz dipin xnbpe ,`ed dxizi

.ziniptd d`fd dia yixc "lkl"c `ieaixne
úéáîìå
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úîåøúîdnexzn i` inp dil `wtqn `l i`n` :il dniz Ð 'ek dl opitli xyrn

znexzae "mixde" aizk oycd znexzac meyn :xnel yie ?dl opitli dlecb

dlecb dnexza la` "qkn zenxde" aizk inp oicn znexzae "mzenxde" aizk inp xyrn

aizkc `de "el ozz cr 'ebe jpbc ziy`x" aizk `l` ,dnxd oeyl dieev zevna aizk `l

"dze` enixz ok oxeb znexzk" (eh xacna)

i`n`e :xn`z m`e .aizk dlga Ð aizkc enixz

:xnel yi ?dlgn opitli i` dil `iran `l

la` ,opitli "zenxde"n e` "mzenxd"n "mixde"c

ilek enc `lc ,opitli `l Ð "enixz"n "mixde"

dnexz opitlic :xnel yi inp i` .iccdl i`d

xyrn znexzc idpc ,`ziinw dnexzn `ziinw

miela mewn lkn Ð dl mcew dlecb dnexz yi

edpiaiigc `ziinw dnexz `id ef `xw irzync

i` .zncew dlecb dnexz yiy dlg iwet`l ,`xw

mdl oi` dlge dlecb dnexzc oeik :xnel yi inp

epiidc ,yxetnd on mezq cnli Ð yxetn xeriy

:zeywdl oi`e .oicn znexzn e` xyrn znexzn

opixnb `l i`n` ediiteb dlge dlecb dnexz

:xnel yic ?xeriy mdl `dic dey dxifb i`da

obc elit`e Ð "jpbc ziy`x" eda aizkc oeik

."mkizeqixr ziy`x" aizk inp dlga oke ,cg`

yngn cg` oicn znexzn i"yx yxity dne

miyngn cg` mzd inp dedc ab lr s` ,ze`n

aizkc meyn ,opitli ze`n yngn el d`xp Ð

oicnn cnll xzei d`xp did ile ,"enixde" lv`

zipepia :inlyexia opiyxcck ,miyngn cg`

on feg` cg`" aizkc Ð miyngn cg`

`di Ð xg` mewnn fge` dz`y lk ,"miyngd

opixnb i` dil `wtqn i`n :il dnize .dfk

`xaq xzeic `hiyt ?oicnn e` xyrn znexzn

,zexecn zexec ,xyrn znexzn cenll `ed

yxity dn itle !dryn zexec ,oicnn cenlln

,`gip Ð opixnb miyngd on feg` cg`nc

.dfk `di xg` mewnn fge` dz`y lk rnync

oeyln `edy "mixde"c l"f i"yx yexitl elit`e

,opixnb cigi oeyl `ed mby "zenxde"n cigi

.slinl dil `gip `l `ny Ð "mzenxde"n la`

xeaiv zcear zevn `idy oycd znexz :inp i`

,opixnb Ð l`xyi lka `kiiyc oicn znexzn

:il dniz la` .dxn`p miela xyrn znexz la`

xnel yie ?"mixde" aizk ici`e ici`ac edlekn ith dil `incc ,opixnb "evnewa epnn mixde"n i` wtzqp `lc `py i`nmeyn :

slinl jzrc `wlq ded `l ikdl .i"yx yxity enk ,deki ot evnewa oycd znexz mexziy ,mzd ik ixnbl xnbinl epivn `lc

.aizk "mixde" ici`e ici`ac ,dil incc oeik ,dipin opixnbc hiyt ikd elit`e .dipinéåìål zi`x dne :jxtinl ivn ded `l `kd Ð "gafnd xac lk"l `pngx iaxweliq zcear zeax

gafn zcear `dc ,inp dkxrn xeciq` aiigil ok m` :il dyw la` .gafna dpi` Ð dnz oi`y dcear la` ,`id gafnd xac weliq zcearc xnel yic Ð dnz dpi`y dcear ihernle

.lkl zncewy ,`ticr oycd znexz :xnel yi `l` ?weliq zcear zeaxle dze` hrnl zi`x dne ,`id inpééåúàìrax` aiyg `wc :`ed dniz Ð rxevnaye miptay ze`fd ray

oi`a ody edl zgkyne ,iaiyg oiide mind jeqipc :xnel yie !izxza inp miptl onyc ze`fde mc z`fd aiyg `le ,izxza mind jeqipe oiid jeqip aiyg `we ,mdilr aiig xfy zecear

.dwixf llka ded ikdle ,minc ipin odnr yiy gaf llba ze`a ,onyc ze`fd la` .ediiytp itp`a edpiayg ikdl Ð onvr llbaïéàlkl" ok m` :il dniz Ð hxtay dn `l` llka

jci`l jextl ,daxc` .[`llk rnyn "lkl"c oeik ,`iyw mewn lkn Ð rxevnaye miptay ze`fd daxn "lkl"c xnel `vnz m` elit`e] "xac lkl" "xac" xn`wck ?il dnl "gafnd xac

opiyxcck "lka" enk ,llk aiyg "lkle" .llke hxte llka mpece "dpzn zcear mzcare" mdipia hxt lhde dfl df oikenqd zellk ipy edl ded "gafnd xac lkl"c xninl ol dedc :`qib

dcear oi`y xac elit` hxtd oirkn iaxp ok m`e ,`llk lka (`,cq my) "daexn" wxt yixae ,(a,cp `nw `aa) "dxtd z` gbpy xey" wxta opixn` ikde .llk "jytp jl`yz xy` lka"

`llk aiyg `l Ð dicegl "lkl"e "lka" `nyc d`xpe !`peeb i`d ik (`,fq oileg) "zetixh el`"a opipiic `d Ð `nw `llkl `xza `llk inc `lc ab lr s`e !weliq zcear elit`e dnz

xifp) "oipin dyly" wxtc `idde ,"jznda lke" aizkc zexaca oke "xkyae oiiae o`vae xwaa jytp de`z xy` lka" aizkc ,mzd enk ,elv` oipr eze`n zyxetn daiz mey yiyk `l`

`kd la` ,"lke" xcde "xey e` xeng" `yixa aizkc mzd ip`y :inp i` .`id xfril` iax `idd xnel yi ,hxte xfg Ð "dnda" ,llk Ð "lke" ,hxt Ð "dy e` xey e` xeng" (`,dl

i` :ipyne !hxt Ð gaf ,llk Ð dyri `ni` (a,c) migafc `nw wxt yixa opixn` `peeb i`d ike .hxte llka eze` oipc oi`e ,`ln epi`y llk dil ded Ð "lkl" `piprc `yixa aizkc

.'eke `ln oi`y llk dil ded Ð minly gaf dyri aizkc `zyd ,zxn`wck Ð gaf minly dyri aizk ded
`l`
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"íL íçépäå" ,íé÷çMä úà úBaøì¯ãnìî §©¤©§¨¦§¦¦¨¨§©¥
ïäëì ïä ïéeàø :øîBà àñBc éaø .äæéðb ïéðeòhL¤§¦§¦¨©¦¨¥§¦¥§Ÿ¥

"íL íçépäå" øîBì ãeîìz äîe .èBéãä¯àlL ¤§©©§©§¦¦¨¨¤Ÿ
à÷ àäa åàì éàî .øçà íéøetkä íBé ïäa LnzLé¦§©¥¨¤©¦¦©¥©¨§¨¨
åàì :øáñ øîe ,àéä äãBáò :øáñ øîc ;éâìtéî¦©§¦§¨¨©£¨¦¨¨©¨

!àéä äãBáò¯àîìò éleëc ,àì¯,àéä äãBáò £¨¦Ÿ§¥¨§¨£¨¦
àø÷ àëéøö :øáñ øî ;éâìtéî à÷ àäa àëäå§¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©§¦¨§¨

.ééeaøì àø÷ àëéøö àì :øáñ øîe ,ééBaøìéòa §©¥¨¨©¨§¦¨§¨§©¥¨¥
øNòî úîeøzî ?änëa ïLcä úîeøz :ïéáà éaø©¦¨¦§©©¤¤§©¨¦§©©£¥

ïðéôìé?dì ïðéôìé ïéãî úîeøzî Bà dì¯,òîL àz ¨§¦¨¨¦§©¦§¨¨§¦¨¨¨§©
ïläì øîàðå "íéøäå" ïàk øîàð :àéiç éaø éðúc§¨¥©¦¦¨¤¡©¨§¥¦§¤¡©§©¨

Böîe÷a ïläl äî ,"íéøäå"¯.Böîe÷a ïàk óàøîà §¥¦©§©¨§§©¨§§¨©
,ä÷éøæ :äúéî ïäéìò áéiç øæ úBãBáò òaøà :áø©©§©£¨©¨£¥¤¦¨§¦¨
óà :øîà éåìå .ïéiä Ceqéðå ,íénä Ceqéðå ,äøè÷äå§©§¨¨§¦©©¦§¦©©¦§¥¦¨©©
úîeøz óà :déúéðúîa éåì éðz ïëå .ïLcä úîeøz§©©¤¤§¥¨¥¥¦§©§¦¥©§©

áøc àîòè éàî .ïLcä¯éðáe äzàå" áéúëcE ©¤¤©©§¨§©¦§¦§©¨¨¤
úéaîìe çaænä øác ìëì íëúpäk úà eøîLz Ezà¦§¦§§¤§ª©§¤§¨§©©¦§¥©§¦¥

ízãáòå úëøtìúãáòíëúpäk úà ïzà äðzî ©¨Ÿ¤©£©§¤£Ÿ©©¨¨¤¥¤§ª©§¤
"äðzî úãáò" ."úîeé áøwä øfäå¯úãBáò àìå §©¨©¨¥¨£Ÿ©©¨¨§Ÿ£©
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בפ"ע.  בהלימוד  והן  הישיבה  בסדרי  הן  עכ"פ  קצת  מוזנח  התניא  לימוד  שכנראה  לפלא   ...

אף שאינני יודע ברור הסדרים שהיו באטוואצק ווארשא, אבל בודאי גם שם תפס לימוד זה מקומו 

המתאים. ובודאי ימלאו זה בקרוב...



קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc `nei(ipy meil)

íé÷çMä úà úBaøìmixyky ,mirexw mpi` j` mipyi micba - §©¤©§¨¦
.dcear lkl

micnely xaeqy `qec iax zrc z` `xnbd d`iady ab`
`xnbd d`ian ,heicd odkl oixyk lecb odk icbay 'yali'n
diiepy `idy itk ,zxg` zwelgna ezhiyl `qec iaxy

xn`p mixetikd mei zcear xnba .`ziixaa(bk fh `xwie)z` hWtE'¨©¤
WcTd l` F`aA Wal xW` cAd icbA,'íL íçépäå`pz zrcl ¦§¥©¨£¤¨©§Ÿ¤©Ÿ¤§¦¦¨¨

weqtd `nwL ãnìîlecb odkd ly oald icba,äæéðb ïéðeòhxeq`e §©¥¤§¦§¦¨
.mda ynzydlàñBc éaøe wlegøîBàel` micbayïäëì ïä ïéeàø ©¦¨¥§¦¥§Ÿ¥

,'íL íçépäå' øîBì ãeîìz äîe .èBéãäcnllïäa LnzLé àlLodk ¤§©©§©§¦¦¨¨¤Ÿ¦§©¥¨¤
l lecb.øçà íéøetkä íBé©¦¦©¥

znexz oica mi`pz ewlgp m`d ,dzl`y z` `xnbd zniiqn
:oycdéâìôéî à÷ àäa åàì éàî,`qec iaxe dcedi iaxøîciaxy - ©¨§¨¨¦§§¥§©

jixv oycd z` mixnd odkdy 'yali' dlindn yxecy dcedi
icbad zrax` lk z` yeall,møáñoycd znexzy,àéä äãBáò ¨©£¨¦

.opgei iax zrckeøîe`l` ,ef dyxc yxec epi`y `qec iaxe - ©
,hpa`e miqpkn wx yael mixndy xaeqøáñc,àéä äãBáò åàì ¨©¨£¨¦

.yiwl yix zrcke
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àìoycd znexzy mixaeqäãBáò Ÿ§¥¨§¨£¨

,àéä,micba drax` dkixveøî ,éâìôéî à÷ àäa àëäåiax - ¦§¨¨§¨¨¦§§¥©
dcediééeaøì àø÷ àëéøö øáñztpvn mb zeaxl weqt jixv - ¨©§¦¨§¨§¦¥

dpi`y mixne` epiid ok ilele ,`id dceary cnlle ,hpa`e
.da miyxetnd micba ipya ice ,dcearøîe`qec iax -àì ,øáñ ©¨©Ÿ

,ééeaøì àø÷ àëéøömiqpkne zpezk dxezd dkixvdy jkny §¦¨§¨§¦¥
ok m`e ,hpa`e ztpvn mb dkixv `linne ,`id dceary gken

.mixetikd meia lecb odk yaly micbad zeaxl xzein weqtd
:`xnbd zwtzqn .oycd znexz ipic z` x`al day `xnbdéòä¥

änëa ïLcä úîeøz ,ïéáà éaømixdl jixvy xeriyd `ed dnk - ©¦¨¦§©©¤¤§©¨
,oycdndì ïðéôìé øNòî úîeøzî'dnxd' xeriy micnl m`d - ¦§©©£¥¨§¦©¨

da xn`py 'xyrn znexz'n(ek gi xacna),'EPOn mznxde'©£¥Ÿ¤¦¤
zixiyr mixdl jixv oycd znexza mbe ,zixiyr dxeriye

,oycdnBà`nyúîeøzîznglna `avd iyp`,dì ïðéôìé ïéãî ¦§©¦§¨¨§¦©¨
da xn`py(gk `l my),'zF`Od Wngn Wtp cg` 'ebe qkn znxde'©£¥Ÿ¨¤¤¤¨¤¤¥£¥©¥

.jk mexzl yi oycd znexza mbe
òîL àz,oycd znexz xeriyïàk øîàð ,àéiç éaø éðúc- ¨§©§¨¥©¦¦¨¤¡©¨

oycd znexza(b e `xwie)íéøäå','oWCd z`ïläì øîàðåiabl - §¥¦¤©¤¤§¤¡©§©¨
dgpnd zxhwd(g e my)íéøäå','FvnwA EPOnïläl äî,dgpna - §¥¦¦¤§ª§©§©¨

`ed odkd ly dnxdd xeriya`lnBöîe÷k lyod,ïàk óà- §§©¨
`ed xeriyd oycd znexzaa`lnBöîe÷.mxezd odkd ly §§

dxeza xn`p(f gi xacna)caerd xfy epiide ,'znEi axTd xGde'§©¨©¨¥¨
:ok xn`p zecear el`a dpc `xnbd .dzin aiig ycwnd ziaa

úBãBáò òaøà ,áø øîào`yr m`y ,odøæ`ed ixdïäéìò áéiç ¨©©©§©£¨©¨£¥¤

.äúéî,od el`eä÷éøælkiday ze`fd oke gafnd lr mcd zwixf - ¦¨§¦¨
,miycwd ycewaeäøè÷äå,gafnd lr zegpne mixeni` lyCeqéðå §©§¨¨§¦

íénä,zekeqd bga gafnd lrïéiä Ceqéðågafnd lr mikqpn eidy ©©¦§¦©©¦
.dpyd lkéåìåe siqedïLcä úîeøz óà ,øîàaiig xf d`yr m` §¥¦¨©©§©©¤¤

.dzindéúéðúîa éåì éðz ïëåely `ziixaa iel dpy oke -óà' §¥¨¥¥¦§©§¦¥©
.'ïLcä úîeøz§©©¤¤

:`xnbd zxxanáøc àîòè éàîxf m` elld zecear rax` wxy ©©£¨§©
.dzin aiig o`yráéúëc(f ,` gi xacna),'ebe oxd` l` 'd xn`Ie' ¦§¦©Ÿ¤¤©£Ÿ

éðáe äzàåúéaîìe çaænä øác ìëì íëúpäk úà eøîLz Ezà E §©¨¨¤¦§¦§§¤§ª©§¤§¨§©©¦§¥©§¦¥
,'úîeé áøwä øfäå ,íëúpäk úà ïzà äðzî úãáò ,ízãáòå úëøtì©¨Ÿ¤©£©§¤£Ÿ©©¨¨¤¥¤§ª©§¤§©¨©¨¥¨

.` ,miherin ipy weqtdn miyxeceúãBáò àìå 'äðzî úãBáò'£©©¨¨§Ÿ£©
÷eléñzeceard rax` epiide gafnd lr dpizpa dcear `weec - ¦

oebk ,gafndn dxqde weliq ly dcear `l j` ,lirl exkfedy
.a .oycd znexz'ízãáòå'`weecänz äãBáòepiide ,[dnily-] ©£©§¤£¨©¨

zeceard rax` mde ,oiprd z` dnilyne zniiqny dcear
,zexen`däãBáò äéøçà LiL äãBáò àìå,dhigy oebk ,ztqep §Ÿ£¨¤¥©£¤¨£¨

lr dwixf zcear mdixg` yi oiicry ,ezklede mcd zlawe
.gafnd

:iel zhiy z` zx`an `xnbdéåìås` ,oycd znexz mb siqend §¥¦
,xaeq ,'dpzn zcear' dpi`yàðîçø éaøs` dxezd dzaix - ©¥©§¨¨

dazky jka ,dnz `idy weliq zcear.'çaænä øác ìëì'§¨§©©¦§¥©
:iel yxcy weqtdn ax yxc dn zx`an `xnbdáøå,xaqàeää §©©

lkl' aezkd -'gAfOd xaCíéðôaL úBàfä òáL ééBúàì`a - §¨§©©¦§¥©§¨¥¤©©¨¤¦§¦
jeza mifn eidy ,zeiniptd ze`hg mc ly ze`fdd ray zeaxl

,zkextd lr lkiddåze`fd ray ok,òøöîaLbel `ian didy §¤¦§Ÿ̈
xn`p `ly 'lkl' zaizn mzeaxl jixve ,lkida epnn mifne ony
ok m`e gafnd lr d`fdd oi`y oeik 'gafnd xac' miaygp mpi`y

.mdilr aiig xf oi`
:`xnbd zx`andéì à÷ôð éåìådzin aiig el` zecear cary xfy §¥¦¨§¨¥
'øác ìë'å 'øác'î'xac'e 'mkzpedk z` exnyz' aezkl ic didy - ¦§©§¨§©

ze`fd zeaxl d`a 'lkl' zaize ,oycd znexz zeaxl `a
:`xnbd zniiqn .rxevn lye zeiniptdàì 'øác ìë'å 'øác' ,áøå§©§©§¨§©Ÿ

.Léøc̈¦
lkn dpzn zcear dxkfed weqtd seqay s` iel zrcly `vnp
s` miaxn weqtd zligza xkfedy 'gafnd xac lkl'n mewn

:`xnbd dywn .weliq zcear'çaænä øác ìëì' àîéàå`edììk- §¥¨§¨§©©¦§¥©§¨
,zeceard lk z` zllek ef oeyly'äðzî úãBáò'`edèøt £©©¨¨§¨

,dpzn zcear wx rnynya df weqt yexcl yi ok m`eèøôe ììk§¨§¨
e ,[mda zyxcp dxezdy zecindn zg` efy]äî àlà ììka ïéà¥©§¨¤¨©

,èøtaMcnlp o`k s`e ,daxzn epi` hxtl dnecd xac elit`e ¤©§¨
ïéà ,äðzî úãBáò,dilr xf aiig -.àì ,÷eléñ úãBáòzvxzn £©©¨¨¦£©¦Ÿ

:`xnbdàø÷ øîà̈©§¨
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ezny in` cenr ck sc ± iyily wxt`nei
íé÷çù úåáøìmigafa xn`w ikde oirxewn edi `ly calae ,dcear lkl oixiyky Ð

dinrhl `qec 'x `cf`e .(`,gi)`xxb ab` `zln dlek `dc ,xninl `kd jiiy `l Ð

.daqpåàì éàî`iadl "yali" yixcc dcedi 'xc ,ibilt `da `qec 'xe dcedi 'x Ð

hpa`e ztpvn,`id dcear e`l :xaq `qec 'xe ,hpa`e ztpvn irae ,`id dcear xaq Ð

.hpa`e ztpvn ira `leééåáøì àø÷ àëéøöÐ

.dcear e`lc `xninle ,`weec ipd `niz `lc

éàø÷î äì ééåáøì àëéøö àì øáñ øîåoeikc Ð

"ycw iqpkne ycw ca zpezk" da ilbc

`z` ike .edlek `irae `id dcearc opirny`

.`z` mixetkd mei icbal Ð iieaxl `xw

äì ïðéôìé øùòî úîåøúî"mixde" `dc Ð

(gi wxt xacna) "epnn mzenxde" oeyl ,aizk

.dkxrnd oyca dxyrn cg` ,cne`a `iedeåà
ïéãî úîåøúîqkn zenxde" (`l my) aizkc Ð

."ze`nd yngn ytp cg` 'ebe 'dlòîù àúÐ

cne`n zegti `l ,dl opitli unew znxdnc

`dc .siqei Ð siqedl dvx m`e .unewd `ln

xyt` `l `dc ,xn`w `weec xninl `kil

.uenwl eici zegzex milgb unxa heytlòáøà
'åë úåãåáò,xf odilr xdfen oleky it lr s` Ð

yxtnck ,el`d rax`a `l` dzin aeig oi`

.lif`e'åâå êúà êéðáå äúàå`xwc ditiq Ð

."znei axwd xfde"äðúî úãåáòozep dz`y Ð

xqe wlqn dz`y weliq zcear `le ,gafnd lr

.oycd znexz oebk ,gafnd lrnäîú äãåáòÐ

`le ,xacd z` znnzne zxneb `idy dcear

dlawe dhigy oebk .dcear dixg` yiy

dwixf la` .dwixf dixg` yiy dkledeÐ

dgpn unewa dxhwd oke ,mcay dpexg` dcear

oke ,dpyd lka oiid jeqip oke ,mixcte mixa`ae

.bga mindçáæîä øáã ìëìzcear zeaxl Ð

.oycd znexz oebk ,`id dnz dcear m` weliq

íéðôáù úåàæä òáùxtn zkextd lr dfny Ð

,mixetkd mei lye giyn xte xac mlrd

aizkck ,lkida ony beln dfny rxevnaye

'ebe "erav`a onyd on dfde" (ci wxt `xwie)

,`ed gafnd xac e`l `pin` jzrc `wlqc

.lkl iax ikdlåäì à÷ôð éåìådipin edlek Ð

diteb "gafnd xac" `dc Ð "xac lkl" "xac"n

,oycd znexz dipin xnbpe ,`ed dxizi

.ziniptd d`fd dia yixc "lkl"c `ieaixne
úéáîìå
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úîåøúîdnexzn i` inp dil `wtqn `l i`n` :il dniz Ð 'ek dl opitli xyrn

znexzae "mixde" aizk oycd znexzac meyn :xnel yie ?dl opitli dlecb

dlecb dnexza la` "qkn zenxde" aizk inp oicn znexzae "mzenxde" aizk inp xyrn

aizkc `de "el ozz cr 'ebe jpbc ziy`x" aizk `l` ,dnxd oeyl dieev zevna aizk `l

"dze` enixz ok oxeb znexzk" (eh xacna)

i`n`e :xn`z m`e .aizk dlga Ð aizkc enixz

:xnel yi ?dlgn opitli i` dil `iran `l

la` ,opitli "zenxde"n e` "mzenxd"n "mixde"c

ilek enc `lc ,opitli `l Ð "enixz"n "mixde"

dnexz opitlic :xnel yi inp i` .iccdl i`d

xyrn znexzc idpc ,`ziinw dnexzn `ziinw

miela mewn lkn Ð dl mcew dlecb dnexz yi

edpiaiigc `ziinw dnexz `id ef `xw irzync

i` .zncew dlecb dnexz yiy dlg iwet`l ,`xw

mdl oi` dlge dlecb dnexzc oeik :xnel yi inp

epiidc ,yxetnd on mezq cnli Ð yxetn xeriy

:zeywdl oi`e .oicn znexzn e` xyrn znexzn

opixnb `l i`n` ediiteb dlge dlecb dnexz

:xnel yic ?xeriy mdl `dic dey dxifb i`da

obc elit`e Ð "jpbc ziy`x" eda aizkc oeik

."mkizeqixr ziy`x" aizk inp dlga oke ,cg`

yngn cg` oicn znexzn i"yx yxity dne

miyngn cg` mzd inp dedc ab lr s` ,ze`n

aizkc meyn ,opitli ze`n yngn el d`xp Ð

oicnn cnll xzei d`xp did ile ,"enixde" lv`

zipepia :inlyexia opiyxcck ,miyngn cg`

on feg` cg`" aizkc Ð miyngn cg`

`di Ð xg` mewnn fge` dz`y lk ,"miyngd

opixnb i` dil `wtqn i`n :il dnize .dfk

`xaq xzeic `hiyt ?oicnn e` xyrn znexzn

,zexecn zexec ,xyrn znexzn cenll `ed

yxity dn itle !dryn zexec ,oicnn cenlln

,`gip Ð opixnb miyngd on feg` cg`nc

.dfk `di xg` mewnn fge` dz`y lk rnync

oeyln `edy "mixde"c l"f i"yx yexitl elit`e

,opixnb cigi oeyl `ed mby "zenxde"n cigi

.slinl dil `gip `l `ny Ð "mzenxde"n la`

xeaiv zcear zevn `idy oycd znexz :inp i`

,opixnb Ð l`xyi lka `kiiyc oicn znexzn

:il dniz la` .dxn`p miela xyrn znexz la`

xnel yie ?"mixde" aizk ici`e ici`ac edlekn ith dil `incc ,opixnb "evnewa epnn mixde"n i` wtzqp `lc `py i`nmeyn :

slinl jzrc `wlq ded `l ikdl .i"yx yxity enk ,deki ot evnewa oycd znexz mexziy ,mzd ik ixnbl xnbinl epivn `lc

.aizk "mixde" ici`e ici`ac ,dil incc oeik ,dipin opixnbc hiyt ikd elit`e .dipinéåìål zi`x dne :jxtinl ivn ded `l `kd Ð "gafnd xac lk"l `pngx iaxweliq zcear zeax

gafn zcear `dc ,inp dkxrn xeciq` aiigil ok m` :il dyw la` .gafna dpi` Ð dnz oi`y dcear la` ,`id gafnd xac weliq zcearc xnel yic Ð dnz dpi`y dcear ihernle

.lkl zncewy ,`ticr oycd znexz :xnel yi `l` ?weliq zcear zeaxle dze` hrnl zi`x dne ,`id inpééåúàìrax` aiyg `wc :`ed dniz Ð rxevnaye miptay ze`fd ray

oi`a ody edl zgkyne ,iaiyg oiide mind jeqipc :xnel yie !izxza inp miptl onyc ze`fde mc z`fd aiyg `le ,izxza mind jeqipe oiid jeqip aiyg `we ,mdilr aiig xfy zecear

.dwixf llka ded ikdle ,minc ipin odnr yiy gaf llba ze`a ,onyc ze`fd la` .ediiytp itp`a edpiayg ikdl Ð onvr llbaïéàlkl" ok m` :il dniz Ð hxtay dn `l` llka

jci`l jextl ,daxc` .[`llk rnyn "lkl"c oeik ,`iyw mewn lkn Ð rxevnaye miptay ze`fd daxn "lkl"c xnel `vnz m` elit`e] "xac lkl" "xac" xn`wck ?il dnl "gafnd xac

opiyxcck "lka" enk ,llk aiyg "lkle" .llke hxte llka mpece "dpzn zcear mzcare" mdipia hxt lhde dfl df oikenqd zellk ipy edl ded "gafnd xac lkl"c xninl ol dedc :`qib

dcear oi`y xac elit` hxtd oirkn iaxp ok m`e ,`llk lka (`,cq my) "daexn" wxt yixae ,(a,cp `nw `aa) "dxtd z` gbpy xey" wxta opixn` ikde .llk "jytp jl`yz xy` lka"

`llk aiyg `l Ð dicegl "lkl"e "lka" `nyc d`xpe !`peeb i`d ik (`,fq oileg) "zetixh el`"a opipiic `d Ð `nw `llkl `xza `llk inc `lc ab lr s`e !weliq zcear elit`e dnz

xifp) "oipin dyly" wxtc `idde ,"jznda lke" aizkc zexaca oke "xkyae oiiae o`vae xwaa jytp de`z xy` lka" aizkc ,mzd enk ,elv` oipr eze`n zyxetn daiz mey yiyk `l`

`kd la` ,"lke" xcde "xey e` xeng" `yixa aizkc mzd ip`y :inp i` .`id xfril` iax `idd xnel yi ,hxte xfg Ð "dnda" ,llk Ð "lke" ,hxt Ð "dy e` xey e` xeng" (`,dl

i` :ipyne !hxt Ð gaf ,llk Ð dyri `ni` (a,c) migafc `nw wxt yixa opixn` `peeb i`d ike .hxte llka eze` oipc oi`e ,`ln epi`y llk dil ded Ð "lkl" `piprc `yixa aizkc

.'eke `ln oi`y llk dil ded Ð minly gaf dyri aizkc `zyd ,zxn`wck Ð gaf minly dyri aizk ded
`l`
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"íL íçépäå" ,íé÷çMä úà úBaøì¯ãnìî §©¤©§¨¦§¦¦¨¨§©¥
ïäëì ïä ïéeàø :øîBà àñBc éaø .äæéðb ïéðeòhL¤§¦§¦¨©¦¨¥§¦¥§Ÿ¥

"íL íçépäå" øîBì ãeîìz äîe .èBéãä¯àlL ¤§©©§©§¦¦¨¨¤Ÿ
à÷ àäa åàì éàî .øçà íéøetkä íBé ïäa LnzLé¦§©¥¨¤©¦¦©¥©¨§¨¨
åàì :øáñ øîe ,àéä äãBáò :øáñ øîc ;éâìtéî¦©§¦§¨¨©£¨¦¨¨©¨

!àéä äãBáò¯àîìò éleëc ,àì¯,àéä äãBáò £¨¦Ÿ§¥¨§¨£¨¦
àø÷ àëéøö :øáñ øî ;éâìtéî à÷ àäa àëäå§¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©§¦¨§¨

.ééeaøì àø÷ àëéøö àì :øáñ øîe ,ééBaøìéòa §©¥¨¨©¨§¦¨§¨§©¥¨¥
øNòî úîeøzî ?änëa ïLcä úîeøz :ïéáà éaø©¦¨¦§©©¤¤§©¨¦§©©£¥

ïðéôìé?dì ïðéôìé ïéãî úîeøzî Bà dì¯,òîL àz ¨§¦¨¨¦§©¦§¨¨§¦¨¨¨§©
ïläì øîàðå "íéøäå" ïàk øîàð :àéiç éaø éðúc§¨¥©¦¦¨¤¡©¨§¥¦§¤¡©§©¨

Böîe÷a ïläl äî ,"íéøäå"¯.Böîe÷a ïàk óàøîà §¥¦©§©¨§§©¨§§¨©
,ä÷éøæ :äúéî ïäéìò áéiç øæ úBãBáò òaøà :áø©©§©£¨©¨£¥¤¦¨§¦¨
óà :øîà éåìå .ïéiä Ceqéðå ,íénä Ceqéðå ,äøè÷äå§©§¨¨§¦©©¦§¦©©¦§¥¦¨©©
úîeøz óà :déúéðúîa éåì éðz ïëå .ïLcä úîeøz§©©¤¤§¥¨¥¥¦§©§¦¥©§©

áøc àîòè éàî .ïLcä¯éðáe äzàå" áéúëcE ©¤¤©©§¨§©¦§¦§©¨¨¤
úéaîìe çaænä øác ìëì íëúpäk úà eøîLz Ezà¦§¦§§¤§ª©§¤§¨§©©¦§¥©§¦¥

ízãáòå úëøtìúãáòíëúpäk úà ïzà äðzî ©¨Ÿ¤©£©§¤£Ÿ©©¨¨¤¥¤§ª©§¤
"äðzî úãáò" ."úîeé áøwä øfäå¯úãBáò àìå §©¨©¨¥¨£Ÿ©©¨¨§Ÿ£©

"ízãáòå" ,÷eléñ¯änz äãBáòLiL äãBáò àìå , ¦©£©§¤£¨©¨§Ÿ£¨¤¥
.äãBáò äéøçà¯:éåìåéaøøác ìëì" àðîçø ©£¤¨£¨§¥¦©¥©£¨¨§¨§©

."çaænä¯,íéðôaL úBàfä òáL ééBzàì àeää :áøå ©¦§¥©§©©§©¥¤©©¨¤¦§¦
déì à÷ôð éåìå .òøBöîaLå"øác"î."øác ìëå" §¤©§¨§¥¦¨§¨¥¦§©§¨§©

¯.Léøc àì "øác ìëå" "øác" áøå¯:àîéàå §©§©§¨§©¨¨¥§¥¨
"çaænä øác ìëì"¯"äðzî úãáò" ,ììk¯,èøt §¨§©©¦§¥©§¨£Ÿ©©¨¨§¨
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קי
ezny ina cenr ck sc ± iyily wxt`nei

úëåøôì úéáîìådpzn zcearc `ed zkextl zian ,`hxtl `llk oia wiqt` Ðoebk Ð

.y`d lr zxehw zpizpe ,mixetkd meic micad oiay ze`fd÷åìéñ úãåáò àìåoebk Ð

,micad oia gipne mixetkd mei zxehwl my qipkn lecb odkdy ,dzgne sk z`ved

.o`ivene xfeg jk xg`eäîú äãåáòã úëåøôì úéáî éîð íúãáòå éëä éàzpizp oebk Ð

.y`d lr zxehwäãåáò äéøçà ùéù àìåÐ

.dxhwde dpitg dixg` yiy ,dzgne sk zkled

äéáøò øãä íúãáòå,dnz dcear oiprl Ð

dpzn zcear la` .oey`x oiprl siqen e"iedy

,dinwlc "zkextl zian"` `l` xcdin `l

.e"ie dia aizk `lcìëéäá ÷åìéñ úãåáòÐ

iniptd gafn oeyic oebk ,dnz dcear `ide

?edn iell ,dxepndeäéì äåä úëåøôì úéáî
áúëéîì"zkextl zianle" aizke Ðzeyrl Ð

zcear lr xehte ,miycwd iycw ziak lkid

.weliqäúòî àìàaiigin dpzn zcearc Ð

."zianle" diaxnc ,xf lkidaøãéñù øæÐ

rax` lirl opixn` i`n`e ,dzin aiigil ,mgl

?`l eze zecearïéëéæá øåãéñ àëéà,dixza Ð

zkxrnd lr zzpe" (ck wxt `xwie) aizkck

.`id dnz dcear e`le "dkf dpeal÷åìéñ àëéà
äøè÷äåzay cr dzcear dxnbp `l oiicr Ð

.oikifad xihwie dpwlqiy ,d`adúà øãéñù
äøåðîäly zexpd z` oiwlqn eid xweaa Ð

oiraewe oixfege ,dti oxt` gpwl dxepnd on adf

.dnz dcear ixde ,da mze`àúéìà úúöä
zivdl jxved m` ,miwc minqiw zzvd Ð

daxwy oebk ,zekxrnd on zg`a gafnd lr

.dxecnd lk dtxypy ,zelkl dkxrnéìëáå
úøù,drax` ,dpedk icba yael `diy Ð

Ð `ed lecb odk m`e ,`ed heicd odk m`

mewn lke "mipdkd" o`k xn`p ixdy ,dpeny

,rnyn mpedka Ð "mipdkd oxd` ipa" xn`py

.mzpedk icbaaäëøòîä øãéñù.mivr Ðàëéà
ïéøéæâ éðù øåãéñ äøúáonwl edl opitlic Ð

.i`xwn (a,ek)íéøáà øåãéñ àëéàcinzc Ð

.`ed xeciqd zcearn df lke .dixzaàäá
éâéìôxeciq :xaq opgei 'x .opgei 'xe ax Ð

zkxrn xeciqy ,`id dnz dcear oixifb ipy

mixa`d xeciqe ,da `id zxnebe dnz mivr

e`l :xaq axe .`ed xg` xeciq zligz

.`ed cg` xeciq myc ,dnz dcearzwixf

mc.uega gafnd Ðíéðôì ïéád`fd Ð

.zkextd lryíéðôìå éðôì ïéáoia lry Ð

.mixetkd meic micadóåòä úàèçáaizk Ð

"gafnd xiw lr z`hgd mcn dfde" d`fd

.(d wxt `xwie)óåòä úìåòá,ievin aizk Ð

enc dvnpe dgafnd xihwde ey`x z` wlne"

.(` wxt `xwie) "gafnd xiw lrøéè÷îäåÐ

.`id lilk dlerdyïéâåì úùìù êñðîäåÐ

.yakl oidd ziriax mikqpay zegt `idy

.axk epiide ,ipzw `l oycd znexz eli`eìåñô øáã ïéá.dxhwd `aiyg ikd meyn ,ecxi `l elr m`c ,ycewa oleqty oileqt jpda Ðïøîàãë.zwelgn icil mi`a eidy Ð

ïéñéôîå ïéøæåçå ïéñéôî äîìqiitl oitq`p dnl Ðoizipzna opzck meia minrt drax`?.efl ine dfl dkfi in ,dpey`x dtiq`a olek lr eqitiùéâøäìlew rinydl Ð

mr oend.'ebe "midl` ziaa" xn`py ,jlnl ceak `edy ,minrt dnk ,axïéñéôî äîá?ycw icba e` leg icba ,qiitl oitq`pd mze` oiyael eid dn Ðìåç éãâááÐ

.ycw icba yaele hyet dcearl dkefdeéãáòå éñîçã.lxeba ekf `ly it lr s` Ðéãáòå åø÷îÐ.qiitl ekfy oze` ,leg icbaa dcearíéðæçì.oiyny Ðíúåàá
àìù
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àìàzxn` i`" i`ne ,jixt o`nl `prci `l Ð aiigil dkxrnd z` xciqy xf dzrn

ab lr s` ,aiigin dwixf`c lirl xn`wc `d` jixtc :il d`xpe ?"o`k yi `nlya

Ð `id dnz dcear zdin mcac oeik dlr zaiign mewn lkne Ð dxhwd dxza `ki`c

xeciq `ki` :ipyne .icin dkxrn ivr xeciqa dxza `kilc ,aiigil dkxrn xeciq` ok m`

jixtc `de .`ibeqd lk yxtl yi oke .oixifb ipy

yi Ð aiigil oglyd z` xciqy xf iab lirl

ipde ,oikifa `ki` :ipyne .oiadl lwe ,ok yxtl

,dxhwde dwixfl enc `le ,cgk edlek iaiyg

.`akrn `l dxhwdc

äæîäå`inc `lc meyn Ð serd z`hga

`l` ,ilka dlaw el oi`y ,mixg`l

`l` gafnl oi`y :cere .dfne sebae y`xa fge`

.dytp it`a dhwp ikdl .dnc

øéè÷îäåi`n` :il dniz Ð serd zlera

zlera dvnnde inp xn`w `l

lka xihwnd ipzil :il `iyw cere ?serd

`nzq ipzwe izpiir migafc `ztqezae .miycwd

`ztqeze .sera dvnnde inp da ipzwe ,xihwnde

.zxg` `ztqeza oeir jixve ,`id zrhen ily

:eyexit ikdc il d`xp ily mixtqd itle

zlera s` xihwnd s`e ,serd zlera xihwnde

`l` aiigin `l serd z`hgac meyne .serd

lka ok oi`y dn dxhwd da zilc ,dnc z`fda

.xihwnd s` aiig serd zlerac xn`w ,miycwd

z`hga inp `zi`c Ð dnc ievina `irain `lc

dzeekc `kilc dzxhwda elit` `l` ,serd

x`yc dxhwda `irain `le .serd z`hga

sera elit` `l` ,migafd lka jiiyc Ð migaf

elit` Ð dxhwd da zilc serd z`hg `ki`c

.aiig serd zlera ikd

ú÷éøædfnde miptle iptl oia miptl oia mc

,edl aiyg cgk Ð serd z`hga

oiid jeqipe ,ixz ixd Ð serd zlera xihwne

.rax` ixd Ð minde

äìòîäåÐ 'ek xyk xac oia gafnd iab lr

zexhwde ze`fde dwixf yi df llka

iab lr oiler olek ixdy ,minde oiid jeqipe

.gafnd
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"ízãáòå úëøtì úéaîìe"¯àeä úëBøtì úéaî ìà §¦¥©¨Ÿ¤©£©§¤¤¦¥©¨¤
õeça àä ,÷eléñ úãBáò àìå äðzî úãBáòc¯eléôà ©£©©¨¨§Ÿ£©¦¨©£¦

.÷eléñ úãBáò¯úéaî ìà :éîð "ízãáòå" éëä éà £©¦¦¨¦©£©§¤©¦¤¦¥
äéøçà LiL äãBáò àìå änz äãBáòc àeä úëBøtì©¨¤©£¨©¨§Ÿ£¨¤¥©£¤¨

õeça àä ,äãBáò¯!äãBáò äéøçà LiL äãBáò eléôà £¨¨©£¦£¨¤¥©£¤¨£¨
¯úãBáò :àáø éòa .àø÷ déáøò øãä "ízãáòå"©£©§¤£©©§¥§¨¨¥¨¨£©

õeçì Bà ,déì ïðénãî íéðôì ?eäî ìëéäa ÷eléñ¦©¥¨©¦§¦§©¦©¥©
."úéaîìe" "úéaî" :àèLt øãä ?déì ïðénãî¯àlà §©¦©¥£©§©¨¦¥§¦¥¤¨

øcéqL øæ ,äzòî!áéiçéì ïçìMä úà¯øecéñ àkéà ¥©¨¨¤¦¥¤©ª§¨¦©¥¦¨¦
.ïéëéæa¯!áéiçéì ïéëéæa øcéñ¯.äøè÷äå ÷eléñ àkéà¯ ¨¦¦¦¥¨¦¦¦©¥¦¨¦§©§¨¨

!áéiçéì äøBðnä úà øcéqL øæ¯.äìéút úðéúð àkéà ¨¤¦¥¤©§¨¦©¥¦¨§¦©§¦¨
¯!áéiçéì äìéút ïúð¯.ïîL úðéúð àkéà¯ïîL ïúð ¨©§¦¨¦©¥¦¨§¦©¤¤¨©¤¤

!áéiçéì¯.ä÷ìãä àkéà¯!áéiçéì ÷éìãä¯ä÷ìãä ¦©¥¦¨©§¨¨¦§¦¦©¥©§¨¨
.àéä äãBáò åàì¯ïøäà éða eðúðå" :àéðúäå ?àìå ¨£¨¦§Ÿ§¨©§¨§¨§§¥©£Ÿ

"Làä ìò íéöò eëøòå çaænä ìò Là ïäkä¯ãnéì ©Ÿ¥¥©©¦§¥©§¨§¥¦©¨¥¦¥
àäz àlL àúéìà úúvä ìòéìëáe øLk ïäëa àlà ©©¨©£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ¥¨¥¦§¥

!úøL¯àúéìà úúvä¯ä÷ìãä ,àéä äãBáò¯åàì ¨¥©¨©£¦¨£¨¦©§¨¨¨
.àéä äãBáò¯àlàäëøònä úà øcéqL øæ äzòî £¨¦¤¨¥©¨¨¤¦¥¤©©£¨¨

!áéiçéì.íéöò éøéæâ éðL øecéñ àkéà¯éðL øcéñ ¦©¥¦¨¦§¥§¦¥¥¦¦¥§¥
!áéiçéì ïéøéæb¯.íéøáà øecéñ àkéà¯øîà àäå §¦¦¦©¥¦¨¦¥¨¦§¨¨©

íéöò éøéæâ éðL øcéqL øæ :ïðçBé éaø øîà éñà áø©©¦¨©©¦¨¨¨¤¦¥§¥§¦¥¥¦
!áéiç¯,àéä änz äãBáò :øáñ øî ;éâéìt àäa ©¨§¨§¦¦¨¨©£¨©¨¦

,áøc déúååk àéðz .àéä änz äãBáò åàì :øáñ øî̈¨©¨£¨©¨¦©§¨§¨¥§©
øfL úBãBáò :áøc déúååk àéðz .éåìc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¥¦©§¨§¨¥§©£¤¨
éðôì ïéa íéðôì ïéa íc ú÷éøæ :äúéî íäéìò áéiç©¨£¥¤¦¨§¦©¨¥¦§¦¥¦§©

úàhça äfnäå ,íéðôìåøéè÷näå ävîîäå ,óBòä §¦§¦§©©¤§©©¨§©§©¤§©©§¦
ìL Cqðîäå ,óBòä úìBòaìLe íéî ïébeì äLäL §©¨§©§©¥§¨¦©¦§¨

òáLå ,ïLcä úà íéønä :äúéî ïäéìò áéiç øfL úBãBáò :éåìc déúååk àéðz .ïéé ïébeì¦©¦©§¨§¨¥§¥¦£¤¨©¨£¥¤¦¨©¥¦¤©¤¤§¤©
.ìeñt øác ïéa øLk øác ïéa çaænä éab ìò äìònäå ,òøBöîaLå íéðôaL úBàfäänì ©¨¤¦§¦§¤©§¨§©©£¤©©¥©¦§¥©¥¨¨¨¥¥¨¨¨¨¨

?ïéñéôî änì ?ïéñéôî¯ïéñéôî änì :àlà !ïøîàãkïéøæBçå.ïéñéôîe¯:ïðçBé éaø øîà §¦¦¨¨§¦¦§©£©©¤¨¨¨§¦¦§§¦§¦¦¨©©¦¨¨
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,ìBç éãâáa :øîà ïîçð áø .Lã÷ éãâáa :øîà úLL áøå ,ìBç éãâáa :øîà ïîçð áø ?ïéñéôî§¦¦©©§¨¨©§¦§¥§©¥¤¨©§¦§¥Ÿ¤©©§¨¨©§¦§¥

Lã÷ éãâáa zøîà éàc¯éàc ,Lã÷ éãâáa :øîà úLL áø .éãáòå éñîçc úBòBøæ éìòa àkéà §¦¨§©§§¦§¥Ÿ¤¦¨©£¥§§¨§¦§¨§¦©¥¤¨©§¦§¥Ÿ¤§¦
ìBç éãâáa zøîà¯dì àðéîà àðî :ïîçð áø øîà .éãáòå eø÷éî déúeáéáç ábà¯:ïðúc ¨§©§§¦§¥©©£¦¥¦§§¨§¦¨©©©§¨§¨¨¦¨¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc `nei(ipy meil)

(f gi xacna)gAfOd xaC lkl'ízãáòå úëøtì úéaîìe'dpYn zcFar §¨§©©¦§¥©§¦¥©¨Ÿ¤©£©§¤£©©¨¨
zcear' oial 'gafnd xac lkl' zeaizd oiay oeik ,xnelk ,'ebe
yi 'mzcare zkextl zianle' zeaiza dxezd dwiqtd 'dpzn

mdy zeceara `weecy xnel'úëBøtì úéaî' ìàycwa - ¤¦¥©¨¤
,miycwdc àeämihrnn,äðzî úãBáòly micad oia ze`fd oebk §£©©¨¨

.y`d lr zxehw zpizpe ,mixetkd mei,÷eléñ úãBáò àìåoebk §Ÿ£©¦
`ved`idy ,mixetkd meia miycwd ycwn dzgnde skd z

,weliq zcearàäzeyrpy zecear iabl la` -õeçaxn`p `l ¨©
xfd aiige ,df herineléôàa.÷eléñ úãBáò £¦£©¦

:`xnbd zl`eyéëä éàdcear lr wx yxcp 'dpzn zcear'y ¦¨¦
zaiz ,zkextl ziany'ízãáòå'zian' zeaizd xg`l dxn`py ©£©§¤

'zkextlénð`weecy ,ok yexcp'úëBøtì úéaî' ìà`edcwx ©¦¤¦¥©¨¤§
änz äãBáòxfa dxq`p ,y`d lr zxehw zpizp oebkäãBáò àìå £¨©¨§Ÿ£¨

,äãBáò äéøçà LiLyiy zxehwd ly dzgnde skd zkled oebk ¤¥©£¤¨£¨
,dzxhwde dzpitg dixg`äéøçà LiL äãBáò eléôà ,õeça àä̈©£¦£¨¤¥©£¤¨

äãBáò.dilr aiig xf didi £¨
dxezd dazky oeik :`xnbd daiyn'ízãáòå',xeaigd e"ie mr ©£©§¤

àø÷ déáøò øãäfg -xen`d mr 'mzcare' z` axire aezkd x £©©§¥§¨
xn`p uegay zecear lr mby ,'gafnd xac lkl' weqtd zligza
yxcp `l okle 'e' mr azkp `l 'dpzn zcear' mpn` ,df herin

.'zkextl zian' lr `l`
weliq zcear lr aiig epi` xf iel zrcly micnl ep`vnpy xg`l
uegay weliq zcear lr mpn` ,[miycwd ycew] mipta ziyrpd
:'ycew'a ziyrpd weliq zcear ly dpic dn `xnbd dpc ,aiigzn

÷eléñ úãBáò ,àáø éòaziyrpd,ìëéäainiptd gafn oeyic oebk ¨¥¨¨£©¦©¥¨
,dxepndeeäîm`d ,wtqd iccve ,dzin mdilr aiig xf m`d - ©

íéðôìmiycwd ycewl -,déì ïðénãîzecear lr my miaiig oi`y ¦§¦§©¦¨¥
,weliqì Bàay zecear,déì ïðénãî õeç.aiige §§©¦¨¥

àèLt øãä`ly jkn yexcl yiy ,ezl`y z` hyte `ax xfg - £©¨§¨
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íéöò éøéæâ éðL øcéqL øæ :ïðçBé éaø øîà éñà áø©©¦¨©©¦¨¨¨¤¦¥§¥§¦¥¥¦
!áéiç¯,àéä änz äãBáò :øáñ øî ;éâéìt àäa ©¨§¨§¦¦¨¨©£¨©¨¦

,áøc déúååk àéðz .àéä änz äãBáò åàì :øáñ øî̈¨©¨£¨©¨¦©§¨§¨¥§©
øfL úBãBáò :áøc déúååk àéðz .éåìc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¥¦©§¨§¨¥§©£¤¨
éðôì ïéa íéðôì ïéa íc ú÷éøæ :äúéî íäéìò áéiç©¨£¥¤¦¨§¦©¨¥¦§¦¥¦§©

úàhça äfnäå ,íéðôìåøéè÷näå ävîîäå ,óBòä §¦§¦§©©¤§©©¨§©§©¤§©©§¦
ìL Cqðîäå ,óBòä úìBòaìLe íéî ïébeì äLäL §©¨§©§©¥§¨¦©¦§¨

òáLå ,ïLcä úà íéønä :äúéî ïäéìò áéiç øfL úBãBáò :éåìc déúååk àéðz .ïéé ïébeì¦©¦©§¨§¨¥§¥¦£¤¨©¨£¥¤¦¨©¥¦¤©¤¤§¤©
.ìeñt øác ïéa øLk øác ïéa çaænä éab ìò äìònäå ,òøBöîaLå íéðôaL úBàfäänì ©¨¤¦§¦§¤©§¨§©©£¤©©¥©¦§¥©¥¨¨¨¥¥¨¨¨¨¨

?ïéñéôî änì ?ïéñéôî¯ïéñéôî änì :àlà !ïøîàãkïéøæBçå.ïéñéôîe¯:ïðçBé éaø øîà §¦¦¨¨§¦¦§©£©©¤¨¨¨§¦¦§§¦§¦¦¨©©¦¨¨
äna ."Lâøa Cläð íéäìà úéáa ãBñ ÷ézîð åcçé øLà" øîàpL ,äøæòä ìk Lébøäì éãk§¥§©§¦¨¨£¨¨¤¤¡©£¤©§¨©§¦§¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤©¤
,ìBç éãâáa :øîà ïîçð áø .Lã÷ éãâáa :øîà úLL áøå ,ìBç éãâáa :øîà ïîçð áø ?ïéñéôî§¦¦©©§¨¨©§¦§¥§©¥¤¨©§¦§¥Ÿ¤©©§¨¨©§¦§¥

Lã÷ éãâáa zøîà éàc¯éàc ,Lã÷ éãâáa :øîà úLL áø .éãáòå éñîçc úBòBøæ éìòa àkéà §¦¨§©§§¦§¥Ÿ¤¦¨©£¥§§¨§¦§¨§¦©¥¤¨©§¦§¥Ÿ¤§¦
ìBç éãâáa zøîà¯dì àðéîà àðî :ïîçð áø øîà .éãáòå eø÷éî déúeáéáç ábà¯:ïðúc ¨§©§§¦§¥©©£¦¥¦§§¨§¦¨©©©§¨§¨¨¦¨¨¦§©

.ãáìa íéñðëî àlà ïäéìò ïéçépî eéä àìå ïäéãâa úà ïúBà ïéèéLôî eéäå ,ïéðfçì ïeøñî§¨©©¨¦§¨©§¦¦¨¤¦§¥¤§Ÿ¨©¦¦£¥¤¤¨¦§¨©¦¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc `nei(ipy meil)

(f gi xacna)gAfOd xaC lkl'ízãáòå úëøtì úéaîìe'dpYn zcFar §¨§©©¦§¥©§¦¥©¨Ÿ¤©£©§¤£©©¨¨
zcear' oial 'gafnd xac lkl' zeaizd oiay oeik ,xnelk ,'ebe
yi 'mzcare zkextl zianle' zeaiza dxezd dwiqtd 'dpzn

mdy zeceara `weecy xnel'úëBøtì úéaî' ìàycwa - ¤¦¥©¨¤
,miycwdc àeämihrnn,äðzî úãBáòly micad oia ze`fd oebk §£©©¨¨

.y`d lr zxehw zpizpe ,mixetkd mei,÷eléñ úãBáò àìåoebk §Ÿ£©¦
`ved`idy ,mixetkd meia miycwd ycwn dzgnde skd z

,weliq zcearàäzeyrpy zecear iabl la` -õeçaxn`p `l ¨©
xfd aiige ,df herineléôàa.÷eléñ úãBáò £¦£©¦

:`xnbd zl`eyéëä éàdcear lr wx yxcp 'dpzn zcear'y ¦¨¦
zaiz ,zkextl ziany'ízãáòå'zian' zeaizd xg`l dxn`py ©£©§¤

'zkextlénð`weecy ,ok yexcp'úëBøtì úéaî' ìà`edcwx ©¦¤¦¥©¨¤§
änz äãBáòxfa dxq`p ,y`d lr zxehw zpizp oebkäãBáò àìå £¨©¨§Ÿ£¨

,äãBáò äéøçà LiLyiy zxehwd ly dzgnde skd zkled oebk ¤¥©£¤¨£¨
,dzxhwde dzpitg dixg`äéøçà LiL äãBáò eléôà ,õeça àä̈©£¦£¨¤¥©£¤¨

äãBáò.dilr aiig xf didi £¨
dxezd dazky oeik :`xnbd daiyn'ízãáòå',xeaigd e"ie mr ©£©§¤

àø÷ déáøò øãäfg -xen`d mr 'mzcare' z` axire aezkd x £©©§¥§¨
xn`p uegay zecear lr mby ,'gafnd xac lkl' weqtd zligza
yxcp `l okle 'e' mr azkp `l 'dpzn zcear' mpn` ,df herin

.'zkextl zian' lr `l`
weliq zcear lr aiig epi` xf iel zrcly micnl ep`vnpy xg`l
uegay weliq zcear lr mpn` ,[miycwd ycew] mipta ziyrpd
:'ycew'a ziyrpd weliq zcear ly dpic dn `xnbd dpc ,aiigzn

÷eléñ úãBáò ,àáø éòaziyrpd,ìëéäainiptd gafn oeyic oebk ¨¥¨¨£©¦©¥¨
,dxepndeeäîm`d ,wtqd iccve ,dzin mdilr aiig xf m`d - ©

íéðôìmiycwd ycewl -,déì ïðénãîzecear lr my miaiig oi`y ¦§¦§©¦¨¥
,weliqì Bàay zecear,déì ïðénãî õeç.aiige §§©¦¨¥

àèLt øãä`ly jkn yexcl yiy ,ezl`y z` hyte `ax xfg - £©¨§¨
dxezd dazkúéaî'dazk `l` 'zkxRlúéaîìe'd`ay ,'zkxRl ¦¥©¨Ÿ¤§¦¥©¨Ÿ¤

zcear lr ea xehte ,miptak `ed ixd lkiddy zeaxle siqedl
.weliq

oi`y dpzn zcear ycewa cary xfy x`azn `ax ixacn
:`xnbd zl`ey .dzin aiig dcear dixg`øcéqL øæ ,äzòî àlà¤¨¥©¨¨¤¦¥

ïçìMä úà,lkiday ogleyd lr miptd mgl z` gipdy -,áéiçéì ¤©ª§¨¦©¥
ax dpny zeceard rax` mr cgi ef dcear dzpnp `l recne

xnbd daiyn .lirloeik ,'dnz dcear' dpi` ogleyd xeciq :`
dixg`lyïéëéæa øecéñ àkéàikifa ipy zpizp zcear dpyi - ¦¨¦¨¦¦

.ogleyd lr dpeal
:`xnbd zl`eyïéëéæa øcéñ,ogleyd lr,áéiçéìzcear ef ixdy ¦¥¨¦¦¦©¥

zeceard rax`a lirl dxkfed `l recne ,dnz dceare dpzn
c ,dnz dcear dpi` `id s` :`xnbd daiyn .dzina odyàkéà¦¨

zcear÷eléñ,ogleydn miptd mgläøè÷äålr oikifad ly ¦§©§¨¨
.d`ad zaya ,gafnd

:zl`eye `xnbd dkiynnäøBðnä úà øcéqL øæzexp z` rawy - ¨¤¦¥¤©§¨
,mxt` gepiw xg`l mnewna adfd,áéiçéìdzpnp `l recne ¦©¥

,dnz dcear dpi` dxepnd xeciq :`xnbd daiyn .lirl ef dcear
càkéàzcearäìéút úðéúðxf :`xnbd zl`ey aey .xpd jeza ¦¨§¦©§¦¨
y.áéiçéì ,äìéút ïúð,dnz dcear dpi` ef s` :`xnbd daiyn ¨©§¦¨¦©¥
càkéàzcearúðéúðd.ïîLy xf :`xnbd zl`ey aeyïîL ïúðxpa ¦¨§¦©¤¤¨©¤¤

.áéiçéìc dnz dcear dpi` ef s` :`xnbd daiynàkéàzevn ¦©¥¦¨
.ä÷ìãäy xf :`xnbd zl`ey aey÷éìãädxepnd zexp.áéiçéì ©§¨¨¦§¦¦©¥

:`xnbd daiyn,àéä äãBáò åàì ä÷ìãä.dilr miaiig oi`e ©§¨¨¨£¨¦
:`xnbd ddnzàìå,dcear daeyg dpi` dxepnd zwlcd ike - §Ÿ

,àéðúäåweqta xn`p(f ` `xwie)çaænä ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå' §¨©§¨§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥¥©©¦§¥©
àúéìà úúvä ìò ãnéì 'Làä ìò íéöò eëøòåici lr y` zzvd - §¨§¥¦©¨¥¦¥©©¨©£¦¨

,zeakl dhep dkxrnd lry y`dy mi`exyk ,miwc minqwàlL¤Ÿ
úøL éìëaå ,øLk ïäëa àlà àäzicbaa yeal odkd didiy - §¥¤¨§Ÿ¥¨¥§¦§¥¨¥

zwlcdl dnecd] gafnd lry y`d zzvd s`y x`eane .dpedk
.da mikiiy dcear ipic lke 'dcear' zaygp [dxepna zexpd

mpn` :`xnbd zvxzn,àéä äãBáò àúéìà úúväda yiy oeik ©¨©£¦¨£¨¦
j` ,gxehä÷ìãäzexpd ly,àéä äãBáò åàì,gxeh da oi`y ©§¨¨¨£¨¦

dili`n dler zadlyd dliztdn `veid aex wilcdy oeiky,
.xeht dxepnd z` wilcdy xf jkle

:`xnbd zl`ey .uega zeyrpd zeceara oecl day `xnbdàlà¤¨
äzòîdpzn zcear mb `idy dnz dcear lkd ixacly x`azpy ¥©¨

,dilr aiig xfäëøònä úà øcéqL øæ,gafnd lr mivr ozpy - ¨¤¦¥¤©©£¨¨
,áéiçéìody zeceard oia lirl ef dcear dxkfed `l recne ¦©¥

c ,dnz dcear dpi` :`xnbd daiyn .dzinaàkéàzevn dixg`l ¦¨
,íéöò éøéæb éðL øecéñzl`ey .dkxrnd ivr lr mipzep eidy ¦§¥§¦¥¥¦

:`xnbd.áéiçéì ïéøéæb éðL øcéñoiicr :`xnbd daiynøecéñ àkéà ¦¥§¥§¦¦¦©¥¦¨¦
íéøáàzk`lnn df s`e ,mxihwdl dkxrnd lr cinzd oaxw ly £¨¦

.xeciqd
:`xnbd dywnéðL øcéqL øæ ,ïðçBé éaø øîà ,éqà áø øîà àäå§¨¨©©©¦¨©©¦¨¨¨¤¦¥§¥

,áéiç íéöò éøéæbxeciq dixg` yiy ,dnz dcear ef oi` ixde §¦¥¥¦©¨
:`xnbd daiyn .mixa`éâéìt àäac ,opgei iaxe axøîopgei iax - §¨§¦¥©

øáñmivr ixifb ipy xeciq,àéä änz äãBáòxeciq zceary ¨©£¨©¨¦
.`id zxg` dcear mixa`d xeciqe ,jka zniizqn mivrdøîå- §©

axe,àéä änz äãBáò åàì ,øáñxeciq llka mixa`d xeciq mby ¨©¨£¨©¨¦
.dkxrnd

xf m`d iele ax zwelgna mi`pz ewlgp xaky d`ian `xnbd
:dzin aiig oycd z` mxzyáøc déúååk àéðzlr aiig xf oi`y ©§¨§¨¥§©

e ,oycd znexz oebk weliq zcearéåìc déúååk àéðz.aiigyàéðz ©§¨§¨¥§¥¦©§¨
,áøc déúååkod el`íc ú÷éøæ ,äúéî íäéìò áéiç øfL úBãBáòlr §¨¥§©£¤¨©¨£¥¤¦¨§¦©¨

ez`fd oke ,oevigd gafníéðôì ïéa,lkidd zkext lr -éðôì ïéa ¥¦§¦¥¦§©
íéðôìå.mixetkd meia dfn odkd didy ,miycwd ycewa -åok §¦§¦§

óBòä úàhça äfnä,gafnd xiw lråokúìBòa øéè÷näå ävînä ©©¤§©©¨§©§©¤§©©§¦§©
å .óBòäìL Cqðnäíéî ïébeì äL,zekeqd bgaìLeïéé ïébeì äL ¨§©§©¥§Ÿ¨¦©¦§Ÿ¨¦©¦

zrck gken ,oycd znexz `ziixaa dxkfed `ly jkne .mikqpl
.weliq zcear `idy iptn epiide ,dilr aiig xf oi`y ax

,éåìc déúååk àéðzod el`íéønä ,äúéî ïäéìò áéiç øfL úBãBáò ©§¨§¨¥§¥¦£¤¨©¨£¥¤¦¨©¥¦
å ,ïLcä úàdfndúBàfä òáLmc lyå ,íéðôaLly ze`fd ray ¤©¤¤§¤©©¨¤¦§¦§

onyäìònäå ,òøöîaLxihwnde -øác ïéa ,çaænä éab ìòdøLk ¤¦§Ÿ̈§©©£¤©©¥©¦§¥©¥¨¨¨¥
e ,daxwdløác ïéadìeñt.daxwdl ¥¨¨¨

.dcear lk ceari in reawl qiit miyer eidy epipy epizpyna
:`xnbd zl`ey.ïéñiôî änìrecn `id dl`ydy dpiad `xnbd ¨¨§©§¦

:ddnz okle ,qiit epwiz llka,'ïéñiôî änì'jkl daeyzd ixde ¨¨§©§¦
`idïøîàãk`xnbd zx`an .dhhw icil mi`a eidy ,epizpyna §©£¨¨

:oywnd zpeek z`ïéñiôîe ïéøæBçå ïéñiôî änì ,àlàrecn - ¤¨¨¨§©§¦§§¦§©§¦
lk z` eyr `le ,meia minrt rax` sq`zdl mipdkd ekxved

:`xnbd daiyn .zg` mrta zeqiitdLébøäì éãk ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¥§©§¦
äøæòä ìkminrt dnk dxfra ax mr oend lew rinydl ick - ¨¨£¨¨

jlnl ceak jka mipzepy ,meiaenk ,øîàpL(eh dp mildz)åcçé øLà' ¤¤¡©£¤©§¨
.'Lâøa Cläð íéäìà úéáa ãBñ ÷ézîð©§¦§¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤

:qitd zkixr oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdïéñiôî äna©¤§©§¦
.qiitd zra mipdkd eyal micba el` -,ìBç éãâáa ,øîà ïîçð áø©©§¨¨©§¦§¥

.ycew icba yaele legd icba z` hyet did dkefdeúLL áøå§©¥¤
.Lã÷ éãâáa øîà:mnrh z` `xnbd zx`anéãâáa øîà ïîçð áø ¨©§¦§¥Ÿ¤©©§¨¨©§¦§¥
úøîà éàc ,ìBçmiyeal eidiyúBòBøæ éìòa àkéà ,Lã÷ éãâáa- §¦¨©©§¦§¥Ÿ¤¦¨©£¥§

`e miwfg miyp`,minilécáòå éñîçcqiita ekf `ly s`y - §¨§¥§¨§¥
f`y ,leg icba miyeal eid okle ,enewna cearl dkefd z` eqngi

e .zepqnga cearle ycew icba yeall ekliy yyg oi`úLL áø©¥¤
,ìBç éãâáa úøîà éàc ,Lã÷ éãâáa øîàc yeygl yidéúeáéáç ábà ¨©§¦§¥Ÿ¤§¦¨©©§¦§¥©©£¦¥

écáòå eøwéîdbbya dkefd ceari ,cearl zeaiagd jezn - ¦§§¨§¥
.leg icbaa yeal oiicr `edyk

:eixacl di`x `ian ongp axdì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîàeidy ¨©©©§¨§¨£¦¨¨
,leg icbaa miqiitnïðúc(b"n d"t cinz)qitd zkixr xg`l ,ïeøñî ¦§©§¨
mipdkd z` exqn -ïéðfçì,miyny -eéäåmiynydïúBà ïéèéLôî ©©¨¦§¨©§¦¦¨

,ãáìa íéñðëî àlà ïäéìò ïéçépî eéä àìå ïäéãâa úà¤¦§¥¤§Ÿ¨©¦¦£¥¤¤¨¦§¨©¦¦§¨
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc `nei(iyily meil)

åàì éàîzwqer dpynd oi` m`d -ïúBàamipdk,ñééôì eëfL ©¨§¨¤¨§©¦
` mze` oihiytn eidy,qitd zrya eyaly legd icba z

leg icba eyaly ixd ,dcearl ycew icba mze` miyialne
.qitd zrya

:`xnbd dgecàì ,úLL áø øîà ,äãeäé øa àðeä áø øîàxaecn ¨©©¨©§¨¨©©¥¤Ÿ
zwqer dpynd `l` ,qiitl ekfy mze`a,ñééôì eëæ àlL ïúBàa§¨¤Ÿ¨§©¦

.leg icba meyialde mda eqiity ycewd icba z` mdn ehiytdy
e :dziigc z` `xnbd dgiken,àøazñî énð éëäel`a xaecny ¨¦©¦¦§©§¨

,ekf `lyêzòc à÷ìñ éàcxaecny,ñééôì eëfL ïúBàaoihiytne §¦¨§¨©§¨§¨¤¨§©¦
,dpynd jynd dywi ,legd icba z` mdnïäéìò ïéçépî eéä àì'Ÿ¨©¦¦£¥¤

,'ãáìa íéñðëî àlàleg ly miqpkn epiid ongp ax ly eyexitle ¤¨¦§¨©¦¦§©
mehyt jk xg` wxe ycew icba meyialdyk mdilr mixi`yny

,ycew iqpkn eyaleå,dywøác àäé àlL ïéépî ,àéðúäcba mey - §¨©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨
ì íãB÷d zyialøîBì ãeîìz ,íéñðën(c fh `xwie)eéäé ãa éñðëîe' ¥§¦§¨©¦©§©¦§§¥©¦§

'BøNa ìò`l` cba mey eilr oi`yk miqpknd z` yaliy epiide ©§¨
.cala exya

:`xnbd zl`eyCãéàåeidy xaeqd ongp ax jk lr dpri dn - §¦¨
:`xnbd zx`an ,leg icba oihiytnéL÷ àì àä,àc meynéëä ¨Ÿ©§¨¨¦

éðz÷,dpynaìBç éãâa ïäéìò ïãBòL ãòcal micbad x`y epiid - ¨¨¥©¤¨£¥¤¦§¥
eid ,miqpkndå ,Lã÷ éñðëî ïúBà ïéLéaìîjk xg`ïéèéLôî eéä ©§¦¦¨¦§§¥Ÿ¤§¨©§¦¦

ïúBàx`y z`éãâadïéçépî eéä àìå ìBçmdilríéñðëî àlàly ¨¦§¥§Ÿ¨©¦¦¤¨¦§¨©¦
ycew,ãáìa,ycewd icba x`y z` miyialn eid okn xg`le ¦§©

.dpedkd icbal dpey`x dzid ycw iqpkn zyial ok`y `vnpe
:`ziixan eixacl di`x `ian zyy axàðéîà àðî úLL áø øîà̈©©¥¤§¨£¦¨

dì,ycew icbaa miqiitn eidyì ,àéðúcúéæbä úkLeid day ¨§©§¨¦§©©¨¦
qiitd z` miyeräìBãb é÷ìéqa ïéîk[deab zia-],äúéädeñéét §¦©¦§¦§¨¨§¨©¦

dyrp didï÷æå ,dçøæîaz` mdl dxen didy mipiicdn cg` - §¦§¨¨§¨¥
qiitd xcqdáøòîa áLBé,zifbd zkyl lyïéôweî íéðäkäå ¥§©£¨¨§©Ÿ£¦¨¦

øàéìBëa ïéîk ïéãîBòå,lebr hiykz -úôðöî ìèBðå àa äpeînäå §§¦§¦§§¨§©§¤¨§¥¦§¤¤
,ïäî ãçà ìL BLàøîeeid jkaéàå .ìéçúî ñéét epnnL ïéòãBé ¥Ÿ¤¤¨¥¤§¦¤¦¤©¦©§¦§¦

êzòc à÷ìñqiitd z` miyer eidy xnelmiyeal mdykéãâáa ¨§¨©§¨§¦§¥
,ìBç,dywàkéà éî ìBç éãâáa úôðöîicba oia ztpvn dpyi ike - ¦§¤¤§¦§¥¦¦¨

:`xnbd dgec .legïéàlyn dpi`y ztpvn didzy okzi ok` - ¥
e ,heicd lyn `l` ycwøa ìàeîL áø àîéúéàå ,äãeäé áø éðúãk¦§¨¥©§¨§¦¥¨©§¥©

úðBzk Bnà Bì äúNòL ïäk ,äãeäéodkd did ,ycw ly oinkãáBò §¨Ÿ¥¤¨§¨¦ª¤¥
ãéçé úãBáò daycwn xetik meia dzgne sk z`ved oebk ¨£©¨¦

.miycwd
:`ziixaa xen`dn mixac ipy zcnel `xnbdòîL ,éiaà øîà̈©©©¥§©

ì ,dpéîdéöç úéæbä úkLdiepadéöçå Lãwadiepaå ,ìBçaceròîL ¦¨¦§©©¨¦¤§¨©Ÿ¤§¤§¨©§§©
dì eéä íéçút éðL ,dpéîzifbd zkyllãçàå Lãwa çeút ãçà ¦¨§¥§¨¦¨¨¤¨¨©©Ÿ¤§¤¨

êzòc à÷ìñ éàc :ïåùàøä øáãì äéàøäå .ìBça çeútzkyly ¨©©§¦¨§¨©§¨
zifbddlekdiepa,Lãwadid cvikøî øîàäå ,dáøòîa áLBé ï÷æ ¨©Ÿ¤¨¥¥§©£¨¨§¨¨©©

äáéLé ïéàzxzenà÷ìñ éàå .ãáìa ãåc úéa éëìîì àlà äøæòa ¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§©§¦¨§¨
êzòcydlekdiepa,ìBçacvik ok m` ,my zayl el xzed okle ©§¨¨©

d dyrp didïðéòa àäå ,dçøæîa ñéét(eh dp milidz)íéäìà úéáa' ©¦§¦§¨¨§¨§¦¨§¥¡Ÿ¦
,'Lâøa Cläðlirl `xnbd dyxcy itke(:ck),qiit iabl df weqt §©¥§¨¤

,'midl` zia'a qiitd dyriy jixv did ok m`eòîL àlà ,àkéìå§¥¨¤¨§©
dpéîdiepa dzid zifbd zkyly,Lãwa déöçyedyrp did m ¦¨¤§¨©Ÿ¤

,qiitd,ìBça déöçå.ayei owfd did mye §¤§¨©
:ipyd xacl dgkedd z` zx`an `xnbd,êzòc à÷ìñ éàåwxy §¦¨§¨©§¨

dì Lé ãçà çút,zifbd zkyll,Lãwì çeúôed did cvikáLBé ï÷æ ¤©¤¨¥¨¨©©Ÿ¤¨¥¥
ïðúäå ,dáøòîa(g"n b"t y"rn),läúBçeúôe ìBça úBéeðaä úBëL §©£¨¨§¨§©©§¨©§©§

,LãwìoicïëBzk,LãB÷.mda zayl xeq`eêzòc à÷ìñ éàådidy ©Ÿ¤¨¤§¦¨§¨©§¨
çeútwx,ìBçìd did ji`,dçøæîa ñéétjixv qitd ixde ¨©©©¦§¦§¨¨

,'midl` zia'a zeyridlïðúäå(my)zekylúBçeúôe Lãwa úBéeða §¨§©§©Ÿ¤§
.ìBç ïëBz ,ìBçìãçà ,dì eéä íéçút éðL ,dpéî òîL åàì àlà ©¨¤¨¨§©¦¨§¥§¨¦¨¨¤¨

.ìBçì çeút ãçàå ,Lãwa çeúẗ©©Ÿ¤§¤¨¨©©

äðùî
:ipyd qiitd dyrp did zecear el` lr zx`an ef dpynñéétä©©¦

éðMäraewèçBL éî,cinzd z`÷øBæ éî,enc z`ïMãî éîz` ©¥¦¦¥¦¥¦§©¥
déîéðtä çaæî[xt`d-] oycd z` micixen eid mei lkay - ¦§¥©©§¦¦

,iniptd gafndnäøBðnä úà ïMãî éîezeliztd z` xiqn-] ¦§©¥¤©§¨
,[eaky zexpdn xt`deéîeíéøáà äìòîzepgleydn,Lákì ¦©£¤£¨¦©¤¤

lr mze` migipn eid mixai`d z` zelrdl mikefd mipdkdy
,mipdk dyyl mixa`d z` miwlgn eide .dhnle eivgn yakd

z` lhep did oey`xdìâøäå Làøä.zixeg`d zipnidådid ipyd ¨Ÿ§¨¤¤§
z` lhepíéãiä ézLz` lhep did iyilyde .zeincwd miilbxd - §¥©¨©¦

õ÷Bòä,apfd -ìâøäå.zixeg`d zil`nydåz` iriaxdäæçä ¨¤§¨¤¤§¤¨¤
äøbäå.x`evd -åz` iyingdúBðôcä ézL.dndad iciv ipy - §©¥¨§§¥©§¨

åz` iyiydå .íéáøwäiriaydz`úìqäzgpnl zleq oexyr - §©§¨©¦§©Ÿ¤
,cinzdåz` ipinydïézéáçä.lecb odk iziag -ålhep iriyzd §©£¦¦§

z`ïéiä.cinzd oaxw mr jqpl oii oibel dyly mi`ian eidy - ©©¦
y `vnpìLBa eëæ íéðäk øNò äLmilrny dryz ,ipyd qita - §Ÿ¨¨¨Ÿ£¦¨

dpynd zligza exkfedy drax`e ,zlqde mikqpd ,mixa`d z`
.dxepnd z` oycnde ,gafnd z` oycnd ,wxefd ,hgeyd

òLBäé éaø íeMî àáé÷ò éaø éðôì éàfò ïa øîàkäéä Bëelä Cøc ¨©¤©©¦§¥©¦£¦¨¦©¦§ª©¤¤¦¨¨
áø÷.dndad zkild zxev itl did mixa`d xeciqy - ¨¥

àøîâ
:dpyna xkfedy zecearl qiitd oipra dpc `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§

,ïéñéiôî ïäLkm`dúçà äãBáòìeid cala,ïéñéiôîeidy epiidc §¤¥§©§¦©£¨©©§©§¦
eid `l dhigya cg`d dkef didyke ,dhigyd lr oiqiitn
eixg` mikynp eid epinil micnery mipdkd `l` xzei oiqiitn
iriax gafnd oeyicl iyily dwixfl ipy dpynd xcq itl

.d`ld oke dxepnläãBáòå äãBáò ìëì àîìéc Bàdxyr ylyn ¦§¨§¨£¨©£¨
dpyna zeiepnd zeceard.ïéñéiôî ïä¥§©§¦

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzlirl dpyndn(.ak) ¨§©
aøàïéñéiôî ïä äãBáò ìëì êzòc à÷ìñ éàå ,íL eéä úBñéét ò ©§©§¨¨¨§¦¨§¨©§¨§¨£¨¥§©§¦

ok m` ,cxtpaeåä àáeèixdy ,zeqiit rax`n xzei eid - ¨£
:`xnbd dgec .mikef xyr dyly yi dcal epizpynaáø øîà̈©©

øîà÷ éëä ÷çöé øa ïîçð,`pzd,ñéôäì ïéñðëð íéîòt òaøà ©§¨©¦§¨¨¦¨¨©©§©§¨¦¦§¨¦§¨¦
åmle`àãçå àãç ìëìzeqpkzd lka -úBñéét àáeè da eéäeid - §§¨£¨©£¨¨¨¨§¨
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ezny in` cenr dk sc ± iyily wxt`nei
ñééôì åëæ àìù.oda ewiqtdy ycw icba oihiytn eid Ðåëæù ïúåàá êúòã à÷ìñ éàã

iqpkn `l` odilr oigipn eid `l ipzwe ,ycw icba oyialdle ,leg icba ef dhytde Ð

legleg iqpkn oihyet jk xg`e ,leg iqpkn lr ycw icba oze` oiyialn `nl` Ð

.'ek `ipzde ,ycw iqpknl oiyaeleùã÷ éñðëî ïúåà ïéùéáìîminexr ecnri `ly ick Ð

.mehiytdykúéæâä úëùì.oiqitn eid myy Ð

é÷ìéñá.diilr lry deab zia Ðäçøæîá ñééô
owfe ,dzid dgxfna oiqiitnd swid zveaw ÐÐ

ayei ,oiqiitd xcq odl dxend ,oic zia ly

.daxrnaøàéìåëá.`"wyep oixewy ,lebr Ð

ìéçúî åðîîùenk ,qiitd oeayg oipn Ð

.wxtd y`xa izyxityøá ìàåîù áø éðú÷ãë
äãåäéeidy ,(a,dl) iyily wxta onwl Ð

mdlyn mdipal zeyer mipdk ly odizen`

iepe oxyer zx`tz ze`xdl ,dpedk icba oink

odk :ipzwc .zevn zexcdn od dnke ,ozk`ln

da caere dyael zpezk en` el dzyry

.cigi zcearäøæòá äáéùé ïéàxn`py Ð

my micnerd" "zxyl cenrl" (gi wxt mixac)

'd iptl."ãåã úéá éëìîì àìàoda epivny Ð

jlnd `aie" (f wxt a l`eny) xn`py ,daiyi

.'ebe "izia ine ikp` in xn`ie 'd iptl ayie cec

ùâøá êìäð íéäìà úéá ïðéòá àäå`nl` Ð

.midl` ziaa zeidl jixv qiitäðùîèçåù éî
.cinzd z` Ðìâøäå ùàøäodka oini ly Ð

.ipy odka micid ipye ,cg`õ÷åòä`ed Ð

.iyily odka l`ny ly lbxde ,apfdäæçäÐ

eze` oikzege ,rwxwd z` d`exd oneyd `ed

.zerlv iy`x `la o`kne o`knäøâäå`ed Ð

,dfgde alde cakde dpwd xaegn eae ,x`evd

.iriax odka dxbdeúåðôãä éðùå.iyinga Ð

íéáø÷äå.iyya Ðúìåñäåzgpnl oexyr Ð

.cinz ly ekqpíéúéáçäåly epexyr ivg Ð

xn`py ,mei lka oicinzd mr axwy lecb odk

"axra dzivgne xwaa dzivgn" (e `xwie)

jkl Ð "dyrz onya zagn lr" dil jinqe

.oiziag iexwïééäåjeqip ly oibel yly Ð

.cinzd yaklåá ïéëåæ íéðäë øùò äùìùÐ

mipdk zecear dxyr yly ,[cg`d] df qiita

.o`k zeiepnåëåìéä êøãëaxw did ,eiiga Ð

.dl yxtn`xnbae .cinzdàøîâúçà äãåáòì
ïéñééôîdkfy in dkfiykle ,hgey in oebk Ð

dhigyldxyr mizy x`yl qiit oi` aey Ð

oikynp epinil oitweny mipdk `l` ,zecear

iyily ,dwixfl ipy :epzpyn xcq itk eixg`

.olek oke ,dxepnl iriax ,iniptd gafn oeyicl

äãåáòå äãåáò ìëì àîìéã åàoixfeg eid Ð

.dkef dkefde ,oipnl odizerav` oi`ivene
àì

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

éàîivn zyy axc oeik ?`kdn ongp ax iziin i`n :`ed dniz Ð qiitl ekfy oze`a e`l

axe ,`xazqn inp ikd :xn`wck ,o`kn zyy axl di`x yi ith ,daxc`e .dl igc

iax ipzwc ,dceara oikefa ixii` dpin lirlc meyn :xnel yie !wgeca iiepyl jixhvi` ongp

oexqn ipzw xcde ,gafnd ab lr dlrn `ed yakl mixa` dlrnd :xne` awri oa xfril`

`pn jenqa zyy ax xn`wc inp epiide Ð mipfgl

edi` xn`wc ,`kdc `dn iziin `le ,dl `pin`

rnynl `kil `dn `l` ,`xazqn inp ikd diteb

.xnke xnk `wiicc ,`pin

ìèåðdyw o`kn Ð mdn cg` ly ztpvn

lyc yxitc xy` oa wgvi epiax yexitl

lye ,dagx `idy itl zrabn diexw heicd odk

jxev didy itl ,dxvw `idy ztpvn lecb odk

cegl dxez oeyl :xnel yie .uive oilitz gipdl

odk lyl ixw dxez oeylac .cegl minkg oeyle

opixn`c `idd ike ,`zkec lka ztpvn lecb

mxde ztpvnd xqd" (`,f) oihibc `nw wxta

dpyi Ð lecb odk y`xa ztpvny onfa "dxhrd

y`xn ztpvn dwlzqp ,mc` lk y`xa dxhrl

.mc` lk y`xn dxhr dwlzqp Ð lecb odk

ïéàipy wxta xn`c :dniz Ð dxfra daiyi

car m` ,lke`y ayei dne (`,fh) migafc

!dxfra daiyi oi` `de ?lik` ikide .'eke llig

lka oilk`pd milw miycwa lke`y :xnel yie

s`c :mdxa` xa wgvi epiax xne` ,inp i` .xird

Ð cec zia iklnl `l` dxfra daiyi oi`c ab lr

dlik` la` ,dcear jxev e`lc mixacl ilin ipd

xy` mze` elk`e" aizkc ,`id dcear jxev Ð

mixtkzn milrae milke` mipdkdy "mda xtek

wxta jixtc `d inp xity iz`e ,ixy `xyin Ð

yeciw iab (a,hi) migafc ipy

s` ,azin aizile :jixtc ,xeikd on milbxe mici

la` .ixy dcear jxev Ð ded dxfrac ab lr

xyt`c ,dcear jxev aiyg `l Ð `kdc qiit

xzenc `nrh epiid :xnel yi inp i` .qiit `la

aizk miycw zlik`ac Ð miycw lek`le ayil

miklndy jxck ,dlecbl Ð "dgynl" eda

xzenc uxzl oi` la` .ayein epiide Ð oilke`

zegezte lega zeiepad zekyla ayein lek`l

Ð miycw iycw zlik`l dxfrk ody ,ycewl

,xzen my ayile ,daxd zexvg dzaix dxezdc

meyn mdilr aiigzdl dxfrk oiaeyg opi`y enk

Ð (`,ep migaf) "onewn edfi`"a `zi`ck d`neh

dxfrk ied inp ayilc rnyn oizrnya `dc

.da ayil xeq`e ,dnvr

àäå:dniz Ð ybxa jldp midl` zia opira

eid `l i`n` ,ycewa qiit opirac oeik

epiax xne`e ?ith yicwc ,dnvr dxfra oiqiitn

did i`pb odn cg` ly eztpvn lhepc oeik :mz

xa wgvi iax axde ,dxfra ztpvn `la cenrl

eid m`e .x`iilekak iniiw iedc meyn :yxit jexa

.'d lkid l` mdixeg` did Ð dxfra miqiitn
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åàì éàî¯!ñééôì eëfL ïúBàa¯øa àðeä áø øîà ©¨§¨¤¨§©¦¨©©¨©
.ñééôì eëæ àlL ïúBàa ,àì :úLL áø øîà äãeäé§¨¨©©¥¤Ÿ§¨¤Ÿ¨§©¦
eëfL ïúBàa Cúòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëä̈¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©£¨§¨¤¨

ñééôì¯?ãáìa íéñðëî àlà ïäéìò ïéçépî eéä àì §©¦Ÿ¨©¦¦£¥¤¤¨¦§¨©¦¦§©
íéñðënì íãB÷ øác àäé àlL ïéépî :àéðúäå¯ãeîìz §¨©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥©¦§¨©¦©§

."BøNa ìò eéäé ãá éñðëîe" øîBì¯àì àä ?Cãéàå ©¦§§¥©¦§©§¨§¦¨¨¨
ïãBòL ãò :éðú÷ éëä ;àéL÷ïéLéaìî ìBç éãâa ïäéìò ©§¨¨¦¨¨¥©¤¨£¥¤¦§¥©§¦¦

àìå ,ìBç éãâa ïúBà ïéèéLôî eéäå ,Lã÷ éñðëî ïúBà¨¦§§¥Ÿ¤§¨©§¦¦¨¦§¥§Ÿ
àðî :úLL áø øîà .ãáìa íéñðëî àlà ïéçépî eéä̈©¦¦¤¨¦§¨©¦¦§©¨©©¥¤§¨

dì àðéîà¯ì :àéðúcäìBãb é÷ìéña ïéîk úéæbä úkL ¨¦¨¨§©§¨¦§©©¨¦§¦©¦¥¦§¨
íéðäkäå .dáøòîa áLBé ï÷æå ,dçøæîa ñéét ,äúéä̈§¨©¦§¦§¨¨§¨¥¥§©£¨¨§©Ÿ£¦

äpeîîäå øàéìBëa ïéîk ïéãîBòå ïéô÷eîaàìèBðå ¨¦§§¦§¦§§¨§©§¤¨§¥
ñéét epnnL ïéòãBéå ,ïäî ãçà ìL BLàøî úôðöî¦§¤¤¥Ÿ¤¤¨¥¤§§¦¤¦¤©¦

ìBç éãâáa Cúòc à÷ìñ éàå .ìéçúî¯éãâáa úôðöî ©§¦§¦¨§¨©£¨§¦§¥¦§¤¤§¦§¥
?àkéà éî ìBç¯àáø àîéúéàå ,äãeäé áø éðúãk ,ïé ¦¦¨¦¦§¨¥©§¨§¦¥¨©

úðBúk Bnà Bì äúNòL ïäk :äãeäé øa ìàeîL¯ §¥©§¨Ÿ¥¤¨§¨¦§¤
ì dpéî òîL :éiaà øîà .ãéçé úãBáò da ãáBòúkL ¥¨£©¨¦¨©©©¥§©¦¨¦§©

éðL :dpéî òîLe .ìBça déöçå ,ùã÷a déöç úéæbä©¨¦¤§¨©Ÿ¤§¤§¨©§©¦¨§¥
,ìBça çeút ãçàå Lãwa çeút ãçà ,dì eéä íéçúô§¨¦¨¨¤¨¨©©Ÿ¤§¤¨¨©©

Lãwa dlek Cúòc à÷ìñ éàc¯?dáøòîa áLBé ï÷æ §¦¨§¨©£¨¨©Ÿ¤¨¥¥§©£¨¨
ãåc úéá éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéà øî øîàäå§¨¨©¨¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦

!ãáìaìBça dlek Cúòc à÷ìñ éàå¯?dçøæîa ñéét ¦§©§¦¨§¨©£¨¨©©¦§¦§¨¨
àlà ,àkéìå ,"Lâøa Cläð íéäìà úéáa" ïðéòa àäå§¨¨¥©§¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤§¥¨¤¨

Lãwa déöç :dpéî òîLà÷ìñ éàå .ìBça déöçå §©¦¨¤§¨©Ÿ¤§¤§¨©§¦¨§¨
çeúôe dì Li ãçà çút CúòcLãwì¯áLBé ï÷æ ©£¨¤©¤¨¥¨¨©©Ÿ¤¨¥¥

lä :ïðúäå ?dáøòîaúBçeúôe ìBça úBéeðaä úBëL §©£¨¨§¨§©©§¨©§©§
Lãwì¯,ìBçì çeút Cúòc à÷ìñ éàå !LãB÷ ïëBz ©Ÿ¤¨¤§¦¨§¨©£¨¨©©

e Lãwa úBéeða :ïðúäå ?dçøæîa ñéétìBçì úBçeúô ©¦§¦§¨¨§¨§©§©Ÿ¤§©
¯eéä íéçúô éðL :dpéî òîL åàì àlà !ìBç ïëBz¨¤¨¨§©¦¨§¥§¨¦¨

.ìBçì çeút ãçàå Lãwa çeút ãçà ,dìäðùî ¨¤¨¨©©Ÿ¤§¤¨¨©©
çaæî ïMãî éî ,÷øBæ éî ,èçBL éî :éðMä ñéétä©©¦©¥¦¦¥¦¥¦§©¥¦§¥©
íéøáà äìòî éîe ,äøBðnä úà ïMãî éîe ,éîéðtä©§¦¦¦§©¥¤©§¨¦©£¤¥¨¦
,ìâøäå õ÷Bòäå ,íéãiä ézLe ,ìâøäå Làøä .Lákì©¤¤¨Ÿ§¨¤¤§¥©¨©¦§¨¤§¨¤¤
,úìBqäå ,íéáøwäå ,úBðôcä ézLe ,äøbäå äæçäå§¤¨¤§©¥¨§¥©§¨§©§¨©¦§©¤

ìL ,ïéiäå ,ïézéáçäåøîà .Ba eëæ íéðäk øNò äL §©£¦¦§©©¦§¨¨¨Ÿ£¦¨¨©
.áø÷ äéä Bëelä Cøc :òLBäé éaø íeMî àáé÷ò éaø éðôì éàfò ïaàøîâàéòaéà ¤©©¦§¥©¦£¦¨¦©¦§ª©¤¤¦¨¨¨¥¦©£¨

?ïéñéiôî ïä äãBáòå äãBáò ìëì àîìéc Bà ,ïéñéiôî úçà äãBáòì ,ïéñéiôî ïäLk :eäì§§¤¥§©§¦©£¨©©§©§¦¦§¨§¨£¨©£¨¥§©§¦
ïéñéiôî ïä äãBáò ìëì Cúòc à÷ìñ éàå .íL eéä úBñéét òaøà :òîL àz¯àáeè ¨§©©§©§¨¨¨§¦¨§¨©£¨§¨£¨¥§©§¦¨

!eåä¯.úBñéét àáeè da eéä àãçå àãç ìëìe ,ñéôäì ïéñðëð íéîòt òaøà :øîà÷ éëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà ¨¨©©©§¨©¦§¨¨¦¨¨©©§©§¨¦¦§¨¦§¨¦§¨£¨©£¨¨¨¨§¨
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc `nei(iyily meil)

åàì éàîzwqer dpynd oi` m`d -ïúBàamipdk,ñééôì eëfL ©¨§¨¤¨§©¦
` mze` oihiytn eidy,qitd zrya eyaly legd icba z

leg icba eyaly ixd ,dcearl ycew icba mze` miyialne
.qitd zrya

:`xnbd dgecàì ,úLL áø øîà ,äãeäé øa àðeä áø øîàxaecn ¨©©¨©§¨¨©©¥¤Ÿ
zwqer dpynd `l` ,qiitl ekfy mze`a,ñééôì eëæ àlL ïúBàa§¨¤Ÿ¨§©¦

.leg icba meyialde mda eqiity ycewd icba z` mdn ehiytdy
e :dziigc z` `xnbd dgiken,àøazñî énð éëäel`a xaecny ¨¦©¦¦§©§¨

,ekf `lyêzòc à÷ìñ éàcxaecny,ñééôì eëfL ïúBàaoihiytne §¦¨§¨©§¨§¨¤¨§©¦
,dpynd jynd dywi ,legd icba z` mdnïäéìò ïéçépî eéä àì'Ÿ¨©¦¦£¥¤

,'ãáìa íéñðëî àlàleg ly miqpkn epiid ongp ax ly eyexitle ¤¨¦§¨©¦¦§©
mehyt jk xg` wxe ycew icba meyialdyk mdilr mixi`yny

,ycew iqpkn eyaleå,dywøác àäé àlL ïéépî ,àéðúäcba mey - §¨©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨
ì íãB÷d zyialøîBì ãeîìz ,íéñðën(c fh `xwie)eéäé ãa éñðëîe' ¥§¦§¨©¦©§©¦§§¥©¦§

'BøNa ìò`l` cba mey eilr oi`yk miqpknd z` yaliy epiide ©§¨
.cala exya

:`xnbd zl`eyCãéàåeidy xaeqd ongp ax jk lr dpri dn - §¦¨
:`xnbd zx`an ,leg icba oihiytnéL÷ àì àä,àc meynéëä ¨Ÿ©§¨¨¦

éðz÷,dpynaìBç éãâa ïäéìò ïãBòL ãòcal micbad x`y epiid - ¨¨¥©¤¨£¥¤¦§¥
eid ,miqpkndå ,Lã÷ éñðëî ïúBà ïéLéaìîjk xg`ïéèéLôî eéä ©§¦¦¨¦§§¥Ÿ¤§¨©§¦¦

ïúBàx`y z`éãâadïéçépî eéä àìå ìBçmdilríéñðëî àlàly ¨¦§¥§Ÿ¨©¦¦¤¨¦§¨©¦
ycew,ãáìa,ycewd icba x`y z` miyialn eid okn xg`le ¦§©

.dpedkd icbal dpey`x dzid ycw iqpkn zyial ok`y `vnpe
:`ziixan eixacl di`x `ian zyy axàðéîà àðî úLL áø øîà̈©©¥¤§¨£¦¨

dì,ycew icbaa miqiitn eidyì ,àéðúcúéæbä úkLeid day ¨§©§¨¦§©©¨¦
qiitd z` miyeräìBãb é÷ìéqa ïéîk[deab zia-],äúéädeñéét §¦©¦§¦§¨¨§¨©¦

dyrp didï÷æå ,dçøæîaz` mdl dxen didy mipiicdn cg` - §¦§¨¨§¨¥
qiitd xcqdáøòîa áLBé,zifbd zkyl lyïéôweî íéðäkäå ¥§©£¨¨§©Ÿ£¦¨¦

øàéìBëa ïéîk ïéãîBòå,lebr hiykz -úôðöî ìèBðå àa äpeînäå §§¦§¦§§¨§©§¤¨§¥¦§¤¤
,ïäî ãçà ìL BLàøîeeid jkaéàå .ìéçúî ñéét epnnL ïéòãBé ¥Ÿ¤¤¨¥¤§¦¤¦¤©¦©§¦§¦

êzòc à÷ìñqiitd z` miyer eidy xnelmiyeal mdykéãâáa ¨§¨©§¨§¦§¥
,ìBç,dywàkéà éî ìBç éãâáa úôðöîicba oia ztpvn dpyi ike - ¦§¤¤§¦§¥¦¦¨

:`xnbd dgec .legïéàlyn dpi`y ztpvn didzy okzi ok` - ¥
e ,heicd lyn `l` ycwøa ìàeîL áø àîéúéàå ,äãeäé áø éðúãk¦§¨¥©§¨§¦¥¨©§¥©

úðBzk Bnà Bì äúNòL ïäk ,äãeäéodkd did ,ycw ly oinkãáBò §¨Ÿ¥¤¨§¨¦ª¤¥
ãéçé úãBáò daycwn xetik meia dzgne sk z`ved oebk ¨£©¨¦

.miycwd
:`ziixaa xen`dn mixac ipy zcnel `xnbdòîL ,éiaà øîà̈©©©¥§©

ì ,dpéîdéöç úéæbä úkLdiepadéöçå Lãwadiepaå ,ìBçaceròîL ¦¨¦§©©¨¦¤§¨©Ÿ¤§¤§¨©§§©
dì eéä íéçút éðL ,dpéîzifbd zkyllãçàå Lãwa çeút ãçà ¦¨§¥§¨¦¨¨¤¨¨©©Ÿ¤§¤¨

êzòc à÷ìñ éàc :ïåùàøä øáãì äéàøäå .ìBça çeútzkyly ¨©©§¦¨§¨©§¨
zifbddlekdiepa,Lãwadid cvikøî øîàäå ,dáøòîa áLBé ï÷æ ¨©Ÿ¤¨¥¥§©£¨¨§¨¨©©

äáéLé ïéàzxzenà÷ìñ éàå .ãáìa ãåc úéa éëìîì àlà äøæòa ¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§©§¦¨§¨
êzòcydlekdiepa,ìBçacvik ok m` ,my zayl el xzed okle ©§¨¨©

d dyrp didïðéòa àäå ,dçøæîa ñéét(eh dp milidz)íéäìà úéáa' ©¦§¦§¨¨§¨§¦¨§¥¡Ÿ¦
,'Lâøa Cläðlirl `xnbd dyxcy itke(:ck),qiit iabl df weqt §©¥§¨¤

,'midl` zia'a qiitd dyriy jixv did ok m`eòîL àlà ,àkéìå§¥¨¤¨§©
dpéîdiepa dzid zifbd zkyly,Lãwa déöçyedyrp did m ¦¨¤§¨©Ÿ¤

,qiitd,ìBça déöçå.ayei owfd did mye §¤§¨©
:ipyd xacl dgkedd z` zx`an `xnbd,êzòc à÷ìñ éàåwxy §¦¨§¨©§¨

dì Lé ãçà çút,zifbd zkyll,Lãwì çeúôed did cvikáLBé ï÷æ ¤©¤¨¥¨¨©©Ÿ¤¨¥¥
ïðúäå ,dáøòîa(g"n b"t y"rn),läúBçeúôe ìBça úBéeðaä úBëL §©£¨¨§¨§©©§¨©§©§

,LãwìoicïëBzk,LãB÷.mda zayl xeq`eêzòc à÷ìñ éàådidy ©Ÿ¤¨¤§¦¨§¨©§¨
çeútwx,ìBçìd did ji`,dçøæîa ñéétjixv qitd ixde ¨©©©¦§¦§¨¨

,'midl` zia'a zeyridlïðúäå(my)zekylúBçeúôe Lãwa úBéeða §¨§©§©Ÿ¤§
.ìBç ïëBz ,ìBçìãçà ,dì eéä íéçút éðL ,dpéî òîL åàì àlà ©¨¤¨¨§©¦¨§¥§¨¦¨¨¤¨

.ìBçì çeút ãçàå ,Lãwa çeúẗ©©Ÿ¤§¤¨¨©©

äðùî
:ipyd qiitd dyrp did zecear el` lr zx`an ef dpynñéétä©©¦

éðMäraewèçBL éî,cinzd z`÷øBæ éî,enc z`ïMãî éîz` ©¥¦¦¥¦¥¦§©¥
déîéðtä çaæî[xt`d-] oycd z` micixen eid mei lkay - ¦§¥©©§¦¦

,iniptd gafndnäøBðnä úà ïMãî éîezeliztd z` xiqn-] ¦§©¥¤©§¨
,[eaky zexpdn xt`deéîeíéøáà äìòîzepgleydn,Lákì ¦©£¤£¨¦©¤¤

lr mze` migipn eid mixai`d z` zelrdl mikefd mipdkdy
,mipdk dyyl mixa`d z` miwlgn eide .dhnle eivgn yakd

z` lhep did oey`xdìâøäå Làøä.zixeg`d zipnidådid ipyd ¨Ÿ§¨¤¤§
z` lhepíéãiä ézLz` lhep did iyilyde .zeincwd miilbxd - §¥©¨©¦

õ÷Bòä,apfd -ìâøäå.zixeg`d zil`nydåz` iriaxdäæçä ¨¤§¨¤¤§¤¨¤
äøbäå.x`evd -åz` iyingdúBðôcä ézL.dndad iciv ipy - §©¥¨§§¥©§¨

åz` iyiydå .íéáøwäiriaydz`úìqäzgpnl zleq oexyr - §©§¨©¦§©Ÿ¤
,cinzdåz` ipinydïézéáçä.lecb odk iziag -ålhep iriyzd §©£¦¦§

z`ïéiä.cinzd oaxw mr jqpl oii oibel dyly mi`ian eidy - ©©¦
y `vnpìLBa eëæ íéðäk øNò äLmilrny dryz ,ipyd qita - §Ÿ¨¨¨Ÿ£¦¨

dpynd zligza exkfedy drax`e ,zlqde mikqpd ,mixa`d z`
.dxepnd z` oycnde ,gafnd z` oycnd ,wxefd ,hgeyd

òLBäé éaø íeMî àáé÷ò éaø éðôì éàfò ïa øîàkäéä Bëelä Cøc ¨©¤©©¦§¥©¦£¦¨¦©¦§ª©¤¤¦¨¨
áø÷.dndad zkild zxev itl did mixa`d xeciqy - ¨¥

àøîâ
:dpyna xkfedy zecearl qiitd oipra dpc `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§

,ïéñéiôî ïäLkm`dúçà äãBáòìeid cala,ïéñéiôîeidy epiidc §¤¥§©§¦©£¨©©§©§¦
eid `l dhigya cg`d dkef didyke ,dhigyd lr oiqiitn
eixg` mikynp eid epinil micnery mipdkd `l` xzei oiqiitn
iriax gafnd oeyicl iyily dwixfl ipy dpynd xcq itl

.d`ld oke dxepnläãBáòå äãBáò ìëì àîìéc Bàdxyr ylyn ¦§¨§¨£¨©£¨
dpyna zeiepnd zeceard.ïéñéiôî ïä¥§©§¦

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzlirl dpyndn(.ak) ¨§©
aøàïéñéiôî ïä äãBáò ìëì êzòc à÷ìñ éàå ,íL eéä úBñéét ò ©§©§¨¨¨§¦¨§¨©§¨§¨£¨¥§©§¦

ok m` ,cxtpaeåä àáeèixdy ,zeqiit rax`n xzei eid - ¨£
:`xnbd dgec .mikef xyr dyly yi dcal epizpynaáø øîà̈©©

øîà÷ éëä ÷çöé øa ïîçð,`pzd,ñéôäì ïéñðëð íéîòt òaøà ©§¨©¦§¨¨¦¨¨©©§©§¨¦¦§¨¦§¨¦
åmle`àãçå àãç ìëìzeqpkzd lka -úBñéét àáeè da eéäeid - §§¨£¨©£¨¨¨¨§¨
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ezny in` cenr dk sc ± iyily wxt`nei
ñééôì åëæ àìù.oda ewiqtdy ycw icba oihiytn eid Ðåëæù ïúåàá êúòã à÷ìñ éàã

iqpkn `l` odilr oigipn eid `l ipzwe ,ycw icba oyialdle ,leg icba ef dhytde Ð

legleg iqpkn oihyet jk xg`e ,leg iqpkn lr ycw icba oze` oiyialn `nl` Ð

.'ek `ipzde ,ycw iqpknl oiyaeleùã÷ éñðëî ïúåà ïéùéáìîminexr ecnri `ly ick Ð

.mehiytdykúéæâä úëùì.oiqitn eid myy Ð

é÷ìéñá.diilr lry deab zia Ðäçøæîá ñééô
owfe ,dzid dgxfna oiqiitnd swid zveaw ÐÐ

ayei ,oiqiitd xcq odl dxend ,oic zia ly

.daxrnaøàéìåëá.`"wyep oixewy ,lebr Ð

ìéçúî åðîîùenk ,qiitd oeayg oipn Ð

.wxtd y`xa izyxityøá ìàåîù áø éðú÷ãë
äãåäéeidy ,(a,dl) iyily wxta onwl Ð

mdlyn mdipal zeyer mipdk ly odizen`

iepe oxyer zx`tz ze`xdl ,dpedk icba oink

odk :ipzwc .zevn zexcdn od dnke ,ozk`ln

da caere dyael zpezk en` el dzyry

.cigi zcearäøæòá äáéùé ïéàxn`py Ð

my micnerd" "zxyl cenrl" (gi wxt mixac)

'd iptl."ãåã úéá éëìîì àìàoda epivny Ð

jlnd `aie" (f wxt a l`eny) xn`py ,daiyi

.'ebe "izia ine ikp` in xn`ie 'd iptl ayie cec

ùâøá êìäð íéäìà úéá ïðéòá àäå`nl` Ð

.midl` ziaa zeidl jixv qiitäðùîèçåù éî
.cinzd z` Ðìâøäå ùàøäodka oini ly Ð

.ipy odka micid ipye ,cg`õ÷åòä`ed Ð

.iyily odka l`ny ly lbxde ,apfdäæçäÐ

eze` oikzege ,rwxwd z` d`exd oneyd `ed

.zerlv iy`x `la o`kne o`knäøâäå`ed Ð

,dfgde alde cakde dpwd xaegn eae ,x`evd

.iriax odka dxbdeúåðôãä éðùå.iyinga Ð

íéáø÷äå.iyya Ðúìåñäåzgpnl oexyr Ð

.cinz ly ekqpíéúéáçäåly epexyr ivg Ð

xn`py ,mei lka oicinzd mr axwy lecb odk

"axra dzivgne xwaa dzivgn" (e `xwie)

jkl Ð "dyrz onya zagn lr" dil jinqe

.oiziag iexwïééäåjeqip ly oibel yly Ð

.cinzd yaklåá ïéëåæ íéðäë øùò äùìùÐ

mipdk zecear dxyr yly ,[cg`d] df qiita

.o`k zeiepnåëåìéä êøãëaxw did ,eiiga Ð

.dl yxtn`xnbae .cinzdàøîâúçà äãåáòì
ïéñééôîdkfy in dkfiykle ,hgey in oebk Ð

dhigyldxyr mizy x`yl qiit oi` aey Ð

oikynp epinil oitweny mipdk `l` ,zecear

iyily ,dwixfl ipy :epzpyn xcq itk eixg`

.olek oke ,dxepnl iriax ,iniptd gafn oeyicl

äãåáòå äãåáò ìëì àîìéã åàoixfeg eid Ð

.dkef dkefde ,oipnl odizerav` oi`ivene
àì
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éàîivn zyy axc oeik ?`kdn ongp ax iziin i`n :`ed dniz Ð qiitl ekfy oze`a e`l

axe ,`xazqn inp ikd :xn`wck ,o`kn zyy axl di`x yi ith ,daxc`e .dl igc

iax ipzwc ,dceara oikefa ixii` dpin lirlc meyn :xnel yie !wgeca iiepyl jixhvi` ongp

oexqn ipzw xcde ,gafnd ab lr dlrn `ed yakl mixa` dlrnd :xne` awri oa xfril`

`pn jenqa zyy ax xn`wc inp epiide Ð mipfgl

edi` xn`wc ,`kdc `dn iziin `le ,dl `pin`

rnynl `kil `dn `l` ,`xazqn inp ikd diteb

.xnke xnk `wiicc ,`pin

ìèåðdyw o`kn Ð mdn cg` ly ztpvn

lyc yxitc xy` oa wgvi epiax yexitl

lye ,dagx `idy itl zrabn diexw heicd odk

jxev didy itl ,dxvw `idy ztpvn lecb odk

cegl dxez oeyl :xnel yie .uive oilitz gipdl

odk lyl ixw dxez oeylac .cegl minkg oeyle

opixn`c `idd ike ,`zkec lka ztpvn lecb

mxde ztpvnd xqd" (`,f) oihibc `nw wxta

dpyi Ð lecb odk y`xa ztpvny onfa "dxhrd

y`xn ztpvn dwlzqp ,mc` lk y`xa dxhrl

.mc` lk y`xn dxhr dwlzqp Ð lecb odk

ïéàipy wxta xn`c :dniz Ð dxfra daiyi

car m` ,lke`y ayei dne (`,fh) migafc

!dxfra daiyi oi` `de ?lik` ikide .'eke llig

lka oilk`pd milw miycwa lke`y :xnel yie

s`c :mdxa` xa wgvi epiax xne` ,inp i` .xird

Ð cec zia iklnl `l` dxfra daiyi oi`c ab lr

dlik` la` ,dcear jxev e`lc mixacl ilin ipd

xy` mze` elk`e" aizkc ,`id dcear jxev Ð

mixtkzn milrae milke` mipdkdy "mda xtek

wxta jixtc `d inp xity iz`e ,ixy `xyin Ð

yeciw iab (a,hi) migafc ipy

s` ,azin aizile :jixtc ,xeikd on milbxe mici

la` .ixy dcear jxev Ð ded dxfrac ab lr

xyt`c ,dcear jxev aiyg `l Ð `kdc qiit

xzenc `nrh epiid :xnel yi inp i` .qiit `la

aizk miycw zlik`ac Ð miycw lek`le ayil

miklndy jxck ,dlecbl Ð "dgynl" eda

xzenc uxzl oi` la` .ayein epiide Ð oilke`

zegezte lega zeiepad zekyla ayein lek`l

Ð miycw iycw zlik`l dxfrk ody ,ycewl

,xzen my ayile ,daxd zexvg dzaix dxezdc

meyn mdilr aiigzdl dxfrk oiaeyg opi`y enk

Ð (`,ep migaf) "onewn edfi`"a `zi`ck d`neh

dxfrk ied inp ayilc rnyn oizrnya `dc

.da ayil xeq`e ,dnvr

àäå:dniz Ð ybxa jldp midl` zia opira

eid `l i`n` ,ycewa qiit opirac oeik

epiax xne`e ?ith yicwc ,dnvr dxfra oiqiitn

did i`pb odn cg` ly eztpvn lhepc oeik :mz

xa wgvi iax axde ,dxfra ztpvn `la cenrl

eid m`e .x`iilekak iniiw iedc meyn :yxit jexa

.'d lkid l` mdixeg` did Ð dxfra miqiitn
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åàì éàî¯!ñééôì eëfL ïúBàa¯øa àðeä áø øîà ©¨§¨¤¨§©¦¨©©¨©
.ñééôì eëæ àlL ïúBàa ,àì :úLL áø øîà äãeäé§¨¨©©¥¤Ÿ§¨¤Ÿ¨§©¦
eëfL ïúBàa Cúòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëä̈¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©£¨§¨¤¨

ñééôì¯?ãáìa íéñðëî àlà ïäéìò ïéçépî eéä àì §©¦Ÿ¨©¦¦£¥¤¤¨¦§¨©¦¦§©
íéñðënì íãB÷ øác àäé àlL ïéépî :àéðúäå¯ãeîìz §¨©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥©¦§¨©¦©§

."BøNa ìò eéäé ãá éñðëîe" øîBì¯àì àä ?Cãéàå ©¦§§¥©¦§©§¨§¦¨¨¨
ïãBòL ãò :éðú÷ éëä ;àéL÷ïéLéaìî ìBç éãâa ïäéìò ©§¨¨¦¨¨¥©¤¨£¥¤¦§¥©§¦¦

àìå ,ìBç éãâa ïúBà ïéèéLôî eéäå ,Lã÷ éñðëî ïúBà¨¦§§¥Ÿ¤§¨©§¦¦¨¦§¥§Ÿ
àðî :úLL áø øîà .ãáìa íéñðëî àlà ïéçépî eéä̈©¦¦¤¨¦§¨©¦¦§©¨©©¥¤§¨

dì àðéîà¯ì :àéðúcäìBãb é÷ìéña ïéîk úéæbä úkL ¨¦¨¨§©§¨¦§©©¨¦§¦©¦¥¦§¨
íéðäkäå .dáøòîa áLBé ï÷æå ,dçøæîa ñéét ,äúéä̈§¨©¦§¦§¨¨§¨¥¥§©£¨¨§©Ÿ£¦

äpeîîäå øàéìBëa ïéîk ïéãîBòå ïéô÷eîaàìèBðå ¨¦§§¦§¦§§¨§©§¤¨§¥
ñéét epnnL ïéòãBéå ,ïäî ãçà ìL BLàøî úôðöî¦§¤¤¥Ÿ¤¤¨¥¤§§¦¤¦¤©¦

ìBç éãâáa Cúòc à÷ìñ éàå .ìéçúî¯éãâáa úôðöî ©§¦§¦¨§¨©£¨§¦§¥¦§¤¤§¦§¥
?àkéà éî ìBç¯àáø àîéúéàå ,äãeäé áø éðúãk ,ïé ¦¦¨¦¦§¨¥©§¨§¦¥¨©

úðBúk Bnà Bì äúNòL ïäk :äãeäé øa ìàeîL¯ §¥©§¨Ÿ¥¤¨§¨¦§¤
ì dpéî òîL :éiaà øîà .ãéçé úãBáò da ãáBòúkL ¥¨£©¨¦¨©©©¥§©¦¨¦§©

éðL :dpéî òîLe .ìBça déöçå ,ùã÷a déöç úéæbä©¨¦¤§¨©Ÿ¤§¤§¨©§©¦¨§¥
,ìBça çeút ãçàå Lãwa çeút ãçà ,dì eéä íéçúô§¨¦¨¨¤¨¨©©Ÿ¤§¤¨¨©©

Lãwa dlek Cúòc à÷ìñ éàc¯?dáøòîa áLBé ï÷æ §¦¨§¨©£¨¨©Ÿ¤¨¥¥§©£¨¨
ãåc úéá éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéà øî øîàäå§¨¨©¨¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦

!ãáìaìBça dlek Cúòc à÷ìñ éàå¯?dçøæîa ñéét ¦§©§¦¨§¨©£¨¨©©¦§¦§¨¨
àlà ,àkéìå ,"Lâøa Cläð íéäìà úéáa" ïðéòa àäå§¨¨¥©§¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤§¥¨¤¨

Lãwa déöç :dpéî òîLà÷ìñ éàå .ìBça déöçå §©¦¨¤§¨©Ÿ¤§¤§¨©§¦¨§¨
çeúôe dì Li ãçà çút CúòcLãwì¯áLBé ï÷æ ©£¨¤©¤¨¥¨¨©©Ÿ¤¨¥¥

lä :ïðúäå ?dáøòîaúBçeúôe ìBça úBéeðaä úBëL §©£¨¨§¨§©©§¨©§©§
Lãwì¯,ìBçì çeút Cúòc à÷ìñ éàå !LãB÷ ïëBz ©Ÿ¤¨¤§¦¨§¨©£¨¨©©

e Lãwa úBéeða :ïðúäå ?dçøæîa ñéétìBçì úBçeúô ©¦§¦§¨¨§¨§©§©Ÿ¤§©
¯eéä íéçúô éðL :dpéî òîL åàì àlà !ìBç ïëBz¨¤¨¨§©¦¨§¥§¨¦¨

.ìBçì çeút ãçàå Lãwa çeút ãçà ,dìäðùî ¨¤¨¨©©Ÿ¤§¤¨¨©©
çaæî ïMãî éî ,÷øBæ éî ,èçBL éî :éðMä ñéétä©©¦©¥¦¦¥¦¥¦§©¥¦§¥©
íéøáà äìòî éîe ,äøBðnä úà ïMãî éîe ,éîéðtä©§¦¦¦§©¥¤©§¨¦©£¤¥¨¦
,ìâøäå õ÷Bòäå ,íéãiä ézLe ,ìâøäå Làøä .Lákì©¤¤¨Ÿ§¨¤¤§¥©¨©¦§¨¤§¨¤¤
,úìBqäå ,íéáøwäå ,úBðôcä ézLe ,äøbäå äæçäå§¤¨¤§©¥¨§¥©§¨§©§¨©¦§©¤

ìL ,ïéiäå ,ïézéáçäåøîà .Ba eëæ íéðäk øNò äL §©£¦¦§©©¦§¨¨¨Ÿ£¦¨¨©
.áø÷ äéä Bëelä Cøc :òLBäé éaø íeMî àáé÷ò éaø éðôì éàfò ïaàøîâàéòaéà ¤©©¦§¥©¦£¦¨¦©¦§ª©¤¤¦¨¨¨¥¦©£¨

?ïéñéiôî ïä äãBáòå äãBáò ìëì àîìéc Bà ,ïéñéiôî úçà äãBáòì ,ïéñéiôî ïäLk :eäì§§¤¥§©§¦©£¨©©§©§¦¦§¨§¨£¨©£¨¥§©§¦
ïéñéiôî ïä äãBáò ìëì Cúòc à÷ìñ éàå .íL eéä úBñéét òaøà :òîL àz¯àáeè ¨§©©§©§¨¨¨§¦¨§¨©£¨§¨£¨¥§©§¦¨

!eåä¯.úBñéét àáeè da eéä àãçå àãç ìëìe ,ñéôäì ïéñðëð íéîòt òaøà :øîà÷ éëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà ¨¨©©©§¨©¦§¨¨¦¨¨©©§©§¨¦¦§¨¦§¨¦§¨£¨©£¨¨¨¨§¨
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קיד
ezny ina cenr dk sc ± iyily wxt`nei

äúçîì ñééô äéä àìe`a zxehwl miycg :oizipzn opzck ,zxehwl oiqitn eidyk Ð

cg`e ,exihwne lkidl zxehwd jileny cg` ,mipdk ipy dkixv zxehwde .eqitde

z` xihwdl iniptd gafnd lr ozepe ,lkidl qipkne oevigd gafnd lrn milgb dzegy

gafnn oilhip iniptd gafn ilgby ,i`xwn (`,dn) onwl opitlick ,odilr zxehwd

eid `l dcedi iax xn`we .mei lka oevigd

dkfi in `l` ,dzgna dkefy in oiqitn

epiniay dfl xne` da dkfy ine ,zxehwaÐ

dcear lkl e`l :`nl` .dzgna inr dkf

.oiqitn dceareàçéëù àìå ìéàåä,zxehwd Ð

.dacp d`a zxhwd oi`y ,meil miinrt `l`

àøúòîå,da oiwqerd z` zxyrne Ð

.(`,ek) oiwxta onwl opixn`ckìá÷î éîmc Ð

odk oizipzna dl dpn `lc oeik ,cinzdÐ

.dl ciar ipdn cg dpin rnyäéúåáéáç áâà
gafn zcear `idy ,dwixfc Ðlawn `l Ð

jixv (`,gn) onwl opixn`e .mc dilekl dil

lk z`e" (c `xwie) xn`py ,mcd lk z` lawiy

."jtyi [xtd mc]øæ èéçùã ïéðîéæÐ

,ea dleqt dlawde xfa dxyk dhigydy

eaixwde xwad oa z` hgye" (` `xwie) xn`py

zevn jli`e dlawn Ð "mcd z` mipdkd

.xfa dxiyky dhigyd lr cnil ,dpedkïá
ïéè÷.did lecb odk Ðíéãã øùò íéðùÐ

.min oda wvei `edyéåä øñéìúyly ixdy Ð

qiit zeceara epzpyna epnp zecear dxyr

yeciw dperh dpi` dhigydy `l` .cinzd

`idy itl ,odka `idyk elit` milbxe mici

hgey zxn` i`e .xfa dxiyk `idy dcear

lawneilbxe eici ycwl jixv `edy `vnp Ð

.dlawd liayaàðéðú éîð ïðà óàzkqna Ð

.cinz.opiqxb wexfl el `aeekeld jxcly Ð

.mcew mcewd ,oincew y`xd cvìâøäå ùàøä
sili `xwne ,zncew lkd ixacl oini ly Ð

.onwl dlåèùôä êøãcvl milbxd cvn Ð

.y`xdåçåúéð êøãeze` oigzpny xcqk Ð

egezip xcqe .xa` xg` xa` ,ehytd xg`l

xecq `edy enk (`,`l) cinz zkqna yxetn

ozep gzpn `edyke 'ek egezip jxc cvik ,o`k

my micner oleke ,ea dkfy inl xa`e xa` lk

oze` oikilene oiklede ,olek my elawiy cr

ipd ibilt ozkled xcqae .df xg` df yakl

:opiqxb ikd .ikd xn` xne ikd xn` xn ,i`pz

eici izye lbxde y`xd egezip jxc cvik

jxc .lbxde uwer zeptcd izye dxbde dfgde

eielir,eigzp xgane ely ahin jxc Ð

:opiqxb ikd .mcew xgaendeielir jxc cvik

zeptc izye dxbde dfgd lbxde y`xd

gzp lk aizkde .mici izye lbxde uwerde

szke jxi aeh.szkn ilrn jxi :`nl` Ð

äùåçëá.mil`c ,ilrn jxi Ðïãéã àðúÐ

.ediipn cgk xn` `l oizipznc `pzìéæà øî
àøáéà øúáielir xg` jled ocic `pz Ð

ielir xg` jled iqei iaxe ,mixai`d lceb

.onydøãô êãéàåz`" aizk `pixg` `xw Ð

."xctd z`e y`xd z` migzpd
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àú?dcedi iaxn iziin i`n :dniz Ð 'ek dzgnl qiit did `l xne` dcedi iax rny

`l` dilr bilt `l `nw `pz elit`c :iziin ikdc xnel yie !`kti` `nw `pzn iziil

iaxlc :xnel jixv inp i` .dcen Ð `nlra la` ,`xzrne `giky `lc meyn ,zxhwa

elv`y df dkfe zxhwa df dkfy zngn ,qiit gkn llk dkef did `l dzgna dkefd dcedi

zxhwa dkfy odkc ezrca `l` .dzgna epinil

liwy ,lkd ciar edi` Ð `ira i` ,`zlin `ilz

mixetkd meia ogky`ck ,dzgn liwye zxehw

lr s` .`zlin dlekl ciar dicegl lecb odkc

iiez`l irac ,`aeh `zlin `gixh mzdc ab

(`,fn) "el e`ived" wxta onwl `zi`ck ,eiptga

ciar ivnc ,`zlin `gixh `lc `kd oky lk Ð

`gixhc meyn ,edin .dicegl `zlin ilekl dl

xne` didy ded `zlinc `gxe` Ð zvw `zlin

eze`l xnel did libxe ,dzgna inr dkf xg`l

ecitwi `ly dai` meyn ,epinil elv` cnery

zeyxd Ð zepyl dvxi m` ,edine .eilr mixg`d

inl xnel e` ,lkd envra `ed zeyrl ecia

elv` cner epi`y xg`l e` el`nya cnery

dkfy odk :oeyld rnyn oke ."inr dkf" llk

jynp elv` cnerd xn`w `le ,'ek xne` dzgna

mipdkd eig` xyr mipy jenqa xn`wck ,enr

ipzwc ,[` wxt] `ztqeza rnyn oke .enr oikynp

xfril` iax ixac" `kdc dcedi iaxc `zlin xza

mixa`l qiit did `l :jenqa iziinc "awri oa

.gafnl oze` dlrn yakl oze` dlrnd `l`

iax ixii` awri oa xfril` iaxc `inec `nl`

,dzgna qiit ziikf cv mey ded `lc ,dcedi

`l jgxk lrc .dcedi iaxn xity iziin `zyde

zrcac dil `xiaq `lc `l` dilr opax ibilt

ecen ,edine .`zlin `ilz zxehwa dkefd odkd

dkef epinil cnerdc `l` ,oiqitne oixfeg oi`c

oa xfril` iax bilt `l jgxk lre .qiit gkn

qitne xfegy dil `xiaqc onwl dilr awri

drax` milydl ick `l` Ð dzgn jxevl

drax`n zegtl oi`y yi mrh mey ik .zeqiit

m` oipnif dnk (`,ek) onwl jixt `wcne .zeqiit

`nlr ilek ipyd qiita ok m`e ,qiit edl ixva ok

lkl `lc Ð eqiitn zg` mrtac oeik ,ecen

.eqiitn dcearïééðî'ek mincewy xcte y`xl

xct oizipzna aiyg `l i`n` ok m` :il dniz Ð

xihwdl xyt` i`c oeik :xnel yie ?y`x icda

y`xd llka Ð ceak jxc edfe ,xct `la y`xd

.`ed

ïúåðm`e Ð edlrne dhigyd zia lr xct

mcew xctdy ol wetiz `xw i`dn :xn`z

eilry xct Ð mcew y`xdc oeikc ,migzpd lkl

dteg `pin` jzrc `wlqc :xnel yi !mcew inp

ly ey`xl edlrny cr dhigyd zia lr xctd

ipta y`xd xihwne ,egipne xctd xiqn f`e ,gafn

:xnel yi inp i` .miaxwd mr xihwn xctde envr

`l` dil opiyxc ded `l Ð `xw jd azk `l i`

wxtae ,migzpd lkl oincew xcte y`xy xnel

oi` o`ke ,xzei izazk (`,fk oileg) "hgeyd"
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,äzçnì ñéét äéä àì :øîBà äãeäé éaø ,òîL àz̈§©©¦§¨¥Ÿ¨¨©¦©©§¨
BnòL äæì øîBà úøèwa äëfL ïäk àlàénò äëæ" ¤¨Ÿ¥¤¨¨©§Ÿ¤¥¨¤¤¦§¥¦¦

!"äzçna¯.àéä äãBáò àãçc úøè÷e äzçî éðàL ©©§¨¨¥©§¨§Ÿ¤©£¨£¨¦
äãBáò àãçc úøè÷e äzçî à÷åc :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦©§¨©§¨§Ÿ¤©£¨£¨

úBãBáò øàL ìáà ,àéä¯.ñéét éòa¯äzçî ¦£¨§¨£¨¥©¦©§¨
àìå ìéàBä :àðéîà Cúòc à÷ìñ ,déì àëéøèöà¦§§¦¨¥¨§¨©£¨¨¦¨¦§Ÿ

àøzòîe ,àçéëL¯à÷ ,dîöò éðôa ñéét dì ïé÷úð §¦¨§©§¨©§¦¨©¦¦§¥©§¨¨
äãBáò ìëì àì :àéiç éaø éðúc ,òîL àz .ïì òîLî©§©¨¨§©§¨¥©¦¦¨Ÿ§¨£¨
øNò íéðL ãéîza äëfL ïäk àlà ,ïéñéiôî äãBáòå©£¨§©§¦¤¨Ÿ¥¤¨¨©¨¦§¥¨¨

.dpéî òîL .Bnò ïéëLîð íéðäkä åéçà"éðMä ñéét" ¤¨©Ÿ£¦¦§¨¦¦§©¦¨©¦©¥¦
zøîà éàc ,ìa÷î èçBL ?ìa÷î éî :eäì àéòaéà .'åëå¦©£¨§¦§©¥¥§©¥§¦¨§©§

ìa÷î ÷øBæ¯déleëì déì ìa÷î àì déúeáéáç ábà ¥§©¥©©£¦¥Ÿ§©¥¥§¥
ícìa÷î èçBL zøîà éàc ,ìa÷î ÷øBæ :àîìéc Bà , ¨¦§¨¥§©¥§¦¨§©§¥§©¥

¯.øæ èéçLc ïéðîéæ¯íéðL äNò ïéh÷ ïa :òîL àz ¦§¦§¨¥¨¨§©¤©¦¨¨§¥
íéðäkä åéçà øNò íéðL eéäiL éãk øBikì ãc øNò̈¨©©¦§¥¤¦§§¥¨¨¤¨©Ÿ£¦

ïäéãé ïéLc÷î ãéîza ïé÷eñòäïäéìâøå.úçà úáaéàå ¨£¦©¨¦§©§¦§¥¤§©§¥¤§©©©§¦
åàì àìà !éåä øñéìz ,ìa÷î èçBL Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¥§©¥§¥©¨¥¤¨¨
áø déì øîà .dpéî òîL ,ìa÷î ÷øBæ :dpéî òîL§©¦¨¥§©¥§©¦¨£©¥©
èçL :àðéðz éîð ïðà óà :éLà áøì àáøc déøa àçà©¨§¥§¨¨§©©¦©£©©¦¨¥¨¨©

.dpéî òîL .÷Bøæì Bì àáe ,ìa÷îä ìa÷å ,èçBMä©¥§¦¥©§©¥¨¦§§©¦¨
:ïðaø eðz .'åëå "àáé÷ò éaø éðôì éàfò ïa øîà"¨©¤©©¦§¥©¦£¦¨¨©¨©
,äøbäå äæçä ,ìâøäå Làøä ?Bëelä Cøc ãöék¥©¤¤¦¨Ÿ§¨¤¤¤¨¤§©¥¨
éñBé éaø .ìâøäå õ÷Bòä ,úBðôã ézLe ,íéãé ézLe§¥¨©¦§¥§¨¨¤§¨¤¤©¦¥
?BèLôä Cøc ãöék .áø÷ äéä BèLôä Cøc :øîBà¥¤¤¤§¥¨¨¨¥¥©¤¤¤§¥
ézLe ,úBðôã ézLe ,ìâøäå õ÷Bòä ,ìâøäå Làøä̈Ÿ§¨¤¤¨¤§¨¤¤§¥§¨§¥
Cøc :øîBà àáé÷ò éaø .äøbäå ,äæçä ,íéãiä©¨©¦¤¨¤§©¥¨©¦£¦¨¥¤¤
,ìâøäå Làøä ?Bçezéð Cøc ãöék .áø÷ äéä Bçezéð¦¨¨¨¥¥©¤¤¦¨Ÿ§¨¤¤

÷Bòäå ,úBðôã ézLe ,äøbäå äæçä ,íéãé ézLe,õ §¥¨©¦¤¨¤§©¥¨§¥§¨§¨¤
äéä Béeléò Cøc :øîBà éìéìbä éñBé éaø .ìâøäå§¨¤¤©¦¥©§¦¦¥¤¤¦¨¨
äæçä ,ìâøäå Làøä ?Béeléò Cøc ãöék .áø÷̈¥¥©¤¤¦¨Ÿ§¨¤¤¤¨¤
.íéãiä ézLe ,ìâøäå õ÷Bòäå ,úBðôcä ézLe ,äøbäå§©¥¨§¥©§¨§¨¤§¨¤¤§¥©¨©¦

¯!"óúëå Cøé áBè çúð ìk" áéúëäå¯àéää §¨§¦¨¥©¨¥§¨¥©¦
éñBé éaø ïéáe ïãéc àpz ïéa :àáø øîà .äLeçëá¦§¨¨©¨¨¥©¨¦©¥©¦¥

¯øúaàøNác àéeléòàøáéà øúa ìéæà øî ,ïðéìæà ¨©¦¨§¦§¨¨§¦©¨¨¥¨©¥§¨
éàî .àøNéác àðîL øúa ìéæà øîe ,àøNéác§¦§¨¨¨¥¨©©§¨§¦§¨©
àLéøc íeMî ¯ àLéø éãäa ìâø à÷ìñ àîòè©§¨¨§¨¤¤©£¥¥¨¦§¥¨
àîìò éleëc .déãäa ìâø àáø÷ ,úBîöò déa éLéôð§¦¦¥£¨¨§¨¤¤©£¥§¥¨§¨

?ïì àðî ,àLéøa áø÷ Làø úäéî¯ïéépî :àéðúc ¦©Ÿ¨¥§¥¨§¨¨§©§¨¦©¦
ïéîãBwL øãôe Làøìíéøáàä ìëì¯øîBì ãeîìz §Ÿ¤¤¤§¦§¨¨¥¨¦©§©

."Cøòå Bøãt úàå BLàø úà"¯àðéøçà øãt Cãéàå ¤Ÿ§¤¦§§¨©§¦¨¤¤©£¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc `nei(iyily meil)

:zxg` `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbdéaø ,òîL àz̈§©©¦
,øîBà äãeäé,zxehwd zcear lr ea miqiitn eidy iyilyd qiita §¨¥

äzçnì ñéét äéä àìoevigd gafnn dzgna milgb `iaiy odkl - Ÿ¨¨©¦©©§¨
,iniptd gafnlBnòL äæì øîBà úøèwa äëfL ïäk àlàcnerl - ¤¨Ÿ¥¤¨¨©§Ÿ¤¥¨¤¤¦

,epinin,äzçna énò äëæeid `l iyilyd qiitay ixd .qiit `lae §¥¦¦©©§¨
ly daeyg dcearay oeike cxtpa dcear lk lr miqiitn
jky xazqn dcear lkl qiit miyer eid `l dzgnde zxehwd

:`xnbd dgec .zeceard x`ya didøè÷e äzçî éðàLúzqpkd - ©¦©§¨§Ÿ¤
,ozxhwde milgbdàéä äãBáò àãçc,zg` dcear zeaygp ody - ©£¨£¨¦

eid `l jkle ,zxehwd jxevl `l` dpi` milgbd zqpkd lky oeik
.cxtpa qiit dzgnl miyer

:ef di`x z`ada zxg` oeyl `xnbd d`ian,éøîàc àkéàyiy ¦¨§¨§¥
y ,jtidl `ziixadn wiiclà÷åclrúøè÷e äzçîeid `l ©§¨©§¨§Ÿ¤

,cxtpa miqiitnmeynúBãBáò øàL ìáà ,àéä äãBáò àãçc©£¨£¨¦£¨§¨£
mdilr miqiitnyñéét éòacxtpdgec .dceare dcear lkl ¨¥©¦

zg` lk zekixv opi` zecear x`y s`y okzi mlerl :`xnbd
e ,dnvr ipta qiitdéì àëéøèöà äzçîeprinydl jxved - ©§¨¦§§¦¨¥

c ,cxtpa qiit miyer oi` dzgn lr elit`y,àðéîà êzòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨
àçéëL àìå ìéàBäoeik ,dievn dpi` zxehwd zceary oeik - ¦§Ÿ§¦¨
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äúçîì ñééô äéä àìe`a zxehwl miycg :oizipzn opzck ,zxehwl oiqitn eidyk Ð

cg`e ,exihwne lkidl zxehwd jileny cg` ,mipdk ipy dkixv zxehwde .eqitde

z` xihwdl iniptd gafnd lr ozepe ,lkidl qipkne oevigd gafnd lrn milgb dzegy

gafnn oilhip iniptd gafn ilgby ,i`xwn (`,dn) onwl opitlick ,odilr zxehwd

eid `l dcedi iax xn`we .mei lka oevigd

dkfi in `l` ,dzgna dkefy in oiqitn

epiniay dfl xne` da dkfy ine ,zxehwaÐ

dcear lkl e`l :`nl` .dzgna inr dkf

.oiqitn dceareàçéëù àìå ìéàåä,zxehwd Ð

.dacp d`a zxhwd oi`y ,meil miinrt `l`

àøúòîå,da oiwqerd z` zxyrne Ð

.(`,ek) oiwxta onwl opixn`ckìá÷î éîmc Ð

odk oizipzna dl dpn `lc oeik ,cinzdÐ

.dl ciar ipdn cg dpin rnyäéúåáéáç áâà
gafn zcear `idy ,dwixfc Ðlawn `l Ð

jixv (`,gn) onwl opixn`e .mc dilekl dil

lk z`e" (c `xwie) xn`py ,mcd lk z` lawiy

."jtyi [xtd mc]øæ èéçùã ïéðîéæÐ

,ea dleqt dlawde xfa dxyk dhigydy

eaixwde xwad oa z` hgye" (` `xwie) xn`py

zevn jli`e dlawn Ð "mcd z` mipdkd

.xfa dxiyky dhigyd lr cnil ,dpedkïá
ïéè÷.did lecb odk Ðíéãã øùò íéðùÐ

.min oda wvei `edyéåä øñéìúyly ixdy Ð

qiit zeceara epzpyna epnp zecear dxyr

yeciw dperh dpi` dhigydy `l` .cinzd

`idy itl ,odka `idyk elit` milbxe mici

hgey zxn` i`e .xfa dxiyk `idy dcear

lawneilbxe eici ycwl jixv `edy `vnp Ð

.dlawd liayaàðéðú éîð ïðà óàzkqna Ð

.cinz.opiqxb wexfl el `aeekeld jxcly Ð

.mcew mcewd ,oincew y`xd cvìâøäå ùàøä
sili `xwne ,zncew lkd ixacl oini ly Ð

.onwl dlåèùôä êøãcvl milbxd cvn Ð

.y`xdåçåúéð êøãeze` oigzpny xcqk Ð

egezip xcqe .xa` xg` xa` ,ehytd xg`l

xecq `edy enk (`,`l) cinz zkqna yxetn

ozep gzpn `edyke 'ek egezip jxc cvik ,o`k

my micner oleke ,ea dkfy inl xa`e xa` lk

oze` oikilene oiklede ,olek my elawiy cr

ipd ibilt ozkled xcqae .df xg` df yakl

:opiqxb ikd .ikd xn` xne ikd xn` xn ,i`pz

eici izye lbxde y`xd egezip jxc cvik

jxc .lbxde uwer zeptcd izye dxbde dfgde

eielir,eigzp xgane ely ahin jxc Ð

:opiqxb ikd .mcew xgaendeielir jxc cvik

zeptc izye dxbde dfgd lbxde y`xd

gzp lk aizkde .mici izye lbxde uwerde

szke jxi aeh.szkn ilrn jxi :`nl` Ð

äùåçëá.mil`c ,ilrn jxi Ðïãéã àðúÐ

.ediipn cgk xn` `l oizipznc `pzìéæà øî
àøáéà øúáielir xg` jled ocic `pz Ð

ielir xg` jled iqei iaxe ,mixai`d lceb

.onydøãô êãéàåz`" aizk `pixg` `xw Ð

."xctd z`e y`xd z` migzpd
éàîì
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àú?dcedi iaxn iziin i`n :dniz Ð 'ek dzgnl qiit did `l xne` dcedi iax rny

`l` dilr bilt `l `nw `pz elit`c :iziin ikdc xnel yie !`kti` `nw `pzn iziil

iaxlc :xnel jixv inp i` .dcen Ð `nlra la` ,`xzrne `giky `lc meyn ,zxhwa

elv`y df dkfe zxhwa df dkfy zngn ,qiit gkn llk dkef did `l dzgna dkefd dcedi

zxhwa dkfy odkc ezrca `l` .dzgna epinil

liwy ,lkd ciar edi` Ð `ira i` ,`zlin `ilz

mixetkd meia ogky`ck ,dzgn liwye zxehw

lr s` .`zlin dlekl ciar dicegl lecb odkc

iiez`l irac ,`aeh `zlin `gixh mzdc ab

(`,fn) "el e`ived" wxta onwl `zi`ck ,eiptga

ciar ivnc ,`zlin `gixh `lc `kd oky lk Ð

`gixhc meyn ,edin .dicegl `zlin ilekl dl

xne` didy ded `zlinc `gxe` Ð zvw `zlin

eze`l xnel did libxe ,dzgna inr dkf xg`l

ecitwi `ly dai` meyn ,epinil elv` cnery

zeyxd Ð zepyl dvxi m` ,edine .eilr mixg`d

inl xnel e` ,lkd envra `ed zeyrl ecia

elv` cner epi`y xg`l e` el`nya cnery

dkfy odk :oeyld rnyn oke ."inr dkf" llk

jynp elv` cnerd xn`w `le ,'ek xne` dzgna

mipdkd eig` xyr mipy jenqa xn`wck ,enr

ipzwc ,[` wxt] `ztqeza rnyn oke .enr oikynp

xfril` iax ixac" `kdc dcedi iaxc `zlin xza

mixa`l qiit did `l :jenqa iziinc "awri oa

.gafnl oze` dlrn yakl oze` dlrnd `l`

iax ixii` awri oa xfril` iaxc `inec `nl`

,dzgna qiit ziikf cv mey ded `lc ,dcedi

`l jgxk lrc .dcedi iaxn xity iziin `zyde

zrcac dil `xiaq `lc `l` dilr opax ibilt

ecen ,edine .`zlin `ilz zxehwa dkefd odkd

dkef epinil cnerdc `l` ,oiqitne oixfeg oi`c

oa xfril` iax bilt `l jgxk lre .qiit gkn

qitne xfegy dil `xiaqc onwl dilr awri

drax` milydl ick `l` Ð dzgn jxevl

drax`n zegtl oi`y yi mrh mey ik .zeqiit

m` oipnif dnk (`,ek) onwl jixt `wcne .zeqiit

`nlr ilek ipyd qiita ok m`e ,qiit edl ixva ok

lkl `lc Ð eqiitn zg` mrtac oeik ,ecen

.eqiitn dcearïééðî'ek mincewy xcte y`xl

xct oizipzna aiyg `l i`n` ok m` :il dniz Ð

xihwdl xyt` i`c oeik :xnel yie ?y`x icda

y`xd llka Ð ceak jxc edfe ,xct `la y`xd

.`ed

ïúåðm`e Ð edlrne dhigyd zia lr xct

mcew xctdy ol wetiz `xw i`dn :xn`z

eilry xct Ð mcew y`xdc oeikc ,migzpd lkl

dteg `pin` jzrc `wlqc :xnel yi !mcew inp

ly ey`xl edlrny cr dhigyd zia lr xctd

ipta y`xd xihwne ,egipne xctd xiqn f`e ,gafn

:xnel yi inp i` .miaxwd mr xihwn xctde envr

`l` dil opiyxc ded `l Ð `xw jd azk `l i`

wxtae ,migzpd lkl oincew xcte y`xy xnel

oi` o`ke ,xzei izazk (`,fk oileg) "hgeyd"
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ïäéãé ïéLc÷î ãéîza ïé÷eñòäïäéìâøå.úçà úáaéàå ¨£¦©¨¦§©§¦§¥¤§©§¥¤§©©©§¦
åàì àìà !éåä øñéìz ,ìa÷î èçBL Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¥§©¥§¥©¨¥¤¨¨
áø déì øîà .dpéî òîL ,ìa÷î ÷øBæ :dpéî òîL§©¦¨¥§©¥§©¦¨£©¥©
èçL :àðéðz éîð ïðà óà :éLà áøì àáøc déøa àçà©¨§¥§¨¨§©©¦©£©©¦¨¥¨¨©

.dpéî òîL .÷Bøæì Bì àáe ,ìa÷îä ìa÷å ,èçBMä©¥§¦¥©§©¥¨¦§§©¦¨
:ïðaø eðz .'åëå "àáé÷ò éaø éðôì éàfò ïa øîà"¨©¤©©¦§¥©¦£¦¨¨©¨©
,äøbäå äæçä ,ìâøäå Làøä ?Bëelä Cøc ãöék¥©¤¤¦¨Ÿ§¨¤¤¤¨¤§©¥¨
éñBé éaø .ìâøäå õ÷Bòä ,úBðôã ézLe ,íéãé ézLe§¥¨©¦§¥§¨¨¤§¨¤¤©¦¥
?BèLôä Cøc ãöék .áø÷ äéä BèLôä Cøc :øîBà¥¤¤¤§¥¨¨¨¥¥©¤¤¤§¥
ézLe ,úBðôã ézLe ,ìâøäå õ÷Bòä ,ìâøäå Làøä̈Ÿ§¨¤¤¨¤§¨¤¤§¥§¨§¥
Cøc :øîBà àáé÷ò éaø .äøbäå ,äæçä ,íéãiä©¨©¦¤¨¤§©¥¨©¦£¦¨¥¤¤
,ìâøäå Làøä ?Bçezéð Cøc ãöék .áø÷ äéä Bçezéð¦¨¨¨¥¥©¤¤¦¨Ÿ§¨¤¤

÷Bòäå ,úBðôã ézLe ,äøbäå äæçä ,íéãé ézLe,õ §¥¨©¦¤¨¤§©¥¨§¥§¨§¨¤
äéä Béeléò Cøc :øîBà éìéìbä éñBé éaø .ìâøäå§¨¤¤©¦¥©§¦¦¥¤¤¦¨¨
äæçä ,ìâøäå Làøä ?Béeléò Cøc ãöék .áø÷̈¥¥©¤¤¦¨Ÿ§¨¤¤¤¨¤
.íéãiä ézLe ,ìâøäå õ÷Bòäå ,úBðôcä ézLe ,äøbäå§©¥¨§¥©§¨§¨¤§¨¤¤§¥©¨©¦

¯!"óúëå Cøé áBè çúð ìk" áéúëäå¯àéää §¨§¦¨¥©¨¥§¨¥©¦
éñBé éaø ïéáe ïãéc àpz ïéa :àáø øîà .äLeçëá¦§¨¨©¨¨¥©¨¦©¥©¦¥

¯øúaàøNác àéeléòàøáéà øúa ìéæà øî ,ïðéìæà ¨©¦¨§¦§¨¨§¦©¨¨¥¨©¥§¨
éàî .àøNéác àðîL øúa ìéæà øîe ,àøNéác§¦§¨¨¨¥¨©©§¨§¦§¨©
àLéøc íeMî ¯ àLéø éãäa ìâø à÷ìñ àîòè©§¨¨§¨¤¤©£¥¥¨¦§¥¨
àîìò éleëc .déãäa ìâø àáø÷ ,úBîöò déa éLéôð§¦¦¥£¨¨§¨¤¤©£¥§¥¨§¨

?ïì àðî ,àLéøa áø÷ Làø úäéî¯ïéépî :àéðúc ¦©Ÿ¨¥§¥¨§¨¨§©§¨¦©¦
ïéîãBwL øãôe Làøìíéøáàä ìëì¯øîBì ãeîìz §Ÿ¤¤¤§¦§¨¨¥¨¦©§©

."Cøòå Bøãt úàå BLàø úà"¯àðéøçà øãt Cãéàå ¤Ÿ§¤¦§§¨©§¦¨¤¤©£¦¨
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:zxg` `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbdéaø ,òîL àz̈§©©¦
,øîBà äãeäé,zxehwd zcear lr ea miqiitn eidy iyilyd qiita §¨¥

äzçnì ñéét äéä àìoevigd gafnn dzgna milgb `iaiy odkl - Ÿ¨¨©¦©©§¨
,iniptd gafnlBnòL äæì øîBà úøèwa äëfL ïäk àlàcnerl - ¤¨Ÿ¥¤¨¨©§Ÿ¤¥¨¤¤¦

,epinin,äzçna énò äëæeid `l iyilyd qiitay ixd .qiit `lae §¥¦¦©©§¨
ly daeyg dcearay oeike cxtpa dcear lk lr miqiitn
jky xazqn dcear lkl qiit miyer eid `l dzgnde zxehwd

:`xnbd dgec .zeceard x`ya didøè÷e äzçî éðàLúzqpkd - ©¦©§¨§Ÿ¤
,ozxhwde milgbdàéä äãBáò àãçc,zg` dcear zeaygp ody - ©£¨£¨¦

eid `l jkle ,zxehwd jxevl `l` dpi` milgbd zqpkd lky oeik
.cxtpa qiit dzgnl miyer

:ef di`x z`ada zxg` oeyl `xnbd d`ian,éøîàc àkéàyiy ¦¨§¨§¥
y ,jtidl `ziixadn wiiclà÷åclrúøè÷e äzçîeid `l ©§¨©§¨§Ÿ¤

,cxtpa miqiitnmeynúBãBáò øàL ìáà ,àéä äãBáò àãçc©£¨£¨¦£¨§¨£
mdilr miqiitnyñéét éòacxtpdgec .dceare dcear lkl ¨¥©¦

zg` lk zekixv opi` zecear x`y s`y okzi mlerl :`xnbd
e ,dnvr ipta qiitdéì àëéøèöà äzçîeprinydl jxved - ©§¨¦§§¦¨¥

c ,cxtpa qiit miyer oi` dzgn lr elit`y,àðéîà êzòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨
àçéëL àìå ìéàBäoeik ,dievn dpi` zxehwd zceary oeik - ¦§Ÿ§¦¨

,dacpa d`a dpi` ixdy ,meia miinrt wx ziyrp `idyàøzòîe§©§¨
y ie`x ,da wqerd z` dxiyrn `idy mbe -dì ïé÷úðdzgnl - ©§¦¨

ïì òîLî à÷ ,dîöò éðôa ñéétqiit miyer eid `l dzgnl s`y ©¦¦§¥©§¨¨©§©¨
lry oky lke ,dnvr iptalkl qiit miyer eid `l zecear x`y

.dnvr ipta dcear
:zxg` `ziixan wtqd z` zhyet `xnbdéaø éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥©¦

íéðL ,ãéîúa äëfL ïäk àlà ,ïéñéiôî äãBáòå äãBáò ìëì àì ,àéiç¦¨Ÿ§¨£¨©£¨§©§¦¤¨Ÿ¥¤¨¨§¨¦§¥
Bnò ïéëLîð íéðäkä åéçà øNòdceara dkf epinil cnerdy - ¨¨¤¨©Ÿ£¦¦§¨¦¦

:`xnbd zniiqn .xcqd itl ,eixg`y mipdkd lk oke eixg`ly
äpéî òîLzg` dcear lr oiqiitn eidy epcnl o`kn ok` - §©¦¨

.cala
:dpyna epipy'eëå éðMä ñéétzcear xcqe .wxef in hgey in ©¦©¥¦§

wxfn jeza mcd z` lawn odk did dhigyd xg`y did oaxwd¦§¨
,'wxef in'e 'hgey in' wx dpyna epipyy dnne .gafnl ekiledl
dyer did dpyna miiepndn cg`y rnyn ,lawn in xn` `le

:`xnbd zwtzqn .ef dcear mbìa÷î éî ,eäì àéòaéà,mcd z` ¦©§¨§¦§©¥
d m`dúøîà éàc ,ìa÷î èçBLdy,ìa÷î ÷øBæ`ny yeygl yi ¥§©¥§¦¨©©¥§©¥

déúeáéáç ábàoeik ,mcd zwixf zcear eilr daiagy jezn - ©©£¦¥
,gafn zcear `idyíc déleëì déì ìa÷î àìezlawa xdni - Ÿ§©¥¥§¥¨

.mcd lk z` lawl ick ddyi `leàîìéc Bàd,ìa÷î ÷øBæmeyn ¦§¨¥§©¥
ïéðîéæ ,ìa÷î èçBL úøîà éàcminrtl zexwl leki -,øæ èéçLc §¦¨©©¥§©¥¦§¦§¨¦¨

oick `ly edfe ,mcd z` lawl mb `eaie ,xfa dxyk dhigy ixdy
`ed wxefdy ,lawi wxefdy sicr jkle ,xfa dxeq` dlaw ixdy

.odk mlerl
:lawn wxefdy di`x `xnbd d`ian,òîL àzziaay xeika ¨§©

eid mdny ,mind z`ivil zeit ipy wx dligzn eid ycwnd
lecb odkde ,dceard mcew mdilbxe mdici miycwn mipdkd

enyyãc øNò íéðL äNò ,ïéh÷ ïa[mind z`vedl zeit-],øBikì ¤©¦¨¨§¥¨¨©©¦
,dxyr cer siqed ,xnelkíéðäkä åéçà øNò íéðL eéäiL éãk§¥¤¦§§¥¨¨¤¨©Ÿ£¦

ïé÷eñòäweqrl miybpd -,úçà úáa ïäéìâøå ïäéãé ïéLc÷î ,ãéîza ¨£¦©¨¦§©§¦§¥¤§©§¥¤§©©©
leexkfedy mipdkd xyr mipy mde .dfl df oizndl ekxhvi `

ixdy ,milbxe mici yeciw oerh epi`y hgeyd caln ,epzpyna
:dzgked z` `xnbd zniiqn .xfa elit` dxyk dhigyà÷ìñ éàå§¦¨§¨

êzòcdyèçBLy `edìa÷îok m` ,mcd z`éåä øñéìzmd ixd - ©§¨¥§©¥§¥©¨¥
,odka wx dxyky dcear `id dlaw ixdy ,mipdk xyr dyly

,milbxe mici yeciw dperhe,dpéî òîL åàì àlàdy÷øBæ`ed ¤¨¨§©¦¨¥
ìa÷î,mcd z`dpéî òîL.di`x ef ok` - §©¥§©¦¨

:dpynn s` `xnbd z`f dgikenàáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨
àðéðz énð ïðà óà ,éMà áøìdpyna(:l cinz),ìa÷å ,èçBMä èçL §©©¦©£¨©¦¨¦¨¨©©¥§¦¥

,÷Bøæì Bì àáe ,ìa÷nämc` `l` hgeyd epi` 'lawn'dy rnyne ©§©¥¨¦§
,xg`.dpéî òîL§©¦¨

:dpyna epipy'eëå àáé÷ò éaø éðôì éàfò ïa øîàdid ekelid jxc ¨©¤©©¦§¥©¦£¦¨§
z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd .axwd`iane i`fr oa zrc

:zetqep zercãöék ,ïðaø eðz`id,'Bëelä Cøc'miaixwn dligz ¨©¨¨¥©¤¤¦
z`ìâøäå Làøäz` miaixwn eid mdixg` .zixeg`d zipnid ¨Ÿ§¨¤¤

e .äøbäå äæçäokin xg`líéãé ézL,zeincwd milbxd izy - ¤¨¤§©¥¨§¥¨©¦
eokin xg`lézLdúBðôcokin xg`le ,dndad ly,õ÷Bòäìâøäå §¥§¨¨¤§¨¤¤

.zixeg`d zil`nydéñBé éaøe wlegBèLôä Cøc ,øîBàjxck - ©¦¥¥¤¤¤§¥
xerd z` mihiytn eidy,áø÷ äéädndad z` milez eidy ¨¨¨¥

xa`de ,dy`x oeeikl dilbxn dze` mihiytn eide ee lr dilbxa
zx`an .oexg` oexg`e ,oey`x axw did oey`x mihiytn eidy

:`xnbdìâøäå Làøä ,BèLôä Cøc ãöékmincew mdy ,zipnid ¥©¤¤¤§¥¨Ÿ§¨¤¤
okin xg`le ,oldl x`eaiy enk ,lklìâøäå õ÷Bòä,zil`nyd ¨¤§¨¤¤

Cøc ,øîBà àáé÷ò éaø .äøbäå äæçä ,íéãiä ézLe ,úBðôc ézLe§¥§¨§¥©¨©¦¤¨¤§©¥¨©¦£¦¨¥¤¤
,áø÷ äéä Bçezéðdndad z` mihiytn eidy xg`l ,xnelk ¦¨¨¨¥

lk mipzepe ,[miwlgl dndad z` mikzeg] migzpn eid dxern
mlek elawiy cr my micner mipdkd lk eide ea dkfy odkl wlg

` mikilenemikzegy gzp lke .df xg` dfa yakl mixa`d z
,`aiwr iax yxtn ,oey`x axw ,oey`x dndadnCøc ãöék¥©¤¤

,úBðôc ézLe ,äøbäå äæçä ,íéãé ézLe ,ìâøäå Làøä ,Bçezéð¦¨Ÿ§¨¤¤§¥¨©¦¤¨¤§©¥¨§¥§¨
Béeléò Cøc ,øîBà éìéìbä éñBé éaø .ìâøäå õ÷Bòäåwlgd itl - §¨¤§¨¤¤©¦¥©§¦¦¥¤¤¦

eay xgaend,áø÷ äéä.mcew axw did xzei xgaend wlgdy ¨¨¨¥
ililbd iqei iax yxtneäæçä ,ìâøäå Làøä ,Béeléò Cøc ãöék¥©¤¤¦¨Ÿ§¨¤¤¤¨¤

.íéãiä ézLe .ìâøäå õ÷Bòäå .úBðôcä ézLe .äøbäå:`xnbd zl`ey §©¥¨§¥©§¨§¨¤§¨¤¤§¥©¨©¦
áéúkäå(c ck l`wfgi),'óúëå Cøé áBè çúð ìk'szkde jxidy rnyne §©§¦¨¥©¨¥§¨¥

iaxl ok m`e ,`nbeck mze` ehwp okle xzeia miaehd mixa`d md
miaxw md recne ,dligza meaixwiy ie`x did ililbd iqei

:`xnbd daiyn .dpexg`àéääszkd z` weqtd gaiyy dn - ©¦
epiid jxideadnda,äLeçkxzei mda yiy oeik miticr md day ¦§¨

mda yiy meyn miticr mixa`d x`y d`ixa dndaa la` ,xya
i`ce ,excray cgeine aeyg `edy oeik ,cinzd oaxwe ,oney xzei

.onye `ixa did
:`nw `pz zrc z` x`al `a `axïãéc àðz ïéa ,àáø øîà`pzd - ¨©¨¨¥¨¨¦¨

,epizpyn lyïðéìæà àøNác àéeléò øúa ,éñBé éaø ïéáemdipy - ¥©¦¥¨©¦¨§¦§¨©§¦¨
c `l` ,xyad gay itl `ed daxwdd xcqy micenøî`pzd - ©

dpynd lyàøNéác àøáéà øúa ìéæà,mixa`d lceb itl - ¨¦¨©¥§¨§¦§¨
.mcew ,xzei lecbd xa`dyøîeiqei iax -àðîL øúa ìéæà ©¨¦¨©©§¨

àøNéác.mcew axw ony xzeid xa`dy ,xyad oney xg` - §¦§¨
zl`ey .y`xd mr cgi daixw oini lbxy mrhd zx`an `xnbd

:`xnbdàLéø éãäa ìâø à÷ìñ àîòè éàîz` eaixwd recn - ©©£¨©§¨¤¤©£¥¥¨
.eielire egezip jxc `le ekeld jxc itl df oi` ixd dligza lbxd

:`xnbd dperúBîöò déa éLéôð àLéøc íeMîzenvr yi y`xa - ¦§¥¨§¦¥¥£¨
oi`e miaxjkl ,cal eaixwdl ceak dfdéãäa ìâø àáø÷daixw - ¨§¨¤¤©£¥

.enr cgi lbxd
:oey`x axw y`xd recn zx`an `xnbdLàø ,úäéî àîìò éleëc§¥¨§¨¦©Ÿ

àLéøa áø÷:`xnbd zxxan ,oey`x axw y`xd -àéðúc .ïì àðî ¨¥§¥¨§¨¨§©§¨
øãôe Làøì ïéépîmiiaxwd lry mialgd -ïéîãBwLdaxwdlìëì ¦©¦§Ÿ¤¤¤§¦§¨

øîBì ãeîìz ,íéøáàä(ai ` `xwie)Cøòå Bøãt úàå BLàø úà'odMd ¨£¨¦©§©¤Ÿ§¤¦§§¨©©Ÿ¥
exkfedy jkne 'gAfOd lr xW` W`d lr xW` mivrd lr mzŸ̀¨©¨¥¦£¤©¨¥£¤©©¦§¥©
zl`ey .mixai`d lkl mincew mdy micnl cxtpa xctde y`xd

:`xnbdàðéøçà 'øãt' Cãéàåztqep mrt 'xct' weqta xkfpy dn - §¦¨¤¤©£¦¨
(g my)'xcRd z`e W`xd z` migzPd z` mipdMd oxd` ipA Ekxre'§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¥©§¨¦¤¨Ÿ§¤©¨¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111



xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc `nei(iriax meil)

àúà éàîì:`xnbd dper .epcnll `a `ed dn -ãöék ,àéðúãëì §©¨¨§¦§©§¨¥©
äNBò äéä,gafnl mixai`d z` dlrnd odkdøãtä úà ïúBð ¨¨¤¥¤©¤¤

úéaà[zia lr-]eäìòîe äèéçMä,gafnd lrãBák Cøc àeä äæå ©¥©§¦¨©£¥§¤¤¤¨
,äìòî ìL.mca jlkeln `edyk dhigyd mewn d`xi `ly ¤©§¨

äðùî
,éLéìMä ñéétä,dxfra mifixkn eid'eñéôäå eàa úøèwì íéLãç' ©©¦©§¦¦£¨¦§§Ÿ¤Ÿ§¨¦

zxehw xihwdl mlern ekf `ly a` zia eze`n ,'miycg' mipdk -
.zxehwd zxhwd lr lxebl e`ea ,zixgy lyåqiitd,éòéáøäeid §¨§¦¦

mifixkníéLãç[mlern yakl mixa` elrd `ly-]íéðLé íò £¨¦¦§¨¦
,eqitde e`ea ,[elrd xaky-].çaænì Lákä ïî íéøáà äìòî éî¦©£¤¥¨¦¦©¤¤©¦§¥©

àøîâ
:'eqitde e`ea zxehwl miycg' dpyna epipyäðL àì íìBòî ,àðz̈¨¥¨Ÿ¨¨

da íãà:`xnbd zx`an .eiiga miinrt zxehw mc` xihwd `l - ¨¨¨
L éðtî àðéðç éaø øîà ,àîòè éàîzxehwd,úøLòn,jky oeike ©©£¨¨©©¦£¦¨¦§¥¤©£¤¤

.exyrzi md mby ick ekf `ly el` z` xexal micitwn eid
:dxiyrn zxehwy jkl xewnd z` zx`an `xnbdáø déì øîà̈©¥©

àîòè éàî ,éiaàì àtt,zxyrn zxehwdy oipn -íeMî àîéìéà ¨¨§©©¥©©£¨¦¥¨¦
áéúëcda(i bl mixac)déøúa áéúëe 'Etàa äøBè÷ eîéNé'(`i my)Cøa' ¦§¦¨¦§¨§©¤§¦©§¥¨¥

,'Bìéç 'ä,xihwnd ly eiqkpa dkxa d`ian zxehwdy o`kneéà ¥¦
énð äìBò ,éëäc ,da wqerd z` xiyrzáéúkäweqtd jynda ¨¦¨©¦©§¦

oey`xd,'Eçaæî ìò ìéìëå'mbe ,lilk dler `idy dlerl dpeekde §¨¦©¦§§¤
eyri 'dler'd zaxwd lr mb ok m`e ,'elig 'd jxa' xn`p df lr
.mlern ekf `ly a` zia eze`n ,'miycg' mipdkl wx lxeb

:`xnbd daiyndéì øîà,`tt axl iia`àädler zaxwd - ¨©¥¨
àçéëL`id ixdy ,meia minrt dnk ziyrp `id oky ,dievn - §¦¨

,dacpa mb d`aàäåzxehw zxhwd -,àçéëL àìziyrp dzidy §¨Ÿ§¦¨
wx zqgiizn zexiyrd zkxay xazqne ,meia miinrt wx

.dgiky dpi`y dcearl
d`ian ,'jt`a dxehw eniyi' weqtd z` `xnbd d`iady jk ab`

:df weqt zligz oipra xn`n `xnbdúçkLî àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ©§©©
ïðaøî àáøBömkg cinlz `vnp `l -éøBîc,l`xyia d`xedàlà §¨¥©¨¨§¥¤¨

éúàc`ay -.øëùNé èáMî Bà ,éåì èáMîhay,éåìnáéúëc §¨¥¦¥¤¥¦¦¥¤¦¨¨¥¦¦§¦
iel hayl dyn zkxaa(i bl mixac)éètLî eøBé','á÷òéì Ehaye ¦§¨¤§©£Ÿ

øëùNénáúëc(bl ai '` minid ixac)íézòì äðéa éòãBé øëùNé éða[î]e' ¦¨¨¦§¦¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦
.'ìàøNé äNòi äî úòãì:`xnbd zl`eyàîéàåhayn,énð äãeäé ¨©©©©£¤¦§¨¥§¥¨§¨©¦

áéúëc(h q milidz),'é÷÷çî äãeäé'miwegd z` mixne` mdy epiide ¦§¦§¨§Ÿ§¦
:`ax aiyd .d`xed mixeneàúëìéäc àaélà àzòîL é÷eqà©¥§©§¨©¦¨§¦§§¨

àðéîà÷zck zexedl ekf `l mihay x`yy dzid izpeek - ¨£¦¨
.dkldke

eidy xgy ly cinz ly zeceara epc df wxtay zeipynd
vik dpc `xnbd ,mdilr miqiitnmipdkd z` mixgea eid c

:miaxrd oia ly cinzd zcearlìò ïéñéiôî ïéà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥§©§¦©
àlà ,íéaøòä ïéa ìL ãéîzlkBa äëfL ïäkzniieqn dceara - ¨¦¤¥¨©§©¦¤¨Ÿ¥¤¨¨

úéøçLa,xgy ly cinza -Ba äëBæa mb dcear dze`a -úéáøò §©£¦¤©§¦
.miiaxrd oia ly cinza -

:`xnbd dywnïéa ïéñéiôî Ck úéøçL ïéñéiônL íLk ,éáéúéî¥¦¥§¥¤§©§¦©£¦¨§©§¦¥
.íéaøòä:`xnbd zvxznàéää àéðz ék,miiaxrd oia oiqiitny ¨©§©¦¦©§¨©¦
úøBè÷aleki epi` zxehwa zixgya dkfy odkdy ,axrd ly ¦§¤

da dpy `l mlerny lirl `ziixaa x`eank ,xihwdle xefgl

.mc`
:`xnbd dywnBì ïéñéiôî Ck ,úéøçL Bì ïéñéiônL íLk ,àéðúäå§¨©§¨§¥¤§©§¦©£¦¨§©§¦

,úéáøò`ziixad zpeeky rnyne ,xkf oeyl `id 'el' oeyle ©§¦
:`xnbd zvxzn .zxehwd zcearl `le ,cinzd zcearlàîéà- ¥¨

qexbl yi xnelk ,xen`'dì'.zxehwd zceara epiide ,dawp oeyla ¨
:`xnbd dywnBì ïéñéiôî Ck úéøçL Bì ïéñéiônL íLk ,àéðúäå§¨©§¨§¥¤§©§¦©£¦¨§©§¦

,úéáøò dì ïéñéiôî Ck úéøçL dì ïéñéiônL íLëe úéáøògxkdae ©§¦§¥¤§©§¦¨©£¦¨§©§¦¨©§¦
zvxzn .zxehwd lr mbe cinzd lr mb zxacn ef `ziixay

:`xnbdàëä ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà,`ziixaa o`k -úaLa ¨©©§¥©©¦§¨¨¨§©¨
,ïðé÷ñò,miiaxrd oia ly cinzd lr sqep qiit ekxr ok` zayae ©§¦¨

,jkl mrhdee ìéàBäd zay lkaúBLcçúî úBøîLîmitlgzn - ¦¦§¨¦§©§
caer epi` zixgy cary xnyne ,ycwnd ziaa mipdkd zexnyn
epaixwi xgy ly cinza dkefdy jiiy `l `linne ,miiaxrd oia

.xg` xnynn mipdkd eid xak axra ixdy ,miiaxrd oia mb
:`xnbd zl`eyàøwéòî ïézòcà ÷éìñc éàîìeepxaqy dn itl - §©§¨¦©©§¦¥¦¨¨

cinzl sqep qiit miyer eidy ,opgei iax lr epiywdyk ,dligza
c ,dyw ,miaxrd oia lyúBñéét eäì éLéôðzeqiit eidy `vnp - §¦¥§§¨

qiit `ed miaxrd oia ly cinz lr df qiit ,xnelk ,miaexn
daiyn .zeqiit drax` wx eidy dpyna epipy ep` eli`e ,iying

:`xnbdeúà àøôvî eälek éúééîrax` xwaa e`a mipdkd lky - ¥¥§¦©§¨¨
eid zixgy ly cinzl miqiitn eidyke ,qiitl ick minrt

tne ,miaxrd oia ly cinzd liaya mb miqiiéëæ úéøçL déa éëæc§¨¥¥©£¦¨¥
e ,dkf ,xgy ly cinza dkefd -éëæ úéáøòa éëæccinza dkefde - §¨¥§©§¦¨¥

.axra cxtp qiit el miyer eid `le ,dkf ,miiaxrd oia ly
qiitd :dpyna epipy.'eëå íéðLé íò íéLãç éòéáøä,xnelk ¨§¦¦£¨¦¦§¨¦§

lr mze` migipn eid mixai`d z` zelrdl ipyd qiita mikefdy
yakdn mixai`d z` dlri in ,sqep qiita jxev dide ,yakd

:df oic lr wlegy `pz `xnbd d`ian .gafnléaøk àìc ïéúéðúî©§¦¦§¨§©¦
ïðúc ,á÷òé ïa øæòéìà(:al cinz),,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøodk ¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

ì ïúBà äìòî àeä Lákì íéøáéà äìònäd bb,çaænqiit did `le ©©£¤¥¨¦©¤¤©£¤¨§¦§¥©
:`xnbd zx`an .df lr sqepøî ,éâìôéî÷ éàîaly `pzd - §©¨¦§§¥©

epizpyn'Cìî úøãä íò áøa' ,øáñ(gk ci ilyn)'d ceak xnelk , ¨©§¨©©§©¤¤
eyr jkle ,miax mipdk ici lr daxwdd zk`ln dyrizy `ed

.gafnl yakdn mixai`d z`lrd lr sqep qiitøîeiax - ©
awri oa xfril`àòøà çøBà åàì ,äðéëL íB÷î ,øáñjxc df oi` - ¨©§§¦¨¨©©§¨

yakl mixai`d z` dlrnd odkdy jkay oeik ,ok zeyrl ux`
eilr gxeh `ed eli`k xacd d`xp ,gafnl mze` dlrn epi`

.gafnd bb cr mzelrdl
z`lrd lr qiit did `l awri oa xfril` iax zrcly `vnp

lirle ,gafnl yakdn mixai`d(:dk)`l dcedi iaxly x`azd
dfl xne` did zxehwa dkefd `l` ,dzgnd zcear lr qiit did

:`xnbd zxne` .dzgna dyriy enryøæòéìà éaø àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ©¦¡¦¤¤
,äãeäé éaøc déì úéà á÷òé ïaxaeqe dcedi iax lr wleg `ed `l` ¤©£Ÿ¦¥§©¦§¨

,dzgnd zcear lr qiit didyéaøc déì úéà äãeäé éaø àìå§Ÿ©¦§¨¦¥§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàz`lrd lr miqiitn eid dcedi iax zrcl oky ¡¦¤¤¤©£Ÿ

yakdn mixai`d,gafnlïk íàc,miwleg mpi`y xn`p m`y - §¦¥
zcear lr `le mixai`d z`lrd lr qiit oi` mdipy ixacl `l`

e ,zeqiit dyly wx yiy `vnp ,dzgndúBñéét eäì eøöadid - ¨§§§¨
.drax`n zegt zeqiitd xtqn

:`ax siqenéðúc àpz úçkLî éàå,dpeyd `pz `vnz m`e - §¦©§©©©¨§¨¥
yLîç,zixgya eid zeqiit ¨¥
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ezny in` cenr ek sc ± iyily wxt`nei
àúà éàîì.migzpd llka md s` `d Ðy`xd `nlyacoileg zhigya dil opiyxc Ð

ody migzp `l` dkixr llka il oi` "ekxre hiytde" xn`py itl ,jixhvi`c (`,fk)

cenlz Ð hytd zrya did `le dhigya fzed xaky y`xd zeaxl oiipn ,hytd llka

?diazk i`nle ,`ed mihytend llka xct `l` ."y`xd z`" :xnelãåáë êøãitl Ð

.y`xd mca jlkeln dhigyd ziayäðùî
úøåè÷ì íéùãç.einin zxehwl dkf `ly in Ð

eid jke .miycg `py i`n yxtn `xnbae

.dxfra lew oifixknàøîâúøùòîù éðôîÐ

.zepyl eze` oigipn eid `l jkitlë àäåáéú
êçáæî ìò ìéìëå.diteb `xw `edda Ðàì àä

àçéëùxyer aizk ikc `xazqne Ð`lc` Ð

ok `l m`c ,`giky.mixiyr lkd e`vnp Ð

éøåîã.l`xyia ze`xed dxeny Ðàáéìà
àúëìéäã.dkldke zck zexedl Ðåá äëæù

úéøçù.dceara dkfy yi` yi` Ð`ipz ik

zxhwa `idd.da mc` dpy `ly itl Ðìéàåä
úåùãçúî úåøîùîåzixgy cary xnyne Ð

.miaxrd oia caer epi`ïéúòãà ÷éìñã éàîìåÐ

.zeqiit edl iyitp ,miaxrd oia oiqiitn eidy

àøôöî åäìåëlyl dkfi in oiqiitn mye Ð

.miaxrd oia lyl ine zixgyéáâì äìòî àåä
çáæîäyakl ekiledl ea dkfy yi` eze` Ð

oikilen eidyke ,gafnl onf xg`l edlrne xfeg

ick ,dhnl yak ly eivgn eze` oigipn eze`

dlere jlede ,yakd lk ekiledl jxhvi `ly

.olhep my mixai`dy mewnl ribnyke ,yaka

cinz ixai` :(`,bi) milwy zkqna opz ikde

.gxfna dhnle yak ivgn oipzipçøåà åàì
àòøà.`zlin dil gixhc o`nk ifgzinl Ðàì

äãåäé éáøã äéì úéà á÷òé ïá øæòéìà éáøÐ

xfril` iax ozepe dzgnl qiit did `l xn`c

yakd on qiit zgz dzgnl qiit awri oa

.gafnle
àìã
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äãåäéhay xeqi `l" aizkc dxeza aizkcn iziin `l i`n` :dywn yi Ð iwwegn

,aizkc `ed dkxaa `iddc :xnel yie !(hn ziy`xa) "eilbx oian wwegne dcedin

.miwwegn yi dcediay ,did jky iziin `xw i`dn la`àìàdkef zixgy ea dkfy odk

,oixifb ipy xeciq liaya ziaxr qitdl jixv did jgxk lr `de :il dniz Ð ziaxr ea

,oycd znexza dkefd odka eid xwea ly mze`y

dcenc uxzl oi`e !axra oda oikef mipdk ipye

`z` `le ,axrl oiqiitn mliayac `ed

oznbec yiy zecear jpdac `l` opireny`l

jenqa jixt ik ok m`c Ð oiqiitn eid `l xwaa

zeqiit edl iyitp `xwirn jzrc `wlqc i`nle

iywiz inp wgvi iax xa l`eny iaxl ,opgei iaxl

ok m` ,mivr ixifb ipy liaya axra iqiitnc oeik

ixz jpdc xnel `ed wgece !zeqiit edl iyitp

cinz ly qiita eidy dxepne iniptd gafn oycn

,axra oixifba oikef eid md axra eid `le xgyd

oixifbd liaya qitdl oikixv eid `ly `vnp

.epizrcn df xac zecal `ed wgec ik Ð axrl

`xtvnc dil `hiyt opgei iaxlc d`xp `l`

oeik ,miaxrd oia ly oixifb ipy lr inp oiqitn

oial inp ipdn xgyd cinzl oiqitny qiit eze`c

jxevl ok enk f` eqitiy `ed `xaq Ð miaxrd

edl aiyg `lc `de .miaxrd oia ly oixifb

aiyg `lc xnel yi Ð ipyd qiita oizipzna

ipyd qiita ea oikefd mipdk xyr dyly `l`

jzrc `wlqc i`nl la` .xgy ly cinz jxevl

oixfeg miaxrd oia ly dcear lklc `xwirn

,el qitn axray jzrc `wlq ded Ð oiqitne

qiit ipdn `lc oeik zixgy el oiqitn i`n`c

`pyil :cere ?icin miaxrd oia lyl zixgyc

rnyn Ð ziaxr el oiqiitn jk ipzwc `ziixac

.zeqiit edl iyitp ok m`e ,oiqiitn axray

àéðúäå:yexit Ð zixgy el oiqiitny jxck

,zxehwa iiepyl ivn `l `kde

i`c ,xn`w cinzl `nl` Ð xkf oeyl el ipzwcn

.dawp oeyl dl ipzinl dil ded Ð zxehwa

ïðúãdlrnd xne` awri oa xfril` iax

`id dpyn ,opiqxb opzc Ð 'ek mixai`

wxta lirle (a,al) [a dpyn] iying wxt cinza

:ipyne `neic` cinzc `nzq jixtc (a,ci) `nw

,`id dtvnd yi` oerny iax Ð `nei `pz o`n

,cinzc `nzq `cg` biltc ogky`c meyn

Ð cinza dpyn dtvnd yi` oerny iax `ipzc

`ed awri oa xfril` iax xninl ivn ded `l

cinzc `nzq` `kd biltc`yixa ipz `wc ,

mixai` dlrn in mipyi mr miycg iriaxd

oa xfril` iaxk `lc dnwe`e ,mixai` dlrn in iriaxd ipzw inp oizipznac ,bilt inp `neic `nzq` `dc .'eke mixai` dlrnd xne` awri oa xfril` iax :ipzw xcde ,gafnl yakn

cenlzdl dil ded ok m`c ,ok yxtl d`xp oi` Ð awri oa xfril` iaxk `nzqc i"yx yxite ,dryza axw cinz ipzwc awri oa xfril` iaxk oizipznc `nzq inp `ki`c ab lr s`e .awri

eed opaxlc ,ol `iyw `l ea oikef mipdk xyr dyly ipzwc `yixc `yixnc ,idpe .awri oa xfril` iax `tiqe opax `yix ,oi` :ipyile !awri oa xfril` iax `tiqe opax `yix :iieyw`l

dyly `l` aiyg `w `le ,opaxk elit` `iz`c iiepyl `ki` `iddc ,opax `zrivne awri oa xfril` iax `tiqe `yix :iywz ok m`e ,gafnl yakn mixai` dlrnd mr xyr drax` edl

cinzc d`xpe !ziyixtck awri oa xfril` iax `tiqe opax `yix `iyw `d ,edin .`ed diytp it`a iriax qiit `edd Ð gafnl yakn mixai` dlrn la` ,ipyd qiita oikefd mipdk xyr

,`zry lk ied `l dxyr la` .dryzn zegta axw cinz `diy xn`c o`nl `kil xn`w xzei `le zegt `l xninl irac meyn `l` ,awri oa xfril` iaxk `nzq `ied `l dryza axw

`l` aiyg `w `lc yxtl oi` la` .mlek oke ,eed `l dxyrn xiva bgae ,eed `l Ð dryzn xiva la` .yakl jiledl ekfy jpdn cg` dkf gafnl yakn mixai` z`lrdac oipnifc

zkled xnb la` ,oikifac oia min zigelvc oia mixai`c oia ,zekled zligz `l` aiyg `w `lc xninl ivn ,edin .oixifbe oikifae min zigelv inp aiyg `w `dc ,yakl mixai` zkled

.xzei d`xp oey`xe .aiyg `w `l Ð gafnl yakn mixai`

íå÷îodkd laiwe l`xyi hgy gqtd axra (`,cq) "[hgyp] cinz"c `idda `ed dcenc d`xp ,`rx` gxe` e`lc `kd xaqwc awri oa xfril` iax elit` Ð `rx` gxe` e`l dpiky

e`l xninl jiiy `l mzdc ."jln zxcd mr aexa" meyn :`nrh `xnba yxtne .ceqid cbpk zg` dwixf ewxef gafnd lv` aexwd odkde cr 'eke exiagl exiage exiagl epzep

`edd Ð el jlede yakl cr jileny `kid la` .mdl did migqt aex ixdy ,hiyene lawne xfege hiyene lawne xfeg `l` el jled did `l exiagl dpzep didyk ixdy ,`rx` gxe`

.`rx` gxe` e`l i`ceéàåel yie !zeqiit yng `ki` `zydc ,axra miaxrd oia ly cinzl oiqitne oixfegc dil `xiaq `pz `eddc `nil :il dniz Ð 'ek yng ipzc `pz zgkynxn

inp oiqitne oixfeg eid ok m` Ð xgy ly cinzl eqitdc ab lr s` miaxrd oia ly cinzl oiqiitne oixfegc xaqw i` :xnel yi inp i` .zixgya yng ipzc `pz zgkyn i` :`iyw ikdc

.yngn ith zeqiit edl iyitpe ,miaxrd oia ly zxhwdl
`idd
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déì úéà äãeäé éaø àìå ,äãeäé éaøc déì úéà á÷òé ïa øæòéìà éaø àì :àáø øîà̈©¨¨Ÿ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦¥§©¦§¨§Ÿ©¦§¨¦¥

á÷òé ïa øæòéìà éaøc¯àðz zçkLî éàå .úBñéét eäì eøöa ïk íàcLîç éðúc §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦¥§©§§¨§¦©§©©§©¨§¨¥¨¥
àåää
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc `nei(iriax meil)

àúà éàîì:`xnbd dper .epcnll `a `ed dn -ãöék ,àéðúãëì §©¨¨§¦§©§¨¥©
äNBò äéä,gafnl mixai`d z` dlrnd odkdøãtä úà ïúBð ¨¨¤¥¤©¤¤

úéaà[zia lr-]eäìòîe äèéçMä,gafnd lrãBák Cøc àeä äæå ©¥©§¦¨©£¥§¤¤¤¨
,äìòî ìL.mca jlkeln `edyk dhigyd mewn d`xi `ly ¤©§¨

äðùî
,éLéìMä ñéétä,dxfra mifixkn eid'eñéôäå eàa úøèwì íéLãç' ©©¦©§¦¦£¨¦§§Ÿ¤Ÿ§¨¦

zxehw xihwdl mlern ekf `ly a` zia eze`n ,'miycg' mipdk -
.zxehwd zxhwd lr lxebl e`ea ,zixgy lyåqiitd,éòéáøäeid §¨§¦¦

mifixkníéLãç[mlern yakl mixa` elrd `ly-]íéðLé íò £¨¦¦§¨¦
,eqitde e`ea ,[elrd xaky-].çaænì Lákä ïî íéøáà äìòî éî¦©£¤¥¨¦¦©¤¤©¦§¥©

àøîâ
:'eqitde e`ea zxehwl miycg' dpyna epipyäðL àì íìBòî ,àðz̈¨¥¨Ÿ¨¨

da íãà:`xnbd zx`an .eiiga miinrt zxehw mc` xihwd `l - ¨¨¨
L éðtî àðéðç éaø øîà ,àîòè éàîzxehwd,úøLòn,jky oeike ©©£¨¨©©¦£¦¨¦§¥¤©£¤¤

.exyrzi md mby ick ekf `ly el` z` xexal micitwn eid
:dxiyrn zxehwy jkl xewnd z` zx`an `xnbdáø déì øîà̈©¥©

àîòè éàî ,éiaàì àtt,zxyrn zxehwdy oipn -íeMî àîéìéà ¨¨§©©¥©©£¨¦¥¨¦
áéúëcda(i bl mixac)déøúa áéúëe 'Etàa äøBè÷ eîéNé'(`i my)Cøa' ¦§¦¨¦§¨§©¤§¦©§¥¨¥

,'Bìéç 'ä,xihwnd ly eiqkpa dkxa d`ian zxehwdy o`kneéà ¥¦
énð äìBò ,éëäc ,da wqerd z` xiyrzáéúkäweqtd jynda ¨¦¨©¦©§¦

oey`xd,'Eçaæî ìò ìéìëå'mbe ,lilk dler `idy dlerl dpeekde §¨¦©¦§§¤
eyri 'dler'd zaxwd lr mb ok m`e ,'elig 'd jxa' xn`p df lr
.mlern ekf `ly a` zia eze`n ,'miycg' mipdkl wx lxeb

:`xnbd daiyndéì øîà,`tt axl iia`àädler zaxwd - ¨©¥¨
àçéëL`id ixdy ,meia minrt dnk ziyrp `id oky ,dievn - §¦¨

,dacpa mb d`aàäåzxehw zxhwd -,àçéëL àìziyrp dzidy §¨Ÿ§¦¨
wx zqgiizn zexiyrd zkxay xazqne ,meia miinrt wx

.dgiky dpi`y dcearl
d`ian ,'jt`a dxehw eniyi' weqtd z` `xnbd d`iady jk ab`

:df weqt zligz oipra xn`n `xnbdúçkLî àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ©§©©
ïðaøî àáøBömkg cinlz `vnp `l -éøBîc,l`xyia d`xedàlà §¨¥©¨¨§¥¤¨

éúàc`ay -.øëùNé èáMî Bà ,éåì èáMîhay,éåìnáéúëc §¨¥¦¥¤¥¦¦¥¤¦¨¨¥¦¦§¦
iel hayl dyn zkxaa(i bl mixac)éètLî eøBé','á÷òéì Ehaye ¦§¨¤§©£Ÿ

øëùNénáúëc(bl ai '` minid ixac)íézòì äðéa éòãBé øëùNé éða[î]e' ¦¨¨¦§¦¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦
.'ìàøNé äNòi äî úòãì:`xnbd zl`eyàîéàåhayn,énð äãeäé ¨©©©©£¤¦§¨¥§¥¨§¨©¦

áéúëc(h q milidz),'é÷÷çî äãeäé'miwegd z` mixne` mdy epiide ¦§¦§¨§Ÿ§¦
:`ax aiyd .d`xed mixeneàúëìéäc àaélà àzòîL é÷eqà©¥§©§¨©¦¨§¦§§¨

àðéîà÷zck zexedl ekf `l mihay x`yy dzid izpeek - ¨£¦¨
.dkldke

eidy xgy ly cinz ly zeceara epc df wxtay zeipynd
vik dpc `xnbd ,mdilr miqiitnmipdkd z` mixgea eid c

:miaxrd oia ly cinzd zcearlìò ïéñéiôî ïéà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥§©§¦©
àlà ,íéaøòä ïéa ìL ãéîzlkBa äëfL ïäkzniieqn dceara - ¨¦¤¥¨©§©¦¤¨Ÿ¥¤¨¨

úéøçLa,xgy ly cinza -Ba äëBæa mb dcear dze`a -úéáøò §©£¦¤©§¦
.miiaxrd oia ly cinza -

:`xnbd dywnïéa ïéñéiôî Ck úéøçL ïéñéiônL íLk ,éáéúéî¥¦¥§¥¤§©§¦©£¦¨§©§¦¥
.íéaøòä:`xnbd zvxznàéää àéðz ék,miiaxrd oia oiqiitny ¨©§©¦¦©§¨©¦
úøBè÷aleki epi` zxehwa zixgya dkfy odkdy ,axrd ly ¦§¤

da dpy `l mlerny lirl `ziixaa x`eank ,xihwdle xefgl

.mc`
:`xnbd dywnBì ïéñéiôî Ck ,úéøçL Bì ïéñéiônL íLk ,àéðúäå§¨©§¨§¥¤§©§¦©£¦¨§©§¦

,úéáøò`ziixad zpeeky rnyne ,xkf oeyl `id 'el' oeyle ©§¦
:`xnbd zvxzn .zxehwd zcearl `le ,cinzd zcearlàîéà- ¥¨

qexbl yi xnelk ,xen`'dì'.zxehwd zceara epiide ,dawp oeyla ¨
:`xnbd dywnBì ïéñéiôî Ck úéøçL Bì ïéñéiônL íLk ,àéðúäå§¨©§¨§¥¤§©§¦©£¦¨§©§¦

,úéáøò dì ïéñéiôî Ck úéøçL dì ïéñéiônL íLëe úéáøògxkdae ©§¦§¥¤§©§¦¨©£¦¨§©§¦¨©§¦
zvxzn .zxehwd lr mbe cinzd lr mb zxacn ef `ziixay

:`xnbdàëä ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà,`ziixaa o`k -úaLa ¨©©§¥©©¦§¨¨¨§©¨
,ïðé÷ñò,miiaxrd oia ly cinzd lr sqep qiit ekxr ok` zayae ©§¦¨

,jkl mrhdee ìéàBäd zay lkaúBLcçúî úBøîLîmitlgzn - ¦¦§¨¦§©§
caer epi` zixgy cary xnyne ,ycwnd ziaa mipdkd zexnyn
epaixwi xgy ly cinza dkefdy jiiy `l `linne ,miiaxrd oia

.xg` xnynn mipdkd eid xak axra ixdy ,miiaxrd oia mb
:`xnbd zl`eyàøwéòî ïézòcà ÷éìñc éàîìeepxaqy dn itl - §©§¨¦©©§¦¥¦¨¨

cinzl sqep qiit miyer eidy ,opgei iax lr epiywdyk ,dligza
c ,dyw ,miaxrd oia lyúBñéét eäì éLéôðzeqiit eidy `vnp - §¦¥§§¨

qiit `ed miaxrd oia ly cinz lr df qiit ,xnelk ,miaexn
daiyn .zeqiit drax` wx eidy dpyna epipy ep` eli`e ,iying

:`xnbdeúà àøôvî eälek éúééîrax` xwaa e`a mipdkd lky - ¥¥§¦©§¨¨
eid zixgy ly cinzl miqiitn eidyke ,qiitl ick minrt

tne ,miaxrd oia ly cinzd liaya mb miqiiéëæ úéøçL déa éëæc§¨¥¥©£¦¨¥
e ,dkf ,xgy ly cinza dkefd -éëæ úéáøòa éëæccinza dkefde - §¨¥§©§¦¨¥

.axra cxtp qiit el miyer eid `le ,dkf ,miiaxrd oia ly
qiitd :dpyna epipy.'eëå íéðLé íò íéLãç éòéáøä,xnelk ¨§¦¦£¨¦¦§¨¦§

lr mze` migipn eid mixai`d z` zelrdl ipyd qiita mikefdy
yakdn mixai`d z` dlri in ,sqep qiita jxev dide ,yakd

:df oic lr wlegy `pz `xnbd d`ian .gafnléaøk àìc ïéúéðúî©§¦¦§¨§©¦
ïðúc ,á÷òé ïa øæòéìà(:al cinz),,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøodk ¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

ì ïúBà äìòî àeä Lákì íéøáéà äìònäd bb,çaænqiit did `le ©©£¤¥¨¦©¤¤©£¤¨§¦§¥©
:`xnbd zx`an .df lr sqepøî ,éâìôéî÷ éàîaly `pzd - §©¨¦§§¥©

epizpyn'Cìî úøãä íò áøa' ,øáñ(gk ci ilyn)'d ceak xnelk , ¨©§¨©©§©¤¤
eyr jkle ,miax mipdk ici lr daxwdd zk`ln dyrizy `ed

.gafnl yakdn mixai`d z`lrd lr sqep qiitøîeiax - ©
awri oa xfril`àòøà çøBà åàì ,äðéëL íB÷î ,øáñjxc df oi` - ¨©§§¦¨¨©©§¨

yakl mixai`d z` dlrnd odkdy jkay oeik ,ok zeyrl ux`
eilr gxeh `ed eli`k xacd d`xp ,gafnl mze` dlrn epi`

.gafnd bb cr mzelrdl
z`lrd lr qiit did `l awri oa xfril` iax zrcly `vnp

lirle ,gafnl yakdn mixai`d(:dk)`l dcedi iaxly x`azd
dfl xne` did zxehwa dkefd `l` ,dzgnd zcear lr qiit did

:`xnbd zxne` .dzgna dyriy enryøæòéìà éaø àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ©¦¡¦¤¤
,äãeäé éaøc déì úéà á÷òé ïaxaeqe dcedi iax lr wleg `ed `l` ¤©£Ÿ¦¥§©¦§¨

,dzgnd zcear lr qiit didyéaøc déì úéà äãeäé éaø àìå§Ÿ©¦§¨¦¥§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàz`lrd lr miqiitn eid dcedi iax zrcl oky ¡¦¤¤¤©£Ÿ

yakdn mixai`d,gafnlïk íàc,miwleg mpi`y xn`p m`y - §¦¥
zcear lr `le mixai`d z`lrd lr qiit oi` mdipy ixacl `l`

e ,zeqiit dyly wx yiy `vnp ,dzgndúBñéét eäì eøöadid - ¨§§§¨
.drax`n zegt zeqiitd xtqn

:`ax siqenéðúc àpz úçkLî éàå,dpeyd `pz `vnz m`e - §¦©§©©©¨§¨¥
yLîç,zixgya eid zeqiit ¨¥
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ezny in` cenr ek sc ± iyily wxt`nei
àúà éàîì.migzpd llka md s` `d Ðy`xd `nlyacoileg zhigya dil opiyxc Ð

ody migzp `l` dkixr llka il oi` "ekxre hiytde" xn`py itl ,jixhvi`c (`,fk)

cenlz Ð hytd zrya did `le dhigya fzed xaky y`xd zeaxl oiipn ,hytd llka

?diazk i`nle ,`ed mihytend llka xct `l` ."y`xd z`" :xnelãåáë êøãitl Ð

.y`xd mca jlkeln dhigyd ziayäðùî
úøåè÷ì íéùãç.einin zxehwl dkf `ly in Ð

eid jke .miycg `py i`n yxtn `xnbae

.dxfra lew oifixknàøîâúøùòîù éðôîÐ

.zepyl eze` oigipn eid `l jkitlë àäåáéú
êçáæî ìò ìéìëå.diteb `xw `edda Ðàì àä

àçéëùxyer aizk ikc `xazqne Ð`lc` Ð

ok `l m`c ,`giky.mixiyr lkd e`vnp Ð

éøåîã.l`xyia ze`xed dxeny Ðàáéìà
àúëìéäã.dkldke zck zexedl Ðåá äëæù

úéøçù.dceara dkfy yi` yi` Ð`ipz ik

zxhwa `idd.da mc` dpy `ly itl Ðìéàåä
úåùãçúî úåøîùîåzixgy cary xnyne Ð

.miaxrd oia caer epi`ïéúòãà ÷éìñã éàîìåÐ

.zeqiit edl iyitp ,miaxrd oia oiqiitn eidy

àøôöî åäìåëlyl dkfi in oiqiitn mye Ð

.miaxrd oia lyl ine zixgyéáâì äìòî àåä
çáæîäyakl ekiledl ea dkfy yi` eze` Ð

oikilen eidyke ,gafnl onf xg`l edlrne xfeg

ick ,dhnl yak ly eivgn eze` oigipn eze`

dlere jlede ,yakd lk ekiledl jxhvi `ly

.olhep my mixai`dy mewnl ribnyke ,yaka

cinz ixai` :(`,bi) milwy zkqna opz ikde

.gxfna dhnle yak ivgn oipzipçøåà åàì
àòøà.`zlin dil gixhc o`nk ifgzinl Ðàì

äãåäé éáøã äéì úéà á÷òé ïá øæòéìà éáøÐ

xfril` iax ozepe dzgnl qiit did `l xn`c

yakd on qiit zgz dzgnl qiit awri oa

.gafnle
àìã
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äãåäéhay xeqi `l" aizkc dxeza aizkcn iziin `l i`n` :dywn yi Ð iwwegn

,aizkc `ed dkxaa `iddc :xnel yie !(hn ziy`xa) "eilbx oian wwegne dcedin

.miwwegn yi dcediay ,did jky iziin `xw i`dn la`àìàdkef zixgy ea dkfy odk

,oixifb ipy xeciq liaya ziaxr qitdl jixv did jgxk lr `de :il dniz Ð ziaxr ea

,oycd znexza dkefd odka eid xwea ly mze`y

dcenc uxzl oi`e !axra oda oikef mipdk ipye

`z` `le ,axrl oiqiitn mliayac `ed

oznbec yiy zecear jpdac `l` opireny`l

jenqa jixt ik ok m`c Ð oiqiitn eid `l xwaa

zeqiit edl iyitp `xwirn jzrc `wlqc i`nle

iywiz inp wgvi iax xa l`eny iaxl ,opgei iaxl

ok m` ,mivr ixifb ipy liaya axra iqiitnc oeik

ixz jpdc xnel `ed wgece !zeqiit edl iyitp

cinz ly qiita eidy dxepne iniptd gafn oycn

,axra oixifba oikef eid md axra eid `le xgyd

oixifbd liaya qitdl oikixv eid `ly `vnp

.epizrcn df xac zecal `ed wgec ik Ð axrl

`xtvnc dil `hiyt opgei iaxlc d`xp `l`

oeik ,miaxrd oia ly oixifb ipy lr inp oiqitn

oial inp ipdn xgyd cinzl oiqitny qiit eze`c

jxevl ok enk f` eqitiy `ed `xaq Ð miaxrd

edl aiyg `lc `de .miaxrd oia ly oixifb

aiyg `lc xnel yi Ð ipyd qiita oizipzna

ipyd qiita ea oikefd mipdk xyr dyly `l`

jzrc `wlqc i`nl la` .xgy ly cinz jxevl

oixfeg miaxrd oia ly dcear lklc `xwirn

,el qitn axray jzrc `wlq ded Ð oiqitne

qiit ipdn `lc oeik zixgy el oiqitn i`n`c

`pyil :cere ?icin miaxrd oia lyl zixgyc

rnyn Ð ziaxr el oiqiitn jk ipzwc `ziixac

.zeqiit edl iyitp ok m`e ,oiqiitn axray

àéðúäå:yexit Ð zixgy el oiqiitny jxck

,zxehwa iiepyl ivn `l `kde

i`c ,xn`w cinzl `nl` Ð xkf oeyl el ipzwcn

.dawp oeyl dl ipzinl dil ded Ð zxehwa

ïðúãdlrnd xne` awri oa xfril` iax

`id dpyn ,opiqxb opzc Ð 'ek mixai`

wxta lirle (a,al) [a dpyn] iying wxt cinza

:ipyne `neic` cinzc `nzq jixtc (a,ci) `nw

,`id dtvnd yi` oerny iax Ð `nei `pz o`n

,cinzc `nzq `cg` biltc ogky`c meyn

Ð cinza dpyn dtvnd yi` oerny iax `ipzc

`ed awri oa xfril` iax xninl ivn ded `l

cinzc `nzq` `kd biltc`yixa ipz `wc ,

mixai` dlrn in mipyi mr miycg iriaxd

oa xfril` iaxk `lc dnwe`e ,mixai` dlrn in iriaxd ipzw inp oizipznac ,bilt inp `neic `nzq` `dc .'eke mixai` dlrnd xne` awri oa xfril` iax :ipzw xcde ,gafnl yakn

cenlzdl dil ded ok m`c ,ok yxtl d`xp oi` Ð awri oa xfril` iaxk `nzqc i"yx yxite ,dryza axw cinz ipzwc awri oa xfril` iaxk oizipznc `nzq inp `ki`c ab lr s`e .awri

eed opaxlc ,ol `iyw `l ea oikef mipdk xyr dyly ipzwc `yixc `yixnc ,idpe .awri oa xfril` iax `tiqe opax `yix ,oi` :ipyile !awri oa xfril` iax `tiqe opax `yix :iieyw`l

dyly `l` aiyg `w `le ,opaxk elit` `iz`c iiepyl `ki` `iddc ,opax `zrivne awri oa xfril` iax `tiqe `yix :iywz ok m`e ,gafnl yakn mixai` dlrnd mr xyr drax` edl

cinzc d`xpe !ziyixtck awri oa xfril` iax `tiqe opax `yix `iyw `d ,edin .`ed diytp it`a iriax qiit `edd Ð gafnl yakn mixai` dlrn la` ,ipyd qiita oikefd mipdk xyr

,`zry lk ied `l dxyr la` .dryzn zegta axw cinz `diy xn`c o`nl `kil xn`w xzei `le zegt `l xninl irac meyn `l` ,awri oa xfril` iaxk `nzq `ied `l dryza axw

`l` aiyg `w `lc yxtl oi` la` .mlek oke ,eed `l dxyrn xiva bgae ,eed `l Ð dryzn xiva la` .yakl jiledl ekfy jpdn cg` dkf gafnl yakn mixai` z`lrdac oipnifc

zkled xnb la` ,oikifac oia min zigelvc oia mixai`c oia ,zekled zligz `l` aiyg `w `lc xninl ivn ,edin .oixifbe oikifae min zigelv inp aiyg `w `dc ,yakl mixai` zkled

.xzei d`xp oey`xe .aiyg `w `l Ð gafnl yakn mixai`

íå÷îodkd laiwe l`xyi hgy gqtd axra (`,cq) "[hgyp] cinz"c `idda `ed dcenc d`xp ,`rx` gxe` e`lc `kd xaqwc awri oa xfril` iax elit` Ð `rx` gxe` e`l dpiky

e`l xninl jiiy `l mzdc ."jln zxcd mr aexa" meyn :`nrh `xnba yxtne .ceqid cbpk zg` dwixf ewxef gafnd lv` aexwd odkde cr 'eke exiagl exiage exiagl epzep

`edd Ð el jlede yakl cr jileny `kid la` .mdl did migqt aex ixdy ,hiyene lawne xfege hiyene lawne xfeg `l` el jled did `l exiagl dpzep didyk ixdy ,`rx` gxe`

.`rx` gxe` e`l i`ceéàåel yie !zeqiit yng `ki` `zydc ,axra miaxrd oia ly cinzl oiqitne oixfegc dil `xiaq `pz `eddc `nil :il dniz Ð 'ek yng ipzc `pz zgkynxn

inp oiqitne oixfeg eid ok m` Ð xgy ly cinzl eqitdc ab lr s` miaxrd oia ly cinzl oiqiitne oixfegc xaqw i` :xnel yi inp i` .zixgya yng ipzc `pz zgkyn i` :`iyw ikdc

.yngn ith zeqiit edl iyitpe ,miaxrd oia ly zxhwdl
`idd
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ezny ina cenr ek sc ± iyily wxt`nei

äãåäé éáøë àìãå á÷òé ïá øæòéìà 'øë àìã,dcedi 'xk `lc dzgnl qiit aiygc Ð

.awri oa xfril` 'xk `lc gafnl yakd onc qiiteäðùîáø÷ ãéîúzryn Ð

.aiyg `w jli`e mixai` zkledåîöòcg`e ,mixai`l dyng ;dryza mei lka Ð

zilc ,`id awri oa xfril` 'xk `de .oiil cg`e ,oiziagl cg`e zleql cg`e ,miaxwl

.gafnl yakn zelrdl cg dilâçájixvy Ð

.min ly cg`e oii ly cg` ,oikqp ipyãéáÐ

.min ly zg` zigelv cg` odkíéáøòä ïéá
mivr ixifb ipy mcia mipy ,mei lkay Ð

`xnbae .mzeaxdl dkxrnd ivr lr siqedl

ipy cinzd jixv miaxrd oiay `xwn dl sili

xeciq ira `l zixgya la` .mipdk ipya oixifb

dilr xrae" aizkc cg` odka `l` oixifb ipy

."odkd'åëå âçä êåúáù úáùáåmipy ixd Ð

.xyràøîâ'åëå úáùáå éðú÷ãî éàîîÐ

mipy oerhiy `vn `l bgd zeni x`yc llkn

min oikqpn miaxrd oia s` zxn` i`e .xyr

bgd zeni lk ly legamipy dl zgkyn Ð

ocia mipye ,dryza envr :miaxrd oia xyr

.min ly zigelv ecia cg`e ,oixifb ipyêñðîìå
êãé äáâä åì øîåà íéîä úàdxrzy d`xpe Ð

,gafnd lry sqk ly ltq jezl zigelvd

`veie glwn oiidy wc mheg oink aewp `edy

.jeqipd `ede ,eaåéìâø ìò êñð úçà íòôùÐ

mind jtye ,ltqd jezl zigelvd dxir `l

jeqipa dcen epi`e ,iwecv didy itl .eilbx lr

.mindïäéâåøúàáipzinl il dnl Ð

mind jeqipy epcnll `a `l m` odibexz`a

.alel zlihp zrya `l` epi`ãéáòðã [àîéàå]
[ãç]aizkc ,xwaa oixifb ipy xcqi cg` odk Ð

ipy e`iai aey ,ixz ciarpe "odkd dilr xrae"

aizkck ,xwaa cer odixifb ipy zeyrl mipdk

.mipy Ð "ekxre"åøòáå øòáåodipy aezki Ð

.cg` oeylaøùò äùìù íéîòômipdk Ð

qiita oizipzna opzck ,cinzd zceara oiweqr

.ea oikef mipdk xyr dyly :ipyäòáøà íéîòô
øùò.min ly zigelv cg` cia ,bga Ðíéîòô

øùò äùîç.zaya Ðøùò äùù íéîòôÐ

:opiqxb ikd .bgd jezay zayaàéðú àäå
á÷òé ïá øæòéìà 'øë àìã àåää øùò äòáù

äãåäé éáøë àìàcer dil zi` `pz `edd Ð

,gafnl yakd on mixai` dlrnd cg` odk

awri oa xfril` 'xk `lc xyr dray o`k ixde

.dzgnl qiit did `l xn`c ,dcedi iaxk `l`

m`c Ð awri oa xfril` 'xc dil zil jgxk lre

jxvede ,lirl opixn`ck ,zeqiit edl ixva ok

dizrny ip`e .gafnl yakd on odk el

i`e .dcinrdl xyt` i`e ,zexg` zepeyla

dzgnl qiit did `l dcedi iaxc dil opirny

,dzgnl odk did `l xn`c dil opirny `l Ð

xne` zxehwa dkfy odk :xne` `ed ixd `l`

iax la` .dzgna inr dkf elv` cnery dfl

odk did `l xn`c dil opirny awri oa xfril`

mnvr od la` ,gafnl yakn mixai` zelrdl

.gafnl oilrn eid yakl melrdyäðùîäùîçá øùáä.cinzd yakk Ðúìåñä.mipdk ipye ,did mipexyr ipy Ðíéøåîà íéøáã äîádnda lkl mipdk ipd lk opirac Ð

.qit opiraeïäë áéø÷äì äöø íà.qiit `lae ,lkd z` cigi Ðïçåúéðå ïèéùôäcigi lye xeaiv ly Ð.`xnba yxtn ikde ,xfa oixiyk zeidl oiey
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àéääla` .mixtqd lka dqxibd `id jk Ð dcedi iaxk `lce awri oa xfril` iaxk `lc

il d`xp dcedi iaxk `lce mixtqd zqxibe .dcedi iaxk `l` :qixbe ,dwgen i"yx

zgkyn `le ,zegtd lkl xyr dray did xwea lka yexit ,xyr dray `ipzde :yxtl

,cinza oikefd xyr dyly epiidc ,zeqiitd lka oikefd mipdkd lk zayg ok m` `l` dl

yakn mixai` dlrnd cge ,oycd znexza cge

dray ixd Ð dzgnce zxehwc ixze ,gafnl

`lce awri oa xfril` iaxk `lc epiide .xyr

cg edl xiva awri oa xfril` iaxlc .dcedi iaxk

xiva dcedi iaxle ,gafnl yakn mixai` dlrnc

xn`w i`n` :i"yx dywdy dne .dzgnc cg edl

Ð dzgnl qiit ded `lc idp ,dcedi iaxk `lc

d`xp !xyr dray `ki` ok m`e ,ded `din odk

xn`wc xyr drayc cenlzdl dil `hiytc il

`dc ,xn`w qiit ici lr oikefy mze` epiid Ð

mivr zklede ,gzpnde ,hiytnd :eed `aeh izk`

edl aiyg `l xfa oixiykc meyn i`e .dkxrnl

`w `l jgxk lr `l` .hgey aiyg `w `de Ð

iaxl dzgnae .qiit ici lr oikefy jpd `l` aiyg

.lirl ziyixtck ,llk qiit ded `l dcedi

oi`e .l`ppg epiax yexitk `id mixtqay `qxibe

`pz zgkyn i` :lirl xn`c `dn zeywdl

ded `l cenlzdc rnyn Ð yng dil zi`c

`pz `de ,oiqiit dyng dil zi`c `pz gkyn

dyng dil zi` ,xyr dray dil zi`c `kdc

`dl rci `l izk` lirl xnel yic .oiqiit

.`kdc `ziixa

øôÐ 'ek lbxde y`xd drax`e mixyra axw

,ekelid jxck `l aiyg `l `kdc :il dyw

jxck `le ,eielir jxck `le ,egezip jxck `le

:il d`xpe !el qtz xcq dfi` rcei ipi`e .ehytd

lbxde y`xd ipzinl dil `irainc meyn

lbxd inp hwp Ð mipya lbxd eda ipzwe ,`yixa

dincw`e dicda uwerd ipzwe ,mipya l`ny ly

iccd icda edpipz dlh iab inp `yixac meyn Ð

dl ibq `lc jpdl `pzc oeike .l`ny lbxe uwerl

oeike ,dylya `edy dxbd inp `pz Ð odk cga

,dfgd dicda `pz Ð dxbd ipzinl irac

jpd `pz xcde .dlh iab ipzwc ikid ik dincw`e

edl ipzwe ,odk cg `l` cge cg lkl zilc

.zeptc izye zeci izy `yixc `xciqa
eaixwdeipa
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eid `l mdipy ixacly ,dzgn zcearl qiit did `ly xaeqd
.zeqiit drax` `l`

äðùî
:cinzd oaxwa miweqr eidy mipdkd xtqn z` dpen ef dpyn

d oaxw,ãéîzdidäòLúa áø÷e` ,mipdkäøNòae` ,mipdkãçàa ¨¦¨¥§¦§¨©£¨¨§©©
øNòe` ,mipdkøNò íéðLamlerl j` ,mipdkúBçt àìdryzn ¨¨¦§¥¨¨Ÿ¨

øúBé àìå.xyr mipynBîöò ,ãöékenvr ipta cinzd zaxwd - §Ÿ¥¥©©§
ziyrp mei lkäòLúacg` ,mixa`d z`lrdl dyng ,mipdk §¦§¨

e .oiil cg`e ,miziagl cg` ,zleq zgpnl cg` ,miiaxwlâça§©
,mind jeqip mb did oiid jeqipn uegy zekeqdãéaodkãçàsqep §©¤¨

dzidíéî ìL úéçBìö,jeqipl.äøNò ïàk éøäly cinzïéa §¦¤©¦£¥¨£¨¨¥
íéaøòäaxw did mei lk lyøNò ãçàa,cvik ,mipdkBîöò àeä ¨©§©¦§©©¨¨©§

cinzd -äòLúa,[dlrnl x`eank]íéðLemitqepéøéæb éðL íãéa §¦§¨§©¦§¨¨§¥§¦¥
íéöò.dkxrnd ivr lr mixcqn eidyúaMadid dpyd lk ly ¥¦©©¨

xgy ly cinz axwøNò ãçàa,cvik ,mipdk,äòLúa Bîöò àeä §©©¨¨©§§¦§¨
íéðLemitqepéëéæa éðL íãéa[zelecb zetk-]íçì ìL äðBáì §©¦§¨¨§¥§¦¥§¨¤¤¤
íéðtädid mday mikifa ipy miptd ogly lr migipn eidy , ©¨¦

eid dxary zayn mgld z` miwlqn eidyk zayae ,dpeal
.mze` mixihwnCBúaL úaMáeâçäcg` caln ,zekeqd bg - ©©¨¤§¤¨

did ,zay lka eidy xyrãéaodkãçàsqepíéî ìL úéçBìö §©¤¨§¦¤©¦
.mipdk xyr mipy ixd ,mind jeqipl

àøîâ
bga mind jeqip onf z` dpynd ixac jezn zcnel `xnbd

:zekeqd,ïðçBé éaø àîéúéàå ,àîç øa éîø àîéúéàå ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨§¦¥¨¨¦©¨¨§¦¥¨©¦¨¨
âça íéî ïéëqðî ïéàzekeqd,øçL ìL ãéîúa àlàly cinza la` ¥§©§¦©¦§©¤¨§¨¦¤©©

:`xnbd zx`an .min mikqpn eid `l miaxrd oiaéànîokidn - ¦©
,z`f mirceiéðz÷cî,dpynaúéçBìö ãçà ãéa âçä CBúaL úaMáe' ¦§¨¨¥©©¨¤§¤¨§©¤¨§¦

'íéî ìLx`yay rnyne ,mipdk xyr mipy eid ef zayay epiide ¤©¦
,mipdk xyr mipyn zegta axw cinzd did zekeqd inià÷ìñ éàå§¦¨§¨

êzòcs`yíéaøòä ïéa ìL ãéîúaeidïéëqðîok m` ,mind z` ©§¨§¨¦¤¥¨©§©¦§©§¦
ad zeniìBçzekeqd bg lydì úçkLî énðmipy eidiy `vnp - ¦©¦©§©©¨

cinzd z` mikilen dryz] cinzd zaxwda miweqr mipdk xyr
.[mind zigelvl cg`e ,mivr ixfbl mitqep mipy ,envr

:ztqep dpynn jkl zriiqn `xnbdénð ïðà óà ,éMà áø øîà̈©©©¦©£¨©¦
àðéðzmind jeqipa dpcd dpyna(:gn dkeq),ìåd odkCqðîdid ¨¦¨§©§©¥

éãé daâä' Bì øîBà'Eltqd jezl mind z` wvei jpdy e`xiy ick ¥©§©¨¤
meyn ok xnel ewiwfde ,gafnd lryãçà íòtLy iwecv didCqð ¤©©¤¨¦¥

mind z`ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe ,åéìâø éab ìò,dpéî òîL- ©©¥©§¨§¨¨¨¨§¤§¥¤§©¦¨
`weec `ed mind jeqipy eprinydl d`ay ef dpynn cenll yi

.zixgya epiidc aleld milhepy onfa
siqedl mipdk ipy jixv miaxrd oia ly cinzay dpyna epipy

mivr ixifb ipy dkxrnd lr:jkl xewnd z` zxxan `xnbd .
íéaøòä ïéa ìL ãéîúì ïéépî ,øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¦©¦§¨¦¤¥¨©§©¦

øîàpL ,íéðäk éðLa íéöò éøéæb éðL ïeòhL(f ` `xwie)íéöò eëøòå' ¤¨¥¦§¦¥¥¦¦§¥Ÿ£¦¤¤¡©§¨§¥¦
xn`py dfne ,dkxrnd lr mivr zpizp oic yiy ixd 'W`d lr©¨¥

.mipdk ipya dyrpy micnel miax oeyl 'ekxre'
oia ly cinzl dxezd zpeek ok`y epl oipne :`ziixad dtiqen

,miaxrdáéúëc øçL ìL ãéîúì ïéðò Bðéà íàea xn`py -(d e my) ¦¥¦§¨§¨¦¤©©¦§¦
äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò øòáe','ebe dlrdeäéðz ¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¨©¨¤¨¨Ÿ¨§¥

íéaøòä ïéa ìL ãéîúì ïéðòipya mivr ixifb ipy xeciq jixvy ¦§¨§¨¦¤¥¨©§©¦
mivr Ekxre' milindy gikedl ozip cvik :`xnbd zl`ey ,mipdk§¨§¥¦

,miaxrd oia ly cinz lr exn`p 'W`d lréãéàå éãéà ,àîéàå- ©¨¥§¥¨¦¦§¦¦
mixacn el` miweqt ipyàðîçø øîàå ,øçL ìL ãéîúadxn`e - §¨¦¤©©§¨©©£¨¨

y epcnll el` miweqt ipy dxezdãéáòodk ici lr zg` mrt ¨¦
,mivr ixifb ipy xcqiy cg`ãéáò øãäåixifb ipy cer ,dipy mrt ©£©¨¦

ixifb minrt ipy xcql jixvy xnelk ,mipdk ipy ici lr mivr
cg` odka dpey`x mrt ,xgy ly cinz ly dkxrnd lr mivr

:`xnbd daiyn .mipdk ipya dipy mrteïk íàmiieeivd ipyy ¦¥

,xgy ly cinza mixen`'øòáe' 'øòáe' àø÷ àîéðdfn rnype ¥¨§¨¦¥¦¥
dipy mrte 'xrae' oeyl zg` mrt aezk recne ,miinrt e`iaiy
weqty cenll yi dpeyla dxezd dzpiyy jkne ,'ekxre' oeyl

.miaxrd oia ly cinza ipy weqte xgy ly cinza wqer cg`
mixacn miweqtd ipyy okzi oiicr :daeyzd z` dgec `xnbd
dazk `le dpeyla dxezd dzpiyy mrhde ,xgy ly cinza

oky ,'xrae' 'xrae'àðîçø áúk éàwx'øòáe'cigi oeylaäåä ¦¨©©£¨¨¦¥£¨
àì éøz ïéà ãç àðéîà,dipyd mrtd z` xcqi cg` odk wxy - £¦¨©¥§¥Ÿ

ïì òîLî à÷miax oeyl `edy 'ekxre' dxezd dazky jkn ¨©§©¨
ãç ãéáòðc,oey`xd xeciqd z` cg` odk -éøz ãéáòðåeyrie - §©£¦©§©£¦§¥

:`xnbd daiyn jk lr .ipyd xeciqd z` mipdk ipyàîéð ,ïk íà¦¥¥¨
àø÷g`d weqta ,aezk did -c'øòáe'xg`d weqtae cigi oeyla §¨¦¥

'eøòáe',miax oeylaòîL ,'eëøòå' 'øòáe' éàî ,'eëøòå' 'Cøòå' énð éà ¦£¦©¦§¨©§¨§©¦¥§¨§§©
ïðéøîà à÷ãk dpéîitk rnyn dpeyla dxezd dzpiyy dnn - ¦¨¦§¨©§¦¨

cinz lr epcnll `a 'ekxre' ly weqtdy lirl `xnbd dxn`y
.mipdk ipya mivr ixifb ipy oerh `edy miaxrd oia ly

axw didy mipdkd oipna zwqery `ziixa d`ian `xnbd
:cinzdñéét ,àéiç éaø éðzcinzd zecear lr dyrp didyíéîòt ¨¥©¦¦¨©¦§¨¦

ea mikef eidyìLøNò äLlirl dpyna x`eank] ,mipdk(.dk) §Ÿ¨¨¨
.[ea ekf mipdk xyr dylyy ipyd qiitd oiprlíéîòtyäòaøà §¨¦©§¨¨

øNòjiledl odk sqep didy zekeqd bga epiidc ,ea ekf mipdk ¨¨
e .mind jeqipl min ly zigelvíéîòteidyøNò äMîçmipdk §¨¦£¦¨¨¨

ikifa liaya mipdk ipy ea sqep didy zaya epiidc ,ea mikef
e .dpealdøNò äML íéîòtbgay zaya epiidc ,ea mikef mipdk §¨¦¦¨¨¨

dywn .mind zigelv z` jiledl dkfy odk did sqepay zekeqd
:`xnbdàéðúäåminrty ,zxg` `ziixaaøNò äòáLekf mipdk §¨©§¨¦§¨¨¨

:`xnbd zvxzn .eaàéääxaeq ,xyr dray xn`y df `pz - ©¦
,gafnl yakd on mixa`d z` zelrl qiita dkfy odk cer didy

ek àìczhiyá÷òé ïa øæòéìà éaø,df xacl qiit did `l ezrcly §Ÿ§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
äãeäé éaøk àlàxaeqy(:dk lirl)lre ,dzgnl qiit did `ly ¤¨§©¦§¨

mixa` dlri in cinzl jiiyd qiit didy xnel jixv `ed jgxk
.gafnl yakdn

äðùî
mikxvpd mipdkd xtqn z` zncewd dpyna epipyy xg`l
miyxcpd mipdkd xtqn z` ef dpyn zhxtn cinzd zaxwdl

.mixg` mipinn zenda zaxwdl
ìéàdidøNò ãçàa áø÷,mipdkaääMîça øNoaxw enke mipdk ©¦¨¥§©©¨¨©¨¨©£¦¨

,cinzd,íééáøwäúìBqäådgpnlïéiäåjeqiplíéðL íéðLalk - ©§¨©¦§©¤§©©¦¦§©¦§©¦
,miiaxwl mipy `vnp ,mipdk ipy ici lr dyrp did mdn cg`

.oiil mipye ,zleql mipyäòaøàå íéøNòa áø÷ øt,mipdkLàøä ©¨¥§¤§¦§©§¨¨¨Ÿ
ìâøäå,mipdk dyly miperh ,zipnid zixeg`da Làøäodkãçà §¨¤¤¨Ÿ§¤¨

ìâøäå õ÷Bòä .íéðLa ìâøäådrax` miperh zil`nyd zixeg`d §¨¤¤¦§©¦¨¤§¨¤¤
,mipdkãçàa äæçä ,äøbäå äæçä .íéðLa ìâøäå íéðLa õ÷Bòä̈¤¦§©¦§¨¤¤¦§©¦¤¨¤§©¥¨¤¨¤§¤¨
äøbäå[x`evd-]ìLaíéãé ézL .äLzeincwd milbxd -.íéðLa §©¥¨¦§Ÿ¨§¥¨©¦¦§©¦

ïéiäå úìBqäå íééáøwä .íéðLa úBðôc ézLeìLaìL äLäLlk - §¥§¨¦§©¦©§¨©¦§©¤§©©¦¦§Ÿ¨§Ÿ¨
.mipdk ylya `yip mdn cg`íéøeîà íéøác änamiwlgn eidy ©¤§¨¦£¦

okãéçé ïaø÷a ìáà ,øeaéö úBðaø÷a,`iadl acpzn cigidy -íà §¨§§¦£¨§¨§©¨¦¦
äöøcg` odkl oziláéø÷äìlkd,áéø÷î.qiit miyer eid `le ¨¨§©§¦©§¦

ïèéLôä[mxer zhytd-]elàå elà ìL ïçezéðåxeaiv zepaxw - ¤§¥¨§¦¨¤¥§¥
cigi zepaxwe.ïéåL̈¦

àøîâ
el` ly ogezipe ohiytd' dpynd seqa xen`d lr dpc `xnbd

:'oiey el`eïçezéðå ïèéLôä ,àðzcigie xeaiv zepaxw lyïéåLjka ¨¨¤§¥¨§¦¨¨¦
oixyky.øæa§¨

äåML çezéðå èLôäì ïéépî ,äi÷æç øîàxyk `edy df oiprløæa ¨©¦§¦¨¦©¦§¤§¥§¦©¤¨¤§¨
øîàpL(f-e ` `xwie)'digzpl Dz` gYpe dlrd z` hiWtde'eðúðå' ¤¤¡©§¦§¦¤¨Ÿ¨§¦©Ÿ¨¦§¨¤¨§¨§

,'çaænä ìò Là ïäkä ïøäà éða'oxd` ipa' dxezd dxikfdy jkne §¥©£Ÿ©Ÿ¥¥©©¦§¥©
`weecy cenll yi 'y` epzpe' aezkl ic didy s`àéòa Là úðéúð§¦©¥¨£¨

,äpeäkla`çezéðå èLôämcewd weqta mixkfendàéòa àì §¨¤§¥§¦©Ÿ¨£¨
äpeäk.xfa mixyk mde §¨
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קיט
ezny ina cenr ek sc ± iyily wxt`nei

äãåäé éáøë àìãå á÷òé ïá øæòéìà 'øë àìã,dcedi 'xk `lc dzgnl qiit aiygc Ð

.awri oa xfril` 'xk `lc gafnl yakd onc qiiteäðùîáø÷ ãéîúzryn Ð

.aiyg `w jli`e mixai` zkledåîöòcg`e ,mixai`l dyng ;dryza mei lka Ð

zilc ,`id awri oa xfril` 'xk `de .oiil cg`e ,oiziagl cg`e zleql cg`e ,miaxwl

.gafnl yakn zelrdl cg dilâçájixvy Ð

.min ly cg`e oii ly cg` ,oikqp ipyãéáÐ

.min ly zg` zigelv cg` odkíéáøòä ïéá
mivr ixifb ipy mcia mipy ,mei lkay Ð

`xnbae .mzeaxdl dkxrnd ivr lr siqedl

ipy cinzd jixv miaxrd oiay `xwn dl sili

xeciq ira `l zixgya la` .mipdk ipya oixifb

dilr xrae" aizkc cg` odka `l` oixifb ipy

."odkd'åëå âçä êåúáù úáùáåmipy ixd Ð

.xyràøîâ'åëå úáùáå éðú÷ãî éàîîÐ

mipy oerhiy `vn `l bgd zeni x`yc llkn

min oikqpn miaxrd oia s` zxn` i`e .xyr

bgd zeni lk ly legamipy dl zgkyn Ð

ocia mipye ,dryza envr :miaxrd oia xyr

.min ly zigelv ecia cg`e ,oixifb ipyêñðîìå
êãé äáâä åì øîåà íéîä úàdxrzy d`xpe Ð

,gafnd lry sqk ly ltq jezl zigelvd

`veie glwn oiidy wc mheg oink aewp `edy

.jeqipd `ede ,eaåéìâø ìò êñð úçà íòôùÐ

mind jtye ,ltqd jezl zigelvd dxir `l

jeqipa dcen epi`e ,iwecv didy itl .eilbx lr

.mindïäéâåøúàáipzinl il dnl Ð

mind jeqipy epcnll `a `l m` odibexz`a

.alel zlihp zrya `l` epi`ãéáòðã [àîéàå]
[ãç]aizkc ,xwaa oixifb ipy xcqi cg` odk Ð

ipy e`iai aey ,ixz ciarpe "odkd dilr xrae"

aizkck ,xwaa cer odixifb ipy zeyrl mipdk

.mipy Ð "ekxre"åøòáå øòáåodipy aezki Ð

.cg` oeylaøùò äùìù íéîòômipdk Ð

qiita oizipzna opzck ,cinzd zceara oiweqr

.ea oikef mipdk xyr dyly :ipyäòáøà íéîòô
øùò.min ly zigelv cg` cia ,bga Ðíéîòô

øùò äùîç.zaya Ðøùò äùù íéîòôÐ

:opiqxb ikd .bgd jezay zayaàéðú àäå
á÷òé ïá øæòéìà 'øë àìã àåää øùò äòáù

äãåäé éáøë àìàcer dil zi` `pz `edd Ð

,gafnl yakd on mixai` dlrnd cg` odk

awri oa xfril` 'xk `lc xyr dray o`k ixde

.dzgnl qiit did `l xn`c ,dcedi iaxk `l`

m`c Ð awri oa xfril` 'xc dil zil jgxk lre

jxvede ,lirl opixn`ck ,zeqiit edl ixva ok

dizrny ip`e .gafnl yakd on odk el

i`e .dcinrdl xyt` i`e ,zexg` zepeyla

dzgnl qiit did `l dcedi iaxc dil opirny

,dzgnl odk did `l xn`c dil opirny `l Ð

xne` zxehwa dkfy odk :xne` `ed ixd `l`

iax la` .dzgna inr dkf elv` cnery dfl

odk did `l xn`c dil opirny awri oa xfril`

mnvr od la` ,gafnl yakn mixai` zelrdl

.gafnl oilrn eid yakl melrdyäðùîäùîçá øùáä.cinzd yakk Ðúìåñä.mipdk ipye ,did mipexyr ipy Ðíéøåîà íéøáã äîádnda lkl mipdk ipd lk opirac Ð

.qit opiraeïäë áéø÷äì äöø íà.qiit `lae ,lkd z` cigi Ðïçåúéðå ïèéùôäcigi lye xeaiv ly Ð.`xnba yxtn ikde ,xfa oixiyk zeidl oiey
àøîâ
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àéääla` .mixtqd lka dqxibd `id jk Ð dcedi iaxk `lce awri oa xfril` iaxk `lc

il d`xp dcedi iaxk `lce mixtqd zqxibe .dcedi iaxk `l` :qixbe ,dwgen i"yx

zgkyn `le ,zegtd lkl xyr dray did xwea lka yexit ,xyr dray `ipzde :yxtl

,cinza oikefd xyr dyly epiidc ,zeqiitd lka oikefd mipdkd lk zayg ok m` `l` dl

yakn mixai` dlrnd cge ,oycd znexza cge

dray ixd Ð dzgnce zxehwc ixze ,gafnl

`lce awri oa xfril` iaxk `lc epiide .xyr

cg edl xiva awri oa xfril` iaxlc .dcedi iaxk

xiva dcedi iaxle ,gafnl yakn mixai` dlrnc

xn`w i`n` :i"yx dywdy dne .dzgnc cg edl

Ð dzgnl qiit ded `lc idp ,dcedi iaxk `lc

d`xp !xyr dray `ki` ok m`e ,ded `din odk

xn`wc xyr drayc cenlzdl dil `hiytc il

`dc ,xn`w qiit ici lr oikefy mze` epiid Ð

mivr zklede ,gzpnde ,hiytnd :eed `aeh izk`

edl aiyg `l xfa oixiykc meyn i`e .dkxrnl

`w `l jgxk lr `l` .hgey aiyg `w `de Ð

iaxl dzgnae .qiit ici lr oikefy jpd `l` aiyg

.lirl ziyixtck ,llk qiit ded `l dcedi

oi`e .l`ppg epiax yexitk `id mixtqay `qxibe

`pz zgkyn i` :lirl xn`c `dn zeywdl

ded `l cenlzdc rnyn Ð yng dil zi`c

`pz `de ,oiqiit dyng dil zi`c `pz gkyn

dyng dil zi` ,xyr dray dil zi`c `kdc

`dl rci `l izk` lirl xnel yic .oiqiit

.`kdc `ziixa

øôÐ 'ek lbxde y`xd drax`e mixyra axw

,ekelid jxck `l aiyg `l `kdc :il dyw

jxck `le ,eielir jxck `le ,egezip jxck `le

:il d`xpe !el qtz xcq dfi` rcei ipi`e .ehytd

lbxde y`xd ipzinl dil `irainc meyn

lbxd inp hwp Ð mipya lbxd eda ipzwe ,`yixa

dincw`e dicda uwerd ipzwe ,mipya l`ny ly

iccd icda edpipz dlh iab inp `yixac meyn Ð

dl ibq `lc jpdl `pzc oeike .l`ny lbxe uwerl

oeike ,dylya `edy dxbd inp `pz Ð odk cga

,dfgd dicda `pz Ð dxbd ipzinl irac

jpd `pz xcde .dlh iab ipzwc ikid ik dincw`e

edl ipzwe ,odk cg `l` cge cg lkl zilc

.zeptc izye zeci izy `yixc `xciqa
eaixwdeipa
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àìãe á÷òé ïa øæòéìà éaøk àìc àeää.äãeäé éaøk ©§Ÿ§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§Ÿ§©¦§¨
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àeää,`pzd eze` zhiy -k àìczhiyá÷òé ïa øæòéìà éaøxaeqd ©§Ÿ§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,gafnl mixai` z`lrdl qiit ekxr `lyäãeäé éaøk àìãe§Ÿ§©¦§¨

eid `l mdipy ixacly ,dzgn zcearl qiit did `ly xaeqd
.zeqiit drax` `l`

äðùî
:cinzd oaxwa miweqr eidy mipdkd xtqn z` dpen ef dpyn

d oaxw,ãéîzdidäòLúa áø÷e` ,mipdkäøNòae` ,mipdkãçàa ¨¦¨¥§¦§¨©£¨¨§©©
øNòe` ,mipdkøNò íéðLamlerl j` ,mipdkúBçt àìdryzn ¨¨¦§¥¨¨Ÿ¨
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íéðLemitqepéëéæa éðL íãéa[zelecb zetk-]íçì ìL äðBáì §©¦§¨¨§¥§¦¥§¨¤¤¤
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.mipdk xyr mipy ixd ,mind jeqipl

àøîâ
bga mind jeqip onf z` dpynd ixac jezn zcnel `xnbd
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.miaxrd oia ly cinza ipy weqte xgy ly cinza wqer cg`
mixacn miweqtd ipyy okzi oiicr :daeyzd z` dgec `xnbd
dazk `le dpeyla dxezd dzpiyy mrhde ,xgy ly cinza

oky ,'xrae' 'xrae'àðîçø áúk éàwx'øòáe'cigi oeylaäåä ¦¨©©£¨¨¦¥£¨
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ïì òîLî à÷miax oeyl `edy 'ekxre' dxezd dazky jkn ¨©§©¨
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cinz lr epcnll `a 'ekxre' ly weqtdy lirl `xnbd dxn`y
.mipdk ipya mivr ixifb ipy oerh `edy miaxrd oia ly

axw didy mipdkd oipna zwqery `ziixa d`ian `xnbd
:cinzdñéét ,àéiç éaø éðzcinzd zecear lr dyrp didyíéîòt ¨¥©¦¦¨©¦§¨¦

ea mikef eidyìLøNò äLlirl dpyna x`eank] ,mipdk(.dk) §Ÿ¨¨¨
.[ea ekf mipdk xyr dylyy ipyd qiitd oiprlíéîòtyäòaøà §¨¦©§¨¨

øNòjiledl odk sqep didy zekeqd bga epiidc ,ea ekf mipdk ¨¨
e .mind jeqipl min ly zigelvíéîòteidyøNò äMîçmipdk §¨¦£¦¨¨¨

ikifa liaya mipdk ipy ea sqep didy zaya epiidc ,ea mikef
e .dpealdøNò äML íéîòtbgay zaya epiidc ,ea mikef mipdk §¨¦¦¨¨¨

dywn .mind zigelv z` jiledl dkfy odk did sqepay zekeqd
:`xnbdàéðúäåminrty ,zxg` `ziixaaøNò äòáLekf mipdk §¨©§¨¦§¨¨¨

:`xnbd zvxzn .eaàéääxaeq ,xyr dray xn`y df `pz - ©¦
,gafnl yakd on mixa`d z` zelrl qiita dkfy odk cer didy

ek àìczhiyá÷òé ïa øæòéìà éaø,df xacl qiit did `l ezrcly §Ÿ§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
äãeäé éaøk àlàxaeqy(:dk lirl)lre ,dzgnl qiit did `ly ¤¨§©¦§¨

mixa` dlri in cinzl jiiyd qiit didy xnel jixv `ed jgxk
.gafnl yakdn

äðùî
mikxvpd mipdkd xtqn z` zncewd dpyna epipyy xg`l
miyxcpd mipdkd xtqn z` ef dpyn zhxtn cinzd zaxwdl

.mixg` mipinn zenda zaxwdl
ìéàdidøNò ãçàa áø÷,mipdkaääMîça øNoaxw enke mipdk ©¦¨¥§©©¨¨©¨¨©£¦¨

,cinzd,íééáøwäúìBqäådgpnlïéiäåjeqiplíéðL íéðLalk - ©§¨©¦§©¤§©©¦¦§©¦§©¦
,miiaxwl mipy `vnp ,mipdk ipy ici lr dyrp did mdn cg`

.oiil mipye ,zleql mipyäòaøàå íéøNòa áø÷ øt,mipdkLàøä ©¨¥§¤§¦§©§¨¨¨Ÿ
ìâøäå,mipdk dyly miperh ,zipnid zixeg`da Làøäodkãçà §¨¤¤¨Ÿ§¤¨
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äøbäå[x`evd-]ìLaíéãé ézL .äLzeincwd milbxd -.íéðLa §©¥¨¦§Ÿ¨§¥¨©¦¦§©¦
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äöøcg` odkl oziláéø÷äìlkd,áéø÷î.qiit miyer eid `le ¨¨§©§¦©§¦

ïèéLôä[mxer zhytd-]elàå elà ìL ïçezéðåxeaiv zepaxw - ¤§¥¨§¦¨¤¥§¥
cigi zepaxwe.ïéåL̈¦

àøîâ
el` ly ogezipe ohiytd' dpynd seqa xen`d lr dpc `xnbd

:'oiey el`eïçezéðå ïèéLôä ,àðzcigie xeaiv zepaxw lyïéåLjka ¨¨¤§¥¨§¦¨¨¦
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,'çaænä ìò Là ïäkä ïøäà éða'oxd` ipa' dxezd dxikfdy jkne §¥©£Ÿ©Ÿ¥¥©©¦§¥©
`weecy cenll yi 'y` epzpe' aezkl ic didy s`àéòa Là úðéúð§¦©¥¨£¨
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:`xnbd zl`eydéôeâì déì éòaéî éàä'oxd` ipa' zxkfd ixd - ©¦¨¥¥§¥
n cenll envrl jxvp weqtadkixv gafnd lr y` zpizpy epn

gezipe hytdy epl oipn ok m`e ,`weeca odk ici lr zeyridl
:`xnbd daiyn .xfa elit` mixyk,éMà øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©©¦

dézçkLàiz`vn -déøáì déì øañî äåäc éiaàìepa z` cnln - ©§©§¥§©©¥©£¨©§©¥¦§¥
xn`p mipdk zxeza epipy ,el xiaqd jke ,diwfg zyxc z``xwie)

(d `'èçLå'y dfn micnle ,envr oaxwd lra rnynøæa äèéçL §¨©§¦¨§¨
úàa ïéàî éëå :àúééøáä úøàáîå ,äøéLkleqtl cv did recn - §¥¨§¦¥©¦¨¨

,xiykdl ick weqt `iadl zwwfpy xfa dhigyøîàpL ììëî¦§¨¤¤¡©
(f gi xacna)éðáe äzàå'íëúpäk úà eøîLz Ezà E'gAfOd xaC lkl §©¨¨¤¦§¦§§¤§ª©§¤§¨§©©¦§¥©

,gafnl jiiyy xac lkl xf axwi `ly epiideéðà òîBLiziid - ¥©£¦
y xnel lekiäèéçL eléôà,xfa dleqt didzøîBì ãeîìz` `xwie) £¦§¦¨©§©

(d,'ícä úà íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå 'ä éðôì ø÷aä ïa úà èçLå'§¨©¤¤©¨¨¦§¥§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨
s` dhigya `le dlawa wx 'mipdk' dxezd dazky jkne

wxy micnl ,weqta mcew daezk dhigyyúåöî Cìéàå äìawî¦©¨¨§¥¨¦§©
,äpeäks` jkle odk jixv oi` dlaw mcew ody zecearl la` §¨

miweqtd(d-c ` my)Bãé Cîñå''ebe dlrd W`x lrèçLå'oA z` §¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¨©¤¤
jkae ,jneqe hgey `edy oaxwd lral dpeekd 'ebe xwAdìò ãnéì ©¨¨¦¥©

.øæa äøéLkL äèéçMä.mipdk zxeza `ziixad o`k cr ©§¦¨¤§¥¨§¨
:diwfg zyxc z` epal iia` x`ia ef `ziixa it lréãkî[ixd-] ¦§¦

y `ziixaa epcnl,äpeäk úåöî Cìéàå äìawîok m` dyweeðúðå' ¦©¨¨§¥¨¦§©§¨§¨§
,éì änì 'ïøäà éðaxg`l dxeza dxkfed y`d zpizp zyxt ixd §¥©£Ÿ¨¨¦

zeyridl dkixv `idy mircei ep` `linne ,mcd zlaw zyxt
ipa z` xikfdl dxezd dkxved `ly gxkdae ,odk ici lr `weec

`l` ,y`d zpizp oiprl oxd`èeòîìçezéðå èLôä émpi` mdy §¦¥¤§¥§¦©
.odk mikixv

:iia` zi`x z` dgec `xnbdéøèöéà ézkàåCjixv oiicr - §©©¦¦§§¦
s`e ,odk dkixv y` zpizpy epcnll 'oxd` ipa' weqta xikfdl

,dlaw zyxt xg`l dazkp `idyàðéîà êzòc à÷ìñdpi`y ¨§¨©§¨£¦¨
odk dkixvàéä äøtk àákòîc äãBáò åàìc ïåékzpizp oi`y - ¥¨§¨£¨¦§©§¨©¨¨¦

jkl ,dxtkd z` zeakrnd zeceard on y`d,äpeäk éòaéz àìŸ¦¨¥§¨
,äpeäk éòác ïì òîLî à÷gezipe hytd weqtdn cnlp oipne ¨©§©¨§¨¥§¨

.odk mikixv mpi`y
:xg` cenil d`ian `xnbd,àëäî àlàxn`p(g ` my)éða eëøòå' ¤¨¥¨¨§¨§§¥

äìawî éãkî 'øãtä úàå Làøä úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà©£Ÿ©Ÿ£¦¤©§¨¦¤¨Ÿ§¤©¨¤¦§¦¦©¨¨
eëøòå' äpeäk úåöî Cìéàå'oxd` ipA,éì änìmigzpd zkixr ixd §¥¨¦§©§¨§¨§§¥©£Ÿ¨¨¦

weqtd `ay gxkdae ,dlaw xg`ly zeceardn `idéèeòîì§¦¥
çezéðå èLôä:`xnbd zl`ey .odk mikixv mpi`yàîéàå ¤§¥§¦©§¥¨

migzpd zkixr oiprl 'oxd` ipa' zxkfdyéøéæb éðL øecéñ éèeòîì§¦¥¦§¥§¦¥
íéöòyexita mda dxez dazk `ly miaxrd oia ly cinza ¥¦

'oxd` ipa' weqtd xikfdy oeiky :`xnbd daiyn .odk mikixvy
migzp zkixr oiprl `weecàøazñîxazqn -déúåëc àçáéc- ¦§©§¨¦§¨¦§¨¥

ezenky gafèòîî,gafa zecear mdipyy gezipe hytd epiidc §©¥
dywn jk lr .gaf oiprn mpi`y mivr ixifb ipy hrnl `le

:`xnbdèòîî déúåëc øecñ äaøcàzpeeky xnel xazqn xzei - ©§©¨¦¦§¨¥§©¥
xeciq hrnl migzp zkixr oiprl 'oxd` ipa' xikfdy jka dxezd
gezipe hytd xy`n ,md xeciq ipiipr mdipyy mivr ixifb ipy

.xeciq ipiiprn mpi`y

:`xnbd daiynêzòc à÷ìñ àìxnel jzrc lr dlri `l - Ÿ¨§¨©§¨
,odk jixv `l mivr ixifb ipy xeciqyøî øîàclr `ziixaa §¨©©

weqta xn`pd(bi ` my)ìkä úà ïäkä áéø÷äå'xihwdeäçaænä'ebe §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦©¦§¥¨
miyxece,Lákì íéøáà úëìBä Bæjxev dfi`l dyw dxe`kle ¨©¥¨¦©¤¤

zlaw xg`ly dcear ef ixd mixa`d zkled oiprl 'odk' xkfed
i`ce `l` ,dpedk zevn jli`e dlawny lirl x`azp xake ,mcd

y epcnll `aì íéøáà úëìBäàéòác àeä Lák[dkixvy-],äpeäk ¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨§¨
la`àä .äpeäk àéòa àì íéöò úëìBäcenll yi o`knéðL øecéñ ¨©¥¦Ÿ¨£¨§¨¨¦§¥

,äpeäk àéòa íéöò éøéæby`d lr mixifbd ipy xeciq m` ixdy §¦¥¥¦¨£¨§¨
dcear `idy mivr zkledy eil`n heyt did dpedk jixv epi`
did `le odk dkixv dpi` [gafnd iab lr dpi`y] daeyg zegt

weqtd k"`e ,jkl weqt jixvéì änì 'eëøòå'`a epi` i`ce ixdy §¨§¨¨¦
`ay jcnll `l` ,mixifb ipy xeciq hrnlçezðå èLôä éèeòîì§¦¥¤§¥§¦©

.odk mikixv mpi`y
:zl`eye `xnbd dtiqendéôeâì énð éëä àîéàåxn`p `ny - §¥¨¨¦©¦§¥

cnll jxvp migzpd zkixra xn`py oxd` ipa zxkfd o`k s`y
hytd lr cnll mixzein oxd` ipa milind oi` aeye envr lr

.odk mikixv mpi`y gezipe
:odk mikixv gezipe hytd oi`y jkl xg` xewn d`ian `xnbd

,àlàxn`py jkn cnlp(h ` my),'ìkä úà ïäkä øéè÷äå'zxkfde ¤¨§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ
'odkd',àúà éàîìdpedk zevn jli`e dlawny epcnl xak `ld §©¨¨

`a `l` ,od.çezéðå èLôä éèeòîì§¦¥¤§¥§¦©
dze`a 'odk' mda xkfedy zenewnd x`yl mrh zx`an `xnbd

xn`py dn :dyxt(bi ` my)Bæ 'äçaænä ìkä úà ïäkä áéø÷äå'§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨
,Lákì íéøáà úëìBäjcnll `aeàéòác àeä Lákì íéøáà úëìBä ¨©¥¨¦©¤¤¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨

,äpeäkj`àä ,äpeäk àéòa àì íéöò úëìBäcenll yi o`kn - §¨¨©¥¦Ÿ¨£¨§¨¨
yïéðòì 'ïäë' øëæåäù íòèä .äpeäk àéòa íéöò éøéæb éðL øecñ¦§¥§¦¥¥¦¨£¨§¨

:ùà úðéúðxn`py dn(f ` my)eðúðå'W` odMd oxd` ipA,',déôeâì §¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥¥§¥
zakrny dcear dpi`y s`e odk dkixv y`d zpizp mby epcnll

.lirl x`azpy itk ,dxtk
weqta xen`d z` zx`an `xnbdz` mipdkd oxd` ipa ekxre' (g ` my)

:'ebe 'migzpdxn`py dn'eëøòå'rnyn miax oeyla,íéðLipA''ïøäà §¨§§©¦§¥©£Ÿ
äML ïeòhL äìhì eðãîì ,íéðL 'íéðäkä' ,íéðLdyng ,mipdk §©¦©Ÿ£¦§©¦¨©§©¨¤¤¨¦¨
.miiaxwd z` jiledy cg`e xyad z` ekiledy

:ef dyxca dpc `xnbd,øæòìà éaøì déì àéL÷ ,àðeðîä áø øîà̈©©©§¨©§¨¥§©¦¤§¨¨
éàäzkledl mipdk dyy jixvy epnn epcnly] df weqt - ©

[migzpde ,áéúk ø÷aä ïáaoiprlø÷aä ïáixdäòaøàå íéøNò §¤©¨¨§¦¤©¨¨¤§¦§©§¨¨
mipdk,éòalirl dpyna x`eank(:ek),déì àçéðå,envrl ayiie - ¨¥§¦¨¥

weqtd jynda dxez dxn`y jknyLàä ìò øLà íéöòä ìò'©¨¥¦£¤©¨¥
'çaænä ìò øLàdxn` xak ixdy ,`ed xzein dxe`kl df weqte £¤©©¦§¥©

dxez(f ` my)mivr ekxre gafnd lr y` odkd oxd` ipa epzpe'
dnne ,y`d lr jexrl yi migzpd z`y heyt ok m`e ,'y`d lr
yi ,'migzpd z` mipdkd oxd` ipa ekxre' dazke dxezd dxfgy
zligza epcnly mipdk dyyd el`y xnel dyxcl `ay cenll
lr `l` xtd lr exn`p `l 'mipdkd oxd` ipa ekxre'n weqtd

e ,gafnd lr y`e mivr ea xn`py xg` xacBa øîàpL øác eäæéà¥¤¨¨¤¤¡©
çaæîe Là íéöò-z` excqiy dxez dxn` eliayay xacd edn ¥¦¥¦§¥©
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ezny in` cenr fk sc ± iyily wxt`nei
àøîâäéôåâì äéì àéòáî éàä.gezipe hytdl ol `pn `herin ,odk iraipc Ðäåäã

äéøáì äéì øáñî"hgye" ,mipdk zxeza `ipzc :dildip dil xaqn ikde ,diwfgc `d Ð

.dxiyk xfa dhigy Ðúàá ïéàî éëåxnel z`a oi`n ike :`ed `zipznc `pyil Ð

zwwfpy dleqt.dxiykdl `xwn `iadl'åë øîàðù ììëîiziid llk eze` jezne Ð

.leqtl `aåáéø÷äå èçùå :øîåì ãåîìú
íéðäëä`l dhigyae ,dlawa odk aizkcne Ð

eci jnqe" ,i`w milra` "hgye"c llkn ,aizk

cr .xfa dxiyky dhigyd lr cnil ,"hgye

dixal iia` xaqn ded dpine .dpyn oeyl o`k

.ikd diwfgc `déãëîdlawnc o`k epcnl Ð

dlaw xza y` zpizp jde .dpedk zevn jli`e

!dpedk da azknl il dnl ,daizkihernl

gezipe hytdslize ,odk da aizk `lc Ð

ded "epzpe" `l i`e .`xw aizk `wecc `kdn

gezipe hytda odk aizk `lc i`d `pin`Ð

dpedk irac dil ilbc ,`ed jixhv` `lc meyn

.jli`e dlawnäøôë àáëòî àìãoi`c Ð

.mca `l` dxtkïøäà éðá åëøòå :àëäî àìà
íéðäëäjixv oi`y dlawn epcnl ixd Ð

.gezipe hytd ihernl `l` dpedkàîéà
íéöò éøéæâ éðù øåãéñ éèåòîì,miaxrd oiac Ð

`icda `xtva la` ."mipdkd" eda aizk `lc

."odkd dilr xrae" aizkêúòã à÷ìñ àìÐ

jixhvi`cn ,dpedk oixifb xeciq iraip `lc

ira oxeciqc llkn Ð mivr zkled ihernl

.odkäðåäë éòá àì íéöò úëìåäodk i`dc Ð

ihernl jgxk lr mixa` zkleda aizkc

,jixhvi` `l Ð ditebl i`c ,ira zxg` dkled

.dpedk zevn jli`e dlawn :opirny` `dc

éì äîì åëøòå.dpedk oda aizkc Ðéèåòîì
çåúéðå èùôä,ditebl "epzpe"c dpedke Ð

dxtk `akrin `lc oeik `niz `lc ,opixn`ck

Ð dpedk `irac da ilbcne .dpedk iraiz `l

zkxrda dpedk azkinl xcdinl jixhvi` `l

jgxk lre .`akrin `lc ab lr s`e ,oigzp

.diazk ihernläùù ïåòèùdynga xyad Ð

.cg`a miaxwdeäéì àçéðådil ipyn xcd Ð

`xizi `xw "y`d lr xy` mivrd lr" :ikd

ekxre ,mivr ekxre ,y` epzpe :aizkdc ,`ed

"y`d lr xy` mivrd lr" ez il dnl .migzp

ekxved mipdk dyy ipdc dia yxcinl Ð 'ebe

xac edfi`e ,gafne mivre y` ea xn`py xacl

y`e mivr xcql dkxrnl mkl izwwfdy

eliaya gafnl?
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åáéø÷äå`d :i"yx yxit (`,c) migafc `nw wxta Ð 'eke jli`e dlawn oxd` ipa

oebk mc zecear x`yn zxg` dcear `le ,mcd zlaw ef "eaixwde" opixn`c

dhigy xg` `idy dcear `id efi`e "eaixwde hgye" aizkc meyn Ð dwixf e` dkled

`nrh `ki` migafc `nw wxt seqac :wgvi epiax dywde .dlaw ef xne` ied Ð xzl`l

zlaw ef Ð "eaixwde" :mzd `ipzck ,`pixg`

"ewxfe" xne` `edyk ?dwixf `l` epi` e` ,mcd

eaixwde" miiwn ip` dn `d ,xen` dwixf ixd Ð

`de .`nrh epiid e`lc `nl` .mcd zlaw ef Ð

`xazqn `lc meyn Ð dkled ef opixn` `lc

zevn jli`e dkledn xnele ,dkleda dinwe`l

cner xyt`c ,dlhal xyt`c meyn Ð dpedk

.jiledl ira `lc ,hgeye gafn cva

àìàwxta Ð mipdkd oxd` ipa ekxre `kdn

Ð "mipdkd" :yixc (`,gi) migafc ipy

care lecb odk icba yaly heicd odk ,mpedika

aizkcn yixc `kde .dleqt ezcear Ð dcear

`xw jixhvi` i`n :zeywdl oi`e ."oxd` ipa"

jli`e dlawn xn`wcn dtlinl migzp zkixrl

jzrc lr dlrz iken dil wetiz ,dpedk zevn

i`wc xyt`c :xnel yic ?gafnd lv` axw xfy

seqa onwl `zi`ck ,gafnl edl wixfe `rx`a

i`wc xyt` :`zil` zzvd iab "itlwa sxh" wxt

.`getna ciare `rx``

úëìåäipy xeciq `d dpedk ira `l mivr

`pn :xn`z m`e Ð dpedk ira oixifb

`xw `eddn `nlic ?ikd wcinl `ki`c ol

hrnp `kdc `xw i`dne ,mivr zkled oihrnn

ihernl jixhvi`cn :xnel yie !oixifb ipy xeciq

ira oixifb ipy xeciqc dpin rny Ð mivr zkled

`xw il dnl Ð dpedk ira `l i`c ,dpedk

ipy xeciq elit` `zyd ?mivr zkled ihernl

lk ,dpedk ira `l Ð gafnd iab lr mdy oixifb

azk `l i` :iieyw`l `kile .mivr zkled oky

dipin opihrnn ded `l Ð lirlc `xw `l`

xazqnc ,mivr zkled `l` oixifb ipy xeciq

`xw `l` azk ded `l i` elit` xnel yic ,ith

,oixifb ipy xeciq dipin opihrnn ded "ekxre"c

dywd .xeciq hrnn Ð xeciqa i`w :`xazqnc

zi`c ,oerny iaxl :l"vf weixai`n edil` iaxd

dil `pn ,mipdk ipy ira oixifb ipy lirl dil

`xw jixhvi` `d Ð `kdn i` ?dpedk irac

dlhal xyt`c oeik `pin` jzrc `wlq ,ditebl

migafc `nw wxt seqa xn`ck ,xfa dxyk `id

,opaxe oerny iax zwelgn xfa dkled :(`,ci)

e`l dlhal xyt`y dcear xn`c oerny iaxl

zkled ixde cr ,'eke xfa dxiyk Ð `id dcear

xn`c ,xfa dleqte dlhal xyt`c yakl mixa`

zkled ef Ð "dgafnd 'ek odkd aixwde" xn

iriax wxt seqa onwl xn`wc ,dinrhl oerny iaxc :iax el uxize ?dpedk irac olpn oixifb ipy xeciq ok m` Ð ditebl jixhvi`c oeik ,ok m`e .ilb Ð ilbc `kid :ipyne .yakl mixa`

`getna ciare `rx`` i`wc xyt` xn`c dcedi iaxc `xaq dil zilc .gafnd lv` axw xfy jzrc lr dlrz ikc meyn ,odka `l` `dz `ly `xw jixv `lc `zil` zzvd iab (`,dn)

,gafnd y`xl oixifbd wixfc xyt` dil zi` inp ikdc xninl `ki` Ð `getna xyt` dil zi`c dcedi iaxle .dwixfa ciare `rx`` i`w ivn `lc ,oixifb ipy xeciqa oicd `ede Ð

,dpedk opirac oixifb` iielbl `l` ,`id dcear dlhal xyt`c ab lr s` dil `xiaqc ,jixhvi` `l diteblc ,mixa` zkleda odk aizkcn dpedk irac xity dil `wtp ikd elit`e

.oizrnya oxn`ckúìçúid `nnic dceardywndc :xnel yi !`id dlil zcear mlerlc opiwqne ,dcearl dlgz yciw xaky xn` `wxit yixac ab lr s` Ð 'eke opgei iax xn`c `

znexz ixde :jixtc ,jenqae .dcearl ,dlgzn yciw xaky opixn`e opgei iaxc `zlin opiyayn `l `pyil `eddlc .dpiy qpe` meyn `nrh yxtnc ,lirlc `pyil jci`l dywd `kdc

jenqa oiae `kd oiae ,`ed jk i`cec ,lirlc ixn`c `ki`l jixt cenlzdc `nzqc yxit o`kay denzl oi` ,lirlc `nw `pyill jixtc :my yxite ,qiit irae `id dlil zcearc oycd

.lirlc zepeyld lkl ayiil dvex
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.çezéðå èLôä éèBòîì ?éì änì "eëøòå" äpeäk¯ §¨§¨§¨¨¦§©¥¤§¥§¦©
!íéöò éøéæâ éðL øecéñ éèBòîì àîéàå¯:àøazñî §¥¨§©¥¦§¥§¦¥¥¦¦§©§¨

.èòîî déúåëc àçáéc¯déúåëc øecñ ,äaøcà ¦§¨¦§¨¥§©¥©§©¨¦¦§¨¥
!èòîî¯ïäkä áéø÷äå" øî øîàc ;Cúòc à÷ìñ àì §©¥¨¨§¨©£¨©£©¨§¦§¦©Ÿ¥
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc `nei(iying meil)

:`xnbd zl`eydéôeâì déì éòaéî éàä'oxd` ipa' zxkfd ixd - ©¦¨¥¥§¥
n cenll envrl jxvp weqtadkixv gafnd lr y` zpizpy epn

gezipe hytdy epl oipn ok m`e ,`weeca odk ici lr zeyridl
:`xnbd daiyn .xfa elit` mixyk,éMà øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©©¦

dézçkLàiz`vn -déøáì déì øañî äåäc éiaàìepa z` cnln - ©§©§¥§©©¥©£¨©§©¥¦§¥
xn`p mipdk zxeza epipy ,el xiaqd jke ,diwfg zyxc z``xwie)

(d `'èçLå'y dfn micnle ,envr oaxwd lra rnynøæa äèéçL §¨©§¦¨§¨
úàa ïéàî éëå :àúééøáä úøàáîå ,äøéLkleqtl cv did recn - §¥¨§¦¥©¦¨¨

,xiykdl ick weqt `iadl zwwfpy xfa dhigyøîàpL ììëî¦§¨¤¤¡©
(f gi xacna)éðáe äzàå'íëúpäk úà eøîLz Ezà E'gAfOd xaC lkl §©¨¨¤¦§¦§§¤§ª©§¤§¨§©©¦§¥©

,gafnl jiiyy xac lkl xf axwi `ly epiideéðà òîBLiziid - ¥©£¦
y xnel lekiäèéçL eléôà,xfa dleqt didzøîBì ãeîìz` `xwie) £¦§¦¨©§©

(d,'ícä úà íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå 'ä éðôì ø÷aä ïa úà èçLå'§¨©¤¤©¨¨¦§¥§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨
s` dhigya `le dlawa wx 'mipdk' dxezd dazky jkne

wxy micnl ,weqta mcew daezk dhigyyúåöî Cìéàå äìawî¦©¨¨§¥¨¦§©
,äpeäks` jkle odk jixv oi` dlaw mcew ody zecearl la` §¨

miweqtd(d-c ` my)Bãé Cîñå''ebe dlrd W`x lrèçLå'oA z` §¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¨©¤¤
jkae ,jneqe hgey `edy oaxwd lral dpeekd 'ebe xwAdìò ãnéì ©¨¨¦¥©

.øæa äøéLkL äèéçMä.mipdk zxeza `ziixad o`k cr ©§¦¨¤§¥¨§¨
:diwfg zyxc z` epal iia` x`ia ef `ziixa it lréãkî[ixd-] ¦§¦

y `ziixaa epcnl,äpeäk úåöî Cìéàå äìawîok m` dyweeðúðå' ¦©¨¨§¥¨¦§©§¨§¨§
,éì änì 'ïøäà éðaxg`l dxeza dxkfed y`d zpizp zyxt ixd §¥©£Ÿ¨¨¦

zeyridl dkixv `idy mircei ep` `linne ,mcd zlaw zyxt
ipa z` xikfdl dxezd dkxved `ly gxkdae ,odk ici lr `weec

`l` ,y`d zpizp oiprl oxd`èeòîìçezéðå èLôä émpi` mdy §¦¥¤§¥§¦©
.odk mikixv

:iia` zi`x z` dgec `xnbdéøèöéà ézkàåCjixv oiicr - §©©¦¦§§¦
s`e ,odk dkixv y` zpizpy epcnll 'oxd` ipa' weqta xikfdl

,dlaw zyxt xg`l dazkp `idyàðéîà êzòc à÷ìñdpi`y ¨§¨©§¨£¦¨
odk dkixvàéä äøtk àákòîc äãBáò åàìc ïåékzpizp oi`y - ¥¨§¨£¨¦§©§¨©¨¨¦

jkl ,dxtkd z` zeakrnd zeceard on y`d,äpeäk éòaéz àìŸ¦¨¥§¨
,äpeäk éòác ïì òîLî à÷gezipe hytd weqtdn cnlp oipne ¨©§©¨§¨¥§¨

.odk mikixv mpi`y
:xg` cenil d`ian `xnbd,àëäî àlàxn`p(g ` my)éða eëøòå' ¤¨¥¨¨§¨§§¥

äìawî éãkî 'øãtä úàå Làøä úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà©£Ÿ©Ÿ£¦¤©§¨¦¤¨Ÿ§¤©¨¤¦§¦¦©¨¨
eëøòå' äpeäk úåöî Cìéàå'oxd` ipA,éì änìmigzpd zkixr ixd §¥¨¦§©§¨§¨§§¥©£Ÿ¨¨¦

weqtd `ay gxkdae ,dlaw xg`ly zeceardn `idéèeòîì§¦¥
çezéðå èLôä:`xnbd zl`ey .odk mikixv mpi`yàîéàå ¤§¥§¦©§¥¨

migzpd zkixr oiprl 'oxd` ipa' zxkfdyéøéæb éðL øecéñ éèeòîì§¦¥¦§¥§¦¥
íéöòyexita mda dxez dazk `ly miaxrd oia ly cinza ¥¦

'oxd` ipa' weqtd xikfdy oeiky :`xnbd daiyn .odk mikixvy
migzp zkixr oiprl `weecàøazñîxazqn -déúåëc àçáéc- ¦§©§¨¦§¨¦§¨¥

ezenky gafèòîî,gafa zecear mdipyy gezipe hytd epiidc §©¥
dywn jk lr .gaf oiprn mpi`y mivr ixifb ipy hrnl `le

:`xnbdèòîî déúåëc øecñ äaøcàzpeeky xnel xazqn xzei - ©§©¨¦¦§¨¥§©¥
xeciq hrnl migzp zkixr oiprl 'oxd` ipa' xikfdy jka dxezd
gezipe hytd xy`n ,md xeciq ipiipr mdipyy mivr ixifb ipy

.xeciq ipiiprn mpi`y

:`xnbd daiynêzòc à÷ìñ àìxnel jzrc lr dlri `l - Ÿ¨§¨©§¨
,odk jixv `l mivr ixifb ipy xeciqyøî øîàclr `ziixaa §¨©©

weqta xn`pd(bi ` my)ìkä úà ïäkä áéø÷äå'xihwdeäçaænä'ebe §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦©¦§¥¨
miyxece,Lákì íéøáà úëìBä Bæjxev dfi`l dyw dxe`kle ¨©¥¨¦©¤¤

zlaw xg`ly dcear ef ixd mixa`d zkled oiprl 'odk' xkfed
i`ce `l` ,dpedk zevn jli`e dlawny lirl x`azp xake ,mcd

y epcnll `aì íéøáà úëìBäàéòác àeä Lák[dkixvy-],äpeäk ¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨§¨
la`àä .äpeäk àéòa àì íéöò úëìBäcenll yi o`knéðL øecéñ ¨©¥¦Ÿ¨£¨§¨¨¦§¥

,äpeäk àéòa íéöò éøéæby`d lr mixifbd ipy xeciq m` ixdy §¦¥¥¦¨£¨§¨
dcear `idy mivr zkledy eil`n heyt did dpedk jixv epi`
did `le odk dkixv dpi` [gafnd iab lr dpi`y] daeyg zegt

weqtd k"`e ,jkl weqt jixvéì änì 'eëøòå'`a epi` i`ce ixdy §¨§¨¨¦
`ay jcnll `l` ,mixifb ipy xeciq hrnlçezðå èLôä éèeòîì§¦¥¤§¥§¦©

.odk mikixv mpi`y
:zl`eye `xnbd dtiqendéôeâì énð éëä àîéàåxn`p `ny - §¥¨¨¦©¦§¥

cnll jxvp migzpd zkixra xn`py oxd` ipa zxkfd o`k s`y
hytd lr cnll mixzein oxd` ipa milind oi` aeye envr lr

.odk mikixv mpi`y gezipe
:odk mikixv gezipe hytd oi`y jkl xg` xewn d`ian `xnbd

,àlàxn`py jkn cnlp(h ` my),'ìkä úà ïäkä øéè÷äå'zxkfde ¤¨§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ
'odkd',àúà éàîìdpedk zevn jli`e dlawny epcnl xak `ld §©¨¨

`a `l` ,od.çezéðå èLôä éèeòîì§¦¥¤§¥§¦©
dze`a 'odk' mda xkfedy zenewnd x`yl mrh zx`an `xnbd

xn`py dn :dyxt(bi ` my)Bæ 'äçaænä ìkä úà ïäkä áéø÷äå'§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨
,Lákì íéøáà úëìBäjcnll `aeàéòác àeä Lákì íéøáà úëìBä ¨©¥¨¦©¤¤¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨

,äpeäkj`àä ,äpeäk àéòa àì íéöò úëìBäcenll yi o`kn - §¨¨©¥¦Ÿ¨£¨§¨¨
yïéðòì 'ïäë' øëæåäù íòèä .äpeäk àéòa íéöò éøéæb éðL øecñ¦§¥§¦¥¥¦¨£¨§¨

:ùà úðéúðxn`py dn(f ` my)eðúðå'W` odMd oxd` ipA,',déôeâì §¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥¥§¥
zakrny dcear dpi`y s`e odk dkixv y`d zpizp mby epcnll

.lirl x`azpy itk ,dxtk
weqta xen`d z` zx`an `xnbdz` mipdkd oxd` ipa ekxre' (g ` my)

:'ebe 'migzpdxn`py dn'eëøòå'rnyn miax oeyla,íéðLipA''ïøäà §¨§§©¦§¥©£Ÿ
äML ïeòhL äìhì eðãîì ,íéðL 'íéðäkä' ,íéðLdyng ,mipdk §©¦©Ÿ£¦§©¦¨©§©¨¤¤¨¦¨
.miiaxwd z` jiledy cg`e xyad z` ekiledy

:ef dyxca dpc `xnbd,øæòìà éaøì déì àéL÷ ,àðeðîä áø øîà̈©©©§¨©§¨¥§©¦¤§¨¨
éàäzkledl mipdk dyy jixvy epnn epcnly] df weqt - ©

[migzpde ,áéúk ø÷aä ïáaoiprlø÷aä ïáixdäòaøàå íéøNò §¤©¨¨§¦¤©¨¨¤§¦§©§¨¨
mipdk,éòalirl dpyna x`eank(:ek),déì àçéðå,envrl ayiie - ¨¥§¦¨¥

weqtd jynda dxez dxn`y jknyLàä ìò øLà íéöòä ìò'©¨¥¦£¤©¨¥
'çaænä ìò øLàdxn` xak ixdy ,`ed xzein dxe`kl df weqte £¤©©¦§¥©

dxez(f ` my)mivr ekxre gafnd lr y` odkd oxd` ipa epzpe'
dnne ,y`d lr jexrl yi migzpd z`y heyt ok m`e ,'y`d lr
yi ,'migzpd z` mipdkd oxd` ipa ekxre' dazke dxezd dxfgy
zligza epcnly mipdk dyyd el`y xnel dyxcl `ay cenll
lr `l` xtd lr exn`p `l 'mipdkd oxd` ipa ekxre'n weqtd

e ,gafnd lr y`e mivr ea xn`py xg` xacBa øîàpL øác eäæéà¥¤¨¨¤¤¡©
çaæîe Là íéöò-z` excqiy dxez dxn` eliayay xacd edn ¥¦¥¦§¥©
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ezny in` cenr fk sc ± iyily wxt`nei
àøîâäéôåâì äéì àéòáî éàä.gezipe hytdl ol `pn `herin ,odk iraipc Ðäåäã

äéøáì äéì øáñî"hgye" ,mipdk zxeza `ipzc :dildip dil xaqn ikde ,diwfgc `d Ð

.dxiyk xfa dhigy Ðúàá ïéàî éëåxnel z`a oi`n ike :`ed `zipznc `pyil Ð

zwwfpy dleqt.dxiykdl `xwn `iadl'åë øîàðù ììëîiziid llk eze` jezne Ð

.leqtl `aåáéø÷äå èçùå :øîåì ãåîìú
íéðäëä`l dhigyae ,dlawa odk aizkcne Ð

eci jnqe" ,i`w milra` "hgye"c llkn ,aizk

cr .xfa dxiyky dhigyd lr cnil ,"hgye

dixal iia` xaqn ded dpine .dpyn oeyl o`k

.ikd diwfgc `déãëîdlawnc o`k epcnl Ð

dlaw xza y` zpizp jde .dpedk zevn jli`e

!dpedk da azknl il dnl ,daizkihernl

gezipe hytdslize ,odk da aizk `lc Ð

ded "epzpe" `l i`e .`xw aizk `wecc `kdn

gezipe hytda odk aizk `lc i`d `pin`Ð

dpedk irac dil ilbc ,`ed jixhv` `lc meyn

.jli`e dlawnäøôë àáëòî àìãoi`c Ð

.mca `l` dxtkïøäà éðá åëøòå :àëäî àìà
íéðäëäjixv oi`y dlawn epcnl ixd Ð

.gezipe hytd ihernl `l` dpedkàîéà
íéöò éøéæâ éðù øåãéñ éèåòîì,miaxrd oiac Ð

`icda `xtva la` ."mipdkd" eda aizk `lc

."odkd dilr xrae" aizkêúòã à÷ìñ àìÐ

jixhvi`cn ,dpedk oixifb xeciq iraip `lc

ira oxeciqc llkn Ð mivr zkled ihernl

.odkäðåäë éòá àì íéöò úëìåäodk i`dc Ð

ihernl jgxk lr mixa` zkleda aizkc

,jixhvi` `l Ð ditebl i`c ,ira zxg` dkled

.dpedk zevn jli`e dlawn :opirny` `dc

éì äîì åëøòå.dpedk oda aizkc Ðéèåòîì
çåúéðå èùôä,ditebl "epzpe"c dpedke Ð

dxtk `akrin `lc oeik `niz `lc ,opixn`ck

Ð dpedk `irac da ilbcne .dpedk iraiz `l

zkxrda dpedk azkinl xcdinl jixhvi` `l

jgxk lre .`akrin `lc ab lr s`e ,oigzp

.diazk ihernläùù ïåòèùdynga xyad Ð

.cg`a miaxwdeäéì àçéðådil ipyn xcd Ð

`xizi `xw "y`d lr xy` mivrd lr" :ikd

ekxre ,mivr ekxre ,y` epzpe :aizkdc ,`ed

"y`d lr xy` mivrd lr" ez il dnl .migzp

ekxved mipdk dyy ipdc dia yxcinl Ð 'ebe

xac edfi`e ,gafne mivre y` ea xn`py xacl

y`e mivr xcql dkxrnl mkl izwwfdy

eliaya gafnl?
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åáéø÷äå`d :i"yx yxit (`,c) migafc `nw wxta Ð 'eke jli`e dlawn oxd` ipa

oebk mc zecear x`yn zxg` dcear `le ,mcd zlaw ef "eaixwde" opixn`c

dhigy xg` `idy dcear `id efi`e "eaixwde hgye" aizkc meyn Ð dwixf e` dkled

`nrh `ki` migafc `nw wxt seqac :wgvi epiax dywde .dlaw ef xne` ied Ð xzl`l

zlaw ef Ð "eaixwde" :mzd `ipzck ,`pixg`

"ewxfe" xne` `edyk ?dwixf `l` epi` e` ,mcd

eaixwde" miiwn ip` dn `d ,xen` dwixf ixd Ð

`de .`nrh epiid e`lc `nl` .mcd zlaw ef Ð

`xazqn `lc meyn Ð dkled ef opixn` `lc

zevn jli`e dkledn xnele ,dkleda dinwe`l

cner xyt`c ,dlhal xyt`c meyn Ð dpedk

.jiledl ira `lc ,hgeye gafn cva

àìàwxta Ð mipdkd oxd` ipa ekxre `kdn

Ð "mipdkd" :yixc (`,gi) migafc ipy

care lecb odk icba yaly heicd odk ,mpedika

aizkcn yixc `kde .dleqt ezcear Ð dcear

`xw jixhvi` i`n :zeywdl oi`e ."oxd` ipa"

jli`e dlawn xn`wcn dtlinl migzp zkixrl

jzrc lr dlrz iken dil wetiz ,dpedk zevn

i`wc xyt`c :xnel yic ?gafnd lv` axw xfy

seqa onwl `zi`ck ,gafnl edl wixfe `rx`a

i`wc xyt` :`zil` zzvd iab "itlwa sxh" wxt

.`getna ciare `rx``

úëìåäipy xeciq `d dpedk ira `l mivr

`pn :xn`z m`e Ð dpedk ira oixifb

`xw `eddn `nlic ?ikd wcinl `ki`c ol

hrnp `kdc `xw i`dne ,mivr zkled oihrnn

ihernl jixhvi`cn :xnel yie !oixifb ipy xeciq

ira oixifb ipy xeciqc dpin rny Ð mivr zkled

`xw il dnl Ð dpedk ira `l i`c ,dpedk

ipy xeciq elit` `zyd ?mivr zkled ihernl

lk ,dpedk ira `l Ð gafnd iab lr mdy oixifb

azk `l i` :iieyw`l `kile .mivr zkled oky

dipin opihrnn ded `l Ð lirlc `xw `l`

xazqnc ,mivr zkled `l` oixifb ipy xeciq

`xw `l` azk ded `l i` elit` xnel yic ,ith

,oixifb ipy xeciq dipin opihrnn ded "ekxre"c

dywd .xeciq hrnn Ð xeciqa i`w :`xazqnc

zi`c ,oerny iaxl :l"vf weixai`n edil` iaxd

dil `pn ,mipdk ipy ira oixifb ipy lirl dil

`xw jixhvi` `d Ð `kdn i` ?dpedk irac

dlhal xyt`c oeik `pin` jzrc `wlq ,ditebl

migafc `nw wxt seqa xn`ck ,xfa dxyk `id

,opaxe oerny iax zwelgn xfa dkled :(`,ci)

e`l dlhal xyt`y dcear xn`c oerny iaxl

zkled ixde cr ,'eke xfa dxiyk Ð `id dcear

xn`c ,xfa dleqte dlhal xyt`c yakl mixa`

zkled ef Ð "dgafnd 'ek odkd aixwde" xn

iriax wxt seqa onwl xn`wc ,dinrhl oerny iaxc :iax el uxize ?dpedk irac olpn oixifb ipy xeciq ok m` Ð ditebl jixhvi`c oeik ,ok m`e .ilb Ð ilbc `kid :ipyne .yakl mixa`

`getna ciare `rx`` i`wc xyt` xn`c dcedi iaxc `xaq dil zilc .gafnd lv` axw xfy jzrc lr dlrz ikc meyn ,odka `l` `dz `ly `xw jixv `lc `zil` zzvd iab (`,dn)

,gafnd y`xl oixifbd wixfc xyt` dil zi` inp ikdc xninl `ki` Ð `getna xyt` dil zi`c dcedi iaxle .dwixfa ciare `rx`` i`w ivn `lc ,oixifb ipy xeciqa oicd `ede Ð

,dpedk opirac oixifb` iielbl `l` ,`id dcear dlhal xyt`c ab lr s` dil `xiaqc ,jixhvi` `l diteblc ,mixa` zkleda odk aizkcn dpedk irac xity dil `wtp ikd elit`e

.oizrnya oxn`ckúìçúid `nnic dceardywndc :xnel yi !`id dlil zcear mlerlc opiwqne ,dcearl dlgz yciw xaky xn` `wxit yixac ab lr s` Ð 'eke opgei iax xn`c `

znexz ixde :jixtc ,jenqae .dcearl ,dlgzn yciw xaky opixn`e opgei iaxc `zlin opiyayn `l `pyil `eddlc .dpiy qpe` meyn `nrh yxtnc ,lirlc `pyil jci`l dywd `kdc

jenqa oiae `kd oiae ,`ed jk i`cec ,lirlc ixn`c `ki`l jixt cenlzdc `nzqc yxit o`kay denzl oi` ,lirlc `nw `pyill jixtc :my yxite ,qiit irae `id dlil zcearc oycd

.lirlc zepeyld lkl ayiil dvex
`xninl
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קכב
ezny ina cenr fk sc ± iyily wxt`nei

äìè äæ øîåà éåäxwa lka dycg mivr zkxrnl ea aezkd jwiwfd ,xgy ly cinz Ð

wxta onwl `ipzck ,`id dkxrnd xeciq Ð dcwen jde ."ea cwez gafnd lr y`e"

dler Ð "dlerd" xn xn`e "dlerd dilr jxre xwaa mivr odkd dilr xrae" :iyily

oaa iaizkc y`e mivr jpde .dkxrn yecigl ewwfed `l zepaxw x`y la` .dpey`x

meyn `l` ,envr ixciq ikexv`l e`l Ð xwa

dkxrnd xeciq zyxt dxn`p `l oiicrc

xacl ligzd o`ke "oxd` z` ev"a daezkd

ol azk ozpiz ji`d xnel jxvede ,dler ikxva

kdkxrn xeciq`c "mivr ekxre y` epzpe" o`

.i`w zixgycáééç.dzin Ðä÷øåôoi` ,xfd Ð

.envra xfd `l` dxeciq xezql odk jixvéøäå
íéøãôå íéøáàlk `edy mialg xhwd Ð

zecear rax`n [`,ck] lirl edpieeye ,dlild

.dzin odilr aiig xfdyïùãä úîåøú éøäåÐ

.dpedk aizkcàéù÷ àìàdcear jl yi ike Ð

xfa dleqty dlila dxiyky?àéä íåé úãåáòå
."xwaa xwaa mivr odkd dilr xrae" aizkc Ð

äúòî àìàzcear `idy ,i`d ilek `aiygc Ð

.dilr aiig xfe ,meiéòá íåé úãåáòã àøîéîì
ñééôqiit iraz dzrn `l` `ax siwz`cn Ð

.`ira `id dcear jd[c] llkn Ðàì ïðà àäå
ïðú.mei zcear oixifb ipy xeciq `diy Ðíà

äèéçùä ïîæ òéâäzre ,gxfnd xi`d m` Ð

,dlila dleqt dhigydy ,oicinzd z` hegyl

."mkgaf meia" (hi `xwie) aizkcäéì úéìã
àúð÷ú.dlila hgyp m` Ðàúð÷ú äéì úéàã

oxceqe xfege ,owxet Ð dlila oxciq m` Ð

m` ze`xle bbl zelrl egixhd `l jkl .meia

mrtay `l` egixhd `l gxehd eze`y ,ribd

,gxfnd xi`dy enice dpald xe`n dlr zg`

iyily wxta dl ipzwck ,cinzd z` ehgye

dxfr rwxwa execiq Ð oixifb xciq la` .[`,gk]

Ð dpald xe`na drh m`e ,gxfnd xi`dyn

.xaca dpwz yi ixdy ,edl ztki` `lùéù
äéøçà,oixifb ipy xeciq ,dcear xeciq Ð

.dzin aiigzdl xfa dleqte
éøäå
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àøîéîì?jixtw i`n :il dniz Ð oycd znexz ixde cr 'eke qiit ira mei zcearc

iz` `kdc :xnel yie !lirl opipyck ,`id mei zcear zligz :ipyn `l i`n`

`l`" jixtc `axc dil rnyn dxe`klc .xfa dzine mei zcear ,ediiexz opirac xninl

dzrn `l` inp rnyne ,qiit iraiz Ð xfa zaiignwc dzrn `l` :xn`w ikd "dzrn

ediiexz opirac `nl` .mei zcear dl zixwc

aiig xfc idpc ,mixcte mixa` ixd .qiit oiprl

xcde .`id dlil zcear mewn lkn Ð mdilr

`lc axk dil `xiaq i` ,oycd znexzn jixt

ab lr s` `nl` Ð weliq zcear` xf aiigin

:i"yx yxit oke .qiit ira dlr xf aiigin `lc

.qiit `ira xfa dzin aeige mei zcearc `xninl

xnel `vnz m` jxcac yxity dn `xidp `le

iax ,mxzy xf :yi inlyexia `dc .axk xaqc

`pyill jixtc xnel yi `l` .aiig :xn` opgei

.`id dlil zcear xn`wc ,lirlc `nw

ïéà:xn`z m`e Ð qiit `ira `l dzin aiig xf

:xnel yi !dxepnde iniptd gafn oeyic ixd

ikd Ð `id dcear zligz dhigyc ,ipynck

dcear zligz iniptd gafn oeyic `nip inp

.`id dwlcd zligz dxepn oeyice ,`id dxhwdc

ixn`c ,awri oa xfril` iaxc opaxl :xn`z m`e

,gafnl mze` dlrn oi` Ð yakl mixa` dlrnd

dixg` yic oeik ,dzin odilr aiig xf oi` ok m`

`dc :miyxtn yie ?oiqitn dnl ok m`e ,dcear

Ð oiqitn oi`c dilr aiig xf oi`c `kidc xn`c

,qiit xwir Ð ipd la` ,envr ipta qiit epiid

mipdkd eig` xyr mipye ,dhigyd liaya epiid

oi`c oeik :xnel yie !`xidp `le ,enr mikynp

mixa` zkled xnb oiprn `l` dcear odixg`

.qiit oiprl jka `rixb `l Ðàëéàixn`c

:yxtl il d`xp Ð 'eke `xif iax dl siwzn

z` xciqy xf opgei iax xn`c ,i`w lirlc`c

yi ike :`xif iax dil iyw`e .'eke aiig dkxrnd

`zyde ?xfa dleqte dlila dxiyky dcear jl

:`xif iax dil iyw` ikdc ixn`c `ki` xn`w

,`d ik dcear dixg` yiy dcear jl yi ike

dnzne ?xfa dleqte oixifb ipy xeciq dixg` yiy

mixa` ixde ?`le :`xif iaxc `ztwz`` `xnbd

dcear e`l `peeb i`dk lk eh` :yexit .'ek

yic ab lr s`c ,mixcte mixa` ixd ?`id dnz

z` y`d lk`z xy` oycd z` mixde" dixza aizke ,mixcte mixai` epiidc "dcwen lr dlerd `id" (e `xwie) aizkck ,mixcte mixai` lekirl dwewf `idy ,oycd znexz mdixg`

l dwewf oycd znexzc ab lr s` :`nl` ,"dlerdi`e ,mei ceran ligzn mpnf mixcte mixa`c oeik ,dilr aiig xfe dnz dcear `aiyg ikd elit` Ð `id mixai` lekir zcear xnbe ,d

aizkck ,dlila wx dpnfc oeik ,dkxrn xeciq oky lk ."mixde dlild lk" [`,k] lirl xn`ck ,dlila `l` dpi` dpnf oycd znexze .dlila edl xihwn ira i` ,lenz` edl xhwn ira

dpine ,"xwaa mivr odkd dilr xrae" aizkck ,`nnia `l` `ied `l mivr ixifb ipy xeciqe dkxrn xeciq (`,bl) iyily wxta onwl ol `wtp dpine ,"dlild lk gafnd lr dcwen lr"

la` .edpip mei zcear ici`e ici`e ,dwixf dixg` yiy dklede dlaw oebk ,dnz aiyg `l mei zcear dixg` yiy mei zcear `wecc oixifb ipy xeciq (my) iyily wxta onwl ol `wtp

lr s`e .xeciqd xnb eedc ,oixifb ipy xeciq dixg` yiy oeik ,dnz dcear e`l dkxrn xeciq mlerl .`nnic dcear seq :ipyne .`id dnz dcearc xity `nip Ð meia `cge dlila `cg

dlith dnvr mixa` z`lrd daxc`c ,dl dlithe dzcear xnb dpi`e ,dl `kiiy `l oycd znexzc mzd ip`y Ð mixcte mixa`n ol `iywce ,`nnia `ied `de `ilila `ied `dc ab

elit`e ,oinen ilra da liqtc xfril` iaxc `nw `pzc `ail` diteb opgei iaxl dcear `aiygc oycd z`ved dcear dixg` yiy ,oycd znexz ixde .`id diptly mei zcear xnbl

,dlila `wec oycd znexzc oeik jgxk lr ,`l` !d`ved dixg` yi `d ?i`n`e .ixwin dnz dcear la` ,`id weliq zcearc meyn `l` xht `l ax elit`e .iell dilr aiig xf ikd

`dc oeik ,oixifb ipy xeciq dixg` yic ab lr s` ,`id dnz dcearc ,`weec `ilila `edc dkxrn xeciq oky lk ,dnz dcear xity ixwi` Ð `ilila ira i` `nnia ira i` d`vede

mey ciar `l ira i`c ,mei zcear zligz `id oycd znexzc ,`id dzcear xnb `le dl `kiiy `l d`ved ,xnelk .`id `nnic dcear zligz :ipyne .`nnia `wec `de `ilila `wec

:`ax dl siwzn .gafnl iep `edy iptn eze` oipycn eid `l milbxae :cinzc ipy wxta xn`c .mikixv eidyk `l` ,mei lka dcear dpi` oyc z`vedc mei zcear `l` .dixg` dcear

ol rnyn `kdc meyn epiid Ð dnvr ipta dl eqiti `kd ik jixt `l `nw `pyillc `de .`axc `ztwz`a `pixg` `pyil ixn`c `ki` .lirlc ixn`c `ki`n df lk .qiit iraize

eqiti Ð jk lk daeygc oeik :jixt ikdle ,meia ea mrt meya dcear dixg` oi`y dl dnecd dcear `wec jzrc `wlq `we ,mlerl dcear dixg` oi`y dnz dcear `idy iptn xn`wc

znexz odixg` yi dlila oiyrpyk oipnfc ,mixcte mixa` ixde ,`l Ð ikd e`l `d Ð qiit ira dixg` dcear oi` mlerny ,dnz dcearc `xninl jixt `wc epiide ,dnvr ipta dl
oycd
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תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc `nei(iying meil)

äìè äæ øîBà éåäzkxrn dxezd dkixvd eay xgy ly cinz ly ¡¥¥¤¨¤
xcql aiig zwlec y` `vn m` s`y ,xwea lka dycg mivr

.mivr ly dycg dkxrn
:opgei iax mya xn`n d`ian `xnbdéaø øîà ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨©©¦

úà øcéqL øæ ,ïðçBély mivrdáéiç äëøònä.miny icia dzin ¨¨¨¤¦¥¤©©£¨¨©¨
,dkxrnd z` xf xciq m` :`xnbd zxxanäNBò àeä ãöékick ¥©¤

,dxiykdle aeyld÷øBtdkxrnd z` wxtn -.døãBñå øæBçå §¨§¥§§¨
zl`ey jkitl .xcqie xefgie wxti envr xfdy dpiad `xnbd

:`xnbddéì éðäà éàîxeciq did aey ixd ,eiyrna lired dn - ©©£¥¥
:`xnbd zyxtn .zelqta dkxrndàlày `id dpeekdøæ d÷øBt ¤¨§¨¨
,gafndn ixnbl mivrd z` cixeneely xeciqd lhazpy xg`l

,xfdïäk døãBñ.gafnd lr ycgniax ixac lr dywn `xnbd §¨Ÿ¥
:opgeié÷úîé éëå ,àøéæ éaø dì óäìéla äøéLkL äãBáò Eì L ©§¦¨©¦¥¨§¦¥§£¨¤§¥¨©©§¨

,øæa äìeñôeoi` ok m` dlila xyk dkxrnd xeciqy oeik xnelk §¨§¨
zpad lr `xnbd dywn .dzin dilr aiig xfy daeyg dcear ef

:`xif iaxàìådxyky dcear lr dzin aiig xfy epivn `l ike - §Ÿ
,dlilaéøäåzxhwdíéøãôe íéøáàlk dxyky dcear `idy ©£¥¥¨¦§¨¦

dcear :`xnbd daiyn .dzin dilr aiig xf ok it lr s`e ,dlild
,mixcte mixai` zxhwd ly efàéä àîîéc äãBáò óBñ`id - £¨¦¨¨¦

wxfpe ehgyp xaky oeik] oaxwd zaxwd ly meid zecearl jynd
dn ,dilr aiig xf ,dlila dxyky s` jkle ,[mei ceran mnc

.mdilr aiig xf oi` dlila zexykd zeceard x`ya ok oi`y
:`xif iax lr zeywdl dkiynn `xnbd,ïLcä úîeøz éøäå©£¥§©©¤¤

:`xnbd dgec .dzin dilr aiig xf ok it lr s`e ,dlila dxyky
oky oycd znexz ly dceard dpeyàéä àîîéc äãBáò úlçz- §¦©£¨¦¨¨¦

gafnd z` mipikn oycd iepit ici lry meid zcear zligz `idy
:`xnbd z`f dgikene .`ad meia zepaxwd zaxwdléaø øîàc§¨©©¦

,ïðçBé éaø øîà ,éqày odkLcé÷z`Bðéà øçîì ,ïLcä úîeøúì åéãé ©¦¨©©¦¨¨¦¥¨¨¦§©©¤¤§¨¨¥
éøöCe aeylLc÷ì,meid zecearl eici z`úlçzî Lcé÷ øákL ¨¦§©¥¤§¨¦¥¦§¦©

,äãBáòdzrn .meid zcear zligz zaygp oycd znexzy ixd £¨
`xif iax ly eziiyewl `xnbd day `xif iax lr zel`yd egcpy

:opgei iax lràéL÷ àlàådxyky dcear epivn okid opgei iax lr §¤¨©§¨
.dilr aiig xfe dlila

:xg` ote`a opgei iax ly xn`nd z` `xnbd d`ianék àlà¤¨¦
øîzéà,opgei iax mya xn`py dn -øîzéà éëä,xn`p jk -øîà ¦§©¨¦¦§©¨©

áéiç ,íéöò éøéæb éðL øcéqL øæ ,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaøicia dzin ©¦©¦¨©©¦¨¨¨¤¦¥§¥§¦¥¥¦©¨
,miny,àéä íBé úãBáòå ìéàBäxn`py(d e `xwie)odMd dilr xraE' ¦©£©¦¦¥¨¤¨©Ÿ¥

xwAA mivr.'xwAA ¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤
:`xnbd dywné÷úîäzòî àlà ,àáø dì óixifb ipy xeciqy ©§¦¨¨¨¤¨¥©¨

,dilr aiig xfe ,`id mei zcear ixdy ,`id daeyg dcear mivr
ñéét éòaézxkfed `l dpyna eli`e ,qiit dilr zeyrl jxhvp - ¦¨¥©¦

:jk lr `xnbd daiyn .mivr ixifb ipy xeciq lr qiit
dézèéîzLàdry dze`a `axn mlrp -àéðúc àä,`ziixaaéî ¦§§¦§¥¨§©§¨¦

äëfLoey`xd qiitaäëæ ïLcä úîeøúambøecñáe äëøòî øecña ¤¨¨¦§©©¤¤¨¨§¦©£¨¨§¦
,íéöò éøéæb éðLdlelk mivr ixifb ipy xeciq zceary `vnpe §¥§¦¥¥¦

.oycd znexz lr dyrpy qiita
xeciqy iptn wxy rnyn opgei iax lr `ax ly eziiyew jezn

:`xnbd zl`ey .eilr qiitl ie`x mei zcear `ed mivràøîéîì§¥§¨
,xnel `a m`d -cwx,ñéét àéòa íBé úãBáòeli`eäìéì úãBáò §£©¨£¨©¦£©©§¨

éøäå ,ñéét àéòa àìzxhwdíéøãôe íéøáà,dlila dxyk `idy Ÿ¨£¨©¦©£¥¥¨¦§¨¦
mixai` zxhwd :`xnbd daiyn .dilr miqiitn eid ok it lr s`e

,mixcteàéä àîîéc äãBáò óBñjkle ,`id meid zcear meiq - £¨¦¨¨¦
:le`yl `xnbd dtiqen .dilr miqiitne mei zceark `id daeyg

ïLcä úîeøz éøäåmiqiitn eid ok it lr s`e dlila ziyrp `idy ©£¥§©©¤¤
qiitl mikixv eid `l oicd xwirn ok` :`xnbd daiyn .dilr

qiit dl epwzy `l` dilräéäL äNòî íeMîdlwz icil e`ay ¦©£¤¤¨¨
lirl dpyna x`eank(.ak).odk ly elbx dxaypy

:`xnbd dywn .eziiyewa `ax ixac z` wiicl `xnbd dkiynn
àøîéîì`ax ixac jezn cenll xyt` m`d -cwxíBé úãBáò §¥§¨§£©

,ñéét àéòa äúéî äéìò áéiç øfLåm` la`äúéî äéìò áéiç øæ ïéà §¤¨©¨¨¤¨¦¨¨£¨©¦¥¨©¨¨¤¨¦¨
äèéçL éøäå ,ñéét àéòa àìeid ok it lr s`e ,xfa dxyk `idy Ÿ¨£¨©¦©£¥§¦¨

:`xnbd daiyn .dilr miqiitnàéä äãBáò úlçúc ,äèéçL éðàL©¦§¦¨¦§¦©£¨¦
ipira daeyg `id oky oeike ,oaxwd zcear zligz `idy -

.qiit dl owzl ekxvede mipdkd
ixifb ipy xeciqy opgei iax ly exn`na weqrl day `xnbd

:`xnbd dywn .`id mei zcear mivráø àîéúéàå ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¦¥¨©
éëä ïðz àì ïðà àäå ,éMà`l` ,mei zcear `ed oixifbd xeciqy ©¦§¨£¨Ÿ§©¨¦
dpyna epipy oky ,jtidl(.gk oldl),ycwna mei zcear xcq iabl

äèéçMä ïîæ òébä íà eàøe eàö äpeînä íäì øîàcenr dlr m` - ¨©¨¤©§¤§§¦¦¦©§©©§¦¨
.cinzd zhigy onf ribde xgydeléàåribd m`'ïîæxeciqéðL §¦§©§¥

éðz÷ àì 'íéöò éøéæbmcew df xeciqy s` ,dpennd mdl xn`y §¦¥¥¦Ÿ¨¨¥
rnyn jkne ,eilr dligz le`yl el dide cinzd zhigyl
zvxzn .dlila elit` zeyridl leki mivr ixifb ipy xeciqy
ok it lr s`e ,meia `weec dyrp mixifbd xeciq zn`a :`xnbd

c oeik ,jkl mrhde ,dhigyd iabl wx dpennd l`yCä,dhigy - ©
àzðwz dì úéìclqtp `l` dpwz dl oi` dlila hgy m`y - §¥¨©©§¨

,gafdéðz÷la` ,xgyd xi`d m` dpennd l`yy dpynaCä- ¨¨¥©
oeik ,`id mei zceary s` ,oixifbd xeciqcdlila mexciq m` s` §

àzðwz dì úéà,meia mxcqle xefgl ,dpwz mdl yi -éðz÷ àì ¦¨©©§¨Ÿ¨¨¥
,dliaya bbl zelrl gexhl mikixv mipdkd eid `le ,dpyna
dpald xe`a erhi m` s`y ,dxfra d`xpd xe`d lr eknq `l`

.xacl dpwz yi dlila mixifbd z` excqie
:xg` oeyla opgei iax lr `xif iax ziyew z` d`ian `xnbd

é÷úî ,éøîàc àkéàå,àøéæ éaø dì óxfy opgei iax ly xn`nd lr §¦¨§¨§¥©§¦¨©¦¥¨
,dzin aiig dkxrnd z` xciqyäéøçà LiL äãBáò Eì Lé éëå§¦¥§£¨¤¥©£¤¨

øæa äìeñôe ,äãBáòef dcear ixd xnelk ,dzin dilr aiig didiy £¨§¨§¨
cer dixg` yi oky dnilyn dcear dpi` dkxrnd xeciq ly
xfy opgei iax xn` cvike .mivr ixifb ipy xeciq ly dcear

.dzin aiig dkxrnd z` xciqy
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לבאר: ויש
שמלכתחילה  אף הרי והתגרשתי, נשאתי באומרת
הנאמנות  מתבטלת שנישאה, עדים שבאו לאחר נאמנת,
של  קיומם על ידעה שמלכתחילה חוששים כי למפרע
תהא  לא שוב שנישאה שיעידו שלאחר וחששה העדים
שנישאה  ואמרה הקדימה ולכן שהתגרשה, לומר נאמנת

העדים. שבאו קודם

של  קיומם על מראש ידע הנתבע אם שלנו, במקרה אך
אותה  טען מדוע – הראשונה טענתו את הסותרים עדים
של  לקיומם מודע היה שלא בהכרח אלא מלכתחילה?
עמו  שהצדק מסתבר אחרת טענה וטען וכשחזר העדים,

הראשונה בטענתו להישאר היה יכול ברוך שהרי אמרי (הגהות

שם) קצוה"ח .על



קכג
ezny ina cenr fk sc ± iyily wxt`nei

äìè äæ øîåà éåäxwa lka dycg mivr zkxrnl ea aezkd jwiwfd ,xgy ly cinz Ð

wxta onwl `ipzck ,`id dkxrnd xeciq Ð dcwen jde ."ea cwez gafnd lr y`e"

dler Ð "dlerd" xn xn`e "dlerd dilr jxre xwaa mivr odkd dilr xrae" :iyily

oaa iaizkc y`e mivr jpde .dkxrn yecigl ewwfed `l zepaxw x`y la` .dpey`x

meyn `l` ,envr ixciq ikexv`l e`l Ð xwa

dkxrnd xeciq zyxt dxn`p `l oiicrc

xacl ligzd o`ke "oxd` z` ev"a daezkd

ol azk ozpiz ji`d xnel jxvede ,dler ikxva

kdkxrn xeciq`c "mivr ekxre y` epzpe" o`

.i`w zixgycáééç.dzin Ðä÷øåôoi` ,xfd Ð

.envra xfd `l` dxeciq xezql odk jixvéøäå
íéøãôå íéøáàlk `edy mialg xhwd Ð

zecear rax`n [`,ck] lirl edpieeye ,dlild

.dzin odilr aiig xfdyïùãä úîåøú éøäåÐ

.dpedk aizkcàéù÷ àìàdcear jl yi ike Ð

xfa dleqty dlila dxiyky?àéä íåé úãåáòå
."xwaa xwaa mivr odkd dilr xrae" aizkc Ð

äúòî àìàzcear `idy ,i`d ilek `aiygc Ð

.dilr aiig xfe ,meiéòá íåé úãåáòã àøîéîì
ñééôqiit iraz dzrn `l` `ax siwz`cn Ð

.`ira `id dcear jd[c] llkn Ðàì ïðà àäå
ïðú.mei zcear oixifb ipy xeciq `diy Ðíà

äèéçùä ïîæ òéâäzre ,gxfnd xi`d m` Ð

,dlila dleqt dhigydy ,oicinzd z` hegyl

."mkgaf meia" (hi `xwie) aizkcäéì úéìã
àúð÷ú.dlila hgyp m` Ðàúð÷ú äéì úéàã

oxceqe xfege ,owxet Ð dlila oxciq m` Ð

m` ze`xle bbl zelrl egixhd `l jkl .meia

mrtay `l` egixhd `l gxehd eze`y ,ribd

,gxfnd xi`dy enice dpald xe`n dlr zg`

iyily wxta dl ipzwck ,cinzd z` ehgye

dxfr rwxwa execiq Ð oixifb xciq la` .[`,gk]

Ð dpald xe`na drh m`e ,gxfnd xi`dyn

.xaca dpwz yi ixdy ,edl ztki` `lùéù
äéøçà,oixifb ipy xeciq ,dcear xeciq Ð

.dzin aiigzdl xfa dleqte
éøäå
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àøîéîì?jixtw i`n :il dniz Ð oycd znexz ixde cr 'eke qiit ira mei zcearc

iz` `kdc :xnel yie !lirl opipyck ,`id mei zcear zligz :ipyn `l i`n`

`l`" jixtc `axc dil rnyn dxe`klc .xfa dzine mei zcear ,ediiexz opirac xninl

dzrn `l` inp rnyne ,qiit iraiz Ð xfa zaiignwc dzrn `l` :xn`w ikd "dzrn

ediiexz opirac `nl` .mei zcear dl zixwc

aiig xfc idpc ,mixcte mixa` ixd .qiit oiprl

xcde .`id dlil zcear mewn lkn Ð mdilr

`lc axk dil `xiaq i` ,oycd znexzn jixt

ab lr s` `nl` Ð weliq zcear` xf aiigin

:i"yx yxit oke .qiit ira dlr xf aiigin `lc

.qiit `ira xfa dzin aeige mei zcearc `xninl

xnel `vnz m` jxcac yxity dn `xidp `le

iax ,mxzy xf :yi inlyexia `dc .axk xaqc

`pyill jixtc xnel yi `l` .aiig :xn` opgei

.`id dlil zcear xn`wc ,lirlc `nw

ïéà:xn`z m`e Ð qiit `ira `l dzin aiig xf

:xnel yi !dxepnde iniptd gafn oeyic ixd

ikd Ð `id dcear zligz dhigyc ,ipynck

dcear zligz iniptd gafn oeyic `nip inp

.`id dwlcd zligz dxepn oeyice ,`id dxhwdc

ixn`c ,awri oa xfril` iaxc opaxl :xn`z m`e

,gafnl mze` dlrn oi` Ð yakl mixa` dlrnd

dixg` yic oeik ,dzin odilr aiig xf oi` ok m`

`dc :miyxtn yie ?oiqitn dnl ok m`e ,dcear

Ð oiqitn oi`c dilr aiig xf oi`c `kidc xn`c

,qiit xwir Ð ipd la` ,envr ipta qiit epiid

mipdkd eig` xyr mipye ,dhigyd liaya epiid

oi`c oeik :xnel yie !`xidp `le ,enr mikynp

mixa` zkled xnb oiprn `l` dcear odixg`

.qiit oiprl jka `rixb `l Ðàëéàixn`c

:yxtl il d`xp Ð 'eke `xif iax dl siwzn

z` xciqy xf opgei iax xn`c ,i`w lirlc`c

yi ike :`xif iax dil iyw`e .'eke aiig dkxrnd

`zyde ?xfa dleqte dlila dxiyky dcear jl

:`xif iax dil iyw` ikdc ixn`c `ki` xn`w

,`d ik dcear dixg` yiy dcear jl yi ike

dnzne ?xfa dleqte oixifb ipy xeciq dixg` yiy

mixa` ixde ?`le :`xif iaxc `ztwz`` `xnbd

dcear e`l `peeb i`dk lk eh` :yexit .'ek

yic ab lr s`c ,mixcte mixa` ixd ?`id dnz

z` y`d lk`z xy` oycd z` mixde" dixza aizke ,mixcte mixai` epiidc "dcwen lr dlerd `id" (e `xwie) aizkck ,mixcte mixai` lekirl dwewf `idy ,oycd znexz mdixg`

l dwewf oycd znexzc ab lr s` :`nl` ,"dlerdi`e ,mei ceran ligzn mpnf mixcte mixa`c oeik ,dilr aiig xfe dnz dcear `aiyg ikd elit` Ð `id mixai` lekir zcear xnbe ,d

aizkck ,dlila wx dpnfc oeik ,dkxrn xeciq oky lk ."mixde dlild lk" [`,k] lirl xn`ck ,dlila `l` dpi` dpnf oycd znexze .dlila edl xihwn ira i` ,lenz` edl xhwn ira

dpine ,"xwaa mivr odkd dilr xrae" aizkck ,`nnia `l` `ied `l mivr ixifb ipy xeciqe dkxrn xeciq (`,bl) iyily wxta onwl ol `wtp dpine ,"dlild lk gafnd lr dcwen lr"

la` .edpip mei zcear ici`e ici`e ,dwixf dixg` yiy dklede dlaw oebk ,dnz aiyg `l mei zcear dixg` yiy mei zcear `wecc oixifb ipy xeciq (my) iyily wxta onwl ol `wtp

lr s`e .xeciqd xnb eedc ,oixifb ipy xeciq dixg` yiy oeik ,dnz dcear e`l dkxrn xeciq mlerl .`nnic dcear seq :ipyne .`id dnz dcearc xity `nip Ð meia `cge dlila `cg

dlith dnvr mixa` z`lrd daxc`c ,dl dlithe dzcear xnb dpi`e ,dl `kiiy `l oycd znexzc mzd ip`y Ð mixcte mixa`n ol `iywce ,`nnia `ied `de `ilila `ied `dc ab

elit`e ,oinen ilra da liqtc xfril` iaxc `nw `pzc `ail` diteb opgei iaxl dcear `aiygc oycd z`ved dcear dixg` yiy ,oycd znexz ixde .`id diptly mei zcear xnbl

,dlila `wec oycd znexzc oeik jgxk lr ,`l` !d`ved dixg` yi `d ?i`n`e .ixwin dnz dcear la` ,`id weliq zcearc meyn `l` xht `l ax elit`e .iell dilr aiig xf ikd

`dc oeik ,oixifb ipy xeciq dixg` yic ab lr s` ,`id dnz dcearc ,`weec `ilila `edc dkxrn xeciq oky lk ,dnz dcear xity ixwi` Ð `ilila ira i` `nnia ira i` d`vede

mey ciar `l ira i`c ,mei zcear zligz `id oycd znexzc ,`id dzcear xnb `le dl `kiiy `l d`ved ,xnelk .`id `nnic dcear zligz :ipyne .`nnia `wec `de `ilila `wec

:`ax dl siwzn .gafnl iep `edy iptn eze` oipycn eid `l milbxae :cinzc ipy wxta xn`c .mikixv eidyk `l` ,mei lka dcear dpi` oyc z`vedc mei zcear `l` .dixg` dcear

ol rnyn `kdc meyn epiid Ð dnvr ipta dl eqiti `kd ik jixt `l `nw `pyillc `de .`axc `ztwz`a `pixg` `pyil ixn`c `ki` .lirlc ixn`c `ki`n df lk .qiit iraize

eqiti Ð jk lk daeygc oeik :jixt ikdle ,meia ea mrt meya dcear dixg` oi`y dl dnecd dcear `wec jzrc `wlq `we ,mlerl dcear dixg` oi`y dnz dcear `idy iptn xn`wc

znexz odixg` yi dlila oiyrpyk oipnfc ,mixcte mixa` ixde ,`l Ð ikd e`l `d Ð qiit ira dixg` dcear oi` mlerny ,dnz dcearc `xninl jixt `wc epiide ,dnvr ipta dl
oycd
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:ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà .äìè äæ øîBà éåä¡¥¥¤¨¤¨©©¦©¦¨©©¦¨¨
äNBò àeä ãöék .áéiç äëøònä úà øcéqL øæ̈¤¦¥¤©©£¨¨©¨¥©¤
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äìè äæ øîBà éåäzkxrn dxezd dkixvd eay xgy ly cinz ly ¡¥¥¤¨¤
xcql aiig zwlec y` `vn m` s`y ,xwea lka dycg mivr

.mivr ly dycg dkxrn
:opgei iax mya xn`n d`ian `xnbdéaø øîà ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨©©¦

úà øcéqL øæ ,ïðçBély mivrdáéiç äëøònä.miny icia dzin ¨¨¨¤¦¥¤©©£¨¨©¨
,dkxrnd z` xf xciq m` :`xnbd zxxanäNBò àeä ãöékick ¥©¤

,dxiykdle aeyld÷øBtdkxrnd z` wxtn -.døãBñå øæBçå §¨§¥§§¨
zl`ey jkitl .xcqie xefgie wxti envr xfdy dpiad `xnbd

:`xnbddéì éðäà éàîxeciq did aey ixd ,eiyrna lired dn - ©©£¥¥
:`xnbd zyxtn .zelqta dkxrndàlày `id dpeekdøæ d÷øBt ¤¨§¨¨
,gafndn ixnbl mivrd z` cixeneely xeciqd lhazpy xg`l

,xfdïäk døãBñ.gafnd lr ycgniax ixac lr dywn `xnbd §¨Ÿ¥
:opgeié÷úîé éëå ,àøéæ éaø dì óäìéla äøéLkL äãBáò Eì L ©§¦¨©¦¥¨§¦¥§£¨¤§¥¨©©§¨

,øæa äìeñôeoi` ok m` dlila xyk dkxrnd xeciqy oeik xnelk §¨§¨
zpad lr `xnbd dywn .dzin dilr aiig xfy daeyg dcear ef

:`xif iaxàìådxyky dcear lr dzin aiig xfy epivn `l ike - §Ÿ
,dlilaéøäåzxhwdíéøãôe íéøáàlk dxyky dcear `idy ©£¥¥¨¦§¨¦

dcear :`xnbd daiyn .dzin dilr aiig xf ok it lr s`e ,dlild
,mixcte mixai` zxhwd ly efàéä àîîéc äãBáò óBñ`id - £¨¦¨¨¦

wxfpe ehgyp xaky oeik] oaxwd zaxwd ly meid zecearl jynd
dn ,dilr aiig xf ,dlila dxyky s` jkle ,[mei ceran mnc

.mdilr aiig xf oi` dlila zexykd zeceard x`ya ok oi`y
:`xif iax lr zeywdl dkiynn `xnbd,ïLcä úîeøz éøäå©£¥§©©¤¤

:`xnbd dgec .dzin dilr aiig xf ok it lr s`e ,dlila dxyky
oky oycd znexz ly dceard dpeyàéä àîîéc äãBáò úlçz- §¦©£¨¦¨¨¦

gafnd z` mipikn oycd iepit ici lry meid zcear zligz `idy
:`xnbd z`f dgikene .`ad meia zepaxwd zaxwdléaø øîàc§¨©©¦
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.dilr aiig xfe dlila

:xg` ote`a opgei iax ly xn`nd z` `xnbd d`ianék àlà¤¨¦
øîzéà,opgei iax mya xn`py dn -øîzéà éëä,xn`p jk -øîà ¦§©¨¦¦§©¨©

áéiç ,íéöò éøéæb éðL øcéqL øæ ,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaøicia dzin ©¦©¦¨©©¦¨¨¨¤¦¥§¥§¦¥¥¦©¨
,miny,àéä íBé úãBáòå ìéàBäxn`py(d e `xwie)odMd dilr xraE' ¦©£©¦¦¥¨¤¨©Ÿ¥

xwAA mivr.'xwAA ¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤
:`xnbd dywné÷úîäzòî àlà ,àáø dì óixifb ipy xeciqy ©§¦¨¨¨¤¨¥©¨

,dilr aiig xfe ,`id mei zcear ixdy ,`id daeyg dcear mivr
ñéét éòaézxkfed `l dpyna eli`e ,qiit dilr zeyrl jxhvp - ¦¨¥©¦

:jk lr `xnbd daiyn .mivr ixifb ipy xeciq lr qiit
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,mixcteàéä àîîéc äãBáò óBñjkle ,`id meid zcear meiq - £¨¦¨¨¦
:le`yl `xnbd dtiqen .dilr miqiitne mei zceark `id daeyg

ïLcä úîeøz éøäåmiqiitn eid ok it lr s`e dlila ziyrp `idy ©£¥§©©¤¤
qiitl mikixv eid `l oicd xwirn ok` :`xnbd daiyn .dilr

qiit dl epwzy `l` dilräéäL äNòî íeMîdlwz icil e`ay ¦©£¤¤¨¨
lirl dpyna x`eank(.ak).odk ly elbx dxaypy

:`xnbd dywn .eziiyewa `ax ixac z` wiicl `xnbd dkiynn
àøîéîì`ax ixac jezn cenll xyt` m`d -cwxíBé úãBáò §¥§¨§£©
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:`xnbd daiyn .dilr miqiitnàéä äãBáò úlçúc ,äèéçL éðàL©¦§¦¨¦§¦©£¨¦
ipira daeyg `id oky oeike ,oaxwd zcear zligz `idy -

.qiit dl owzl ekxvede mipdkd
ixifb ipy xeciqy opgei iax ly exn`na weqrl day `xnbd

:`xnbd dywn .`id mei zcear mivráø àîéúéàå ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¦¥¨©
éëä ïðz àì ïðà àäå ,éMà`l` ,mei zcear `ed oixifbd xeciqy ©¦§¨£¨Ÿ§©¨¦
dpyna epipy oky ,jtidl(.gk oldl),ycwna mei zcear xcq iabl

äèéçMä ïîæ òébä íà eàøe eàö äpeînä íäì øîàcenr dlr m` - ¨©¨¤©§¤§§¦¦¦©§©©§¦¨
.cinzd zhigy onf ribde xgydeléàåribd m`'ïîæxeciqéðL §¦§©§¥

éðz÷ àì 'íéöò éøéæbmcew df xeciqy s` ,dpennd mdl xn`y §¦¥¥¦Ÿ¨¨¥
rnyn jkne ,eilr dligz le`yl el dide cinzd zhigyl
zvxzn .dlila elit` zeyridl leki mivr ixifb ipy xeciqy
ok it lr s`e ,meia `weec dyrp mixifbd xeciq zn`a :`xnbd

c oeik ,jkl mrhde ,dhigyd iabl wx dpennd l`yCä,dhigy - ©
àzðwz dì úéìclqtp `l` dpwz dl oi` dlila hgy m`y - §¥¨©©§¨

,gafdéðz÷la` ,xgyd xi`d m` dpennd l`yy dpynaCä- ¨¨¥©
oeik ,`id mei zceary s` ,oixifbd xeciqcdlila mexciq m` s` §

àzðwz dì úéà,meia mxcqle xefgl ,dpwz mdl yi -éðz÷ àì ¦¨©©§¨Ÿ¨¨¥
,dliaya bbl zelrl gexhl mikixv mipdkd eid `le ,dpyna
dpald xe`a erhi m` s`y ,dxfra d`xpd xe`d lr eknq `l`

.xacl dpwz yi dlila mixifbd z` excqie
:xg` oeyla opgei iax lr `xif iax ziyew z` d`ian `xnbd

é÷úî ,éøîàc àkéàå,àøéæ éaø dì óxfy opgei iax ly xn`nd lr §¦¨§¨§¥©§¦¨©¦¥¨
,dzin aiig dkxrnd z` xciqyäéøçà LiL äãBáò Eì Lé éëå§¦¥§£¨¤¥©£¤¨

øæa äìeñôe ,äãBáòef dcear ixd xnelk ,dzin dilr aiig didiy £¨§¨§¨
cer dixg` yi oky dnilyn dcear dpi` dkxrnd xeciq ly
xfy opgei iax xn` cvike .mivr ixifb ipy xeciq ly dcear

.dzin aiig dkxrnd z` xciqy
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לבאר: ויש
שמלכתחילה  אף הרי והתגרשתי, נשאתי באומרת
הנאמנות  מתבטלת שנישאה, עדים שבאו לאחר נאמנת,
של  קיומם על ידעה שמלכתחילה חוששים כי למפרע
תהא  לא שוב שנישאה שיעידו שלאחר וחששה העדים
שנישאה  ואמרה הקדימה ולכן שהתגרשה, לומר נאמנת

העדים. שבאו קודם

של  קיומם על מראש ידע הנתבע אם שלנו, במקרה אך
אותה  טען מדוע – הראשונה טענתו את הסותרים עדים
של  לקיומם מודע היה שלא בהכרח אלא מלכתחילה?
עמו  שהצדק מסתבר אחרת טענה וטען וכשחזר העדים,

הראשונה בטענתו להישאר היה יכול ברוך שהרי אמרי (הגהות

שם) קצוה"ח .על

המשך מעמוד גג
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:`xif iax ixac lr `xnbd dywnéøäåzxhwdíéøãôe íéøáà ©£¥¥¨¦§¨¦
dcear' zaygp oycd znexz zcear z` dixg` yiy elit`y
onfy meyn jkl mrhdy `xnbd dxaqe ,dilr aiig xfe 'dnz
wx dpnf oycd znexz eli`e mei ceran ligzn mixa`d zxhwd

lazaygp `ide ,mixcte mixa` zxhwdl jynd dpi` jkle ,dli
dixg` yiy s` ,dkxrnd xeciq iabl oicd `ede .dnz dcear
mipnfa miyrp mdy oeik mewn lkn ,mivr ixifb ipy xeciq cer
mivr ixifb ipy xeciqe dlila wx epnf dkxrnd xeciqy ,mipey
,dnz dceark dkxrnd ivr xeciq zcear aygiz ,meia wx epnf

.xcqnd xfd aiigzie
dcear dpi` dkxrnd xeciq zcear mlerl :`xnbd zvxzn
miyrpy s`e ,dixg` dyrpy mivr ixifb ipy xeciq zngn ,dnz
dcearl zaygp mixcte mixa` zxhwdy mrhde ,mipnf ipya
mixa`d zxhwdy meyn ,oycd znexz dixg` yiy zexnl dnz

mixctde,àéä àîîéc äãBáò óBñx`y xg` zkynpe dlith `idy £¨¦¨¨¦
zkiiy oycd znexz oi`e ,mei ceran zepaxwa eyrpy zeceard
.dilr aiig xfy dnz dceark zaygp dxhwdd okle ,ef dxhwdl

:zeywdl dkiynn `xnbd,ïLcä úîeøz éøäåzcear dixg` yiy ©£¥§©©¤¤
mrhdy `xnbd dxaqe ,dilr aiig xf ok it lr s`e ,oycd z`ved
mipnf ipya zeyrp oycd z`vede oycd znexzy meyn `ed
dleki d`vedd eli`e dlila wx ziyrp dnexzdy ,mipey
wx epnfy dkxrnd xeciqy i`ce ok m`e ,meia mb zeyridl
yi df itle .meia wx epnfy oixifbd xeciql jiiy epi` ,dlila
:`xnbd zvxzn .'dnz dcear'l dkxrnd xeciq z` aiygdl
dixg` yiy s` 'dnz dcear'l zaygp oycd znexzy mrhd
`l` ,mipey mipnf ipya zeyrp ody meyn epi` oycd z`ved

oycd znexzy meyn,àéä àîîéc äãBáò úléçzz`ved oi`e §¦©£¨¦¨¨¦
jkl `xnbd zriiqne .dl zkiiy dlila mb ziyrpy oycd

,meid zcear zligz zaygp oycd znexzy,ïðçBé éaø øîàcm` §¨©©¦¨¨
Lc÷z` odkdéøö Bðéà øçîì ,ïLcä úîeøúì åéãéCe xefgl,Lc÷ì ¦¥¨¨¦§©©¤¤§¨¨¥¨¦§©¥

oeik ,dcear zligza milbxe mici yeciwa aiig odk lky s`
,äãBáò úlçzî Lc÷ øákLzligzk zaygp oycd znexzy ixd ¤§¨¦¥¦§¦©£¨

`xnbd day `xif iax lr zel`yd egcpy xg`le .meid zcear
:opgei iax lr `xif iax ly eziiyewlàéL÷ àlàepivn okid ¤¨©§¨

.dilr aiig xfe dcear cer dixg` yiy dcear
:xg` oeyla opgei iax ly xn`nd z` `xnbd d`ianéà àlà¤¨¦

éøéæb éðL øcéqL øæ ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà ,øîzà éëä ,øîzà¦§©¨¦¦§©¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨¤¦¥§¥§¦¥
áéiç íéöòde ,miny icia dzinmrh,àéä änz äãBáòå ìéàBä ¥¦©¨¦©£¨©¨¦

.dilr aiig xf jkle ,dixg` ztqep dcear oi`y meyn
:df gqep lr s` `xnbd dywné÷úîäzòî àlà ,àáø dì ó ©§¦¨¨¨¤¨¥©¨

,dzin dilr aiig xfe 'dnz dcear' `ed mixifbd xeciqyéòaz¦¨¥
ñéét:`ax ziiyew lr `xnbd ddnz .qiit eilr zeyrl jxev `di ©¦

åikøecéña äkæé ïLcä úîeøúa äëfL éî ,àéðúäå ,ñéét àéòa àì §Ÿ¨£¨©¦§¨©§¨¦¤¨¨¦§©©¤¤¦§¤§¦
,íéöò éøéæb éðLici lr dyrp mivr ixifb ipy xeciq ok`y `vnpe §¥§¦¥¥¦

:`ax ziiyew z` zx`an `xnbd .qiitøîà÷ éëäzpeek dzid ef - ¨¦¨¨©
,daeyg dcear ef ok` m` ,eziyewa `ax,dîöò éðôa dì eñéiôé§©§¨¦§¥©§¨

:`xnbd zvxzn .oycd znexz ly qiitl sexivk wx `le
ïðéøîàãklirl xn`py itk -(.ak)znexzl epwz dligzn ok`y ¦§©§¦¨

minkg e`xy `l` ,micxtp zeqiit ipy mixifbd xeciqle oycd
dzid `ly meyn oycd znexz lr qiitl `ealn mipdkd erpnpy
oycd znexza dkfy iny xnel etiqed jkl ,mdipira daeyg

.miax mipdk e`eai jkae ,mivr ixifb ipy xeciqa mb dkfi
:`xnbd dywn .eziiyewa `ax ixac zernyn lr dywn `xnbd

àøîéîì,`ax ixac jezn rnyn -äéìò áéiç øæå änz äãBáòc §¥§¨©£¨©¨§¨©¨¨¤¨
ñéét àéòa ,äúéîdcear la` ,dnvr ipta qiit dkixv `id wx - ¦¨¨£¨©¦

yñéét àéòa àì ,äúéî äéìò áéiç øæ ïéà,dnvr ipta,äèéçL éøäå ¥¨©¨¨¤¨¦¨Ÿ¨£¨©¦©£¥§¦¨
.dnvr ipta dilr miqiitn ok it lr s`e ,xfa dxyk `idy

:`xnbd zvxznàéä àîîéc äãBáò úléçúc ,äèéçL éðàLoeik - ©¦§¦¨¦§¦©£¨¦¨¨¦
,mipdkd ipira `id daeyg jkl cinzd zcear zligz `idy

.dnvr ipta dilr miqiitn xfa dxyky s` jkle
oi`y `ax ixacn rnyny dn lr zeywdl `xnbd dtiqen

:dnz dcear lr `l` miqiitnc àøîéîìwx,ñéét éòa änz äãBáò §¥§¨§£¨©¨¨¥©¦
la`ét éòa àì äãBáò äéøçà LiL äãBáòéøäå ,ñézxhwd epivn £¨¤¥©£¤¨£¨Ÿ¨¥©¦©£¥
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íéøãôå íéøáéà éøäå.`kd oycd znexzce mixai`c `qxib jd dilekl opiqxb `l Ð

`thiy ab`e .dcear dixg` oi`y dceara iele axc ediizbelt iabl edl opipn `dc

ikde .`xza `pyila edpiqxbe xcd `xif iaxc `nw `pyilc lirlc `qxibc `hdixc

.'ek xnzi` i` `l` xfa dleqte dcear dixg` yiy dcear jl yi :opiqxbäãåáòå ìéàåä
äîú.xeciq dil milyc Ðäãåáòã àøîéîì

äéäù äùòî íåùî ãò 'åë ñééô éòá äîúÐ

.opiqxb `làðéðú éîð ïðà óàoixifb xeciqc Ð

`lc ,iele axk `lce opgei 'xk ,`id dnz dcear

yic meyn dilr aiig xfy dceara dl epn

.mixai` xeciq dixg`àì ïéøéæâ éðù ïîæ åìéàå
éðú÷xnb `ede ,`id dlil zcear :`nl` Ð

zcear `edy mixai`d xeciqe .dkxrn xeciq

xnb `le ,`id zxg` dcear zligz Ð mei

.`id dkxrnd xeciq

äðåùàøá êìò ïøãä

äðùîäðåîîä íäì øîà.obqd `ed Ð

åàøå åàö.bbd lr e` dnegd lr Ð

äèéçùä ïîæm` :xnelk ,cinzd zhigy Ð

,dlila dleqt dhigydy .gxfnd xi`d

."mkgaf meia" (hi `xwie) aizkckäàåøäÐ

.bbl dlry dféà÷øáenk ,xdev oeyl Ð

dl zeid ornl"exi`d" (`k l`wfgi) "wxa

.(fr mildz) "miwxaïåøáçá àåäù ãòcr Ð

.oexag cr xdevd d`xpyïä ïäì øîà àåäåÐ

.`xnba yxtnêëì åëøöåä äîìzelrl Ð

.ze`xle bbläðáìä øåàî äìòx`ez gnv Ð

.zixgyl jenq dpaldåîéãå.eayige Ð

äôéøùä úéáì åäåàéöåäåhgypy epiadyk Ð

.dlila'åë ìåãâ ïäë åãéøåädl yxtn Ð

.`xnbaåéìâø êñéîoeyle .milecbd miawp Ð

.(a,cp xifp) ux`d lr jqind oli` enk Ð jqin

eikxa lr rxek milecb miawpl jixvdy itl

aizk le`ya oke ,eilbx z` eteb dqkne

jqdl le`y `aie dxrn mye" (ck ` l`eny)
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`kiiy `l dlila oiyrpyk elit` .edpip `nnic dcear seq :ipyne !qiit irail `le oycd

dxza d`ved `ied `l oipnifc idpc ,oycd znexz ixde ,lirl ziyixtck ,oycd znexz edl

dnxd xza aizkck ,oycd znexz xg` oi`iven eid oikixv eidykc oeik mewn lkn Ð

dcear e`l ok m` 'ebe "oycd z` `ivede mixg` micba yale eicba z` hyte" (e `xwie)

dcear `l` dnz dcear ixwn `lc ,`id dnz

:ipyne .ziyixtck ,mlerl dcear dixg` oi`y

zqxib yxtl il d`xp jk .didy dyrn meyn

dn itle .dil qixb `l i"yx ,edin .mixtqd

.i"yx dywdy dn dywi `l izyxity

óà`l oixifb ipy eli`e Ð 'eke `pipz inp op`

ab lr s`e .edpip dlil zcear :`nl` ,ipzw

aizkc oeik :xnel yi Ð "xwaa xwaa" aizkc

ly exwal xwa oz :`nip ,ipnif ixz xwaa xwaa

.dlilåñéôédcearc oeik Ð dnvr ipta dl

cinzd zceare ,`id dlil zcearc ,`id dnz

jixt `lc `d .dil `kiiy `l mei zcear ody

ipta dl oiqitn oi`e `id dnz dcearc ,dwixfn

itl ,dcear dixg` oi`c idp xnel yi Ð dnvr

oipnife ,iakrn `l dixg`y oixeni` zxhwdy

lkn Ð eca`y e` oixeni` e`nhpy oebk `zilc

`aiyg `l Ð iakrn edpzi` ikc oeik ,mewn

ipta dl qitdl jk lk dnz [dcear] dwixf

lr s`c ,oycd znexz ixde :jixt ikdle .dnvr

,`zilc oipnif dixg` `idy oycd z`vedc ab

aygin `l Ð `zi`c oipnifc oeik mewn lkn

i` .dwixfa ziyixtck ,dnvr ipta dl qitdl

ea dcear dixg` yiy dwixf ip`y :xnel yi ,inp

cer oi`y oixifb ipy xeciqa ok oi`y dn ,meia

yic oeik ,zxehw :xn`z m`e .dlild lk dcear

ipta dilr miqiitn i`n` meia ea dcear dixg`

lk irac meyn zxehw ip`y :xnel yi ?dnvr

ipta dl eqiti cr ixn`c `ki`ne .miycg `zry

xefgp dzre ,ixn`c `ki`n lkd ied dnvr

eqitie :jixtc `axc `iyew gkn lirlc `neiql

xn` :xnzi` ikd xnzi` i` `l` .dnvr ipta dl

aiig oixifb ipy xciqy xf opgei iax xn` iq` iax

`l` .lirlck 'ek mei zcear `idy iptn

,`axc dizlina xzei wcwcl jix`n cenlzdy

inp op` s`e ,qiit `ira dnz dcearc `xninl

oeike .opgei iaxc dizlinl riiqn `wc `pipz

dizlin `nwezn `l ez Ð `zriiql dil igcc

:xnel jixv ikdl ,`axc `iyw gkn opgei iaxc

`idy itl ,lirlck xnzi` ikd xnzi` i` `l`

dl eqiti jxtinl ivn `l `zyde .mei zcear

odixg` yic oeik :xnel yi !onvr ipta odl oiqitn oi`e ,zenz zecear ody minde oiid jeqip `ki` inp ikd ,xn`z m`e .dnvr ipta dl oiqitn oi`y mei zcear `ki` `aehc Ð dnvr ipta

.dnvr ipta dilr qitdl i`d ilek `aiygc xninl ol ded ikdle ,dlild dze` lk cer dcear odixg` oi` Ð oixifb ipy xeciq la` ,mnvr ipta edl oiqitn oi` Ð meia ea zecear dnk

oia ly cinz ixai`` inp oiqitn eid zixgyc qiitac itl ,dnvr ipta dl oiqitn ikdle Ð meia ea dixg` dcear cer oi`e ,`id `nnic dcear seq :ipyne .'ek mixcte mixai` ixde :jixte

.dicic `xxb ab` enr oikynp mipdkd eig` x`ye ,hgey [in] ded qiitd xwirc dnvr ipta dl qitnc ,dhigy ixde :jixte ,meid eze` lk dcear mdixg` oi` mixai` jpde ,miaxrd
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jiiy][a cenrløîàoifixfdy `l` ,dlinl xyk meid lk :`ipz `l in ,`xtvn wecaipe :jixt (`,c) migqtc `nw wxta ."xwaa mdxa` mkyie" xn`py Ð 'ek e`xe e`v dpennd mdl

xn`ck ,dlila icigi `vi `l mkg cinlzc meyn Ð dlila cnr `l mdxa`y dn `nlc ?`zxe`n oinicwn oifixf oi`c `kdn xnb ikid :dnize .'ebe "mdxa` mkyie" xn`py oinicwn

a` did `l ikd meync :xnel yie !(`,`v oileg) "dypd cib" wxtamkyie"n dlila icigi `vi `lc dteb `idc :dyw ,edin .oiwefip opi` devn igelyc oeik ,dlila mikydln rpnp mdx

lltzdyk cge dciwra cg iaizk "mkyie" ixzc :xnel yie ?icigi `vi l` g"zc jezn dlila mikydln rpnp dnl Ð oiwefip opi` devn igelyc oeik :`iyw cere .mzd sili "xwaa mdxa`

igelyc Ð `cg ,melk `xi did `l ixdy `zxe`a mecwl inp mdxa` ok m` Ð `zxe`n zevnl oinicwn oifixf i`c ,migqta dpin xity jixt jkld ,dciwrc `xw iziin `kde .mecq lr

gily inp ded `le ,hel ly ezy`a ogky`ck mecq ly dzltna e`xi `ly ,ded icigi mzdc ,mecqc `xw iziin (my) "dypd cib" wxtae .eed enr eixrp ipyc Ð cere ,oiwefip opi` devn
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc `nei(iyiy meil)

:`xif iax ixac lr `xnbd dywnéøäåzxhwdíéøãôe íéøáà ©£¥¥¨¦§¨¦
dcear' zaygp oycd znexz zcear z` dixg` yiy elit`y
onfy meyn jkl mrhdy `xnbd dxaqe ,dilr aiig xfe 'dnz
wx dpnf oycd znexz eli`e mei ceran ligzn mixa`d zxhwd

lazaygp `ide ,mixcte mixa` zxhwdl jynd dpi` jkle ,dli
dixg` yiy s` ,dkxrnd xeciq iabl oicd `ede .dnz dcear
mipnfa miyrp mdy oeik mewn lkn ,mivr ixifb ipy xeciq cer
mivr ixifb ipy xeciqe dlila wx epnf dkxrnd xeciqy ,mipey
,dnz dceark dkxrnd ivr xeciq zcear aygiz ,meia wx epnf

.xcqnd xfd aiigzie
dcear dpi` dkxrnd xeciq zcear mlerl :`xnbd zvxzn
miyrpy s`e ,dixg` dyrpy mivr ixifb ipy xeciq zngn ,dnz
dcearl zaygp mixcte mixa` zxhwdy mrhde ,mipnf ipya
mixa`d zxhwdy meyn ,oycd znexz dixg` yiy zexnl dnz

mixctde,àéä àîîéc äãBáò óBñx`y xg` zkynpe dlith `idy £¨¦¨¨¦
zkiiy oycd znexz oi`e ,mei ceran zepaxwa eyrpy zeceard
.dilr aiig xfy dnz dceark zaygp dxhwdd okle ,ef dxhwdl

:zeywdl dkiynn `xnbd,ïLcä úîeøz éøäåzcear dixg` yiy ©£¥§©©¤¤
mrhdy `xnbd dxaqe ,dilr aiig xf ok it lr s`e ,oycd z`ved
mipnf ipya zeyrp oycd z`vede oycd znexzy meyn `ed
dleki d`vedd eli`e dlila wx ziyrp dnexzdy ,mipey
wx epnfy dkxrnd xeciqy i`ce ok m`e ,meia mb zeyridl
yi df itle .meia wx epnfy oixifbd xeciql jiiy epi` ,dlila
:`xnbd zvxzn .'dnz dcear'l dkxrnd xeciq z` aiygdl
dixg` yiy s` 'dnz dcear'l zaygp oycd znexzy mrhd
`l` ,mipey mipnf ipya zeyrp ody meyn epi` oycd z`ved

oycd znexzy meyn,àéä àîîéc äãBáò úléçzz`ved oi`e §¦©£¨¦¨¨¦
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ïøãääðåùàøá êìò

äðùîàòébä íà eàøe eàö :äpeîîä íäì øî ¨©¨¤©§¤§§¦¦¦©
:øîBà äàBøä ,òébä íà !äèéçMä ïîæ§©©§¦¨¦¦¦©¨¤¥
ìë éðt øéàä :øîBà ìàeîL ïa àéúî !éà÷øa©§©©§¨¤§¥¥¥¦§¥¨
eëøöeä änìå .ïä :øîBà àeäå ?ïBøáçaL ãò çøænä©¦§¨©¤§¤§§¥¥§¨¨§§
ãéîzä úà eèçLå ,çøæî øéàäL enéãå ,äðálä øBàî äìò úçà íòtL ?Cëì§¨¤©©©©¨¨§©§¨¨§¦¤¥¦¦§¨§¨£¤©¨¦
:Lc÷na äéä ììkä äæ .äìéáhä úéáì ìBãb ïäk eãéøBä .äôéøOä úéáì eäeàéöBäå§¦§¥©§¥¨¦Ÿ¥¨§¥©§¦¨¤©§¨¨¨©¦§¨
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קכו
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxt`nei

àøîâéà÷øá äìò.wxan xzei xi`d Ðíéìòåô øåëùì"ezk`lnl yi` e`vi" i`d Ð

.xekyl milret `evnl xzeia mikyn `edy ziad lra `l` ,i`w milretd lr e`l

íäøáàã äéúåìö.ely axrd zltz Ðéìúåë éøçùî éëî,gxfnl zepetd zeneg Ð

dngdy ,zery ray zligzae .odilr zvvepe gxfnd on d`ad dngd updn epialdy

dyer dpi` Ð mc` lk y`xa riwxd rvn`a

milzkd oze` oixigyn odizgz `l` ,cenr

lzekd y`xa `l` zvvep dng oi`y itl

ztiwf lr eiaer zty ly eceg lvine ,eiaera

illv mihep `zry `iddn ,zxgyne lzekd

.axr iexwe ,axrøîâðå íå÷éð íäøáàî ïðàÐ

?mdxa`k oifixf zeidl epcnll z`aúåéäì ìç
úáù áøòáoia ly cinz xdnl jxved Ð

ehgyp migqty itl ,zleki lka miaxrd

:mzd opixn`e .mei ceran ozelvl jixve ,eixg`

:ipzwe .axr illv ehpi ikn ,dipic` dil opinwen

ixgyn ikn i`e .dvgne yya cinzd hgyp

ikn dihgyp Ð miaxrd oia ixwin ilzek

.ray zlgzn epiidc ,ixgynéðååëî àìãÐ

dzid dnegdy itle ,mevnva mitewf eed `l

,dlere zxvwzne zklede ,dhnln dagx

lvin dlrnl eiaer zty ly eceg oi` jkitle

dng jynizy cr ,exigydl eztiwf lr

.axrnlúåðéðâèöéàzekilda iwa zeidl Ð

`aaa `ipz ikdc ,zeryd zeligze zelfnd

Ð "lka mdxa` z` jxa 'de" (a,fh) `xza

gxfn ikln lke ,eala dzid dlecb zepipbhvi`

.zelfna le`yl egztl oinikyn axrneäìåã
ä÷ùîå.wync ly oewixhep Ðúåöî òáùÐ

dpzp `l dxez la` ,gp ipa lk x`yl eehvpy

.elïéìéùáú éáåøéò åìéôàdkld epi`y Ð

.owzl oicizry mixteq zpwz `l` ,ipiqn dynløùôî åäéàå:xnelk ,melgd xzet Ð

?aiyn `ed l`ey `edåäéà øîà.bbd lry df Ðïåøáçáù ãò.`id dli`y Ðúéòáéàå
àòøàà éà÷ã éàä àîéàcvik ,od xn` Ð?gxfnd lk ipt xi`d :`rx`` i`wc `d xn`?

ip` jk ,od :`rx`` i`wc i`d el xn`e .xi`d oexagay cr :el xne` dfe .dli`y oeyla

iyily wxt) inlyexi cenlza epivne .l`ey

oixikfn zea` zekf xikfdl ick :(dpey`x dkld

.oexagóìçéî éîågeniva dng xeniz geniv Ð

.dpal xenizäîç ìù øåîéú,xgyd zelr Ð

"oyr zexnze" oeyl .sewf xnzk d`xpe rwapy

.dlere swefy my lr (b l`ei)ïðåòîä íåéÐ

cra d`xp xenizd oi`e ,miara xeyw riwxd

zenewna miard xefit mewna `l` ltxr

.arl ar oia ,daxdäðéî òîùmeia xn`wcn Ð

.daxd zenewna rwap operndàáéòã àîåé
àùîéù äéìåëdngdy ,lv mewna elit` Ð

cbpk oelg jxc z`vei dpi`e mewn lka zrwea

`ide ,dipta micner miardy ,zepelg

.oday weqit lka zrweae mdilr zhytzn

úåøåò çåèùì.yaiil Ðùåìú àì.gqta Ð

àùîùã àîäåæ.opernd mei ly meg eze` Ð

àìçã àðãegix `vi `ly ,dti mezq dity Ð

gix my `vei Ð ohw awp awep dz`yke .yelgie

dngdy jezn ,opernd mei jk ,c`n wfg

jxc gka zawep Ð yeak dly mege ,dqekn

.miard awpàùîùã éøéøáù"mixepq" Ð

zawepd yny .ixixay opinbxzn (hi ziy`xa)

cbpk eipir ozepd .miphw miard awp jxc gka

lkzqnd on xzei mixepqd el miyw awpd

.xie`ay dngaàôìéã êéðîéñåslc dyw Ð

.minl eteb lk qpkp m`yn mc`d lr cxeid
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Léà íòä ìk eàöéå ,"ïBøáça ãò çøænä ìë éðt§¥¨©¦§¨©§¤§§¨§¨¨¨¦

.Bzëàìîì Léà¯!àáeè déì dâð éëä éà¯øBkNì ¦¦§©§¦¨¦¨©¥¨¦§
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íäøáàî ïðà :óñBé áø øîà .éìúBk éøçLî ékî¦¦©§£¥§¥¨©©¥£©¥©§¨¨
?øîâéðå íe÷éð¯,íäøáàî øîb àpz :àáø øîà ¥§¦§©¨©¨¨©¨¨©¥©§¨¨

ìBné éðéîMä íBiáe" :àéðúc ?dépéî ïðéøîb àì ïðàå©£©¨¨§¦©¦¥§©§¨©©§¦¦¦
"Búìøò øNa¯øLk íBiä ìkL ãnìî,äìéîì §©¨§¨§©¥¤¨©¨¥§¦¨

íkLiå" øîàpL ,úBöîì ïéîéc÷î ïéæéøfäL àlà¤¨¤©§¦¦©§¦¦§¦§¤¤¡©©©§¥
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úaL áøòa úBéäì¯áø÷å äöçîe LLa èçLð ¦§§¤¤©¨¦§¨§¥¤¡¨§¨¥

!éìúBk éøçLî ékî déèçLðå .äöçîe òáLa¯éàî §¤©¤¡¨§¦§£¥¦¦©§£¥§¥©
äöçîe LLa Lc÷nä úéác éìúBk àîìéãå ?àéLe÷§¨§¦§¨§¥§¥©¦§¨§¥¤¡¨
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,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ eðéáà á÷òé ,"÷çöé ï÷æ ék éäéå" øîàpL äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ eðéáà ÷çöé ,"íéîia àa ï÷æ íäøáàå"§©§¨¨¨¥¨©¨¦¦§¨¨¦¨¥§¥¦¦¨¨¨¤¤¡©©§¦¦¨¥¦§¨©£Ÿ¨¦¨¥§¥¦¦¨¨¨
eãák ìàøNé éðéòå" øîàpLï÷fîBúéa ï÷æ Bcáò ìà íäøáà øîàiå" øîàpL ,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ íäøáà ãáò øæòéìà ." ¤¤¡©§¥¥¦§¨¥¨§¦Ÿ¤¡¦¤¤¤¤©§¨¨¨¥§¥¦¦¨¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©§¨¨¤©§§©¥

"øæòéìà ÷Nnc àeä" .Baø úøBúa ìLBnL :øæòìà éaø øîà ,"Bì øLà ìëa ìLnä¯BúøBzî ä÷Lîe äìBcL :øæòìà éaø øîà ©¥§¨£¤¨©©¦¤§¨¨¤¥§©©©¤¤¡¦¤¤¨©©¦¤§¨¨¤¤©§¤¦¨
"éì÷a íäøáà òîL øLà á÷ò" øîàpL ,dlek äøBzä ìk eðéáà íäøáà íéi÷ :áø øîà .íéøçàì Baø ìLåâåáø déì øîà .' ¤©©£¥¦¨©©¦¥©§¨¨¨¦¨©¨¨¤¤¡©¥¤£¤¨©©§¨¨§Ÿ¦£©¥©

!úBöî òáL àîéàå :áøì àéiç øa éîéL¯.äìéî éîð àkéà àä¯!äìéîe úBöî òáL àîéàå¯éúBöî" ïk íà :déì øîà"éúøBúå ¦¦©¦¨§©§¥¨¤©¦§¨¦¨©¦¦¨§¥¨¤©¦§¦¨¨©¥¦¥¦§©§Ÿ©
"éúøBz" øîàpL ,ïéìéLáú éáeøéò eléôà eðéáà íäøáà íéi÷ :éLà áø àîéúéàå áø øîà ?éì änì¯úçàå áúëaL äøBz úçà ¨¨¦¨©©§¦¥¨©©¦¦¥©§¨¨¨¦£¦¥¥©§¦¦¤¤¡©Ÿ¨©©¨¤¦§¨§©©

.ät ìòaL äøBzéà÷c Cä àîéìéà ?ïä øîà ïàî ."ïä øîBà àeäå 'åëå øîBà ìàeîL ïa àéúî"àøbéàà¯àeäå íéìç àeä ¨¤§©¤©§¨¤§¥¥§¥¥©¨©¥¦¥¨©§¨¥©¦§¨¨¥§
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éìçéî éîe .'åëå "Cëìøenéz äîBc Bðéà :øîBà éaø ,àéðúäå ?óäðáì ìL øenéz ,änç ìL øenéúì äðáì ìL¯,ìwîk äìBòå ønúî §¨¦¦£¦§¨©§¨©¦¥¥¤¦¤§¨¨§¦¤©¨¦¤§¨¨§©¥§¤§©¥
änç ìL øenéz¯:dpéî òîL ,àtt áø øîà .ïàëìe ïàëì òéöôîe ,äéä ïpeòîä íBé :ìàòîLé éaø éác àðz .ïàëìe ïàëì òéöôî ¦¤©¨©§¦©§¨§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥©§¨¨¨©§¦©§¨§¨¨©©©¨§©¦¨

àáéòc àîBé¯dpéî à÷ôð éàîì .àLîL délek¯ìéçBhLénça àìå änça àì ùeìz àì äMà :àáø Løããëì ,éîð éà .úBøBò ¨§¥¨¥¦§¨§©¨§¨¦¨§©¥¦©¦§¦§¨©¨¨¦¨Ÿ¨Ÿ©©¨§Ÿ§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc `nei(iyiy meil)

àøîâ
mi`pz ewlgpe .dngd up mcew dhigyd onfy x`ean dpyna

:hegyl elkeiy ick didiy jixv xe` dnkìàòîLé éaø àéðz©§¨©¦¦§¨¥
,øîBàxne` bba dtevdéà÷øa ÷øa-.xe`d xi`dàáé÷ò éaø ¥¨©©§©©¦£¦¨
,øîBàdtevdxne`éà÷øa äìò-.xge`n xzei `ede ,xe`d dlr ¥¨¨©§©

éà÷øa óà ,øîBà ïBéL÷tà ïa àîeçð[xi`d-],ïBøáçaxyt`e ©¨¤©©§§¥©©§©§¤§
.oexag z` xe`d gkn ze`xlìò äpeînä (øîBà) ìàeîL ïa àéúî©§¨¤§¥¥©§¤©

ïa äãeäé éaø .ïBøáçaL ãò çøænä ìk éðt øéàä ,øîBà úBñéétä©§¨¥¥¦§¥¨©¦§¨©¤§¤§©¦§¨¤
e ,ïBøáça ãò çøænä ìk éðt øéàä ,øîBà àøéúaxak dfl sqepa §¥¨¥¥¦§¥¨©¦§¨©§¤§

,Bzëàìîì Léà Léà íòä ìk eàöélk ipt xi`dn xge`n `ede ¨§¨¨¨¦¦¦§©§
.gxfnd

:`xiza oa dcedi iax lr dywn `xnbdéëä éàcr epiznd m` - ¦¨¦
,dngd upd cr epiidc ,mrd e`viyàáeè déì dâðxg`zp -onfd ¨©¥¨

:`xnbd zvxzn .c`nïðéøîà÷ íéìòBt øBkNìe`viy dpeekd - ¦§£¦¨©§¦¨
ick dngd upd mcew mi`veie ,milret ytgl mizad ilra

.dngd upda cin eligziy
zefixfd oipra `xnbd d`ian ,xweaa zefixfd oipra exaicy oeik

:dgpn zlitza,àøôñ áø øîàonfdéúBìö[dgpn zlitz-] ¨©©©§¨§¥
íäøáàcdid ,epia`éìúBk éøçLî ékîlv ze`xidl lgdyk - §©§¨¨¦¦©§£¥§¥

.axrnl riwxd rvn`n dhep ynydyk `ede ,milzkd gxfna
`xnbd dywn:øîâéðå íe÷éð íäøáàî ïðà ,óñBé áø øîàozip ike - ¨©©¥£¨¥©§¨¨¥§¦§©

.edenk fixf zeidl leki in ixd ,mdxa`n cenlløîà[dywd-] ¨©
àáød ixd ,sqei ax ziiyew lrøîb àpz[cnl-]ïðàå ,íäøáàîàì ¨¨©¨¨©¥©§¨¨§£©Ÿ

dépéî ïðéøîb.epnn cnlp `ly recn -,mdxa`n cnl `pzd okide ©§¦©¦¥
àéðúcxn`p ,dlin zevn iabl(b ai `xwie)øNa ìBné éðéîMä íBiáe' §©§¨©©§¦¦¦§©

,'Búìøòdf weqteíBiä ìkL ãnìîipinydàlà ,äìéîì øLk ¨§¨§©¥¤¨©¨¥§¦¨¤¨
Lmewn lknïéîéc÷î ïéæéøfäoixdnneìmiiwøîàpL ,úBöîziy`xa) ¤©§¦¦©§¦¦§¦§¤¤¡©

(b ak.'åâå 'Láçéå ø÷aa íäøáà íkLiå'mdxa`n cnl `pzdy jkne ©©§¥©§¨¨©Ÿ¤©©£Ÿ
.zeevnl zefixf epnn cenll xyt`y gken ,dlinl zefixf

óñBé áø ,àáø øîà àlà,mdxa`n zefixf cnlp ji` dywd `l ¤¨¨©¨¨©¥
`l`déì àéL÷ à÷ àädpynn `xtq ax lr zeywdl ezpeek - ¨¨©§¨¥

,migqtaïðúcqt)(.gp mig,úaL áøòa úBéäì íéçñt éáøò ìçonfde ¦§©¨©§¥§¨¦¦§§¤¤©¨
oaxwl,wegc gqt`di df meiay epwizèçLðcinzdLLazery ¦§¨§¥
äöçîe,ziriayd dryd rvn` epiidc ,meid onòáLa áø÷å ¤¡¨§¨¥§¤©
.äöçîe,ray zligzn `ed axry mdxa`n micnel m` ,dywe ¤¡¨

déèçLðåxak mei eze`a cinzd z`,éìúBk éøçLî ékîdfy §¦§£¥¦¦©§£¥§¥
.df meia wegc onfd ixdy ,ray zligza

:`xnbd dywnàéLe÷ éàîcinzd z` ehgyiy `iyewd dn - ©§¨
,ray zligzaàîìéãåile` -Lc÷nä úéác éìúBkwxLLa §¦§¨§¥§¥©¦§¨§¥
éøçLî äöçîe`ede ,mixigyn eid -àáeè éðåekî àìã íeMî- ¤¡¨©§£¥¦§Ÿ¦©§¥¨

dhnln miagx eid `l` dhnle dlrnl dey agexa eid `ly
wx lzekd gxfna d`xp lvd dide ,dlrn itlk mixve miklede
milelr mi`exdy ,ray zligza ehgy `l okle .dry ivg ixg`
dgpn lltzdl e`eai oke ,zevg mcew mb hegyl xyt`y zerhl

.df onfa
énð éàixd mdxa`n dgpn onf micnel ji` ,dyw cere -éðàL ¦©¦©¦

[dpey-]Baìa äúéä äìBãb úeðéðâèöéàc íäøáàjldna iwa did - ©§¨¨§¦§©§¦§¨¨§¨§¦
lltzdle zerhl mileki ep` la` ,dgpn onf izn rcie zelfnd

.onfd iptlï÷æc íeMî ,énð éà[mkg-],äåä äáéLéa áLBéå`a `le ¦©¦¦§¨¥§¥¦¦¨£¨
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קכז
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxt`nei

àøîâéà÷øá äìò.wxan xzei xi`d Ðíéìòåô øåëùì"ezk`lnl yi` e`vi" i`d Ð

.xekyl milret `evnl xzeia mikyn `edy ziad lra `l` ,i`w milretd lr e`l

íäøáàã äéúåìö.ely axrd zltz Ðéìúåë éøçùî éëî,gxfnl zepetd zeneg Ð

dngdy ,zery ray zligzae .odilr zvvepe gxfnd on d`ad dngd updn epialdy

dyer dpi` Ð mc` lk y`xa riwxd rvn`a

milzkd oze` oixigyn odizgz `l` ,cenr

lzekd y`xa `l` zvvep dng oi`y itl

ztiwf lr eiaer zty ly eceg lvine ,eiaera

illv mihep `zry `iddn ,zxgyne lzekd

.axr iexwe ,axrøîâðå íå÷éð íäøáàî ïðàÐ

?mdxa`k oifixf zeidl epcnll z`aúåéäì ìç
úáù áøòáoia ly cinz xdnl jxved Ð

ehgyp migqty itl ,zleki lka miaxrd

:mzd opixn`e .mei ceran ozelvl jixve ,eixg`

:ipzwe .axr illv ehpi ikn ,dipic` dil opinwen

ixgyn ikn i`e .dvgne yya cinzd hgyp

ikn dihgyp Ð miaxrd oia ixwin ilzek

.ray zlgzn epiidc ,ixgynéðååëî àìãÐ

dzid dnegdy itle ,mevnva mitewf eed `l

,dlere zxvwzne zklede ,dhnln dagx

lvin dlrnl eiaer zty ly eceg oi` jkitle

dng jynizy cr ,exigydl eztiwf lr

.axrnlúåðéðâèöéàzekilda iwa zeidl Ð

`aaa `ipz ikdc ,zeryd zeligze zelfnd

Ð "lka mdxa` z` jxa 'de" (a,fh) `xza

gxfn ikln lke ,eala dzid dlecb zepipbhvi`

.zelfna le`yl egztl oinikyn axrneäìåã
ä÷ùîå.wync ly oewixhep Ðúåöî òáùÐ

dpzp `l dxez la` ,gp ipa lk x`yl eehvpy

.elïéìéùáú éáåøéò åìéôàdkld epi`y Ð

.owzl oicizry mixteq zpwz `l` ,ipiqn dynløùôî åäéàå:xnelk ,melgd xzet Ð

?aiyn `ed l`ey `edåäéà øîà.bbd lry df Ðïåøáçáù ãò.`id dli`y Ðúéòáéàå
àòøàà éà÷ã éàä àîéàcvik ,od xn` Ð?gxfnd lk ipt xi`d :`rx`` i`wc `d xn`?

ip` jk ,od :`rx`` i`wc i`d el xn`e .xi`d oexagay cr :el xne` dfe .dli`y oeyla

iyily wxt) inlyexi cenlza epivne .l`ey

oixikfn zea` zekf xikfdl ick :(dpey`x dkld

.oexagóìçéî éîågeniva dng xeniz geniv Ð

.dpal xenizäîç ìù øåîéú,xgyd zelr Ð

"oyr zexnze" oeyl .sewf xnzk d`xpe rwapy

.dlere swefy my lr (b l`ei)ïðåòîä íåéÐ

cra d`xp xenizd oi`e ,miara xeyw riwxd

zenewna miard xefit mewna `l` ltxr

.arl ar oia ,daxdäðéî òîùmeia xn`wcn Ð

.daxd zenewna rwap operndàáéòã àîåé
àùîéù äéìåëdngdy ,lv mewna elit` Ð

cbpk oelg jxc z`vei dpi`e mewn lka zrwea

`ide ,dipta micner miardy ,zepelg

.oday weqit lka zrweae mdilr zhytzn

úåøåò çåèùì.yaiil Ðùåìú àì.gqta Ð

àùîùã àîäåæ.opernd mei ly meg eze` Ð

àìçã àðãegix `vi `ly ,dti mezq dity Ð

gix my `vei Ð ohw awp awep dz`yke .yelgie

dngdy jezn ,opernd mei jk ,c`n wfg

jxc gka zawep Ð yeak dly mege ,dqekn

.miard awpàùîùã éøéøáù"mixepq" Ð

zawepd yny .ixixay opinbxzn (hi ziy`xa)

cbpk eipir ozepd .miphw miard awp jxc gka

lkzqnd on xzei mixepqd el miyw awpd

.xie`ay dngaàôìéã êéðîéñåslc dyw Ð

.minl eteb lk qpkp m`yn mc`d lr cxeid
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àøîâ
mi`pz ewlgpe .dngd up mcew dhigyd onfy x`ean dpyna

:hegyl elkeiy ick didiy jixv xe` dnkìàòîLé éaø àéðz©§¨©¦¦§¨¥
,øîBàxne` bba dtevdéà÷øa ÷øa-.xe`d xi`dàáé÷ò éaø ¥¨©©§©©¦£¦¨
,øîBàdtevdxne`éà÷øa äìò-.xge`n xzei `ede ,xe`d dlr ¥¨¨©§©

éà÷øa óà ,øîBà ïBéL÷tà ïa àîeçð[xi`d-],ïBøáçaxyt`e ©¨¤©©§§¥©©§©§¤§
.oexag z` xe`d gkn ze`xlìò äpeînä (øîBà) ìàeîL ïa àéúî©§¨¤§¥¥©§¤©

ïa äãeäé éaø .ïBøáçaL ãò çøænä ìk éðt øéàä ,øîBà úBñéétä©§¨¥¥¦§¥¨©¦§¨©¤§¤§©¦§¨¤
e ,ïBøáça ãò çøænä ìk éðt øéàä ,øîBà àøéúaxak dfl sqepa §¥¨¥¥¦§¥¨©¦§¨©§¤§

,Bzëàìîì Léà Léà íòä ìk eàöélk ipt xi`dn xge`n `ede ¨§¨¨¨¦¦¦§©§
.gxfnd

:`xiza oa dcedi iax lr dywn `xnbdéëä éàcr epiznd m` - ¦¨¦
,dngd upd cr epiidc ,mrd e`viyàáeè déì dâðxg`zp -onfd ¨©¥¨

:`xnbd zvxzn .c`nïðéøîà÷ íéìòBt øBkNìe`viy dpeekd - ¦§£¦¨©§¦¨
ick dngd upd mcew mi`veie ,milret ytgl mizad ilra

.dngd upda cin eligziy
zefixfd oipra `xnbd d`ian ,xweaa zefixfd oipra exaicy oeik

:dgpn zlitza,àøôñ áø øîàonfdéúBìö[dgpn zlitz-] ¨©©©§¨§¥
íäøáàcdid ,epia`éìúBk éøçLî ékîlv ze`xidl lgdyk - §©§¨¨¦¦©§£¥§¥

.axrnl riwxd rvn`n dhep ynydyk `ede ,milzkd gxfna
`xnbd dywn:øîâéðå íe÷éð íäøáàî ïðà ,óñBé áø øîàozip ike - ¨©©¥£¨¥©§¨¨¥§¦§©

.edenk fixf zeidl leki in ixd ,mdxa`n cenlløîà[dywd-] ¨©
àáød ixd ,sqei ax ziiyew lrøîb àpz[cnl-]ïðàå ,íäøáàîàì ¨¨©¨¨©¥©§¨¨§£©Ÿ

dépéî ïðéøîb.epnn cnlp `ly recn -,mdxa`n cnl `pzd okide ©§¦©¦¥
àéðúcxn`p ,dlin zevn iabl(b ai `xwie)øNa ìBné éðéîMä íBiáe' §©§¨©©§¦¦¦§©

,'Búìøòdf weqteíBiä ìkL ãnìîipinydàlà ,äìéîì øLk ¨§¨§©¥¤¨©¨¥§¦¨¤¨
Lmewn lknïéîéc÷î ïéæéøfäoixdnneìmiiwøîàpL ,úBöîziy`xa) ¤©§¦¦©§¦¦§¦§¤¤¡©

(b ak.'åâå 'Láçéå ø÷aa íäøáà íkLiå'mdxa`n cnl `pzdy jkne ©©§¥©§¨¨©Ÿ¤©©£Ÿ
.zeevnl zefixf epnn cenll xyt`y gken ,dlinl zefixf

óñBé áø ,àáø øîà àlà,mdxa`n zefixf cnlp ji` dywd `l ¤¨¨©¨¨©¥
`l`déì àéL÷ à÷ àädpynn `xtq ax lr zeywdl ezpeek - ¨¨©§¨¥

,migqtaïðúcqt)(.gp mig,úaL áøòa úBéäì íéçñt éáøò ìçonfde ¦§©¨©§¥§¨¦¦§§¤¤©¨
oaxwl,wegc gqt`di df meiay epwizèçLðcinzdLLazery ¦§¨§¥
äöçîe,ziriayd dryd rvn` epiidc ,meid onòáLa áø÷å ¤¡¨§¨¥§¤©
.äöçîe,ray zligzn `ed axry mdxa`n micnel m` ,dywe ¤¡¨

déèçLðåxak mei eze`a cinzd z`,éìúBk éøçLî ékîdfy §¦§£¥¦¦©§£¥§¥
.df meia wegc onfd ixdy ,ray zligza

:`xnbd dywnàéLe÷ éàîcinzd z` ehgyiy `iyewd dn - ©§¨
,ray zligzaàîìéãåile` -Lc÷nä úéác éìúBkwxLLa §¦§¨§¥§¥©¦§¨§¥
éøçLî äöçîe`ede ,mixigyn eid -àáeè éðåekî àìã íeMî- ¤¡¨©§£¥¦§Ÿ¦©§¥¨

dhnln miagx eid `l` dhnle dlrnl dey agexa eid `ly
wx lzekd gxfna d`xp lvd dide ,dlrn itlk mixve miklede
milelr mi`exdy ,ray zligza ehgy `l okle .dry ivg ixg`
dgpn lltzdl e`eai oke ,zevg mcew mb hegyl xyt`y zerhl

.df onfa
énð éàixd mdxa`n dgpn onf micnel ji` ,dyw cere -éðàL ¦©¦©¦

[dpey-]Baìa äúéä äìBãb úeðéðâèöéàc íäøáàjldna iwa did - ©§¨¨§¦§©§¦§¨¨§¨§¦
lltzdle zerhl mileki ep` la` ,dgpn onf izn rcie zelfnd

.onfd iptlï÷æc íeMî ,énð éà[mkg-],äåä äáéLéa áLBéå`a `le ¦©¦¦§¨¥§¥¦¦¨£¨
.enir dpikydy zerh icil

:daiyia ayiy di`xeî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàczligzïäéîé §¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¥¤
,eðéúBáà ìL,dxez ozn mcew s`eäLøt àì[dwqt-].íäî äáéLé ¤£¥Ÿ¨§¨§¦¨¥¤

øîàpL ,íänò äáéLé íéøöîa eéäzeyrl dynl d"awd xn`yk ¨§¦§©¦§¦¨¦¨¤¤¤¡©
mixvna mizten(fh b zeny)'ìàøNé éð÷æ úà zôñàå Cì',epiide ¥§¨©§¨¤¦§¥¦§¨¥

.l`xyi inkgøîàpL ,íänò äáéLé øaãna eéä(fh `i xacna)äôñà' ¨©¦§¨§¦¨¦¨¤¤¤¡©¤§¨
,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ eðéáà íäøáà .'ìàøNé éð÷fî Léà íéòáL éì¦¦§¦¦¦¦§¥¦§¨¥©§¨¨¨¦¨¥§¥¦¦¨¨¨

øîàpL(` ck ziy`xa)ï÷æ íäøáàå'[dnkg dpw-]÷çöé .'íéîia àa ¤¤¡©§©§¨¨¨¥¨©¨¦¦§¨
øîàpL ,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ eðéáà(` fk my),'÷çöé ï÷æ ék éäéå' ¨¦¨¥§¥¦¦¨¨¨¤¤¡©©§¦¦¨¥¦§¨

oke .dxeza mkg didy epiide,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ eðéáà á÷òé©£Ÿ¨¦¨¥§¥¦¦¨¨¨
øîàpLdpwf oeyl elv`(i gn my).'ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå's`e ¤¤¡©§¥¥¦§¨¥¨§¦Ÿ¤
øæòéìàdidyøîàpL ,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ íäøáà ãáòck my) ¡¦¤¤¤¤©§¨¨¨¥§¥¦¦¨¨¨¤¤¡©

(a,'Bì øLà ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò ìà íäøáà øîàiå'eøîàlr ©Ÿ¤©§¨¨¤©§§©¥Ÿ¥§¨£¤¨©
df.Baø úøBúa ìLBnL øæòìà éaøxn`py ,di`x cere(a eh my)àeä' ©¦¤§¨¨¤¥§©©

,'øæòéìà ÷Nnceøæòìà éaø øîàoewixhep `id 'wync'yäìBcL ©¤¤¡¦¤¤¨©©¦¤§¨¨¤¤
.íéøçàì Baø ìL BúøBzî ä÷Lîe©§¤¦¨¤©©£¥¦

:mdxa` lv` zeevn meiw oipra dkiynn `xnbdíéi÷ áø øîà̈©©¦¥
øîàpL dlek äøBzä ìk eðéáà íäøáà(d ek my)òîL øLà á÷ò' ©§¨¨¨¦¨©¨¨¤¤¡©¥¤£¤¨©

'åâå éì÷a íäøáào`kne .'izxFze izFTg izFvn iYxnWn xnWIe ©§¨¨§Ÿ¦©¦§Ÿ¦§©§¦¦§©ª©§Ÿ¨
.dxezd lk z` miiwy,áøì àéiç øa éîéL áø déì øîààîéàå- ¨©¥©¦¦©¦¨§©§¥¨

wx miiwy xn`p ile`úBöî òáLlewa rnyy aygp dfae ,gp ipa ¤©¦§
wx miiwy xnel xyt` ji` :eziiyew oeyl lr `xnbd dywn .'d

zeevn rayäìéî énð àkéà àäziiyew :`xnbd zx`an .miiwy ¨¦¨©¦¦¨
,`id iniy axàîéàåwx miiwyúBöî òáLgp ipa.äìéîezvxzn §¥¨¤©¦§¦¨

:`xnbddéì øîà,iniy axl axïk íàzeevn ray wx miiwy ¨©¥¦¥
aezky dn ,dline,éì änì 'éúøBúå éúBöî'mircei xak ixd ¦§©§Ÿ¨¨¨¦
,el` zeevn xnyy.dxezd lk z` miiwy cnlp xezidne

àîéúéàå [àáø] (áø) øîàxn`y mixne` yie -íéi÷ ,éMà áø ¨©¨¨§¦¥¨©©¦¦¥
ïéìéLáz éáeøéò eléôà eðéáà íäøáà,s``le minkg depwizy ©§¨¨¨¦£¦¥¥©§¦¦

,ipiqa dynl dxn`p'éúøBz' øîàpLmiiwy cnll ,miax oeyla ¤¤¡©Ÿ¨
úçà[oia-],ät ìòaL äøBz úçàå áúëaL äøBzdt lray dxeze ©©¨¤¦§¨§©©¨¤§©¤

.oiliyaz aexir oebk epiid
:dpyna epipy'åëå øîBà ìàeîL ïa àéúî'.'ïä øîBà àeäåzxxan ©§¨¤§¥¥§¥¥

:`xnbdïä øîà ïàî,od dpr in -àîéìéàc xn`p m` -éà÷c Cä ©¨©¥¦¥¨©§¨¥
àøbéààike ,dyw ,bbd lr cnery dfy -øLôî àeäå íéìç àeä ©¦§¨¨¦§©§©

l`eyd mb `ed ike ,xnelk ,exzet mbe melgd mleg envr `ed -
.'oexagay cr gxfnd ipt lk xi`d' xn` `ed ixdy ,aiynd mbe

àlàod dpry xn`pàòøàà éà÷c Cädyw ,dhnl cnerd -àðî ¤¨©§¨¥©©§¨§¨
òãé:mikxc izya `xnbd zvxzn .gxfnd xi`dy rci oipn - ¨©

àîéà úéòaéàod xn`y xnel xyt` -àòøàà éà÷c Cäcnerd - ¦¨¥¥¨©§¨¥©©§¨
,dhnlàîéà úéòaéàåod xn`yàøbéàà éà÷c Cälr cnerd - §¦¨¥¥¨©§¨¥©¦§¨

:`xnbd zx`ane .bbd,àøbéàà éà÷c Cä àîéà úéòaéàxcqe ¦¨¥¥¨©§¨¥©¦§¨
dligza ,`ed mixacdeäéà øîàbbd lry dtevd -ìk éðt øéàä ¨©¦¥¦§¥¨

àòøàà éà÷c Cä déì øîàå ,çøænäm` dhnl cnerd el`eye - ©¦§¨§¨©¥©§¨¥©©§¨
d`xp xe`deäéà déì øîàå ,ïBøáçaL ãò[dtevd-]úéòaéàå .ïä ©¤§¤§§¨©¥¦¥§¦¨¥

,àòøàà éà÷c Cä àîéà,`ed xcqdeeäéà øîàdhnl cnerd - ¥¨©§¨¥©©§¨¨©¦
,l`ydéì øîàå ,çøænä ìk éðt øéàäribd ,dtevdxe`dãò ¥¦§¥¨©¦§¨§¨©¥©

déì øîàå ,ïBøáçaLdpre -dhnl cnerdïä.izl`y jk ok` - ¤§¤§§¨©¥¥
:dpyna epipy'eëå Cëì eëøöeä änìå'xe`n dlr zg` mrty §¨¨§§§¨§

:`xnbd dywn .'gxfn xi`dy enice dpaldéìçéî éîeó-ike ¦¦£¦
,dngl dpald zgixf oia zerhl xyt`àéðúäå,`ziixaaéaø §¨©§¨©¦

øenéz äîBc Bðéà ,øîBàxnzl dnece sewfd xe`d cenr -ìL ¥¥¤¦¤
äìBòå øîzî äðáì ìL øenéz ,änç ìL øenéúì äðáìmewnacg` §¨¨§¦¤©¨¦¤§¨¨¦©¥§¤

,ìwîkeïàëìe ïàëì òéöôî änç ìL øenéz.zenewn dnka d`xpe §©¥¦¤©¨©§¦©§¨§¨
:`xnbd zvxzn,ìàòîLé éaø éác àðzerhy meidïpeònä íBé ¨¨§¥©¦¦§¨¥©§¨

,äéädler dpald cenr s`y.ïàëìe ïàëì òéöôîe ¨¨©§¦©§¨§¨
dpéî òîL ,àtt áø øîà,xftzn mippra lwzpy dpald xe`y jkn ¨©©¨¨§©¦¨

càáéòc àîBé[opern mei-]àLîL déìek,mewn lka yny yi - ¨§¥¨¥¦§¨
daxda zrweae cg` mewna z`vl dleki dngd oi`y meyn

,`xnbd zx`ane .miawpdpéî à÷ôð éàîì,yny yi lva mby dfa §©¨§¨¦¨
ìúBøBò éçehLaeh opern meiae ,odl daeh ynydy ,oyaiil §©¥

.lva mb oghylLeìz àì äMà ,àáø Løããëì ,énð éàgqtaàì ¦©¦§¦§¨©¨¨¦¨Ÿ¨Ÿ
,änça,uingdl aexwe dqird znngnyåokàìyelzänç énça ©©¨§Ÿ§©¥©¨

`l oke ,lva elit` yelz `l opernd meiae .ynya engedy min -
.ynyd cbpk `ly elit` opernd meia milebn eidy mina yelz

àîäeæ ,ïîçð áø øîà[meg-]àLîéLcopern meiaéL÷wfg xzei - ¨©©©§¨£¨§¦§¨¨¥
àLîéLî.dnvréðîéñåC,df xekflàlçc àðc-uneg ziag ¦¦§¨§¦¨¨¨¨§©¨

,wfg gix `vei ohw awp da miawepyke ,`vei gixd oi`y dnezq
.wfega myn `vei megd miard oia awp yiyk opern meia oke

àLîéLc éøéøáLoiay ynyd ipxw epiidc ,ynyd xeepiq - ©§¦¥§¦§¨
,mipprdeL÷-xzei mda lkzqnd mc`l miywàLîéMîxe`n - ¨¦¦§¨
.ynydéðîéñåC,df xekflàôìécmc`l rixtn min ly wc mxf - §¦¨¨¦§¨
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äøéáò éøeäøä,zepf zeaygn -eL÷sebd z` zeyigkne zeyw - ¦§¥£¥¨¨
xzeiäøéáòî,dnvréðîéñåC,z`f xekflàøNéác àçéøgix - ¥£¥¨§¦¨¨¥¨§¦§¨

.el de`zny mc`l dyw ielv xya
àèéé÷c éäìéLuiwd seq -àéL÷xzei megd ea dyw -àèééwî- ¦§¥§©§¨©§¨¦©§¨
,envr uiwdn,uiwa enngzp xak zeixad sebe mlerdy oeik

,lw mega wefipe mngzn `ed eiykreéðîéñåC,z`f xekflàøepz §¦¨¨©¨
àøéâLlw ,hren onf xg`l zipy ewiqdl dvexe ,wqedy xepz - §¦¨

.mihren mivra ewiqdl
àåúéñc àzLéàrecia ,sxegd zenia sebd z` gicwny ileg - ¦§¨§¦§¨

df ilegyàéL÷xzei dyw -àèéé÷cî,uiway zgcwd megn - ©§¨¦§©§¨
dfy oniq sebd z` mngl zgcwd dgilvd xewd s` lr m`y oeik

.dyw ilegéðîéñåC,z`f xekflàøéø÷ àøepzdywy ,xw xepz - §¦¨¨©¨§¦¨
.miaexn mivra wfg ewqidy reci edewiqiyk la` ,ewiqdl

àz÷ézòa øîâéîgkye cnl xaky ,oyi xac cenll -àéL÷- ¦§©§©¦§¨©§¨
xzei dywàúcçî,cnl `l oiicry ycg xac cenlln -éðîéñåC ¥©§¨§¦¨¨

,z`f xekflàðéè øa àðéèelaiby oyi hih epiidc ,hih oa hih - ¦¨©¦¨
xnegn hih labln dipy mrt elabl dyw xzei dywzde eze`

.ycg
lirl `ziixaa epipyly xenizl dpal ly xeniz dnec epi` xne` iax ,(:gk)

:o`kle o`kl rivtn dng ly xeniz ,lwnk dlere xnzn dpal ly xeniz ,dngøîà̈©
éaøc àîòè éàî ,eäaà éaøz`f cnly :x`ane .z`f cnl oipn - ©¦©¨©©£¨§©¦

n,'øçMä úìià ìò çvðnì' áéúëc,zlii` xgyd z` aezkd dpiky ¦§¦©§©¥©©©¤¤©©©
,dli`l dnec xgydy epcnlläîd oin,Bæ äìiàxkfd epiidc ¨©¨¨

dlyïàëìe ïàëì úBìéöôî äéðø÷,mipeeik dnkl zewlgp -óà ©§¤¨©§¦§¨§¨©
äæ øçL[dngd xeniz-].ïàëìe ïàëì òéöôî ©©¤©§¦©§¨§¨

dn it lr ,'xgyd zli`' zeaiz z` yexcl dkiynn `xnbd
dlibna exn`y:df xenfn dxn` xzq`y (:eh)änì ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨¨

øzñà äìLîðdf xenfnaøö dîçø äìià äî ,Eì øîBì ,äìiàì ¦§§¨¤§¥§©¨¨©§¨©¨¨©£¨©
ejk jeznäòLå äòL ìk dìòa ìò äáéáçdlreayäðBLàø äòLk £¦¨©©£¨¨¨¨§¨¨§¨¨¦¨

,dpey`x dlira zryk -ìk LBøåLçà ìò äáéáç äúéä øzñà óà©¤§¥¨§¨£¦¨©£©§¥¨
,äðBLàø äòLk äòLå äòLxn`py enk(fi a xzq`)KlOd ad`Ie' ¨¨§¨¨§¨¨¦¨©¤¡©©¤¤

'zlEzAd lMn eiptl cqge og `VYe miWPd lMn xYq` z`. ¤¤§¥¦¨©¨¦©¦¨¥¨¤¤§¨¨¦¨©§Ÿ
øzñà äìLîð änì ,éqà éaø øîàdf xenfnaøçMìxe` zligz - ¨©©¦©¦¨¨¦§§¨¤§¥§©©

,xweadäî Eì øîBìdøçMa `ed epnf,äìélä ìk óBñmeiqay ©§©©©¨©©§¨
,xgyd zelr ligzn dlildóàonfa didy qpdøzñà`edóBñ ©¤§¥

íéqpä ìk.dfd mlera minqxetnd ¨©¦¦
:`xnbd dywnàkéà àäåqpäkeðçrecne ,mixet qp ixg` didy §¨¦¨£¨

iax xn`y dn :`xnbd zvxzn .miqpd lk seql mixet qp aygp
,miqpd lk seq `ed mixet qpy iq`ïðéøîà à÷ áBzëì äðzéð- ¦§¨¦§¨©§¦¨

qp la` ,xzq` zlibnk xtqa mazekl `ed oicy miqpl ezpeek
.dlibna azkp `l dkepg

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäzlibn ok`yäðzéð øzñà ¨¦¨§©§¨©¤§¥¦§¨
áúkéìqpl mixet qp aygp okl ,dazekl aeig mbe xzid yi - ¦¨¥

,azkidl ozip `l dkepg qpy oeik ,oexg`døzñà øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¤§¥

áúkéì äðzéð àìlr dqxebl `l` ,dlibna dazekl ieeiv oi` - Ÿ¦§¨¦¨¥
,mixeta dt lr dzexwl oke ,dtøîéîì àkéà éàî`xw recn - ©¦¨§¥©

epzip `l dkepg oiae mixet oia ixd ,miqpd lk seq iq` iax dl
dkepg qpe ,dlibnd z`ixwa mixet qp ,xn`idl `l` azkidl

vxzn .d`cede lldazlibn dpzip `ly xaeqy in :`xnbd z
e ,xg` ote`a weqtd z` yxec azkidl xzq`dì íé÷Bîdyxcl ¦¨

'xgy' zlin lykxn`y en.øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø §©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨
eìLîð änì ,øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîàcìL ïúlôz §¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨¨¨¦§§§¦¨¨¤

íé÷écö,'xgW' zlina weqta zefenxdúìiàk,dli`d oin - ©¦¦©©§©¤¤
,dly xkfd epiidcúìcânL ïîæ ìk Bæ äìià äî ,Eì øîBìlk - ©§¨©¨¨¨§©¤§©¤¤

dlicby dpyúBìéöôî äéðø÷,dipxwa levit sqep -íé÷écö óà ©§¤¨©§¦©©¦¦
,úòîLð ïúlôz älôúa ïéaønL ïîæ ìklynp dlitzd ieaixy ¨§©¤©§¦¦§¦¨§¦¨¨¦§©©

levitl lynp ozlitz rney d"awdy dne ,dli`d zlicbl
,dxeabe gk dli`d ztqen mipxwd levit ici lry myke ,mipxwd

.zrnype dlitzd zwfgzn mipepgz ieaix ici lr jk
gxfn xi`dy enice ,dpald xe`n dlr zg` mrty :dpyna epipy

ãéîzä úà eèçLå,dpynd dkiynne .dtixyd zial ede`ivede ¨£¤©¨¦
:`xnbd zxxan .dliahd zial lecb odk ecixedúîéàdfi`a - ¥©

odk ecixede epnf mcew cinzd z` ehgyy dpynd zwqer onf
,dliahd zial lecbàîéìéàxaecny xn`p m` -úBîé øàLa ¦¥¨¦§¨§

,äðMäike ,dliahd zial lecb odk ecixed epipy recn ok m`àì ©¨¨Ÿ
àéâñ[xyt` i`-]ìBãb ïäk åàìcixd ,ycwnd ziaa f` car ©§¨§¨Ÿ¥¨

lka dxiyke ,lecb odka `weec dceard oi` dpyd zeni x`ya
.mipdkdàlàdid dyrndy xnel jixv,íéøetkä íBéam` la` ¤¨§©¦¦

,dyw jkàkéà éî äðálä øBàîmeia zi`xp dpald ike - §©§¨¨¦¦¨
zery izy xak zrwey `id ixd ,xgyd zelrl jenq mixetikd

.xgyd zelrl jenq zi`xp `id ycegd seqa wxe .ok iptl
cinzd z` ehgy' ,miwlg ipyl zwlgp dpynd :`xnbd zvxzn
did dfe ,dpyd zeni x`ya xaecn 'dtixyd zial ede`ivede

yrnd meyne ,yceg seqad`xiy cr hegyl `ly epwiz dfd d
zerh ea rx`z `ny mixetikd meia s` jk epwize .xexiaa xgyd

e ,mixetikd mei ipicl mixfeg o`kne .df oirk zxg`,øîà÷ éëä̈¦¨¨©
,íéøetkä íBéáeøîà ékbbd lr cnerdéà÷øa ÷øa`aenk §©¦¦¦¨©¨©©§©

,meid zceara ligzdl xyt`e ,dpynd zligzaeãéøBäìBãb ïäk ¦Ÿ¥¨
äìéáhä úéáìmeia laehy zeliahd yngn dpey`x dliahl §¥©§¦¨

.mixetikd
,ïéáà éaøc deáà éðz,sxyi dlila hgypy gafy exn`y dnàì ¨¥£©§©¦¨¦Ÿ

lrBæ[dlila dhgypy dler-]ãáìaeøîà,ztxype dleqty ¦§©¨§
óBòä ú÷éìî óà àlà,dlila,äìéla äçðî úöéî÷e`id dleqt ¤¨©§¦©¨§¦©¦§¨©©§¨

e.óøùz¦¨¥
:`xnbd dywnóBòä úìBò àîìLa,dlila dwlnpyàîäåäc é ¦§¨¨©¨©©£¨

äåä,dzeigdl xyt` i`e ,did didy dn -õîB÷ àlàdgpn - £¨¤¨¤
ici lr dpwzl xyt` ixd dlila dvnwpy
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ezny in` cenr hk sc ± iyily wxt`nei
äøéáò éøåäøä.dyrn ly etebn xzei exya z` yigkdl miyw ,miyp ze`z Ðàçéø

àøùéáã.el de`zny ,c`n gix el dyw ilv xya gixnd Ðàèéé÷ã éäìéù,lel` Ð

lk mngzp xaky itl ,fenz ly uiwd megn eneg dyw ,`hiiwn dyw uiwd seq `edy

.ewifne lw mega dzr `ed mngzn ,cinz eilr xary uiwd mega zeixad sebe xie`d

àøéâù àøåðú êéðîéñåmeia wqedy `xepz Ð

mivra ewiqdl gepe `ed mg ,ylye minrt

.mihrenàååúéñã àúùéàzeni ly zgcw Ð

`edy recia Ð dlegd z` zenngn sxegd

zenia ezxrand zgcwn xzei c`n dyw

.uiwdàøéø÷ àøåðú êéðîéñåmivr jixv Ð

opev sebde opev xie`dy df s` .ewiqdl miaexn

.dyw ileg `edy recia Ð exiran ilegde

àúãçî äù÷ àú÷éúòá øîâéî,cnly in Ð

gkye ezrc giqdedn cenlle xefgl dyw Ð

.cnl `ly dnn xzei ,gkyyøá àðéè êéðîéñå
àðéèlzek xneg hihn eze` milaeby hih Ð

.ycg xtr ly hihn xzei elabl dyw ,oyiéàî
éáøã àîòè.rvtn dng ly xeniz xn`c Ð

åæ äìéàmipxw oi` ixdy ,hwp `weec e`l Ð

.daiwplúìéàë øúñà äìùîð äîìzkqna Ð

,df xenfn dxn` xzq`c opixn` (a,eh) dlibn

dpnid dwlzqp minlvd zial dribdy oeik

."ipzafr dnl il` il`" dxn` ,dpikyàçéðä
øîàã ïàîì,(`,f) dlibn zkqna `zbelt Ð

`ki`e ,micid z` d`nhn xn`c o`nl `ki`

e`lc micid z` d`nhn dpi`c xn`c o`nl

.`id xtqúôé øá ïéîéðá 'øë äì íé÷åîÐ

.zti xa oinipa iaxk xgy i`dl yixc :xnelk

'åë íé÷éãö ìù ïúìôú äìùîð äîìi`dc Ð

igex" enk ,dil yixc `ed dltz oeyl xgy

lr gvpnl ,(ek diryi) "jxgy` iaxwa

zlcbny onf lky ,zli`k `idy dltzd

levit da sqep dpye dpy lka ,zelivtn dipxw

.cg`'åë àîéìéà úîéà:dizrc `wlq `w Ð

`tiq ,dliahd zial lecb odk ecixed

cinzd z` hegyl erhy meiae ,`ed oizipznc

dliahd zial lecb odk ecixed xn`w dlila

i`d ded zni` .dliahd ixg` cinz hegyl

?zerhäðùä úåîé øàùá àîéð éàe`lc Ð

miycgd on cg` seqae ,mixetkd mei

.xgyd zelrl jenq zgnev dpaldykéâñ àì
ìåãâ ïäë åàìãmini x`y zcear iic `l Ð

.lecb odka e`lcàëéà éî äðáìä øåàî.xgyl jenq genvl Ðíåéáå :øîà÷ éëä
'åë éà÷øá ÷øá øîà éë íéøåôëä.`ed `zlinc `pwqn dtixyd zial ede`ivede Ð

meic dcear xcqa iiexe`l xcdne ,`id diytp dit`a `zlin lecb odk ecixede

mixetkd meia lecb odk oicixen eid i`wxa xne` d`exdyk :xn`w ikde .mixetkd

.zixgy dliahd zialãáìá åæ àì.sxyi exn` dlila hgypy ecal gaf `l Ðàìà
óøùú äìéìá äçðîä úöéî÷å óåòä ú÷éìî óàserd zwilnc ,dhigyn edl ixnbc Ð

.md migafd zhigy mewna dgpn zvinweäåä äåäã éàî.dxifgdl xyt` i` Ð
àåä
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àìàrnyn Ð dtixyd zial `vz dvnwpy dgpne dwlnpy serd zler elit`

,xgy ly cinzl mcew eaxwc meyn dil wetiz :dnize .dlila eyrpc meync

"dlerd" aizkc Ð xgy ly cinzl mcew xac `di `ly oiipn :(`,cl onwl) opixn`e

zgizt mcew ohgyy minly :xn`c (`,a) oiaexirc `nw wxta oke .dpey`x dler Ð

gzt ehgye" xn`py ,oileqt Ð lkidd zezlc

mcewc dil wetiz ?`xw il dnle "cren ld`

lkid zezlc egztp `lc oeikc ,ohgy cinz

r s`c .cinzd hgyp `l ok m` Ð`lc ab l

minlyn Ð "cren ld` gzt ehgye" dia aizk

,gezt `edy onfa `l` dil hegyl `lc opixnb

cr hgey hgeyd did `l :(a,l) cinza opzck

yi ,edin .gztpy lecbd xry lew rney didy

,cinzd hgype zezlcd egztpyk `idd :zegcl

`xw jixhvi`c :xnel yie .miizlc exbeq aeye

cinzd mcew meyn i`c ,dhigy meyn lqtinl

yixa gkenck ,ixii` `weec dxhwda `edd Ð

dilekc ,cere .(`,hp migqt) "hgyp cinz" wxt

cere .dxhwda ixii` "dlerd dilr jxre"c `xw

xac `di `ly xn`c `dc :wgvi epiax xne`

`icda `zi` ikde .devnl epiid Ð cinzl mcew

opilqt `lc `de .(a,hn zegpn) "zlkzd" wxta

lkidd zezlc zgizt mcew iedc meyn `zrnya

aizkck ,dhigya `l` lqtin `lc xnel yi Ð

`zyde .`l Ð dvinwe dwilna la` ,"ehgye"

epi` dpey`x dler "dlerd"c opixn`c i`nl

"zepaxwd lk mlyd dilr" ok m` ,devnl `l`

seqa xn`c :dnize .devnl `l` ded `l inp

rcepe ehgy (a,br migqt) "mixac el`" wxt

.dtixyd zial `vi Ð mci z` milrad ekyny

i`n zngn eleqt Ð dxiwr ira `l zxn` i`e

oia ly cinz xg` ehgyc meyn Ð ied `w

yie !`nlra devnlc opixn` `d .'eke miaxrd

aixwdl xeq` la` ,xyk Ð eaixwd m` :xnel

zial xyad `vi ikdle ,cinzd xg` mixeni`d

ey`xa eze` oilie ,dlrie :xn`z m`e .dtixyd

dpil xn`c o`nk xaqc :xnel yie !gafn ly

i`xen`c `zbeltc .gafn ly ey`xa zlren

`nlice ,(`,ft migaf) "ycwn gafnd" wxta `id

Ð dxiwr ira `l mzd xn`c `xen` `edd

zial `vi i`n` ,izk` :xn`z m`e .dizeek xaq

zxhwd `la mc zwixfa xya ixzyp ?dtixyd

`nip Ð mxihwdl xyt` `lc oeikc ,mixeni`

migqt) "hgyp cinz" wxt yixa xn`w `peeb i`d ike .eca`y e` e`nhpy ink me`yr

zeni lk mixetk xqegn xn`c ,`wexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxl (`,hp

dpilnc mzd xn`we ,axrl miycwa lke`e cinzd xg` ezxtk iziine laeh dpyd

xya lik`zn `l mixai` ixhwz` `lc dnk lk ickn :jixte .gafn ly ey`xa

oeikc ,`kd ip`y :xnel yie !eca`y e` mixeni` e`nhpy ink me`yry cr ,'eke

ixzyn `l jkld Ð daxwdl mixeni` `xwirn efg `l mci z` milrad ekync

lr s` ,cinzd mcew eaixwdl ifg dedc oeik ,mzd la` .dicegl mc zwixfa xya

ink me`yr xity opixn` Ð diaexwl ivn `l `zyde ,cinzd xg` cr oizndy it

iax ly epa l`rnyi iaxe .cinzd xg` xihwdl ez` `nlic dxifb ,opaxcn mcd wexfl xeq` Ð mci milrad ekyny rcepe ehgyc mzd :inp i` Ð eca`y e` e`nhpy

wxtac ,xy` oa wgvi epiax dywny dn `gip ,dxifb meyn dligzkl mcd wexfl xeq`y zngn leqt oaxwd lkc ,df uexiz itle .dxifb `idd dil zil `wexa oa opgei

xgy ly cinz mcew oaixwdy miycwd lk :`ipz migqtc [c wxt] `ztqezae ,devnl `l` epi`c rnyn (a,hn zegpn) "zlkzd"miaxrd oia ly cinz xg` oakry e` ,

onfa ungd lr ohgyy migafd lk x`ye :oerny iax xn`wc (`,bq migqt) "hgyp cinz" wxta opz ,cere .`gip Ð opaxc leqt `eddc opixn` i` ,`zyde .oileqt Ð
gqt
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eL÷ äøéáò éøeäøääøéáòîéðîéñå ,.àøNéác àçéø :C ¦§¥£¥¨¨¥£¥¨§¦¨¥¥¨§¦§¨
éðîéñå ,àèééwî àéL÷ àèéé÷c éäìéL.àøéâL àøepz :C ¦§¥§©§¨©§¨¦©§¨§¦¨¥©¨§¦¨

éðîéñå ,àèéé÷cî àéL÷ àåúéñc àzLéààøepz :C ¦§¨§¦§¨©§¨¦§©§¨§¦¨¥©¨
éðîéñå ,àzãçî àéL÷ àz÷ézòa øîâéî .àøéø÷:C §¦¨¦§©§©¦§¨©§¨¥©§¨§¦¨¥
éaøc àîòè éàî :eäaà éaø øîà .àðéè øa àðéè¯ ¦¨©¦¨¨©©¦©¨©©§¨§©¦

äéðø÷ Bæ äìià äî ,"øçMä úìià ìò çvðîì" áéúëc¦§¦©§©¥©©©¤¤©©©¨©¨¨©§¤¨
ïàëìe ïàëì úBìéöôî¯ïàëì òéöôî äæ øçL óà ©§¦§¨§¨©©©¤©§¦©§¨

äìiàì øzñà äìLîð änì :àøéæ áø øîà .ïàëìe¯ §¨¨©©¥¨¨¨¦§§¨¤§¥¨©¨¨
dìòa ìò äáéáçå ,øö dîçø äìià äî :Eì øîBì©§¨©¨¨©§¨©©£¦¨©©§¨

äðBLàø äòLk äòLå äòL ìk¯äúéä øzñà óà ¨¨¨§¨¨§¨¨¦¨©¤§¥¨§¨
.äðBLàø äòLk äòLå äòL ìk LBøåLçà ìò äáéáç£¦¨©£©§¥¨¨¨§¨¨§¨¨¦¨

ì øîBì ?øçMì øzñà äìLîð änì :éñà áø øîà:E ¨©©©¦¨¨¦§§¨¤§¥©©©©§
äìélä ìk óBñ øçM äî¯.íéqpä ìk óBñ øzñà óà ©©©¨©©§¨©¤§¥¨©¦¦

¯!äkeðç àkéà àäå¯.ïðéøîà à÷ áBzëì äðzéð¯ §¨¦¨£¨¦§¨¦§¨¨§¦©
ïàîì àlà ,áBzëì äðzéð øzñà øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¤§¥¦§¨¦§¤¨§©
?øîéîì àkéà éàî áBzëì äðzéð àì øzñà øîàc§¨©¤§¥Ÿ¦§¨¦§©¦¨§¥©

¯.øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaøk dì íé÷Bî¦¨§©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨
änì :øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨¨¨

úìiàk íé÷écö ìL ïúlôz eìLîðäìià äî :Eì øîBì ¦§§§¦¨¨¤©¦¦¨©¤¤©§¨©¨¨
íé÷écö óà ,úBìéöôî äéðø÷ úìãânL ïîæ ìk ,Bæ¯ ¨§©¤©§¤¤©§¤¨©§¦©©¦¦

älôúa ïéaønL ïîæ ìk.úòîLð ïúlôzúà eèçL" ¨§©¤©§¦¦§¦¨§¦¨¨¦§©©¨£¤
äðMä úBîé øàLa àîéìéà ?úîéà ,"ãéîzä¯àì ©¨¦¥©¦¥¨¦§¨§©¨¨¨

íéøetkä íBéa àlà ?ìBãb ïäk åàìc àéâñ¯øBàî ©§¨§¨Ÿ¥¨¤¨§©¦¦§
?àkéà éî äðálä¯,íéøetkä íBéáe :øîà÷ éëä ©§¨¨¦¦¨¨¦¨¨©§©¦¦

úéáì ìBãb ïäk eãéøBä "éà÷øa ÷øa" øîà ék¦¨©¨©©§©¦Ÿ¥¨§¥
,eøîà ãáìa Bæ àì :ïéáà éaøc deáà éðz .äìéáhä©§¦¨¨¥£§©¦¨¦Ÿ¦§©¨§
.óøOz äìéla äçðî úöéî÷e óBòä ú÷éìî óà àlà¤¨©§¦©¨§¦©¦§¨©©§¨¦¨¥

óBòä úìBò àîìLa¯,õîB÷ àlà ,äåä äåäc éàî ¦§¨¨©¨©©£¨£¨¤¨¤
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc `nei(ycew zay meil)

äøéáò éøeäøä,zepf zeaygn -eL÷sebd z` zeyigkne zeyw - ¦§¥£¥¨¨
xzeiäøéáòî,dnvréðîéñåC,z`f xekflàøNéác àçéøgix - ¥£¥¨§¦¨¨¥¨§¦§¨

.el de`zny mc`l dyw ielv xya
àèéé÷c éäìéLuiwd seq -àéL÷xzei megd ea dyw -àèééwî- ¦§¥§©§¨©§¨¦©§¨
,envr uiwdn,uiwa enngzp xak zeixad sebe mlerdy oeik

,lw mega wefipe mngzn `ed eiykreéðîéñåC,z`f xekflàøepz §¦¨¨©¨
àøéâLlw ,hren onf xg`l zipy ewiqdl dvexe ,wqedy xepz - §¦¨

.mihren mivra ewiqdl
àåúéñc àzLéàrecia ,sxegd zenia sebd z` gicwny ileg - ¦§¨§¦§¨

df ilegyàéL÷xzei dyw -àèéé÷cî,uiway zgcwd megn - ©§¨¦§©§¨
dfy oniq sebd z` mngl zgcwd dgilvd xewd s` lr m`y oeik

.dyw ilegéðîéñåC,z`f xekflàøéø÷ àøepzdywy ,xw xepz - §¦¨¨©¨§¦¨
.miaexn mivra wfg ewqidy reci edewiqiyk la` ,ewiqdl

àz÷ézòa øîâéîgkye cnl xaky ,oyi xac cenll -àéL÷- ¦§©§©¦§¨©§¨
xzei dywàúcçî,cnl `l oiicry ycg xac cenlln -éðîéñåC ¥©§¨§¦¨¨

,z`f xekflàðéè øa àðéèelaiby oyi hih epiidc ,hih oa hih - ¦¨©¦¨
xnegn hih labln dipy mrt elabl dyw xzei dywzde eze`

.ycg
lirl `ziixaa epipyly xenizl dpal ly xeniz dnec epi` xne` iax ,(:gk)

:o`kle o`kl rivtn dng ly xeniz ,lwnk dlere xnzn dpal ly xeniz ,dngøîà̈©
éaøc àîòè éàî ,eäaà éaøz`f cnly :x`ane .z`f cnl oipn - ©¦©¨©©£¨§©¦

n,'øçMä úìià ìò çvðnì' áéúëc,zlii` xgyd z` aezkd dpiky ¦§¦©§©¥©©©¤¤©©©
,dli`l dnec xgydy epcnlläîd oin,Bæ äìiàxkfd epiidc ¨©¨¨

dlyïàëìe ïàëì úBìéöôî äéðø÷,mipeeik dnkl zewlgp -óà ©§¤¨©§¦§¨§¨©
äæ øçL[dngd xeniz-].ïàëìe ïàëì òéöôî ©©¤©§¦©§¨§¨

dn it lr ,'xgyd zli`' zeaiz z` yexcl dkiynn `xnbd
dlibna exn`y:df xenfn dxn` xzq`y (:eh)änì ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨¨

øzñà äìLîðdf xenfnaøö dîçø äìià äî ,Eì øîBì ,äìiàì ¦§§¨¤§¥§©¨¨©§¨©¨¨©£¨©
ejk jeznäòLå äòL ìk dìòa ìò äáéáçdlreayäðBLàø äòLk £¦¨©©£¨¨¨¨§¨¨§¨¨¦¨

,dpey`x dlira zryk -ìk LBøåLçà ìò äáéáç äúéä øzñà óà©¤§¥¨§¨£¦¨©£©§¥¨
,äðBLàø äòLk äòLå äòLxn`py enk(fi a xzq`)KlOd ad`Ie' ¨¨§¨¨§¨¨¦¨©¤¡©©¤¤

'zlEzAd lMn eiptl cqge og `VYe miWPd lMn xYq` z`. ¤¤§¥¦¨©¨¦©¦¨¥¨¤¤§¨¨¦¨©§Ÿ
øzñà äìLîð änì ,éqà éaø øîàdf xenfnaøçMìxe` zligz - ¨©©¦©¦¨¨¦§§¨¤§¥§©©

,xweadäî Eì øîBìdøçMa `ed epnf,äìélä ìk óBñmeiqay ©§©©©¨©©§¨
,xgyd zelr ligzn dlildóàonfa didy qpdøzñà`edóBñ ©¤§¥

íéqpä ìk.dfd mlera minqxetnd ¨©¦¦
:`xnbd dywnàkéà àäåqpäkeðçrecne ,mixet qp ixg` didy §¨¦¨£¨

iax xn`y dn :`xnbd zvxzn .miqpd lk seql mixet qp aygp
,miqpd lk seq `ed mixet qpy iq`ïðéøîà à÷ áBzëì äðzéð- ¦§¨¦§¨©§¦¨

qp la` ,xzq` zlibnk xtqa mazekl `ed oicy miqpl ezpeek
.dlibna azkp `l dkepg

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäzlibn ok`yäðzéð øzñà ¨¦¨§©§¨©¤§¥¦§¨
áúkéìqpl mixet qp aygp okl ,dazekl aeig mbe xzid yi - ¦¨¥

,azkidl ozip `l dkepg qpy oeik ,oexg`døzñà øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¤§¥

áúkéì äðzéð àìlr dqxebl `l` ,dlibna dazekl ieeiv oi` - Ÿ¦§¨¦¨¥
,mixeta dt lr dzexwl oke ,dtøîéîì àkéà éàî`xw recn - ©¦¨§¥©

epzip `l dkepg oiae mixet oia ixd ,miqpd lk seq iq` iax dl
dkepg qpe ,dlibnd z`ixwa mixet qp ,xn`idl `l` azkidl

vxzn .d`cede lldazlibn dpzip `ly xaeqy in :`xnbd z
e ,xg` ote`a weqtd z` yxec azkidl xzq`dì íé÷Bîdyxcl ¦¨

'xgy' zlin lykxn`y en.øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø §©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨
eìLîð änì ,øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîàcìL ïúlôz §¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨¨¨¦§§§¦¨¨¤

íé÷écö,'xgW' zlina weqta zefenxdúìiàk,dli`d oin - ©¦¦©©§©¤¤
,dly xkfd epiidcúìcânL ïîæ ìk Bæ äìià äî ,Eì øîBìlk - ©§¨©¨¨¨§©¤§©¤¤

dlicby dpyúBìéöôî äéðø÷,dipxwa levit sqep -íé÷écö óà ©§¤¨©§¦©©¦¦
,úòîLð ïúlôz älôúa ïéaønL ïîæ ìklynp dlitzd ieaixy ¨§©¤©§¦¦§¦¨§¦¨¨¦§©©

levitl lynp ozlitz rney d"awdy dne ,dli`d zlicbl
,dxeabe gk dli`d ztqen mipxwd levit ici lry myke ,mipxwd

.zrnype dlitzd zwfgzn mipepgz ieaix ici lr jk
gxfn xi`dy enice ,dpald xe`n dlr zg` mrty :dpyna epipy

ãéîzä úà eèçLå,dpynd dkiynne .dtixyd zial ede`ivede ¨£¤©¨¦
:`xnbd zxxan .dliahd zial lecb odk ecixedúîéàdfi`a - ¥©

odk ecixede epnf mcew cinzd z` ehgyy dpynd zwqer onf
,dliahd zial lecbàîéìéàxaecny xn`p m` -úBîé øàLa ¦¥¨¦§¨§

,äðMäike ,dliahd zial lecb odk ecixed epipy recn ok m`àì ©¨¨Ÿ
àéâñ[xyt` i`-]ìBãb ïäk åàìcixd ,ycwnd ziaa f` car ©§¨§¨Ÿ¥¨

lka dxiyke ,lecb odka `weec dceard oi` dpyd zeni x`ya
.mipdkdàlàdid dyrndy xnel jixv,íéøetkä íBéam` la` ¤¨§©¦¦

,dyw jkàkéà éî äðálä øBàîmeia zi`xp dpald ike - §©§¨¨¦¦¨
zery izy xak zrwey `id ixd ,xgyd zelrl jenq mixetikd

.xgyd zelrl jenq zi`xp `id ycegd seqa wxe .ok iptl
cinzd z` ehgy' ,miwlg ipyl zwlgp dpynd :`xnbd zvxzn
did dfe ,dpyd zeni x`ya xaecn 'dtixyd zial ede`ivede

yrnd meyne ,yceg seqad`xiy cr hegyl `ly epwiz dfd d
zerh ea rx`z `ny mixetikd meia s` jk epwize .xexiaa xgyd

e ,mixetikd mei ipicl mixfeg o`kne .df oirk zxg`,øîà÷ éëä̈¦¨¨©
,íéøetkä íBéáeøîà ékbbd lr cnerdéà÷øa ÷øa`aenk §©¦¦¦¨©¨©©§©

,meid zceara ligzdl xyt`e ,dpynd zligzaeãéøBäìBãb ïäk ¦Ÿ¥¨
äìéáhä úéáìmeia laehy zeliahd yngn dpey`x dliahl §¥©§¦¨

.mixetikd
,ïéáà éaøc deáà éðz,sxyi dlila hgypy gafy exn`y dnàì ¨¥£©§©¦¨¦Ÿ

lrBæ[dlila dhgypy dler-]ãáìaeøîà,ztxype dleqty ¦§©¨§
óBòä ú÷éìî óà àlà,dlila,äìéla äçðî úöéî÷e`id dleqt ¤¨©§¦©¨§¦©¦§¨©©§¨

e.óøùz¦¨¥
:`xnbd dywnóBòä úìBò àîìLa,dlila dwlnpyàîäåäc é ¦§¨¨©¨©©£¨

äåä,dzeigdl xyt` i`e ,did didy dn -õîB÷ àlàdgpn - £¨¤¨¤
ici lr dpwzl xyt` ixd dlila dvnwpy
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ezny in` cenr hk sc ± iyily wxt`nei
äøéáò éøåäøä.dyrn ly etebn xzei exya z` yigkdl miyw ,miyp ze`z Ðàçéø

àøùéáã.el de`zny ,c`n gix el dyw ilv xya gixnd Ðàèéé÷ã éäìéù,lel` Ð

lk mngzp xaky itl ,fenz ly uiwd megn eneg dyw ,`hiiwn dyw uiwd seq `edy

.ewifne lw mega dzr `ed mngzn ,cinz eilr xary uiwd mega zeixad sebe xie`d

àøéâù àøåðú êéðîéñåmeia wqedy `xepz Ð

mivra ewiqdl gepe `ed mg ,ylye minrt

.mihrenàååúéñã àúùéàzeni ly zgcw Ð

`edy recia Ð dlegd z` zenngn sxegd

zenia ezxrand zgcwn xzei c`n dyw

.uiwdàøéø÷ àøåðú êéðîéñåmivr jixv Ð

opev sebde opev xie`dy df s` .ewiqdl miaexn

.dyw ileg `edy recia Ð exiran ilegde

àúãçî äù÷ àú÷éúòá øîâéî,cnly in Ð

gkye ezrc giqdedn cenlle xefgl dyw Ð

.cnl `ly dnn xzei ,gkyyøá àðéè êéðîéñå
àðéèlzek xneg hihn eze` milaeby hih Ð

.ycg xtr ly hihn xzei elabl dyw ,oyiéàî
éáøã àîòè.rvtn dng ly xeniz xn`c Ð

åæ äìéàmipxw oi` ixdy ,hwp `weec e`l Ð

.daiwplúìéàë øúñà äìùîð äîìzkqna Ð

,df xenfn dxn` xzq`c opixn` (a,eh) dlibn

dpnid dwlzqp minlvd zial dribdy oeik

."ipzafr dnl il` il`" dxn` ,dpikyàçéðä
øîàã ïàîì,(`,f) dlibn zkqna `zbelt Ð

`ki`e ,micid z` d`nhn xn`c o`nl `ki`

e`lc micid z` d`nhn dpi`c xn`c o`nl

.`id xtqúôé øá ïéîéðá 'øë äì íé÷åîÐ

.zti xa oinipa iaxk xgy i`dl yixc :xnelk

'åë íé÷éãö ìù ïúìôú äìùîð äîìi`dc Ð

igex" enk ,dil yixc `ed dltz oeyl xgy

lr gvpnl ,(ek diryi) "jxgy` iaxwa

zlcbny onf lky ,zli`k `idy dltzd

levit da sqep dpye dpy lka ,zelivtn dipxw

.cg`'åë àîéìéà úîéà:dizrc `wlq `w Ð

`tiq ,dliahd zial lecb odk ecixed

cinzd z` hegyl erhy meiae ,`ed oizipznc

dliahd zial lecb odk ecixed xn`w dlila

i`d ded zni` .dliahd ixg` cinz hegyl

?zerhäðùä úåîé øàùá àîéð éàe`lc Ð

miycgd on cg` seqae ,mixetkd mei

.xgyd zelrl jenq zgnev dpaldykéâñ àì
ìåãâ ïäë åàìãmini x`y zcear iic `l Ð

.lecb odka e`lcàëéà éî äðáìä øåàî.xgyl jenq genvl Ðíåéáå :øîà÷ éëä
'åë éà÷øá ÷øá øîà éë íéøåôëä.`ed `zlinc `pwqn dtixyd zial ede`ivede Ð

meic dcear xcqa iiexe`l xcdne ,`id diytp dit`a `zlin lecb odk ecixede

mixetkd meia lecb odk oicixen eid i`wxa xne` d`exdyk :xn`w ikde .mixetkd

.zixgy dliahd zialãáìá åæ àì.sxyi exn` dlila hgypy ecal gaf `l Ðàìà
óøùú äìéìá äçðîä úöéî÷å óåòä ú÷éìî óàserd zwilnc ,dhigyn edl ixnbc Ð

.md migafd zhigy mewna dgpn zvinweäåä äåäã éàî.dxifgdl xyt` i` Ð
àåä
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àìàrnyn Ð dtixyd zial `vz dvnwpy dgpne dwlnpy serd zler elit`

,xgy ly cinzl mcew eaxwc meyn dil wetiz :dnize .dlila eyrpc meync

"dlerd" aizkc Ð xgy ly cinzl mcew xac `di `ly oiipn :(`,cl onwl) opixn`e

zgizt mcew ohgyy minly :xn`c (`,a) oiaexirc `nw wxta oke .dpey`x dler Ð

gzt ehgye" xn`py ,oileqt Ð lkidd zezlc

mcewc dil wetiz ?`xw il dnle "cren ld`

lkid zezlc egztp `lc oeikc ,ohgy cinz

r s`c .cinzd hgyp `l ok m` Ð`lc ab l

minlyn Ð "cren ld` gzt ehgye" dia aizk

,gezt `edy onfa `l` dil hegyl `lc opixnb

cr hgey hgeyd did `l :(a,l) cinza opzck

yi ,edin .gztpy lecbd xry lew rney didy

,cinzd hgype zezlcd egztpyk `idd :zegcl

`xw jixhvi`c :xnel yie .miizlc exbeq aeye

cinzd mcew meyn i`c ,dhigy meyn lqtinl

yixa gkenck ,ixii` `weec dxhwda `edd Ð

dilekc ,cere .(`,hp migqt) "hgyp cinz" wxt

cere .dxhwda ixii` "dlerd dilr jxre"c `xw

xac `di `ly xn`c `dc :wgvi epiax xne`

`icda `zi` ikde .devnl epiid Ð cinzl mcew

opilqt `lc `de .(a,hn zegpn) "zlkzd" wxta

lkidd zezlc zgizt mcew iedc meyn `zrnya

aizkck ,dhigya `l` lqtin `lc xnel yi Ð

`zyde .`l Ð dvinwe dwilna la` ,"ehgye"

epi` dpey`x dler "dlerd"c opixn`c i`nl

"zepaxwd lk mlyd dilr" ok m` ,devnl `l`

seqa xn`c :dnize .devnl `l` ded `l inp

rcepe ehgy (a,br migqt) "mixac el`" wxt

.dtixyd zial `vi Ð mci z` milrad ekyny

i`n zngn eleqt Ð dxiwr ira `l zxn` i`e

oia ly cinz xg` ehgyc meyn Ð ied `w

yie !`nlra devnlc opixn` `d .'eke miaxrd

aixwdl xeq` la` ,xyk Ð eaixwd m` :xnel

zial xyad `vi ikdle ,cinzd xg` mixeni`d

ey`xa eze` oilie ,dlrie :xn`z m`e .dtixyd

dpil xn`c o`nk xaqc :xnel yie !gafn ly

i`xen`c `zbeltc .gafn ly ey`xa zlren

`nlice ,(`,ft migaf) "ycwn gafnd" wxta `id

Ð dxiwr ira `l mzd xn`c `xen` `edd

zial `vi i`n` ,izk` :xn`z m`e .dizeek xaq

zxhwd `la mc zwixfa xya ixzyp ?dtixyd

`nip Ð mxihwdl xyt` `lc oeikc ,mixeni`

migqt) "hgyp cinz" wxt yixa xn`w `peeb i`d ike .eca`y e` e`nhpy ink me`yr

zeni lk mixetk xqegn xn`c ,`wexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxl (`,hp

dpilnc mzd xn`we ,axrl miycwa lke`e cinzd xg` ezxtk iziine laeh dpyd

xya lik`zn `l mixai` ixhwz` `lc dnk lk ickn :jixte .gafn ly ey`xa

oeikc ,`kd ip`y :xnel yie !eca`y e` mixeni` e`nhpy ink me`yry cr ,'eke

ixzyn `l jkld Ð daxwdl mixeni` `xwirn efg `l mci z` milrad ekync

lr s` ,cinzd mcew eaixwdl ifg dedc oeik ,mzd la` .dicegl mc zwixfa xya

ink me`yr xity opixn` Ð diaexwl ivn `l `zyde ,cinzd xg` cr oizndy it

iax ly epa l`rnyi iaxe .cinzd xg` xihwdl ez` `nlic dxifb ,opaxcn mcd wexfl xeq` Ð mci milrad ekyny rcepe ehgyc mzd :inp i` Ð eca`y e` e`nhpy

wxtac ,xy` oa wgvi epiax dywny dn `gip ,dxifb meyn dligzkl mcd wexfl xeq`y zngn leqt oaxwd lkc ,df uexiz itle .dxifb `idd dil zil `wexa oa opgei

xgy ly cinz mcew oaixwdy miycwd lk :`ipz migqtc [c wxt] `ztqezae ,devnl `l` epi`c rnyn (a,hn zegpn) "zlkzd"miaxrd oia ly cinz xg` oakry e` ,

onfa ungd lr ohgyy migafd lk x`ye :oerny iax xn`wc (`,bq migqt) "hgyp cinz" wxta opz ,cere .`gip Ð opaxc leqt `eddc opixn` i` ,`zyde .oileqt Ð
gqt
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úéáì ìBãb ïäk eãéøBä "éà÷øa ÷øa" øîà ék¦¨©¨©©§©¦Ÿ¥¨§¥
,eøîà ãáìa Bæ àì :ïéáà éaøc deáà éðz .äìéáhä©§¦¨¨¥£§©¦¨¦Ÿ¦§©¨§
.óøOz äìéla äçðî úöéî÷e óBòä ú÷éìî óà àlà¤¨©§¦©¨§¦©¦§¨©©§¨¦¨¥

óBòä úìBò àîìLa¯,õîB÷ àlà ,äåä äåäc éàî ¦§¨¨©¨©©£¨£¨¤¨¤
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קל
ezny ina cenr hk sc ± iyily wxt`nei

äì éðú àåä.ezrcn `vexiz i`d dl xn` `ede ,[oizipzn `dl] Ðïéùã÷î úøù éìë
åðîæá àìùxfeg epi` Ð unew myl ilka unewd yciwy oeike .ilk ozn oerh unewde Ð

.mixiy eed jpi` Ð unew iexw dfy xg`n ,digxk lre .dvnwp `ly dgpnk lah zeidl

íåéá áø÷ä ìë.zxehwde mcde dpealde zegpnd oebk Ðùåã÷,meia zxy ilka Ð

.sebd zyecw ycwieäìéìá áø÷ä ìëoebk Ð

mzgpne" (a,cn zegpn) xn xn`c ,mikqp zgpn

.dlila elit` Ð "mdikqpeùåã÷,zxy ilka Ð

.dlila oda epzp m` ,sebd zyecwúäéî éðú÷
àì äìéìá ìáà íåéá ùåã÷ íåéá áø÷ä ìëÐ

.yecw epi`áø÷éìla` ,axwil xyk zeidl Ð

lqtil dyecw dze`a xyken zeidl yecw

`veiae ,ea rbp m` mixetk xqegnae mei leaha

zlqtp `id mb efe .ol m` dpilae ,`vi m`

xgyd cenr (`,ft) migafa ol `niiwc ,dpila

zxfeg oi`y ,dlil zvinw zlqtpe ,dpil dyer

.dlahl ceräìåñôzaya dxcqp `ly Ð

`id ixde ,mhtynk mini zray my cenrl

,dleqt opiqxb `lc d`xp ile] .onf zxqegn

mei xeciq aiyg `l oizrnyc `pwqn `dc

gpenke ,sewd exciqk `l` xeciq oey`x

zxhwda mgld leqti dnle ,inc `qtewa

oikifad?llk mgll oglyd yciw `l `lde

.epxcqie xefgie ,d`ad zaya ewxit ok m` `l`

yi `nl` "dyri cvik" ipzwcn inp gken ikde

`pipg 'x yexita qixb inp ikde .xacl dpwz

oikifad xihwde 'ek `xif iax aizn :inex yi`

s` ,hiwpc `ed `zeaxe .'eke dyri cvik zaya

oilibxy enk zaya oikifad xihwdc ab lr

cqie mixg` oikifa `iai Ð zeyrl.[mgld mr x

åðçéðé äùòé ãöéëzay cr oglyd lr Ð

.d`adìñôéúå ùã÷éúzxy ilkc oeik Ð

`ly xeciqa leqtil zaya cg`n mgld z` oglyd ycwie ,lqtil epnfa `ly oiycwn

.epnfaoia` iaxc dea`e aizen `w xity aizen `wc i`d `ax xn`dipin dil iazenc Ð

ep` oikixve .`pz `zipzn `l` ,azezi`c `nipc ,xn` i`xen`c `zzrny e`l Ð

dlil oia` iaxc dea`c `pz xaqw :ikd edpivxze .iccd` `zipzn eywil `lc ayiil

zxy ilk jkld Ð zixgy zxy ilka ycwil die`x dzide li`ed ,onf oexqg ied `l

.dlila unewd oiycwnïîæ øñåçî íåé ìáàixde Ð xgn cr meid epnf oi`y xac Ð

.zayd mei cr ycwl epnf epi`y df oky lke .onf oexqg ied mly mei onf xqegn `ed

éùîù éá éèî éë,oglyd lr ycwz Ð xgn ycwl die`x `idy ,zay ililc Ð

.dpila lqtp zixgyle ,dlil xeciq meyn lqtize ,onf xqegn oi` dlil zxn`wcíã÷ù
å÷ìéñå.zay axr dkiygl jenq Ðåúåöîë àìù.onf oexqga Ðåøãéñù åîë äùòð
óå÷ä.onf xqegn `edy drya oglyd lr zay lil mcew xcqp ixdy ,ezrcn `ly Ð

yecwe `ed onf xqegn e`lc zay lila xcqpy mgle dlila unwpy unewl inc `lc

xcqie ,wlqie zixgy qpki odkd ,miptd mgl zkixr onf ribnyk zaya dzre) ,lqtil

.epxcqie xefgie ,epnn epwlqiy cr eycwn oglyd oi` epnf ribnyke (zipy
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aiiginc onfac (`,cq my) `xnba `nrh yxtne .xeht Ð onyl `ly oia onyl oia ,gqt

migafc meyn xehtc dil wetiz ?`nrh `eddl jixhvi` i`ne .migaf` aiigin `l gaf`

gqt mzd xhtc ikid ik ,miaxrd oia ly cinz xza iedc gqt onfa ohgyc oeik ,od oileqt

hgypykc ,ziyixtc i`nl la` .`ed leqt gafc meyn ,ungd lr enyl crena ehgyy

oia ly cinz xg` e` xgy ly cinzd mcew gafd

,dxifb meyn mcd wexfl minkg exq`y ,miaxrd

oeyl la` .`gip ded Ð `gaif lqtin `linne

,carica mcd wxf m` elit`c rnyn `ztqezd

:ipzwc .oileqt ikd elit` Ð ezevn lk dyre

i`n` opaxcn i`e .ohgyy ipzw `le ,oaixwdy

xyad epiid Ð xn`wc oileqtc d`xpe ?oileqt

i`d ik ogky`ck .extkzp milra la` ,lek`ln

yakd iab lr epzp :(a,ek) migafc ipy wxta `peeb

:l`eny xn`e .leqt cr 'eke ceqid cbpk `ly

d`xp dide .extkzp milra la` ,xyad leqt

wxt seqa opzck ,cinzd xg` lqtin `lc wcwcl

axrzpy gqt :(`,gv migqt) "`nh didy in"

axrzpe .elk`i Ð mipdk zxeag m` ,xekaa

oi` `de `xnba dlr jixtcn ,xn`w miign

liqtin `l :`nl` .leqtd zial miycw oi`ian

mzdc gqtc ,zegcl epivn ,edin .cinz xg`

mcew edl hgye ,minly iedc gqt xzen epiid

oi` `de jixtc `de .miaxrd oia ly cinzl

hrnny epiid Ð leqtd zial miycw oi`ian

elke`e ,mixfl lk`py gqt xzen zlik`a

ol dede ,mipdkl `l` milk`p opi`y mixekak

gqt rnync ,dyw dxeag oeyle .drxi xninl

xn` cere .zexeag zexeag eilr oipnipy ,ynn

dyng iab ,(a,gt) migqta "dy`d" wxta

odn cg`a zlai `vnpe odigqt zexer eaxrzpy

`lc meyn ipy gqt zeyrln oixehtc ,'ek

dipnf ipy gqt elit`c meyn ipyil ?`iyew i`ne .minlya ipzile gqt iziil :jixte .xyt`

in" wxta mzd `dl aiyg `lc :cere .oey`x gqt enk "miaxrd oia" dia aizkc ,cinz xza

,minlya iiepz`l xyt` `l ok m`e .ipyl oey`x oiay mixaca (`,dv my) "`nh didy

zxk ea yiy gqtc dyr iz`c meyn xninl `kile .miaxrd oia ly cinz xg` oileqtc

`kil `dc (`,hp my) "hgyp cinz" wxt yixa xn`ck ,zxk dia zilc dnlydc dyr igce

,edine .e`vi xaky aexd on `ed `ny xninl `ki` ediipin `cge `cg lkac ,zxk `kd

`di `l elit`i`e .`ziixe`cn xeq` dligzkl mewn lknc ,dyw cinzd xg` lqtp

epiidc "miaxrd oia" `l` "axra" aizk `lc oeik ,cinzl dinecw`l ivn ipy gqtc opixn`

oia"e "axra" ea xn`py xac xge`i opiyxcc ,cinzd xg` axw oey`x gqtc `nrh

micw irac ediipin id Ð ipy gqt la` ."miaxrd oia" `l` ea xn`p `ly xacl "miaxrd

`dc .xiiye `pz xnel yi Ð ipyl oey`x oiay mixac icda aiyg `lc `de .`yixa ciare

`ki`e .ipyd lr `le oey`xd lr zxk aiig (`,bv my) xn`c o`nl `ki`c ,zxk xiiy inp

.ipzile iziil jixtc `d `gip f` ,zeyx ipya daeg oey`xa miyp xn`c o`nl

äéøãäðiycwnc dilpn :dyw Ð epnfa `ly oiycwn zxy ilk 'eke `nnia divnwpe

ycwiy `ziixad lr oitiqen ep`c oeike ,dvnwp `l` ipzw `l `de ?epnfa `ly

ixiin i` :xnel yie !dtixyd zial `vz opixn` ied `l Ð dicegl unew yeciw meyn la` .dtixyd zial `vz ikdle ,dlila unewd xihwdy ixiinc `nipe inp siqep ok m` Ð unewd

`l` ,minc ipin oky gafl zvw `incc dwiln `irain `le .dwiln elit` `l` ,"lk`i mkgaf meia" ,`icda dia aizkc cala ef `le xity xn`w f` Ð `l eze divnew yciwe dvnwpyk

zxhwdc ol `hiyt ithc ,dil `irain `kti` Ð dvnew xihwdc opixn` ded i` la` ,dtixyd zial `vz Ð `icda meia da aizk `lc ab lr s`c ,dlila unewd ycwe dvnwp elit`

ixii` unew yeciwac ,ok yxtl i"yx wgc mpga ,edine .dxhwd epiid daxwd oeyl xwire ."aixwdl ezev meia" dixza aizke 'ebe "dgpnl dlerl dxezd z`f" aizkc ,dwilnn meia unew

cenra zlqtp Ð ilka dycwzp dgpndc oeik :ipyne .`nnia dvnwpe xcdpe dzkecl unewd xcdpe :jixte .dlila dvnwpe ilka dycwzp dgpnd `l` unewd ycwzp `lc xninl `ki`c

la` ,xgyd cenra lqtizy cr dlila dtixyd zial `vz `l dvnwp `l i` :xnel yie !ilka dycwzpc oeik dtixyd zial `vz inp dvnwp `la :il dywe .ilk yeciw lk oick xgyd

.dxev xeair ira `le ,dtixyd zial xzl`l `vz Ð dlila dvnwpc `zydåîë`ly eyciwy oeik ,lirl ikd inp opixn` `lc `d Ð sewd exciqysewd my epzpy enk dyrp ezevnk

.sewd exciqy enk dyrp Ð ezevnk `ly exciqy rcie dyr dpeekac oeik ,`kd la` .'eke dpald xe`n dlry oizipznc `inec ,mei `edy did xeaqky ,ycwl oeekzp mzdc :xnel yi Ð
devn
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!àîîéa döî÷ðå øcäðå ,døcäð¯àeäå dì éðz àeä ¦©§¨§¤¡©§¦§§¨¦¨¨¨¥¨§
Bðîæa àlL eléôà ïéLc÷î úøL éìk :dì øîà. ¨©¨§¥¨¥§©§¦£¦¤Ÿ¦§©

íBia áøwä ìk :ììkä äæ ,éáéúéî¯ìëå ,íBia LBã÷ ¥¦¦¤©§¨¨©¨¥©¨©§¨
äìéla áøwä¯íBia ïéa áøwä ìëå ,äìéla LBã÷ ©¨¥©©§¨¨©©§¨§¨©¨¥¥©

äìéla ïéáe¯:úäéî éðú÷ .äìéla ïéáe íBia ïéa LBã÷ ¥©©§¨¨¥©¥©©§¨¨¨¥¦©
íBia áøwä ìk¯LBã÷íBia ;íBia¯äìéla ,ïéà ¨©¨¥©¨©©¦©©§¨

¯!àì¯LBã÷ ìáà ,áø÷éì LBã÷ Bðéà àîìéc ¨¦§¨¥¨¦§©£¨¨
úàå íçlä úà øcéñ :àøéæ éaø áéúî .ìñtéì¦¨¥§¦©¦¥¨¦¥¤©¤¤§¤

úaMa ïéëéæaä úà øéè÷äå ,úaMä øçà ïéëéæaä¯ ©§¦¦©©©©¨§¦§¦¤©§¦¦©©¨
eléôàL ,äàaä úaMì epçépé ?äNòé ãöék .äìeñt§¨¥©©£¤©¦¤©©¨©¨¨¤£¦

ìò äãîò.íeìk Cëa ïéà íéaø íéîé ïçìMä?éànàå ¨§¨©©ª§¨¨¦©¦¥§¨§§©©
LBã÷zìñtéúåáéúBî à÷c ïàî :àáø øîà !¯øétL ¦§§¦¨¥¨©¨¨©§¨¦©¦

éîð ïéáà éaøc deáàå .áéúBî à÷¯,øîà÷ àúéðúî ¨¦©£§©¦¨¦©¦©§¦¨¨¨©
äìéì :øáñ÷å¯íBé ,ïîæ øqeçî ïéà¯.ïîæ øqeçî §¨¨©©§¨¥§©§©§©§©

¯LBc÷z éLîL éa éèî ékìBñôúå!¯:àðéáø øîà ¦¨¥¥¦§¥¦§§¦§¨©¨¦¨
íãwL:øîà éLà áø àîéúéàå ,àøèeæ øî .B÷lñå ¤¨©§¦§¨§¨§¦¥¨©©¦¨©

BøcqL ïåék ,B÷lñå íã÷ àlLa àîéz eléôààlL £¦¥¨§¤Ÿ¨©§¦§¥¨¤¦§¤Ÿ
Búåöîk¯.óBwä BøcqL Bîk äNòðäéä ììkä äæ" §¦§¨©£¨§¤¦§©¤©§¨¨¨

íéìâø àîìLa ."Lc÷na¯àlà ,úBöBöéð íeMî ©¦§¨¦§¨¨©§©¦¦¦¤¨
?àîòè éàî íéãé¯úøîBà úàæ :àaà éaø øîà ¨©¦©©§¨¨©©¦©¨Ÿ¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc `nei(ycew zay meil)

cdøcäðilkl exifgp -àîîéa döî÷ðå øcäðez` uenwpe xefgpe - §©§¨§©©§¦§§¨¦¨¨
ycwzp `l unewd ,dvinw onf epi` dlily oeiky ,meia dgpnd
zial ef dgpn `vz recne ,lqtp `le zxy ilka egipdy it lr s`

:`xnbd zvxzn .dtixydàeäoia` iaxc dea` -dì éðzdpy - ¨¥¨
,ef `ziixadì øîà àeäåy ,dvxiz -ïéLc÷î úøL éìkunewd z` §¨©¨§¥¨¥§©§¦

mda ozipdeléôàilka epzip,Bpîæa àlLunewe ,dlila epiidc £¦¤Ÿ¦§©
,unew my eilr `xwpe ,ycwzp zxy ilka epzpe dlila evnwy
`ly dgpnk zeidl xfeg epi`e ,miixiy my `xwp x`yd lre

.dipy mrt uenwle exifgdl xyt` i` okle ,dvnwp
elit` oiycwn zxy ilky ceqid lr `ziixan dywn `xnbd

:epnfa `ly,éáéúéîììkä äæmda ozipd z` miycwnd zxy ilka ¥¦¥¤©§¨
,sebd zyecwaáøwä ìk[ezaxwd oicy-],íBiamc e` dgpn oebk ¨©¨¥©

,zepaxwd lk lyLBã÷zxy ilka ozipyk sebd zyecwa,íBia ¨©
áøwä ìëå[ezaxwd oicy-],äìélapn epiidcmikqp zgLBã÷) §¨©¨¥©©§¨¨

.äìélaáøwä ìëå,(äìéla ïéáe íBia ïéaLBã÷ïéailka ozipyk ©©§¨§¨©¨¥¥©¥©©§¨¨¥
zxy.äìéla ïéáe íBiaúäéî éðz÷y epipy mewn lkn -áøwä ìk ©¥©©§¨¨¨¥¦©¨©¨¥

,íBia LBã÷ íBiaozip m` `weecy rnyneïéà ,íBia,yecw `ed - ©¨©©¦
ozip m` la`àì äìéla,meia dzeevny dvinwde .yecw epi` - ©©§¨Ÿ

.dlila ilka dycwzp cvik
:`xnbd zvxznàîìécmeia axwy dny `ziixad dxn`y dn ¦§¨

y oiprl epiid ,dlila ilka ozipyk yecw epi`LBã÷ Bðéàici lr ¥¨
lkeiy ilkd,áøwéì,epnfa `ly ea ozipy oeikìáàmewn lkn ¦¨¥£¨

LBã÷oiprl oaxw my eilr `xwiy ilkl ezpizp zryn `edìñtéì ¨¦¨¥
ezvignl ueg `vi m` oebk ,zepaxw ileqt eilr legl milekiy -
zxy ilky xn`y oia` iaxc dea` zpeek efe .`nhp m` e`
lg ,zxy ilka epzpe dlila unwy oeiky ,mpnfa `ly oiycwn

.dlahl zxfeg dpi`y dlil zvinw oicn lqtpe ,unew my eilr
:ztqep `iyew,àøéæ éaø áéúîzegpna epipy(.w)mgl xeciq oipra ¥¦©¦¥¨

m` ,miptdúàå íçlä úà øcéñ,úaMä øçà ïéëéæaäxciq `le ¦¥¤©¤¤§¤©¨¦¦©©©©¨
,epick zayaúaMa ïéëéæaä úà øéè÷äå`ly `vnpe ,dixg`ly §¦§¦¤©¨¦¦©©¨

,epick mini dray ogleyd lr mgld did.äìeñteäNòé ãöék §¨¥©©£¤
devnd miiewzy dvex `ed m` ,oikifade mgld z` xiykdl

,mgld xzip didie df mglaepçépéogleyd lr mgld z`úaMì ©¦¤©©¨
,äàaäogleyd lr mgld `vnpy s`e .oikifad z` xihwi f`e ©¨¨

,dkxrnd dxiyk ,mini drayn xzeiLixdäãîò eléôàzkxrn ¤£¦¨§¨
miptd mglCëa ïéà íéaø íéîé ïçìMä ìò,íeìkonfdy meyn ©©ª§¨¨¦©¦¥§¨§

`ly miycwn zxy ilk oi`e ,d`ad zaya wx `ed mgipdl
.mpnfaeelit` oiycwn zxy ilky xn`y oia` iaxc dea` ixacl

,dyw ,leqtl oiprl mpnfa `lyéànàcr mgipdl leki recn - ©©
ixd ,d`ad zaylLBã÷zdkxrnd ycwzz -ìñtéúåmeyn ¦§§¦¨¥

.dpnfa `ly dxciqy
:`xnbd zvxzn,àáø øîàok`áéúBî à÷c ïàî[l`eyd-]øétL ¨©¨¨©§¨¦©¦

áéúBî à÷,dpekp dl`y l`y -åixd ok it lr s`ïéáà éaøc deáà ¨¦§£©§©¦¨¦
énð`l` ,envrn df oic ycig `løîà÷ àúéðúîepic `iad - ©¦©§¦¨¨¨©

.`ziixanexnel jixv ,dpynde `ziixad eywi `ly ayiil ick
cøáñ÷ay `ziixad ly `pzdäìéìoaxwd zaxwd mei iptlyïéà ¨¨©©§¨¥

`xwpy ,axwil epnf ribd `l oiicry oaxwk oaxwd oic,ïîæ øqeçî§©§©
oaxwd zaxwd lil la` ,llk epnf ribd `lyk `weec `ed dfy
ixdy ,ycwzn dlila ilka ozipy unewd okle .epnf ribdk aygp

la` .`ed epnfíBéaygp ,daxwdl ie`xd onfd iptl,ïîæ øqeçî§©§©
mgla xaecny zegpna dpyna okle .df meia ycwn ilkd oi`e
lke ,execiq mei iptl `edy ,oey`x meia oglyd lr ozipy miptd
xqegn `ed ,execiq onf `edy zayn daxd wgexny o`k oky

.lqtidl oiprl elit` ycwzn epi`e ,onf
la` ,onf xqegn `edy oeik lqtp epi` mpn` :`xnbd dywnék¦

éLîL éa éèîdlil `edy zay lil ly zeynyd oia ribnyk - ¨¥¥¦§¥
,mgld xeciq meil jenqdLBã÷z,dkxrnd ycwzz -ìBñôúå- ¦§§¦§

jkne .dzeevnk zayd meia dkxrnd z` egipd `ly oeik ,lqtze
zxy ilk oi`e ,onf xqegn aygp dlil s`y gken ,lqtp epi`y
ilka ozipy unewdy `ziixaa xn`p recne ,leqtl mb ea oiycwn

.lqtp dlila
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàepi` daxwdd iptly dlil mlerl ¨©¨¦¨

z` gipdl lekiy epipyy zegpna dpynae ,onf xqegn aygp
ote`a xaecn ,d`ad zayl mgldB÷lñå íãwLmiptd mgl z` - ¤¨©§¦§

`linne ,zay ly zeynyd oia ribdy mcew ogleyd iab lrn
.lqtidle ycwzdl ick zay lila ogleyd lr did `l

:sqep uexizàøèeæ øîxn`àîéúéàåy mixne` yie -øîà éMà áø ©§¨§¦¥¨©©¦¨©
,df uexizàîéz eléôàzegpna dpynd z` cinrdl dz` leki - £¦¥¨

elit`aote`B÷lñå íã÷ àlLdywi `l mewn lkne ,zayd iptl §¤Ÿ¨©§¦§
ny ,lqtie dlildn mgld ycwziyBøcqL ïåékoglyd lr odkd ¥¨¤¦§

àlL,Búåöîk,epick zaya `le zayd xg` exciq ixdyäNòð ¤Ÿ§¦§¨©£¨
,epnfa `ly rvazdy df xeciq,óBwä BøcqL Bîkaygpy epiidc §¤¦§©

epi`e ,zrcn `ly zxy ilka yeciwl dnece ,zrcn `ly xeciqk
exciqy mgla `weec `ed dfe .lqtidl oiprl s` mgld z` ycwn
ozipy unewd la` ,onf xqegn didy ,reayd inin cg`a eze`
eze` ycwn ilkd ,onf xqegn epi` dlily oeik ,dlila zxy ilka

.lqtidl
:dpyna epipyLc÷na äéä ììkä äæoerh min lihnd lke 'eke ¤©§¨¨¨©¦§¨

:`xnbd zxxan .milbxe mici yeciwàîìLaycwl jixvy dn ¦§¨¨
d z`íéìâø`edy ,oaeníeMîdúBöBöéð,eilbx lr oifzipdàlà ©§©¦¦¦¤¨
d z`íéãéàîòè éàî:`xnbd zx`an .mycwl jixv recn -øîà ¨©¦©©£¨¨©

úøîBà úàæ ,àaà éaøiptl eici z` ycwl jixvy df oicn - ©¦©¨Ÿ¤¤
cenll yi min lihdy xg` dceard
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קלי
ezny ina cenr hk sc ± iyily wxt`nei

äì éðú àåä.ezrcn `vexiz i`d dl xn` `ede ,[oizipzn `dl] Ðïéùã÷î úøù éìë
åðîæá àìùxfeg epi` Ð unew myl ilka unewd yciwy oeike .ilk ozn oerh unewde Ð

.mixiy eed jpi` Ð unew iexw dfy xg`n ,digxk lre .dvnwp `ly dgpnk lah zeidl

íåéá áø÷ä ìë.zxehwde mcde dpealde zegpnd oebk Ðùåã÷,meia zxy ilka Ð

.sebd zyecw ycwieäìéìá áø÷ä ìëoebk Ð

mzgpne" (a,cn zegpn) xn xn`c ,mikqp zgpn

.dlila elit` Ð "mdikqpeùåã÷,zxy ilka Ð

.dlila oda epzp m` ,sebd zyecwúäéî éðú÷
àì äìéìá ìáà íåéá ùåã÷ íåéá áø÷ä ìëÐ

.yecw epi`áø÷éìla` ,axwil xyk zeidl Ð

lqtil dyecw dze`a xyken zeidl yecw

`veiae ,ea rbp m` mixetk xqegnae mei leaha

zlqtp `id mb efe .ol m` dpilae ,`vi m`

xgyd cenr (`,ft) migafa ol `niiwc ,dpila

zxfeg oi`y ,dlil zvinw zlqtpe ,dpil dyer

.dlahl ceräìåñôzaya dxcqp `ly Ð

`id ixde ,mhtynk mini zray my cenrl

,dleqt opiqxb `lc d`xp ile] .onf zxqegn

mei xeciq aiyg `l oizrnyc `pwqn `dc

gpenke ,sewd exciqk `l` xeciq oey`x

zxhwda mgld leqti dnle ,inc `qtewa

oikifad?llk mgll oglyd yciw `l `lde

.epxcqie xefgie ,d`ad zaya ewxit ok m` `l`

yi `nl` "dyri cvik" ipzwcn inp gken ikde

`pipg 'x yexita qixb inp ikde .xacl dpwz

oikifad xihwde 'ek `xif iax aizn :inex yi`

s` ,hiwpc `ed `zeaxe .'eke dyri cvik zaya

oilibxy enk zaya oikifad xihwdc ab lr

cqie mixg` oikifa `iai Ð zeyrl.[mgld mr x

åðçéðé äùòé ãöéëzay cr oglyd lr Ð

.d`adìñôéúå ùã÷éúzxy ilkc oeik Ð

`ly xeciqa leqtil zaya cg`n mgld z` oglyd ycwie ,lqtil epnfa `ly oiycwn

.epnfaoia` iaxc dea`e aizen `w xity aizen `wc i`d `ax xn`dipin dil iazenc Ð

ep` oikixve .`pz `zipzn `l` ,azezi`c `nipc ,xn` i`xen`c `zzrny e`l Ð

dlil oia` iaxc dea`c `pz xaqw :ikd edpivxze .iccd` `zipzn eywil `lc ayiil

zxy ilk jkld Ð zixgy zxy ilka ycwil die`x dzide li`ed ,onf oexqg ied `l

.dlila unewd oiycwnïîæ øñåçî íåé ìáàixde Ð xgn cr meid epnf oi`y xac Ð

.zayd mei cr ycwl epnf epi`y df oky lke .onf oexqg ied mly mei onf xqegn `ed

éùîù éá éèî éë,oglyd lr ycwz Ð xgn ycwl die`x `idy ,zay ililc Ð

.dpila lqtp zixgyle ,dlil xeciq meyn lqtize ,onf xqegn oi` dlil zxn`wcíã÷ù
å÷ìéñå.zay axr dkiygl jenq Ðåúåöîë àìù.onf oexqga Ðåøãéñù åîë äùòð
óå÷ä.onf xqegn `edy drya oglyd lr zay lil mcew xcqp ixdy ,ezrcn `ly Ð

yecwe `ed onf xqegn e`lc zay lila xcqpy mgle dlila unwpy unewl inc `lc

xcqie ,wlqie zixgy qpki odkd ,miptd mgl zkixr onf ribnyk zaya dzre) ,lqtil

.epxcqie xefgie ,epnn epwlqiy cr eycwn oglyd oi` epnf ribnyke (zipy
äåöî
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aiiginc onfac (`,cq my) `xnba `nrh yxtne .xeht Ð onyl `ly oia onyl oia ,gqt

migafc meyn xehtc dil wetiz ?`nrh `eddl jixhvi` i`ne .migaf` aiigin `l gaf`

gqt mzd xhtc ikid ik ,miaxrd oia ly cinz xza iedc gqt onfa ohgyc oeik ,od oileqt

hgypykc ,ziyixtc i`nl la` .`ed leqt gafc meyn ,ungd lr enyl crena ehgyy

oia ly cinz xg` e` xgy ly cinzd mcew gafd

,dxifb meyn mcd wexfl minkg exq`y ,miaxrd

oeyl la` .`gip ded Ð `gaif lqtin `linne

,carica mcd wxf m` elit`c rnyn `ztqezd

:ipzwc .oileqt ikd elit` Ð ezevn lk dyre

i`n` opaxcn i`e .ohgyy ipzw `le ,oaixwdy

xyad epiid Ð xn`wc oileqtc d`xpe ?oileqt

i`d ik ogky`ck .extkzp milra la` ,lek`ln

yakd iab lr epzp :(a,ek) migafc ipy wxta `peeb

:l`eny xn`e .leqt cr 'eke ceqid cbpk `ly

d`xp dide .extkzp milra la` ,xyad leqt

wxt seqa opzck ,cinzd xg` lqtin `lc wcwcl

axrzpy gqt :(`,gv migqt) "`nh didy in"

axrzpe .elk`i Ð mipdk zxeag m` ,xekaa

oi` `de `xnba dlr jixtcn ,xn`w miign

liqtin `l :`nl` .leqtd zial miycw oi`ian

mzdc gqtc ,zegcl epivn ,edin .cinz xg`

mcew edl hgye ,minly iedc gqt xzen epiid

oi` `de jixtc `de .miaxrd oia ly cinzl

hrnny epiid Ð leqtd zial miycw oi`ian

elke`e ,mixfl lk`py gqt xzen zlik`a

ol dede ,mipdkl `l` milk`p opi`y mixekak

gqt rnync ,dyw dxeag oeyle .drxi xninl

xn` cere .zexeag zexeag eilr oipnipy ,ynn

dyng iab ,(a,gt) migqta "dy`d" wxta

odn cg`a zlai `vnpe odigqt zexer eaxrzpy

`lc meyn ipy gqt zeyrln oixehtc ,'ek

dipnf ipy gqt elit`c meyn ipyil ?`iyew i`ne .minlya ipzile gqt iziil :jixte .xyt`

in" wxta mzd `dl aiyg `lc :cere .oey`x gqt enk "miaxrd oia" dia aizkc ,cinz xza

,minlya iiepz`l xyt` `l ok m`e .ipyl oey`x oiay mixaca (`,dv my) "`nh didy

zxk ea yiy gqtc dyr iz`c meyn xninl `kile .miaxrd oia ly cinz xg` oileqtc

`kil `dc (`,hp my) "hgyp cinz" wxt yixa xn`ck ,zxk dia zilc dnlydc dyr igce

,edine .e`vi xaky aexd on `ed `ny xninl `ki` ediipin `cge `cg lkac ,zxk `kd

`di `l elit`i`e .`ziixe`cn xeq` dligzkl mewn lknc ,dyw cinzd xg` lqtp

epiidc "miaxrd oia" `l` "axra" aizk `lc oeik ,cinzl dinecw`l ivn ipy gqtc opixn`

oia"e "axra" ea xn`py xac xge`i opiyxcc ,cinzd xg` axw oey`x gqtc `nrh

micw irac ediipin id Ð ipy gqt la` ."miaxrd oia" `l` ea xn`p `ly xacl "miaxrd

`dc .xiiye `pz xnel yi Ð ipyl oey`x oiay mixac icda aiyg `lc `de .`yixa ciare

`ki`e .ipyd lr `le oey`xd lr zxk aiig (`,bv my) xn`c o`nl `ki`c ,zxk xiiy inp

.ipzile iziil jixtc `d `gip f` ,zeyx ipya daeg oey`xa miyp xn`c o`nl

äéøãäðiycwnc dilpn :dyw Ð epnfa `ly oiycwn zxy ilk 'eke `nnia divnwpe

ycwiy `ziixad lr oitiqen ep`c oeike ,dvnwp `l` ipzw `l `de ?epnfa `ly

ixiin i` :xnel yie !dtixyd zial `vz opixn` ied `l Ð dicegl unew yeciw meyn la` .dtixyd zial `vz ikdle ,dlila unewd xihwdy ixiinc `nipe inp siqep ok m` Ð unewd

`l` ,minc ipin oky gafl zvw `incc dwiln `irain `le .dwiln elit` `l` ,"lk`i mkgaf meia" ,`icda dia aizkc cala ef `le xity xn`w f` Ð `l eze divnew yciwe dvnwpyk

zxhwdc ol `hiyt ithc ,dil `irain `kti` Ð dvnew xihwdc opixn` ded i` la` ,dtixyd zial `vz Ð `icda meia da aizk `lc ab lr s`c ,dlila unewd ycwe dvnwp elit`

ixii` unew yeciwac ,ok yxtl i"yx wgc mpga ,edine .dxhwd epiid daxwd oeyl xwire ."aixwdl ezev meia" dixza aizke 'ebe "dgpnl dlerl dxezd z`f" aizkc ,dwilnn meia unew

cenra zlqtp Ð ilka dycwzp dgpndc oeik :ipyne .`nnia dvnwpe xcdpe dzkecl unewd xcdpe :jixte .dlila dvnwpe ilka dycwzp dgpnd `l` unewd ycwzp `lc xninl `ki`c

la` ,xgyd cenra lqtizy cr dlila dtixyd zial `vz `l dvnwp `l i` :xnel yie !ilka dycwzpc oeik dtixyd zial `vz inp dvnwp `la :il dywe .ilk yeciw lk oick xgyd

.dxev xeair ira `le ,dtixyd zial xzl`l `vz Ð dlila dvnwpc `zydåîë`ly eyciwy oeik ,lirl ikd inp opixn` `lc `d Ð sewd exciqysewd my epzpy enk dyrp ezevnk

.sewd exciqy enk dyrp Ð ezevnk `ly exciqy rcie dyr dpeekac oeik ,`kd la` .'eke dpald xe`n dlry oizipznc `inec ,mei `edy did xeaqky ,ycwl oeekzp mzdc :xnel yi Ð
devn
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!àîîéa döî÷ðå øcäðå ,døcäð¯àeäå dì éðz àeä ¦©§¨§¤¡©§¦§§¨¦¨¨¨¥¨§
Bðîæa àlL eléôà ïéLc÷î úøL éìk :dì øîà. ¨©¨§¥¨¥§©§¦£¦¤Ÿ¦§©

íBia áøwä ìk :ììkä äæ ,éáéúéî¯ìëå ,íBia LBã÷ ¥¦¦¤©§¨¨©¨¥©¨©§¨
äìéla áøwä¯íBia ïéa áøwä ìëå ,äìéla LBã÷ ©¨¥©©§¨¨©©§¨§¨©¨¥¥©

äìéla ïéáe¯:úäéî éðú÷ .äìéla ïéáe íBia ïéa LBã÷ ¥©©§¨¨¥©¥©©§¨¨¨¥¦©
íBia áøwä ìk¯LBã÷íBia ;íBia¯äìéla ,ïéà ¨©¨¥©¨©©¦©©§¨

¯!àì¯LBã÷ ìáà ,áø÷éì LBã÷ Bðéà àîìéc ¨¦§¨¥¨¦§©£¨¨
úàå íçlä úà øcéñ :àøéæ éaø áéúî .ìñtéì¦¨¥§¦©¦¥¨¦¥¤©¤¤§¤

úaMa ïéëéæaä úà øéè÷äå ,úaMä øçà ïéëéæaä¯ ©§¦¦©©©©¨§¦§¦¤©§¦¦©©¨
eléôàL ,äàaä úaMì epçépé ?äNòé ãöék .äìeñt§¨¥©©£¤©¦¤©©¨©¨¨¤£¦

ìò äãîò.íeìk Cëa ïéà íéaø íéîé ïçìMä?éànàå ¨§¨©©ª§¨¨¦©¦¥§¨§§©©
LBã÷zìñtéúåáéúBî à÷c ïàî :àáø øîà !¯øétL ¦§§¦¨¥¨©¨¨©§¨¦©¦

éîð ïéáà éaøc deáàå .áéúBî à÷¯,øîà÷ àúéðúî ¨¦©£§©¦¨¦©¦©§¦¨¨¨©
äìéì :øáñ÷å¯íBé ,ïîæ øqeçî ïéà¯.ïîæ øqeçî §¨¨©©§¨¥§©§©§©§©

¯LBc÷z éLîL éa éèî ékìBñôúå!¯:àðéáø øîà ¦¨¥¥¦§¥¦§§¦§¨©¨¦¨
íãwL:øîà éLà áø àîéúéàå ,àøèeæ øî .B÷lñå ¤¨©§¦§¨§¨§¦¥¨©©¦¨©

BøcqL ïåék ,B÷lñå íã÷ àlLa àîéz eléôààlL £¦¥¨§¤Ÿ¨©§¦§¥¨¤¦§¤Ÿ
Búåöîk¯.óBwä BøcqL Bîk äNòðäéä ììkä äæ" §¦§¨©£¨§¤¦§©¤©§¨¨¨

íéìâø àîìLa ."Lc÷na¯àlà ,úBöBöéð íeMî ©¦§¨¦§¨¨©§©¦¦¦¤¨
?àîòè éàî íéãé¯úøîBà úàæ :àaà éaø øîà ¨©¦©©§¨¨©©¦©¨Ÿ¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc `nei(ycew zay meil)

cdøcäðilkl exifgp -àîîéa döî÷ðå øcäðez` uenwpe xefgpe - §©§¨§©©§¦§§¨¦¨¨
ycwzp `l unewd ,dvinw onf epi` dlily oeiky ,meia dgpnd
zial ef dgpn `vz recne ,lqtp `le zxy ilka egipdy it lr s`

:`xnbd zvxzn .dtixydàeäoia` iaxc dea` -dì éðzdpy - ¨¥¨
,ef `ziixadì øîà àeäåy ,dvxiz -ïéLc÷î úøL éìkunewd z` §¨©¨§¥¨¥§©§¦

mda ozipdeléôàilka epzip,Bpîæa àlLunewe ,dlila epiidc £¦¤Ÿ¦§©
,unew my eilr `xwpe ,ycwzp zxy ilka epzpe dlila evnwy
`ly dgpnk zeidl xfeg epi`e ,miixiy my `xwp x`yd lre

.dipy mrt uenwle exifgdl xyt` i` okle ,dvnwp
elit` oiycwn zxy ilky ceqid lr `ziixan dywn `xnbd

:epnfa `ly,éáéúéîììkä äæmda ozipd z` miycwnd zxy ilka ¥¦¥¤©§¨
,sebd zyecwaáøwä ìk[ezaxwd oicy-],íBiamc e` dgpn oebk ¨©¨¥©

,zepaxwd lk lyLBã÷zxy ilka ozipyk sebd zyecwa,íBia ¨©
áøwä ìëå[ezaxwd oicy-],äìélapn epiidcmikqp zgLBã÷) §¨©¨¥©©§¨¨

.äìélaáøwä ìëå,(äìéla ïéáe íBia ïéaLBã÷ïéailka ozipyk ©©§¨§¨©¨¥¥©¥©©§¨¨¥
zxy.äìéla ïéáe íBiaúäéî éðz÷y epipy mewn lkn -áøwä ìk ©¥©©§¨¨¨¥¦©¨©¨¥

,íBia LBã÷ íBiaozip m` `weecy rnyneïéà ,íBia,yecw `ed - ©¨©©¦
ozip m` la`àì äìéla,meia dzeevny dvinwde .yecw epi` - ©©§¨Ÿ

.dlila ilka dycwzp cvik
:`xnbd zvxznàîìécmeia axwy dny `ziixad dxn`y dn ¦§¨

y oiprl epiid ,dlila ilka ozipyk yecw epi`LBã÷ Bðéàici lr ¥¨
lkeiy ilkd,áøwéì,epnfa `ly ea ozipy oeikìáàmewn lkn ¦¨¥£¨

LBã÷oiprl oaxw my eilr `xwiy ilkl ezpizp zryn `edìñtéì ¨¦¨¥
ezvignl ueg `vi m` oebk ,zepaxw ileqt eilr legl milekiy -
zxy ilky xn`y oia` iaxc dea` zpeek efe .`nhp m` e`
lg ,zxy ilka epzpe dlila unwy oeiky ,mpnfa `ly oiycwn

.dlahl zxfeg dpi`y dlil zvinw oicn lqtpe ,unew my eilr
:ztqep `iyew,àøéæ éaø áéúîzegpna epipy(.w)mgl xeciq oipra ¥¦©¦¥¨

m` ,miptdúàå íçlä úà øcéñ,úaMä øçà ïéëéæaäxciq `le ¦¥¤©¤¤§¤©¨¦¦©©©©¨
,epick zayaúaMa ïéëéæaä úà øéè÷äå`ly `vnpe ,dixg`ly §¦§¦¤©¨¦¦©©¨

,epick mini dray ogleyd lr mgld did.äìeñteäNòé ãöék §¨¥©©£¤
devnd miiewzy dvex `ed m` ,oikifade mgld z` xiykdl

,mgld xzip didie df mglaepçépéogleyd lr mgld z`úaMì ©¦¤©©¨
,äàaäogleyd lr mgld `vnpy s`e .oikifad z` xihwi f`e ©¨¨

,dkxrnd dxiyk ,mini drayn xzeiLixdäãîò eléôàzkxrn ¤£¦¨§¨
miptd mglCëa ïéà íéaø íéîé ïçìMä ìò,íeìkonfdy meyn ©©ª§¨¨¦©¦¥§¨§

`ly miycwn zxy ilk oi`e ,d`ad zaya wx `ed mgipdl
.mpnfaeelit` oiycwn zxy ilky xn`y oia` iaxc dea` ixacl

,dyw ,leqtl oiprl mpnfa `lyéànàcr mgipdl leki recn - ©©
ixd ,d`ad zaylLBã÷zdkxrnd ycwzz -ìñtéúåmeyn ¦§§¦¨¥

.dpnfa `ly dxciqy
:`xnbd zvxzn,àáø øîàok`áéúBî à÷c ïàî[l`eyd-]øétL ¨©¨¨©§¨¦©¦

áéúBî à÷,dpekp dl`y l`y -åixd ok it lr s`ïéáà éaøc deáà ¨¦§£©§©¦¨¦
énð`l` ,envrn df oic ycig `løîà÷ àúéðúîepic `iad - ©¦©§¦¨¨¨©

.`ziixanexnel jixv ,dpynde `ziixad eywi `ly ayiil ick
cøáñ÷ay `ziixad ly `pzdäìéìoaxwd zaxwd mei iptlyïéà ¨¨©©§¨¥

`xwpy ,axwil epnf ribd `l oiicry oaxwk oaxwd oic,ïîæ øqeçî§©§©
oaxwd zaxwd lil la` ,llk epnf ribd `lyk `weec `ed dfy
ixdy ,ycwzn dlila ilka ozipy unewd okle .epnf ribdk aygp

la` .`ed epnfíBéaygp ,daxwdl ie`xd onfd iptl,ïîæ øqeçî§©§©
mgla xaecny zegpna dpyna okle .df meia ycwn ilkd oi`e
lke ,execiq mei iptl `edy ,oey`x meia oglyd lr ozipy miptd
xqegn `ed ,execiq onf `edy zayn daxd wgexny o`k oky

.lqtidl oiprl elit` ycwzn epi`e ,onf
la` ,onf xqegn `edy oeik lqtp epi` mpn` :`xnbd dywnék¦

éLîL éa éèîdlil `edy zay lil ly zeynyd oia ribnyk - ¨¥¥¦§¥
,mgld xeciq meil jenqdLBã÷z,dkxrnd ycwzz -ìBñôúå- ¦§§¦§

jkne .dzeevnk zayd meia dkxrnd z` egipd `ly oeik ,lqtze
zxy ilk oi`e ,onf xqegn aygp dlil s`y gken ,lqtp epi`y
ilka ozipy unewdy `ziixaa xn`p recne ,leqtl mb ea oiycwn

.lqtp dlila
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàepi` daxwdd iptly dlil mlerl ¨©¨¦¨

z` gipdl lekiy epipyy zegpna dpynae ,onf xqegn aygp
ote`a xaecn ,d`ad zayl mgldB÷lñå íãwLmiptd mgl z` - ¤¨©§¦§

`linne ,zay ly zeynyd oia ribdy mcew ogleyd iab lrn
.lqtidle ycwzdl ick zay lila ogleyd lr did `l

:sqep uexizàøèeæ øîxn`àîéúéàåy mixne` yie -øîà éMà áø ©§¨§¦¥¨©©¦¨©
,df uexizàîéz eléôàzegpna dpynd z` cinrdl dz` leki - £¦¥¨

elit`aote`B÷lñå íã÷ àlLdywi `l mewn lkne ,zayd iptl §¤Ÿ¨©§¦§
ny ,lqtie dlildn mgld ycwziyBøcqL ïåékoglyd lr odkd ¥¨¤¦§

àlL,Búåöîk,epick zaya `le zayd xg` exciq ixdyäNòð ¤Ÿ§¦§¨©£¨
,epnfa `ly rvazdy df xeciq,óBwä BøcqL Bîkaygpy epiidc §¤¦§©

epi`e ,zrcn `ly zxy ilka yeciwl dnece ,zrcn `ly xeciqk
exciqy mgla `weec `ed dfe .lqtidl oiprl s` mgld z` ycwn
ozipy unewd la` ,onf xqegn didy ,reayd inin cg`a eze`
eze` ycwn ilkd ,onf xqegn epi` dlily oeik ,dlila zxy ilka

.lqtidl
:dpyna epipyLc÷na äéä ììkä äæoerh min lihnd lke 'eke ¤©§¨¨¨©¦§¨

:`xnbd zxxan .milbxe mici yeciwàîìLaycwl jixvy dn ¦§¨¨
d z`íéìâø`edy ,oaeníeMîdúBöBöéð,eilbx lr oifzipdàlà ©§©¦¦¦¤¨
d z`íéãéàîòè éàî:`xnbd zx`an .mycwl jixv recn -øîà ¨©¦©©£¨¨©

úøîBà úàæ ,àaà éaøiptl eici z` ycwl jixvy df oicn - ©¦©¨Ÿ¤¤
cenll yi min lihdy xg` dceard

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר זוגתו תחי' ילדה בן למזל טוב, הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב 

ויגדלוהו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ועל שאלתו בענין קריאת שם בנם הנולד שי', הנה כמה פעמים שמעו מכ"ק מו"ח אדמו"ר 

שאין מתערב בזה וכפי שיסכימו ההורים ליתן לו השם זאל זיין לאורך ימים, ושלחתי לו היום מברק 

וז"ל "מזל טוב יבחרו השם הוא וזוגתו ויברך השי"ת לאורך ימים ושנים טובות".

בברכת מז"ט ביום גאולתנו ופדות נפשנו.



c"agקלב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.âíéøîBàäì äæ ìëå12ìáà íéøôBñ éøácî àlà äøeñà dðéàå äéìò øeèt dôeâì äëéøö dðéàL äëàìnL §¨¤§¨§¦¤§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¨¨¤¨§¥¨£¨¤¨¦¦§¥§¦£¨
óà íB÷î ìkîe äøBzä ïî äéìò áéç dôeâì äëéøö ïéàL äëàìî elôàL íéøîBàå äæ ìò ïé÷ìBç Lé¥§¦©¤§§¦¤£¦§¨¨¤¥§¦¨§¨©¨¨¤¨¦©¨¦¨¨©
Léå íéèñlä éðtî àøéúnL éî ïëå äðkñ Ba LiL äìBçä ïLéiL ìéáMa øpä úBaëì øzî íäéøác éôì§¦¦§¥¤ª¨§©©¥¦§¦¤¦©©¤¤¥©¨¨§¥¦¤¦§¨¥¦§¥©¦§¦§¥
àáì øLôà éàL ïéðòa ãáìa óebä øòö ùLç àlà íL ïéà íà ìáà úBLôð úBðkñ (øáãa äðkñ) LLç£©©¨¨§¨¨©¨§¨£¨¦¥¨¤¨£©©©©¦§©§¦§¨¤¦¤§¨¨Ÿ

.íäéøác éôì áiç äák íàå úBaëì øeñà àeää øòvî äðkñ LLç éãéì íìBòì§¨¦¥£©©¨¨¦©©©¨§©§¦¨¨©¨§¦¦§¥¤
BîB÷î ìò ãçàå ãçà ìk eøàaúé äNòîìe äëìäì elà úBøáqä 'á ïéaL íé÷eìéçäå13äaøä íéøác Léå §©¦¦¤¥©§¨¥©£¨¨§©£¤¦§¨£¨¤¨§¤¨©§§¥§¨¦©§¥

éøö ïk íà àlà äøBzä ïî øeqà íäa ïéàL íéãBî ìkäLïôeâì C14áéçL íäa íéãBî ìkäL íéøác Léå ¤©Ÿ¦¤¥¨¤¦¦©¨¤¨¦¥¨¦§¨§¥§¨¦¤©Ÿ¦¨¤¤©¨
éøö ïéàL ét ìò óà äøBzä ïî íäéìòïôeâì C15:BîB÷îa ãçàå ãçà ìk ïk íâ øàaúéå £¥¤¦©¨©©¦¤¥¨¦§¨§¦§¨¥©¥¨¤¨§¤¨¦§

ג  סעיף החולה בשביל הנר לכבות שיכול רעח, סימן ב חלק
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zetqede mipeiv
ס"א.12) ריש לעיל
(13) ס"י שא Ï¯‰"¯סימן ‡ÈˆÂ‰Ï בו צורך לו שאין דבר

נחשב  נידה) דם או (זיבה מטינוף להצילו אם כי אלא
) ס"ה שיא סימן שאצל"ג). ‰Ó˙כמלאכה ˙‡ˆÂ‰ לרשות

אלא  התירו לא מקום ומכל שאצל"ג, מלאכה היא הרבים
) ס"ד שיד סימן ˜·לכרמלית). ˙ÈÈ˘Ú מנת על שלא בקיר

סי"ז  שטז סימן שאצל"ג). כמלאכה נחשבת יתד בו לתקוע
)‰„Èˆ להאומרים אפילו הותרה מזיקים של כדרכו שלא

נפשות). סכנת כשאין ואף - עליה חייב שאצל"ג שמלאכה
) סכ"ב שטז ÔÈ˜ÈÊÓסימן ˙‚È¯‰(נפש פיקוח בהם שאין (אף

לגופה, צריכה שאינה כמלאכה נחשבת היזקן למניעת
להרגם  מותר שאצל"ג מלאכה על חייב שאין ולאומרים

) סכ"ט שיט סימן צער). במקום ולא היזק ‰¯Â˜˜במקום
ÁÂ¯· שכח סימן שאצל"ג). מלאכה הוא הרוק מפזר והרוח

) ס"ג ˘Ôסוף ˙‡ˆÂ‰ היא בשינו שחושש למי נכרי ע"י
רק  זאת לעשות מותר התורה מן חייב ואם שאצל"ג מלאכה

) ס"א שכט סימן גופו). כל חלה שאינה ‰ÈÂ·ÈÎאם מלאכה
קטנים  או חולה הוצאת פני על ועדיף הוא לגופה צריכה

) סכ"חֿט שלד סימן גמורה). מלאכה שהיא ÈÂ·ÈÎלרה"ר
או  סכנה, במקום אלא התירו ולא שאצל"ג מלאכה הוא
במקום  לעצמו יחמיר נפש בעל כל ואעפ"כ דרבים, היזק

) ס"ט שלו סימן בלבד). היזק אלא סכנה ÂÈ„Èשאין ÏËÂ‰
ÌÈ·˘Ú‰ ÏÚ) ס"א שלז סימן שאצל"ג). מלאכה ‰‚Â¯¯הוא

ÏÒÙÒ ס"ה שם שאצל"ג). מלאכה הוא בקרקע חריץ ועושה
)˙È·Á „„ˆÓ‰ אף שאצל"ג מלאכה הוא הארץ על מלאה

סכ"ט  תצח סימן בצדדיה). גומות להשוות יגרום שוודאי
)¯ÙÚ ÏËÂ‰.(גומא עי"ז ונעשית ביו"ט

(14Ê"ÈÒ ·˘ ÔÓÈÒ לפירורים שמתפרר יבש טיט (שפשוף
להאומרים  אפילו טוחן) (משום התורה מן חייב אינו דקים

התורה). מן חייב שאצל"ג ÎÒ"‡שמלאכה Î˘ ÔÓÈÒ לא)
שמא  (גזירה מלבנים שאין במשקין בגד לשרות שלא גזרו
בגד  לשרות לעשות כלל דרך ואין שאצל"ג כיון יסחוט),

ממנו). שיסחטו המשקין ÏÒ"·לצורך ÁÎ˘ ÔÓÈÒ להפיס)
שאצל"ג  מלאכה הוא הליחה ממנה להוציא כדי מורסא
שאצל"ג  מלאכה למחייבים אפילו התירו צערו ומשום

למכה). כלל תיקון בזה אין לכך מתכוין שכשאין משום
(15Ê"ÏÒ ÁÎ˘ ÔÓÈÒ פרשה שלא ציפורן בכלי (החותך

שאצל"ג). במלאכה לפוטרים אף גוזז משום חייב רובה
·"Ò Ó˘ ÔÓÈÒ אפילו נכרי ע"י בכלי צפרנים לגזוז (אין

גם  חייב גוזז שבמלאכת שי"א כיון (טבילה) מצוה לצורך
צל"ג). כשאינה

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÒ לטלטלו מותר כלל מלוח שאינו תפל אפילו חי בשר
יפה  שדעתם אדם בני שיש אדם לאכילת שראוי מפני
כמ"ש  דם משום באכילתו איסור (שאין חי בשר וכוססין
אסור  אותו לכוס ראוי שאינו קשה בשר אבל ס"ז) סי' ביו"ד
חי  שומן כגון בו כיוצא דברים שאר הדין והוא לטלטלו
אלא  לכלבים עומדים אינן הרי לכלבים שראויין שאף צונן
לכלום  לו ראוין אינן ובשבת שבת למוצאי אדם לאכילת
מפני  לטלטלו מותר שמסריח) (פירוש תפוח בשר אבל

לכלבים: ועומד לכלבים שראוי

ËÒ מפני אסור מלוח ושאינו לטלטלו מותר מלוח דג
לכלבים: להשליכן עומד ואינו אדם לשום ראוי שאינו

Ú בשר כמו בטלטול מותר היום שנשחט נכרי של בשר
שכ"ד: בסי' שיתבאר בשבת שמתה נבלה

‡Ú מחשש בו יוצאין שאין אע"פ מומחה שאינו קמיע
וא"כ  עליו תכשיט תורת ואין כלום מועיל אין שמא
בחול  אף לכלום ראוי אינו שהרי כלל כלי תורת עליו אין
מותר  אעפ"כ עיקרין של שהוא בין כתב של שהוא בין
הוצאה  איסור לענין אלא לכך חששו שלא מפני לטלטלו
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g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

"בתיבת כי, – ויהודה יוסף אודות מדובר שבה השבוע לפרשת מהשייכות גם מרומז oeivולהעיר
כתיב  הנה כי ציון, בתיבת נרמז כן גם ויהודה יוסף, בגימטריא ציון כי יהודה, ובחינת יוסף 103בחינת

נדרש  ועלֿזה ויהודה, יוסף מרומז ציון דבתיבת הרי יהודה, משבט הוא ודוד דוד, עיר הוא ציון מצודת
אליו 104הפסוק  ויגש וזהו כנ"ל, אחת בתיבה נרמזו יהודה ובחינת יוסף שבחינת פירוש יגשו, באחד אחד

כנ"ל" אחת בתיבה באחד אחד בבחינת יוסף לבחינת נגש יהודה שבחינת ההפטרה 105יהודה, ובלשון ,39

לעולם". להם נשיא גו' עליהם מלך דוד ועבדי גו' אחד לעץ "ועשיתים

עין" כהרף המקום עיכבן "לא ומיד, שתיכף – זריזות 106ובפשטות של באופן "אחישנה"107, ,108–
ה' מלחמות וילחם . . אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית "מלך צדקנו, משיח gvpieבא

ה  את ויתקן . . ישראל נדחי ויקבץ במקומו, מקדש ויבנה . ביחד . ה' את לעבוד כולו שנאמר 109עולם ,110

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז .111כי

(מיטב  גושן בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב נעשה – האחרונים הגלות ברגעי לפניֿזה, ועוד
מאד"112הארץ) וירבו ויפרו בה ויאחזו הפסק 113) (בלי תיכף שקורין וכפי ויגש, פרשת וחותם כסיום ,

שנותיו  מבחר "טוב", בגימטריא שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי ויחי, בפרשת ,114בתורה)
הגלות  בזמן ששייך האמיתית 115כפי בגאולה והעיקרי, האמיתי דטוב השלימות תכלית – ומיד ותיכף ,

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה
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ז.103) ה, ש"ב
ח.104) מא, איוב
ועיי"ש 105) ואילך. א תתקפג, ה') (כרך פרשתנו אוה"ת

זה  שפסוק – ציון" זו "באר השדה", באר ד"והנה הענין בביאור
הערה  (כנ"ל הספרים חזרו שבו כסלו, דב' היומי לשיעור שייך

וש"נ). .11
מא.106) יב, בא ופרש"י מכילתא
סע"א),107) לט, (סנהדרין הוא" כהן ש"אלקיכם ובפרט

וש"נ). א. כ, (שבת הן" זריזין ו"כהנים
א.108) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
לכל 109) יקרא תפלה בית "ביתי – לביהמ"ק בנוגע ועד"ז

אוה"ע  בכל הפעולה ע"י – לזה וההכנה ז). נו, (ישעי' העמים"

ע"ד  ספ"ח), מלכים הל' (רמב"ם נח בני שנצטוו מצוות לקיים
ע' ל חלק לקו"ש (ראה אוה"ע על יוסף של פעולתו ובדוגמת

וש"נ). .226
ט.110) ג, צפני'
ספי"א.111) מלכים הל' רמב"ם
ובפרש"י.112) יא שם, ו. מז, שם ובפרש"י. יח מה, פרשתנו
ס"י.113) תשמ"ז ויגש ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה
ובכ"מ.114) טבת. י"ח – יום" "היום ויחי. ר"פ בעה"ט ראה
הנתינתֿכח 115) היא למצרים שירידתו – יוסף של בכחו

גו' לפניכם אלקים שלחני "למחי' בגלות, גם מעמד להחזיק
נתבאר  – הֿז. מה, (פרשתנו גדולה" לפליטה לכם ולהחיות

ואילך). 222 ע' ל חלק בלקו"ש בארוכה
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"בתיבת כי, – ויהודה יוסף אודות מדובר שבה השבוע לפרשת מהשייכות גם מרומז oeivולהעיר
כתיב  הנה כי ציון, בתיבת נרמז כן גם ויהודה יוסף, בגימטריא ציון כי יהודה, ובחינת יוסף 103בחינת

נדרש  ועלֿזה ויהודה, יוסף מרומז ציון דבתיבת הרי יהודה, משבט הוא ודוד דוד, עיר הוא ציון מצודת
אליו 104הפסוק  ויגש וזהו כנ"ל, אחת בתיבה נרמזו יהודה ובחינת יוסף שבחינת פירוש יגשו, באחד אחד

כנ"ל" אחת בתיבה באחד אחד בבחינת יוסף לבחינת נגש יהודה שבחינת ההפטרה 105יהודה, ובלשון ,39

לעולם". להם נשיא גו' עליהם מלך דוד ועבדי גו' אחד לעץ "ועשיתים

עין" כהרף המקום עיכבן "לא ומיד, שתיכף – זריזות 106ובפשטות של באופן "אחישנה"107, ,108–
ה' מלחמות וילחם . . אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית "מלך צדקנו, משיח gvpieבא

ה  את ויתקן . . ישראל נדחי ויקבץ במקומו, מקדש ויבנה . ביחד . ה' את לעבוד כולו שנאמר 109עולם ,110

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז .111כי

(מיטב  גושן בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב נעשה – האחרונים הגלות ברגעי לפניֿזה, ועוד
מאד"112הארץ) וירבו ויפרו בה ויאחזו הפסק 113) (בלי תיכף שקורין וכפי ויגש, פרשת וחותם כסיום ,

שנותיו  מבחר "טוב", בגימטריא שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי ויחי, בפרשת ,114בתורה)
הגלות  בזמן ששייך האמיתית 115כפי בגאולה והעיקרי, האמיתי דטוב השלימות תכלית – ומיד ותיכף ,

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה
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ז.103) ה, ש"ב
ח.104) מא, איוב
ועיי"ש 105) ואילך. א תתקפג, ה') (כרך פרשתנו אוה"ת

זה  שפסוק – ציון" זו "באר השדה", באר ד"והנה הענין בביאור
הערה  (כנ"ל הספרים חזרו שבו כסלו, דב' היומי לשיעור שייך

וש"נ). .11
מא.106) יב, בא ופרש"י מכילתא
סע"א),107) לט, (סנהדרין הוא" כהן ש"אלקיכם ובפרט

וש"נ). א. כ, (שבת הן" זריזין ו"כהנים
א.108) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
לכל 109) יקרא תפלה בית "ביתי – לביהמ"ק בנוגע ועד"ז

אוה"ע  בכל הפעולה ע"י – לזה וההכנה ז). נו, (ישעי' העמים"

ע"ד  ספ"ח), מלכים הל' (רמב"ם נח בני שנצטוו מצוות לקיים
ע' ל חלק לקו"ש (ראה אוה"ע על יוסף של פעולתו ובדוגמת

וש"נ). .226
ט.110) ג, צפני'
ספי"א.111) מלכים הל' רמב"ם
ובפרש"י.112) יא שם, ו. מז, שם ובפרש"י. יח מה, פרשתנו
ס"י.113) תשמ"ז ויגש ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה
ובכ"מ.114) טבת. י"ח – יום" "היום ויחי. ר"פ בעה"ט ראה
הנתינתֿכח 115) היא למצרים שירידתו – יוסף של בכחו

גו' לפניכם אלקים שלחני "למחי' בגלות, גם מעמד להחזיק
נתבאר  – הֿז. מה, (פרשתנו גדולה" לפליטה לכם ולהחיות

ואילך). 222 ע' ל חלק בלקו"ש בארוכה

המשך מעמוד זי

אגרות קודש

 ב"ה,  י' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ז"ע הגיעתני הידיעה ע"ד הנתוח ואשר הוטב מצבו, ויהי רצון שילך הלוך וטוב והרי זוהי ג"כ 

הוראת ימי חנוכה דאזלינן מני' שצריך להיות מוסיף והולך בעניני טהרה וקדושה, וגוף הישראלי הרי 

הוא כלשון רז"ל נכסיו של הקב"ה וקדוש הוא, ובגוף החומרי בחר בורא עולם מכל עם ולשון וקרבו 

ובחמלה גדולה ויתירה כמו שהאריך רבנו הזקן בספר תניא קדישא סוף פרק מ"ט, עיי"ש, ויהי רצון 

שיבשר טוב בהאמור וכן מהוספה בשיעורי תורה ומהם בשלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים 

ותניא השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לרפואה ולבשו"ט.
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ג  סעיף החולה בשביל הנר לכבות שיכול רעח, סימן ב חלק
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ס"א.12) ריש לעיל
(13) ס"י שא Ï¯‰"¯סימן ‡ÈˆÂ‰Ï בו צורך לו שאין דבר

נחשב  נידה) דם או (זיבה מטינוף להצילו אם כי אלא
) ס"ה שיא סימן שאצל"ג). ‰Ó˙כמלאכה ˙‡ˆÂ‰ לרשות

אלא  התירו לא מקום ומכל שאצל"ג, מלאכה היא הרבים
) ס"ד שיד סימן ˜·לכרמלית). ˙ÈÈ˘Ú מנת על שלא בקיר

סי"ז  שטז סימן שאצל"ג). כמלאכה נחשבת יתד בו לתקוע
)‰„Èˆ להאומרים אפילו הותרה מזיקים של כדרכו שלא

נפשות). סכנת כשאין ואף - עליה חייב שאצל"ג שמלאכה
) סכ"ב שטז ÔÈ˜ÈÊÓסימן ˙‚È¯‰(נפש פיקוח בהם שאין (אף

לגופה, צריכה שאינה כמלאכה נחשבת היזקן למניעת
להרגם  מותר שאצל"ג מלאכה על חייב שאין ולאומרים

) סכ"ט שיט סימן צער). במקום ולא היזק ‰¯Â˜˜במקום
ÁÂ¯· שכח סימן שאצל"ג). מלאכה הוא הרוק מפזר והרוח

) ס"ג ˘Ôסוף ˙‡ˆÂ‰ היא בשינו שחושש למי נכרי ע"י
רק  זאת לעשות מותר התורה מן חייב ואם שאצל"ג מלאכה

) ס"א שכט סימן גופו). כל חלה שאינה ‰ÈÂ·ÈÎאם מלאכה
קטנים  או חולה הוצאת פני על ועדיף הוא לגופה צריכה

) סכ"חֿט שלד סימן גמורה). מלאכה שהיא ÈÂ·ÈÎלרה"ר
או  סכנה, במקום אלא התירו ולא שאצל"ג מלאכה הוא
במקום  לעצמו יחמיר נפש בעל כל ואעפ"כ דרבים, היזק

) ס"ט שלו סימן בלבד). היזק אלא סכנה ÂÈ„Èשאין ÏËÂ‰
ÌÈ·˘Ú‰ ÏÚ) ס"א שלז סימן שאצל"ג). מלאכה ‰‚Â¯¯הוא

ÏÒÙÒ ס"ה שם שאצל"ג). מלאכה הוא בקרקע חריץ ועושה
)˙È·Á „„ˆÓ‰ אף שאצל"ג מלאכה הוא הארץ על מלאה

סכ"ט  תצח סימן בצדדיה). גומות להשוות יגרום שוודאי
)¯ÙÚ ÏËÂ‰.(גומא עי"ז ונעשית ביו"ט

(14Ê"ÈÒ ·˘ ÔÓÈÒ לפירורים שמתפרר יבש טיט (שפשוף
להאומרים  אפילו טוחן) (משום התורה מן חייב אינו דקים

התורה). מן חייב שאצל"ג ÎÒ"‡שמלאכה Î˘ ÔÓÈÒ לא)
שמא  (גזירה מלבנים שאין במשקין בגד לשרות שלא גזרו
בגד  לשרות לעשות כלל דרך ואין שאצל"ג כיון יסחוט),

ממנו). שיסחטו המשקין ÏÒ"·לצורך ÁÎ˘ ÔÓÈÒ להפיס)
שאצל"ג  מלאכה הוא הליחה ממנה להוציא כדי מורסא
שאצל"ג  מלאכה למחייבים אפילו התירו צערו ומשום

למכה). כלל תיקון בזה אין לכך מתכוין שכשאין משום
(15Ê"ÏÒ ÁÎ˘ ÔÓÈÒ פרשה שלא ציפורן בכלי (החותך

שאצל"ג). במלאכה לפוטרים אף גוזז משום חייב רובה
·"Ò Ó˘ ÔÓÈÒ אפילו נכרי ע"י בכלי צפרנים לגזוז (אין

גם  חייב גוזז שבמלאכת שי"א כיון (טבילה) מצוה לצורך
צל"ג). כשאינה

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÒ לטלטלו מותר כלל מלוח שאינו תפל אפילו חי בשר
יפה  שדעתם אדם בני שיש אדם לאכילת שראוי מפני
כמ"ש  דם משום באכילתו איסור (שאין חי בשר וכוססין
אסור  אותו לכוס ראוי שאינו קשה בשר אבל ס"ז) סי' ביו"ד
חי  שומן כגון בו כיוצא דברים שאר הדין והוא לטלטלו
אלא  לכלבים עומדים אינן הרי לכלבים שראויין שאף צונן
לכלום  לו ראוין אינן ובשבת שבת למוצאי אדם לאכילת
מפני  לטלטלו מותר שמסריח) (פירוש תפוח בשר אבל

לכלבים: ועומד לכלבים שראוי

ËÒ מפני אסור מלוח ושאינו לטלטלו מותר מלוח דג
לכלבים: להשליכן עומד ואינו אדם לשום ראוי שאינו

Ú בשר כמו בטלטול מותר היום שנשחט נכרי של בשר
שכ"ד: בסי' שיתבאר בשבת שמתה נבלה

‡Ú מחשש בו יוצאין שאין אע"פ מומחה שאינו קמיע
וא"כ  עליו תכשיט תורת ואין כלום מועיל אין שמא
בחול  אף לכלום ראוי אינו שהרי כלל כלי תורת עליו אין
מותר  אעפ"כ עיקרין של שהוא בין כתב של שהוא בין
הוצאה  איסור לענין אלא לכך חששו שלא מפני לטלטלו
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g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

"בתיבת כי, – ויהודה יוסף אודות מדובר שבה השבוע לפרשת מהשייכות גם מרומז oeivולהעיר
כתיב  הנה כי ציון, בתיבת נרמז כן גם ויהודה יוסף, בגימטריא ציון כי יהודה, ובחינת יוסף 103בחינת

נדרש  ועלֿזה ויהודה, יוסף מרומז ציון דבתיבת הרי יהודה, משבט הוא ודוד דוד, עיר הוא ציון מצודת
אליו 104הפסוק  ויגש וזהו כנ"ל, אחת בתיבה נרמזו יהודה ובחינת יוסף שבחינת פירוש יגשו, באחד אחד

כנ"ל" אחת בתיבה באחד אחד בבחינת יוסף לבחינת נגש יהודה שבחינת ההפטרה 105יהודה, ובלשון ,39

לעולם". להם נשיא גו' עליהם מלך דוד ועבדי גו' אחד לעץ "ועשיתים

עין" כהרף המקום עיכבן "לא ומיד, שתיכף – זריזות 106ובפשטות של באופן "אחישנה"107, ,108–
ה' מלחמות וילחם . . אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית "מלך צדקנו, משיח gvpieבא

ה  את ויתקן . . ישראל נדחי ויקבץ במקומו, מקדש ויבנה . ביחד . ה' את לעבוד כולו שנאמר 109עולם ,110

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז .111כי

(מיטב  גושן בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב נעשה – האחרונים הגלות ברגעי לפניֿזה, ועוד
מאד"112הארץ) וירבו ויפרו בה ויאחזו הפסק 113) (בלי תיכף שקורין וכפי ויגש, פרשת וחותם כסיום ,

שנותיו  מבחר "טוב", בגימטריא שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי ויחי, בפרשת ,114בתורה)
הגלות  בזמן ששייך האמיתית 115כפי בגאולה והעיקרי, האמיתי דטוב השלימות תכלית – ומיד ותיכף ,

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה
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ז.103) ה, ש"ב
ח.104) מא, איוב
ועיי"ש 105) ואילך. א תתקפג, ה') (כרך פרשתנו אוה"ת

זה  שפסוק – ציון" זו "באר השדה", באר ד"והנה הענין בביאור
הערה  (כנ"ל הספרים חזרו שבו כסלו, דב' היומי לשיעור שייך

וש"נ). .11
מא.106) יב, בא ופרש"י מכילתא
סע"א),107) לט, (סנהדרין הוא" כהן ש"אלקיכם ובפרט

וש"נ). א. כ, (שבת הן" זריזין ו"כהנים
א.108) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
לכל 109) יקרא תפלה בית "ביתי – לביהמ"ק בנוגע ועד"ז

אוה"ע  בכל הפעולה ע"י – לזה וההכנה ז). נו, (ישעי' העמים"

ע"ד  ספ"ח), מלכים הל' (רמב"ם נח בני שנצטוו מצוות לקיים
ע' ל חלק לקו"ש (ראה אוה"ע על יוסף של פעולתו ובדוגמת

וש"נ). .226
ט.110) ג, צפני'
ספי"א.111) מלכים הל' רמב"ם
ובפרש"י.112) יא שם, ו. מז, שם ובפרש"י. יח מה, פרשתנו
ס"י.113) תשמ"ז ויגש ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה
ובכ"מ.114) טבת. י"ח – יום" "היום ויחי. ר"פ בעה"ט ראה
הנתינתֿכח 115) היא למצרים שירידתו – יוסף של בכחו

גו' לפניכם אלקים שלחני "למחי' בגלות, גם מעמד להחזיק
נתבאר  – הֿז. מה, (פרשתנו גדולה" לפליטה לכם ולהחיות

ואילך). 222 ע' ל חלק בלקו"ש בארוכה

g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

"בתיבת כי, – ויהודה יוסף אודות מדובר שבה השבוע לפרשת מהשייכות גם מרומז oeivולהעיר
כתיב  הנה כי ציון, בתיבת נרמז כן גם ויהודה יוסף, בגימטריא ציון כי יהודה, ובחינת יוסף 103בחינת

נדרש  ועלֿזה ויהודה, יוסף מרומז ציון דבתיבת הרי יהודה, משבט הוא ודוד דוד, עיר הוא ציון מצודת
אליו 104הפסוק  ויגש וזהו כנ"ל, אחת בתיבה נרמזו יהודה ובחינת יוסף שבחינת פירוש יגשו, באחד אחד

כנ"ל" אחת בתיבה באחד אחד בבחינת יוסף לבחינת נגש יהודה שבחינת ההפטרה 105יהודה, ובלשון ,39

לעולם". להם נשיא גו' עליהם מלך דוד ועבדי גו' אחד לעץ "ועשיתים

עין" כהרף המקום עיכבן "לא ומיד, שתיכף – זריזות 106ובפשטות של באופן "אחישנה"107, ,108–
ה' מלחמות וילחם . . אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית "מלך צדקנו, משיח gvpieבא

ה  את ויתקן . . ישראל נדחי ויקבץ במקומו, מקדש ויבנה . ביחד . ה' את לעבוד כולו שנאמר 109עולם ,110

אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז .111כי

(מיטב  גושן בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב נעשה – האחרונים הגלות ברגעי לפניֿזה, ועוד
מאד"112הארץ) וירבו ויפרו בה ויאחזו הפסק 113) (בלי תיכף שקורין וכפי ויגש, פרשת וחותם כסיום ,

שנותיו  מבחר "טוב", בגימטריא שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי ויחי, בפרשת ,114בתורה)
הגלות  בזמן ששייך האמיתית 115כפי בגאולה והעיקרי, האמיתי דטוב השלימות תכלית – ומיד ותיכף ,

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

1
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ז.103) ה, ש"ב
ח.104) מא, איוב
ועיי"ש 105) ואילך. א תתקפג, ה') (כרך פרשתנו אוה"ת

זה  שפסוק – ציון" זו "באר השדה", באר ד"והנה הענין בביאור
הערה  (כנ"ל הספרים חזרו שבו כסלו, דב' היומי לשיעור שייך

וש"נ). .11
מא.106) יב, בא ופרש"י מכילתא
סע"א),107) לט, (סנהדרין הוא" כהן ש"אלקיכם ובפרט

וש"נ). א. כ, (שבת הן" זריזין ו"כהנים
א.108) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
לכל 109) יקרא תפלה בית "ביתי – לביהמ"ק בנוגע ועד"ז

אוה"ע  בכל הפעולה ע"י – לזה וההכנה ז). נו, (ישעי' העמים"

ע"ד  ספ"ח), מלכים הל' (רמב"ם נח בני שנצטוו מצוות לקיים
ע' ל חלק לקו"ש (ראה אוה"ע על יוסף של פעולתו ובדוגמת

וש"נ). .226
ט.110) ג, צפני'
ספי"א.111) מלכים הל' רמב"ם
ובפרש"י.112) יא שם, ו. מז, שם ובפרש"י. יח מה, פרשתנו
ס"י.113) תשמ"ז ויגש ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה
ובכ"מ.114) טבת. י"ח – יום" "היום ויחי. ר"פ בעה"ט ראה
הנתינתֿכח 115) היא למצרים שירידתו – יוסף של בכחו

גו' לפניכם אלקים שלחני "למחי' בגלות, גם מעמד להחזיק
נתבאר  – הֿז. מה, (פרשתנו גדולה" לפליטה לכם ולהחיות

ואילך). 222 ע' ל חלק בלקו"ש בארוכה
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בבית  עליו לתלותו מותר ואם טלטול איסור לענין לא אבל
ש"ג: בסי' נתבאר ובחצר

·Ú בין אדם של בין וצואה וקיא רעי כגון מטונף דבר כל
בה  דר שהוא בחצר היו אם בהם וכיוצא תרנגולים של
ונכנס  יוצא שהוא הבית שאצל או הבית לפני חצר דהיינו
טינוף  בו יהא שלא עליו שמקפידין מקום שזהו תדיר לתוכה
ממש  בידיו אפילו הכסא לבית או לאשפה להוציאם מותר
אם  וכן רעי של גרף מקום בכל הנקרא הוא וזה כלי בלא

לצדדין. לסלקם מותר הרגל דריסת במקום במבוי הם

הם  אם וכן שם דר שאינו אחרת בחצר מונחים הם אם אבל
אם  עליו מקפידים שאין מקום שזהו הבית שאחורי בחצר
יושבים  כשאין אבל שם יושבים כן אם אלא טינוף בו יש
ואין  הואיל שם ויוצאין שנכנסים אף מקפידין אין שם
אלא  משם להוציאם אסור לפיכך תדיר שם ויוצאין נכנסין
שמה  ילך שלא התינוק מפני ירא ואם שם יושב כן אם
אף  ניטל שהכלי כלי עליהם לכפות מותר בהם ויתלכלך
ואף  רע"ז בסי' שנתבאר כמו בשבת ניטל שאינו דבר בשביל
מהחצר  המוקצה בחלק שהם אלא בה שדר בחצר הם אם

משם. להוציאם אסור לתרנגולין או לאשפה

כשהוא  עליו מקפידים שאין במקום עומד רעי של גרף ואם
מותר  שם עליו לפנות אפשר ואי מלא שהוא אלא כך עומד

הבריות: כבוד משום שיתבאר בדרך ולהחזירו להוציאו

‚Ú שמותר אע"פ רגלים מי של ועביט רעי של גרף
לבית  להחזירם אסור שם לפנותם לאשפה להוציאם
שהם  מפני ריקנים כשהם אף בטלטול שאסורים לפי

כלי  בהם לכסות אפילו ראויים שאינם עד כך כל מאוסים
ראו  כן אם אלא מיאוס מחמת מוקצה התירו לכסות ולא י

לחזור  כדי להחזירם צריך ואם למעלה שנתבאר כמו כלי בו
מים  לתוכם שיתן ע"י להחזירם מותר היום עליהם ולפנות
אף  לבהמה עדיין ראויים שהם דהיינו בטלטול המותרים
לטלטל  התירו שלא ואע"פ הגרף או העביט בתוך כשהם
בטלטול  המותר דבר עמו שיטלטל ע"י בטלטול האסור דבר
כאן  מקום מכל שי"א בסי' שיתבאר כמו בלבד במת אלא
כבוד  משום הקילו היום עליהם ולפנות לחזור צריך שהוא
צואה  בהם ולהוציא לחזור צריך אם הדין והוא הבריות

היום.

לתוכם  מים נתינת ע"י ענין בכל לבית להחזירם מתירין ויש
להוציא  ולא היום עליהם ולפנות לחזור צריך שאינו אע"פ

צואה. בהם

הפסד  במקום מקום ומכל הראשונה כסברא להחמיר ויש
באשפה  יניחנו אם הפסד ויש קצת חשוב הוא שהגרף כגון

האחרונה: סברא על לסמוך יש משם ויגנב

„Ú אבל לאשפה כשהגיע מידו סילקם כשכבר זה וכל
ואף  ענין בכל הכל לדברי להחזירם מותר בידו בעודן
בידו  כבר ישנו שאם מוקצה כל כדין לתוכם מים נתינת בלי
ולפי  למעלה שנתבאר כמו שירצה מקום לכל לטלטלו מותר
ליתן  טוב כאן גם בזה להחמיר שטוב שם שנתבאר מה

בידו: שעודן אף מים לתוכם

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

סחֿעד  סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שהבדילה תוכןתוכןתוכןתוכן הפרוכת של הרוחני התוכן

הקדשים  לקודש הקודש בין

ãéîú íåé ìëá åáåèá ùãçîä øîàî òãåð äðä
àåä ãéîú [øùà ,åðééäã] ,úéùàøá äùòî

.ïéàî ùé ùåãçä
"המחדש  אומרים אנו המאורות יוצר בברכת
ולכאורה  בראשית", מעשה תמיד יום בכל בטובו
מיום  ובארץ בשמים יש חידוש "איזה מובן אינו
הרי  יום", בכל כו' "המחדש מהו כלומר, לחבירו",
משתנים, אינם בראשית מעשה וכל והארץ השמים

ויום. יום בכל בהם יש חידוש ואיזה

" דלשון הוא, הענין על המחדש אך מורה "
שנתהווה  פירושו מאין דיש - מאין" "יש בריאה

חדש  לכן.דבר קודם כלל הי' שלא

מכסף; כלי הצורף כמו מיש", ל"יש [בניגוד
משנה  רק והאומן קיים, כבר הכסף חומר שעצם

כלי]. לתמונת כסף חתיכת מתמונת הצורה את

" פירוש תמיד המחדש וזהו יום בכל בטובו
הבריאה  תחילת שהיתה ד"כמו בראשית", מעשה
מחדש  כך - ממש" ליש מאין בראשית ימי בששת

ליש מאין כולה הבריאה את בכל -תמיד הקב"ה

ויום ורגע).יום רגע (ובכל

כלומר:

הוא  ורגע רגע בכל הקב"ה ע"י הבריאה קיום
חידוש  לך אין כי תמיד, יום שבכל ה"חידוש" הוא
ה"אין", מן ה"יש" התהוות מעצם יותר גדול

ענין הוא ליש) מאין (ההתהוות זה ,תמידי וחידוש
מחדש. רגע בכל הקורה

øùôà éà éðçåøå ïéàî éîùâå ùé úååäúä ïéðòå
äìéãáäå ù"î úðéçá éãé ìò ÷ø êë úåéäì

.'åë ùãå÷ä ïéá íëì úëåøôä
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"יש") (הנק' הגשמיות בין הערך ריחוק מחמת
התהוות  להיות אפשר אי "אין"), (הנק' והרוחניות
"מסך" בלי הרוחני האלקי והכח האור מן היש
כענין  האור, על המסתיר ומחיצה) (וילון
הקדשים. וקודש הקודש בין שהבדילה ה"פרוכת"

פירוש:

בחסידות  מבואר מאין", "יש הביטוי בענין
שלפני  רק [לא הוא "אין" בביטוי הפירוש שעומק
באופן  המוחלט, ואפס "אין" הי' הבריאה
שהכח  גם] אלא גמורה, התחדשות היא שהבריאה
"אין", נקרא הבריאה כל נוצרת שבו הרוחני האלקי
ומושג  נראה ואינו ההעלם, בתכלית שהוא לפי

"אין". בשם נקרא ולפיכך כלל, לנבראים

הנבראים  את המהווה האלקי שהאור ובכדי
- ולקיימם ולהחיותם לבראם בהם להתלבש יוכל
צריך  - ו"אין" "יש" כמו מזה זה רחוקים הם והרי
בירידות  רבות מדריגות ולירד להתצמצם הוא

עצומות. והסתרות

הכח  והעלם וצמצום זו, גדולה ירידה ועל
הקודש  בין לכם הפרוכת "והבדילה נאמר האלקי,

הקדשים". קודש ובין

ומבאר:] שהולך [כפי

éåìéâå äòôùää øå÷î äéä íù ùã÷îä úéá éë
äòôùää úåéäìå ,íéùã÷ä ùãå÷á äðéëùä
ìë éåìéâ éãé ìò äéä àì äàìäìå íùî êùîð
ìò êùîðù ÷ø ,ãçà ìëä äéä ïë íà éë ,êë
ïéá ìéãáîä úëåøôä àåäå ,ìéãáî êñî éãé
,äðéëùä éåìéâ 'éä íùù ,íéùã÷ä ùãå÷

.ùã÷ úðéçáì
היא  הקדשים בקודש ששרתה השכינה קדושת
שקדושת  המקדש, חלקי כל לקדושת השרש היא

והלאה. משם מתפשטת הקדשים קודש

קודש  בין שהבדילה בפרוכת  הפנימי  התוכן וזהו 
ו"מיעטה" "הסתירה " שהיא הקודש, ובין  הקדשים 
תקפה  בכל תתפשט  שלא השכינה  קדושת  את  וצמצמה 
שום  הי' לא  זו , הסתרה לא  (דאם  הקדשים . לקודש חוץ
חלקי שאר לקדושת הקדשים  קודש קדושת בין הבדל

המקדש).

úåðéçá äîëå ,àñøô ñåì÷ðåà íâøú úëøôå
úåìùìúùää ìëù ,ïëùîå ÷"îäáá 'éä úëåøô

àñøô êñî éãé ìò àåä íìåò ãòå íìåòî
.'åë íìåò ìë ïéá ÷éñôî

הם  הגשמיים והמקדש שהמשכן ידוע -
היינו  העולמות, השתלשלות" ל"סדר בדוגמא
מתאימים  שבהם והקדושות המקומות שחילוקי
העליונים  שבעולמות המדריגות לחילוקי המה
העולמות  שכל לפי השתלשלות", "סדר (שנק'
והדרגה, בסדר מזה, זה ו"משתלשלים" יורדים
אחת  (שרשרת) שלשלת כמו מדריגה, אחר מדריגה
בטבעת  וקשורה אחוזה טבעת שכל ארוכה

שלפני').

"י"ג  - פרוכות כמה היו שבמקדש וכשם
צמצום  של אופנים י"ג שהם במקדש", היו פרוכות
מסתירה  שהפרוכת לעיל (כמבואר המקדש קדושת
למעלה  כך - והקדושה) האור גילוי את ומצמצמת

) "פרסאות" בין יש המפסיקות רוחניים) מסכים
פרוכת  של התרגום הוא (ד"פרסא" לעולם עולם
אונקלוס  ותרגם המסך", פרוכת "ואת כמ"ש המסך,
הרוחני  המרחק מחמת כי דפרסא"), פרכתא "וית -
האלקי  באור צמצום להיות צריך לעולם עולם בין
לעולם  העליון העולם מן להימשך שיוכל בכדי

ממנו. שלמטה

ùéì ïéàî úååäúäù ,åáåèá ùãçîä ïéðò åäæå
.ùåãç éãé ìò àåä

ידי  על רק לתוכם נמשכת העולמות שחיות זה
שבין  העצום המרחק על מורה "פרסא" של הפסק
והירידות  שהצמצומים מובן וממילא לעולם, עולם
משרשו  (שירד הנבראים את המהווה האלקי בכח
כך, כל ועצמו גדלו גשמית) להתהוות ועד העליון
כמו  הוי בנבראים המלובש המצומצם שהכח עד

(כנ"ל),חדש כח במקורו שהוא כפי הכח לגבי
בטובו", "המחדש נאמר זה ועל מאין, יש בבחינת

את מחדש שהקב"ה המהווה האלקי הכח את
הבריאה.

"המחדש  פירוש יותר בעומק יובן זה ולפי
זו  דלא בראשית", מעשה תמיד יום בכל בטובו
ליש  מאין מתחדשת הגשמית הבריאה שכל בלבד

גם אלא תמיד, יום האלקית בכל המהווה החיות
מעשה  את הקב"ה מחדש ידה (שעל זו בריאה

" צריכה -להתחדש בראשית) ) מ"אין" תמיד "
כדי  צמצומה) לאחר מצבה - ) ל"יש" ממקורה)

נבראים. להוות שתוכל
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בבית  עליו לתלותו מותר ואם טלטול איסור לענין לא אבל
ש"ג: בסי' נתבאר ובחצר

·Ú בין אדם של בין וצואה וקיא רעי כגון מטונף דבר כל
בה  דר שהוא בחצר היו אם בהם וכיוצא תרנגולים של
ונכנס  יוצא שהוא הבית שאצל או הבית לפני חצר דהיינו
טינוף  בו יהא שלא עליו שמקפידין מקום שזהו תדיר לתוכה
ממש  בידיו אפילו הכסא לבית או לאשפה להוציאם מותר
אם  וכן רעי של גרף מקום בכל הנקרא הוא וזה כלי בלא

לצדדין. לסלקם מותר הרגל דריסת במקום במבוי הם

הם  אם וכן שם דר שאינו אחרת בחצר מונחים הם אם אבל
אם  עליו מקפידים שאין מקום שזהו הבית שאחורי בחצר
יושבים  כשאין אבל שם יושבים כן אם אלא טינוף בו יש
ואין  הואיל שם ויוצאין שנכנסים אף מקפידין אין שם
אלא  משם להוציאם אסור לפיכך תדיר שם ויוצאין נכנסין
שמה  ילך שלא התינוק מפני ירא ואם שם יושב כן אם
אף  ניטל שהכלי כלי עליהם לכפות מותר בהם ויתלכלך
ואף  רע"ז בסי' שנתבאר כמו בשבת ניטל שאינו דבר בשביל
מהחצר  המוקצה בחלק שהם אלא בה שדר בחצר הם אם

משם. להוציאם אסור לתרנגולין או לאשפה

כשהוא  עליו מקפידים שאין במקום עומד רעי של גרף ואם
מותר  שם עליו לפנות אפשר ואי מלא שהוא אלא כך עומד

הבריות: כבוד משום שיתבאר בדרך ולהחזירו להוציאו

‚Ú שמותר אע"פ רגלים מי של ועביט רעי של גרף
לבית  להחזירם אסור שם לפנותם לאשפה להוציאם
שהם  מפני ריקנים כשהם אף בטלטול שאסורים לפי

כלי  בהם לכסות אפילו ראויים שאינם עד כך כל מאוסים
ראו  כן אם אלא מיאוס מחמת מוקצה התירו לכסות ולא י

לחזור  כדי להחזירם צריך ואם למעלה שנתבאר כמו כלי בו
מים  לתוכם שיתן ע"י להחזירם מותר היום עליהם ולפנות
אף  לבהמה עדיין ראויים שהם דהיינו בטלטול המותרים
לטלטל  התירו שלא ואע"פ הגרף או העביט בתוך כשהם
בטלטול  המותר דבר עמו שיטלטל ע"י בטלטול האסור דבר
כאן  מקום מכל שי"א בסי' שיתבאר כמו בלבד במת אלא
כבוד  משום הקילו היום עליהם ולפנות לחזור צריך שהוא
צואה  בהם ולהוציא לחזור צריך אם הדין והוא הבריות

היום.

לתוכם  מים נתינת ע"י ענין בכל לבית להחזירם מתירין ויש
להוציא  ולא היום עליהם ולפנות לחזור צריך שאינו אע"פ

צואה. בהם

הפסד  במקום מקום ומכל הראשונה כסברא להחמיר ויש
באשפה  יניחנו אם הפסד ויש קצת חשוב הוא שהגרף כגון

האחרונה: סברא על לסמוך יש משם ויגנב

„Ú אבל לאשפה כשהגיע מידו סילקם כשכבר זה וכל
ואף  ענין בכל הכל לדברי להחזירם מותר בידו בעודן
בידו  כבר ישנו שאם מוקצה כל כדין לתוכם מים נתינת בלי
ולפי  למעלה שנתבאר כמו שירצה מקום לכל לטלטלו מותר
ליתן  טוב כאן גם בזה להחמיר שטוב שם שנתבאר מה

בידו: שעודן אף מים לתוכם

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

סחֿעד  סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שהבדילה תוכןתוכןתוכןתוכן הפרוכת של הרוחני התוכן

הקדשים  לקודש הקודש בין

ãéîú íåé ìëá åáåèá ùãçîä øîàî òãåð äðä
àåä ãéîú [øùà ,åðééäã] ,úéùàøá äùòî

.ïéàî ùé ùåãçä
"המחדש  אומרים אנו המאורות יוצר בברכת
ולכאורה  בראשית", מעשה תמיד יום בכל בטובו
מיום  ובארץ בשמים יש חידוש "איזה מובן אינו
הרי  יום", בכל כו' "המחדש מהו כלומר, לחבירו",
משתנים, אינם בראשית מעשה וכל והארץ השמים

ויום. יום בכל בהם יש חידוש ואיזה

" דלשון הוא, הענין על המחדש אך מורה "
שנתהווה  פירושו מאין דיש - מאין" "יש בריאה

חדש  לכן.דבר קודם כלל הי' שלא

מכסף; כלי הצורף כמו מיש", ל"יש [בניגוד
משנה  רק והאומן קיים, כבר הכסף חומר שעצם

כלי]. לתמונת כסף חתיכת מתמונת הצורה את

" פירוש תמיד המחדש וזהו יום בכל בטובו
הבריאה  תחילת שהיתה ד"כמו בראשית", מעשה
מחדש  כך - ממש" ליש מאין בראשית ימי בששת

ליש מאין כולה הבריאה את בכל -תמיד הקב"ה

ויום ורגע).יום רגע (ובכל

כלומר:

הוא  ורגע רגע בכל הקב"ה ע"י הבריאה קיום
חידוש  לך אין כי תמיד, יום שבכל ה"חידוש" הוא
ה"אין", מן ה"יש" התהוות מעצם יותר גדול

ענין הוא ליש) מאין (ההתהוות זה ,תמידי וחידוש
מחדש. רגע בכל הקורה

øùôà éà éðçåøå ïéàî éîùâå ùé úååäúä ïéðòå
äìéãáäå ù"î úðéçá éãé ìò ÷ø êë úåéäì

.'åë ùãå÷ä ïéá íëì úëåøôä

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

"יש") (הנק' הגשמיות בין הערך ריחוק מחמת
התהוות  להיות אפשר אי "אין"), (הנק' והרוחניות
"מסך" בלי הרוחני האלקי והכח האור מן היש
כענין  האור, על המסתיר ומחיצה) (וילון
הקדשים. וקודש הקודש בין שהבדילה ה"פרוכת"

פירוש:

בחסידות  מבואר מאין", "יש הביטוי בענין
שלפני  רק [לא הוא "אין" בביטוי הפירוש שעומק
באופן  המוחלט, ואפס "אין" הי' הבריאה
שהכח  גם] אלא גמורה, התחדשות היא שהבריאה
"אין", נקרא הבריאה כל נוצרת שבו הרוחני האלקי
ומושג  נראה ואינו ההעלם, בתכלית שהוא לפי

"אין". בשם נקרא ולפיכך כלל, לנבראים

הנבראים  את המהווה האלקי שהאור ובכדי
- ולקיימם ולהחיותם לבראם בהם להתלבש יוכל
צריך  - ו"אין" "יש" כמו מזה זה רחוקים הם והרי
בירידות  רבות מדריגות ולירד להתצמצם הוא

עצומות. והסתרות

הכח  והעלם וצמצום זו, גדולה ירידה ועל
הקודש  בין לכם הפרוכת "והבדילה נאמר האלקי,

הקדשים". קודש ובין

ומבאר:] שהולך [כפי

éåìéâå äòôùää øå÷î äéä íù ùã÷îä úéá éë
äòôùää úåéäìå ,íéùã÷ä ùãå÷á äðéëùä
ìë éåìéâ éãé ìò äéä àì äàìäìå íùî êùîð
ìò êùîðù ÷ø ,ãçà ìëä äéä ïë íà éë ,êë
ïéá ìéãáîä úëåøôä àåäå ,ìéãáî êñî éãé
,äðéëùä éåìéâ 'éä íùù ,íéùã÷ä ùãå÷

.ùã÷ úðéçáì
היא  הקדשים בקודש ששרתה השכינה קדושת
שקדושת  המקדש, חלקי כל לקדושת השרש היא

והלאה. משם מתפשטת הקדשים קודש

קודש  בין שהבדילה בפרוכת  הפנימי  התוכן וזהו 
ו"מיעטה" "הסתירה " שהיא הקודש, ובין  הקדשים 
תקפה  בכל תתפשט  שלא השכינה  קדושת  את  וצמצמה 
שום  הי' לא  זו , הסתרה לא  (דאם  הקדשים . לקודש חוץ
חלקי שאר לקדושת הקדשים  קודש קדושת בין הבדל

המקדש).

úåðéçá äîëå ,àñøô ñåì÷ðåà íâøú úëøôå
úåìùìúùää ìëù ,ïëùîå ÷"îäáá 'éä úëåøô

àñøô êñî éãé ìò àåä íìåò ãòå íìåòî
.'åë íìåò ìë ïéá ÷éñôî

הם  הגשמיים והמקדש שהמשכן ידוע -
היינו  העולמות, השתלשלות" ל"סדר בדוגמא
מתאימים  שבהם והקדושות המקומות שחילוקי
העליונים  שבעולמות המדריגות לחילוקי המה
העולמות  שכל לפי השתלשלות", "סדר (שנק'
והדרגה, בסדר מזה, זה ו"משתלשלים" יורדים
אחת  (שרשרת) שלשלת כמו מדריגה, אחר מדריגה
בטבעת  וקשורה אחוזה טבעת שכל ארוכה

שלפני').

"י"ג  - פרוכות כמה היו שבמקדש וכשם
צמצום  של אופנים י"ג שהם במקדש", היו פרוכות
מסתירה  שהפרוכת לעיל (כמבואר המקדש קדושת
למעלה  כך - והקדושה) האור גילוי את ומצמצמת

) "פרסאות" בין יש המפסיקות רוחניים) מסכים
פרוכת  של התרגום הוא (ד"פרסא" לעולם עולם
אונקלוס  ותרגם המסך", פרוכת "ואת כמ"ש המסך,
הרוחני  המרחק מחמת כי דפרסא"), פרכתא "וית -
האלקי  באור צמצום להיות צריך לעולם עולם בין
לעולם  העליון העולם מן להימשך שיוכל בכדי

ממנו. שלמטה

ùéì ïéàî úååäúäù ,åáåèá ùãçîä ïéðò åäæå
.ùåãç éãé ìò àåä

ידי  על רק לתוכם נמשכת העולמות שחיות זה
שבין  העצום המרחק על מורה "פרסא" של הפסק
והירידות  שהצמצומים מובן וממילא לעולם, עולם
משרשו  (שירד הנבראים את המהווה האלקי בכח
כך, כל ועצמו גדלו גשמית) להתהוות ועד העליון
כמו  הוי בנבראים המלובש המצומצם שהכח עד

(כנ"ל),חדש כח במקורו שהוא כפי הכח לגבי
בטובו", "המחדש נאמר זה ועל מאין, יש בבחינת

את מחדש שהקב"ה המהווה האלקי הכח את
הבריאה.

"המחדש  פירוש יותר בעומק יובן זה ולפי
זו  דלא בראשית", מעשה תמיד יום בכל בטובו
ליש  מאין מתחדשת הגשמית הבריאה שכל בלבד

גם אלא תמיד, יום האלקית בכל המהווה החיות
מעשה  את הקב"ה מחדש ידה (שעל זו בריאה

" צריכה -להתחדש בראשית) ) מ"אין" תמיד "
כדי  צמצומה) לאחר מצבה - ) ל"יש" ממקורה)

נבראים. להוות שתוכל
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שממשיך:] [וכמו

øåà ,ùãç øåà äùòð àñøôå êñî éãé ìò åðééäã
.ïåùàøä øåà úåäîî äæ ïéàå ,äãìåú ìù

ופרסא, מסך שהוא ה"פרוכת", ענין תוכן וזהו
על  כך כל ומסתיר המעלים עב (וילון) מסך כמו
נקרא  המסך דרך ה"בוקע" שהאור באופן האור,
אלא  עצמו האור אותו שאינו לפי תולדה", של "אור
המסך, ידי על שנוצרת הראשון, האור של תולדה
שהאור  עד הראשון האור את משנה המסך כי
האור  של האיכות אותה את בו אין ידו על הנמשך

אור כמו ונחשב .חדש הראשון,

"תולדה" רק שהוא הלבנה, אור - לדבר [משל
שזהו  לומר וכלל כלל יתכן שלא עד השמש, מאור
אלא  הרבה, שנתמעט ורק השמש של האור אותו
שעצמיות  לפי אור, של אחר סוג הוא הלבנה אור
את  קבלתה ידי על כי בלבנה, "נעלמת" השמש אור
שנעשה  עד האור את משנה הלבנה השמש, אור
חדש", "אור נקרא ולפיכך ממש, אחר אור מהות

המהותי  השינוי מחמת השמש, תולדת שהוא אף
הלבנה]. ידי על בו שנעשה

כל  בין המפסיק למעלה, ה"פרסא" ענין וכך
העולם  אור על המעלים דבר שהוא ועולם, עולם
הוא  ממנו שלמטה בעולם הנמשך והאור העליון,
האור  ממהות בו שאין תולדה", של "אור רק

. הראשון

ãò ,àñøô ãåò äùòð ìùìúùîå ãøåéùëå
:ùîî úåéîùâ äåäúðù

מחמת  "פרסא", עוד צ"ל ועולם עולם כל בין
בגדר  הוא עולם שכל שביניהם, העצום המרחק
ממנו. שלמעלה העולם לגבי מאין" "יש התחדשות

שנתהווה  עד פרסא, אחרי פרסא יש וכך
יכולים  הפרסאות ריבוי ידי על שרק ממש, גשמיות
שהם  צבאם, וכל גשמיים וארץ שמים להתהוות

גמור). חידוש (והוא ממש גשם

` wxt mxa` jny cer `xwi `le d''c
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רקÂ‰ÊÂ(מא) שהוא הגלגלתא. בחי' חצוני ענין לבוש
שעצם  בחוש, רואים שאנו כמו ביותר
בחי' לגבי וכלל כלל ערך לו ואין הוא גשמי הגלגלת
כל  שהרי לגלגלת. שמבפנים שבמוח הדקה הרוחניות
אם  מוח של בקרום שהרי בו. תלוי הגוף כל של החיות
כו' רובה שנחבסה עד ובגלגלת טרפה. במשהו נקב
בבחי' שרשו העליון רצון שבחי' לפי והיינו כידוע
אשר  כו'. הפשוט אא"ס שבעצמו' רעוין דכל רעוא

יוכל  לא דוקא, במקומו למעלה ערכו רוממות לעוצם
בחינת  והוא החצונית. בבחי' כ"א למטה גלוי לידי לבא
טעם  שבלא החצוני, הרצון שורה שבו הגלגלתא, עצם
כנ"ל. בו הכמוס המוחין לפנימיות חצוניות. רק שהוא
להשראת  כלי בחי' הוא הרי חצונית, בחי' היותו עם אך
כמ"ש  כו'. דכ"ר רעוא בחי' שהוא ביותר. עליון אור
וכמ"ש  כו'. דיליה רצון גלי ביה דע"י מצחא באד"ר

וד"ל. באריכות במ"א

mixetd xry
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.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 מה דאתגלייא בעלמא מעלה יש אעפי"כ
מן  האור יתרון כי דאתכסייא, בעלמא שאין
כי  דוקא למטה ניתנה שהתורה וזהו דוקא, החשך
על  הודך תנה וכמ"ש התורה את בקשו המלאכי'

החשך  מתוך האור יתרון כי להם, ניתנה ולא השמים
מנה"ב  ואתהפכא אתכפייא בחי' בירור ע"י דוקא,
וזהו  אור, יתרון נעשה עי"ז פירוד בבחי' שהוא דוקא
שמה  נק' למה וכמשארז"ל רצון, מלשון ארץ שנק'
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רצוא  מלשון וגם קונה, רצון לעשות שרצתה ארץ
רצון  נעשה דוקא שעי"ז לאחד, שוב לבך רץ אם
שבעה  לא ארץ וזהו כו'. ומהותו לעצמותו ותשוקה
לא  וארץ דאתכסייא, עלמא בחי' הוא מים מים,
כו', ומהותו לעצמותו הוא הרצוא כי מים שבעה
לי  מי וכמ"ש בגעה"ת ולא בגה"ע לא רוצה ואינו
מים  שבעה לא וזהו בארץ, חפצתי לא ועמך בשמים
דאתכסייא  בעלמא שמאיר אא"ס מהגילוי (דהיינו
לך  ונתתי וכמ"ש מהלכים נק' הנשמות וע"כ כו'),
נק' המלאכים כי האלה, העומדים בין מהלכים

שהם  שאף לעולם, לעד ויעמידם וכמ"ש עומדים
במדריגה  תמיד עומדים הם מ"מ הביטול בתכלית
תמיד  שעולים מהלכים נק' הנשמות משא"כ אחת,
וזה  כו', עילוי אחר בעילוי מדריגה אחר במדריגה
מעלה  שיש נמצא כו', ונה"ב הגוף בירור ע"י דוקא
בזה, שאין מה בזה מעלה ויש בזה שאין מה בזה

דאתכסייא בעלמא הביטול,מעלה בתכלית ששם לפי
בעלמא  זה שאין מה כלל, נפרד בבחי' ואינם
האור  שיתרון דאתגלייא בעלמא ומעלה דאתגלייא,

דוקא. החשך מתוך
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È·ÏÂ'אבנטי להם ועשית כתנות תעשה אהרן
והיינו  וגו' בד מכנסי להם ועשה וגו' ומגבעות
ד' והם אותם, ללבוש צריך כהן שכל בגדי' ד' שזהו
וציץ  ומעיל ואפוד חושן כה"ג עליו ומוסיף לבן, בגדי
להבין  דיומא. ספ"ז במשנה כמ"ש זהב בגדי ד' שהם
ט"ז  ארכה כה"ג של המצנפת הנה המצפנת, ענין
כרך  ע"ג כרך ומחזירו מקיפו אמה ל"ב האבנט אמה,
כל  צ"ל תחלה המקדש), כלי מהלכות פ"]ח] (רמב"ם
עד  באדם מצינו כי בהיות מהו, הבגדים ענין עיקר
ולא  ערומים שניהם ויהיו נא' מעה"ד טעם שלא
שניהם  עיני ותפקחנה אזי מעה"ד ומשטעמו יתבוששו,
רוח  כשהי' בנביאי' מצינו וכן הם, ערומים כי וידעו

שאול  גבי כמ"ש ערומים היו לובשתם נבואה
י"ט  סי' א' בשמואל עיי"ש נביא הוא גם כשנעשה
שהי' כמו שמגיע הוא הנביא שמעלת לפי וזהו כ"ד,
הרי  במו"נ), הקושיא (ע' החטא לפני אדה"ר בחי'
הנביאי' שלכן השכל מחמת דוקא באי' שהבגדים
אדה"ר  שהי' ע"ד כ"א עה"ד של השכל מהם שנמנע
ערומים, הולכים נפקחו) (שאז מעה"ד שטעם טרם
השכל  מחמת באי' שלנו גשמיים שהבגדים אלא
הוא  הנביאי' וכן החטא לפני אדה"ר (ובחי' דטו"ר,
שהלבושים  למעלה כן אבל זו), חכמה מבחי' למעלה
קדש  בגדי נק' כה"ג בגדי ולכן חכמה, מבחי' הוא

דוקא.

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

כו.
דברי פי  על התיבה, של המצרף כח בעניין ביאור

והאמונה. היחוד בשער הזקן אדמו"ר
íéðåðéá ìù øôñá äðäå (åëתניא -'á ÷ìç שער -

והאמונה áúëהיחוד á"é ÷øô הזקן åðåùìאדמו "ר äæå
úåàשם : ìë éë'ב הא' אותיות ושתים àåäמעשרים

éèøô ãçåéî çëå úåéç úëùîäבאותה ונמצא  המרומז
ãáìîאות éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå

'åë úåéçå úåçë éðéî éåáéøכמה בצירוף כלומר -
לדוגמא וכמו  וכוחות , חיות סוגי  כמה כאן  יש אותיות 
יש הנה  'אב', המילה את שיוצרים וב', א ' אותיות  שתי

הנה כוחות, סוגי  שתי  úàæכאן ãåòנוספת מעלה יש 
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שממשיך:] [וכמו

øåà ,ùãç øåà äùòð àñøôå êñî éãé ìò åðééäã
.ïåùàøä øåà úåäîî äæ ïéàå ,äãìåú ìù

ופרסא, מסך שהוא ה"פרוכת", ענין תוכן וזהו
על  כך כל ומסתיר המעלים עב (וילון) מסך כמו
נקרא  המסך דרך ה"בוקע" שהאור באופן האור,
אלא  עצמו האור אותו שאינו לפי תולדה", של "אור
המסך, ידי על שנוצרת הראשון, האור של תולדה
שהאור  עד הראשון האור את משנה המסך כי
האור  של האיכות אותה את בו אין ידו על הנמשך

אור כמו ונחשב .חדש הראשון,

"תולדה" רק שהוא הלבנה, אור - לדבר [משל
שזהו  לומר וכלל כלל יתכן שלא עד השמש, מאור
אלא  הרבה, שנתמעט ורק השמש של האור אותו
שעצמיות  לפי אור, של אחר סוג הוא הלבנה אור
את  קבלתה ידי על כי בלבנה, "נעלמת" השמש אור
שנעשה  עד האור את משנה הלבנה השמש, אור
חדש", "אור נקרא ולפיכך ממש, אחר אור מהות

המהותי  השינוי מחמת השמש, תולדת שהוא אף
הלבנה]. ידי על בו שנעשה

כל  בין המפסיק למעלה, ה"פרסא" ענין וכך
העולם  אור על המעלים דבר שהוא ועולם, עולם
הוא  ממנו שלמטה בעולם הנמשך והאור העליון,
האור  ממהות בו שאין תולדה", של "אור רק

. הראשון

ãò ,àñøô ãåò äùòð ìùìúùîå ãøåéùëå
:ùîî úåéîùâ äåäúðù

מחמת  "פרסא", עוד צ"ל ועולם עולם כל בין
בגדר  הוא עולם שכל שביניהם, העצום המרחק
ממנו. שלמעלה העולם לגבי מאין" "יש התחדשות

שנתהווה  עד פרסא, אחרי פרסא יש וכך
יכולים  הפרסאות ריבוי ידי על שרק ממש, גשמיות
שהם  צבאם, וכל גשמיים וארץ שמים להתהוות

גמור). חידוש (והוא ממש גשם

` wxt mxa` jny cer `xwi `le d''c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

רקÂ‰ÊÂ(מא) שהוא הגלגלתא. בחי' חצוני ענין לבוש
שעצם  בחוש, רואים שאנו כמו ביותר
בחי' לגבי וכלל כלל ערך לו ואין הוא גשמי הגלגלת
כל  שהרי לגלגלת. שמבפנים שבמוח הדקה הרוחניות
אם  מוח של בקרום שהרי בו. תלוי הגוף כל של החיות
כו' רובה שנחבסה עד ובגלגלת טרפה. במשהו נקב
בבחי' שרשו העליון רצון שבחי' לפי והיינו כידוע
אשר  כו'. הפשוט אא"ס שבעצמו' רעוין דכל רעוא

יוכל  לא דוקא, במקומו למעלה ערכו רוממות לעוצם
בחינת  והוא החצונית. בבחי' כ"א למטה גלוי לידי לבא
טעם  שבלא החצוני, הרצון שורה שבו הגלגלתא, עצם
כנ"ל. בו הכמוס המוחין לפנימיות חצוניות. רק שהוא
להשראת  כלי בחי' הוא הרי חצונית, בחי' היותו עם אך
כמ"ש  כו'. דכ"ר רעוא בחי' שהוא ביותר. עליון אור
וכמ"ש  כו'. דיליה רצון גלי ביה דע"י מצחא באד"ר

וד"ל. באריכות במ"א

mixetd xry
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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 מה דאתגלייא בעלמא מעלה יש אעפי"כ
מן  האור יתרון כי דאתכסייא, בעלמא שאין
כי  דוקא למטה ניתנה שהתורה וזהו דוקא, החשך
על  הודך תנה וכמ"ש התורה את בקשו המלאכי'

החשך  מתוך האור יתרון כי להם, ניתנה ולא השמים
מנה"ב  ואתהפכא אתכפייא בחי' בירור ע"י דוקא,
וזהו  אור, יתרון נעשה עי"ז פירוד בבחי' שהוא דוקא
שמה  נק' למה וכמשארז"ל רצון, מלשון ארץ שנק'
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רצוא  מלשון וגם קונה, רצון לעשות שרצתה ארץ
רצון  נעשה דוקא שעי"ז לאחד, שוב לבך רץ אם
שבעה  לא ארץ וזהו כו'. ומהותו לעצמותו ותשוקה
לא  וארץ דאתכסייא, עלמא בחי' הוא מים מים,
כו', ומהותו לעצמותו הוא הרצוא כי מים שבעה
לי  מי וכמ"ש בגעה"ת ולא בגה"ע לא רוצה ואינו
מים  שבעה לא וזהו בארץ, חפצתי לא ועמך בשמים
דאתכסייא  בעלמא שמאיר אא"ס מהגילוי (דהיינו
לך  ונתתי וכמ"ש מהלכים נק' הנשמות וע"כ כו'),
נק' המלאכים כי האלה, העומדים בין מהלכים

שהם  שאף לעולם, לעד ויעמידם וכמ"ש עומדים
במדריגה  תמיד עומדים הם מ"מ הביטול בתכלית
תמיד  שעולים מהלכים נק' הנשמות משא"כ אחת,
וזה  כו', עילוי אחר בעילוי מדריגה אחר במדריגה
מעלה  שיש נמצא כו', ונה"ב הגוף בירור ע"י דוקא
בזה, שאין מה בזה מעלה ויש בזה שאין מה בזה

דאתכסייא בעלמא הביטול,מעלה בתכלית ששם לפי
בעלמא  זה שאין מה כלל, נפרד בבחי' ואינם
האור  שיתרון דאתגלייא בעלמא ומעלה דאתגלייא,

דוקא. החשך מתוך
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È·ÏÂ'אבנטי להם ועשית כתנות תעשה אהרן
והיינו  וגו' בד מכנסי להם ועשה וגו' ומגבעות
ד' והם אותם, ללבוש צריך כהן שכל בגדי' ד' שזהו
וציץ  ומעיל ואפוד חושן כה"ג עליו ומוסיף לבן, בגדי
להבין  דיומא. ספ"ז במשנה כמ"ש זהב בגדי ד' שהם
ט"ז  ארכה כה"ג של המצנפת הנה המצפנת, ענין
כרך  ע"ג כרך ומחזירו מקיפו אמה ל"ב האבנט אמה,
כל  צ"ל תחלה המקדש), כלי מהלכות פ"]ח] (רמב"ם
עד  באדם מצינו כי בהיות מהו, הבגדים ענין עיקר
ולא  ערומים שניהם ויהיו נא' מעה"ד טעם שלא
שניהם  עיני ותפקחנה אזי מעה"ד ומשטעמו יתבוששו,
רוח  כשהי' בנביאי' מצינו וכן הם, ערומים כי וידעו

שאול  גבי כמ"ש ערומים היו לובשתם נבואה
י"ט  סי' א' בשמואל עיי"ש נביא הוא גם כשנעשה
שהי' כמו שמגיע הוא הנביא שמעלת לפי וזהו כ"ד,
הרי  במו"נ), הקושיא (ע' החטא לפני אדה"ר בחי'
הנביאי' שלכן השכל מחמת דוקא באי' שהבגדים
אדה"ר  שהי' ע"ד כ"א עה"ד של השכל מהם שנמנע
ערומים, הולכים נפקחו) (שאז מעה"ד שטעם טרם
השכל  מחמת באי' שלנו גשמיים שהבגדים אלא
הוא  הנביאי' וכן החטא לפני אדה"ר (ובחי' דטו"ר,
שהלבושים  למעלה כן אבל זו), חכמה מבחי' למעלה
קדש  בגדי נק' כה"ג בגדי ולכן חכמה, מבחי' הוא

דוקא.

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

כו.
דברי פי  על התיבה, של המצרף כח בעניין ביאור

והאמונה. היחוד בשער הזקן אדמו"ר
íéðåðéá ìù øôñá äðäå (åëתניא -'á ÷ìç שער -

והאמונה áúëהיחוד á"é ÷øô הזקן åðåùìאדמו "ר äæå
úåàשם : ìë éë'ב הא' אותיות ושתים àåäמעשרים

éèøô ãçåéî çëå úåéç úëùîäבאותה ונמצא  המרומז
ãáìîאות éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå

'åë úåéçå úåçë éðéî éåáéøכמה בצירוף כלומר -
לדוגמא וכמו  וכוחות , חיות סוגי  כמה כאן  יש אותיות 
יש הנה  'אב', המילה את שיוצרים וב', א ' אותיות  שתי

הנה כוחות, סוגי  שתי  úàæכאן ãåòנוספת מעלה יש 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



c"agקלח i`iyp epizeax zxezn

úéììë úåéçå ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòäגם -
'חיות' וגם  4úåçëä'כח' éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå úììåëä

úåéúåàä ìù úéèøô úåéçäåכנגד שקולה  שהיא -
ïäéáâשניהם ìò äìåòåהרי מהם, גבוהה שהיא ובגלל

-åðåùì ïàë ãò 'åë ãçé ïúôøöîå ïúøáçî àéäåשל
הזקן  .אדמו"ר

áúëù äî äðäåבתניאúåéç úëùîä àåä úåà ìëã
åîöò úåàäã úåéçä ìò ÷ø äðååëä ïéàù äàøð ãçåéî

äìòîìãבנמשלøåàä ãáì ïîöò íéìëäã úåéçä àåä
,'åë ïëåúá ùáìúîäלפרש אפשר היה כלומר -

של החיות זה בתניא, מדבר שעליה האות של שהחיות
האור, מבלעדי  הכלי, לעצם חיות יש שהרי  בלבד. הכלי 
הנשמה מלבד עצמית חיות בו שיש הגוף , חיות וכמו

הפירוש זה אין אבל בו, àåäשמאירה äæ ììëáù íà éë
'åë úåéúåàäá ùáìúîä øåàä íâעל גם הכוונה אלא -

חיות וכמשל הכלי . בתוך המתלבש  האור של החיות
עצמו. הגוף  חיות רק ולא בגוף, המתלבשת הנשמה

.íù ä"âäá òîùî ïë:לשונו וזה כותב, שם  בהג "ה -
המשכת היא התורה  אותיות מכ"ב ואות אות שכל "ולפי
לכך אחרת, באות נמשך שאינו פרטי  מיוחד וכח חיות
פרטית מיוחדת בתמונה היא אות כל בכתב תמונתן  גם
והכח והחיות האור והתגלות ההמשכה ציור על המורה
ממדותיו  ונתגלה  נמשך הוא איך זו  באות ונמשך הנגלה
הנה ההג "ה. כאן עד וכו'". וחכמתו ורצונו הקב"ה של 
ונמשך הנגלה "והכח מהמילים (בפרט  משמע מכאן
אחרת אור המשכת יש ואות אות שבכל זו") באות

שונה. היא עצמה האות  של החיות רק ולא ושונה,
áúëù äîåבתניאçë úëùîä àåä äðìåë ìò äìåòäã

úåéúåàä ìë óøöîå øáçîä éììë úåéçå ïåéìò,כלומר –
הפרטית החיות על שגוברת כללית וחיות אור שיש 

האותיות , את  מצרפת שהיא זהäàøðשבאותיות שאור
אחת מילה להיות וב' א' אותיות את ומחבר המצרף -

אב, -éë úåéúåàäá ùáìúîä ìëùä øåàäî äæ ïéàù
'åë åðîî äìòîìî íàשל ההשכלה  תוכן לא כלומר -

יחד, להצטרף וב' א' לאותיות גורמת היא 'אב' המילה
יותר. גבוה משהו אלא

øåøá äàøð íðîà ,ùáìúîä øåàä íâ äæ ììëá øùôàå)
ïåéìò øåà ìò íà éë ãáì äæä øåàä ìò äðååëä ïéàù

,('åë ìãáåîåמוחלט באופן שולל לא  נ"ע הרבי  -
המתלבש ") ("האור  האותיות  שבצירוף שההשכלה
שיש שברור אומר אך האותיות, לצירוף היא  אף גורמת

יותר. עליון  כח זה מלבד כאן 
זו : הנחה נ"ע הרבי  ìëùומוכיח øåà ìë éøäù

úåéúåàá äéäéù çøëåî åðéà éøä úåéúåàá ùáìúîù
,íéøçà úåéúåàá íâ úåéäì ìåëéå à÷åã åìàואם -

מוכרח היה ההשכלה, מצד רק היה  האותיות צירוף 
דוקא. זה בצירוף ïéðòלהיות àåäù íìåò ïåãà åîëå

äìùîîäå äèéìùäהעולם על הבורא ïéðòäשל éøä ,
íìåòä êìî åîë íéøçà úåéúåàá íâ àåáì ìåëé äæä
ùáåìî úåéäì êøöåä åîöò ìëùä ãöî àì ïë íàå .'åë

,à÷åã åìà úåéúåàá
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זה.4). פרק בסוף בזה הביאור ראה
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רז"לp‰Â‰ד) מאמר יּובן עּמּוד ּבזה קיא ּדף (סנהדרין ¿ƒ≈ְְֲִֶֶַַַַַַַָָ

וגֹו',א) ארצה" וּיּקד מׁשה "וימהר ּפסּוק ְְְִֵֶַַַַַָָֹעל
ראה, אּפים אר אֹומר ּגמליאל ּבן חנינא ר' ראה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ"מה
על  צג מזמֹור ּתילים ּובמדרׁש ראה". אמת אמרי ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָורּבנן
הביא  ימים" לאר הוי' וגֹו' מאד נאמנּו עדתי" ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹּפסּוק
אר אֹומר יעקב ּבן אליעזר "רּבי זֹו, ּפלגּתא ּכן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻּגם
ּופרׁש הרחמים". מּדת על אמרי ורּבנן ראה, ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָאּפים
את  מׁשה" "וימהר ּפסּוק על ּתּׂשא ּפרׁשת ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּבחיי
אר על הֹודאה נתן חנינא ר' "ּדלדעת הּזה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמדרׁש
ּבכל  יׂשראל ּכל לּה ׁשּיצטרכּו מּדה היא ּכי ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָאּפים,

ורּבנן  להם, אּפֹו יארי הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְֲִֶֶַַַַַָָָָָהּדֹורֹות
הּסליחה  רּבת ׁשהיא האמת מּדת על הֹודאה ׁשּנתן ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאמרי

עֹונם יזּכר וׁשּלא לגמרי עליהם ּפרׁשלרחם ז"ל (ורּׁש"י ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּבפרׁשת  ז"ל הרמּב"ן ּפרׁש וכן ׁשם. יעּין אחר, ּבאפן ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשם

ׁשם  עצמֹו הּבחיי ּפרׁש וכן נא", יגּדל "ועּתה ּפסּוק על ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָׁשלח

על  ּכׁשהתּפּלל "ואמת" מּדת מׁשה הזּכיר ׁשּלא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹּבהּטעם

ב  עּמּוד י"ז ּדף הּׁשנה ּבראׁש רז"ל ּכמאמר (והּוא ְְְְְֲִַַַַַַַַַָָֹהמרּגלים

ׁשרׁש"י  אּלא אמת, ּוׁשניהם חסד), ּולבּסֹוף אמת ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּדמּתחּלה

מּדת  ּבעצם מדּברים ׁשלח ּפרׁשת ז"ל והּבחיי ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָוהרמּב"ן

אמּתת  ּדהינּו הּגבּורה, ּבמּדת ּבׁשרׁשּה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָהאמת
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ּבמּדת  הּבחיי מדּבר וכאן העצמּות, ּבהתנּׂשאּות ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָעצמּותֹו

אמת  "ּתּתן נאמר זה ׁשעל הרחמים, ּבמּדת ּכׁשּבאה ְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאמת

מ  ממׁשי ּתׁשּובה ידי על והּוא ּבמּדת ליעקב", האמת ּדת ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּבּבחיי  ועּין ירחם". ועֹוזב "ּומֹודה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהרחמים,

מׁשה  אם ּכי מעצמם ּתׁשּובה עׂשּו לא ׁשּׁשם ׁשלח, ּפרׁשת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשם

ּתׁשּובה, ּכׁשעֹוׂשה אמנם ּבעדם, התּפּלל עליוֿהּׁשלֹום ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרּבנּו

ׁשהיא  והרחמים האמת ּבמּדת ירחם אז ועֹוזב, מֹודה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוהינּו

עּתיקים) והּדברים ּכלל, העֹונֹות יּזכרּו ׁשּלא עד הּסליחה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹרּבת

וגבי  אּפים מארי קצת, קׁשה מּדה אּפים אר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכי
אּפים ז ּדיליּה" אר ּדענין לֹומר ויׁש לׁשֹונֹו. ּכאן עד , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

וּירא  ּפרׁשת הּבחיי ׁשּכתב ּוכמֹו חסד, ורב ּכענין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
"והּנה  לׁשֹונֹו: וזה למקֹומֹו", ׁשב "ואברהם ּפסּוק ְְְְְְִִֵֶַַָָָָעל
יחרב  ּכן ׁשאלמלא החסד מּדת לפני עקּודה הּדין ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּדת
ׁשהחסד  חסד', 'ורב לׁשֹון ּבאּור וזהּו כּו', ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָהעֹולם
"ורב  ּׁשאמר ּומּמה לׁשֹונֹו. ּכאן עד הּדין", על ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָמתרּבה
אּלא  הּדין מציאּות ׁשּיׁש מׁשמע מתרּבה, ׁשהחסד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָחסד",
לֹומר  יׁש כן ּוכמֹו העֹולם, לטֹובת עליו מתרּבה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחסד
ּבבא  ּבמסכת רׁש"י ּׁשּכתב מה ועּין אּפים", אר" ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבענין
ּדאּפים  אּפים", אר" הּמתחיל ּדּבּור ב עּמּוד נ ּדף ְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָקּמא
ׂשֹוחקֹות  ּפנים ּפנים, ׁשני והינּו רצֹונֹות, ׁשני ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָמׁשמע
ּבֹו ׁשּיׁש ּדהינּו לֹומר יׁש ּדרּכנּו ּולפי כּו'. זעּומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָּופנים
על  מתּגּבר ׁשהחסד אּלא ּוגבּורה, חסד הּמּדֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָב'
חסד  "ורב א, עּמּוד יז ּדף הּׁשנה ראׁש ּובּגמרא ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹהּגבּורה.
ּכבׁשֹו אֹומר אליעזר ר' עביד, היכי חסד. ּכלּפי מּטה –ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
רּבי  ּדבי ּתּנא כּו'. נֹוׂשא אֹומר חנינא ּבר יֹוסי ור' ְְֲִִִֵֵֵַַַָָכּו'
עצמֹו ועֹון רבא, אמר ראׁשֹון. ראׁשֹון מעביר ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָיׁשמעאל,
"ורב  ׁשּבמּדת הרי ּברי"ף. ׁשם ועּין כּו', נמחק ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאינֹו
ראׁשֹון, ראׁשֹון מעביר ולכן מתרּבה ׁשהחסד אף ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחסד",

הּוא  כן ּוכמֹו עדין, נמחק לא העֹון עצם ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹמּכלֿמקֹום
מּפני  ּדיליּה, וגבי אף ּדמארי אּפים" אר" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבמּדת

עדין  נתהּפ לא הּדין "ואמת",ׁשעצם ּבמּדת אמנם . ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
נמחל  – לטֹוב מתהּפ הּדין ּדעצם הרחמים, מּדת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּדהינּו
האמת  מּדת על ּבחיי רּבינּו ׁשּכתב וזהּו לגמרי. ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהעֹון
ׁשהעֹון  הינּו עֹונם, יזּכר וׁשּלא כּו' הּסליחה רּבת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשהיא

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכענין לגמרי, פו נמחק ּדף (יֹומא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ב) ּכזכּיֹות.עּמּוד לֹו נעׂשּו ׁשהּזדֹונֹות ּתׁשּובה ּגדֹולה ְְְְֲִֶַַַָָֻ
ו"רב  אּפים" אר" הרי הּנ"ל ּדלפי לכאֹורה, ׁשּיקׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ(אּלא

לֹומר  ויׁש מּדֹות. ׁשּתי הם הרי ּובאמת אחד, ענינם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחסד"

וגבי  אף ׁשּמארי הּוא אּפים" ּד"אר ּביניהם, הפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּדיׁש

ׁשהּוא  אּלא ּפעּלתּה ּפֹועלת הּדין מּדת ּגם הרי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּדיליּה,

חסד, ּכלּפי ׁשּמּטה הּוא חסד" "ורב אמנם הּזמן, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבאריכּות

ׁשהּוא  ּבמי (והּוא כּו' ּכבׁשֹו הּׁשנה ראׁש ּבּגמרא ׁשאמרּו ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹּוכמֹו

ּכּמּובן  ּתׁשּובה ּבלא ואפּלּו עֹונֹות, ּומחצה זכּיֹות ְְְֱֱֲֲִֶֶַַָָָָֹֻמחצה

יהיה  אם עד חטאיו, על אֹותֹו מעניׁשים ואין ׁשם) ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּברי"ף

אֹותן  ּגם ּבהדייהּו מיחׁשבא אז עֹונֹות רּבֹו ְְְֲֲִַַַַַָָָָֻחסֿוׁשלֹום

הּוא  חסד" "רב ּכי ונמצא ׁשם. הר"ן ּבפרּוׁש עּין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהעֹונֹות,

ּבפרׁשת  הּבחיי ּכתב וכן אּפים", מ"אר החסד ּבבחינת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָיֹותר

ׁשאּתה  מּזֹו, "ּוגדֹולה ׁשּכתב: יגּדל", "ועּתה ּפסּוק על ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשלח

יׁשנּה עֹוד הּגבּורה ׁשּמּדת ׁשוים, הן ּבזה אמנם כּו'. חסד" ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרב

נמחק  לא חסד" "ורב ּבמּדת ּדגם נתהּפכה, ולא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֹּבּמציאּות

ּבמּדת  אמנם ּכּנ"ל, כּו' ּבהדייהּו ּומיחׁשב לגמרי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָהעֹון

כּו') לגמרי העֹון נמחק הרי .הרחמים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָ

.¯ev˜ ׁשהחסד אּלא ּבמציאּות, הּדין חסד" ּב"ורב ƒְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּפֹועל  ּגם הּדין אּפים" ּב"אר עליו. ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמתרּבה
– הרחמים ּבמּדת הּבלּולה ּב"ואמת" הּזמן. ְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַַָָּבאריכּות

לטֹוב. נהּפ ְְִֶַַהּדין
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הרב  הי' מאז עברו שבעה או חדשים כששה
אסיפת  נקראת בואהלין כי נודע ופתאום קיפניס
אלי  קיפניס הרב  של נסיעתו אשר וכמובן רבנים,
מקומות  ומכמה וחתום, כמוס בסוד כאמ(ו)ר נשאר

ההיא. האסיפה דבר שאלה מכתבי קבלתי
אשר  מחוטבה במתינות עניתי המכתבים כל על
גרמא  הזמן אין כי דעתי חוות הגדתי כבר אנכי
קהלת  אשר כזו ועידה מיבעי לא ואסיפות, לועידות
כזה, בדבר היזק שיש לקרוא חושבת ליעינינגראד
שההבדל  רק כדאית, אינה רבנים אסיפת גם אלא
ח"ו  רב  היזק תביא ליענינגראד של זו כי הוא ביניהם
שום  תביא לא קארעסטען של וזו ישראל, לבית

הרבנים  ובכלל תזיק, לא גם אבל דעתי לפי תועלת
אלקים. יראי הם האסיפה עורכי

קבוע  זמן על הוגבלה האסיפה כי נודעתי כאשר
בתוך  יהיו הם גם אשר הנוסעים לשנים צו נתתי
יעשו  כ"א האסיפה עניני אל כלל יתיחסו ולא הבאים,
ויסוד  הלימוד עניני חיזוק ע"ד לעורר שלהם את

חדרים.
זאמסקי, הרב  כמו מאנ"ש אחדים היו הבאים בין
ועוד  אלכסנדריא, חן הרב  נאזאזיבקוב, זיעוין, הרב 
ליענינגראד, מאסקווא, מקיוב, אורחים הרבה

ועוד. ועוד אדעס, חארקוב,
טע"ג  קבלתי מאומה כל לדעת מבלי פתאום
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úéììë úåéçå ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòäגם -
'חיות' וגם  4úåçëä'כח' éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå úììåëä

úåéúåàä ìù úéèøô úåéçäåכנגד שקולה  שהיא -
ïäéáâשניהם ìò äìåòåהרי מהם, גבוהה שהיא ובגלל

-åðåùì ïàë ãò 'åë ãçé ïúôøöîå ïúøáçî àéäåשל
הזקן  .אדמו"ר

áúëù äî äðäåבתניאúåéç úëùîä àåä úåà ìëã
åîöò úåàäã úåéçä ìò ÷ø äðååëä ïéàù äàøð ãçåéî

äìòîìãבנמשלøåàä ãáì ïîöò íéìëäã úåéçä àåä
,'åë ïëåúá ùáìúîäלפרש אפשר היה כלומר -

של החיות זה בתניא, מדבר שעליה האות של שהחיות
האור, מבלעדי  הכלי, לעצם חיות יש שהרי  בלבד. הכלי 
הנשמה מלבד עצמית חיות בו שיש הגוף , חיות וכמו

הפירוש זה אין אבל בו, àåäשמאירה äæ ììëáù íà éë
'åë úåéúåàäá ùáìúîä øåàä íâעל גם הכוונה אלא -

חיות וכמשל הכלי . בתוך המתלבש  האור של החיות
עצמו. הגוף  חיות רק ולא בגוף, המתלבשת הנשמה

.íù ä"âäá òîùî ïë:לשונו וזה כותב, שם  בהג "ה -
המשכת היא התורה  אותיות מכ"ב ואות אות שכל "ולפי
לכך אחרת, באות נמשך שאינו פרטי  מיוחד וכח חיות
פרטית מיוחדת בתמונה היא אות כל בכתב תמונתן  גם
והכח והחיות האור והתגלות ההמשכה ציור על המורה
ממדותיו  ונתגלה  נמשך הוא איך זו  באות ונמשך הנגלה
הנה ההג "ה. כאן עד וכו'". וחכמתו ורצונו הקב"ה של 
ונמשך הנגלה "והכח מהמילים (בפרט  משמע מכאן
אחרת אור המשכת יש ואות אות שבכל זו") באות

שונה. היא עצמה האות  של החיות רק ולא ושונה,
áúëù äîåבתניאçë úëùîä àåä äðìåë ìò äìåòäã

úåéúåàä ìë óøöîå øáçîä éììë úåéçå ïåéìò,כלומר –
הפרטית החיות על שגוברת כללית וחיות אור שיש 

האותיות , את  מצרפת שהיא זהäàøðשבאותיות שאור
אחת מילה להיות וב' א' אותיות את ומחבר המצרף -

אב, -éë úåéúåàäá ùáìúîä ìëùä øåàäî äæ ïéàù
'åë åðîî äìòîìî íàשל ההשכלה  תוכן לא כלומר -

יחד, להצטרף וב' א' לאותיות גורמת היא 'אב' המילה
יותר. גבוה משהו אלא

øåøá äàøð íðîà ,ùáìúîä øåàä íâ äæ ììëá øùôàå)
ïåéìò øåà ìò íà éë ãáì äæä øåàä ìò äðååëä ïéàù

,('åë ìãáåîåמוחלט באופן שולל לא  נ"ע הרבי  -
המתלבש ") ("האור  האותיות  שבצירוף שההשכלה
שיש שברור אומר אך האותיות, לצירוף היא  אף גורמת

יותר. עליון  כח זה מלבד כאן 
זו : הנחה נ"ע הרבי  ìëùומוכיח øåà ìë éøäù

úåéúåàá äéäéù çøëåî åðéà éøä úåéúåàá ùáìúîù
,íéøçà úåéúåàá íâ úåéäì ìåëéå à÷åã åìàואם -

מוכרח היה ההשכלה, מצד רק היה  האותיות צירוף 
דוקא. זה בצירוף ïéðòלהיות àåäù íìåò ïåãà åîëå

äìùîîäå äèéìùäהעולם על הבורא ïéðòäשל éøä ,
íìåòä êìî åîë íéøçà úåéúåàá íâ àåáì ìåëé äæä
ùáåìî úåéäì êøöåä åîöò ìëùä ãöî àì ïë íàå .'åë

,à÷åã åìà úåéúåàá
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זה.4). פרק בסוף בזה הביאור ראה
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רז"לp‰Â‰ד) מאמר יּובן עּמּוד ּבזה קיא ּדף (סנהדרין ¿ƒ≈ְְֲִֶֶַַַַַַַָָ

וגֹו',א) ארצה" וּיּקד מׁשה "וימהר ּפסּוק ְְְִֵֶַַַַַָָֹעל
ראה, אּפים אר אֹומר ּגמליאל ּבן חנינא ר' ראה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ"מה
על  צג מזמֹור ּתילים ּובמדרׁש ראה". אמת אמרי ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָורּבנן
הביא  ימים" לאר הוי' וגֹו' מאד נאמנּו עדתי" ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹּפסּוק
אר אֹומר יעקב ּבן אליעזר "רּבי זֹו, ּפלגּתא ּכן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻּגם
ּופרׁש הרחמים". מּדת על אמרי ורּבנן ראה, ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָאּפים
את  מׁשה" "וימהר ּפסּוק על ּתּׂשא ּפרׁשת ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּבחיי
אר על הֹודאה נתן חנינא ר' "ּדלדעת הּזה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמדרׁש
ּבכל  יׂשראל ּכל לּה ׁשּיצטרכּו מּדה היא ּכי ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָאּפים,

ורּבנן  להם, אּפֹו יארי הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְֲִֶֶַַַַַָָָָָהּדֹורֹות
הּסליחה  רּבת ׁשהיא האמת מּדת על הֹודאה ׁשּנתן ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאמרי

עֹונם יזּכר וׁשּלא לגמרי עליהם ּפרׁשלרחם ז"ל (ורּׁש"י ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּבפרׁשת  ז"ל הרמּב"ן ּפרׁש וכן ׁשם. יעּין אחר, ּבאפן ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשם

ׁשם  עצמֹו הּבחיי ּפרׁש וכן נא", יגּדל "ועּתה ּפסּוק על ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָׁשלח

על  ּכׁשהתּפּלל "ואמת" מּדת מׁשה הזּכיר ׁשּלא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹּבהּטעם

ב  עּמּוד י"ז ּדף הּׁשנה ּבראׁש רז"ל ּכמאמר (והּוא ְְְְְֲִַַַַַַַַַָָֹהמרּגלים

ׁשרׁש"י  אּלא אמת, ּוׁשניהם חסד), ּולבּסֹוף אמת ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּדמּתחּלה

מּדת  ּבעצם מדּברים ׁשלח ּפרׁשת ז"ל והּבחיי ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָוהרמּב"ן

אמּתת  ּדהינּו הּגבּורה, ּבמּדת ּבׁשרׁשּה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָהאמת
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ּבמּדת  הּבחיי מדּבר וכאן העצמּות, ּבהתנּׂשאּות ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָעצמּותֹו

אמת  "ּתּתן נאמר זה ׁשעל הרחמים, ּבמּדת ּכׁשּבאה ְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאמת

מ  ממׁשי ּתׁשּובה ידי על והּוא ּבמּדת ליעקב", האמת ּדת ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּבּבחיי  ועּין ירחם". ועֹוזב "ּומֹודה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהרחמים,

מׁשה  אם ּכי מעצמם ּתׁשּובה עׂשּו לא ׁשּׁשם ׁשלח, ּפרׁשת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשם

ּתׁשּובה, ּכׁשעֹוׂשה אמנם ּבעדם, התּפּלל עליוֿהּׁשלֹום ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרּבנּו

ׁשהיא  והרחמים האמת ּבמּדת ירחם אז ועֹוזב, מֹודה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוהינּו

עּתיקים) והּדברים ּכלל, העֹונֹות יּזכרּו ׁשּלא עד הּסליחה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹרּבת

וגבי  אּפים מארי קצת, קׁשה מּדה אּפים אר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכי
אּפים ז ּדיליּה" אר ּדענין לֹומר ויׁש לׁשֹונֹו. ּכאן עד , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

וּירא  ּפרׁשת הּבחיי ׁשּכתב ּוכמֹו חסד, ורב ּכענין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
"והּנה  לׁשֹונֹו: וזה למקֹומֹו", ׁשב "ואברהם ּפסּוק ְְְְְְִִֵֶַַָָָָעל
יחרב  ּכן ׁשאלמלא החסד מּדת לפני עקּודה הּדין ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּדת
ׁשהחסד  חסד', 'ורב לׁשֹון ּבאּור וזהּו כּו', ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָהעֹולם
"ורב  ּׁשאמר ּומּמה לׁשֹונֹו. ּכאן עד הּדין", על ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָמתרּבה
אּלא  הּדין מציאּות ׁשּיׁש מׁשמע מתרּבה, ׁשהחסד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָחסד",
לֹומר  יׁש כן ּוכמֹו העֹולם, לטֹובת עליו מתרּבה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחסד
ּבבא  ּבמסכת רׁש"י ּׁשּכתב מה ועּין אּפים", אר" ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבענין
ּדאּפים  אּפים", אר" הּמתחיל ּדּבּור ב עּמּוד נ ּדף ְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָקּמא
ׂשֹוחקֹות  ּפנים ּפנים, ׁשני והינּו רצֹונֹות, ׁשני ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָמׁשמע
ּבֹו ׁשּיׁש ּדהינּו לֹומר יׁש ּדרּכנּו ּולפי כּו'. זעּומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָּופנים
על  מתּגּבר ׁשהחסד אּלא ּוגבּורה, חסד הּמּדֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָב'
חסד  "ורב א, עּמּוד יז ּדף הּׁשנה ראׁש ּובּגמרא ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹהּגבּורה.
ּכבׁשֹו אֹומר אליעזר ר' עביד, היכי חסד. ּכלּפי מּטה –ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
רּבי  ּדבי ּתּנא כּו'. נֹוׂשא אֹומר חנינא ּבר יֹוסי ור' ְְֲִִִֵֵֵַַַָָכּו'
עצמֹו ועֹון רבא, אמר ראׁשֹון. ראׁשֹון מעביר ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָיׁשמעאל,
"ורב  ׁשּבמּדת הרי ּברי"ף. ׁשם ועּין כּו', נמחק ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאינֹו
ראׁשֹון, ראׁשֹון מעביר ולכן מתרּבה ׁשהחסד אף ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחסד",

הּוא  כן ּוכמֹו עדין, נמחק לא העֹון עצם ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹמּכלֿמקֹום
מּפני  ּדיליּה, וגבי אף ּדמארי אּפים" אר" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבמּדת

עדין  נתהּפ לא הּדין "ואמת",ׁשעצם ּבמּדת אמנם . ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
נמחל  – לטֹוב מתהּפ הּדין ּדעצם הרחמים, מּדת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּדהינּו
האמת  מּדת על ּבחיי רּבינּו ׁשּכתב וזהּו לגמרי. ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהעֹון
ׁשהעֹון  הינּו עֹונם, יזּכר וׁשּלא כּו' הּסליחה רּבת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשהיא

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכענין לגמרי, פו נמחק ּדף (יֹומא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ב) ּכזכּיֹות.עּמּוד לֹו נעׂשּו ׁשהּזדֹונֹות ּתׁשּובה ּגדֹולה ְְְְֲִֶַַַָָֻ
ו"רב  אּפים" אר" הרי הּנ"ל ּדלפי לכאֹורה, ׁשּיקׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ(אּלא

לֹומר  ויׁש מּדֹות. ׁשּתי הם הרי ּובאמת אחד, ענינם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחסד"

וגבי  אף ׁשּמארי הּוא אּפים" ּד"אר ּביניהם, הפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּדיׁש

ׁשהּוא  אּלא ּפעּלתּה ּפֹועלת הּדין מּדת ּגם הרי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּדיליּה,

חסד, ּכלּפי ׁשּמּטה הּוא חסד" "ורב אמנם הּזמן, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבאריכּות

ׁשהּוא  ּבמי (והּוא כּו' ּכבׁשֹו הּׁשנה ראׁש ּבּגמרא ׁשאמרּו ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹּוכמֹו

ּכּמּובן  ּתׁשּובה ּבלא ואפּלּו עֹונֹות, ּומחצה זכּיֹות ְְְֱֱֲֲִֶֶַַָָָָֹֻמחצה

יהיה  אם עד חטאיו, על אֹותֹו מעניׁשים ואין ׁשם) ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּברי"ף

אֹותן  ּגם ּבהדייהּו מיחׁשבא אז עֹונֹות רּבֹו ְְְֲֲִַַַַַָָָָֻחסֿוׁשלֹום

הּוא  חסד" "רב ּכי ונמצא ׁשם. הר"ן ּבפרּוׁש עּין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהעֹונֹות,

ּבפרׁשת  הּבחיי ּכתב וכן אּפים", מ"אר החסד ּבבחינת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָיֹותר

ׁשאּתה  מּזֹו, "ּוגדֹולה ׁשּכתב: יגּדל", "ועּתה ּפסּוק על ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשלח

יׁשנּה עֹוד הּגבּורה ׁשּמּדת ׁשוים, הן ּבזה אמנם כּו'. חסד" ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרב

נמחק  לא חסד" "ורב ּבמּדת ּדגם נתהּפכה, ולא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֹּבּמציאּות

ּבמּדת  אמנם ּכּנ"ל, כּו' ּבהדייהּו ּומיחׁשב לגמרי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָהעֹון

כּו') לגמרי העֹון נמחק הרי .הרחמים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָ

.¯ev˜ ׁשהחסד אּלא ּבמציאּות, הּדין חסד" ּב"ורב ƒְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּפֹועל  ּגם הּדין אּפים" ּב"אר עליו. ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמתרּבה
– הרחמים ּבמּדת הּבלּולה ּב"ואמת" הּזמן. ְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַַָָּבאריכּות

לטֹוב. נהּפ ְְִֶַַהּדין
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הרב  הי' מאז עברו שבעה או חדשים כששה
אסיפת  נקראת בואהלין כי נודע ופתאום קיפניס
אלי  קיפניס הרב  של נסיעתו אשר וכמובן רבנים,
מקומות  ומכמה וחתום, כמוס בסוד כאמ(ו)ר נשאר

ההיא. האסיפה דבר שאלה מכתבי קבלתי
אשר  מחוטבה במתינות עניתי המכתבים כל על
גרמא  הזמן אין כי דעתי חוות הגדתי כבר אנכי
קהלת  אשר כזו ועידה מיבעי לא ואסיפות, לועידות
כזה, בדבר היזק שיש לקרוא חושבת ליעינינגראד
שההבדל  רק כדאית, אינה רבנים אסיפת גם אלא
ח"ו  רב  היזק תביא ליענינגראד של זו כי הוא ביניהם
שום  תביא לא קארעסטען של וזו ישראל, לבית

הרבנים  ובכלל תזיק, לא גם אבל דעתי לפי תועלת
אלקים. יראי הם האסיפה עורכי

קבוע  זמן על הוגבלה האסיפה כי נודעתי כאשר
בתוך  יהיו הם גם אשר הנוסעים לשנים צו נתתי
יעשו  כ"א האסיפה עניני אל כלל יתיחסו ולא הבאים,
ויסוד  הלימוד עניני חיזוק ע"ד לעורר שלהם את

חדרים.
זאמסקי, הרב  כמו מאנ"ש אחדים היו הבאים בין
ועוד  אלכסנדריא, חן הרב  נאזאזיבקוב, זיעוין, הרב 
ליענינגראד, מאסקווא, מקיוב, אורחים הרבה

ועוד. ועוד אדעס, חארקוב,
טע"ג  קבלתי מאומה כל לדעת מבלי פתאום
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בדעה  בי בוחרת הואלינית הרבנים אסיפת כי מהירה
הרבנים  האסיפת של הכבוד נשיא בתור אחת

הנשיאות. ועד חתום בט"ג לי ומודיעים בואהלין,
הטע"ג  על לענות הייתי כן 22מוכרח גם ההיא

וסדורה  ערוכה ארוכה, וברכה תודה של בטע"ג
(אם  והיהדות התורה לחיזוק מעוררים בדברים
וכנ"ל  זה במכ' העתקתן אשלח אז הנוסחאות אמצא

הבע"ל). במכ'
חרון  העלה... הכבוד נשיאות של הלזה הכיבוד

העתק אפה להם לתת דרשו אשר היעווסעקציא, של
הודפסה  ימים איזה וכעבור שלי, המענה הטע"ג
של  בהמכ"ע גדול ביאור עם שלי הטע"ג
לאחוז  צריכים אשר בדרישה היעווסעקציא
היושב  הקאנטור־רעואלוצינער אל קשים באמצעים
במדינה  במרחבי ישראל כל אל ומדבר בליענינג'
שנים  מאה הי' כאשר הדת לחיזוק התעוררות בדברי
שהקאנטור  במכ"ע הדפיסו ואגב מלפנים,
גדולים  סכומים מקבל שניאורסאן רעואלוציאנער
אלפי  ומחזק שלו, המוסדות בין ומחלקם מחו"ל

החוק. נגד ילדים
את  משכתי במכ"ע הנדפס כל עם התחשב מבלי
מהביורא  ידיעה קבלתי ההיא ובעת הלאה, עבודתי
לרוסיא, נסע ראזין הד"ר כי האמריקאנית שלנו
50 בסך לעיל) (כאמור דרשתי אשר התקציב  ואשר
תחלת  על ועידה קראתי ובכן התאשר, שקל אלפים
(יותר  בברלין יומיים אח"כ אך למאסקווא א' אדר
בחיבה  אשר... וכמובן תחלה) חשבתי אשר מכפי
הראה  מהם אחד וכל הענינים, מצב על דברו יתירה
הענינים, והחזקת כלכלת טיב  על לבבו שמחת מצדו
בכל  וחשבון דין זיעוין הרב  הכללי המזכיר מן ונשמע
ד' וביום ג' ביום צלחה נסעו וכולם העבודה, מהלכי
לנסוע  הי' ועלי במאסקווא, א' יום עד נשארתי ואנכי

קטן. פורים לילה ה' ביום צלחה לביתי
ידי  על לי הודיעו ד' ביום לילה העשירית בשעה
אשר  עד בנסיעתי אחכה כי מליענינגראד, הטעלעפאן
לי  מודיעים ואגב מיוחד, ציר אלי נשלח וכי לי יודיעו
האסורים. בית אל לוקח שי' אלחנן ר' מזכירי אשר
ביותר, גדול רושם עלי פעלה הידיעה אשר כמובן
להיות  שהומתחה העבודה הושבתה לא ת"ל בכ"ז אך
צריכים  היינו ואני, קלעמעס, הרב  אשר ההיא בלילה

על  הזמן והוגבל להבא, על העסק במהלכי להתדבר
ת"ל. בסדר נעשה והכל לילה 1 עד 11 שעה

ובקשה  הענין, פרשת עם הציר בא בקר ה' היום
יומים  או יום אתעכב כי יחיו ביתי מאנשי רבה
חדש  על לקאווקאז אסע אפשר ומשם במאסקווא
את  לקחת באו אשר בעת כי יתברר, אשר עד ימים,
לו, שנתקבל הפאסט למסור הספיק הנה שי' ר"א
להמלט, הספיק אשר חרוץ, נער שנים, ו' בן שי' לבנו
אלחנן  ר' הוא אם הי' הבא של הראשונה והשאלה
מתיחס  הענין כי בביתי דנו זה סמך ועל כו' הגבאי

לברוח. עלי כן ועל אלי,
קטן  פורים היום להיות אשר הודעתי ההוא ביום
במנין  ערבית תפילת להתפלל לבוא בדעתי
במאסקווא  שת"ל וכפי דא"ח, ולדבר ליובאוויטש
כן  יחיו איש מנינים כארבעה בערך כהיום נמצאים
ערב  השישית ובשעה לרעהו, איש פרסמו הם ירבו

לש  וקבל נסעתי המאמר דא"ח חזרתי ות"ל ם,
של  המצב אל מתאים הוא המאמר ותוכן היהודים,
ודברתי  קטנים, נערים עם ללימוד בהנוגע מדינתנו
ללימוד  לעורר וחלק חד בדיבור ברורה, בשפה ת"ל
גזירת  בעת מרדכי וכי תורה לומדי ולהחזיק ברבים,

תורה. ללמדם תנוקות אלף כ"ב קיבץ המן
מכ"ע מסופרי גם היו מעמד שהוא "`zn"באותו

xwy כשלשה בקצרה, בהמכ"ע קארספאדענ' הי' וגם ,
ובשעה  ההאטעל, אל ומשם בביהכ"נ, שהיתי שעות
עש"ק  ו' ביום צלחה ובאתי לביתי, נסעתי לילה 11
להשאר  חפצתי לא אופן בשום כי ,10 שעה בקר
אחרי, תדרוש (צעקא) הגפא"ו באם בחשבי בדרך,
מקום  באיזה או בקאווקאז גם אותי למצוא יוכלו
מדרך  כל על אותי שומרים אשר ברור וידעתי שיהי',
להחביא  מקום, לאיזה אסע אם מזה יהי' ומה רגל כף

בית. לשבת יותר טוב הלא כן ואם אפשר, אי לי
בהם  שנראה אנשים לבקרני, התחילו בואי מאז
הייתי  פעמים ג' כי בסתר, מרגלים הם אשר גלוי,
יום  הי' שלא וכמעט וה', ג' א', ביום אנשים מקבל
ממין  אנשים בקרוני לא אשר הקבועים אלו מימים
ואיך  עלילות, משפטים, בדבר שונות, בשאלות הזה,
אפשר  אופנים בכמה הדעת ובישוב לחו"ל, לברוח
היו  עת בכל ות"ל כאלו, מענינים ועוד לחו"ל לברוח

שמרני. והוי' מעולה, בשמירה בזה תשובותי
g"txz oeyg e"h ,r"p v"iixden x"enc` w"k azkn
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הגרי"ד  מורו אשר לו נודע במעזריטש המגיד הרב אצל הראשונה בפעם אדמו"ר כ"ק כשהי'
חשבון  ולפי הבעש"ט מורנו אצל גם ושלש פעמיים להיות זכה ואשר המגיד הרב ממקושרי הוא
אצל  להיות יכול – ושיטתו הבעש"ט מתורת הגרי"ד מורו לו גילה לא – הוא גם הי' השנים

ע"ז  מאד ויצטער על 43הבעש"ט ויתאונן המגיד להרב נכנס ביום בו אשר עד כך כל ויתרגש
הגרי"ד. מורו

מאומה. לו השיב לא המגיד הרב

פארלארן  האב איך וואס – שאבדתי מה לעצמי וסופר – אדמו"ר כ"ק סיפר – מונה הייתי ַָָָאז
ראיתיו  אילו מקבל שהייתי והמעלות מאתו, קבלתי ולא הבעש"ט מורנו את ראיתי שלא מזה –

לדבר. יכול הפה אין ממנו וקבלתי

ותוכנו  הצמצום סוד – מאמרים ארבעה – בתורותיו המגיד הרב מורנו ביאר ההיא בעת
הצמצום, הי' צורך לאיזה הנה הצמצום שלפני העצמי את להמשיך הוא הכוונה שתכלית דלהיות

העצמי, את לקבל אח"כ אפשר הצמצום אור הקדמת שע"י א) ענינים: שני דע"י וביאר ב)
העובד. עבודת ע"י הוא העצמי אור המשכת הנה הצמצום הקדמת

והקבלה  ההתראות מאתי נמנע אשר על וישוב מענה אז מצאתי וביאוריו הצמצום ענין בגילוי
נ"ע. הבעש"ט מורנו מאת ישר
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•
ycew zexb`

רפ"ב  כסלו ז' ה' ב"ה

שי' קערפיל מוהרא"נ

וברכה. שלום

יעשה  איש ואשרי התקבל, העבר חדש מט"ו מכתבו

יתברך  הזה הדבר בגלל תורה. בנו את ללמוד זאת

בלימוד  עילוי אחר בעילוי יעלה שי' ובנו כפולה בברכה

השי"ת  לו וישלח ולקיים. לעשות לשמור ע"מ התורה

לו  ויתן רפואה, הצריכי' כאחב"י בתוך בקרוב רפו"ש

מרובה. פרנסה

בשם.

והתאמץ  התורה, בלימוד חזק שי', משה להנער פ"ש

הסתכל  שי', הרב ורבך מורך בקול שמע המצות, בקיום

והלוך  קדש ומחבבי תורה לומדי מעלת וטוהר תום בנועם

ונצחי. בזמני ימיך כל תהי' ומאושר בעקבותם,

הנ"ל.
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קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

בדעה  בי בוחרת הואלינית הרבנים אסיפת כי מהירה
הרבנים  האסיפת של הכבוד נשיא בתור אחת

הנשיאות. ועד חתום בט"ג לי ומודיעים בואהלין,
הטע"ג  על לענות הייתי כן 22מוכרח גם ההיא

וסדורה  ערוכה ארוכה, וברכה תודה של בטע"ג
(אם  והיהדות התורה לחיזוק מעוררים בדברים
וכנ"ל  זה במכ' העתקתן אשלח אז הנוסחאות אמצא

הבע"ל). במכ'
חרון  העלה... הכבוד נשיאות של הלזה הכיבוד

העתק אפה להם לתת דרשו אשר היעווסעקציא, של
הודפסה  ימים איזה וכעבור שלי, המענה הטע"ג
של  בהמכ"ע גדול ביאור עם שלי הטע"ג
לאחוז  צריכים אשר בדרישה היעווסעקציא
היושב  הקאנטור־רעואלוצינער אל קשים באמצעים
במדינה  במרחבי ישראל כל אל ומדבר בליענינג'
שנים  מאה הי' כאשר הדת לחיזוק התעוררות בדברי
שהקאנטור  במכ"ע הדפיסו ואגב מלפנים,
גדולים  סכומים מקבל שניאורסאן רעואלוציאנער
אלפי  ומחזק שלו, המוסדות בין ומחלקם מחו"ל

החוק. נגד ילדים
את  משכתי במכ"ע הנדפס כל עם התחשב מבלי
מהביורא  ידיעה קבלתי ההיא ובעת הלאה, עבודתי
לרוסיא, נסע ראזין הד"ר כי האמריקאנית שלנו
50 בסך לעיל) (כאמור דרשתי אשר התקציב  ואשר
תחלת  על ועידה קראתי ובכן התאשר, שקל אלפים
(יותר  בברלין יומיים אח"כ אך למאסקווא א' אדר
בחיבה  אשר... וכמובן תחלה) חשבתי אשר מכפי
הראה  מהם אחד וכל הענינים, מצב על דברו יתירה
הענינים, והחזקת כלכלת טיב  על לבבו שמחת מצדו
בכל  וחשבון דין זיעוין הרב  הכללי המזכיר מן ונשמע
ד' וביום ג' ביום צלחה נסעו וכולם העבודה, מהלכי
לנסוע  הי' ועלי במאסקווא, א' יום עד נשארתי ואנכי

קטן. פורים לילה ה' ביום צלחה לביתי
ידי  על לי הודיעו ד' ביום לילה העשירית בשעה
אשר  עד בנסיעתי אחכה כי מליענינגראד, הטעלעפאן
לי  מודיעים ואגב מיוחד, ציר אלי נשלח וכי לי יודיעו
האסורים. בית אל לוקח שי' אלחנן ר' מזכירי אשר
ביותר, גדול רושם עלי פעלה הידיעה אשר כמובן
להיות  שהומתחה העבודה הושבתה לא ת"ל בכ"ז אך
צריכים  היינו ואני, קלעמעס, הרב  אשר ההיא בלילה

על  הזמן והוגבל להבא, על העסק במהלכי להתדבר
ת"ל. בסדר נעשה והכל לילה 1 עד 11 שעה

ובקשה  הענין, פרשת עם הציר בא בקר ה' היום
יומים  או יום אתעכב כי יחיו ביתי מאנשי רבה
חדש  על לקאווקאז אסע אפשר ומשם במאסקווא
את  לקחת באו אשר בעת כי יתברר, אשר עד ימים,
לו, שנתקבל הפאסט למסור הספיק הנה שי' ר"א
להמלט, הספיק אשר חרוץ, נער שנים, ו' בן שי' לבנו
אלחנן  ר' הוא אם הי' הבא של הראשונה והשאלה
מתיחס  הענין כי בביתי דנו זה סמך ועל כו' הגבאי

לברוח. עלי כן ועל אלי,
קטן  פורים היום להיות אשר הודעתי ההוא ביום
במנין  ערבית תפילת להתפלל לבוא בדעתי
במאסקווא  שת"ל וכפי דא"ח, ולדבר ליובאוויטש
כן  יחיו איש מנינים כארבעה בערך כהיום נמצאים
ערב  השישית ובשעה לרעהו, איש פרסמו הם ירבו

לש  וקבל נסעתי המאמר דא"ח חזרתי ות"ל ם,
של  המצב אל מתאים הוא המאמר ותוכן היהודים,
ודברתי  קטנים, נערים עם ללימוד בהנוגע מדינתנו
ללימוד  לעורר וחלק חד בדיבור ברורה, בשפה ת"ל
גזירת  בעת מרדכי וכי תורה לומדי ולהחזיק ברבים,

תורה. ללמדם תנוקות אלף כ"ב קיבץ המן
מכ"ע מסופרי גם היו מעמד שהוא "`zn"באותו

xwy כשלשה בקצרה, בהמכ"ע קארספאדענ' הי' וגם ,
ובשעה  ההאטעל, אל ומשם בביהכ"נ, שהיתי שעות
עש"ק  ו' ביום צלחה ובאתי לביתי, נסעתי לילה 11
להשאר  חפצתי לא אופן בשום כי ,10 שעה בקר
אחרי, תדרוש (צעקא) הגפא"ו באם בחשבי בדרך,
מקום  באיזה או בקאווקאז גם אותי למצוא יוכלו
מדרך  כל על אותי שומרים אשר ברור וידעתי שיהי',
להחביא  מקום, לאיזה אסע אם מזה יהי' ומה רגל כף

בית. לשבת יותר טוב הלא כן ואם אפשר, אי לי
בהם  שנראה אנשים לבקרני, התחילו בואי מאז
הייתי  פעמים ג' כי בסתר, מרגלים הם אשר גלוי,
יום  הי' שלא וכמעט וה', ג' א', ביום אנשים מקבל
ממין  אנשים בקרוני לא אשר הקבועים אלו מימים
ואיך  עלילות, משפטים, בדבר שונות, בשאלות הזה,
אפשר  אופנים בכמה הדעת ובישוב לחו"ל, לברוח
היו  עת בכל ות"ל כאלו, מענינים ועוד לחו"ל לברוח

שמרני. והוי' מעולה, בשמירה בזה תשובותי
g"txz oeyg e"h ,r"p v"iixden x"enc` w"k azkn
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הגרי"ד  מורו אשר לו נודע במעזריטש המגיד הרב אצל הראשונה בפעם אדמו"ר כ"ק כשהי'
חשבון  ולפי הבעש"ט מורנו אצל גם ושלש פעמיים להיות זכה ואשר המגיד הרב ממקושרי הוא
אצל  להיות יכול – ושיטתו הבעש"ט מתורת הגרי"ד מורו לו גילה לא – הוא גם הי' השנים

ע"ז  מאד ויצטער על 43הבעש"ט ויתאונן המגיד להרב נכנס ביום בו אשר עד כך כל ויתרגש
הגרי"ד. מורו

מאומה. לו השיב לא המגיד הרב

פארלארן  האב איך וואס – שאבדתי מה לעצמי וסופר – אדמו"ר כ"ק סיפר – מונה הייתי ַָָָאז
ראיתיו  אילו מקבל שהייתי והמעלות מאתו, קבלתי ולא הבעש"ט מורנו את ראיתי שלא מזה –

לדבר. יכול הפה אין ממנו וקבלתי

ותוכנו  הצמצום סוד – מאמרים ארבעה – בתורותיו המגיד הרב מורנו ביאר ההיא בעת
הצמצום, הי' צורך לאיזה הנה הצמצום שלפני העצמי את להמשיך הוא הכוונה שתכלית דלהיות

העצמי, את לקבל אח"כ אפשר הצמצום אור הקדמת שע"י א) ענינים: שני דע"י וביאר ב)
העובד. עבודת ע"י הוא העצמי אור המשכת הנה הצמצום הקדמת

והקבלה  ההתראות מאתי נמנע אשר על וישוב מענה אז מצאתי וביאוריו הצמצום ענין בגילוי
נ"ע. הבעש"ט מורנו מאת ישר
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•
ycew zexb`

רפ"ב  כסלו ז' ה' ב"ה

שי' קערפיל מוהרא"נ

וברכה. שלום

יעשה  איש ואשרי התקבל, העבר חדש מט"ו מכתבו

יתברך  הזה הדבר בגלל תורה. בנו את ללמוד זאת

בלימוד  עילוי אחר בעילוי יעלה שי' ובנו כפולה בברכה

השי"ת  לו וישלח ולקיים. לעשות לשמור ע"מ התורה

לו  ויתן רפואה, הצריכי' כאחב"י בתוך בקרוב רפו"ש

מרובה. פרנסה

בשם.

והתאמץ  התורה, בלימוד חזק שי', משה להנער פ"ש

הסתכל  שי', הרב ורבך מורך בקול שמע המצות, בקיום

והלוך  קדש ומחבבי תורה לומדי מעלת וטוהר תום בנועם

ונצחי. בזמני ימיך כל תהי' ומאושר בעקבותם,

הנ"ל.
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ùâéå úùøô
ãîçéåéìà Lbiåéðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼

Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár àð-øaãé§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−
:ärøôk EBîë ék Ecáraèé-úà ìàL éðãà §©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤

:çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãárëøîàpå £¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«©Ÿ̧¤Æ
åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´

:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî(éåì) ¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«
àëéãár-ìà øîàzåäîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥®̈§¨¦¬¨

:åéìr éðéráëørpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå ¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©
:úîå åéáà-úà áærå åéáà-úà áærìâëøîàzå ©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−¨¥«©¸Ÿ¤Æ

-ìàéãáràì íëzà ïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñúãëEcár-ìà eðéìr ék éäéå «Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−

:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà(ìàøùé)äëøîàiå ¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«©−Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáàåëàì øîàpå ¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ

eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéàæëízà eðéìà éáà Ecár øîàiå ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´
ék ízrãé:ézLà él-äãìé íéðLçëãçàä àöiå §©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ

-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©
:äpäèëeäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe ¥«¨§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´

:äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäå ïBñà̈®§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨
ìeðzà epðéà ørpäå éáà Ecár-ìà éàák äzrå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦®̈

:BLôðá äøeL÷ BLôðå(ìåçá ë"ò) §©§−§¨¬§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr a mgpn zxez)

‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ(יח ׁשל (מד, צּדיקֹו לרּבי, נּגׁש יהּודי «ƒ«≈»¿»ְִִִִֶַַַָ

ואֹומר: הּצּדיק) (יֹוסף ‡„ÈBעֹולם Èa,אדֹוני הּוא הּצּדיק - ְִֵֵַַָƒ¬ƒֲִִַַ

לבּקׁש אני רּׁשאי ולכן אליו, ּומתּבּטל אליו מקּׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻאני

מּמּנּו. הׁשּפעה (ּבי) ּבתֹוכי ׁשּימׁשEc·Úa Et‡ ¯ÁÈ Ï‡Â- ְְְִִִֶֶַַָָֻ¿«ƒ««¿¿«¿∆
עם  זמּנֹו את מבזּבז ׁשאני ּכ על הּצּדיק יתרעם נא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאל

ׁשּלי. חסרֹותֿהער Ú¯Ùk‰הּבּקׁשֹות EBÓÎ Èk רֹומז ּפרעה - ְִֶֶֶַַַָָƒ»¿«¿…ְֵַֹ

לגּבי  נהֹורין". ּכל מיּניּה ואתּגליין "ּדאתּפריעּו הּקּב"ה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעל

ּתרעמת, ׁשּי לא להיטיב, הּטֹוב וטבע הּטֹוב עצם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקּב"ה,

ּכן. הּצּדיק אצל ְִֵֵֶַַַואף

,ïåùàøéðùàìeãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøk äéäå§¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸
éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà E £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

áìøîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

âìéðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé äzrå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-ír ìré ørpäåãìéà-ékéáà-ìà äìrà C §©©−©©¬©¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½

àöîé øLà òøá äàøà ït ézà epðéà ørpäå§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈
:éáà-úàäîàìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå ¤¨¦«§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ

éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr íéávpä©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®
:åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léà ãîr-àìå§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«

áúéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:ärøtâãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬

áð ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáàeìä ¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−
:åéðtîãéìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−

ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬
:äîéøöî éúàäøçé-ìàå eáörz-ìà | äzrå Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ

éðçìL äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦
:íëéðôì íéýìûåáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤

:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«
æúéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàä®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּבכתר, מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©
:ãîrzééìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéå ©«£«Ÿ§¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½

éðáe äzàéðá éðáe Eðàöå E-øLà-ìëå Eø÷áe E ©¾̈¨¤−§¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤

iriax - en - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:CìàéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå ¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árø̈®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

áéúBàø íëéðér äpäåéô-ék ïéîéðá éçà éðérå §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîäâé-ìk-úà éáàì ízãbäå ©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À¤¨

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãéìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ

-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeöåèéøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå ©¨¨«©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥

:Bzà åéçà eøac ïëæèäòøt úéa òîLð ìwäå ¥½¦§¬¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ
äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàa øîàì¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ

:åéãár éðéráeæéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå §¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§

:ïrðk äöøà eàáçé-úàå íëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²§¤
õøà áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëézä«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ¤´¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöîèéäúéeö äzàå ¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬ª¥−¨
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàǽŸ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáeëáeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå ¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²
:àeä íëì íéøöî õøà-ìkàëéða ïë-eNriå ¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´

äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì ïziå ìàøNé¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ
:Cøcì äãö íäì ïziåáëLéàì ïúð ílëì ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−

úð ïîéðáìe úìîN úBôìçìL ïóñk úBàî L £¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´¥´¤½¤
:úìîN úôìç Lîçåâëúàæk çìL åéáàìe §¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ§¨¦º¨©³§ŸÆ

øNrå íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNr£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´¦§®̈¦§¤´¤
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

ãë-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©
:Cøca eæbøzäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§®̈¦©¨¸ŸÆ¤´¤

:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ
âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨

:íäì ïéîàä-àì ék Baìæëúà åéìà eøaãéå ¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´
-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk̈¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤
éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾

:íäéáà á÷ré çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ
אין  - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על לכעס לּנּזק ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן אם לׁשאל, ויׁש צב,לּמקֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקייּה",ב) טיבּותא למריּה "חמרא הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי

לֹומר, ויׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח הּטֹוב ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: ÙÈ‰תוד"ה ÔÈÚa. . רֹוצה ׁשהּוא למי ְְֵֶַַַָ¿«ƒ»»ְִֶֶ

.יבר עין ְִַָֹטֹוב

éòéáøçëéç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®
:úeîà íøèa epàøàå äëìàåîàìàøNé òqiå ¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ

íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨®̈©©¦§©´§¨¦½
:÷çöé åéáà éýìûìáìûøNéì | íéýìû øîàiå ¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ

øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìélä úàøîa§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤
:éðpäâéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ¦¥«¦©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøî¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãäìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå:Eäøàaî á÷ré í÷iå §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´
íäéáà á÷ré-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL̈®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À
çìL-øLà úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬

:Búà úàNì äòøtå-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå ©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤¦§¥¤À§¤
äîéøöî eàáiå ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§®̈§¨

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷réæBzà åéðá éðáe åéða ©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³¨¨Æ¦½
Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−

:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz¯"אל ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש מּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי

הרי  - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה

ללא  קׁשייה ועם הּגלּות עם להתמֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוחֹות

ּדוקא רׁש"י: ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מּמּנה. לפחד סּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר



קמג iyily ,ipy ,oey`x - dn ,cn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ùâéå úùøô
ãîçéåéìà Lbiåéðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼

Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár àð-øaãé§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−
:ärøôk EBîë ék Ecáraèé-úà ìàL éðãà §©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤

:çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãárëøîàpå £¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«©Ÿ̧¤Æ
åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´

:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî(éåì) ¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«
àëéãár-ìà øîàzåäîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥®̈§¨¦¬¨

:åéìr éðéráëørpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå ¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©
:úîå åéáà-úà áærå åéáà-úà áærìâëøîàzå ©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−¨¥«©¸Ÿ¤Æ

-ìàéãáràì íëzà ïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñúãëEcár-ìà eðéìr ék éäéå «Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−

:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà(ìàøùé)äëøîàiå ¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«©−Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáàåëàì øîàpå ¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ

eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéàæëízà eðéìà éáà Ecár øîàiå ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´
ék ízrãé:ézLà él-äãìé íéðLçëãçàä àöiå §©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ

-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©
:äpäèëeäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe ¥«¨§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´

:äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäå ïBñà̈®§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨
ìeðzà epðéà ørpäå éáà Ecár-ìà éàák äzrå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦®̈

:BLôðá äøeL÷ BLôðå(ìåçá ë"ò) §©§−§¨¬§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr a mgpn zxez)

‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ(יח ׁשל (מד, צּדיקֹו לרּבי, נּגׁש יהּודי «ƒ«≈»¿»ְִִִִֶַַַָ

ואֹומר: הּצּדיק) (יֹוסף ‡„ÈBעֹולם Èa,אדֹוני הּוא הּצּדיק - ְִֵֵַַָƒ¬ƒֲִִַַ

לבּקׁש אני רּׁשאי ולכן אליו, ּומתּבּטל אליו מקּׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻאני

מּמּנּו. הׁשּפעה (ּבי) ּבתֹוכי ׁשּימׁשEc·Úa Et‡ ¯ÁÈ Ï‡Â- ְְְִִִֶֶַַָָֻ¿«ƒ««¿¿«¿∆
עם  זמּנֹו את מבזּבז ׁשאני ּכ על הּצּדיק יתרעם נא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאל

ׁשּלי. חסרֹותֿהער Ú¯Ùk‰הּבּקׁשֹות EBÓÎ Èk רֹומז ּפרעה - ְִֶֶֶַַַָָƒ»¿«¿…ְֵַֹ

לגּבי  נהֹורין". ּכל מיּניּה ואתּגליין "ּדאתּפריעּו הּקּב"ה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעל

ּתרעמת, ׁשּי לא להיטיב, הּטֹוב וטבע הּטֹוב עצם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקּב"ה,

ּכן. הּצּדיק אצל ְִֵֵֶַַַואף

,ïåùàøéðùàìeãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøk äéäå§¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸
éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà E £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

áìøîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

âìéðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé äzrå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-ír ìré ørpäåãìéà-ékéáà-ìà äìrà C §©©−©©¬©¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½

àöîé øLà òøá äàøà ït ézà epðéà ørpäå§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈
:éáà-úàäîàìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå ¤¨¦«§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ

éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr íéávpä©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®
:åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léà ãîr-àìå§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«

áúéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:ärøtâãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬

áð ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáàeìä ¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−
:åéðtîãéìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−

ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬
:äîéøöî éúàäøçé-ìàå eáörz-ìà | äzrå Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ

éðçìL äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦
:íëéðôì íéýìûåáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤

:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«
æúéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàä®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּבכתר, מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©
:ãîrzééìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéå ©«£«Ÿ§¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½

éðáe äzàéðá éðáe Eðàöå E-øLà-ìëå Eø÷áe E ©¾̈¨¤−§¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤

iriax - en - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:CìàéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå ¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árø̈®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

áéúBàø íëéðér äpäåéô-ék ïéîéðá éçà éðérå §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîäâé-ìk-úà éáàì ízãbäå ©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À¤¨

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãéìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ

-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeöåèéøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå ©¨¨«©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥

:Bzà åéçà eøac ïëæèäòøt úéa òîLð ìwäå ¥½¦§¬¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ
äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàa øîàì¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ

:åéãár éðéráeæéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå §¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§

:ïrðk äöøà eàáçé-úàå íëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²§¤
õøà áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëézä«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ¤´¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöîèéäúéeö äzàå ¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬ª¥−¨
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàǽŸ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáeëáeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå ¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²
:àeä íëì íéøöî õøà-ìkàëéða ïë-eNriå ¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´

äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì ïziå ìàøNé¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ
:Cøcì äãö íäì ïziåáëLéàì ïúð ílëì ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−

úð ïîéðáìe úìîN úBôìçìL ïóñk úBàî L £¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´¥´¤½¤
:úìîN úôìç Lîçåâëúàæk çìL åéáàìe §¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ§¨¦º¨©³§ŸÆ

øNrå íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNr£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´¦§®̈¦§¤´¤
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

ãë-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©
:Cøca eæbøzäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§®̈¦©¨¸ŸÆ¤´¤

:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ
âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨

:íäì ïéîàä-àì ék Baìæëúà åéìà eøaãéå ¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´
-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk̈¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤
éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾

:íäéáà á÷ré çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ
אין  - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על לכעס לּנּזק ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן אם לׁשאל, ויׁש צב,לּמקֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקייּה",ב) טיבּותא למריּה "חמרא הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי

לֹומר, ויׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח הּטֹוב ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: ÙÈ‰תוד"ה ÔÈÚa. . רֹוצה ׁשהּוא למי ְְֵֶַַַָ¿«ƒ»»ְִֶֶ

.יבר עין ְִַָֹטֹוב

éòéáøçëéç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®
:úeîà íøèa epàøàå äëìàåîàìàøNé òqiå ¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ

íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨®̈©©¦§©´§¨¦½
:÷çöé åéáà éýìûìáìûøNéì | íéýìû øîàiå ¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ

øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìélä úàøîa§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤
:éðpäâéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ¦¥«¦©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøî¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãäìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå:Eäøàaî á÷ré í÷iå §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´
íäéáà á÷ré-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL̈®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À
çìL-øLà úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬

:Búà úàNì äòøtå-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå ©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤¦§¥¤À§¤
äîéøöî eàáiå ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§®̈§¨

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷réæBzà åéðá éðáe åéða ©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³¨¨Æ¦½
Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−

:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz¯"אל ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש מּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי

הרי  - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה

ללא  קׁשייה ועם הּגלּות עם להתמֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוחֹות

ּדוקא רׁש"י: ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מּמּנה. לפחד סּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר



iyyקמד ,iying - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®

:éîøëå ïøöçå àelôe CBðçéìûeîé ïBòîL éðáe £¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§¨²§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïrðkâéøëùOé éðáe §©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®
:ïøîLå áBéå äeôe òìBzãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèá÷réì äãìé øLà äàì éða | älà §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ
åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈

ìLìLå íéL:LæèéðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¦¬§¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´
:éìàøàå éãBøàå éør ïaöàåæéäðîé øLà éðáe §¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯

äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe éåLéå äåLéå§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈
:ìàékìîe øáççéïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà ¤−¤©§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈

äøNr LL á÷réì älà-úà ãìzå Bzá äàìì§¥¨´¦®©¥³¤¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−
:Lôðèé:ïîéðáe óñBé á÷ré úLà ìçø éða ¨«¤§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«

ëBl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ
-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà̈«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤

:íéøôààëàøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe ¤§¨«¦§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬
:cøàå íétçå íétî Làøå éçà ïîrðåáëälà §©«£−̈¥¦´¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤

äraøà Lôð-ìk á÷réì ãlé øLà ìçø éða§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNrâë:íéLç ïã-éðáeãëìûöçé éìzôð éðáe ¨¨«§¥−̈ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬

:ílLå øöéå éðeâåäëïúð-øLà ääìá éða älà §¦−§¥¬¤§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬
Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzå Bza ìçøì ïáì̈−̈§¨¥´¦®©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤

:äráLåëäîéøöî á÷réì äàaä Lôpä-ìk ¦§¨«¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ
àöéíéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLð ãálî Bëøé é «Ÿ§¥´§¥½¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬

:LLåæëLôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe ¨¥«§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤
äîéøöî äàaä á÷ré-úéáì Lôpä-ìk íéðL§®̈¦¨©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨

:íéráLñ ¦§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈

„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י) ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְִִֶַַ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהׁשלימה

ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה מצרים ּגלּות ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמּטרה

לספירת  רֹומזת ּבכלל ואּׁשה העם". "וּיאמן - יהּודי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

מחּדירה  היא ּכי זאת", ּכל "ואמּונה ׁשּנקראת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמלכּות,

וקּימים  חּיים העֹולמֹות ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנׁשמֹות

ואף  עֹולמים". ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמּמלכּותֹו

ּבני  אצל האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹוכבד

אמּונה  ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©®̈©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàaáìäð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¨¬¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå eéä̈®§Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

âì-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©
:íëéNrnãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåE ©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ

eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå eðéøeòpî¦§¥´§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®
íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa eáLz øeára©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦

:ïàö ärø-ìkæîàäòøôì ãbiå óñBé àáiå ¨¬Ÿ¥«Ÿ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼
÷áe íðàöå éçàå éáà øîàiåíäì øLà-ìëå íø ©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½

:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàî eàaáäö÷îe −̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´
:ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ

âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãár ïàö ärø äòøt-ìà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©

:eðéúBáàãeðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå £¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼
éãárì øLà ïàvì ärøî ïéà-ékãáë-ék E ¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬

éãár àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøäE ¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−
:ïLb õøàaäøîàì óñBé-ìà äòøt øîàiå §¤¬¤«¤©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ

éáàéçàå Eéìà eàa E:Eåéðôì íéøöî õøàE ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´
éáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåäéçà-úàå EE ¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤©¤®

ìéç-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥©½¦

iriay - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNåæóñBé àáiå §©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ
Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤

:ärøt-úà á÷réçá÷ré-ìà äòøt øîàiå ©«£−Ÿ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ
éiç éðL éîé änk:Eèäòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¾̈§¥−§¥¬©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
ìL éøeâî éðL éîéíérøå èrî äðL úàîe íéL §¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−¨®̈§©´§¨¦À

éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä̈Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´
:íäéøeâî éîéa éúáàéäòøt-úà á÷ré Cøáéå £Ÿ©½¦¥−§«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ

:ärøô éðôlî àöiå©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b zegiy ihewl)

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

יֹוסף,(רש"י) ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמסּתּבר

עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים כן ּפי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואף

יכֹול  היה ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול טרּוד היה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹיֹוסף

יׁשיבה  ׁשּתהיה רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלהקּדיׁש

אחרים, ּבעּסּוקים טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשּבראׁשּה

ללּמּוד  ורק א להתמּסר יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָנעלים

ַָהּתֹורה.

éòéáùàéïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧
õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà íäì̈¤³£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤

:ärøô äeö øLàk ññîrøáéóñBé ìkìëéå ©§§¥®©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ
íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤

:óhä éôìâéãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå §¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬
ïrðk õøàå íéøöî õøà dìzå ãàî árøä̈«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©

:árøä éðtîãéóñkä-ìk-úà óñBé èwìéå ¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ
øáMa ïrðk õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤
äúéa óñkä-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤©¤−¤¥¬¨

:ärøôåèõøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå ©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤
-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl̈´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−
:óñk ñôà-íà íëéð÷îaæéíäéð÷î-úà eàéáiå §¦§¥¤®¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»

äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

:àåää äðMa íäð÷î-ìëaçéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´

Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

:eðúîãàå eðúiåb-íàèééðérì úeîð änì-íb E ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À©
eðúîãà-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−
äòøôì íéãár eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ë-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
árøä íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨®̈

:ärøôì õøàä éäzåàëBúà øéárä írä-úàå ©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−
:eäö÷-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørìáë÷ø ¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©¨¥«©²

úàî íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

eøëî àì ïk-ìr:íúîãà-úàâëóñBé øîàiå ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«©³Ÿ¤¥Æ
íëúîãà-úàå íBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²§¤©§©§¤−
:äîãàä-úà ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−¤¨«£¨¨«

ãëäòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ
äãOä òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯
:íëtèì ìëàìå íëézáa øLàìå íëìëàìe§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

äëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråë÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ,מז) «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»

לגמל יב) יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר

ּדהּנה לחּי לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם טֹובֹות, בים ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

מּמעׂשיהם  יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע התּכּונּו יֹוסף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחי

ּבגלל  טֹובה, להם ׁשּלם לכן ּגדֹולה". "ּפליטה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹועלת

ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא מעׂשיהם. ׁשל החּיּובית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹוצאה

ּגרם  ההּזק ׁשּמעׂשה ספק אין אבל להרע, התּכּון הּמּזיק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמנם

ּדעביד  מה וכל ה', ׁשליח אּלא אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק

עביד. לטב ְֲֲִַַָָרחמנא



קמה iyy ,iying - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®

:éîøëå ïøöçå àelôe CBðçéìûeîé ïBòîL éðáe £¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§¨²§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïrðkâéøëùOé éðáe §©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®
:ïøîLå áBéå äeôe òìBzãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèá÷réì äãìé øLà äàì éða | älà §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ
åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈

ìLìLå íéL:LæèéðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¦¬§¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´
:éìàøàå éãBøàå éør ïaöàåæéäðîé øLà éðáe §¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯

äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe éåLéå äåLéå§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈
:ìàékìîe øáççéïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà ¤−¤©§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈

äøNr LL á÷réì älà-úà ãìzå Bzá äàìì§¥¨´¦®©¥³¤¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−
:Lôðèé:ïîéðáe óñBé á÷ré úLà ìçø éða ¨«¤§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«

ëBl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ
-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà̈«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤

:íéøôààëàøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe ¤§¨«¦§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬
:cøàå íétçå íétî Làøå éçà ïîrðåáëälà §©«£−̈¥¦´¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤

äraøà Lôð-ìk á÷réì ãlé øLà ìçø éða§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNrâë:íéLç ïã-éðáeãëìûöçé éìzôð éðáe ¨¨«§¥−̈ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬

:ílLå øöéå éðeâåäëïúð-øLà ääìá éða älà §¦−§¥¬¤§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬
Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzå Bza ìçøì ïáì̈−̈§¨¥´¦®©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤

:äráLåëäîéøöî á÷réì äàaä Lôpä-ìk ¦§¨«¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ
àöéíéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLð ãálî Bëøé é «Ÿ§¥´§¥½¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬

:LLåæëLôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe ¨¥«§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤
äîéøöî äàaä á÷ré-úéáì Lôpä-ìk íéðL§®̈¦¨©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨

:íéráLñ ¦§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈

„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י) ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְִִֶַַ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהׁשלימה

ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה מצרים ּגלּות ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמּטרה

לספירת  רֹומזת ּבכלל ואּׁשה העם". "וּיאמן - יהּודי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

מחּדירה  היא ּכי זאת", ּכל "ואמּונה ׁשּנקראת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמלכּות,

וקּימים  חּיים העֹולמֹות ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנׁשמֹות

ואף  עֹולמים". ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמּמלכּותֹו

ּבני  אצל האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹוכבד

אמּונה  ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©®̈©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàaáìäð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¨¬¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå eéä̈®§Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

âì-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©
:íëéNrnãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåE ©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ

eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå eðéøeòpî¦§¥´§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®
íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa eáLz øeára©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦

:ïàö ärø-ìkæîàäòøôì ãbiå óñBé àáiå ¨¬Ÿ¥«Ÿ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼
÷áe íðàöå éçàå éáà øîàiåíäì øLà-ìëå íø ©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½

:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàî eàaáäö÷îe −̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´
:ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ

âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãár ïàö ärø äòøt-ìà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©

:eðéúBáàãeðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå £¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼
éãárì øLà ïàvì ärøî ïéà-ékãáë-ék E ¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬

éãár àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøäE ¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−
:ïLb õøàaäøîàì óñBé-ìà äòøt øîàiå §¤¬¤«¤©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ

éáàéçàå Eéìà eàa E:Eåéðôì íéøöî õøàE ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´
éáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåäéçà-úàå EE ¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤©¤®

ìéç-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥©½¦

iriay - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNåæóñBé àáiå §©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ
Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤

:ärøt-úà á÷réçá÷ré-ìà äòøt øîàiå ©«£−Ÿ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ
éiç éðL éîé änk:Eèäòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¾̈§¥−§¥¬©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
ìL éøeâî éðL éîéíérøå èrî äðL úàîe íéL §¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−¨®̈§©´§¨¦À

éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä̈Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´
:íäéøeâî éîéa éúáàéäòøt-úà á÷ré Cøáéå £Ÿ©½¦¥−§«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ

:ärøô éðôlî àöiå©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b zegiy ihewl)

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

יֹוסף,(רש"י) ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמסּתּבר

עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים כן ּפי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואף

יכֹול  היה ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול טרּוד היה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹיֹוסף

יׁשיבה  ׁשּתהיה רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלהקּדיׁש

אחרים, ּבעּסּוקים טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשּבראׁשּה

ללּמּוד  ורק א להתמּסר יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָנעלים

ַָהּתֹורה.

éòéáùàéïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧
õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà íäì̈¤³£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤

:ärøô äeö øLàk ññîrøáéóñBé ìkìëéå ©§§¥®©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ
íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤

:óhä éôìâéãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå §¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬
ïrðk õøàå íéøöî õøà dìzå ãàî árøä̈«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©

:árøä éðtîãéóñkä-ìk-úà óñBé èwìéå ¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ
øáMa ïrðk õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤
äúéa óñkä-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤©¤−¤¥¬¨

:ärøôåèõøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå ©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤
-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl̈´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−
:óñk ñôà-íà íëéð÷îaæéíäéð÷î-úà eàéáiå §¦§¥¤®¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»

äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

:àåää äðMa íäð÷î-ìëaçéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´

Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

:eðúîãàå eðúiåb-íàèééðérì úeîð änì-íb E ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À©
eðúîãà-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−
äòøôì íéãár eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ë-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
árøä íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨®̈

:ärøôì õøàä éäzåàëBúà øéárä írä-úàå ©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−
:eäö÷-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørìáë÷ø ¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©¨¥«©²

úàî íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

eøëî àì ïk-ìr:íúîãà-úàâëóñBé øîàiå ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«©³Ÿ¤¥Æ
íëúîãà-úàå íBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²§¤©§©§¤−
:äîãàä-úà ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−¤¨«£¨¨«

ãëäòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ
äãOä òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯
:íëtèì ìëàìå íëézáa øLàìå íëìëàìe§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

äëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråë÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ,מז) «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»

לגמל יב) יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר

ּדהּנה לחּי לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם טֹובֹות, בים ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

מּמעׂשיהם  יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע התּכּונּו יֹוסף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחי

ּבגלל  טֹובה, להם ׁשּלם לכן ּגדֹולה". "ּפליטה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹועלת

ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא מעׂשיהם. ׁשל החּיּובית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹוצאה

ּגרם  ההּזק ׁשּמעׂשה ספק אין אבל להרע, התּכּון הּמּזיק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמנם

ּדעביד  מה וכל ה', ׁשליח אּלא אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק

עביד. לטב ְֲֲִַַָָרחמנא



xihtnקמו - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

øéèôîäëéðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½
:ärøôì íéãár eðééäååëóñBé dúà íNiå §¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿

íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr ÷çì§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦
ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì äòøôì§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:ärøôì äúéä àìæëõøàa ìûøNé áLiå ¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤
eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb õøàa íéøöî¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−

:ãàî§«Ÿ
ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùâéå úùøôì äøèôä

æì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæèäzàå ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§©¨´
äãeäéì åéìò áúëe ãçà õò Eì-ç÷ íãà-ïá¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈§³Ÿ¨¨Æ¦«½̈
åéìò áBúëe ãçà õò ç÷ìe åéøáç ìàøNé éðáìå§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈

:åéøáç ìàøNé úéa-ìëå íéøôà õò óñBéìæéáø÷å §¥Æ¥´¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«§¨©̧
íéãçàì eéäå ãçà õòì Eì ãçà-ìà ãçà íúàŸ¹̈¤¨¯¤¤¨²§−§¥´¤¨®§¨¬©«£¨¦−

:Eãéaçééìà eøîàé øLàëåøîàì Enò éða E §¨¤«§©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−¥®Ÿ
:Cl älà-äî eðì ãébú-àBìäèéíäìà øac £«©¦¬−̈¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À

óñBé õò-úà ç÷ì éðà äpä ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©¤¥³¥Æ
ézúðå åøáç ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa øLà£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§¨©¦Á
ãçà õòì íúéNòå äãeäé õò-úà åéìò íúBà¨̧¨¹̈¤¥´§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈

:éãéa ãçà eéäåëázëz-øLà íéöòä eéäå §¨¬¤¨−§¨¦«§¨¸¨«¥¦¹£¤¦§¯Ÿ
:íäéðéòì Eãéa íäéìòàëéða-úà ç÷ì éðà äpä äåäé éðãà øîà-äk íäéìà øaãå £¥¤²§¨«§−§¥«¥¤«§©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´

íúBà éúàáäå áéáqî íúà ézöa÷å íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî ìàøNé¦§¨¥½¦¥¬©¦−£¤´¨«§¨®§¦©§¦³Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈
:íúîãà-ìàáëäéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâì íúà éúéNòå ¤©§¨¨«§¨¦´¦ÂŸÂ̈§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬

ì ãBò eéäé àìå Cìîì ílëìì ãBò eöçé àìå íéBâ éðL:ãBò úBëìîî ézLâëàìå §ª−̈§¤®¤§³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«§¯Ÿ
íäéúáLBî ìkî íúà ézòLBäå íäéòLt ìëáe íäéöewLáe íäéìelâa ãBò eànhé¦©§´À§¦«¥¤Æ§¦´¥¤½§−Ÿ¦§¥¤®§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ«§«Ÿ¥¤Æ

:íéäìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íúBà ézøäèå íäá eàèç øLàãëécáòå £¤´¨«§´¨¤½§¦«©§¦³¨Æ§¨«¦´§½̈©«£¦¾¤«§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«§©§¦³
eNòå eøîLé éúBwçå eëìé éètLîáe ílëì äéäé ãçà äòBøå íäéìò Cìî ãåã̈¦Æ¤´¤£¥¤½§¤¬¤−̈¦«§¤´§ª¨®§¦§¨©´¥¥½§ª©¬¦§§−§¨¬

:íúBàäëíëéúBáà dá-eáLé øLà á÷òéì écáòì ézúð øLà õøàä-ìò eáLéå ¨«§¨«§´©¨À̈¤£¤³¨©̧¦Æ§©§¦´§©«£½Ÿ£¤¬¨«§−̈£«¥¤®
:íìBòì íäì àéNð écáò ãåãå íìBò-ãò íäéðá éðáe íäéðáe änä äéìò eáLéååë §¨«§´¨¤¿¨¥Â¨§¥¤º§¥³§¥¤Æ©½̈§¨¦´©§¦½¨¦¬¨¤−§¨«

ézúðå íúBà éúéaøäå íézúðe íúBà äéäé íìBò úéøa íBìL úéøa íäì ézøëå§¨«©¦³¨¤Æ§¦´¨½§¦¬−̈¦«§¤´¨®§©¦Æ§¦§¥¦´½̈§¨«©¦¯
:íìBòì íëBúa éLc÷î-úàæëänäå íéäìàì íäì éúééäå íäéìò éðkLî äéäå ¤¦§¨¦²§−̈§¨«§¨¨³¦§¨¦Æ£¥¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§¥−¨

:íòì éì-eéäéçëéLc÷î úBéäa ìàøNé-úà Lc÷î ýåýé éðà ék íéBbä eòãéå ¦«§¦¬§¨«§¨«§Æ©¦½¦µ£¦´§Ÿ̈½§©¥−¤¦§¨¥®¦«§¯¦§¨¦²
:íìBòì íëBúa§−̈§¨«

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ãçà õò (æè.õò úëéúçéðáìå äãeäéì" ¥¤¨£¦©¥¦¨§¦§¥
,"åøáç ìàøNé.õòä ìò ázëz älàä íélnä úà ¦§¨¥£¥¨¤©¦¦¨¥¤¦§Ÿ©¨¥

eøaçúäL ïéîéða èáLå äãeäé èáL ìò æîø àeäå§¤¤©¥¤§¨§¥¤¦§¨¦¤¦§©§

.úçà úeëìîìúéa ìëå íéøôà õò óñBéì" §©§©©§¥¥¤§©¦§¨¥
,"åøáç ìàøNéøàLe íéøôà èáL ìò æîø àeäå ¦§¨¥£¥¨§¤¤©¥¤¤§©¦§¨

.úçà úeëìîì eøaçúäL íéèáL äòLzáø÷å (æé ¦§¨§¨¦¤¦§©§§©§©©§¨©
,íúà.äæ ìà äæ íéöòä úà áø÷zíéãçàì eéäå Ÿ¨§¨¥¤¨¥¦¤¤¤§¨©£¨¦
,EãéaeéäiL íúBà øaçà éðà Eãéa íéöòä eéäiLk §¨¤§¤¦§¨¥¦§¨§£¦£©¥¨¤¦§

.ñð Cøãa ,ãçà õòãéa øLà óñBé õò (èé ¥¤¨§¤¤¥¥¥£¤§©
,íéøôà.íéøôà ãéa àéä øLà óñBé úeëìî èáL ¤§©¦¥¤©§¥£¤¦§©¤§©¦

,åéìò íúBà ézúðå.Bzà øLà íéèáMä úà ïzàå §¨©¦¨¨¨§¤¥¤©§¨¦£¤¦

,äãeäé õò úà.äãeäé èáL íò eøaçúiL ¤¥§¨¤¦§©§¦¥¤§¨

,ãçà õòì íúéNòå.úçà úeëìîì íøaçà éðàå ©£¦¦§¥¤¨©£¦£©§¥§©§©©

,ãåc écáòå (ãë.ãåc òøfî àaL ,çéLnä Cìî §©§¦¨¦¤¤©¨¦©¤¨¦¤©¨¦

,á÷òéì écáòì ézúð øLà (äëá÷òélL £¤¨©¦§©§¦§©£Ÿ¤§©£Ÿ

äîã÷å äné zöøôe" íéøöî éìa äëøaä ä"á÷ä çéèáä¦§¦©©§¨¨§¦§¨¦¨©§¨¨¨¨¥§¨

"äaâðå äðôöå.(ci,gk ziy`xa) §¨Ÿ¨¨¤§¨



קמז xihtn - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

øéèôîäëéðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½
:ärøôì íéãár eðééäååëóñBé dúà íNiå §¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿

íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr ÷çì§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦
ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì äòøôì§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:ärøôì äúéä àìæëõøàa ìûøNé áLiå ¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤
eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb õøàa íéøöî¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−

:ãàî§«Ÿ
ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùâéå úùøôì äøèôä

æì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæèäzàå ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§©¨´
äãeäéì åéìò áúëe ãçà õò Eì-ç÷ íãà-ïá¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈§³Ÿ¨¨Æ¦«½̈
åéìò áBúëe ãçà õò ç÷ìe åéøáç ìàøNé éðáìå§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈

:åéøáç ìàøNé úéa-ìëå íéøôà õò óñBéìæéáø÷å §¥Æ¥´¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«§¨©̧
íéãçàì eéäå ãçà õòì Eì ãçà-ìà ãçà íúàŸ¹̈¤¨¯¤¤¨²§−§¥´¤¨®§¨¬©«£¨¦−

:Eãéaçééìà eøîàé øLàëåøîàì Enò éða E §¨¤«§©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−¥®Ÿ
:Cl älà-äî eðì ãébú-àBìäèéíäìà øac £«©¦¬−̈¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À

óñBé õò-úà ç÷ì éðà äpä ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©¤¥³¥Æ
ézúðå åøáç ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa øLà£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§¨©¦Á
ãçà õòì íúéNòå äãeäé õò-úà åéìò íúBà¨̧¨¹̈¤¥´§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈

:éãéa ãçà eéäåëázëz-øLà íéöòä eéäå §¨¬¤¨−§¨¦«§¨¸¨«¥¦¹£¤¦§¯Ÿ
:íäéðéòì Eãéa íäéìòàëéða-úà ç÷ì éðà äpä äåäé éðãà øîà-äk íäéìà øaãå £¥¤²§¨«§−§¥«¥¤«§©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´

íúBà éúàáäå áéáqî íúà ézöa÷å íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî ìàøNé¦§¨¥½¦¥¬©¦−£¤´¨«§¨®§¦©§¦³Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈
:íúîãà-ìàáëäéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâì íúà éúéNòå ¤©§¨¨«§¨¦´¦ÂŸÂ̈§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬

ì ãBò eéäé àìå Cìîì ílëìì ãBò eöçé àìå íéBâ éðL:ãBò úBëìîî ézLâëàìå §ª−̈§¤®¤§³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«§¯Ÿ
íäéúáLBî ìkî íúà ézòLBäå íäéòLt ìëáe íäéöewLáe íäéìelâa ãBò eànhé¦©§´À§¦«¥¤Æ§¦´¥¤½§−Ÿ¦§¥¤®§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ«§«Ÿ¥¤Æ

:íéäìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íúBà ézøäèå íäá eàèç øLàãëécáòå £¤´¨«§´¨¤½§¦«©§¦³¨Æ§¨«¦´§½̈©«£¦¾¤«§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«§©§¦³
eNòå eøîLé éúBwçå eëìé éètLîáe ílëì äéäé ãçà äòBøå íäéìò Cìî ãåã̈¦Æ¤´¤£¥¤½§¤¬¤−̈¦«§¤´§ª¨®§¦§¨©´¥¥½§ª©¬¦§§−§¨¬

:íúBàäëíëéúBáà dá-eáLé øLà á÷òéì écáòì ézúð øLà õøàä-ìò eáLéå ¨«§¨«§´©¨À̈¤£¤³¨©̧¦Æ§©§¦´§©«£½Ÿ£¤¬¨«§−̈£«¥¤®
:íìBòì íäì àéNð écáò ãåãå íìBò-ãò íäéðá éðáe íäéðáe änä äéìò eáLéååë §¨«§´¨¤¿¨¥Â¨§¥¤º§¥³§¥¤Æ©½̈§¨¦´©§¦½¨¦¬¨¤−§¨«

ézúðå íúBà éúéaøäå íézúðe íúBà äéäé íìBò úéøa íBìL úéøa íäì ézøëå§¨«©¦³¨¤Æ§¦´¨½§¦¬−̈¦«§¤´¨®§©¦Æ§¦§¥¦´½̈§¨«©¦¯
:íìBòì íëBúa éLc÷î-úàæëänäå íéäìàì íäì éúééäå íäéìò éðkLî äéäå ¤¦§¨¦²§−̈§¨«§¨¨³¦§¨¦Æ£¥¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§¥−¨

:íòì éì-eéäéçëéLc÷î úBéäa ìàøNé-úà Lc÷î ýåýé éðà ék íéBbä eòãéå ¦«§¦¬§¨«§¨«§Æ©¦½¦µ£¦´§Ÿ̈½§©¥−¤¦§¨¥®¦«§¯¦§¨¦²
:íìBòì íëBúa§−̈§¨«

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r
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.úçà úeëìîìúéa ìëå íéøôà õò óñBéì" §©§©©§¥¥¤§©¦§¨¥
,"åøáç ìàøNéøàLe íéøôà èáL ìò æîø àeäå ¦§¨¥£¥¨§¤¤©¥¤¤§©¦§¨

.úçà úeëìîì eøaçúäL íéèáL äòLzáø÷å (æé ¦§¨§¨¦¤¦§©§§©§©©§¨©
,íúà.äæ ìà äæ íéöòä úà áø÷zíéãçàì eéäå Ÿ¨§¨¥¤¨¥¦¤¤¤§¨©£¨¦
,EãéaeéäiL íúBà øaçà éðà Eãéa íéöòä eéäiLk §¨¤§¤¦§¨¥¦§¨§£¦£©¥¨¤¦§

.ñð Cøãa ,ãçà õòãéa øLà óñBé õò (èé ¥¤¨§¤¤¥¥¥£¤§©
,íéøôà.íéøôà ãéa àéä øLà óñBé úeëìî èáL ¤§©¦¥¤©§¥£¤¦§©¤§©¦

,åéìò íúBà ézúðå.Bzà øLà íéèáMä úà ïzàå §¨©¦¨¨¨§¤¥¤©§¨¦£¤¦

,äãeäé õò úà.äãeäé èáL íò eøaçúiL ¤¥§¨¤¦§©§¦¥¤§¨

,ãçà õòì íúéNòå.úçà úeëìîì íøaçà éðàå ©£¦¦§¥¤¨©£¦£©§¥§©§©©

,ãåc écáòå (ãë.ãåc òøfî àaL ,çéLnä Cìî §©§¦¨¦¤¤©¨¦©¤¨¦¤©¨¦

,á÷òéì écáòì ézúð øLà (äëá÷òélL £¤¨©¦§©§¦§©£Ÿ¤§©£Ÿ

äîã÷å äné zöøôe" íéøöî éìa äëøaä ä"á÷ä çéèáä¦§¦©©§¨¨§¦§¨¦¨©§¨¨¨¨¥§¨

"äaâðå äðôöå.(ci,gk ziy`xa) §¨Ÿ¨¨¤§¨



קמח
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
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גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מצב  וכן  הדירות  עניני  אודות  כותב  בו  טבת,  מד'  מכתבו  נתקבל  ארוך,  הכי  הפסק  לאחרי 

הפרנסה.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו, וכן יזכירו את אלה שכותב אודותם על הציון הק'.

כלל  מספיק  זה  אין  המעינות,  להפצת  בהנוגע  מכתבו  בסיום  שכותב  שמה  פשוט  וגם  ומובן 

אפילו לא בסוג דלא כדבעי למיעבד, שעכ"פ קרוב הוא לדבעי למהוי אלא שחסר, משא"כ בהפעולות 

תקופת  שעבר  ז.א.  בפועל,  הצלחה  וראה  בזה  התחיל  שהרי  יותר,  עוד  גדול  והפלא  כותב,  אודותם 

ההתחלה, ואין מקום לפיתוים מהלעו"ז שאין זה ענינו, או שאין דרישה לזו, מכיון שראה הצלחה, 

וכנראה לא רק שלא הוסיף אלא עוד גורע כו"כ.

המשך בעמוד הבא
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פשוט שאין כוונתי לצער את מי שהוא, ובפרט לזה שאם יהי' כל הכחות אתו עמו יוכל לנצלם 

במילואם להפצת היהדות בכלל והפצת המעינות בפרט, שהרי צער ימעט בכח ועצמה, אלא שכוונתי 

היא שעכ"פ מכאן ולהבא יחול שינוי עיקרי בהאמור, וע"ד המבואר באגרת התשובה ספ"ט הי' רגיל 

לקרות דף אחד וכו', ז.א. שאם בעבר הי' עליו החובה )והזכות( ללמוד ברבים שיעור פלוני, הרי עליו 

החובה בכפליים, כאמור.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור טוב אמיתי, טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות.

בברכה לבשו"ט.

אגרות קודשהמשך מהעמוד הבודם



לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:226:268:188:218:548:579:479:5016:3816:3817:0617:0616:1817:17באר שבע )ח(

6:246:298:188:218:558:589:479:5116:3416:3417:0217:0216:0417:14חיפה )ח(

6:216:268:168:208:538:569:469:4916:4016:4017:0317:0416:0017:15ירושלים )ח(

6:246:288:188:228:558:589:489:5116:3616:3617:0517:0516:1617:16תל אביב )ח(

7:247:318:448:489:329:3710:1710:2116:0316:0116:4116:3915:4316:54אוסטריה, וינה )ח(

5:525:518:428:429:299:2910:4410:4520:2720:3220:5921:0520:1321:19אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:207:278:458:499:319:3610:1710:2116:1216:1016:4816:4715:5217:01אוקראינה, אודסה )ח(

6:587:058:188:229:069:109:519:5515:3815:3616:1616:1415:1816:28אוקראינה, דונייצק )ח(

7:107:178:298:349:189:2210:0310:0715:4715:4516:2516:2415:2716:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:437:518:569:019:479:5210:3110:3516:0516:0316:4516:4315:4516:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:377:448:498:539:409:4510:2310:2815:5715:5416:3716:3515:3716:51אוקראינה, קייב )ח(

7:437:499:109:149:5610:0010:4210:4616:4216:4017:1717:1616:2217:30איטליה, מילאנו )ח(

5:596:028:288:318:599:0210:0210:0418:0718:1018:3118:3417:5118:43אקוואדור, קיטו )ח(

5:345:348:248:249:079:0810:2010:2219:5219:5720:2320:2819:3820:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:076:068:588:589:499:5011:0511:0721:0221:0821:3721:4420:4921:58ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:077:138:498:539:299:3310:1910:2316:4416:4317:1517:1516:2517:27ארה״ב, בולטימור )ח(

7:007:068:398:439:219:2510:1010:1416:2916:2817:0117:0116:1017:13ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:017:078:408:449:219:2510:1110:1416:3016:2917:0217:0116:1117:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:427:489:179:2110:0010:0410:4810:5217:0117:0017:3417:3316:4217:46ארה״ב, דטרויט )ח(

7:007:048:589:019:339:3710:2710:3017:2117:2217:4917:5017:0418:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:396:448:318:349:089:1210:0010:0416:4316:4317:1217:1216:2517:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:516:558:548:579:289:3210:2410:2717:2917:3017:5617:5717:1218:07ארה״ב, מיאמי )ח(

6:587:048:368:409:189:2210:0710:1016:2316:2216:5616:5516:0417:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:597:058:358:399:179:2110:0610:1016:2016:1916:5316:5316:0117:05ארה״ב, שיקגו )ח(

5:515:528:318:329:049:0610:1110:1318:5318:5719:1819:2218:3819:32בוליביה, לה-פס )ח(

8:248:329:349:3910:2610:3111:0911:1316:3816:3517:1917:1716:1817:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:238:319:349:3810:2510:3011:0911:1316:4016:3717:2117:1916:2017:34בלגיה, בריסל )ח(

5:115:127:567:578:328:339:419:4318:4018:4419:0719:1118:2619:22ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:027:457:468:208:229:309:3118:2718:3118:5418:5818:1219:08ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:447:528:528:579:459:5010:2710:3215:5515:5216:3616:3415:3716:50בריטניה, לונדון )ח(

8:028:109:039:079:5810:0310:3910:4415:5415:5016:3816:3515:3616:52בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:558:038:599:049:539:5810:3510:3915:5615:5316:3916:3715:3616:53גרמניה, ברלין )ח(

8:038:109:169:2110:0710:1110:5010:5516:2616:2317:0617:0416:0617:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:077:527:538:298:319:409:4218:4618:5119:1419:1818:3219:30דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:556:599:079:109:399:4310:3710:4018:0018:0118:2518:2617:4218:36הודו, מומבאי )ח(

6:516:549:039:069:359:3810:3310:3517:5717:5818:2218:2317:4018:33הודו, פונה )ח(

7:117:178:328:379:209:2410:0510:0915:5515:5316:3216:3115:3516:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:067:128:448:489:269:3010:1510:1816:3316:3217:0517:0516:1417:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:227:289:079:109:469:5010:3710:4017:0617:0517:3717:3716:4717:48יוון, אתונה )ח(

7:307:368:538:579:409:4410:2610:3016:1716:1616:5416:5315:5817:07מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:546:579:059:089:379:4010:3510:3717:5617:5718:2118:2317:3918:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:374:357:267:248:268:269:459:4620:0120:0720:4020:4719:4821:04ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:376:418:388:419:139:1610:0710:1017:0817:0917:3517:3616:5117:46נפאל, קטמנדו )ח(

6:526:549:209:229:519:5310:5310:5518:5518:5819:1919:2118:3919:31סינגפור, סינגפור )ח(

7:237:318:298:339:229:2710:0410:0915:2715:2416:0916:0715:0616:23פולין, ורשא )ח(

5:345:368:128:138:448:469:509:5218:2118:2418:4518:4918:0618:59פרו, לימה )ח(

8:018:089:289:3210:1310:1811:0011:0416:5816:5617:3417:3316:3917:46צרפת, ליאון )ח(

8:238:309:419:4510:2910:3411:1411:1816:5616:5417:3517:3316:3617:48צרפת, פריז )ח(

5:505:528:158:178:468:489:479:4917:4217:4418:0518:0817:2518:17קולומביה, בוגוטה )ח(

7:317:389:039:079:479:5110:3510:3916:4216:4117:1617:1516:2317:28קנדה, טורונטו )ח(

7:147:218:428:469:279:3110:1410:1716:1216:1116:4816:4715:5317:00קנדה, מונטריאול )ח(

6:356:408:258:289:039:069:559:5816:3416:3417:0417:0416:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:569:059:519:5610:4910:5411:2911:3316:3416:3017:2017:1716:1317:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:358:449:259:3010:2510:3011:0411:0916:0215:5816:5016:4715:4017:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:477:549:109:149:5610:0110:4210:4616:3316:3117:1017:0916:1417:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:527:599:149:1910:0210:0610:4710:5116:3716:3517:1417:1316:1817:27שוויץ, ציריך )ח(

6:266:298:438:469:149:1710:1310:1617:4817:5018:1318:1517:3218:24תאילנד, בנגקוק )ח(

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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קני לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:226:268:188:218:548:579:479:5016:3816:3817:0617:0616:1817:17באר שבע )ח(

6:246:298:188:218:558:589:479:5116:3416:3417:0217:0216:0417:14חיפה )ח(

6:216:268:168:208:538:569:469:4916:4016:4017:0317:0416:0017:15ירושלים )ח(

6:246:288:188:228:558:589:489:5116:3616:3617:0517:0516:1617:16תל אביב )ח(

7:247:318:448:489:329:3710:1710:2116:0316:0116:4116:3915:4316:54אוסטריה, וינה )ח(

5:525:518:428:429:299:2910:4410:4520:2720:3220:5921:0520:1321:19אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:207:278:458:499:319:3610:1710:2116:1216:1016:4816:4715:5217:01אוקראינה, אודסה )ח(

6:587:058:188:229:069:109:519:5515:3815:3616:1616:1415:1816:28אוקראינה, דונייצק )ח(

7:107:178:298:349:189:2210:0310:0715:4715:4516:2516:2415:2716:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:437:518:569:019:479:5210:3110:3516:0516:0316:4516:4315:4516:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:377:448:498:539:409:4510:2310:2815:5715:5416:3716:3515:3716:51אוקראינה, קייב )ח(

7:437:499:109:149:5610:0010:4210:4616:4216:4017:1717:1616:2217:30איטליה, מילאנו )ח(

5:596:028:288:318:599:0210:0210:0418:0718:1018:3118:3417:5118:43אקוואדור, קיטו )ח(

5:345:348:248:249:079:0810:2010:2219:5219:5720:2320:2819:3820:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:076:068:588:589:499:5011:0511:0721:0221:0821:3721:4420:4921:58ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:077:138:498:539:299:3310:1910:2316:4416:4317:1517:1516:2517:27ארה״ב, בולטימור )ח(

7:007:068:398:439:219:2510:1010:1416:2916:2817:0117:0116:1017:13ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:017:078:408:449:219:2510:1110:1416:3016:2917:0217:0116:1117:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:427:489:179:2110:0010:0410:4810:5217:0117:0017:3417:3316:4217:46ארה״ב, דטרויט )ח(

7:007:048:589:019:339:3710:2710:3017:2117:2217:4917:5017:0418:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:396:448:318:349:089:1210:0010:0416:4316:4317:1217:1216:2517:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:516:558:548:579:289:3210:2410:2717:2917:3017:5617:5717:1218:07ארה״ב, מיאמי )ח(

6:587:048:368:409:189:2210:0710:1016:2316:2216:5616:5516:0417:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:597:058:358:399:179:2110:0610:1016:2016:1916:5316:5316:0117:05ארה״ב, שיקגו )ח(

5:515:528:318:329:049:0610:1110:1318:5318:5719:1819:2218:3819:32בוליביה, לה-פס )ח(

8:248:329:349:3910:2610:3111:0911:1316:3816:3517:1917:1716:1817:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:238:319:349:3810:2510:3011:0911:1316:4016:3717:2117:1916:2017:34בלגיה, בריסל )ח(

5:115:127:567:578:328:339:419:4318:4018:4419:0719:1118:2619:22ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:027:457:468:208:229:309:3118:2718:3118:5418:5818:1219:08ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:447:528:528:579:459:5010:2710:3215:5515:5216:3616:3415:3716:50בריטניה, לונדון )ח(

8:028:109:039:079:5810:0310:3910:4415:5415:5016:3816:3515:3616:52בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:558:038:599:049:539:5810:3510:3915:5615:5316:3916:3715:3616:53גרמניה, ברלין )ח(

8:038:109:169:2110:0710:1110:5010:5516:2616:2317:0617:0416:0617:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:077:527:538:298:319:409:4218:4618:5119:1419:1818:3219:30דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:556:599:079:109:399:4310:3710:4018:0018:0118:2518:2617:4218:36הודו, מומבאי )ח(

6:516:549:039:069:359:3810:3310:3517:5717:5818:2218:2317:4018:33הודו, פונה )ח(

7:117:178:328:379:209:2410:0510:0915:5515:5316:3216:3115:3516:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:067:128:448:489:269:3010:1510:1816:3316:3217:0517:0516:1417:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:227:289:079:109:469:5010:3710:4017:0617:0517:3717:3716:4717:48יוון, אתונה )ח(

7:307:368:538:579:409:4410:2610:3016:1716:1616:5416:5315:5817:07מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה
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שקיעה
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כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:546:579:059:089:379:4010:3510:3717:5617:5718:2118:2317:3918:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:374:357:267:248:268:269:459:4620:0120:0720:4020:4719:4821:04ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:376:418:388:419:139:1610:0710:1017:0817:0917:3517:3616:5117:46נפאל, קטמנדו )ח(

6:526:549:209:229:519:5310:5310:5518:5518:5819:1919:2118:3919:31סינגפור, סינגפור )ח(

7:237:318:298:339:229:2710:0410:0915:2715:2416:0916:0715:0616:23פולין, ורשא )ח(

5:345:368:128:138:448:469:509:5218:2118:2418:4518:4918:0618:59פרו, לימה )ח(

8:018:089:289:3210:1310:1811:0011:0416:5816:5617:3417:3316:3917:46צרפת, ליאון )ח(

8:238:309:419:4510:2910:3411:1411:1816:5616:5417:3517:3316:3617:48צרפת, פריז )ח(

5:505:528:158:178:468:489:479:4917:4217:4418:0518:0817:2518:17קולומביה, בוגוטה )ח(

7:317:389:039:079:479:5110:3510:3916:4216:4117:1617:1516:2317:28קנדה, טורונטו )ח(

7:147:218:428:469:279:3110:1410:1716:1216:1116:4816:4715:5317:00קנדה, מונטריאול )ח(

6:356:408:258:289:039:069:559:5816:3416:3417:0417:0416:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:569:059:519:5610:4910:5411:2911:3316:3416:3017:2017:1716:1317:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:358:449:259:3010:2510:3011:0411:0916:0215:5816:5016:4715:4017:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:477:549:109:149:5610:0110:4210:4616:3316:3117:1017:0916:1417:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:527:599:149:1910:0210:0610:4710:5116:3716:3517:1417:1316:1817:27שוויץ, ציריך )ח(

6:266:298:438:469:149:1710:1310:1617:4817:5018:1318:1517:3218:24תאילנד, בנגקוק )ח(

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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